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...Omdat het altijd beter kan!

Na de verkiezingen in 2014, verdubbelde het 
zetelaantal van Progressief Schiedam van 1 naar 
2 zetels. Een resultaat waar wij trots op zijn. 
Steeds meer Schiedammers begrijpen dat het nóg 
beter kan!

We hebben, al dan niet in door ons gearrangeerde 
samenwerking met andere partijen veel bereikt. Wij 
hebben` duurzaamheid ` in Schiedam op de agenda 
gezet, de hondenbelasting verlaagd, het dierenasiel 
voor Schiedam´behouden, gezorgd voor meer 
keuzevrijheid van  glasvezel in nieuwbouwwijken, 
de scherpe randjes van de Rotterdamwet gehaald 
en de bomenkap op de Frankelandsedijk weten 
te voorkomen. Wij zijn een verbindende partij 
geweest in de gemeenteraad. Wij hebben het 
voorbeeld gegeven van goede samenwerking 
tussen fracties door namens elkaar te spreken in 
de gemeenteraadsvergaderingen. Allemaal zaken 
waarvan PS zei dat het anders moest: “omdat het 
altijd beter kan!”. Dit is slechts een deel van de 
successen. Natuurlijk hebben wij ook veel niet 
kunnen bereiken. Dat hangt nu éénmaal samen met 
politiek bedrijven.
In deze krant blikken we terug en kijken we vooruit. 
Het is belangrijk dat wij bij deze verkiezingen 
verder groeien, zodat we nóg meer kunnen bereiken 
in de komende jaren.

Stem op 21 maart op PS
...omdat het altijd beter kan!

Frans en John: Een ijzersterk duo! 
Frans Hamerslag en John Maris zaten de afgelopen 4 jaar namens Progressief Schiedam in de gemeenteraad en hebben samen resultaten bereikt waar we trots 
op zijn. Dit was mogelijk, omdat zij elkaar op dossiers en kennis perfect aanvullen. Samen vormden zij een fractie in uitstekende balans. Zij staan samen garant 
voor 22 jaar politieke ervaring binnen de gemeente Schiedam. 

Frans Hamerslag
Frans is getrouwd, heeft 3 kin-
deren en woont in Groenoord. 
Hij werkt al bijna 30 jaar in 
de zorg en is nu werkzaam 
als HR adviseur en loopbaan-
coach bij een instelling voor 
mensen met een verstandelij-
ke beperking.  Hiernaast deed 
Frans binnen verschillende 
verenigingen vrijwilligers-
werk. Als kind wilde hij graag 
bij de water- of motorpolitie. 
Bij de politie is het nooit ge-
worden, zijn motor heeft hij 
-in het kader van duurzaam-
heid- na 30 jaar ingeruild 
voor een elektrische fiets, een 
speed pedelec.
Frans is fractievoorzitter van 
Progressief Schiedam in de 

gemeenteraad sinds de op-
richting van de partij. Frans 
is `verbindend` binnen de 
raad. Dat wil zeggen dat hij 
zoekt naar overeenkomsten 
voor  samenwerking met an-
dere fracties.Hij  houdt zich 
vooral bezig met duurzaam-
heid, milieuzaken, zorg, sport, 
dierenwelzijn, wonen, armoe-
debeleid en mobiliteit. 

John Maris
John is getrouwd, heeft 2 kin-
deren, 1 kleinkind en woont in 
de Gorzen. Hij is sinds 1988 
werkzaam als zelfstandig on-
dernemer in de ICT. Velen 
kennen hem via de winkel 
die hij runde tot eind 2012 
in de Groenelaan. Hij is na 

de oprichting van Progressief 
Schiedam voorzitter geweest 
van het bestuur. Sinds 2014 
zit John namens de partij in de 
gemeenteraad. Hij  heeft het 
naast zijn werk en raadswerk 
vooral naar zijn zin als hij 
bezig is met zijn gitaar, zijn 

vrijwilligerswerk bij Volks-
tuinvereniging Vijf Sluizen of 
als hij zich inzet voor goede 
doelen in Gambia.
Omdat Frans verbindend is en 
naar overeenkomsten zoekt, 
krijgt John alle ruimte de con-
frontatie aan te gaan en op 

zoek te gaan naar de verschil-
len. Bij samenwerking moet 
je tenslotte ook weten waar de 
verschillen liggen. John houdt 
zich vooral bezig met de ge-
meentelijke financiën en met 
de meer zakelijke dossiers als 
de Algemene plaatselijke ver-

ordening, horeca , grondex-
ploitaties, gebiedsontwikke-
ling, winkels, ondernemers, 
de jaarrekening en de begro-
ting.

Omdat het altijd be-
ter kan
Frans en John willen samen 
nog zeker 4 jaar door na-
mens Progressief Schiedam. 
Wenselijk zou het zijn als de 
fractie na de komende ver-
kiezingen groter is. Met meer 
raadsleden in een fractie zijn 
de dossiers nog beter te ver-
delen, waardoor  meer ver-
dieping mogelijk wordt.  Een 
grotere fractie van Progressief 
Schiedam is goed voor Schie-
dam ! 

