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Beste Schiedammer,

Progressief Schiedam is een vooruitstrevende partij. Een 
nieuwe partij die een heldere, enthousiaste visie uitdraagt 
en met de afkorting PS alle Schiedammers wil aanspreken. 
Want PS kan ook staan voor Partij voor de Stad, Partij voor 
Schiedam en Partij voor Schiedammers

We stellen ons ten doel een politiek te bedrijven waarin de 
mens centraal staat: vrij, betrokken, gelijkwaardig en 

mondig - en streven naar een sociale, duurzame samenleving. In dit streven 
passen geen dogmas of partijroutine. Integendeel. PS staat open voor 
vernieuwing. Ook als in de gemeenteraad eenmaal besluiten zijn genomen en 
een beleid is vastgesteld houdt het denken voor PS niet op. Juist daarom past de 
naam Progressief Schiedam zo goed bij de mensen die samen de partij vormen.

Op 4 juni 2009 hebben wethouder Yorick Haan, fractievoorzitter Frans 
Hamerslag, de raadsleden Sinne Tolsma,Wijbrand Boon en Ingrid Coenradie, 
afdelingsvoorzitter John Maris, afdelingssecretaris Jan van de Geest en 
bestuurslid Leendert Wignand het lidmaatschap van de SP opgezegd. Op 22 
juni schreven wij de nieuwe vereniging Progressief Schiedam in bij de notaris 
en de Kamer van Koophandel. Op 9 september 2009 werd door het 
hoofdstembureau officieel bekendgemaakt dat PS staat ingeschreven in het 
kiesregister. Een nieuw begin is gemaakt. Het elan dat ons bij de vorige 
verkiezingen een klinkende winst heeft bezorgd, blijft het kenmerk van PS en 
tekent onze inzet voor de toekomst.

Inmiddels is de partij flink gegroeid en zijn we in staat om ons aan de kiezer te 
presenteren met een mooie afgewogen kandidatenlijst en een volwaardig 
programma.

In dit verkiezingsprogramma presenteert PS haar ideeën voor de stad. Daarbij 
kijken we verder dan onze neus lang is, en verder dan alleen naar de komende 
vier jaar. De keuze voor PS is immers de keuze voor een principiële lokale 
politiek. Daarom zeggen we in dit programma waar we naar toe willen en 
welke doelen we op de kortere en langere termijn samen met betrokken 
Schiedammers willen realiseren. We doen dit niet in lange, uitgesponnen 
hoofdstukken, maar in korte, heldere stukjes. Beschreven vanuit het oogpunt 
van de Schiedammer.

PS gaat samen met de Schiedammers aan de slag. We vinden dat de gemeente 
zo veel mogelijk van de plannen vooraf met de inwoners van de stad moet 
bespreken. Dat zo'n aanpak werkt, heeft Yorick Haan ik in de afgelopen vier 
jaar bewezen. Zo is samen met betrokken Schiedammers een nieuw klimaat- en 
milieubeleid tot stand gebracht. Een beleid dat zo diepgaand besproken was dat 
niemand meer gebruik heeft hoeven maken van de formele, wettelijk 
voorgeschreven inspraakprocedure.

Samenwerken werkt. Omdat iedereen zelf een bijdrage heeft kunnen leveren en 
weet waar hij aan toe is. Daarom heet ons programma ook Samen voor 
Schiedam.

We waren met z'n achten toen we uit de SP stapten; inmiddels is PS een echte 
partij die steeds meer vooruitstrevende mensen, ook niet-SP'ers aanspreekt. 
Progressief Schiedam staat open voor iedere progressieve Schiedammer, die 
zich wil inzetten voor stad en inwoners en wil werken aan een Schiedam voor 
de Schiedammers.

Met vriendelijke groet,
namens Progressief Schiedam,

Frans Hamerslag
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 Yorick Haan

Sinds 1998 ben ik actief in de Schiedamse politiek. Bij mijn 
pogingen om Schiedam een nog mooiere en meer leefbare 
stad te maken heb ik altijd samenwerking gezocht met 
andere Schiedammers. Binnen en buiten de partij, binnen en 
buiten de gemeenteraad en binnen en buiten de politiek. 
Vanuit de oppositie heb ik strijd geleverd, omdat ik wist dat 
het anders en beter moest en kon. Als wethouder heb ik de 

afgelopen vier jaar vanuit het college m'n best gedaan om te bewijzen dat - als je 
de samenwerking maar blijft zoeken, Schiedammers mee laat denken en werken 
- het niet alleen bij woorden blijft. Het kán niet alleen anders, het is de afgelopen 
vier jaar ook anders gegáán... Maar.... het kan nog beter!

In februari ga ik, als burgemeester van de gemeente Vlieland, een nieuwe 
uitdaging aan. Ik zal me dus niet meer samen met mijn partijgenoten van 
Progressief Schiedam kunnen inzetten voor een nóg beter Schiedam. Gelukkig 
draait het in PS niet alleen om mij. Er staat een stevige club enthousiaste 
mensen, die goed in staat is om samen met Schiedammers aan de slag te gaan.

Onder aanvoering van Frans Hamerslag gaan zij de verkiezingen in. Frans, 
Ingrid, Wijbrand, Jolie, Raymond, Edith, Wim, Arina, Marcello, Tonny, Gert-
Jan, Jan, John, Margo en Stefan. Vijftien mensen met een breed scala aan 
ervaring, binnen en buiten de politiek. Een groep mensen met zeer verschillende 
politieke achtergronden, afkomstig uit de SP, GroenLinks, ChristenUnie en 
VVD, met  minstens één gezamenlijk doel voor ogen : bewijzen dat het in onze 
stad nóg beter kan.
 
Ik heb het volste vertrouwen in die mensen. Geef hen de kans om te bewijzen dat 
ze ook uw vertrouwen waard zijn. Stem op 3 maart op PS! Omdat het altijd beter 
kan..."
 
Yorick Haan
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leeswijzer: Elk hoofdstuk begint met een terugblik op de afgelopen jaren (       ) waarna we beschrijven waar we naar toe willen (      )
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 Aan de hand van het rapport ‘Schiedam te voet’ is er van alles aangepakt. 
Niet alleen voor voetgangers, maar ook voor andere gebruikers van stoepen en 
voetpaden, zoals mensen met een rollator of een rolstoel en vaders en moeders 
met een kinderwagen.

 Het is tijd voor een nieuwe inventarisatie van de buitenruimte. Welke 
obstakels zijn er nog en welke zijn er bijgekomen? Dat is een mooie aanleiding 
om het ‘Handboek inrichting openbare ruimte’ aan te scherpen. In het handboek 
is aandacht voor het stedenbouwkundige aanzien en voor het dagelijks 
onderhoud zoals vegen. Het is mooi dat bestrating niet meer alleen gekozen 
wordt omdat het goedkoop is en snel aan te leggen. Kwaliteit is in meerdere 
opzichten belangrijk.

