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Voorwaarts
Interview met Remko Mooi
Wie ben je?
Ik ben Remko Mooi, 30 jaar en zo'n anderhalf jaar een Schiedammer (ik
woon in de Aleidastraat). Sinds een paar maanden ben ik voorzitter van
PvdA Schiedam, en zet ik me in om Schiedam een zo prettig mogelijke stad
te maken voor álle Schiedammers.
Waarom ben je bij de PvdA?
Ik ben van huis uit opgevoed met de boodschap dat je niet alleen moet kijken naar hoe je
het zelf hebt, maar juist ook naar anderen. Op politiek vlak trok ik al gauw richting de
PvdA, die solidariteit traditiegetrouw hoog in het vaandel heeft staan. In de afgelopen jaren
zie ik dat de verschillen in de Nederlandse samenleving steeds groter worden. Niet alleen
worden meningen steeds extremer, als we niet oppassen valt de samenleving überhaupt
langzaam uit elkaar. Minder weerbare groepen krijgen het op verschillende terreinen
steeds moeilijker, zoals in de zorg, de arbeidsmarkt en qua huisvesting. Ik wil me via de
PvdA inzetten voor een solidaire, verbonden maatschappij, waar aan iedereen wordt
gedacht.
Wat wil je bereiken in 2020?
Ik wil met de PvdA in contact komen met zoveel mogelijk Schiedammers, om te weten
wat er speelt en waar we ons als partij het meest hard voor moeten maken. Als partij willen
we daarbij open en benaderbaar zijn voor iedereen. Daarnaast is het belangrijk om het
goede werk van onze fractie zichtbaar te maken naar onze leden toe, zodat duidelijk is
waar we ons in de Schiedamse gemeenteraad voor inzetten. Zo hoop ik dat 2020 een
mooi jaar wordt, waarin we in dicht contact staan met onze leden en we blijven strijden
voor een sterk en sociaal Schiedam!

