


Beste Schiedammers,
 
21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Net als bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen, 
kunt u ook nu weer op kandidaten van Progressief Schiedam stemmen. In de afgelopen jaren is Progressief 
Schiedam, de partij geweest die met succes oppositie heeft gevoerd, maar ook daar waar nodig, samen met 
coalitie-partijen zaken voor elkaar heeft kunnen krijgen. Frans Hamerslag en John Maris hebben zich op 
diverse fronten gemanifesteerd en het is dan ook niet voor niets, dat juist zij onze kieslijst weer aanvoeren. 
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Duurzaamheid is de grootste uitdaging voor de komende jaren. Wereldwijd en daarmee ook in 
Schiedam. Het huidige college is er trots op  het  duurzaamheid als rode draad in het beleid  heeft 
opgenomen… 

 Daar heeft Progressief Schiedam lang voor gestreden en 
wij zijn er trots op, dat we het college zo ver gekregen heb-
ben dit van ons over te nemen. Progressief Schiedam heeft 
de portefeuille “Duurzaamheid”  aan 1  van de wethouders 
gekoppeld en wij hebben er bij voortduring om gevraagd 
om in alle beleidsstukken een duurzaamheidsparagraaf op 
te nemen. 
 
De volgende stap. Duurzaamheid zal de grondlegger van 
alle beleidsvoornemens moeten zijn. Dan gaat het over 
onderwerpen als co2-uitstoot, duurzame stroomopwekking, 
klimaatneutrale woningen, geluidsvervuiling,  maar ook 
over terugdringen van uitlaatgassen om de luchtkwaliteit op 
een beter niveau te krijgen. Maar het is nog meer dan dat. 
Het welzijn van schiedammers moet centraal staan. Al met 
al duurzaamheid als fundament voor gemeentelijk beleid.
 
In het afgelopen jaar heeft de rechter twee maal  een 
uitspraak gedaan. Eén daarvan is de Urgenda rechtszaak. In 
deze uitspraak is de overheid veroordeeld. De overheid doet 
er onvoldoende aan om de CO2 uitstoot te verminderen ten 
einde te voldoen aan doelstellingen van het klimaatakkoord 
van Parijs.
 
In de Milieudefensie rechtszaak is de overheid veroordeeld,  
omdat zij te weinig doet aan het verbeteren van de luchtk-
waliteit. De overheid mag dus niets meer doen wat de lucht-
kwaliteit zal verslechteren. Sterker nog, moet er alles aan 
doen om in te zetten op verbetering van de luchtkwaliteit.
 
De overheid is niet alleen de regering in Den haag. Dat 
zijn ook alle  gemeentelijke en provinciale overheden. Dus 
Schiedam is ook veroordeeld door de rechter...
 
Progressief Schiedam zal elk college hieraan blijven herin-
neren en zal inzetten op versnelde afname van CO2 uitstoot 
en het verbeteren van de luchtkwaliteit. 
 

Dat betekent concreet:
•	 Meer	inzet	op	goed	openbaar	vervoer
•	 Ontmoedigen	van	autogebruik	in	de	stad
•	 Stimuleren	van	fietsgebruik
•	 Meer	goede	voorzieningen	voor	fietsers:

•	 Regensensoren	bij	stoplichten
•	 Stallingsvoorzieningen
•	 Betere	en	bredere	fietspaden

Zwerfvuil & Plastic afval

In de afgelopen jaren is de hoeveelheid zwerfafval al re-
delijk afgenomen in Schiedam. Maar het kan altijd beter!  
Progressief Schiedam wil dat de gemeente Schiedam zich 
hard maakt voor voor het heffen van statiegeld op  petflesjes 
en blikjes. 
 
Bomenkap

En ook met de grote bomenkap in Schiedam moet het klaar 
zijn. Progressief Schiedam vindt dat er veel te veel bomen 
worden gekapt en te kleine of te weinig bomen worden ter-
uggeplaatst. Dit kan en moet veel beter. Ook hier zullen wij 
ons voor blijven inzetten in de komende jaren. 
 
Bij alles wat er in Schiedam gaat gebeuren willen wij weten 
hoe groot  de bijdrage is die  dit levert aan de vermindering 
van CO2 uitstoot en de verbetering van de luchtkwaliteit. 
Wanneer het daar niet toe bijdraagt moeten we het niet doen.
 
Progressief Schiedam wil dat Schiedam een landelijk voor-
beeld wordt op het gebied van duurzaamheid. Verschuilen 
kan niet meer. We zullen het echt met zijn allen moeten 
gaan doen. We kunnen bedrijven en investeerders uitda-
gen Schiedam als een proeftuin te zien op het gebied van 
duurzaamheid. Dat betekent dat wij als Schiedam er alles 
aan moeten doen om dit ook mogelijk te maken.