Eén aspect is daarbij wel over het hoofd gezien: de gebruiker. De stenen 
moeten er niet alleen goed uitzien, lang meegaan en makkelijk schoon te 
houden zijn, je moet er ook nog goed op kunnen lopen... of rollen. Als er dan 
toch gekeken wordt naar de bestrating dan kunnen oversteekplaatsen ook 
meteen verbeterd worden. Daarbij moet ervoor gezorgd worden dat:

➢je makkelijk de stoep op en af kunt
➢er goed zicht is naar alle kanten
➢voetgangers voor andere weggebruikers goed zichtbaar zijn
➢verkeerslichten goed afgesteld zijn, zodat je niet veel te lang moet wachten 

ook hoorbaar is (voor blinden en slechtzienden) of het licht op rood of groen 
staat

➢ontbrekende zebrapaden alsnog worden aangelegd

Door verkeerseducatie te organiseren op alle scholen, in het basis- én 
voortgezet onderwijs, wordt al op jonge leeftijd meegegeven hoe je veilig kunt 
deelnemen aan het verkeer - ook als je te voet bent.
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 Er is veel geïnvesteerd in het verbeteren van fietspaden. Het fietsbeleid van 
2003 is in 2007 geëvalueerd en geactualiseerd. Er is weer regulier overleg tussen 
de Fietsersbond en de gemeente.

 De ingezette lijn moet krachtig doorgezet worden. De aandacht mag nu niet 
verslappen. Door nieuw fietsbeleid te maken kan de aandacht voor de fietser in 
de volle breedte goed neergezet worden. Daarbij moet gezorgd worden voor:
voldoende geld voor goed onderhoud van fietspaden

➢het invullen van ontbrekende schakels in het netwerk van fietspaden, zowel 
lokaal als regionaal

➢goede afstelling van verkeerslichten zodat fietsers niet veel te lang moeten 
wachten op groen licht

➢veilige kruisingen, niet wachten tot er (wéér) een ongeluk gebeurt
➢fietssuggestiestroken niet bestempeld worden als ‘verkeersremmend’, dat 

brengt fietsers in het nauw
➢zo veel mogelijk vrijliggende fietspaden, waar het niet anders kan fietsstroken
➢geen paaltjes midden in fietspaden, er zijn andere manieren om auto’s van 

fietspaden te weren
➢geen kilometerslange omleidingen bij werkzaamheden
➢veilige alternatieve routes bij werkzaamheden
➢advies van de Fietsersbond bij elk infra-project
➢voldoende stallingsmogelijkheden, niet alleen in de binnenstad, maar ook in de 

woonwijken
➢nieuwbouwwoningen: altijd een berging op de begane grond
➢verkeerseducatie op alle scholen, in het basis- én voortgezet onderwijs
➢stimuleren van het gebruik van de fiets op de korte afstanden
➢oplaadpunten voor fietsen met een elektrische hulpmotor en elektrische 

scooters, zodat ‘de fiets’ ook voor bijvoorbeeld ouderen een milieuvriendelijk 
alternatief is voor de auto

➢de vaak vergeten groep van scooterrijders, die ook veilig aan het verkeer 
moeten kunnen deelnemen zonder steeds te moeten wisselen van weg naar 
fietspad en omgekeerd
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 In de afgelopen jaren is er veel gedaan om het achterstallig onderhoud aan de 
wegen in Schiedam weg te werken. Er zijn vele tientallen miljoenen euro 
uitgetrokken om de slechtste wegen aan te pakken. Er is ruim de tijd genomen 
om nieuw parkeerbeleid te schrijven en er is een begin gemaakt met de 
uitvoering. Er is een Actieplan Luchtkwaliteit gemaakt, waarin vooral 
maatregelen staan beschreven die betrekking hebben op auto’s en de vervuiling 
die auto’s uitstoten.

 Met het parkeerbeleid, het Actieplan 
Lucht-kwaliteit, het meerjarenonderhouds-
programma infrastructuur en het 
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan in de 
hand wordt geprobeerd de mobiliteit in de 
stad vanuit verschillende oogpunten te 
verbeteren.

Veilig verkeer door:
➢stimuleren goed gedrag
➢goede wegen
➢goede verlichting
➢overzichtelijke kruisingen
➢zo min mogelijk menging van 

verschillende typen verkeersdeelnemers
➢stopverbod bij scholen
➢verkeerseducatie op alle scholen, in het 

basis- én voortgezet onderwijs

Parkeerproblemen aanpakken:
➢meer parkeergarages, zonodig in gemeen-

telijk beheer, ook in de woonwijken!
➢straatparkeren in de woonwijken 

uitbreiden, door de openbare ruimte slim-
mer in te delen, daarbij gebruikmakend 
van suggesties van wijkbewoners

➢daar waar nodig, na overleg met 
bewoners en enquête, gereguleerd 
parkeren invoeren

Bij werk aan de weg zorgen:
➢voor duidelijke en vroegtijdig 

aangekondigde omleidingsroutes
➢dat het werk zo min mogelijk afsluitingen 

met zich meebrengt
➢dat afsluitingen zo kort mogelijk duren

Aandacht voor het milieu:

➢schone auto’s
➢goede alternatieven, zoals beter OV
➢transferia bij knooppunten OV
➢milieuzone in de binnenstad
➢groene golven: prettig voor de 

automobilist, goed voor het milieu
➢stimuleren goed (milieu-)gedrag
➢oplaadpunten voor elektrische auto’s

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld 
door:
➢het eigen wagenpark (o.a. bij de BGS) 

schoner te maken
➢door het eigen personeel te stimuleren 

gebruik te maken van andere vervoers-
wijzen (goede OV-regeling, fiets van de 
zaak,voor korte afstanden geen auto 
gebruiken)

➢bij aanbestedingen van werken (zoals 
schoonmaak, bouwprojecten, 
infrastructurele werken) schone vloot als 
een van de eisen/voorwaarden meenemen

➢Schiedamse bedrijven vragen/stimuleren 
het eigen wagenpark schoner te maken
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 Er is goed openbaar vervoer in Schiedam. Je kunt gebruik maken van trein, 
metro, tram en bus. Voor Schiedammers van 65 jaar en ouder met een laag 
inkomen is het gebruik van het openbaar vervoer zelfs gratis. De gemeente 
heeft zich de afgelopen jaren ingezet om het openbaar vervoer in de stad te 
verbeteren. Dat heeft er onder andere toe geleid dat er nu een bus door het 
bedrijventerrein ’s Gravenlandsepolder rijdt en dat de Gorzen er een buslijn bij 
heeft gekregen. Ook is de tram omgelegd langs het station Schiedam Centrum, 
waardoor daar alle verschillende soorten openbaar vervoer bij elkaar komen. 
De gemeente heeft ook werk gemaakt van het aanpakken van de overlast in en 
om het openbaar vervoer. De RET werkt aan het stiller maken van de trams en 
pakt samen met politie en lichtblauwe brigade de onveiligheid in het openbaar 
vervoer en op en om de stations en haltes aan.

