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Voorwoord lijsttrekker
De laatste acht jaar heeft D66 als collegepartij een grote bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling
van Schiedam. Er zijn bijvoorbeeld veel woningen bijgebouwd, waardoor mensen de stad niet meer
hoeven te verlaten wanneer zij vanuit hun starters- of sociale huurwoning willen doorgroeien naar
een ruimer huis. Schiedam is ontdekt als stad waar het prettig en betaalbaar wonen is, waar je goed
kunt ondernemen en waar voor bezoekers veel te beleven is op het gebied van historie en cultuur.
Maar Schiedam is ook de stad waar heel veel verschillende culturen en achtergronden samen leven, wat
soms voor onbegrip en tegenstellingen zorgt. De stad waar het ene kind een makkelijker start kent dan
het andere. Waar de ene buurt veiliger wordt ervaren dan de andere. Zaken die stuk voor stuk dringende
aandacht behoeven.
De COVID-19pandemie heeft ook in Schiedam haar sporen nagelaten. Met name bij mensen thuis,
achter de voordeur. Dit vraagt veel van een nieuw stadsbestuur.
D66 is een partij die niet schrikt van problemen. Voor ons bieden ze kansen zaken te verbeteren.
We zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. Met een positieve blik op de maatschappij
en met vertrouwen in de mensen.
Namens D66 wil ik mij de komende jaren, met een enthousiaste en betrokken fractie, inzetten voor de
verdere ontwikkeling van Schiedam. Door de woningvoorraad in onze stad verder in balans te krijgen.
Door de veiligheid en het veiligheidsgevoel te verbeteren. Door kinderen goed en veilig naar school te
laten gaan. Door de uitdagingen in het sociaal domein op een creatieve manier aan te gaan. Door
mensen bij elkaar te brengen en door van elkaar te leren.
In de komende raadsperiode vieren we het 750-jarig bestaan van Schiedam. Laten we er met elkaar voor
zorgen dat we dit feest kunnen vieren in een bloeiende stad, waar het steeds prettiger, veiliger en
gezonder leven is. Samen maken we Schiedam een stad waar iedereen vrij kan zijn en zich vrij kan
voelen!
John van Sliedregt
Lijsttrekker D66 Schiedam
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Terugblik afgelopen raadsperiode
Gedurende de afgelopen raadsperiode heeft D66Schiedam zich als onderdeel van de coalitie voor
velerlei zaken hard gemaakt. Hieronder is een aantal van de resultaten die D66 in het college en de
raad heeft bereikt opgesomd.
Onderwijs
Door middel van een motie is een toezegging van de wethouder ontvangen voor het doen van onderzoek naar het
opzetten van een of meer VO-structuurklassen voor kinderen in het autistisch spectrum. D66 heeft eveneens
aangedrongen op het monitoren van laaggeletterdheid met behulp van meetbare doelen.
Zorg
Het college heeft na aandringen toegezegd een samenwerkingsverband te starten voor jeugdhulp. Hiermee krijgt preventief
jeugdbeleid meer vorm en kunnen problemen sneller worden aangepakt. Een ingediende motie, die opriep tot een
onderzoek naar een aanpak van het voorkomen van overgewicht, door kinderen tot de leeftijd van 4 jaar een gezonde
leefstijl aan te leren, is aangenomen.
Wonen
Afspraken zijn gemaakt over meer sociale woningbouw in de regio. Hierdoor zal de druk op sociale woningen in Schiedam
afnemen en kan de focus meer komen te liggen op het realiseren van woningen in het midden- en duurdere segment
waarmee doorstroming bevorderd wordt. Bovendien heeft D66 zich hard gemaakt dat de komende tien jaar zeker geen
woningbouw komt op Thurlede.
Duurzame en groene leefomgeving
Na schriftelijke vragen van D66 inzake de rattenoverlast in Nieuwland is in een deel van de wijk een effectieve aanpak
gekomen. Dankzij een motie van D66 komt er een kringloopcentrum waar herbruikbare bouwmaterialen (ingeleverd bij
Irado) een nieuw leven krijgen.
Cultuur en Toerisme
Dankzij een motie van D66 heeft de gemeente de door het Literair Genootschap aangestelde Stadsdichter actief gesteund
en betrokken bij gepaste momenten en gebeurtenissen. Vanwege de onvrede heeft D66 meerdere malen schriftelijke
vragen gesteld waarmee ingezet wordt op de verbetering van de organisatie van het fotofestival.
Sport en bewegen
Op initiatief van D66 worden schaak-en damtafels in de openbare ruimte geplaatst en wordt onderzoek gedaan naar
aansluiting van de gemeente Schiedam bij het JOGG-netwerk.
Diversiteit en inclusie
Op verzoek van D66 heeft de gemeente een statement uitgebracht naar aanleiding van de ondertekening van de Nashvilleverklaring. Scholen worden gestimuleerd om tijdens de gemeentelijke campagne het melden van discriminatie en racisme
bespreekbaar te maken en hun burgerschapslessen hierop aan te passen.
Economie
D66 Schiedam heeft zich sterk gemaakt voor de aansluiting van scholing en arbeidsmarkt. Met de offshore-campus als
voorbeeld. De enkele jaren geleden onder D66-wethouder Marcel Houtkamp ingezette aanpak van de leegstand in de
binnenstad werpt duidelijk haar vruchten af. De bezetting van panden in de binnenstad is gestegen van ca 60% naar ruim
83%.
Financiën
Wij namen het initiatief om samen met andere gemeentes de aandelen in Eneco te verkopen. Waarbij het van belang was
dat de opbrengsten van de verkoop niet zomaar in de uitgaven verdwijnen, maar op een duurzame manier worden gebruikt.
D66 heeft het initiatief genomen voor het afschaffen van de hondenbelasting. En met succes!
Veiligheid
Met het motto “Als je je niet veilig voelt, is het ook niet veilig” heeft D66 zich vanaf het begin van deze raadsperiode
consequent hard gemaakt voor meer aandacht voor de veiligheidsbeleving van de Schiedammers. Uiteindelijk heeft
veiligheidsbeleving een prominente plek gekregen in de in september 2021 aangenomen “kadernota Veiligheid”.

Voor een meer uitgebreide terugblik verwijzen we naar de website via de volgende link:
https://schiedam.d66.nl/2021/04/11/raadsperiode-2018-2022/
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Inleiding
Vrij zijn in Schiedam betekent dat Schiedammers zich thuis voelen in hun mooie stad. Je bent pas echt
ergens thuis als je er ook in alle vrijheid kunt wonen, werken, leren en bewegen. Dat vinden we
belangrijk! Daarvoor is het van belang dat iedere Schiedammer dezelfde kansen heeft om zichzelf te
kunnen zijn en zich te ontwikkelen. Als we zeggen iedere Schiedammer bedoelen we ook iedereen,
ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, huidskleur, identiteit of gender. Iedereen moet kunnen blijven
leren en iedereen moet dezelfde toegang hebben tot goed onderwijs, een fijne werkomgeving, een plek
om te sporten en ruimte hebben voor cultuur. Een dak boven het hoofd, een aantrekkelijke
buitenruimte en een gezonde en schone leefomgeving vormen een absolute basis voor een vrij leven,
nu en in de toekomst.
In dit verkiezingsprogramma beschrijven wij onze visie, ambities en standpunten voor een vrij, gezond en
fijn Schiedam. D66 Schiedam is trots op onze mooie stad en draagt met veel energie bij aan de groei die
de stad de afgelopen jaren doormaakt. Deze groei komt niet vanzelf. Ze vraagt om de juiste sturing en
controle. Dat wat Schiedam uniek maakt ten opzichte van omliggende steden moeten we behouden en
versterken. Het authentieke karakter van onze stad komt pas vol tot zijn recht wanneer mensen trots
kunnen zijn op hun stad waar ze in vrijheid en gelijkheid wonen, leven en werken. Hier wil D66 zich ook
de komende vier jaar voor inzetten. Daarnaast gaan we verder met waar we gebleven zijn; het werken aan
een gastvrij, sociaal en ondernemend Schiedam.
Een verslechtering van de situatie in Nederland en in de wereld om ons heen kan ervoor zorgen dat we
onze ambities in dit programma moeten bijstellen. Net zoals een verbetering ervoor kan zorgen dat we
meer gas willen geven. Dat is eerlijke politiek. Geen garanties, maar wel de belofte van onze inzet. Altijd
vanuit de overtuiging dat mensen gelijke kansen verdienen. Dat mensen vrij moeten zijn zelf over hun
leven te beslissen. Dat we bij elke keuze die we maken oog houden voor de toekomst. Omdat we alleen
zo samen vrij kunnen zijn.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