Duurzaamheid
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Progressief Schiedam heeft in de afgelopen 4 jaar ingezet op een wethouder Dierenwelzijn, een nota 
Dierenwelzijn en verlaging van de hondenbelasting. Wij hebben voor elkaar gekregen dat de honden-
belasting met ruim 30% is verlaagd! De nota dierenwelzijn is een beetje afgestoft,dat kan en moet 
beter!

In Nederland heeft ongeveer de helft van de huis-
houdens een hond of een kat in huis. Bij dierenwelzijn 
wordt al snel aan honden gedacht. Losloopgebieden, 
hondentoiletten en dat soort zaken. Maar dierenwel-
zijn gaat om veel meer dan dat. Huisdieren en andere 
dieren zijn levende wezens. De gemeente moet voor 
dieren opkomen als hun belangen  geschaad dreigen 
te worden.. Dieren kunnen dat niet zelf. Hoe we wil-
len opkomen voor de dieren, moet worden vastgelegd 
in een nieuwe nota Dierenwelzijn.

•	 Wij	willen	in	Schiedam	geen	dierenbeurzen	of	di-
erententoonstellingen	 toestaan	 of	 slechts	 onder	
strenge	eisen	en	handhaving.		

•	 Dierenwinkels	moeten	aangemoedigd	worden	,	om	
te	stoppen	met	de	verkoop	van	dieren,	anders	dan	
vissen.	

•	 Verwijs	deze	klanten	door	naar	een	opvangcentrum	
in	de	regio.

•	 Ondanks	 het	 feit	 dat	 er	 veel	 vrijwilligers	 werken	
in	de	dierenopvang,	kost	het	opvangen	van	dieren	
Geld.	De	gemeente	moet	daar	voldoende	aan	bijdra-
gen.	

•	 Progressief	Schiedam	wil	dat	er	in	Schiedam	een	di-
erenasiel	blijft	dat	zowel	honden	als	katten	opvangt.

•	 Dieren	die	in	het	wild	leven,	moeten	met	rust	wor-
den	gelaten.	

•	 Daar	waar	mogelijk	moet	er	een	verbod	komen	op	
hengelen.	

•	 In	plaats	van	het	bestrijden	van	dieren	 in	de	nat-
uur,	 die	 overlast	 zouden	 veroorzaken,	moeten	 we	
inzetten	op	preventie.	Dit	in	samenwerking	met	die-
renwelzijnsorganisaties.	Overlast	komt	veelal	voort	
uit	menselijke	verstoring	van	de	natuur.

•	 Hondentoiletten	moeten	goed	onderhouden	worden	
en	zodanig	ingericht	zijn	dat	de	honden	zich	daar	
veilig	voelen.	Dit	geldt	ook		voor	de	losloopgebieden.

 

Natuur & Groen

Schiedam heeft gelukkig veel groen. Denk aan 5 
Sluizen, de Poldervaart, het Beatrixpark en aan 
Midden Delfland. Schiedam moet er voor zorgen dat 
dit groen behouden blijft. Progressief Schiedam zal 
nooit instemmen met woningbouw in deze gebieden.
 
Wat Progressief Schiedam betreft wordt Schiedam 
de meest duurzame en meest diervriendelijke ge-
meente van Nederland. In Schiedam kunt u niet 
stemmen op de Partij voor de Dieren, maar met onze 
visie op dierenwelzijn, is Progressief Schiedam een 
uitstekend  alternatief!

Dierenwelzijn

4



Kort  na de opening van de Nieuwe Passage, kwam het internet in opkomst.Inmiddels is kopen via het 
internet heel normaal geworden. Zowel door de verhuizing van winkels naar de Passage als door het 
kopen via internet, is er een flinke leegloop ontstaan op de Hoogstraat. Dit was ooit een drukbezochte 
winkelstraat. Na jaren van onderzoek, investeren en doormodderen, zag Progressief Schiedam dat de 
Hoogstraat zijn functie als winkelstraat zou verliezen. Vanaf dat moment heeft Progressief Schiedam 
ingezet op een meer gemengde functie. Sta meer wonen toe, stimuleer de horeca en laat het aan de markt 
over of winkeliers zich al dan niet willen vestigen. 