 Het openbaar vervoer is nog niet altijd veilig genoeg. Dat moet aangepakt 
worden door:

➢meer en beter zichtbare aanwezigheid van NS’ers, RET’ers en lichtblauwe 
brigade op de haltes en stations

➢vaker en beter schoonmaken van trams, metrostellen, stations en haltes
➢beter gebruik maken van de al aanwezige camera’s, zo zou men zich eens 

moeten afvragen of ze wel op de juiste plekken gericht zijn

Het openbaar vervoer wordt beter. Dat is nodig ook, maar het kan op sommige 
punten nóg beter.

Wat al gaat gebeuren:
➢de Hoekselijn wordt een lightrailverbinding, met mooie nieuwe haltes en 

mooie nieuwe treinen
➢er komt een treinstation bij in het noorden van de stad, station Kethel
➢de tram wordt doorgetrokken vanaf de keerlus bij de Woudhoek, naar het 

toekomstige station Kethel

Wat ook nog zou moeten:
➢de stad nog beter bereikbaar maken met het openbaar vervoer, door 

bijvoorbeeld een bus door alle wijken van de stad te laten rijden
➢bushaltes zo aanpassen dat je makkelijk in en uit kunt stappen
➢het spoor tussen Schiedam en Delft moet verdubbeld worden, zodat er meer 

treinen ingezet kunnen worden
➢alle tramwaarschuwingslichten en -bellen moeten nagekeken en zonodig 

aangepast worden, zodat de tramoversteken veiliger worden

De politiek moet er voor waken zich niet blind te staren op gratis openbaar 
vervoer voor doelgroepen. Het is veel beter te investeren in goed openbaar 
vervoer: een goed netwerk, haltes op de goede plaatsen en niet te vergeten: 
schoon, veilig en vooral betaalbaar.
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 Er is hard gewerkt aan het verbeteren van het ondernemersklimaat in 
Schiedam. Het ondernemersloket is verbeterd. Er is een Lokaal Sociaal 
Akkoord gesloten, op basis waarvan nu een Schiedams Sociaal-Economisch 
Overleg wordt gevoerd. Er is een nota wijkeconomie geschreven, aan de hand 
waarvan de economie in de woonwijken gestimuleerd moet worden. Er is een 
detailhandelsnota gemaakt, waarin onder andere staat hoe het ervoor staat met 
de verschillende winkelcentra in de stad. Via Werk aan de Winkel worden 
eigenaren van winkelpanden in de binnenstad gestimuleerd om de panden op te 
knappen. Er is een fonds gekomen om microkredieten uit te verstrekken, om op 
die manier startende ondernemers een steuntje in de rug te geven.  Met het 
ministerie van Economische Zaken wordt ingezet op het verbeteren van 
bedrijventerreinen, door gebruik te maken van de wet Business 
Investeringszones (BIZ).

 Hoewel er al veel lijkt te gebeuren, kan het altijd beter. De gemeente moet 
het Schiedams Sociaal-Economisch Overleg gebruiken om met ondernemers en 
vakbonden te praten over mogelijkheden om ondernemers beter te 
ondersteunen. Op die manier kan werkgelegenheid vastgehouden worden en 
zelfs nieuwe werkgelegenheid worden binnengehaald. Onderwerp van gesprek 
moet zijn:

➢hoe het ondernemersloket verder verbeterd kan worden
➢wat de gemeente kan doen om de regels helderder te maken
➢hoe de gemeente goed invulling kan geven aan de nieuwe wet Algemene 

Bepalingen Omgevingsrecht, waardoor er in plaats van veel verschillende 
vergunningen er nog maar één nodig is

➢hoe de gemeente samen met de ondernemers de parkeerproblemen op 
bedrijventerreinen en in winkelcentra aan kan pakken

De gemeente moet zelf zorgen dat:
➢overbodige regels geschrapt worden
➢dat er niet onnodig belastingen gestapeld worden, dus bijvoorbeeld niet 

zomaar reclamebelasting voor winkeliers invoeren zonder te kijken naar 
welke belastingen er zouden kunnen verdwijnen

➢de openbare ruimte op bedrijventerreinen en in winkelcentra ook goed 
onderhouden wordt

➢werk aan de weg zo min mogelijk hindert, door daar tijdig met de 
ondernemers over te spreken

➢daar waar aannemers zich niet aan de afspraken houden over afsluitingen en 
termijnen, ze een boete betalen aan de gemeente, die dat geld vervolgens 
doorsluist naar de ondernemers die kunnen bewijzen dat ze getroffen zijn
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 Er is een Lokaal Sociaal Akkoord gesloten, op basis waarvan nu een 
Schiedams Sociaal-Economisch Overleg wordt gevoerd, waarbij overheid, 
bedrijfsleven en vakbonden aan tafel zitten. Met behulp van het armoedebeleid 
wordt niet alleen de armoede bij mensen die aangewezen zijn op een uitkering 
aangepakt, maar wordt ook hulp geboden aan mensen met een laag inkomen. 
De werkgelegenheid in de wijken wordt gestimuleerd met beleid op het gebied 
van wijkeconomie. Werkzoekenden worden aan het werk geholpen, onder 
andere door ze cursussen te laten volgen, maar ook door werkervaring op te 
laten doen.

 In overleg met vakbonden en werkgevers moet er voor gezorgd worden dat 
de werkgelegenheid in de stad wordt vastgehouden,dat de werkgelegenheid 
groeit en dat er nieuwe werkgelegenheid wordt aangetrokken.

Er moet meer aandacht zijn voor de zogenaamde working poor: mensen die 
werken, maar te weinig verdienen om in de eerste levensbehoeften te kunnen 
voorzien. Het armoedebeleid moet daar nog beter op inspelen. Ook moet de 
gemeente de mogelijkheden bekijken om malafide werkgevers aan te pakken. 
Te lage salarissen en erbarmelijke arbeidsomstandigheden moeten gesignaleerd 
en aangepakt worden. Daarom moet de gemeente samenwerken met andere 
overheden en diensten om bijvoorbeeld malafide uitzendbureaus aan te pakken.

Daar waar nodig springt de gemeente bij, door middel van het armoedebeleid. 
Mensen die (tijdelijk) zonder werk zitten, moeten geholpen worden om nieuw 
werk te vinden. Daarom wordt gekeken naar de mogelijkheden om mensen zo 
snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Door bijvoorbeeld cursussen aan te 
bieden, werkervaringsplaatsen te creëren en werkgelegenheidsprojecten te 
starten, voor lager- én hoger-opgeleiden. In Nieuwland zijn daar positieve 
resultaten mee geboekt in het project “de Groene brigade” en bij 
kringloopwinkel “Het Goed”. Zo zouden ook mensen aan werk geholpen 
kunnen worden, door bijvoorbeeld het groot onderhoud dat erg nodig is in het 
Beatrixpark, te laten uitvoeren door werkzoekenden.