De Schiedammer is toch niet gek?
In de afgelopen 4 jaar heeft het stadsbestuur regelmatig de Schiedammers inspraak gegeven. Althans, dat is wat het 
stadsbestuur de Schiedammers willen laten geloven. Trap er niet in! Progressief Schiedam weet zeker dat er diverse 
inspraakavonden hebben plaats gevonden waarna er niets, maar dan ook niets is gedaan met de inspraak. Achteraf 
bleken deze avonden vooral bedoeld om Schiedammers te informeren en niet om informatie op te halen of de ideeën 
vanuit de stad serieus te nemen. Als er iets moet veranderen, is het dat!

Singelschool
Het bijna monumentale 
pand in Schiedam moest 
plaats maken voor nieuw-
bouw. Dat bleek al snel 
de inzet van het college 
en de Stichting Primo. Er 
werden diverse inspraak-
avonden georganiseerd.
Wat bleek? Het verzoek 
vanuit de bewoners en van 
Progressief Schiedam, om 
te onderzoeken of reno-
vatie mogelijk was, werd 
simpelweg genegeerd. 
Het college wilde hoe dan 
ook hun zin doordrijven. 
Alle meerkosten ten spijt. 
Of de nieuwe school nu 
mooi geworden is of niet, 
maakt niet meer uit. Er 
zou inspraak zijn…

Parkeren Havendijk
In alle wijken in Schie-
dam neemt de parkeer-
druk toe. Zo ook in Schie-
dam Zuid. Er komt nieuw 
parkeerbeleid en de be-
woners worden daarbij 
betrokken. Er wordt een 
klankbordgroep gevormd 
en er komt een informa-
tie-avond. En dan komen 
de plannen.
Niets van de wensen van 
de bewoners zien ze terug 
in de plannen. De bewo-
ners komen in verzet en 
er volgt een Stadserf. Ook 
daar blijkt dat de gemeen-
te en bewoners lijnrecht 
tegenover elkaar staan. 
Wethouder Houtkamp 
blijft volhouden dat het 

aantal netto parkeerplaat-
sen zal toenemen, daar 
waar uit tekeningen en 
tellingen blijkt dat het 
aantal parkeerplaatsen 
juist zal afnemen. 
Er is op het moment nog 
geen besluit genomen, 
maar dat ook hier de in-
spraak veel beter kan is 
wel duidelijk.
Progressief Schiedam zal 
in de volgende periode 
namens de bewoners de 
wethouder aan zijn toe-
zegging houden zodat er 
netto parkeerplaatsen bij 
komen! 

Dit zijn slechts 2 voor-
beelden van verschillende 
momenten dat het bestuur 

de Schiedammers liet 
denken dat ze inspraak 
hadden. En er zijn nog 
veel meer voorbeelden 
te noemen. Nu is het echt 
tijd voor verandering. 
Progressief Schiedam 
vindt dat de Schiedam-
mers niet gek zijn en echt 
inspraak verdienen. En 
als het dan zo mocht lo-
pen dat een plan vanuit 
de Schiedammers onmo-
gelijk is, vertel dan waar 
om. Wij zullen ons de 
komende 4 jaar inzetten 
voor echte inspraak en ei-
sen van het college dat ze 
de mening van de Schie-
dammers serieus nemen, 
want de Schiedammer is 
niet gek!



Wist je nog?..
dat in Schiedam de hondenbelasting na jaren verhoging naar beneden is gegaan?

Als sinds 2010, toen Progressief Schiedam voor het eerst in de gemeenteraad gekozen 
werd, dienden wij bij de begrotingsbehandeling een motie in om de hondenbelasting 
in Schiedam te verlagen. Dat deden wij, omdat Schiedam de duurste gemeente van 
Nederland was voor hondenbezitters. In diverse andere gemeenten werd hondenbelasting 
afgeschaft en bij ons werd hij jaarlijks verhoogd. 

Natuurlijk, honden in 
Schiedam kosten de gemeen-
te geld. De gemeente moet 
losloopgebieden en honden-
toiletten onderhouden. En 
wat te denken van honden-
poep op straat. Dit alles bij 
elkaar kost geld. Maar dan 
is het volstrekt onzinnig dat 
wij zo veel hondenbelasting 
ophalen, dat de gemeente 
daar tonnen aan verdient.

Voor veel inwoners is hun 
hond, juist sociaal gezien, 

van groot belang. Denk aan 
bijvoorbeeld ouderen die 
een hondje hebben en mede 
dankzij het uitlaten, in con-
tact blijven met anderen. Of 
kinderen die op vroege leefti-
jd leren om gaan met dieren 
en dieren leren te waarderen. 
Dit wetende, mag je van een 
hond geen melkkoe maken.

Dit hebben wij jaarlijks be-
toogd en in 2016 blijkt dat de 
aanhouder wint. Een meer-
derheid van de gemeenter-

aad heeft toen besloten voor 
onze motie te stemmen en de 
hondenbelasting in 2 jaar tijd 
met ruim 30% te verlagen. In 
2016 betaalde men nog 120 
euro hondenbelasting. Dat is 
in 2018 nu verlaagd tot 81 
euro.
In de komende 4 jaar wil 
Progressief Schiedam de 
hondenbelasting nog verder 
naar beneden brengen, zodat 
de geïnde hondenbelasting in 
balans is met wat de gemeen-
te uitgeeft aan hondenbeleid.
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Niet links en niet rechts
Het mooiste aan PS is dat wij niet links en 
niet rechts zijn. Wij willen alle onderwerpen 
los bekijken, en beslissen wat het beste voor 
Schiedam is.
 