Gelukkig heeft de Gemeenteraad naar ons geluis-
terd en mag er sinds enkele jaren gewoond worden 
in de zogenaamde  winkelplint.  Het mes snijdt aan 
2 kanten. Meer woningen, meer mensen en minder 
leegstand. Beter voor het imago van de stad.
In de komende 4 jaar moeten we nu doorpakken. Het 
centrum moet weer gaan bruisen. En dat kan in een 
woon/werk/winkel/horeca-gebied! 

•	 Beperk	het	werkelijke	winkelcentrum	rondom	
de	 passage,	 de	Broersvest	 en	 	 het	Broersveld	
Stimuleer	het	ombouwen	van	winkels	tot	won-
ingen	of	horeca

•	 Zet	in	op	meer	ateliers	in	het	Centrum
•	 Zet	in	op	meer	toeristische	trekpleisters	in	het	

Centrum

Bruisende Horeca

Ooit had Schiedam een bruisend uitgaanscentrum. 
Cafe-eigenaren speelden hierop in en zijn steeds meer 
Live-optredens gaan verzorgen in hun cafe. Ondanks 
het feit dat dit goed liep, verzon de Gemeenteraad in 

2014  dat er behoefte zou zijn aan een ander horeca-
beleid. Langer open, maar dan wel minder live-optre-
dens. Buiten de feesten als de Brandersfeesten om, 
kan een uitbater slechts 5x per jaar ontheffing krij-
gen voor Live-Muziek. Het resultaat is, dat het weer 
stiller is geworden De horeca in Schiedam verdient 
meer keuzevrijheid. Biedt meer mogelijkheden voor 
live-muziek in de binnenstad. Niet alleen in de week-
einden in de avond, maar bijvoorbeeld ook tijdens de 
zonnige maanden in het weekend, overdag op de ter-
rassen. Hoe leuk is het om te winkelen of uit te gaan 
in een stad die meer bruist… 

•	 Sta	 in	de	 zomer,	 in	het	weekeinde,	op	 terrassen	
Livemuziek	toe	tot	20.00	uur

•	 Ieder	cafe	 in	de	binnenstad	mag	1x	per	maand	
live-muziek	programmeren

•	 Subsidieer	geluids-isolatie
•	 Zet	in	op	meer	toonaangevende	evenementen	in	

het	Centrum
•	 Maak	vaker	gebruik	van	de	prachtige	locaties	als	

de	Oude	Markt	en	het	Stadserf

Uitgaan en 
winkelen
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Bouwen in Schiedam kenmerkt zich al jaren door het nemen van enorme risico’s en zelfs door het ne-
men van verkeerde besluiten. Door de jaren heen heeft Schiedam veel verlies moeten nemen op ver-
schillende  projecten. Ook hebben we de afgelopen jaren te maken gehad met de financiële crisis. Zelfs 
particuliere huizenbezitters kwamen in de problemen. 

Momenteel  leven we weer in financieel betere tijden 
En dat biedt kansen! De wensen die wij hebben gefor-
muleerd  en eisen die wij hebben gesteld bij bouwen 
op Harga, zouden  een standaard moeten worden voor 
elke nieuwbouwproject in Schiedam.

•	 Duurzame	woningen
•	 Energieneutraal
•	 Omgeven	door	water	bomen	en	groen
•	 All	Electric,	dus	zonder	gas
•	 Voldoende	sociaal	bereikbare	woningen
•	 Keuzevrijheid	in	internetproviders	op	Glasvezel

 
Voor elk project moet, wat Progressief Schiedam bet-
reft,  duurzaamheid de basis vormen. Bomen die plaats 
moeten maken voor infrastructuur dienen altijd  terug 
geplant te worden waarbij niet het aantal bomen uit-
gangspunt is maar de CO2 opname. Onnodige risico’s 
moeten worden vermeden en gemeentegrond mag niet 
achteloos verkocht worden.

Maar dan moet het erfpachtsysteem ook voor bewoners 
een duurzame basis kennen. Progressief Schiedam pleit 
ervoor om de erfpacht ten hoogste met de jaarlijkse in-
flatie te verhogen. Zo weet iedereen waar hij aan toe is 
en blijven koopwoningen ook bereikbaar voor diegene 
die niet ineens een heel groot bedrag kan lenen.

Klein en recreatief 

Een relatief nieuw fenomeen zijn Tiny Houses. In 
het verleden hebben wij daar meerdere malen aan-
dacht voor gevraagd. Kleine, verplaatsbare,  milieu-
vriendelijke woningen met een tijdelijk karakter. 
Daar moet nu beleid op worden gemaakt en locaties 
worden aangewezen. Schiedam kent twee tuinders-
verenigingen, waar getuinierd wordt en waar men 

gedurende 1 april tot 1 oktober ook ‘s nachts 
mag verblijven. Progressief Schiedam wil dat 
de maximale afmetingen van tuinhuisjes wordt 
uitgebreid van 28 naar 40 vierkante meter. 