De gemeente hoort het goede voorbeeld te geven door goed met het eigen 
personeel om te gaan en haar werknemers fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te 
bieden.
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 Er is in de afgelopen jaren veel geld vrijgemaakt om scholen van nieuwe 
gebouwen te voorzien. Toch is er van al deze plannen nog niet veel terecht 
gekomen. De bouw van een grote VMBO-school op Schieveste is gestart, maar 
voor De Taaltuin, De Singel, De Wieken, Ababil en Schravenlant laat de 
nieuwbouw nog op zich wachten.
Wel is er veel gedaan aan de uitbreiding van verkeerseducatie. Veel meer 
scholen dan voorheen doen nu mee aan de verkeerslessen. Nog niet alle 
basisscholen en lang niet alle scholen voor voortgezet onderwijs besteden onder 
schooltijd aandacht aan de dagelijkse gang van en naar school.
Het nieuwe beleid voor de aanpak van segregatie in het onderwijs heeft een 
moeizame start gekend, maar lijkt nu echt op gang te komen. Scholen dwingen 
om een gebouw te delen is daarbij geen passende maatregel.

De zogenaamde brede-school-aanpak wordt nu op steeds meer scholen 
toegepast, ook in het middelbaar onderwijs. Een goede investering in een 
verbreding van het gebruik van schoolgebouwen, die zich - daar waar toegepast 
- dubbel en dwars terugbetaalt.

 Iedere scholier verdient het om naar school te gaan in een goed, modern 
uitgerust schoolgebouw met een goed binnenklimaat. De gemeente kan 
nauwelijks invloed uitoefenen op de manier waarop les wordt gegeven. Als het 
om de huisvesting van scholen gaat speelt de gemeente een belangrijke rol. 
Door slim te investeren kunnen scholen ook buiten de onderwijsuren goed 
gebruikt worden en kunnen personeel en leerlingen er aangenaam verblijven. 
 Nog slimmer investeren moet het mogelijk maken om nieuwbouw klimaat-
neutraal te maken en de CO2-uitstoot in de bestaande bouw flink terug te 
dringen.

Goede scholen zijn ook veilige scholen, in de breedste zin van het woord:

➢scholieren moeten veilig van en naar school kunnen
➢op school moeten scholieren zich veilig weten, niets te vrezen hebben van 

medescholieren of anderen
➢scholieren kunnen hun problemen op school bespreken, zonder bang te 

hoeven zijn dat alles gelijk wordt doorverteld aan ouders of anderen

Om dat te bereiken is er op alle scholen:
➢verkeerseducatie, om alle scholieren zich bewust te laten zijn van hun 

kwetsbaarheid in het verkeer
➢sprake van een veilige schoolomgeving door gezamenlijke inzet van 

gemeente en onderwijs
➢genoeg school-maatschappelijk-werk en ondersteuning voor het personeel

De komende tijd moet de aanpak van de segregatie zich bewijzen. Dat betekent 
dat er niet afgewacht wordt, maar stevig aangepakt. Als er scholen zijn die 
weigeren mee te werken, dan aarzelt de gemeente niet om de wettelijke 
doorzettingsmacht in te zetten.

Op alle scholen hoort aandacht te zijn voor natuur, milieu en dierenwelzijn. Het 
Natuur- en Milieueducatiecentrum moet daarvoor goed toegerust worden.
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 Er is recent nieuw sportbeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Ook is er 
afgesproken dat het achterstallig onderhoud aan de sportparken wordt 
weggewerkt. De uitvoering van het beleid en het wegwerken van het 
achterstallig onderhoud kunnen het sportklimaat in Schiedam sterk verbeteren. 
Daarvoor is het natuurlijk ook nodig dat de sportverenigingen en hun leden zich 
samen met de gemeente inzetten voor dat betere sportklimaat.

 De sportraad verdient als vertegenwoordiger van de verenigingen een 
belangrijke rol, maar moet dan natuurlijk wel representatief en democratisch 
zijn. Door afgevaardigden in de sportraad aan te wijzen, kunnen de sportclubs 
zelf zich concentreren op wat voor hen belangrijk is: leden werven, goed 
trainen, goede wedstrijden spelen en goed besturen. De vele vrijwilligers die 
zich nu voor de sport inzetten zijn daarbij onmisbaar. Dat moet de gemeente 
zich realiseren, en de verenigingen helpen en ondersteunen bij het werven en 
vasthouden van die vrijwilligers.

Goed onderhoud van de sportparken is allereerst belangrijk voor het gebruik 
van de parken door de verenigingen, maar goed onderhoud speelt ook een rol in 
de veiligheid. Een sportpark moet, in de breedste zin van het woord, veilig zijn. 
Je moet er veilig kunnen sporten, omdat je er veilig:

➢van en naar toe kunt, voor wedstrijden en trainingen
➢kunt sporten, zonder je enkels te breken over oneffenheden of in 

konijnenholen
➢samen kunt zijn, omdat iedereen er van doordrongen is dat sportief gedrag 

van groot belang is, zowel voor het eigen plezier als dat van de teamgenoten 
én tegenstanders!

In Schiedam moet ruimte zijn voor veel verschillende sporten. Verenigingen die 
mensen op de been weten te brengen verdienen steun, onder andere door een 
plek op de sportparken of in de sportzalen - tegen een redelijke vergoeding.

Sportverenigingen moeten zichzelf kunnen bedruipen, door inkomsten uit 
lidmaatschapsgelden, sponsoring en verkoop van merchandise. Door de 
tomeloze inzet van veel, heel veel vrijwilligers is het mogelijk om veel te doen 
voor weinig geld.
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 Het is niet erg om belasting te betalen, als je maar weet dat het goed besteed 
wordt. Het is dan ook niet erg als de belasting omhoog gaat, als je maar ziet dat 
er iets nuttigs met het geld gedaan wordt. In de afgelopen jaren is - na een 
motie van Frans Hamerslag - de OZB niet verhoogd. Pas in 2010 is de OZB 
voor het eerst weer verhoogd, daar staat wel tegenover dat de 
afvalstoffenheffing omlaag is gegaan.

 Schiedam moet een van de goedkopere gemeenten kunnen blijven. Schiedam 
heeft bewezen, dat ook met lage belastingen er veel goeds gedaan kan worden 
in de stad. Het is onvermijdelijk dat belastingen van tijd tot tijd verhoogd 
worden, bijvoorbeeld vanwege de inflatie, prijsverhogingen of extra inzet, 
bijvoorbeeld om de buitenruimte op orde te kunnen krijgen. Belastingen mogen 
nooit ‘zomaar’ verhoogd worden en als de ruimte er is in de gemeentelijke 
begrotingen, moeten ze bevroren of zelfs verlaagd worden.

In economisch moeilijke tijden hebben niet alleen de Schiedammers het zwaar 
te verduren, maar de gemeente ook. Als de gemeente de lasten niet onevenredig 
veel wil laten stijgen, dan betekent dat als vanzelf dat er ergens op beknibbeld 
moet worden. De gemeente wordt dan gedwongen om moeilijke keuzes te 
maken. Soms betekent dat, dat de belastingen toch omhoog gaan. Dan is het 
belangrijk dat er oog is voor de mensen die het hardst getroffen worden en dat 
de gemeente die mensen ontziet.