D66 - VRIJ ZIJN IN SCHIEDAM
5

1. Onderwijs voor iedereen
Vrij zijn begint met goed en gelijkwaardig onderwijs voor ieder kind. Onderwijs is de belangrijkste
aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Goed onderwijs geeft een kind de
mogelijkheid om het maximale uit zijn /haar talenten te halen. Het is de opstart naar een goed begin
van hun toekomst.
Daarom wil D66 Schiedam dat alle leerlingen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen.
Daarvoor is aandacht nodig; voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen, voor leerlingen die
een extra uitdaging kunnen gebruiken en zeker voor leerlingen die talent hebben, maar deze door
omstandigheden niet ten volle kunnen benutten. Daarom maakt D66 zich hard voor goed en passend
onderwijs in Schiedam, met eerlijke kansen voor iedereen.
Dit kunnen we doen door in Schiedam te investeren in een rijke schooldag, waarbij sport, kunst &
cultuur en een schoollunch zijn inbegrepen. Ook investeren we in samenwerking tussen scholen,
bedrijven en instellingen en pleiten we voor maatwerk in het onderwijs. Elk Schiedams kind krijgt een
advies dat bij zijn of haar ontwikkeling past.

Doelen aankomende raadsperiode:
1.
Vrij zijn begint met goed en gelijkwaardig onderwijs voor ieder kind. Schiedams onderwijs gaat
vooral over de leerlingen, door het bieden van maatwerk gericht op talentontwikkeling.
Kansenongelijkheid wordt aangepakt in heel Schiedam met extra aandacht waar nodig, bijvoorbeeld in
wijken als Schiedam Oost, Nieuwland en Groenoord. Passend onderwijs voor elk Schiedams kind.
Te bereiken door:
•

•

•

•

•

•

De eindtoets in groep 8, en het daarbij behorende selectiemoment, komt voor veel leerlingen te
vroeg. D66 wil Schiedamse scholen daarom stimuleren brede brugklussen te introduceren tot
aan de 2e of 3e klas;
Scholen met veel leerlingen uit een kansarme omgeving krijgen extra aandacht en waar mogelijk
extra financiële middelen vanuit het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Het geld kunnen zij
gebruiken voor het verkleinen van klassen, het aannemen van ervaren leraren of het aanbieden
van extra taal- of bijles. Zo verbeteren we de kwaliteit op deze scholen en maken we de scholen
aantrekkelijk voor alle leerlingen;
Er komt een onderzoek naar onderadvisering in Schiedam. 62% van de Schiedamse leerlingen
krijgt mavo-/havo-/vwo-schooladvies. Dit is 11% lager dan het landelijke gemiddelde. Ook
Schiedamse leerlingen verdienen het om dezelfde kans te krijgen op een opleiding die aansluit bij
hun wensen en capaciteiten;
Daarnaast is Schiedam trots op haar vele harde werkers van de praktische opleidingen. De
beroepsopleidingen in Schiedam worden geholpen om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij
lokale ondernemingen;
In samenwerking met jeugdzorg, school, de wijkteams en de gemeente wordt een specifieke
aanpak gedefinieerd om schooluitval en thuiszitten te voorkomen dan wel aan te pakken en door
een integrale aanpak te zorgen voor een omgeving om goed te kunnen leren;
D66 wil onderzoeken of invoering van centrale afspraken rondom inschrijving van kinderen op
basisscholen op positieve wijze verandering kan brengen aan de huidige, oneerlijke praktijk die
eigenlijk neerkomt op "wie-eerst-komt-die-eerst-maalt”.
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2.

D66 Schiedam wil duurzaam onderwijs dat gericht is op de toekomst:

Te bereiken door:
•

•
•

Alle Schiedamse scholen worden getransformeerd tot een duurzame ‘Frisse School’ met laag
energieverbruik en gezond binnenklimaat. Hierbij is er ruimte voor groene initiatieven zoals
groene schoolpleinen en groene schooldaken;
Digitale vaardigheden krijgen een betere invulling in het onderwijs en in de lesprogramma’s;
Een effectiever gebruik van digitale leermiddelen en –methoden in de klas wordt gestimuleerd,
met extra financiering voor leerlingen uit kansarme gezinnen. Deze digitale leermiddelen en methoden zijn ook toegankelijk voor leerlingen met een beperking, bijvoorbeeld een visuele
beperking of een motorische beperking.

3.
De kwaliteit van het onderwijs bepaalt het succes van ons onderwijs. Een rijke schooldag wordt
de norm en niet meer de uitzondering. Goed onderwijs betekent ook oriëntatie op de maatschappij, het
stimuleren van een gezonde leefstijl en het in aanraking brengen met diverse sporten.
Te bereiken door:
•

•

Scholen krijgen NPO-middelen om vakdocenten in te zetten en werken nauw samen met
plaatselijke verenigingen en bibliotheken. Zo krijgt elk kind de kans om mee te doen aan sport,
cultuur, muziek of het ontdekken van techniek en natuur;
We stimuleren een gezonde leefstijl en daarmee gezond opgroeien. Alle activiteiten worden
zoveel mogelijk op en via de school(opvang) aangeboden. Bijvoorbeeld door een pilot te starten
met een gezonde lunch en fruit op school.
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2. Wonen in een fijne stad
Schiedam moet een aangename stad zijn om in te wonen, waar voor iedereen die dat wil een
kwalitatief goede en fijne woning beschikbaar is. Alleen dan kan je je vrij voelen. Om dit voor elkaar te
krijgen is het belangrijk dat er snel meer woningen worden gerealiseerd. Met de focus op
woningdifferentiatie en doorstroming ontstaat voldoende aanbod voor starters, komt er ruimte voor
gezinnen en hebben vitale ouderen de mogelijkheid om in hun geliefde omgeving te blijven wonen.
Het aan de slag gaan met de verdichtingsopgave die ook Schiedam te wachten staat moet nooit ten
koste gaan van een fijne leefomgeving, waar inwoners prettig en gezond kunnen verblijven, recreëren
en sporten.

Doelen aankomende raadsperiode:
1.
Er zijn te weinig woningen, dus moet het woningaanbod snel worden aangevuld en doorstromen naar
een andere woning worden gestimuleerd.
Te bereiken door:
•

•

•

•
•

De gemeente moet werk maken van nieuwe
woningen. Hierbij hanteren wij een focus op
woningen in het midden- en hoge segment
bedoeld voor Schiedamse gezinnen die
willen doorstromen naar hun volgende
woning en zo in Schiedam kunnen blijven
wonen. Uit cijfers (staat van de Stad 2021)
blijkt immers dat Schiedam vooral jongeren
aantrekt,
daar
waar
het
oudere
leeftijdsgroepen (40+) ziet vertrekken;
Seniorenwoningen (nul treden woningen /
gelijkvloers) moeten toegevoegd worden in wijken waar deze ondervertegenwoordigd zijn, zodat vitale
ouderen binnen hun geliefde wijk kunnen blijven wonen;
Het moet onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om een zelfbewoningsplicht op te nemen
voor kwetsbare wijken zodat het excessief opkopen (en het tegen exorbitante huurprijzen aanbieden)
van woningen door beleggers wordt tegengegaan;
Bij nieuwe ontwikkelingen worden maximale huren (middenhuur) voor de langere termijn opgelegd;
De bovengrens voor een starterslening dient eveneens te worden verhoogd naar een niveau dat past
bij de huidige woningmarkt, > 225K.

2.
Nieuwe ontwikkelingen en plannen worden zorgvuldig ontworpen, waarbij het uiterlijk en imago van
onze mooie stad Schiedam behouden blijft.
Te bereiken door:
•
•

3.

Wij willen kwalitatieve hoogstaande ontwerpen die afwijken van de doorsnee uitstraling stimuleren;
De gemeente gaat zorgvuldig om met de monumenten in de stad. Het loont om te investeren in
bijzondere gebouwen en/of objecten. Er zijn in Schiedam voldoende mooie plekken om het verschil te
maken;

D66 streeft naar regionale samenwerking op het gebied van wonen.

Te bereiken door:
•

Regionale afspraken handhaven, zodat spreiding van sociale woningbouw beter georganiseerd wordt.
Uit cijfers blijkt dat Schiedam ook in 2021 nog boven het gemiddelde zit wat betreft sociale
huurwoningen met 31,8% t.o.v. het 29,1% landelijk gemiddelde;
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•

Het zoeken van aansluiting/ samenwerking bij gebiedsontwikkelingen op de grenzen met gemeente
Rotterdam, met name M4H.