PS is een groeiende par-
tij, met leuke, actieve 
mensen uit alle wijken 
van de stad.

Wij streven naar een 
grote stadspartij. Wij 
willen onze partij verder 
laten groeien,  zowel in 
aantal raadszetels als in 
leden en aanhangers en 
sympathisanten!
Gelukkig zijn er steeds 

meer mensen die, wat zij 
landelijk ook stemmen, 
in Schiedam ons willen 
steunen en ook samen 
met ons de handen uit de 
mouwen willen steken 
voor een betere stad! 
Een groeiende groep 
mensen kiest voor Pro-
gressief Schiedam. 

Omdat het altijd beter 
kan!”

Ivo van der Velde
Een stad waar iedereen zich welkom voelt

Ik ben Ivo van der Velde, 
25 jaar. Geboren schiedam-
mer en trots op deze histo-
rische stad met haar grote 
diversiteit aan culturen en 
inwoners. Contrasten tus-
sen historie en nieuwbouw, 
industrie en recreatie. Een 
wereldstad in twintig vier-
kante kilometer maar toch 
kan het altijd beter!

Schiedam moet in be-
weging blijven om een 
duurzamere en meer toe-
komstbestendige stad te 
worden. Goede woningen 
voor iedereen zijn hier een 
belangrijke stap. Moge-
lijkheden voor studenten, 
goede woon carrières voor 
starters en doorgroeiers , 
levensloopbestendige wij-
ken voor ouderen en vol-
doende mogelijkheden in 
de sociale sector.
Ook het gebruik van rest-
warmte en het stimuleren 
van huishoudens om on-
afhankelijk te worden van 
aardgas zijn belangrijke 
ontwikkelingen met het 
oog op de toekomst.

Al met al moet Schiedam 

een stad zijn waar ieder-
een zich welkom voelt en 
waar voor iedereen kansen 
liggen. Wonen, werken, 
ondernemen en recreëren. 
Een stad waar ik mij hard 
voor maak!

De afgelopen vijf jaar 
ben ik actief betrokken 
geweest bij Progressief 
Schiedam. Binnen het be-

stuur heb ik de de rol van 
penningmeester vervult en 
ook heb ik mij bezig ge-
houden met communicatie 
en promotie. De komen-
de jaren wil ik mij graag 
verder inzetten voor het 
Schiedam waar iedereen 
zich welkom voelt en heb 
ik mij verkiesbaar gesteld 
voor de gemeenteraadsver-
kiezingen in 2018.

Wist je dat 

bijna alle bomen op de Westfrankelandsedijk gekapt 
zouden worden?

Er lagen mooie plannen om 
de dijk te upgraden met een 
beter fietspad en een nieuw 
voetgangerspad. Bewoners 
mochten hierover hun  me-
ning geven, zo ook de om-
liggende bedrijven, maar 
helaas werd er met deze 
meningen  niets gedaan.  
Dat kwam doordat bij de 
informatieavonden ge-
sproken werd over enkele 
bomen die zouden moeten 
verdwijnen. 
Groot was dan ook de ver-
bazing toen de definitieve 
plannen bekend werden 
gemaakt. Ongeveer alle 
bomen zouden moeten ver-

dwijnen.
En dan blijkt,  dat je samen 
sterk staat. 
Bewoners en bedrijven te-
kenden bezwaar aan, Huib 
Sneep, bomendeskundige 
zwengelde discussies aan 
en Progressief Schiedam 
stelde samen met andere 
fracties schriftelijke vra-
gen.
Het college voelde de druk 
en besloot wederom een in-
formatieavond te beleggen. 
De raadszaal was afgela-
den. Het werd al snel dui-
delijk, de bewoners waren 
het zat en wilden zich niet 
laten informeren, ze wil-

den andere plannen. Mede 
op verzoek van Progressief 
Schiedam is het plan toen 
ingetrokken en is het col-
lege  met een nieuw plan 
gekomen. Dit bleek goed-
koper en de meeste bomen 
worden behouden!

Progressief Schiedam zal 
ook de komende 4 jaar de 
vinger aan de pols houden 
en het nieuwe college bij 
voortduring  herinneren 
aan het behoud van zoveel 
mogelijk bomen en aan de 
belofte beter naar de in-
woners van Schiedam te 
luisteren...



Ingrid Coenradie
Progressief Schiedam!

De partij die niemand vergeet dus ook de dieren niet!

Sinds een jaar of 10 ben 
ik actief in de politiek in 
Schiedam waarbij mijn spe-
ciale aandacht uitgaat naar 
dieren en het dierenwelzijn.
Als vanzelf neem ik daar 
natuur en milieu ook in 
mee.

Het hondenbeleid is, mede 
door de aandacht van Pro-
gressief Schiedam, de 
afgelopen jaren sterk ver-
beterd. Het bedrag van de 
hondenbelasting is omlaag 
gegaan van € 120 in 2016 
naar € 81 in 2018. Pro-
gressief Schiedam heeft 
de afgelopen jaren ook 
aandacht gevraagd voor 
de verouderde nota die-
renwelzijn. Helaas waren 
hier maar weinig politieke 
partijen die dit, net als wij, 
ook belangrijk vonden. De 
nota is wat “afgestoft” en 
dat was het. En dat terwijl 
Progressief Schiedam toch 
echt punten ziet die veel 
beter kunnen voor 
dier en natuur. Hier zal ik 
mij dan ook hard voor blij-
ven maken.