•	 Wijken	moeten		meer	in	balans	gebracht	worden
•	 Stimuleer	Studenten	in	Schiedam	te	komen	

wonen
•	 Maak	wijken	levensloop-bestendig.
•	 Geef	inwoners	inspraak	bij	herontwikkeling
•	 Maak	werk	van	leegstaande	gebouwen	in	eigen-

dom	van	de	gemeente
•	 Stimuleer	een	wooncarrière	door	economische	

groei	en	niet	door	uitsluiting
•	 Zorg	voor	een	woningmarkt	die	in	balans	is
•	 Sta	Tiny	Houses	toe	in	Schiedam
•	 Tuinhuisjes	mogen	maximaal	40	m2	groot	zijn

Bouwen en 
wonen
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Progressief Schiedam vindt het belangrijk dat de gemeente haar dienstverlening aanpast aan de gebrui-
ker van deze dienstverlening. De gebruikers dat zijn wij allemaal, namelijk de inwoners van Schiedam.

Er  moet daarom meer gekeken worden naar wat 
de inwoners van Schiedam behoeven, om daar 
vervolgens op in te spelen. Dit moet worden 
gedaan in de vorm van beleid, maar ook in het 
verlenen van diensten aan de inwoners.
Denk hierbij aan:

•	 Een	verdergaande	digitalisering	van	de	di-
ensten	vanuit	de	gemeente.

•	 Informatie	gestuurde	gemeente.
•	 Meer	flexibiliteit	vanuit	de	gemeente,	voor	

de	inwoners.
•	 Inspelen	 op	 de	 steeds	 meer	 opkomende	

netwerksamenleving.
•	 Niet	 alleen	 inspraak	 vanuit	 burgers	 via	

fysieke	 bijeenkomsten	 organiseren,	 maar	
ook	 op	 andere	 manieren.	 Denk	 aan	 o.a.	
digitale	mogelijkheden.

Progressief Schiedam streeft naar een gemeen-
telijke organisatie waarin de inspraak van haar 
burgers merkbaar is en waar het gemeentelijke 
bestuur daar ook op inspeelt. Samen kunnen 
we dit bereiken. Wat hiervoor nodig is, is een 
transparant bestuur, waar van uit op een heldere 
en duidelijke manier wordt gecommuniceerd.

Stadseconomie

Schiedam ligt  ingeklemd tussen Rotterdam en 
Vlaardingen, de A4, de A20 en de Nieuwe Wa-
terweg. Deze geografisch bijzondere ligging 
biedt  Schiedam  kansen maar ook uitdagin-
gen waar industrie, recreatie en woongebie-
den dicht op elkaar liggen. Duurzaamheid is 
de afgelopen periode dan ook een belangrijk 
punt geweest voor PS.

In de afgelopen periode heeft PS ervoor gezorgd 
dat nieuwbouwprojecten in Schiedam een meer 
duurzame basis kennen en dat er in deze nieuwe 
wijken vrije  provider keuze is op het glasvezel-
netwerk. Maar als het aan Progressief Schiedam 
ligt,  liggen er nog veel meer kansen.

De bereikbaarheid van Schiedam via de A20, A4 en 
de intercitystatus van het station maakt onze stad 
tot een hoogwaardig woon- werkgebied. Dit wil-
len wij koesteren, maar hier ook een uitdaging aan 
meegeven. Schiedam moet verduurzamen en snel!

Ook de historische binnenstad maakt Schiedam een 
unieke stad binnen onze regio. Ondernemen moet 
hier worden gestimuleerd maar er mag niet vastge-
houden worden aan de illusie van een sterk winkel-
gebied. Een combinatie van wonen, horeca, cultuur 
en winkelen vormt hier de toekomst. Verstandig en 
duurzaam investeren dus.

De komende vier jaar kan en moet het stads econo-
misch beleid dan ook beter!