Bezuinigingen zijn een optie om de begroting sluitend te krijgen, ook daarbij is 
het van belang dat deze dan niet wéér die mensen treffen die het al moeilijk 
hebben. Een bezuiniging - om maar een voorbeeld te noemen - op het 
armoedebeleid is dan uit den boze.
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 De gemeente is begonnen met jongeren serieus te nemen. Daar waar er eerst 
vooral - ook onder de nieuwe burgemeester - nog sprake was van repressie, lijkt 
daar nu verandering in te komen. Jongeren hebben een plek opgeëist en zijn aan 
de slag gegaan met Jong Geluid. Deze club adviseert de gemeente gevraagd en 
ongevraagd over zaken die jongeren aangaan.

 De gemeente kan nog beter samenwerken met jongeren om specifiek beleid 
voor jongeren vorm te geven. Wat dat betreft is het jongerenbeleid nu alweer 
aan een update toe. Want jongeren vinden dat:

➢de gemeente sneller moet reageren op verzoeken vanuit de jongeren, 
projecten sneller moet oppakken

➢als je jongeren ergens wegstuurt, moet je ze ook de weg wijzen. Je moet ze 
niet alleen van hangplekken wegjagen, maar ze ook een plek geven waar ze 
wel zichzelf mogen zijn. Bijvoorbeeld in een jongerencentrum, één van de 
zogenaamde Huiskamers of bij een van de inlopen in de buurthuizen (die dan 
natuurlijk wel open moeten zijn)

➢jongeren actief betrokken moeten worden bij de uitvoering van het 
speelruimteplan, ze kunnen dan ook zelf aangeven hoe voorkomen kan 
worden dat een speeltuintje voor kleine kinderen in de avonduren uitgroeit tot 
een hangplek. Dat die aanpak werkt is bewezen bij het maken van de plannen 
voor de herinrichting van het parkje rond de rode en de gele toren, waarbij 
jongeren net als andere wijkbewoners betrokken waren.

➢jongeren behoefte hebben aan een wegwijzer in het woud van instellingen en 
instanties, een ‘sociale kaart’ van Schiedam zou een uitkomst zijn

Via Jong Geluid kunnen jongeren bij de uitvoering van allerlei gemeentelijk 
beleid betrokken worden. Daarvoor moet Jong Geluid verder groeien en 
verbreden, zodat ze beter bekend wordt in de stad en ook representatief wordt 
voor de grote groep jongeren. Om beter bekend te worden en een betere 
vertegenwoordiger van ‘de jongeren’ te worden, moet Jong Geluid aan de slag 
samen met de gemeente om de hierboven genoemde punten op te pakken.

Er moet iets gedaan worden aan het grote gebrek aan woningen voor starters. 
Doordat er veel gesloopt is en veel mensen dus een andere woning moesten 
krijgen, komen jongeren die het huis uit willen niet aan de bak. De gemiddelde 
wachttijd in Schiedam is maar liefst vier jaar! Alleen een starterslening - hoe 
mooi ook - helpt daar niet aan.

        
14



 

 Ouderen vormen een groeiende groep: steeds meer mensen worden steeds 
ouder. De gemeente heeft daar op ingespeeld door onder andere te werken aan 
meer ouderenwoningen en vooral woningen, die ook als je ouder wordt, en je je 
minder goed kunt verplaatsen, nog geschikt zijn. Door het verbeteren van het 
onderhoud van de buitenruimte, door het verbeteren van het openbaar vervoer, 
door het introduceren van gratis openbaar vervoer voor ouderen met een laag 
inkomen, heeft de gemeente veel gedaan om het leven voor deze groep 
aangenamer te maken.

 Dé oudere bestaat niet. De doelgroep is net zo breed en divers als de rest van 
de Schiedamse bevolking. Het is belangrijk om zowel op het niveau van 
voorzieningen als van recreatie rekening te houden met de diversiteit in 
leefstijlen en daarmee samenhangende wensen.

Om in je wijk te kunnen blijven wonen is het niet alleen nodig dat er een 
woning in de wijk te vinden is die past bij je levensfase, maar daar horen ook 
voorzieningen bij. Van huisarts tot buurtsuper en van goed openbaar vervoer tot 
wijkcentrum. Niet alleen voor ouderen, maar voor alle leeftijden, voor elke 
levensfase, moet er iets te vinden zijn in de wijk. Dus ook starterswoningen, 
eengezinswoningen, scholen, speeltuinen, kinderopvang, enzovoort.

Daarom zet PS liever in op levensloopvriendelijke wijken, dan op 
levensloopbestendige woningen. Natuurlijk moeten er voldoende voor ouderen 
geschikte woningen zijn, maar het beste is om in te zetten op alle fronten en 
voor alle levensfasen. Dus: inclusief het voorzieningenniveau en ook voor 
startende jongeren en jonge gezinnen.
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 De meeste huurwoningen in Schiedam zijn van Woonplus. Woonplus is een 
actieve corporatie die samen met de gemeente en andere partijen hard werkt, 
onder andere aan het verbeteren van wijken als Groenoord en Nieuwland. Er 
zijn ook particuliere verhuurders, die niet altijd even netjes omgaan met hun 
huurders. En er zijn zelfs huisjesmelkers die woningen per kamertje verhuren 
aan bijvoorbeeld Polen. Op verschillende manieren probeert de gemeente zowel 
Woonplus als de andere verhuurders aan te spreken op hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Zo zijn er bijvoorbeeld regels gemaakt om de overlast 
van kamerverhuur aan tijdelijke werknemers terug te dringen.

 De gemeente moet scherper handhaven en nog vaker de verhuurders 
aanspreken. Desnoods met rugdekking van wetten en regels zaken afdwingen. 
Zoals goed onderhoud, tegengaan van overbewoning en illegale bewoning. 
Daarbij zou het Rotterdamse Huurteam bijvoorbeeld ingezet kunnen worden. In 
Rotterdam heeft het Huurteam veel huurders geholpen om te hoge huren 
omlaag te krijgen.

Er moet niet alleen aandacht zijn voor wijken als Groenoord en Nieuwland, 
hoewel ze zeker aandacht verdienen. Elke huurder heeft recht op een goed 
onderhouden betaalbare woning. Ook in wijken als Oost, West, de Gorzen en 
Woudhoek.

Herstructurering, ofwel sloop en nieuwbouw zijn op zich goede instrumenten. 
Wel moet altijd de afweging gemaakt worden of er door sloop niet te weinig 
betaalbare woningen overblijven. Daarom moet er in alle nieuwbouwprojecten 
gezorgd worden voor voldoende betaalbare woningen.