Ik ben natuurlijk supertrots 

op het behoud van het die-
renasiel in Schiedam!

De afgelopen jaren ben 
ik opvolgend Raadslid en 
fractiemedewerker van 
Progressief Schiedam ge-
weest. Hierdoor ben ik 
betrokken gebleven bij het 
Raadswerk. In het dage-
lijks leven ben ik ZZP-er, 
ik verricht internet instal-
laties en repareer compu-

ters. Ik heb 2 kinderen en 
1 klein-kind. Als ik niet 
werk of met politiek bezig 
ben, hou ik mij graag be-
zig met mijn kleindochter, 
maar je kunt me zo af en 
toe ook nog tegenkomen 
als zangeres.

Stem lokaal: Stem Pro-
gressief Schiedam!
De partij die niemand ver-
geet dus ook de dieren niet!
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Nikky Hamerslag
Jongeren leveren een positieve bijdrage 
aan de stad
Hoi, ik ben Nikky Hamer-
slag en in 2018 sta ik op 
de kieslijst in Schiedam.
Ik ben geboren en opge-
groeid in Schiedam. Ik 
heb hier leren fietsen, ik 
ben hier voor het eerst 
naar een museum geweest 
en ik ben hier naar school 
gegaan. Ik heb gespeeld in 
de speeltuinen en ik heb 
gedronken in de cafés. Ik 
houd van deze stad, en ik 
wil graag iets terug doen.

Een aantal maanden gele-
den heb ik me aangesloten 
bij de wijkenergiegroep, 
een projectgroep opgezet 
om de mening van bewo-
ners aan te horen over hoe 
de wijken Groenoord en 
Nieuwland het best van 
aardgas af kunnen. Ik vind 
het milieu heel erg belang-
rijk, en ik wilde bijdragen 
aan een zo goed moge-
lijke energietransitie. Het 
viel mij op dat ik de enige 
jongere was in de project-
groep. Door mee te doen 
aan de gemeenteraadsver-
kiezingen wil ik laten zien 
dat jongeren een positieve 
bijdrage kunnen leveren 

aan de stad.

Ik houd heel erg van die-
ren en natuur. Als ik in de 
gemeenteraad kom wil ik 
me hier dan ook hard voor 
maken. Veel groen in de 
stad, hoog dierenwelzijn, 
en het stimuleren van 
duurzame ontwikkelin-
gen.

Laten we met zijn allen 
zorgen dat er goede voor-
zieningen zijn voor fiet-
sers, laten we de cultuur 
in Schiedam stimuleren 
en laten we zorgen dat 
het centrum een gezellige 
plek blijft. Op die manier 
kunnen alle Schiedam-
mers nu, en in de toe-
komst, net zo’n goede tijd 
in de stad hebben als ik.

Bewonersinitiatief: De Buren van Oost
In gesprek met Mary Brokken over de Buren van Oost. Mary is lid van Progressief Schiedam, maar een politieke 
carriere, daar moet ze voorlopig niet aan denken. Ze heeft het meer dan druk met de Stichting Buren van Oost.

Nadat Mary haar baan ver-
loor bij Pameijer en daar-
door gedwongen thuis 
kwam te zitten, vroeg ze 
zich af wat ze met haar tijd 
moest gaan doen. Ze keek 
om zich heen in de wijk 
waar ze woont, Schiedam-
Oost en kwam samen met 
anderen tot de conclusie dat 
je veel meer kunt bereiken 
door actief te zijn, dan door 
bij de pakken neer te gaan 
zitten. 

Ze startte met een Face-
bookpagina voor Schiedam 
Oost. In het begin kwamen 
daar vooral negatieve reac-
ties op, maar de aanhouder 
wint. Na enige tijd kwam 
het besef bij de bezoekers: 

Oost mag dan een achter-
standswijk zijn en nu kun-
nen we thuis een beetje 
gaan klagen, maar we kun-
nen beter kijken wat we zelf 
kunnen doen. Wat kunnen 
wij verbeteren? Als ieder-
een nu positief aan de slag 
gaat in zijn eigen omgeving 
kan hij of zij wellicht men-
sen in de directe omgeving 
stimuleren dat ook te gaan 
doen. Maak de mensen in 
de wijk bewust van hun 
eigen kracht, maar dan 
ook van hun gezamenlijke 
kracht en laat niet alles af-
hangen van de staat of de 
gemeente.  Dat bleek een 
schot in de roos.

Naast de plek op facebook, 

bleek er ook behoefte te 
zijn aan een fysieke plek 
waar iedereen elkaar ook in 
werkelijkheid kon ontmoe-
ten. Er werd een stichting 
opgericht, fondsen werden 
aangeschreven, er werd 
subsidie aangevraagd en al 
snel heeft dat geleid tot de 
bekende “Pipo-Wagen” in 
Schiedam Oost.

Vinding en Binding
Bij de Pipo-wagen kan men 
elkaar vinden en zo ontstaat 
er dan ook binding. Er is 
heel bewust gekozen voor 
een mobiele buurtpost, zo-
dat deze keet op verschil-
lende locaties in de wijk 
neergezet kan worden. Vin-
ding en binding mocht zich 
niet beperken tot 1 plek. In 
dat geval had net zo goed 
het Wijkcentrum ingezet 
kunnen worden. Een mo-
biele buurtpost, is een com-
pleet andere benadering.