•	 Stimuleer	 bedrijven	 om	 te	 verduurzamen	
en	trek	duurzame	organisaties	aan

•	 Daag	 bedrijven	 uit	 op	 het	 gebied	 van	
duurzaamheid,	en	biedt	ruimte	voor	nieu-
we	ontwikkelingen

•	 Verander	 de	 functie	 van	 de	 binnenstad	
door	cultuur,	wonen,	horeca	en	winkels	in	
te	zetten,	mede	tbv	toerisme.	Stadsmarket-
ing	speelt	hierbij	een	belangrijke	rol

•	 Meer	 aandacht	 voor	 wijkinitiatieven	 met	
een	duurzaam	karakter

•	 Betrek	 bewoners	 bij	 hun	 wijk	 door	 het	
stimuleren	van	ondernemers	en	het	inten-
siveren	van	de	regie	in	de	wijken

gemeenteorganisatie 
en Stadseconomie
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Schiedam is een stad die van oudsher veel aan kunst 
en cultuur doet. Wie de economische en culturele 
geschiedenis van de stad kent ziet dat Schiedam 
een stad van doeners, werkers en makers is gewe-
est en nog steeds is. Dat is ook precies de reden 
waarom dit onderwerp zo goed bij Schiedam past.

Daarnaast kent Schiedam vele gezelschappen die 
prachtige initiatieven ontplooien. Zoals “Ruimte in 
Beweging”, waar dans, theater en beeldende kunst 
samenwerken. Daar moeten we trots op zijn, en de 
gemeente moet deze gezelschappen faciliteren.

•	 Progressief	 Schiedam	 wil	 samenwerking	 zien	
tussen	de	culturele	instellingen.	Samen	zijn	ze	
sterker	en	het	uithangbord	van	Schiedam

•	 Het	Theater	aan	de	Schie	 verdient	 een	eigen,	
zichtbare	ingang

•	 Progressief	Schiedam	wil	de	forse	bezuinigin-
gen	uit	het	verleden	terug	draaien.	Het	is	goed	
voor	de	inwoners	als	we	investeren	in	kunst	en	
cultuur

•	 Het	succes	van	kunst	en	cultuur	kan	niet	alleen	
aan	bezoekersaantallen	afgemeten	worden

•	 Progressief	Schiedam	zet	in	op	de	stimulering	
van	het	vestigen	van	kunstenaars	in	Schiedam.	
Daar	waar	we	nu	veel	 leegstand	hebben	zoals	
op	 de	 Hoogstraat,	 kunnen	 kunstenaars	 ex-
poseren

•	 Progressief	 Schiedam	 wil	 dat	 de	 gemeente	
mooie	initiatieven	blijft	ondersteunen	zoals	bi-
jvoorbeeld:

•	 Het	Theater	in	het	Wild
•	 Theater	op	Locatie
•	 Progressief	Schiedam	vindt	het	belangrijk	dat	

gezelschappen	 voldoende	 ondersteuning	 krij-
gen	vanuit	de	gemeente	om	zo	hun	bijdrage	aan	
de	kunst	in	Schiedam	te	kunnen	blijven	leveren

Dit alles maakt dat Schiedam een unieke culturele 
stad is, waar wij als Schiedammers trots op kunnen 

zijn.

Sport en dus  ook sportverenigingen zijn ontzettend 
belangrijk voor schiedam en de Schiedammers. 
Deze dragen bij aan de duurzame samenleving. 
Sport verbroedert en sport draagt bij aan gezond-
heid van mensen. Het is  dan ook belangrijk dat 
de gemeente sporters en verenigingen goed fa-
ciliteert. Sportvelden, en zalen maar ook andere 
ruimtes waar gesport kan worden moeten op orde 
zijn. Verenigingen moeten hun identiteit kunnen 
waarborgen binnen verenigingsgebouwen.

Progressief Schiedam was geen voorstander van de 
wijze waarop de nieuwe sportparken gevormd zijn. 
Het tunneldak A4 mocht van ons een natuurpark wor-
den! Twee goede sportparken in Schiedam waren 
voor ons voldoende. Nu het is zoals het is moeten we 
het zo goed mogelijk invullen met zo veel mogelijk 
zeggenschap van de afzonderlijke sportverenigingen.

De sportverenigingen die noodgedwongen moesten 
verhuizen verdienen een gelijkwaardige nieuwe ac-
commodatie. Samen met hen gaan we in gesprek over 
hoe naar verdere duurzaamheid te gaan. De parkeerp-
laatsen staan nog regelmatig vol met auto’s van sport-
ers die “thuis spelen’. wij vragen verenigingen hun 
leden te stimuleren om, als zij gaan sporten de auto 
thuis te laten. Parkeren bij de sportvelden is dan voor 
de bezoekende club. Enne… roken hoort natuurlijk 
niet bij sportverenigingen.

Maar sporten kan overal in de stad. In veel buurten 
zijn ruimtes waar sporten mogelijk is; waaronder 
buitenruimtes. Van recreatief bewegen tot dammen, 
schaken en bridge, al deze sporten zijn belangrijk en 
verdienen aandacht. De wethouder sport moet er voor 
alle sportverenigingen zijn.