Woonplus en de andere verhuurders in Schiedam moeten ook aangesproken 
worden op hun maatschappelijk verantwoordelijkheid als het gaat om milieu en 
klimaat. De verhuurders moeten investeren in klimaatmaatregelen, niet alleen 
bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande woningen. Groene daken, 
zonnecollectoren, zonneboilers, koude-warmte-opslag, goede isolatie. Het zijn 
allemaal zaken die de verhuurders tot hun verantwoordelijkheid moeten 
rekenen.

De gemeente heeft samen met de verhuurders een belangrijke 
verantwoordelijkheid als het gaat om een goede ondersteuning van huurders op 
allerlei manieren, onder andere door goede facilitering van 
huurdersorganisaties.
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 Ondanks de grote eigen verantwoordelijkheid voor hun woning van de 
eigenaren, heeft de gemeente toch op allerlei manieren geïnvesteerd in 
kwaliteit.

Er zijn veel nieuwe woningen van een goede kwaliteit gebouwd en er zijn veel 
oudere woningen opgeknapt, die daardoor hun kwaliteit hebben behouden of 
herwonnen. De particuliere woningverbetering werpt zijn vruchten af. De 
uitbreiding in de oude wijken en naar het centrum heeft nog meer eigenaren in 
de gelegenheid gesteld om aan de slag te gaan met hun woning. Ook het 
funderingsherstel lijkt nu langzaam maar zeker echt op gang te komen.

Het is en blijft voor Schiedammers mogelijk om de grond onder hun woning te 
kopen. Wie daar niet voor gekozen heeft, is in een aantal gevallen 
geconfronteerd met een schrikbarende stijging van de erfpacht.

 Bij de stapsgewijze uitbreiding van de particuliere woningverbetering is 
telkens goed gekeken waar dat het hardste nodig is. Waar de eigenaren écht een 
steuntje in de rug nodig hebben om aan de slag te gaan met het achterstallig 
onderhoud van de eigen woning. Tot nu toe is er alleen in de oude wijken 
gekeken, maar eigenlijk moet de hele stad onder de loep genomen worden.

Daar waar nu alleen woningen die zijn aangewezen voor de particuliere 
woningverbetering in aanmerking komen voor een duurzaamheidslening, zou 
die mogelijkheid er voor alle woningeigenaren moeten zijn. In de hele stad 
moeten mensen investeringen in klimaatmaatregelen kunnen onderbrengen in 
een duurzaamheidslening met een lage rente.

De aanpak van de particuliere woningverbetering speelt een belangrijke rol 
voor appartementeneigenaren als het gaat om het wakker schudden van 
Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Veel VvE’s zijn in slaap gesukkeld, 
ondanks de wettelijke plicht voor reserveringen en investeringen. De hulp die 
het Servicepunt Particuliere Woningverbetering biedt bij het wakker schudden 
en wakker houden, zou moeten gelden voor VvE’s in de hele stad.

Eigenaren met een slecht gefundeerde woning moeten kunnen blijven rekenen 
op ondersteuning van de gemeente. Het is onbegrijpelijk dat de rijksoverheid 
dreigt het geld dat bedoeld is voor de aanpak van de funderingsproblemen terug 
te halen. De problemen aan de funderingen zijn immers nog niet verholpen. De 
gemeente kan in ieder geval niet verweten worden dat er niets gedaan wordt, 
het kost alleen meer tijd dan vantevoren ingeschat. Het is te hopen dat de lobby 
van verschillende gemeenten en belangenorganisaties, waarbij Schiedam een 
voortrekkersrol speelt, gehoor krijgt bij de Tweede Kamer.

Absurde stijgingen van de erfpacht zoals in de afgelopen jaren, mogen in de 
toekomst niet meer voorkomen. Daarvoor moet het hele erfpachtbeleid tegen 
het licht gehouden worden. De mogelijkheid om de grond onder de eigen 
woning te kopen is toegevoegd in het beleid, zonder dat er is gekeken naar de 
oude tekst over erfpacht. Dat moet nu eindelijk eens gebeuren.
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...woonwagen-/woonbooteigenaar/-bewoner

 De verhoudingen tussen de gemeente en woonwagenbewoners zijn 
genormaliseerd. In ieder geval is de situatie niet te vergelijken met die in steden 
als Maastricht en Rotterdam waar ‘kampers’ op voet van oorlog met de 
overheid leven. Of met de situatie van jaren geleden, toen de burgemeester op 
het stadskantoor gegijzeld werd. Natuurlijk is er sprake van enig, gezond 
wantrouwen tegen de gemeente, maar dat geldt voor alle Schiedammers. Daar 
heeft ‘de overheid’ het ook wel naar gemaakt.

 Ook Schiedammers die er voor kiezen om niet in een rijtjeshuis te wonen, 
maar in een wagen of op een boot, horen een fatsoenlijk dak boven hun hoofd 
te hebben. Wat dat betreft mag de gemeente geen onderscheid maken tussen 
deze en andere Schiedammers. Huurwagens horen goed onderhouden te 
worden en eigenaren van woonwagens en woonboten horen niet geconfronteerd 
te worden met plotselinge, enorme stijgingen van tarieven voor bijvoorbeeld 
erfpacht.

De gemeente is wat dat betreft in de afgelopen jaren nog regelmatig te kort 
geschoten. Het gewone dagelijkse onderhoud van straten en pleinen gebeurde 
niet vanzelf op de woonwagenkampen Schiekade en Bramengaarde. De 
Westerkade ziet er niet uit. Na een inhaalslag om het achterstallig onderhoud 
weg te werken, moet ook hier gewoon worden schoongemaakt. Er is geen 
enkele reden waarom de veegwagen van Irado hier weg zou moeten blijven.

Sommige woonschepen verdienen wat extra aandacht. De gemeente moet 
nadenken over de mogelijkheden om speciale regelingen te treffen voor 
eigenaar-bewoners van historische woonschepen.

Het woonwagenkamp aan de Schiekade is vol, maar in de directe omgeving 
lijken mogelijkheden aanwezig om verder uit te breiden. Een onderzoek naar 
die mogelijkheden moet snel gedaan worden. Daarbij kan dan meteen gekeken 
worden naar de grondprijzen: de zogenaamde marktprijzen voor de grond zijn 
op het kamp natuurlijk anders dan in een woonwijk.
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 Alle Schiedammers wonen in een wijk. Sommigen al hun hele leven, 
anderen nog maar net. In de ene wijk gaat het samenleven vanzelf, in de andere 
moet er wat moeite gedaan worden om mensen met elkaar in contact te 
brengen. Als die moeite gedaan wordt, dan lukt het vaak ook wel. Zo is er in 
delen van Groenoord bijvoorbeeld geïnvesteerd in - zoals dat zo mooi heet - 
meer sociale samenhang. Dat is aardig gelukt. Soms lukt dat ook omdat de 
inwoners van een wijk een gezamenlijk belang hebben. Een bedrijf dat overlast 
veroorzaakt, een park dat opgeknapt moet worden, verzakkingen, en ga zo maar 
door. Bij het opkomen voor het gezamenlijke belang spelen wijk- en 
bewonersorganisaties een belangrijke rol. Vandaar ook dat er vanuit de 
gemeente ondersteuning is voor die organisaties. In de vorm van subsidies, 
maar ook in de vorm van ondersteuning door professionals.
Sowieso gaat de gemeente steeds meer wijkgericht werken. Aan de hand van 
wijkjaarprogramma’s, wijkoverleggen, wijkschouwen en zaken als vouchers.