4.
In het kader van pionieren vindt D66 particulier opdrachtgeverschap belangrijk, met name voor
locaties die in eerste instantie misschien minder interessant en aantrekkelijk zijn. De gemeente dient hier dan
ook ruimte voor te bieden.
Te bereiken door:
•
•

De gemeente is faciliterend wanneer woongroepen zich melden voor de ontwikkeling van een locatie.
Ontzorging is hierin van belang, eventueel met samenwerkende partners;
De gemeente spreekt nadrukkelijk over de mogelijkheid voor een collectieve ontwikkeling wanneer
ontwikkellocaties aangewezen worden en zal locaties in kaart brengen die voor collectieve
ontwikkeling ingezet kunnen worden.

5.
D66 vindt het belangrijk dat iedere inwoner van Schiedam invloed kan uitoefenen op zijn of haar
eigen leefomgeving.
Te bereiken door:
•

•

De gemeente stelt een participatiebeleid op waarin inclusiviteit, transparantie en toegankelijkheid
voorop staan. Zo ontstaat meer draagvlak en bouwen we steeds verder aan een stad waarin iedereen
zich thuis voelt en vrij kan zijn. Inclusief door te zorgen dat alle Schiedammers zich uitgenodigd voelen
om mee te denken over hun wijk. Transparant door de benodigde informatie op tijd en volledig
beschikbaar te stellen zodat bewoners op een goed geïnformeerde wijze een mening kunnen vormen
over toekomstige ontwikkelingen. En tot slot toegankelijk door te zorgen dat alle Schiedammers
kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen in hun wijk in heldere en toegankelijke taal via on- en
offline kanalen;
Bij ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor de stad is het belangrijk om in goed overleg met de
omgeving afspraken te maken over randvoorwaarden, communicatie en eventueel mogelijke
aanpassingen om te zorgen voor een uitkomst waarin alle partijen gehoord zijn.

6.
De gemeente werkt proactief mee aan het verduurzamen van de huidige woningvoorraad door
particulieren te enthousiasmeren, activeren en stimuleren om over te gaan op het verduurzamen van hun
woning.
Te bereiken door:
•

•
•

•

De gemeente moet zich inspannen om de naamsbekendheid van Servicepunt Woningverbetering te
verbeteren zodat woningeigenaren het goed weten te vinden en meer gebruik maken van de
aangeboden mogelijkheden tot advisering;
D66 ziet kansen in het aanbieden van een gratis maatwerkadvies aan woningeigenaren voor
verduurzaming van hun woning;
D66 wil dat de gemeente onderzoek doet naar de mogelijkheden om een laagrentende lening te
verstrekken aan inwoners voor het verduurzamen / nul-op-de-meter maken van hun woning. De
gemeente heeft hier immers een budget voor vrijgehouden in een revolverend fonds;
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente het juiste voorbeeld geeft in verduurzaming van het eigen
vastgoedbezit. Waar mogelijk worden gemeentelijke vastgoedobjecten dan ook verduurzaamd en
wordt daar actief over gecommuniceerd door de gemeente.
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3. Een duurzame en groene leefomgeving
Het groen houden en verder verduurzamen van onze leefomgeving is een enorme uitdaging voor een
stad omgeven door verkeersaders en industrie. Toch is dat precies wat we moeten doen om Schiedam
leefbaar te houden. Leefbaar bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, maar ook wanneer we
aan de slag gaan met de uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Waar mogelijk brengen we groen
terug in het straatbeeld en zoeken we naar innovatieve en duurzame oplossingen om het leefklimaat
in de stad te bevorderen. Zo dragen we bij aan het vrij zijn en vrij leven van de inwoners van onze
stad.

Doelen aankomende raadsperiode:
1.
D66 vindt het belangrijk dat het toevoegen van aantallen woningen, en de daarbij behorende
verdichtingsopgave, op een goede manier gebeurt, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het
openbaar gebied.
Te bereiken door:
•
•

Het opstellen van een masterplan op stadsniveau door een gerenommeerd stedenbouwkundig
bureau. Een integrale visie op de stad geeft handvatten aan plannen op kleinere schaal;
Bij nieuwbouwprojecten wordt actief ingezet op circulair en klimaat-adaptief bouwen, daar waar
dit de minimumnorm overstijgt wordt dit eventueel gefaciliteerd en/of financieel gestimuleerd
door de gemeente.

2.
Het voorkomen en beperken van geluidsoverlast draagt bij aan een prettige woon- en
leefomgeving.
Te bereiken door:
•

•

D66 is van mening dat een uitbreiding van Rotterdam-The HagueAirport (Zestienhoven) niet
noodzakelijk is en dus niet mogelijk moet worden. Vanwege de verschillende belangen is
samenwerking in de klankbordgroep belangrijk;
Het weren van bepaalde type voertuigen (die voor geluidsoverlast zorgen) uit de binnenstad
draagt bij aan een aantrekkelijke en fijne leefomgeving voor elke inwoner.

3.
D66 pleit voor een vitale leefomgeving met aantrekkelijk groen en vindt het belangrijk dat bij
nieuwe ontwikkelingen aandacht is voor bestaand groen en de handhaving daarvan.
Te bereiken door:
•

•

•
•

D66 is een voorstander van meer fruitbomen in de stad. Dat geeft een impuls aan het
straatbeeld en stimuleert sociale cohesie / ontmoeting. De gemeente speelt hierin een
faciliterende rol, waarbij het onderhoud bijvoorbeeld door buurtbewoners wordt uitgevoerd;
D66 ziet graag dat groene gebieden (vb: Maasboulevard), samen met bewoners / omwonenden
en met behulp van een landschapsarchitect heringericht worden zodat meer wordt ingezet op
natuurinclusief en kwalitatief aantrekkelijk groen. Kwalitatief groen draagt bij aan het voorkomen
van hittestress en zorgt voor biodiversiteit, hetgeen ook een positief effect heeft op het welzijn
van de inwoners;
D66 is voorstander van insectvriendelijk groenbeheer, hetgeen de biodiversiteit ten goede zal
komen;
Daar waar mogelijk dient onderzocht te worden of het kansrijk is Tiny Forests toe te voegen en
in te passen in het bestaande stedelijke weefsel;
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•

•

Het zorgvuldig omgaan met oud en belangrijk groen in de stad is een vereiste. Daarom wil D66
dat de gemeente een lijst publiceert met daarop alle belangrijke en monumentale bomen in onze
stad, zodat deze voor iedereen duidelijk zijn;
Stimuleren van initiatieven om de stad groener te maken, zoals bijvoorbeeld deelname van
Schiedam aan het NK Tegelwippen. (zie link: NK Tegelwippen 2021 (nk-tegelwippen.nl))

4.
D66 pleit voor een schone leefomgeving omdat het de leefbaarheid en veiligheid ten goede
komt. De buitenruimte is van ons allemaal, het is dus van belang dat iedereen daar een steentje aan
bijdraagt en de gemeente daar een actieve rol in speelt.
Te bereiken door:
•

•
•

•

•
•

D66 is van mening dat de gemeente actiever in moet zetten op afvalscheiding bij de bron. Een
goede informatievoorziening aan burgers over de mogelijkheden bij Irado (gratis aanhanger etc.)
zal ertoe leiden dat meer inwoners hiervan gebruik gaan maken en afval gaan wegbrengen;
Als Schiedammers beter afval scheiden betaalt de gemeente, en dus de Schiedammer, minder
aan verbrandingsheffing;
De gemeente dient te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een slimmere
afvalverwerking/ophaalmomenten in overleg/samenspraak met Irado. (vb; sportpark Harga).
Naar aanleiding van behoefte en vraag momenten inplannen;
De succesvolle aanpak van rattenoverlast in een deel van Nieuwland moet voortgezet worden in
andere delen van de stad. Deze aanpak moet actief samen met bewoners uitgevoerd worden.
Hierbij moet de gemeente de verbindende partij zijn tussen bewoners, Irado en Woonplus.
De gemeente gaat ondernemers bijstaan met advies voor het verduurzamen van hun
onderneming;
Inzet op gebruik van walstroom in het offshore-cluster.
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4. Bereikbaarheid in balans
Goede mobiliteit staat voor D66 voor vrijheid. Daarom willen wij dat iedere Schiedammer de
beschikking blijft hebben over de juiste vervoermiddelen en verbindingen. De manier waarop we als
gemeente werken aan mobiliteit en bereikbaarheid heeft te maken met grote veranderingen.
Veranderingen zoals nieuwe vormen van mobiliteit en de nieuwbouw van woningen zorgen voor
grote uitdagingen op mobiliteitsgebied.
D66 vindt ook dat er meer balans moet komen tussen mens en verkeer. Een balans tussen
verkeersruimte enerzijds en een veilige en leefbare openbare ruimte anderzijds. Meer aandacht voor
wandelen en spelen, woonstraten en woonerven, fietsen en groen. Dat is voor ons het Schiedam van
de toekomst!