Kunst en 
cultuur

Sporten
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Goed onderwijs is volgens Progressief Schiedam 
één van de belangrijkste bouwstenen van een 
maatschappij. Het leert mensen kritisch denken 
en is de basis voor een gezonde ontwikkeling van 
de mens.

Wij willen investeren in- en stimuleren van onderwij-
sinstellingen. Zo willen wij:

•	 Meer	vakken	gericht	op	internationalisering	en	
op	alle	onderwijsniveaus

•	 Dat	maatschappijwetenschappen	als	vak	gekozen	
kan	worden	op	middelbare		scholen	in	Schiedam

•	 Meer	samenwerking	tussen	scholen	en	bedrijven
•	 Meer	 samenwerking	 tussen	 scholen	 en	 sport-

verenigingen
•	 Een	 aantrekkelijk	 beleid	 voeren	 om	 scholen	 te	

laten	experimenteren	met	onderwijsvormen
•	 Leren	van	succesverhalen	 in	 zowel	binnen-	als	

buitenland	als	het	gaat	om	onderwijsvormen
•	 Investeren	 in	het	aantrekken	van	goede	onder-

wijzers

De wereld om ons heen verandert snel. Om die reden 
is het van groot belang dat onze kinderen goed onder-
wijs krijgen. Onderwijs dat  gericht is op deze snel 
veranderende wereld. Hierdoor kunnen wij met recht 
stellen, dat wij wereldburgers faciliteren. Dit willen 
wij  bereiken. mede door  samenwerking met bedri-
jven verder te stimuleren. Zodat kinderen al tijdens de 
schoolperiode hun horizon kunnen verbreden.

Uit recent onderzoek is gebleken,  dat richting 2022 
scholen in heel Nederland te maken krijgen met een 
tekort aan leraren. Dit in combinatie met het leeglo-
pen van diverse provincies in Nederland, en  de juist 
snellere bevolkingsgroei in de Randstad, eist invester-
ingen. Progressief Schiedam wil deze investering 
doen en het ook voor docenten aantrekkelijk maken 
om naar Schiedam te komen.

Veel Jongeren die in Schiedam opgroeien, leven 
onder de armoedegrens. De vouchers, zeg maar 
een soort “tegoedbonnen” die nu beschikbaar 
gesteld worden door de gemeente voor deze groep 
moeten beschikbaar blijven. Iedereen moet mee 
kunnen doen!

Nederland is Waterland. Wij vinden dat elk kind moet 
leren zwemmen. Wat Progressief Schiedam betreft, 
wordt het schoolzwemmen opnieuw ingevoerd.

Schiedam heeft behoefte aan maatschappelijke groei. 
Delft en Rotterdam hebben universiteiten en kennen 
woningnood. Progressief Schiedam roept al jaren 
dat studenten een aanwinst zouden kunnen zijn voor 
Schiedam. Langzaam maar zeker zien wij dat an-
dere partijen dit idee overnemen en zien wij dat er 
ontwikkelingen zijn dat Studenten hier kunnen ko-
men wonen. Dat is mooi, maar ook hier moeten we 
op blijven inzetten.

Progressief Schiedam vindt jongerenparticipatie ook 
van groot belang. Wij hebben een gemeenteraad. 35 
zetels met ouderen. We hebben al een kindergemeen-
teraad. Wat wij nog missen is een jongerenraad van 
middelbare scholieren.

PS zet in op:

•	 Vouchers	voor	jongeren	die	onder	de	armoede-
grens	 leven,	 	 te	gebruiken	voor	bv	computers	
en	sporten

•	 Woningen	 voor	 studenten	 die	 in	 omliggende	
gemeenten	studeren	[TU	Delft,	Erasmus]

•	 Schoolzwemmen	voor	elke	basisschoolleerling	
die	nog	geen	zwemdiploma	heeft.

•	 Een	jongerenraad	[middelbaar	onderwijs]

Onderwijs Jongeren
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Progressief Schiedam wil dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven 
wonen. Verschillende onderzoeken hebben al aangetoond dat dit én goedkoper is voor de maatschappij 
én dat dit dit voor het welzijn voor de ouderen beter is. Het is daarom van groot belang dat woningen 
en wijken hier op ingericht zijn. Progressief Schiedam zet in op levensbestendige woningen en wijken. 
Goed openbaar vervoer hoort daar ook bij!