 Om op een prettige manier te kunnen samenleven in de wijken is het nodig 
dat de gemeente investeert. Daarbij moet er met name aandacht zijn voor de 
leefbaarheid. De leefbaarheid in de wijk kan op een hoger niveau gebracht 
worden of op een hoog niveau gehouden worden als samen met de 
wijkbewoners wordt gewerkt aan:

➢betere bereikbaarheid, door te werken aan goede ontsluiting en kwalitatief 
hoogstaand onderhoud aan de openbare ruimte

➢meer parkeergelegenheid, de gemeente moet aan de slag met ideeën uit de 
wijken over het verbeteren van het parkeren

➢een opgeruimde woonwijk, door vaak genoeg te vegen, te snoeien en te 
schoffelen, maar ook door voldoende prullenbakken en goede handhaving

➢meer veiligheid, door meer blauw en lichtblauw op straat, betere verlichting 
en goed onderhoud van de openbare ruimte, aanpakken van overlast door 
bijvoorbeeld hangjongeren, overbewoning, ruzieburen en te snel rijden

➢het op peil brengen en houden van het voorzieningenniveau, er moeten 
voldoende scholen, kinderopvang, zorgverleners, winkels, enzovoort zijn. 
Daarbij is de bevolkingssamenstelling en de door de wijk uitgesproken wens 
de maatstaf.

Om samenwerken en samenleven te bevorden moet de gemeente:
➢bewoners en bewonersorganisaties steunen
➢andere in de wijk actieve verenigingen steunen
➢bewonersinitiatieven oppikken en ondersteunen
➢samen met de wijkbewoners ‘werken aan de wijk’
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 Er is een gloednieuw ziekenhuis in Schiedam, er zijn een aantal nieuwe 
HOED-praktijken geopend (Huisartsen Onder Een Dak), zorgcentra als 
Frankeland en de Harg-Spaland laten nieuwbouw verrijzen en verkrijgen het 
ene keurmerk na het andere en er is gewerkt aan een goede uitvoering van de 
wet Maatschappelijke Ondersteuning (wMO). Hoewel er op al die fronten ook 
tegenslagen zijn, is er toch sprake van zorg op een kwalitatief hoogstaand 
niveau.
Dat is hard nodig omdat er steeds meer mensen zijn die zorg nodig hebben. We 
hebben te maken met een vergrijzende bevolking en met steeds meer mensen 
die om wat voor reden dan ook een beroep moeten doen op zorg. Het aantal 
kinderen dat afhankelijk is van pleegzorg groeit en is er een sterke behoefte aan 
meer en betere opvang van mensen die dakloos zijn.

 Om kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen blijven leveren moet de 
gemeente samen met de zorgaanbieders aan de slag om het aanbod te verdiepen 
en te verbreden. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor bestaande 
voorzieningen, die soms een steuntje in de rug nodig hebben om overeind te 
blijven. Zorgverleners zijn de ogen en oren van de samenleving in de buurt en 
in de wijk. Deze mensen verdienen dan ook waardering voor hun inzet, en 
ondersteuning bij het oppikken en aanpakken van signalen over bijvoorbeeld 
gezinnen die met allerlei problemen kampen en hulp nodig hebben.

Om op die manier met zorg bezig te kunnen zijn is het nodig dat de gemeente 
samen met de zorgaanbieders:

➢de wMO goed blijft uitvoeren, door voldoende geld beschikbaar te stellen
➢kwalitatief hoogstaande thuiszorg als uitgangspunt blijft hanteren
➢probeert in elke wijk een huisarts en een tandarts te stationeren
➢samen met de buurgemeenten het probleem van de daklozen aanpakt
➢via de Stadsregio zorgt voor betere aansturing van de inzet van Jeugdzorg en 

Pleegzorg
➢kijkt naar uitbreidingsmogelijkheden van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

en naar mogelijkheden om meer centra te realiseren
➢andere organisaties in de stad aanspreekt op hun ‘mede-

verantwoordelijkheid’, daarbij valt te denken aan Woonplus en het onderwijs
➢zorgt voor een wegwijzer in het woud van instellingen en instanties: een 

‘sociale kaart’ van Schiedam
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 Schiedam had de zesde wethouder dierenwelzijn van het land, inmiddels zijn 
het er meer dan vijftig. In Schiedam is de wethouder samen met ‘het veld’ aan 
de slag gegaan om beleid voor het bevorderen van het welzijn van dieren op 
papier te zetten. Het veld bestond in dit geval uit organisaties die zich inzetten 
voor dierenwelzijn, zoals de dierenbescherming, kinderboerderijen, 
dierenwinkels en dierenartsen. De nota werd door de gemeenteraad nog met 
enig cynisme ontvangen, maar blijkt in de praktijk goed te werken. Het beleid 
begint z’n eerste vruchten af te werpen. Zo is er een beleidsmedewerker 
aangesteld die zich op allerlei manieren inzet voor uitvoering van het beleid. 
Samen met de stadsecoloog wordt gewerkt aan een natuurmonitor en met alle 
betrokken organisaties wordt regelmatig overleg gevoerd over de uitvoering 
van het beleid en de communicatie daarover.

 De samenwerking moet verder uitgebouwd worden. Zo kan er door goede 
advisering uit het overleg voor gezorgd worden dat het dierenwelzijn 
gewaarborgd is bij sloop en nieuwbouw en bij aanleg, herinrichting en 
onderhoud van parken en plantsoenen.

De gemeente kan meer en beter informatie verstrekken aan de Schiedammers. 
Via folders, de gemeentepagina en de website. Over huisdieren, in het wild 
levende dieren én over plaagdieren. Over zorg voor dieren, tuinonderhoud en 
bestrijding.

Het nieuwe hondenbeleid moet snel in uitvoering komen. Nog steeds zijn er te 
weinig mogelijkheden om op een goede manier honden uit te kunnen laten, 
zonder dat dat overlast veroorzaakt voor andere gebruikers van de openbare 
ruimte. Als er voldoende ruimte is gemaakt en dat ook goed kenbaar is gemaakt 
aan de stad, dan kan er stevig ingezet worden op handhaving van de regels.
Omdat er niet alleen voorzieningen en maatregelen getroffen moeten worden 
voor honden, maar ook voor andere huisdieren zoals katten en paarden, is het 
onterecht dat er alleen voor honden belasting moet worden betaald. Van de 
wetgever mag de hondenbelasting toch al niet ingezet worden als doelbelasting, 
dus kan de hondenbelasting net zo goed afgeschaft worden.