Doelen aankomende raadsperiode:
1.
D66 zet zich in voor het behoud van Schiedam als OV-knooppunt waar elke Schiedammer
aansluiting op heeft.
Te bereiken door:
•

•
•

Op het vlak van de grote OV-knooppunten blijven we ons onverminderd inzetten voor het
behouden van de intercitystatus van station Schiedam Centrum en daarnaast voor het realiseren
van een Station Kethel ter ontsluiting van Kethel, Spaland en Groenoord. Hiervoor zal D66
draagvlak blijven zoeken binnen de metropoolregio;
Daarnaast blijven we ons inzetten voor betere en hoogwaardige busdiensten met name om
Schiedam-Zuid en Schiedam-Noord beter te verbinden met OV-knooppunten;
We zorgen voor betere en goedkopere parkeervoorzieningen bij OV-knooppunten om reizen
met het OV aantrekkelijker te maken. Dit gaat om parkeervoorzieningen voor zowel auto, als
fiets, als deelmobiliteit.

2.
Wij zetten ons in voor nieuwe vormen van mobiliteit om Schiedam leefbaarder, duurzamer en
toekomstbestendig te maken.
Te bereiken door:
•

•

•

•

3.

Het aanjagen van een progressieve uitvoering van de mobiliteitsvisie van de gemeente, met
nadruk op innovatie, ‘zero emissie verkeer’ deelmobiliteit, leefbaarheid en een verbetering van
de balans tussen leefbaarheid voor bewoners en verkeer;
We blijven ons dus inzetten voor deelmobiliteit en parkeren voor elektrische auto’s, waarbij we
wel meer de aandacht gaan richten op hinder door bijvoorbeeld verkeerd geparkeerde
deelscooters of ongebruikte parkeerplaatsen voor het laden van elektrische auto’s;
Er moeten meer laadpalen in Schiedam komen om de overstap naar elektrische auto’s
makkelijker te maken. De laadpaaldichtheid in Schiedam is laag in vergelijking met veel andere
gemeenten;
Op termijn kunnen deelmobiliteit en zelfrijdende voertuigen een oplossing vormen voor
binnenstedelijke mobiliteit en parkeren en het is van belang dat Schiedam hierop anticipeert.

D66 Schiedam pleit voor een betere balans tussen mens & verkeer.

Te bereiken door:
•

Te zoeken naar mogelijkheden om een meer autoluwe binnenstad te realiseren.
Aandachtspunten zijn herinrichting (denk aan de Coolsingel in Rotterdam) van het entreegebied
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•

•

en de Broersvest – waarbij onderzocht moet worden hoe bestemmingsverkeer en
bereikbaarheid voor bewoners op niveau blijft (bijvoorbeeld door cameratoezicht,
verkeersknipsystemen etc.). Door woningbouwontwikkeling op Nieuw-Mathenesse en net over
de grens met Rotterdam in het M4H-gebied, wordt de Rotterdamsedijk als stadsentree de
komende jaren steeds belangrijker. Deze moet hierop ingericht en opgeknapt worden;
Pleinen en straten in woonwijken speel- en woon-vriendelijk maken door het naar beneden
brengen van maximumsnelheden en het introduceren van verkeersvriendelijke afremoplossingen;
Het creëren van autovrije zones rondom de Schiedamse scholen en in bepaalde wijken.

4.
Een parkeerbeleid in balans met een fijne en groene(re) leefomgeving; D66 vindt het belangrijk
dat het parkeren het straatbeeld niet domineert, met name als gevolg van de verdichtingsopgave.
Te bereiken door:
•

•
•
•

Gereguleerd parkeren (zoals betaald, tijdelijk of met vergunning) is voor D66 alleen acceptabel
wanneer er sprake is van parkeeroverlast ter plaatse. Wordt er gereguleerd parkeren ingevoerd,
dan dient dit te gebeuren in goed (gelijkwaardig) overleg met bewoners en ondernemers. Hierbij
worden creatieve oplossingen toegejuicht;
Het bouwen van garages/ parkeerterreinen aan de randen van de wijk biedt ruimte en
mogelijkheden voor vergroening elders;
Eventueel waar mogelijk het parkeren in stadsgarages stimuleren door het tarief te drukken;
Bestaande parkeervakken omzetten naar groene parkeerplaatsen of half-verharding daar waar
parkeerplaatsen worden aangepakt. Alle nieuw aan te leggen parkeerplaatsen bestaan daarnaast
per definitie uit half-verharding.
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5. Goede gezondheid en zorg voor iedereen
D66 wil dat de zorg bereikbaar is voor elke Schiedammer die dat nodig heeft. Ook dat is een
basisvoorwaarde voor vrij kunnen zijn in Schiedam. Daarbij moeten we snel op ontwikkelingen in de
zorgbehoefte kunnen inspelen. Ook is versterking nodig van de samenhang tussen jeugdzorg en
volwassenenzorg voor die jeugdigen die intensieve zorg behoeven. De COVID-19-pandemie heeft
duidelijk aan het licht gebracht dat de mentale gezondheid van jongeren net zo belangrijk is als fysieke
gezondheid.

Doelen aankomende raadsperiode:
1.
Preventie en vroege signalering kunnen zware (mentale) problemen en uithuisplaatsingen
voorkomen. D66 streeft er daarbij naar om jeugdigen (waar dat mogelijk is) meer regie over het eigen
leven te geven.
Te bereiken door:
●

●
●

●

●

●

Goed opgeleide en samenwerkende wijkteams worden ingezet bij de hulpvraag naar
specialistische jeugdzorg en de inzet van verschillende vormen van jeugdzorg. Samenwerken met
lokale initiatieven in de wijken is hierbij een sleutel tot succes;
Schiedamse gezinnen worden ondersteund bij het opstellen van het familiegroepsplan. Hiermee
wordt de regie en de betrokkenheid van het gezin zo veel mogelijk behouden;
Meer aandacht naar het jonge kind. Er wordt aandacht besteed aan de eerste duizend dagen van
een kind. Die zijn namelijk cruciaal voor de ontwikkeling, gezondheid en welzijn gedurende het
verdere leven;
Versterken van de samenhang tussen jeugdzorg en volwassenenzorg. Hierbij nauwe
samenwerking zoeken met lokaal grote zorgverzekeraars om passend aanbod in de financiering
te organiseren;
De wachttijden in de jeugdzorg worden verkort en er wordt een casusregisseur per gezin
aangesteld. Ook komen er transfertafels zodat gezamenlijk kan worden gekeken welk aanbod het
beste bij de zorgvraag past;
Elke school in Schiedam krijgt een zorgteam. Daarin zit in elk geval een schoolpedagoog, een
schoolverpleegkundige, een schoolpsycholoog en een medewerker van jeugdhulp.