Ondertussen zijn er samen 
met het bestuur, vrijwil-
ligers en wijkbewoners 
prachtige initiatieven ont-
wikkeld. Wekelijks komen 
verschillende bewoners bij 
elkaar bij de Buurtkoffie, 
de Buurthap, en de Buur-
tjes van Oost en.. Maar ook 
wordt er een WO-spreekuur 
gehouden en is het Bood-
schappenmaatje in het leven 

geroepen.

De Buurtkoffie & 
de Buurthap
In roulatie maken bewo-
ners appeltaart en serveren 
ze dat bij een gezamenlijk 
koffiemoment. Zo wordt er 
ook in roulatie gekookt en 
eten bewoners gezamen-
lijk. Naast de gezelligheid, 
heeft dit natuurlijk ook een 
functie voor eenzamen en 
ouderen. In een losse vrije 
setting leer je elkaar beter 
kennen en kun je wellicht in 
de toekomst wat voor elkaar 
betekenen.

De Buurtjes van 
Oost
Kinderen uit Oost tussen 
4 en 12 jaar kunnen we-
kelijks terecht voor leuke 
activiteiten. Zo bakken ze 
pannenkoeken, doen ze aan 
poppentheater, schminken, 
mozaïeken en andere acti-
viteiten op initiatief van de 
kinderen, de ouders en vrij-
willigers. Maar ook leerza-

me bezoeken zoals bijvoor-
beeld aan de brandweer.

Het Boodschappen-
maatje
Vrijwilligers doen bood-
schappen voor en met buurt-
bewoners die slecht ter been 
zijn, ziek zijn of om andere 
redenen minder mobiel zijn. 
Elke maandag en vrijdag rijdt 
het boodschappenmaatje van 
en naar bewoners en de win-
kels. Dit tegen een vergoe-
ding van slechts 1 euro per rit. 
Maar naast de  boodschappen 
functie  heeft het boodschap-
penmaatje ook een sociaal 
maatschappelijke functie en 
een signaleringsfunctie.

WOT-Spreekuur
Het WOT in Schiedam Oost 
houdt wekelijks spreekuur 
bij de mobiele buurtpost. 
Het is algemeen bekend dat 
verschillende inwoners van 
Schiedam moeite hebben 
met het binnenstappen bij het 
WOT. Ervaring leert dat bij 
een open WOT in deze set-

ting juist deze mensen beter 
bereikt worden.

Vrijwilligers en 
donateurs
Een stichting als De buren van 
Oost staat of valt natuurlijk 
met subsidie,  fondsen, giften 
en vrijwilligers. In de afgelo-
pen jaren hebben diverse lo-
kale ondernemers dit initiatief 
gesteund, net als de gemeente, 
diverse fondsen en  Irado. 
Maar ook Bewoners. Het is 
onmogelijk om alle vrijwil-
ligers en donateurs te benoe-
men, want je vergeet altijd wel 
iemand .

De buurtpost is nu afgebro-
ken en wordt verhuisd naar 
de nieuwe locatie, vlakbij de 
Peperklip. Progressief Schie-
dam wenst Mary, alle andere 
vrijwilligers, maar zeker ook 
Schiedam Oost nog vele jaren 
Buren van Oost toe. Wat Pro-
gressief Schiedam betreft, mag 
dit initiatief een voorbeeld zijn 
voor meer van dit soort initia-
tieven elders in de stad!





Stefan Bergman
Samen voor de stad van de toekomst!
Mijn naam is Stefan Berg-
man, 27 jaar, en ook dit 
keer ben ik weer kandidaat 
raadslid voor Progressief 
Schiedam.

Ik wil mij inzetten voor 
een vooruitstrevende stad, 
een Schiedam dat echt 
klaar is voor de toekomst! 
Om dit te bereiken is er 
een combinatie van inves-
teringen en lef nodig. Een 
Schiedam dat de samen-
werking met het bedrijfs-
leven zoekt op het gebied 
van innovatie. Waar we 
voorop lopen bij het aan-
moedigen van vormen van 
duurzame energiebronnen. 
Een stad die goed bereik-
baar is met diverse vormen 
van vervoer en waar de 
interne mobiliteit top gere-
geld is.
Een stad waar onderne-
mers de vrijheid krijgen 
om te innoveren. En een 
stad waar mensen zich vei-
lig voelen om te zijn wie 
zij willen zijn en te gaan 
en staan waar zij willen.
Daar wil ik mij voor inzet-
ten!

Na mijn studie Bestuurs-
kunde aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam, 
ben ik gaan werken als 
Management trainee bij 
de Nederlandse Spoorwe-
gen (NS). Gedurende mijn 
studie heb ik mij op ver-
schillende niveaus bezig 
gehouden met politiek. En 
ik blijf het geweldig vin-
den!
In m’n vrije tijd geniet ik 
erg van voetbal, hardlopen 
en muziek.

Ik heb in verschillende 
steden gewoond, van Rot-
terdam en Istanbul tot aan 
Kopenhagen, maar Schie-
dam blijft toch echt een 
bijzondere stad. De trots 
die ik voor deze stad heb 
wil ik graag in de gemeen-
teraad tot uiting laten ko-
men. 