De categorie plaagdieren verdient bijzondere aandacht. Om plaagdieren goed te 
kunnen bestrijden is een slimme aanpak nodig. Het simpelweg doden van 
dieren lost het probleem vaak niet op. Eerder moet gedacht worden aan het 
aanpassen van de leefomgeving van dieren, geboorteregulatie of het vangen
en herplaatsen van dieren.

De gemeente voldoet al aan de helft van het door de dierenbescherming 
opgestelde tien-punten-plan, nu de andere helft nog!
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 Er is heel wat te doen op het gebied van cultuur in Schiedam. Er is een 
Stedelijk Museum, een Jenevermuseum, er komt een historisch museum, in het 
Wennekerpand worden filmhuis, jeugdtheater, artotheek en ateliers 
ondergebracht en er zijn vele galleries in de binnenstad. Er worden met steun 
van de gemeente veel verschillende culturele evenementen georganiseerd, van 
popfestivals tot het International Music Photo Festival Schiedam. Het is 
jammer dat Schiedams stadsgezelschap ELS Inc. vertrokken is. Er is veel 
aandacht voor architectuur, er is een welstandsnota en er is goed beleid als het 
gaat om archeologie en de zorg voor de monumenten in de stad. Er zijn twee 
volwaardige bibliotheekvestigingen, die ook nog eens allerlei culturele 
activiteiten organiseren. Schiedam heeft een breed aanbod, iets om trots op te 
zijn.

 Het gaat goed met de cultuur in Schiedam. Het tegenzittende economische tij 
mag niet misbruikt worden als excuus om te snijden in de subsidiëring van 
allerlei activiteiten en instellingen. De sluiting van bijvoorbeeld een 
biobliotheekvestiging levert weliswaar geld op, maar zorgt uiteindelijk voor een 
verschraling en verarming van de cultuur in Schiedam. Natuurlijk moeten de 
cultuursubsidies goed tegen het licht gehouden worden en moet er bezuinigd 
kunnen worden. Dat mag niet leiden tot het inleveren op kwaliteit en 
verscheidenheid. Om die kwaliteit en verscheidenheid verder te verbeteren zou 
de gemeente er op moeten inzetten om:

➢nu ELS Inc. afscheid heeft genomen, weer een nieuw Schiedams 
stadsgezelschap aan te trekken

➢de welstandsnota die inmiddels stamt uit 2004 goed tegen het licht te houden 
en te vernieuwen, daarbij moet overwogen worden of het niet beter is om 
weer een stadsarchitect aan te stellen in plaats van het in stand houden van de 
welstandscommissie

➢het bij de tijd houden van het monumentenbeleid en voortdurend, gevoed 
door de stad, bedenken of er niet meer panden in aanmerking komen voor een 
monumentenstatus. Zo heeft de Opstandingskerk inmiddels een 
monumentwaardige leeftijd bereikt!

➢in het Wennekerpand ook ruimte te bieden aan andere gezelschappen zoals 
bijvoorbeeld koren en amateur-toneelverenigingen

De gemeente heeft een belangrijke functie in het scheppen van kansen voor 
culturele ondernemers en verenigingen. Voorzieningen als betaalbare ateliers en 
oefenruimtes zijn daarbij onmisbare voorwaarden.

Schiedam moet ruimte bieden voor deelname aan cultuur door Schiedammers. 
Er is veel talent in de stad en de stad trekt ook talent van buiten aan. De 
gemeente moet daar op een slimme manier op inspelen, zodat Schiedam op het 
punt van pop- en andere cultuur een hotspot wordt in de regio en ver 
daarbuiten.
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 Er is veel groen in Schiedam. We hebben grote stadsparken zoals het 
Beatrixpark, Park Kethel en het park aan de Maasboulevard. Er zijn ook vele 
wijkparken, zoals de Plantage, het Julianapark en de Jozef Oreliosingel. Er is 
ecologisch waardevol groen in de stad langs de Poldervaart en de Prinsentocht 
en daarbuiten in de Vijfsluizerhaven en het Midden-Delfland. Ook is er nuttig 
gebruikt groen, zoals de volkstuinen bij Vijfsluizen en ten noorden van het 
Beatrixpark en de sportparken Harga en Thurlede. Allemaal groen waar je op 
verschillende manieren kunt recreëren. Allemaal groen dat bescherming 
verdient. Het bestemmingsplan Groene Long beschermt grote delen van het 
groen tegen bebouwing, in de bomennota worden bomen beschermd en in de 
Groenstructuurvisie wordt veel ander groen in bescherming genomen.

 Het groen verdient nog betere bescherming, zodat het beschikbaar blijft om 
te recreëren, maar natuurlijk ook voor de grote natuurwaarde die al dat groen in 
Schiedam heeft. Dat groen in de stad natuurwaarde kan hebben wordt in 
Schiedam nadrukkelijk bewezen. Er is een grote verscheidenheid aan planten 
en diersoorten, er komen zelfs planten en dieren voor in Schiedam die worden 
vermeld op rode en zwarte lijsten. Dat zegt iets over de zeldzaamheid en mate 
van bescherming die ze genieten.

Die betere bescherming zit ‘m niet zozeer in nog meer beleid op papier zetten, 
het gaat vooral om een goede uitvoering van het beleid. Zo moet er bij het 
dagelijks onderhoud van de openbare ruimte aandacht zijn voor de bijzondere 
planten en dieren en vooral ook voor de ‘gebruiker’ van al dat groen: de 
Schiedammer als recreant.

Recreëren doen Schiedammers op allerlei manieren. Door te fietsen, te 
wandelen, te sporten en te barbecueën in het park. Daar moet ruimte voor zijn 
en daar moet rekening mee gehouden worden bij de inrichting en het 
onderhoud van de stad en zijn openbare ruimte. Woningbouw, uitbreiding van 
bedrijventerreinen, het realiseren van meer parkeerplaatsen, het aanleggen van 
nieuwe wegen: er is veel concurrentie om de schaarse ruimte. Zeker in 
Schiedam, een stad in de meest dichtbevolkte regio van het land, vechten alle 
mogelijke bestemmingen om een plekje. Daar mag ruimte om te recreëren niet 
de dupe van worden. De ruimte om te recreëren, het groen in en om de stad, de 
longen van onze gemeente, hebben een geheel eigen waarde die met gemak op 
kan tegen de waarde van alles wat men kan realiseren door het verder opofferen 
van het groen.
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Kandidatenlijst Progressief Schiedam 

 Frans Hamerslag  Ingrid Coenradie  Wijbrand Boon  Jolie Hakkert

 Raymond Timmers  Edith Vervoort  Wim SchuurmanHess  Arina van Wijngaarden

 Marcello Stewart  tonny Slechte  Gert-Jan van Noorden  JanE van de Geest

                      John Maris  John Maris Margo van der Horst  Stefan  Bergman  Hans van der Sloot
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meer weten? lid worden? reageren?

www.progressief-schiedam.nl

www.samen-voor-schiedam.nl
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