2.
D66 wil dat goede zorg voor elke Schiedammer toegankelijk is. D66 is voorstander van een
faciliterende overheid, maar Schiedammers die blijvend hulp nodig hebben moeten ook adequaat en
goed geholpen worden.
Te bereiken door:
•
•
•
•
•

Schiedammers die hulp en ondersteuning nodig hebben maar geen zware problematiek ervaren,
worden op een laagdrempelige manier geholpen door de WOT’s;
Meer inzet op preventieve maatregelen om een gezonde leefstijl te bevorderen;
Kwetsbare personen, zoals verwarde personen en daklozen, krijgen snel hulp om (ergere)
problemen te voorkomen;
Meer aandacht te besteden aan de verschillen tussen mannen en vrouwen in de zorg en de
verschillende aanpak voor preventie, diagnostiek en behandeling. Door rekening te houden met
sekse- en genderverschillen ontstaan voor iedereen gelijke kansen op een goede gezondheid;
Menstruatie-armoede aan te pakken en zorgen dat producten zoals maandverband of tampons
toegankelijk zijn voor Schiedamse vrouwen.
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6. Werk en inkomen voor iedere Schiedammer
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Wij vinden dat prestaties beloond moeten worden,
met tegelijkertijd een eerlijke verdeling van de welvaart. Wie niet (meer) kan werken of niet (meer)
voor zichzelf kan zorgen, verdient steun van de samenleving en dus ook van de gemeente. D66 wil
inwoners zonder baan niet gevangen houden in een uitkering. Eén op de twaalf huishoudens in
Schiedam leeft van een uitkering. Wij willen dat de gemeente deze mensen op weg helpt zelf actief
een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt.
Bij het oplossen van de uitdagingen in het complete Sociaal Domein moedigt D66 het gebruik van
creatieve en innovatieve ideeën aan. Baan- of inkomenszekerheid, eventuele schulden,
taalvaardigheid, de mate van sociale contacten en/of het ervaren van overlast zijn slechts een paar
voorbeelden van factoren die invloed kunnen hebben op een goede gezondheid, het gebruik van
(jeugd)zorg en/of het benutten van het persoonlijk arbeidsmarktpotentieel. De uitdagingen zijn divers,
veelomvattend, complex en domein-overstijgend. Om de uiteenlopende uitdagingen in het complete
Sociaal Domein meer in samenhang en passend bij de (unieke) vraag per persoon of gezin
georganiseerd te krijgen is D66 voorstander van een ‘Wethouder Sociaal Domein’. Deze wethouder
heeft als taak om met creatieve en innovatieve ideeën door ‘ontschotting’ te zorgen voor
doorbraakoplossingen over de verschillende domeinen heen. Voor de uitwerking van deze
doorbraakoplossingen is geld beschikbaar vanuit de verkoop van Eneco-aandelen.

Doelen aankomende raadsperiode:
1.
Toegankelijke schuldhulpverlening. D66 wil toegankelijkheid van schuldhulpverlening en de
bekendheid van regelingen verbeteren.
Te bereiken door:
•
•

Versoepelen van de criteria om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening;
Meer informatieverstrekking in aanmoedigende communicatie uitgaande van het perspectief
voor Schiedammers. Dit betekent in sommige gevallen op een creatieve manier en buiten de
gebaande paden in gesprek gaan met de Schiedammer.

2.
D66 wil dat Schiedam verder bouwt aan de regelarme bijstand, in plaats van de huidige – meer
dwingende – re-integratietrajecten met een bijstandsuitkering.
Te bereiken door:
•

•

•
•

Mensen met een bijstandsuitkering (4,2% van inwoners Schiedam, 2020. Bron: Staat van de Stad
2021) de kans te geven om een opleiding te volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat
dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering;
Inzet van D66 zal altijd zijn om te voorkomen dat mensen in de bijstand terecht komen. Als
Schiedammers daar toch terecht komen, moeten zij de mogelijkheid hebben zelf de regie te
voeren over hun re-integratietraject.
Vaker een traject aan te bieden met behoud van uitkering;
Onderzoek naar invoering van de werkbonus voor mensen met een bijstandsuitkering die
parttime willen gaan werken zonder terugval in inkomen.
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3.
Extra aandacht voor kinderen in armoede. Kinderen die opgroeien in armoede verdienen
dezelfde kansen als ieder ander kind. Ouders van kinderen die te maken hebben met armoede zijn niet
altijd in beeld bij de gemeente; dit zijn namelijk niet altijd ouders met een uitkering.
Te bereiken door:
•

Signaleringsfunctie door bijvoorbeeld de wijkteams. Professionals die (multiprobleem)gezinnen
ondersteunen moeten goed op armoede en schulden letten. Dit geldt specifiek in het geval van
aanstaande ouders die te maken hebben met armoede en de stress die voortkomen uit schulden.

4.
Voldoende kansen voor alle Schiedammers. Chronische ziekte, een beperking of
laaggeletterdheid zijn factoren die kunnen leiden tot een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen
meer kansen creëren voor mensen die hiermee te maken hebben. We willen ook voldoende kansen
blijven bieden aan kwetsbare mensen voor wie werken een te grote uitdaging is.
Te bereiken door:
•
•
•
•

Werkgevers te stimuleren mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen;
Mensen die dat nodig hebben passende werkplekken te bieden, op een beschutte voorziening
met de benodigde ondersteuning;
Waar mogelijk indicaties te versimpelen. Sommige mensen hebben nu tientallen indicaties met
aparte trajecten tegelijk;
Mensen waarvoor werken nog een te grote uitdaging is in te zetten op vrijwilligerswerk,
ontmoeting en activering.

5.
Werken aan kansen voor statushouders vanaf dag één. Vanaf het moment dat statushouders in
onze gemeente zijn, zijn ze Schiedammers met dezelfde rechten en plichten als iedereen.
Te bereiken door:
•

Wanneer statushouders in de gemeente Schiedam een (tijdelijk) nieuw thuis krijgen, zullen we
vanaf dag één werk maken van hun integratie in onze gemeente door het aanbieden van een
integratietraject.
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7. Een sterke economie is de ruggengraat van een
gezonde stad
De laatste jaren zien we in toenemende mate belangstelling van ondernemers voor Schiedam. Van
Offshoreindustrie en innovatieve startups tot (gespecialiseerde) detailhandel, het is in onze stad te
vinden. Het bieden van een goed ondernemersklimaat is een taak van de gemeente. Dit is helaas nog
onvoldoende terug te zien in de waardering van ondernemers voor de dienstverlening door de
gemeente. Ook dienen regels en wetgeving voor ondernemers gebruikt te worden om te bekijken wat
wèl mogelijk is, in plaats van te bepalen wat niet kan.

Doelen aankomende raadsperiode:
1.
Een duidelijk verbeterde dienstverlening van de gemeente aan ondernemers. Goed ondernemerschap
moet echter vooral komen vanuit ondernemers zelf. De gemeente dient dan ondernemers de ruimte en
mogelijkheden te bieden hun activiteiten uit te oefenen.
Te bereiken door:
•
•
•

2.

De gemeente denk actief mee met Schiedamse ondernemers door ondernemers te wijzen op
mogelijkheden en kansen in de gemeente. Dit naar het voorbeeld van het centrummanagement;
Snel en duidelijk communiceren naar en een flexibele opstelling van de gemeente richting
ondernemers is wat D66 betreft een vereiste;
Verdere versoepeling van de omgang met regels en ruimte bieden voor innovatieve ideeën. D66 ziet
bestaande regelgeving vooral als middel om te bepalen wat allemaal wèl mogelijk is. Ook moeten
periodiek regels in de stad tegen het licht gehouden worden om te bezien of zij nog wel nodig zijn.
Verdere inzet op de aansluiting tussen scholing en arbeidsmarkt.

Te bereiken door:
•

Ondersteuning in het opbouwen van kennis- en ervaringsclusters zoals het offshore-valley en het
innovatiekwartier. Dit zijn voorbeelden van een campus die aansluiting tussen scholing en
arbeidsmarkt verbetert.

3.
Een ondernemende stad is een sociale stad. Het MKB en horecaondernemers brengen levendigheid
met zich mee, zeker in het stadscentrum en de wijkcentra. Sociaal-ondernemers creëren daarnaast extra
maatschappelijke waarde en dragen zo bij aan een brede welvaart en vormen daarmee een belangrijke partner
voor de gemeente.
Te bereiken door:
•

•
•
•

•

D66 Schiedam wil sociaal-ondernemers stimuleren zich te vestigen en te ontwikkelen in Schiedam.
Hierbij helpt de gemeente met het leggen van contacten tussen sociaal-ondernemers, het MKB en de
gemeente zelf;
De bezettingsgraad in de binnenstad is de afgelopen jaren fors toegenomen. De aandacht hiervoor
mag echter niet verslappen. Zeker niet in de nasleep van de coronapandemie;
Het ombouwen van winkelruimten tot woningen op de Hoogstraat moet, nu er meer belangstelling is
van ondernemers, ontmoedigd worden.
Tegelijkertijd dienen ook de overige winkel- en verblijfsgebieden in de stad (Mgr. Nolenslaan, Hof van
Spaland, Groenelaan) aandacht van de gemeente te blijven krijgen. Hierbij streven we ook naar een zo
divers mogelijk aanbod van ondernemingen.
De rol van winkelstraatmanager heeft de afgelopen jaren zijn toegevoegde waarde bewezen. D66
pleit voor het in stand houden van deze functie, wanneer ook de ondernemers hieraan waarde blijven
hechten.
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8. We blijven investeren in de Schiedammers en in
Schiedam
D66 staat voor zorgvuldig en toekomstgericht financieel beleid. D66 staat voor een betrouwbare en
transparante overheid en voor belastingen die niet hoger dan nodig zijn. Daarom streven we naar
zorgvuldig, toekomstgericht en eerlijk beheer van de Schiedamse gemeentefinanciën.
En dat is nodig. Het alsmaar groeiende takenpakket van de gemeente en de coronacrisis hebben de
Schiedamse begroting onder druk gezet: we komen structureel geld tekort.
Dit betekent niet dat we bij de pakken neer gaan zitten. Het realiseren van onze plannen en ambities
is mogelijk, als het huishoudboekje van Schiedam ook op orde komt.
Daarom streeft D66 ook de komende jaren naar een begroting in evenwicht, werken we samen met
partners aan de hoognodige financiële slagkracht zonder de belastingdruk onnodig te verhogen en zijn
we niet bang om lastige keuzes te maken waar dat nodig is. Dit om te kunnen blijven investeren in de
Schiedammers en in Schiedam.