Schiedam is een stad met 
een prachtige binnenstad 
en een grote diversiteit 
aan inwoners. Laten we 
dit in ons voordeel gebrui-
ken en samen voor de stad 
van de toekomst gaan!
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Andrea Hoogstraaten
Kunst en cultuur, goed voor de stad en 
haar inwoners

Ik ben Andrea Hoogstraaten 
en in 2018 sta ik op de kies-
lijst van Progressief Schie-
dam.

Ruim 2 jaar woon ik met 
veel plezier in de historische 
centrum van Schiedam, een 
stad die veel aan
kunst en cultuur doet. In de 
korte tijd dat ik in Schiedam 
woon heb ik contact gelegd 
met veel
mensen uit de culturele sec-
tor. In het dagelijks leven 

doe ik vrijwilligerswerk bij 
diverse culturele
instellingen, zoals Ruimte 
in Beweging en de Stokerij. 
Mijn politieke aandacht gaat 
dan ook uit om
Schiedammers blijvend te 
interesseren voor de kunst en 
cultuur die onze mooie stad 
biedt.
Progressief Schiedam blijft 
investeren in Kunst en Cul-
tuur omdat dat goed is voor 
haar inwoners en de
uitstraling van de stad.

Jan van de Geest
Nauw betrokken bij wijk en politiek

Mijn naam is Jan van de 
Geest, één van de mede 
oprichters van Progres-
sief Schiedam. Ik ben ac-
tief lid en bestuurslid van 
Progressief Schiedam en 
betrokken inwoner van 
Schiedam. 

Ik ben zes jaar lid ge-
weest van de Regiegroep 
Oost en bezoek met re-
gelmaat het wijkoverleg 
Oost.
Mede hierdoor ben ik mij 
betrokken gaan voelen 
bij het wel en wee in de 
wijk waarin ik zelf ook
woon. De wijk die meer 
verdient dan dat het op 
dit moment krijgt. Er valt 

in Schiedam Oost nog 
veel te verbeteren.

In mijn werkzame leven, 
als maatschappelijk wer-
ker in de justitiële kin-
derbescherming, heb
ik de rol van gemeenten 
binnen wijken en gezin-
nen van dichtbij meege-
maakt. Jongeren hebben 
de toekomst en zij verdie-
nen elke kans. Schiedam 
moet blijven inzetten op 
een goed jongerenbeleid. 
Momenteel ben ik ge-
pensioneerd maar blijf 
ik nauw betrokken bij 
de Schiedamse politiek, 
mijn wijk oost en Pro-
gressief Schiedam. 

Foutje Bedankt...
In de afgelopen 4 jaar heeft de gemeenteraad vreemde besluiten genomen die soms veel geld 
gekost hebben. Progressief Schiedam heeft niet met deze vreemde besluiten ingestemd. Pro-
gressief Schiedam was het niet eens met de plannen op zich, of Progressief Schiedam zag 
aankomen dat er niet was nagedacht over de financiering. Een paar voorbeelden:

Euroscoop
Dat was goed nieuws. Een 
megabioscoop in Schie-
dam. Een goede bioscoop 
stond al jaren op het ver-
langlijstje van Schiedam. 
Progressief Schiedam was 
blij met deze ontwikkeling. 
Totdat de SP-wethouder 
van Steenderen ons wist 
te vertellen hoe de finan-
ciering in elkaar stak. De 
grond was sterk vervuild, 
maar dat was geen pro-
bleem. John Maris vroeg, 
namens Progressief Schie-
dam, of de wethouder nu 
echt van plan was om de 
funderingspalen door deze 
vervuilde grond te slaan en 
daarmee vervuilde grond 
nog dieper de grond in te 
slaan? Wat zou dat doen 
met ons grondwater? Pro-
gressief Schiedam moest 

niet zeuren. De financie-
ring was rond en we liepen 
geen enkele risico met de 
vervuilde grond. Progres-
sief Schiedam heeft tegen 
dit plan gestemd. Niet van-
wege de mooie bioscoop, 
maar vanwege de lichtzin-
nigheid waarmee met ver-
vuilde grond werd omge-
gaan. Helaas, Progressief 
Schiedam kreeg gelijk en 
de Gemeente Schiedam 
verloor ruim een half mil-
joen euro omdat de grond 
(toch wel) erg vervuild 
bleek te zijn. Typisch een 
voorbeeld van foutje be-
dankt…. Sorry… niet goed 
nagedacht. 

Wetenschappersbuurt
Schiedam Oost verdient 
een upgrade. Het is een wijk 
waar Progressief Schiedam 

terecht zorgen over heeft. 
Oude huizen, overbewo-
ning, waterbedeffect van-
uit Rotterdam. Deze wijk 
heeft onze aandacht en 
zal deze ook hebben in de 
komende jaren. Toen Pro-
gressief Schiedam de plan-
nen las om de wetenschap-
persbuurt plat te gooien en 
opnieuw op te bouwen met 
goede, duurzame huizen, 
werden wij daar blij van. 
Tót het moment dat bleek 
dat een groot deel van de 
oorspronkelijke bewoners 
niet meer welkom was om 
terug te keren. Sterker nog, 
in het plan stond letterlijk 
te lezen dat een bijkomend 
voordeel was, dat 30% van 
de bewoners met een uitke-
ring niet meer terug zou ke-
ren naar de wijk. Hiermee 
maak je mensen met een 

uitkering tot paria’s van de 
samenleving, of in ieder 
geval ongewenst. Dat is 
een verwerpelijk uitgangs-
punt. Tot onze verbazing 
stemden de SP en de PvdA 
met deze plannen in. Zij 
konden zich hier prima in 
vinden. 30% minder soci-
ale huurwoningen en 30% 
minder bewoners met een 
uitkering had hun goed-
keuring. En dan moet je nu 
in campagnetijd eens naar 
deze partijen luisteren. Nu 
zijn ze plotseling weer voor 
meer sociaal bereikbare 
woningen. Typisch een 
voorbeeld van foutje be-
dankt… Sorry… Niet goed 
nagedacht.