Dit openbaar vervoer moet ook toegankelijk zijn voor 
de Schiedammers die het niet zo breed hebben. Pro-
gressief Schiedam wil daarom het zogenaamde` `ver-
voer voor minima handhaven. Zowel jongeren als ou-
deren hebben daar profijt van.

In de afgelopen periode is in de  Gemeenteraad meer-
dere malen aan de orde geweest dat trottoirs beter 
toegankelijk en veilig moeten zijn voor mensen, die af-
hankelijk zijn van een rollator ,scootmobiel of rolstoel. 
Progressief Schiedam zal ook hier op blijven toezien.

De Wijkondersteuningsteams in Schiedam zijn in 
2015 gestart. Deze zijn ingevoerd in de tijd van  de 
economische crisis. Er was niet zo heel veel geld bes-
chikbaar. Nu de WOT’s een algemeen begrip zijn ge-
worden, wil Progressief Schiedam dat de WOTs beter 
toegankelijk worden.

In het weekend zijn deze niet of beperkt bereikbaar. 
Dat moet wat Progressief Schiedam betreft verbeterd 
worden. Juist in het weekend en het liefst op een anon-
ieme locatie. Daar bedoelen wij mee, dat iemand die 
het WOT wil bezoeken, niet een wijkcentrum hoeft 
binnen te stappen, om vervolgens in de hal plaats te 
moeten nemen op een wacht stoeltje. De drempel om 
contact op te nemen met een WOT is al hoog en het is 
onze taak om deze drempel zo laag mogelijk te maken.

Ook moeten  de WOTs op de sociale media veel meer 
toegankelijk en zichtbaar zijn.naast een gelijk aanbod 
van activiteiten voor alle locaties in Schiedam

Schiedamse wijken moeten levensloopbestendig wor-
den.. Zo kunnen ouderen lang in hun vertrouwde om-
geving blijven wonen.

•	 Gratis	OV	voor	minima
•	 Betere	trottoirs.
•	 Levensbestendig	wonen	voor	ouderen
•	 WOT’s	beter	toegankelijk	ook	buiten	kantoor-

tijden	en	niet	alleen	in	wijkcentra
•	 WOT’s	beter		zichtbaar,	ook	via	sociale	media
•	 WOT’s	bieden	dezelfde	programma/activiteiten	

aan	in	heel	Schiedam

Ouderen
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Schiedam maakt deel uit van de grote metropool Rotterdam-Rijnmond. Er komen steeds meer mensen 
in Schiedam wonen. Het is om die reden essentieel dat de interne- en externe mobiliteit van Schiedam 
top geregeld is! Wij willen dit bereiken door hier in te investeren. Zodat we op zowel de korte- als op de 
lange termijn verbeteringen kunnen verwezenlijken. Ook in de toekomst moet Schiedam een stad zijn 
waarin je je gemakkelijk kunt bewegen.

Schiedam is een stad met een prachtige binnenstad, 
Progressief Schiedam wil deze binnenstad koesteren 
en om die reden dit gebied autoluw houden. Wij wil-
len investeren in het vergemakkelijken van het ge-
bruik van de fiets, het openbaar vervoer en natuurli-
jk de `benenwagen`. De fiets wordt vervoersmiddel 
nummer één.. En om dat te bereiken willen wij fors in-
vesteren in voorzieningen voor de fietser in Schiedam.
Denk hierbij aan:

•	 De	aanleg	van	‘slimme	fietspaden’,	waarbij	de	
verlichting	geregeld	wordt	op	het	moment	dat	
de	fietser	passeert.	Dit	zorgt	voor	voor	energie	
winst	 en	 voor	 veilig	 situaties	 bij	 kruispunten	
met	autowegen

•	 Fietssnelwegen	met	groene	golf,	waarbij	fietsen	
in	de	spitsuren	een	echte	tijdwinst	oplevert

•	 Fietspaden	met	 zonnecellen	 om	 energie	 op	 te	
wekken.	 Deze	 energie	 zal	 vervolgens	 worden	
gebruikt	voor	overige	mobiliteits	doeleinden

•	 Veilige	locaties	om	uw	fiets	te	parkeren

Het openbaar vervoer vormt een belangrijk onderdeel 
in de bereikbaarheids keten van Schiedam. Wij vin-
den het dan ook belangrijk dat er door de vervoers-
maatschappijen  frequenter gebruikt gaat worden 
worden in Schiedam. Met name tijdens de spitsuren. 
Daarnaast is het belangrijk dat iedere Schiedammer 
op een veilige manier gebruik kan maken van het OV. 
Wij willen dan ook een hogere intensiteit op de pre-
ventieve aanpak van onder andere de handhaving bij 
het OV.
Ook voor mensen die buiten Schiedam werken of 
Schiedam willen bezoeken is het belangrijk dat dit op 
een goede manier mogelijk is. Daarom willen wij het 
station Schiedam Centrum als een Intercity station be-
houden en moet dit goed te bereiken zijn met het OV. 