Doelen aankomende raadsperiode:
1.
We zorgen ervoor dat tekorten in een deel van de begroting niet als automatisme opgelost
worden vanuit een ander deel van de begroting. Schiedammers moeten er daarbij op kunnen vertrouwen
dat lokale belastingen niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk.
Te bereiken door:
•
•

•

Leges mogen ten hoogste kostendekkend zijn;
In plaats van belastingverhoging als de ‘makkelijke’ oplossing kiezen we zoveel mogelijk voor
slimmere en eerlijkere heffingen en voor hervormen en slim bezuinigen op beleid dat onnodig of
niet effectief is;
De verkoopopbrengst van de Eneco-aandelen dient alleen aangewend te worden voor de
hiertoe afgesproken en beschreven doelen. Hier wil D66 ook de komende jaren voor waken.

2.
D66 wil de investeringsslagkracht van de gemeente versterken. Daartoe willen we dat Schiedam
nog meer samenwerkt met regio, Rijk en Europa.
Te bereiken door:
•

•
•
•

Bij het overdragen van taken door het Rijk aan de gemeente hoort een hogere financiële bijdrage
van het Rijk aan de gemeente. Schiedam moet zich daarom zoveel mogelijk in Den Haag hard
blijven maken voor uitbreiding van het Gemeentefonds (de bijdrage van het Rijk waaruit de
gemeente een deel van haar taken betaalt), bijvoorbeeld via Raden in Verzet;
De gemeente moet samen met andere gemeentes in de regio werken aan investeringen die
mede aan Schiedam ten goede komen;
Als er vanuit de MRDH (Metropool Regio Rotterdam Den Haag) of vanuit het Rijk geïnvesteerd
wordt in Schiedam zetten we maximaal in op bijdragen aan additionele projecten in de stad;
De gemeente en haar partners moeten daarnaast onderzoeken waar (nog meer) Europese
subsidies geworven kunnen worden. Bijvoorbeeld uit het voor het crisisherstel bestemde
Europese Recovery and Resilience Fund en de Nederlandse plannen daarvoor, het Just
Transition Fund (onderdeel van de Europese Green Deal) en/of uit REACT-EU
(crisisherstelmiddelen voor de Europese regio’s).
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9. De gemeente en politiek toegankelijk voor iedereen
Schiedammers waarderen een transparante en toegankelijke gemeente en politiek. Schiedammers
weten de weg om hun wensen en behoeften kenbaar te maken en worden professioneel en adequaat
gefaciliteerd door de gemeente. De gemeente stelt zich hierbij open en transparant op naar haar
inwoners. Schiedam maken we samen met inwoners, ondernemers en gemeente door ruimte te geven
aan innovatieve initiatieven uit de stad. Bij nieuw beleid wordt zoveel mogelijk aan de voorkant
samengewerkt met de stad (inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld) zodat
toekomstige ontwikkelingen goed aansluiten op de leefwereld in Schiedam. Daarbij stelt de gemeente
zich proactief op in haar dienstverlening voor inwoners en ondernemers en communiceert daar
transparant over.
Daarnaast blijft D66 een groot voorstander van samenwerking tussen Schiedam en andere gemeentes
in de regio. Zoals we die bijvoorbeeld al hebben in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. We streven naar samenwerken in de regio met aandacht voor
de balans tussen kosten, overzicht en resultaat.

Doelen aankomende raadsperiode:
1.
Bewoners, ondernemers en organisaties worden betrokken bij ontwikkelingen in de stad. Bij
nieuwe ontwikkelingen worden de plannen nog te vaak gemaakt op het stadhuis en vervolgens
gepresenteerd aan de stad. D66 Schiedam wil dat er veel meer participatie met de stad plaatsvindt en
dat we aan de voorkant samenwerken om tot een zo goed mogelijk beleid, plan of nieuwe ontwikkeling
te komen.
Te bereiken door:
•

•
•

Het opstellen van een inclusief participatiebeleid waarbij met nadruk gekeken wordt op welke
manier jongeren, bewoners uit ontwikkelgebieden en andere ondervertegenwoordigde
doelgroepen beter mee kunnen denken over hun eigen stad. Digitale participatievormen kunnen
hier een goede oplossing in bieden;
Bij nieuwe ontwikkelingen geniet participatie de voorkeur, tenzij goed onderbouwd kan worden
waarom dit niet passend is.
D66 Schiedam staat voor inclusieve participatie, dat wil zeggen dat de participatietrajecten in de
stad toegankelijk moeten zijn voor alle Schiedammers: van jong tot oud, van alle achtergronden
en ook voor mensen voor wie participeren niet vanzelf gaat.

2.
Schiedam gaat volop ruimte bieden aan goede creatieve ideeën van bewoners, ondernemers en
sociale organisaties om de stad nog mooier, groener en socialer te maken. Te vaak stranden goede
initiatieven op de bureaucratische molens van het Stadhuis. Het antwoord op goede ideeën van
bewoners, ondernemers of instellingen uit de stad moet altijd zijn ja, mits i.p.v. nee, tenzij.
Te bereiken door:
•

•

Initiatiefnemers faciliteren door een vaste contactpersoon aan te stellen binnen de gemeente die
het initiatief ondersteunt waar mogelijk met regelgeving, financiering, expertise en relevante
partners. Dit kan een initiatievenloket, makelaar of desk zijn;
Onderzoeken of Right to Challenge mogelijk kan zijn op specifieke thema’s, en hoe de gemeente
het gebruik hiervan kan stimuleren. Bij Right to Challenge moet het uitgangspunt zijn dat
bewoners en organisaties uit de stad betere en betaalbaardere oplossingen kunnen bieden;
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•

Het opnieuw instellen van een wijkbudget waar bewoners zelf over mogen beslissen door
middel van het inleveren van ideeën of het opstellen van een buurtbegroting.

3.
D66 staat voor een open, betrouwbare en transparante bestuurscultuur. Voor Schiedammers
moet duidelijk zijn hoe besluiten tot stand zijn gekomen, op welke manier zij invloed uit kunnen oefenen
op het beleid en waar zij hun wensen en behoeften op de agenda kunnen zetten.
Te bereiken door:
•

•
•

•

•

•

Er komt heldere communicatie richting de inwoners en ondernemers van Schiedam over de
manier waarop zij invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Via de website van de gemeente,
social media en op plekken in de stad is een duidelijk overzicht van hoe, waar en wanneer
inspraak mogelijk is;
Bestuurders organiseren regelmatig spreekuren waarbij bewoners en ondernemers op een vrije
manier vragen kunnen stellen, ideeën kunnen pitchen en behoeften kunnen uiten;
Net als afgelopen jaren gaat de D66-fractie op meerdere momenten in het jaar actief op zoek
naar ideeën en feedback in de stad. Door het bezoeken van wijkoverleggen, een koffiekar op
straat of aan te schuiven bij bewonersinitiatieven krijgt de fractie directe input van betrokkenen;
De D66-fractie stelt zich benaderbaar op en heeft mogelijkheden voor bewoners om signalen af
te kunnen geven of mee te kunnen denken. Dit doet de fractie door bereikbaar te zijn via de
mail, de straat op te gaan en actief te zijn op social media;
D66 zet zich in om bestaande regionale samenwerkingsverbanden te versterken, in het belang
van Schiedam, door het democratische gehalte van de Metropoolregio en de Veiligheidsregio te
vergroten;
De gemeenteraad dient voorgezeten te worden door een zelfverkozen voorzitter, dat wil zeggen
door een door Schiedammers democratisch gekozen gemeenteraadslid. Precies zoals dat sinds
jaar en dag het geval is in de Tweede Kamer, die ook voorgezeten wordt door een democratisch
gekozen Tweede Kamerlid. De gemeenteraad kan hiertoe een verzoek indienen bij de
burgemeester, en/of zich in Den Haag inzetten voor een wijziging van de Gemeentewet met
dezelfde strekking.