Ook in de komende 4 jaar 
zal Progressief Schiedam 
blijven hameren op goede 
besluitvorming. Wij zullen 
partijen herinneren aan wie 
nu eigenlijk hun achterban 
is en wat in hun verkie-
zingsprogramma staat. Wij 
zullen het college blijven 
controleren. In deze krant 
slechts 2 voorbeelden, 
maar er waren er veel meer 
in de afgelopen 4 jaar. Dit 
moet anders! Dit moet be-
ter! Daarom: 

Progressief Schiedam… 
Omdat het altijd beter 

kan!
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Wist je nog?..
Dat dieren er in schiedam blijkbaar niet toe doen
wist je nog dat we in Schiedam bijna geen dierenasiel volwaardig meer hadden? In het afgelopen jaar heeft de gemeenteraad het college een paar keer terug moeten fluiten. Ook 
bij het behouden van het dierenasiel was dit het geval.

Hargahoeve, ons lokale 
dierenasiel, is gevestigd in 
Harga. Vandaar ook de naam 
Hargahoeve. Rondom de 
Hargahoeve worden nu hui-
zen gebouwd. De toekomstige 
bewoners, weten dat daar een 
dierenasiel is met een pension 
funktie. Net zoals zij weten 
dat er vlakbij een snelweg 
en een spoorlijn is. Verschil-
lende zaken, die op verschil-
lende niveaus geluidsoverlast 
kunnen geven. Toekomstige 
bewoners zijn daar van op de 
hoogte.

Progressief Schiedam, heeft 
na lang aarzelen, ingestemd 
met woningbouw op voor-
malig sportpark Harga, maar 
wel op de  voorwaarde dat 
het dierenasiel voor Schie-
dam op deze mooie locatie 
behouden kon blijven. Verder 
waren onze voorwaarde dat 
de woningen energie-neutraal 
zouden worden en dat er ook 
ongeveer 10% sociaal bereik-
bare woningen gebouwd zou-
den worden.
De wethouder dierenwelzijn, 
heeft op onze vragen op 20 
juni in de gemeenteraad, posi-

tief gereageerd. De woningen 
zijn energieneutraal. En jaze-
ker… Het dierenasiel blijft be-
houden. Voor zowel katten als 
voor honden. Of het honden-
pension daar ook kan blijven, 
daar moeten we nog even naar 
kijken. Let op: onze vragen 
zijn gesteld op 20 juni 2017.
In augustus heeft diezelfde 
wethouder samen met de ove-

rige collegeleden besloten om 
stukken grond van de Harg-
ahoeve te verkopen. En wel 
zoveel grond, zodat van een 
hondenpension geen sprake 
meer kan zijn. Sterker nog…. 
Ook de opvang van zwerfhon-
den was niet meer mogelijk in 
Schiedam. Onze wethouder 
dierenwelzijn heeft samen met 
haar collegae toen besloten 

dat onze zwerfhonden elders 
opgevangen moeten worden 
en dat de Hargahoeve alleen 
nog katten mag opvangen. 

De dierenbescherming heeft 
een zienswijze ingediend, 
maar deze werd slechts ten 
dele gehonoreerd. Progressief 
Schiedam heeft toen samen 
met andere partijen aan de bel 

getrokken. Wij hebben daar 
waar mogelijk, de wethouder 
telkens herinnerd aan haar toe-
zeggingen en aan de verplich-
tingen van Schiedam. Daar-
naast zijn we een online petitie 
gestart en hebben wij deze aan 
het college aangeboden. Wij 
kregen ondertussen de meer-
derheid van de gemeenteraad 
achter ons en het college heeft 

toen gelukkig besloten dat 
ook de opvang van honden in 
Schiedam mogelijk moet blij-
ven. Dierenasiel Harga lijkt 
voorlopig gered.

Progressief Schiedam zal de 
vinger aan de pols houden. 
Wij willen dat een volwaar-
dig dierenasiel voor Schie-
dam behouden blijft!    

Verkiezingspuzzel
Maak kans op een dinerbon a € 75,00

Puzzel mee met de politiek. Los deze woordzoeker op, stuur de oplossing in en en maak 
kans op een heerlijk “Schiedams Avondje Uit”! Wij verloten onder de goede inzendingen 3 
dinerbonnen van € 75,00 voor een Schiedams restaurant naar keuze. U kunt uw oplossing 
insturen via www.progressief-schiedam.nl/woordzoeker. Veel succes!