Om dit allemaal te bereiken is er een goede samen-
werking nodig met de vervoersmaatschappijen die in 
Schiedam actief zijn.

De auto blijft een belangrijk vervoersmiddel. Om klaar 
te zijn voor de toekomst willen wij investeren in de 
aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Op 
dit moment loopt Schiedam hier  in achter op overige 
gemeenten en dat moet echt anders.
Ook bij de aanleg van nieuwe wegen is het belangrijk 
om rekening te houden met de veiligheid van de bestu-
urder. Om dit te bereiken willen wij gebruik maken 
van effectieve en efficiënte Led Verlichting.

Iedere dag staan veel Schiedammers met hun auto 
in de file. Wij willen dan ook dat de ontsluiting naar 
Schiedam-Noord wordt verbeterd. Dit willen wij deels 
bereiken door de hierboven genoemde punten bij Fi-
ets en OV, maar ook willen wij meer wegcapaciteit 
creëren bij de wegen die naar Schiedam-Noord leiden. 
Verder willen wij dat de gemeente zich proactief inzet 
om deel te nemen aan projecten met als doel de file-
druk te verminderen. Dit in samenwerking met om-
liggende gemeenten, overige overheden en de private 
sector. Wij zien de auto zeker als een belangrijk ver-
voersmiddel, ook in de toekomst. Maar juist daarom 
is het zo belangrijk om hier nu al op de juiste manier 
in te investeren.

Meerdere onderzoeken hebben  aangetoond dat de  
Randstad  een groot mobiliteitsprobleem krijgt in de 
(nabije) toekomst. Juist daarom is het zo belangrijk om 
nu al te gaan handelen en investeringen te doen, voor-
dat het te laat is. Het is zeer belangrijk dat Schiedam op 
een effectieve, efficiënte en veilige manier te bereiken 
is en blijft, ook in de toekomst.

Mobiliteit
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Veiligheid is voor iedereen essentieel om goed te kunnen functioneren in deze maatschappij. Maar wat 
is onveiligheid  ? Hebben wij het dan over de zware criminaliteit? Hebben wij het  over de excessen? 
Nee. De media vergroten deze vaak uit, waardoor de Schiedammer zich onveiliger voelt. Progressief 
Schiedam vindt dat veiligheid over meer gaat dan over criminaliteit in de stad.

•	 Wij	willen	dat	iedereen	zich	vrij	voelt	om	te	zijn	
wie	hij	of	zij	is.

•	 Schiedam	moet	de	stad	zijn	waarin	iedereen	zijn	
mening	durft	te	uiten	zonder	daar	angstig	over	
te	hoeven	zijn

•	 De	stad	waarin	er	ruimte	wordt	vrijgemaakt	voor	
meer	aandacht	voor	problemen	in	de	wijken

•	 De	stad	waar	iedereen	zich	veilig	kan	bewegen	
van	A	naar	B

•	 De	 stad	waarin	het	 onderwijs	 	 breed	aandacht	
heeft	voor	de	werking	van	softdrugs	en	alcohol

•	 De	stad	waar	iedereen	veilig	kan	wonen
•	 De	stad	waar	kinderen	thuis	en	op	school	veilig	

zijn

De stad waar cameratoezicht toegepast kan worden, 
maar pas na grondig onderzoek of dit  zinvol is op 
een bepaalde locatie. Cameratoezicht draagt soms bij 
aan het gevoel van veiligheid, maar lang niet altijd 

aan werkelijke veiligheid. Vaak wordt het probleem 
verplaatst door cameratoezicht. Zogenaamde mobiele 
camera’s mogen niet permanent op 1 locatie worden 
ingezet.

Schiedam zal extra aandacht moeten hebben voor:

• Mensenhandel en uitbuiting
• Radicalisering
• Kindermishandeling
• Veiligheid in de wijk

Iedere Schiedammer heeft eigen verantwoordeli-
jkheden. Denk hierbij aan het voorkomen van on-
veiligheid, maar ook het melden van onveilige 
situaties. Maar dan niet zonder, goed bereikbare wi-
jkagenten, het Veiligheidshuis en de buurtpreventie-
teams. Schiedam moeten  blijven monitoren en vooral 
de objectieve veiligheid verbeteren.

Veiligheid
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