4.
De gemeente communiceert op een open, transparante en duidelijke manier richting de
inwoners, ondernemers en organisaties van Schiedam. Bij problemen, vragen of klachten worden
bewoners op een nette en zorgvuldige manier geholpen.
Te bereiken door:
•
•

•

Voor bewoners en ondernemers moet het makkelijker worden om de behandeling van hun idee,
wens of klacht te volgen door het aanwijzen van een contactpersoon per casus;
Er komt een duidelijk protocol waarin staat opgenomen wat de maximale reactietijd is van
ambtenaren op vragen of ideeën van bewoners en ondernemers. Wij controleren en sturen
actief op het naleven van de reactietijden;
Instellen van een lokale ombudsman om problemen van burgers met de overheid op stadsniveau
op te kunnen lossen.
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10. Iedereen is anders maar gelijk
30% van de Schiedammers met een bi-culturele achtergrond voelt zich niet thuis in Schiedam. Veel
van deze Schiedammers beginnen dus elke dag met een 0-1 achterstand, bijvoorbeeld wanneer ze
door hun huidskleur niet worden uitgenodigd voor een sollicitatie. Overal in onze stad leven, bewust
of onbewust, vooroordelen en stereotypen die doorsijpelen in onze manier waarop we ons gedragen
of onze mede-Schiedammers behandelen. Dit gaat ook over vormen van discriminatie op basis van
gender, seksuele voorkeur, beperkingen, leeftijd of opleiding. Als wij willen dat iedere Schiedammer
vrij kan zijn in onze mooie stad dan moeten wij samen blijven strijden zodat dit verandert!
Bij racisme en bewuste discriminatie vraagt dat om een concrete aanpak en hardere straffen. Bij
onbewuste discriminatie om bewustwording, dialoog en zelfreflectie. Wij willen dit nog actiever
oppakken en investeren in de WIJ-cultuur. Een cultuur waarbij wij in Schiedam écht naar elkaar
omkijken, van elkaar leren en elkaar respecteren. We zorgen dat het Nationale Actieplan tegen
discriminatie en racisme ook in Schiedam invulling krijgt, zodat iedere Schiedammer dat thuisgevoel
heeft en zich onderdeel voelt van onze stad.

Doelen aankomende raadsperiode:
1.
Iedere Schiedammer moet zich thuis en vrij kunnen voelen Schiedam. D66 Schiedam wil dat de
gemeente het goede voorbeeld geeft. Daarom blijft D66 Schiedam de gemeente wijzen op haar taak om
racisme en discriminatie aan te pakken.
Te bereiken door:
•
•

•

•
•
•

2.

Het formuleren van een Lokaal Actieplan tegen racisme en discriminatie in 2023;
Te blijven investeren in doorlopende campagnes om de impact van (al dan niet bewust)
discriminerend gedrag aan de orde te stellen. Daarnaast moet de gemeente in haar
communicatie duidelijk en expliciet verwijzen naar het College voor de Rechten van de Mens,
discriminatiemeldpunten en de ombudsman;
Prioriteit te maken van het diversiteitsbeleid in alle lagen van de gemeentelijke organisatie. Te
beginnen door sollicitatiecommissies bij de gemeente een gevarieerde samenstelling te geven
wat betreft gender, leeftijd en achtergrond;
Mensen met een beperking actief te betrekken bij het ontwikkelen van het gemeentelijke beleid;
De gemeente werkt niet samen met dienstverleners, organisaties of bemiddelaars die
discrimineren;
Schiedam is trots op de LHBTQIAP-gemeenschap en op het feit dat wij een regenbooggemeente
zijn. D66 zal zich er voor inzetten dat Schiedam ook een regenbooggemeente blijft. In Schiedam
moet je je vrij kunnen voelen om te zijn wie je bent.
Gelijke kansen voor elke Schiedammer op de arbeidsmarkt, voor een woning en in het onderwijs.

Te bereiken door:
•
•

Een meldplicht in te voeren voor discriminerende verzoeken aan makelaars, verhuurders en
vastgoedbemiddelaars;
Er komt een onderzoek naar stagediscriminatie.

Organisaties met een subsidie-relatie met de gemeente worden verplicht gesteld in hun verantwoording
te rapporteren over hoe het is gesteld diversiteit en inclusie binnen de eigen organisatie.
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11. Veilig Schiedam
Veiligheid is voor D66 een absolute voorwaarde voor een fijne, aantrekkelijke en leefbare stad, waarin
iedereen zich vrij en thuis voelt. Zonder veiligheid is er namelijk geen vrijheid, democratie of recht.
Uit onderzoek blijkt dat ondanks dat de criminaliteitscijfers in Schiedam de afgelopen jaren zijn
gedaald, het gevoel van onveiligheid stijgt. Daarom wil D66 de komende jaren flink blijven investeren
in het verbeteren van de veiligheidsbeleving in de betreffende wijken waar dat speelt. Dat vraagt in
deze gebieden een langjarige, fundamentele, brede integrale aanpak in samenhang met wonen,
onderwijs, zorg en andere domeinen. Daarnaast willen we met een zichtbare kortdurende aanpak een
aantal plekken veiliger maken die nu door Schiedammers als meest onveilig worden bestempeld, zoals
de omgeving van station Schiedam Centrum en metrostation Parkweg.
Het gaat dan niet alleen om het terugdringen van overlast en criminaliteit. Het gaat ook om het
waarneembaar (terug)winnen van vertrouwen van bewoners, door samen met bewoners en diverse
partners zichtbaar in de stad te investeren in waarin we geloven: een prachtig en veerkrachtig
Schiedam, waar het fijn wonen, werken en verblijven is. Als D66 staan we voor hard waar het moet,
zacht waar het kan. Preventie, curatie, repressie. We laten iedereen vrij, we laten niemand vallen,
helpen waar nodig en pakken keihard door waar het moet om overlast en criminaliteit een halt toe te
roepen en terug te dringen.

Doelen aankomende raadsperiode:
1.
Investeren in het verbeteren van de veiligheidsbeleving in Schiedam. Cijfers zijn belangrijke
indicatoren, maar de beleving van Schiedammers telt voor ons even zwaar mee. D66 handelt daarom
vanuit een stelregel: Waar mensen zich niet veilig voelen, is het niet veilig! Totdat het tegendeel is
aangetoond.
Te bereiken door:
•

Een fundamentele brede integrale en vooral zichtbare investering van meerdere jaren om de
veiligheidsbeleving te verhogen in de wijken Oost, Groenoord en Nieuwland en rondom station
Schiedam Centrum en metrostation Parkweg (signal places);
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•
•

•

Faciliteren en investeren in de wijken in het elkaar beter leren kennen; bewoners onderling én
vertegenwoordiging van wijkbewoners met gemeente, politie en andere partners in de wijken;
Veiligheidsbeleving te meten en beleid op effectiviteit te controleren aan de hand van een

‘Veiligheidsmonitor’;
Wij zetten ons onverminderd in voor het tegengaan van overlast en illegale activiteiten in
Schiedam, zoals hennepteelt, drugshandel, witwassen, illegale onderverhuur of vastgoedfraude.

2.
Voorlichting en bewustwording over de gevolgen van criminaliteit kan voor een veiliger en fijner
Schiedam zorgen voor nu en voor de volgende generaties.
Te bereiken door:
•

•

Meer bekendheid creëren bij jeugd en jongeren over risico’s op het laten verleiden tot
ondermijnende activiteiten en de consequenties daarvan voor individu, buurt, stad en
samenleving. Dit moet opgenomen worden in diverse sociale-, onderwijs- en andere relevante
programma’s;
Samen met Schiedammers ideeën bedenken voor en werken aan naleving van gewenst gedrag,
zoals bijvoorbeeld het voorkomen van zwerfvuil. Zwerfvuil is een breed gedeelde ergernis, die
helaas negatief doorwerkt in het gevoel van veiligheid.