Van de redactie
Wij moeten met onze tijd mee, en minder papier gebruiken. We hebben maar een kleine
fractie en moeten het dus zuiniger aan doen. Dat zijn 3 goede redenen om een proef met
een digitale Voorwaarts te starten.
.
De leden die geen computer, tablet of smartphone hebben krijgen uiteraard wel een
papieren versie.
Oproep: Help mee en geef uw e-mail adres op (als u dat heeft).
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Waarom wil ik in Schiedam-Oost wonen? Door Aad Verbeek.
Schiedam Oost is een wijk die ligt tussen de Schie, de Rotterdamsedijk, de Broersvest
en grenst aan Rotterdam langs de Hogenbanweg. De wijk is ontwikkeld vanaf de Singel
in de richting van Rotterdam en heeft een stedenbouwkundige structuur die lijkt op die
van Amsterdam-Zuid.
De stedenbouw van de wijk is gebaseerd op zichtlijnen die de beschouwer meevoeren
langs de gevels, straten, lanen of singels. Op markante punten waarbij de hoofdroutes
zoals Professor Kamerlingh Onneslaan, Boerhaavelaan en Lorentzlaan is de
architectuur verbijzonderd en zijn gebouwen op die plaatsen hoger waardoor er een
geleding ontstaat in deze routes. De wijk wordt zodoende opgedeeld in buurten die een
verbinding met elkaar hebben als gevolg van de zicht lijnen. Voorbeelden zijn het
Lorentzplein en het Boerhaaveplein. Zo ligt de Dieselflat op een plaats waar de loop van
de Buijs Ballotsingel in het verlengde van de Hoekersingel van richting verandert. Er
lopen zichtlijnen door de wijk over singels en hoofdwegen zoals de Lange Singelstraat,
de Kepplerstraat, de Snelliussingel, de Oostsingel en de Edisonstraat. De Franselaan
ligt in het verlengde van de Lorentzlaan en de Buijs Ballotsingel.
In het verlengde van de Boerhaavelaan ligt het pompstation met daar achter de grensflat
waardoor je het gevoel hebt dat de flat bij de wijk hoort. Het pompstation bestond
voordat de wijk werd ontwikkeld en was een aanleiding om daar een zichtlijn te
realiseren in de vorm van de Boerhaavelaan.
Op bepaalde plaatsen in de wijk zijn rustpunten in de vorm van pleintjes die als een
soort huiskamer van de wijk functioneren en waar menigeen doorheen loopt of rijdt waar
anderen weer beschouwer zijn van passanten. Vaak liggen deze ‘huiskamers’ op
bovengenoemde markante punten waarbij soms de zichtlijnen verdraaien.
Toen de Liduinakerk als enig hoog gebouw in zijn omgeving bestond, versterkte dit de
openbare ruimte. Dankzij het feit van de laagbouw aan het Stadserf is de
stedenbouwkundige functie van dit gebouw hersteld en vloeit de wijk over in het Land
van Belofte en aldus in het Centrum van Schiedam.
Het uitgangspunt van de stedenbouw is dat de beleving vanuit de woningen doorloopt in
de buitenruimte zoals straten en pleinen. De binnenruimte in de woning loopt door in de
ruimte van de straat. Het gevolg hiervan is dat de buitenruimte ook gebruikt wordt om er
te spelen en praten met elkaar op de stoep, van de zon te genieten en elkaar te kunnen
ontmoeten.
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De buitenruimte wordt zo ook een plek waar je kunt verblijven. Bewoners van de wijk
Oost voelen zich als gevolg hiervan betrokken bij de straat en kunnen zich soms druk
maken over wat er daar naar hun idee niet goed gaat. De wijk bevat diverse plaatsen en
pleinen waar de mogelijkheid bestaat elkaar tegen te komen zoals een Edisonplein of een
Halleyplein. Het Stationsplein is hierbij een sterk voorbeeld omdat het ligt op een plaats waar
veel voetgangersverkeer is.
De bouwhoogte van de woningen is beperkt zodat alle geluiden in meer of mindere mate
doordringen tot in de woningen waardoor je je betrokken voelt bij de straat en daarmee bij de
stad. Een gevolg is dat bewoners zich ook kunnen ergeren aan wat er zich afspeelt op straat.
Straten hebben een dusdanige breedte dat ze werken als een huiskamer met je naaste buren.
Als zodanig zijn bewoners op elkaar betrokken met als gevolg dat alles wat er in de straat speelt
snel wordt opgemerkt. Naar aanleiding van klachten uit de buurt lijkt het dat er meer misdaad is
dan in andere wijken.
Als zodanig is Schiedam-Oost een sociale wijk in tegenstelling tot wijken waar ieder voor zich
leeft en er snel vereenzaming ontstaat.
Omdat Schiedam-Oost nabij het station en de binnenstad ligt zullen er meer onwenselijke zaken
afspelen dan in een stille buitenwijk.
Wietkwekerijen in de buitenwijken zijn beter voor geuren afgeschermd dan in Schiedam-Oost
waardoor ze eerder worden opgemerkt.
Het wijkoverleg wordt altijd druk bezocht. In Oost gebeurt nog wel eens wat.
bron: Historische atlas van Schiedam
(Laurens Priester, Henk Slechte)

Beknopte agenda
Onze eerstvolgende algemeene leden vergadering is op donderdag 6 februari a.s.
U bent van harte welkom. De programmering van de avond wordt in de uitnodiging bekend
gemaakt.
Op 1, 10, 12 en 17 februari zijn er wijkoverleggen die door PvdA leden worden bijgewoond.
Voor wie de volledige agenda wil bekijken, klik hier.
.
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Terugblik op nieuwjaarsreceptie 2020
Op 12 januari jongstleden was onze nieuwjaarsreceptie, we hebben een mooie ruime
locatie daarvoor gevonden aan het Spinhuispad 36.
.
Natuurlijk hebben we allemaal elkaar de beste wensen kunnen doen en hebben wij het
glas op het nieuwe jaar geheven. Traditiegetrouw hebben we ook van lekker stampot
kunnen genieten. En als extra programmapunt heeft Joop Buunk de laatste
werkgelegenheidscijfers van Schiedam gepresenteerd met een interactieve presentatie
waar regelmatig vragen werden gesteld en beantwoord. Mogelijke oorzaken werden ook
aangegeven.

Wilt u wat vragen of laten weten?
Bestuur PvdA Schiedam
Voorzitter:
Remko Mooi →
Secretaris:
Joop Buunk →
Penningmeester: Bart Overzier →

e-mail
remkomooi@gmail.com
jb.buunk@caiway.nl

b-overzier.speedlinq.nl@outlook.com

Fractie PvdA Schiedam

Voorzitter:
Raadslid:
Opvolger:

Petra Zwang
Bilal Badri
Jessie Silva

→

schiedam@pvda.nl
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