ANDREAHOOGSTRAATEN
ARMOEDEBELEID
BEGROTING
BINNENSTAD
BOMENKAP
CARIDERICHS
CULTUUR
DIERENASIEL
DIERENWELZIJN
DUURZAAMHEID
FRACTIE
FRANSHAMERSLAG
GEMEENTERAAD
HONDENBELASTING
INGRIDCOENRADIE
IVOVDVELDE
JANVDGEEST
JENEVER
JOHNMARIS
JOKEVGOGH
JONGEREN
MOBILITEIT

MUZIEK
NIKKYHAMERSLAG
ONDERNEMERS
OUDEREN
PASSAGE
PROGRESSIEF
RAADSZAAL
RIOOLBELASTING
SCHIEDAM
SCHOOLZWEMMEN
SCHULDHULPVERLENING
SOCIAAL
STADSPARTIJ
STEFANBERGMAN
STUDENTEN
SUBSIDIE
THEATER
VEILIGHEID
VERKIEZINGEN
VERKIEZINGSPROGRAMMA
WINKELEN



Denk mee, doe mee
Ga naar

www.Progressief-Schiedam.nl

en word ook lid van 

Progressief Schiedam

...Omdat het altijd beter kan!
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Joke van Gogh
Lokaal, betrokken en bereikbaar

Mijn naam is Joke van 
Gogh, een echte Schiedam-
se. Ik zou dan ook nooit er-
gens anders willen wonen.

Ik ben altijd zeer actief be-
trokken geweest bij Schie-
dam en de Schiedamse 
politiek. Deze interesse in 
de lokale politiek is er ook 
altijd gebleven, en de keuze 
voor Progessief Schiedam 
komt grotendeels voort uit 
mijn werk als cateringma-
nager bij Codarts in Rot-
terdam. Zij spannen zich in 
voor studentenwoningen, 
wat een goede toevoeging 
voor de stad is. Ook het 
wonen en werken in het 
Centrum, juich ik van harte 
toe.
Progressief Schiedam is 
een lokale en bereikbare 

partij die zeer betrokken 
is bij de inwoners van alle 
wijken in Schiedam.
PS heeft de afgelopen jaren 
veel van zich laten horen, 

iets wat andere lokale par-
tijen nogal verzuimd heb-
ben. De diversiteit binnen 
de partij spreekt mij ook 
erg aan.

Doe ff normaal... Stem lokaal!
Als we iets geleerd hebben in de afgelopen 8 jaar, is wel dat er te weinig lokaal ge-
stemd wordt in Schiedam. 

De landelijke partijen in 
Schiedam hebben alle 
lokale partijen buiten-
spel gezet door uitslui-
tend landelijke partijen 
toe te laten in de coalitie 
en daarmee in het col-
lege.
Men had 5 partijen nodig 
voor een meerderheid 
en dus ook 5 wethou-
ders. Want zo werkt dat 
bij een landelijke partij. 
Neem je deel aan de co-
alitie, dan moet je ook 
een wethouder leveren. 
Dat de gemeenteraad en 
het college 2 totaal ver-
schillende zaken zijn, 
daar willen deze regent-
partijen niet aan. 
Progressief Schiedam 
heeft 4 jaar geleden 
voorgesteld om wethou-
ders te laten solliciteren 
en de beste kandidaten 
bij de juiste portefeuilles 
te zoeken, dit werd weg-

gewuifd door de lande-
lijke partijen en dan met 
name door D66. Opval-
lend, dat is toch de par-
tij die een vernieuwende 
democratie wil? 
Ongeacht het aantal par-
tijen in een coalitie, in 
Schiedam heb je genoeg 
aan 4 wethouders. En 
deze wethouders hoeven 
zeker niet verbonden te 
zijn aan een partij. Een 
wethouder moet leiding 
geven en plannen uit-
voeren van de coalitie. 
De wethouder mag wel 
verbonden zijn aan een 
partij, maar laat iemand 
naar deze functie sollici-
teren. Zo komt tenslotte 
iedereen aan een baan.

Stemadvies:
Laat de landelijke par-
tijen bij de komende ver-
kiezingen nu eens links 
of rechts liggen en stem 

op een lokale partij. Dat 
zijn partijen zonder lan-
delijk bestuur en zonder 
landelijke input. Partijen 
die zijn ontstaan vanuit 
de onvrede over de lan-
delijke partijen. Partijen 
die naar Schiedam kij-
ken en dan pas naar de 
landelijke politiek. 
Lokale partijen willen 
wel samenwerken met 
de landelijke, maar an-
dersom duidelijk niet. 
In de afgelopen 8 jaar, 
heeft geen enkele lo-
kale partij deelgenomen 
aan de coalitie. Of je nu 
links, rechts, conserva-
tief of progressief stemt: 

Doe ff normaal… 

Stem lokaal!

Cari Derichs
Lokaal en no-nonsens

Ik ben Cari Derichs, 58 
jaar, getrouwd, werkzaam 
op een beleidsafdeling bij 
een ministerie en ik woon 
sinds 2010 in Schiedam-
West.

Ik ben destijds lid gewor-
den van PS omdat een lo-
kale partij niet afhankelijk 
is van de landelijke regels/
doelstellingen en omdat 
de aanpak van PS de no-
nonsens is, daar kan ik me 
goed in vinden als geboren 
Rotterdammer. Ik loop al 
een tijdje mee op de achter-
grond van PS als bestuurs-

voorzitter en heb er alle 
vertrouwen in dat we ook 
voor de komende raadspe-

riode weer voor alle bewo-
ners van deze mooie stad 
het verschil kunnen maken. 