3.
D66 wil dat er ook op gemeentelijk niveau extra aandacht wordt besteed aan cyberveiligheid en
het bestrijden van cybercriminaliteit. Veiligheid in de huidige samenleving gaat verder, want ook online
moeten burgers zich veilig voelen. Nu investeren in een cyberweerbare samenleving is een investering in
de toekomst!
Te bereiken door:
•
•

Meer controle op dataverzameling en- gebruik in de lokale openbare ruimte, zoals bij SmartCityprojecten waarbij de gemeente met bedrijven in zee gaat;
Investeren in kennis en kunde binnen de gemeente om op een veilige en effectieve manier met
data en technologie om te gaan.
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12. De Schiedamse cultuur & het toerisme in onze
stad
Een goede culturele sector zorgt voor verbinding tussen de inwoners van een stad. Juist daarom is het
zo belangrijk dat er sprake is van een divers cultuuraanbod voor iedereen binnen Schiedam. Voor
ieder wat wils, voor jong en oud, waarbij aandacht is voor stadsgeschiedenis en cultuurhistorie. Een
florerende cultuur- en toeristische sector is goed voor de stad en wanneer hier goed beleid op wordt
gevoerd levert dit uiteindelijk veel positieve (economische) effecten op. Schiedam is een stad met een
uniek en eigen imago, waar inwoners maar zeker ook bezoekers graag vertoeven.

Doelen aankomende raadsperiode:

Cultuur
1.
D66 vindt het belangrijk dat er sprake is van een divers cultuuraanbod welke voor alle
Schiedammers bereikbaar en toegankelijk is.
Te bereiken door:
•
•
•
•

Met subsidieverstrekking sturen op een divers aanbod. Rekening houdend met verschillende
interesses en achtergronden en de diversiteit van de stad;
Ondersteunen van initiatieven die ontmoetingen tussen groepen met verschillende (culturele)
achtergronden stimuleren;
Het Beatrixpark weer te gebruiken als festivallocatie. Het park kan op die manier beter en meer
veelzijdig gebruikt worden dan nu het geval is;
In 2025 vieren we 750 jaar Schiedam. D66 wil dat de gemeente hier een evenement voor
organiseert met aandacht voor de vroegere en hedendaagse helden van onze stad.

2.
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente inzet op het faciliteren van (beginnende) kunstenaars,
creatieve ondernemers en andersoortige partijen die actief willen zijn in de Schiedamse cultuursector.
Te bereiken door:
•
•
•
•
•
•

Het geven van sturing en het hebben van een faciliterende rol in ondergeschikte vorm, zodat we
het realiseren van een bloeiende culture sector overlaten aan de makers;
Op het gebied van cultuur zoekt Schiedam de samenwerking met buurgemeenten in plaats van
met hen te concurreren;
Bij gelijke strekking is er een voorkeur voor inwoners / ondernemers uit Schiedam. Binding met
en kennis van de stad is altijd belangrijk;
De gemeente gaat een atelierbeleid voeren dat onder meer gericht is op betaalbare huisvesting
voor de makers;
Indien culturele locaties beschikbaar moeten komen voor bijvoorbeeld woningbouwontwikkeling,
dan moet een alternatieve locatie geboden kunnen worden;
Een stimulerende subsidie vanuit bestaande budgetten, waar de stad iets van terug mag
verwachten. Dit wordt vormgegeven aan de hand van individuele en gerichte prestatieafspraken.
Eventuele tekorten in de begroting mogen geen reden zijn om subsidie stop te zetten.
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Toerisme
3.
D66 pleit voor een duidelijke focus op de eigentijdse cultuur en het imago waarmee toeristen uit
omgeving (en verder) worden aangetrokken. Daarnaast draagt een sterke eigen identiteit en imago bij
aan het samenwerken met buurgemeenten en voorkomt het concurrentie.
Te bereiken door:
•

•
•

Een eenduidige visie formuleren voor onze stadsidentiteit & city-marketing. Het opbouwen van
een imago kost veel tijd, dus maken wij ons hard voor het doorzetten van onder andere het
Schiedam Distillers District;
Laat het verleden en heden van Schiedam terugkomen in uitingen, zoals bijvoorbeeld
muurschilderingen;
Erkenning voor de historie van Schiedam als jeneverstad dient vormgegeven te worden door dit
een plaats te geven op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Ons gemeentebestuur dient zich
hier sterk voor te maken.

4.
Schiedam vanaf het water is prachtig! Daarom vindt D66 Schiedam dat de stad via het water
uitstekend bereikbaar moet zijn voor toeristen en dat het watertoerisme beter gepromoot moet worden.
Te bereiken door:
•

•
•

Het vaarverkeer krijgt in de zomer meer mogelijkheden om door het centrum van Schiedam te
kunnen varen. We stimuleren hierbij milieuvriendelijk en innovatief vaarverkeer, bijvoorbeeld
oplaadpunten voor elektrische scheepvaart.
Op korte termijn dienen de bedieningstijden van onze bruggen in de zomermaanden verruimd te
worden en op de lange termijn biedt het op afstand kunnen bedienen van bruggen een uitkomst;
Meer en aantrekkelijke passanten ligplaatsen voor boten, zowel voor dagjestoeristen als voor
overnachtingen.

6.
D66 vindt het belangrijk dat toeristen onze stad goed kunnen vinden en er fijn kunnen
verblijven.
Te bereiken door:
•
•
•

Het faciliteren van aantrekkelijk en volwaardige camperparkeerplaatsen in en rond het centrum
en bijvoorbeeld bij de Maasboulevard;
Schiedam promotie & city-marketing dient zich ook te richten op hotels in de regio;
50% van de toeristenbelasting gaat naar stadspromotie. In tijden van tekorten zullen we daar
niet aan tornen. De toeristenbelasting moet geen melkkoe worden.
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13. Gezond, fit en vitaal leven
Meer dan de helft van de Schiedammers heeft obesitas en Schiedammers zijn gemiddeld ook
zwaarder dan het landelijk gemeten gemiddelde. Daarom wil D66 Schiedam een serieuze aanpak op
het gebied van sport, bewegen en voeding. Elke Schiedammer verdient de kans om gezond, fit en
vitaal te kunnen zijn.

Doelen aankomende raadsperiode:
1.

Sporten is mogelijk op elk niveau en voor elk budget.

Te bereiken door:
●

●

●
●

2.

Sporten wordt mogelijk gemaakt op alle verschillende niveaus van fitheid. Hierbij wordt zoveel
als mogelijk gesteund op en samengewerkt met bestaande sportaanbieders en
sportverenigingen. Er is speciale aandacht voor Schiedammers die (nog) wat minder fit zijn;
Sportaanbieders zonder winstoogmerk (zoals sportverenigingen) worden actief ondersteund bij
het onder de aandacht brengen van hun aanbod en de mogelijkheden die zij bieden, vooral waar
dat aanbod is gericht op Schiedammers die (nog) wat minder fit zijn;
Mogelijkheden voor subsidie voor minder (financieel) draagkrachtige huishoudens wordt actief
onder de aandacht gebracht en waar nodig uitgebreid;
Het wordt voor iedereen mogelijk om vrijblijvend en (financieel) laagdrempelig kennis te maken
met verschillende sporten, sportaanbieders en sportverenigingen.
Bewegen is onderdeel van het dagelijkse leven.

Te bereiken door:
●
●

●

3.

Schiedammers worden actief gestimuleerd om zich zo veel mogelijk te voet of op de fiets door
de stad te bewegen;
De buitenruimte en de woonwijken worden zodanig ingericht dat alledaags bewegen wordt
gestimuleerd. Bijvoorbeeld door gratis (bewaakte) fietsenstallingen en goede kwaliteit voet- en
fietspaden;
Het gebruik van een auto in de stad wordt ontmoedigd door slim parkeerbeleid en waar mogelijk
autoluwe straten. Dit mag echter niet ten koste gaan van Schiedammers die slecht ter been of
minder mobiel zijn en moet voor Schiedammers ook niet duurder worden.
Gezonde voeding is overal en voor iedereen verkrijgbaar.

Te bereiken door:
●

●
●

Informatie en voorlichting over een gezonde leefstijl onder (jonge) kinderen en hun ouders wordt
actief gedeeld via partners zoals consultatiebureaus, verloskundigenpraktijken, kraamzorg,
kinderdagverblijven, scholen en huisartsen;
Openbare voorzieningen zoals school- en sportkantines en zwembaden hebben (aanvullend) een
groter aanbod aan gezonde voeding;
Naast aanbod van fastfood zijn er zowel online als fysiek gezonde betaalbare alternatieven.
Ondernemingen worden hierin actief gestimuleerd.
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