
Onno Spek opnieuw gekozen 
tot lijsttrekker van de 

Schiedamse VVD: 

“Een prettige, groene woonomgeving die 
veilig is, met voorzieningen in de buurt. 
Daar gaan we voor!”

De Schiedamse VVD heeft haar lijsttrekker 
voor de aankomende gemeenteraads-

verkiezingen gekozen. Bestuur en leden wa-
ren unaniem en fractievoorzitter Onno Spek 
neemt deze rol dan ook enthousiast op zich. 

‘Graag word ik weer lijstrekker voor de 
Schiedamse VVD. Ik heb dit eerder gedaan 
en toen zijn we de grootste geworden. Ik 
heb de ambitie om dit samen met onze 
enthousiaste afdeling weer voor elkaar te 
krijgen’, 

aldus Spek tijdens de Algemene Ledenverga-
dering. 

Het bestuur droeg Onno met een warme aan-
beveling aan de leden voor als lijsttrekker voor 
de verkiezingen op woensdag 16 maart 2022. 
De VVD heeft de voorbije jaren met krachtige 
inbreng in Raad en College bijgedragen aan 
een gedegen en sterk bestuur van onze stad. 
Leden en bestuur willen daar graag in de ko-
mende raadsperiode een vervolg aan geven. 
Onder aanvoering van Onno wordt daarom 
gekoerst op een klinkende verkiezingsuitslag. 
Spek: ‘Afgelopen vier jaar hebben we hard ge-

werkt om Schiedam nog beter te maken. De 
fractie, het bestuur, de wethouder en onze le-
den hebben hier keihard aan gewerkt. En we 
hebben veel bereikt. We hebben verstandige 
financiële keuzes gemaakt, waardoor de lo-
kale lasten betaalbaar blijven. En als de ge-
meente dan geld overhoudt, dan komt dat te-
rug bij de inwoners en ondernemers. Ook zijn 
we veel gaan bouwen in Schiedam. De wo-
ningnood is hoog, maar iedereen verdient het 
om in Schiedam te kunnen (blijven) wonen. 
Veel bouwprojecten waar mensen prettig kun-
nen leven worden nu zichtbaar. Dat moet ook 
veilig, we hebben ons afgelopen jaren conti-
nue hiervoor ingezet. En dat blijven we doen.’ 

Hij vervolgt met ‘Maar we zijn er nog lang 
niet. En we zijn op achterstand gezet door 
de coronacrisis. Het is belangrijk dat we per-
spectief bieden in Schiedam voor jong- en 
oud, voor inwoners en ondernemers. Door 
uit te gaan van een veerkrachtige samenle-
ving en een wendbare gemeente die de pro-
blemen oplost! Want wij willen een gemeen-
te die voor de inwoners werkt. Een prettige, 
groene en veilige woonomgeving met voor-
zieningen in de buurt. Een gemeente die er-
voor zorgt dat de straten schoon zijn, dat 
kinderen veilig naar school kunnen en waar 
zorg dichtbij is als je die nodig hebt. Dat blij-
ven de uitgangspunten van de Schiedam-
se VVD , ook de komende raadsperiode.’
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Motie ‘Schiedam Gambit’ unaniem aangenomen

Op dinsdag 8 juni heeft ons raadslid Bertus Feelders namens de fractie op de  
raadsvergadering een motie ingediend om schaak-damtafels in de openbare ruimten 

te plaatsen. Deze motie is unaniem aangenomen. In meer dan 30 steden zijn deze schaak-
-dam combinaties al succesvol geplaatst op pleinen, speelplaatsen en in stadsparken. 
                    
Tijdens wijkbezoeken en de contacten met het maatschappelijk middenveld die 
door onze raadsleden gedurende het jaar door worden onderhouden, is geble-
ken dat er een sterke behoefte is om elkaar te ontmoeten in de buitenruimte.
Bordspellen in de buitenruimte is een unieke kans om jong, 
oud en mensen van alle pluimage bij elkaar te brengen. 
De aangenomen motie geeft de mogelijkheid om in samenwerking met het maat-
schappelijk middenveld en de gemeente een pilot te organiseren in de Wijk Nieuw-
land en indien succesvol dit uit te breiden naar andere locaties in de stad. 

        

De Wet Maatschappelijke Opvang - Thuiszorg, de basis op orde

De meeste mensen willen het liefste thuis blijven wonen, in het eigen huis, tussen de eigen 
herinneringen. Om dat veilig en vertrouwd te kunnen doen is veelal ondersteuning nodig in 
de vorm van thuiszorg met soms hier en daar wat aanpassingen in huis. Goede thuiszorg 
is dus essentieel. Maar daarmee houdt het niet op. Ook een veilige omgeving is van belang 
zodat het dagelijkse wandelingetje naar bv. de winkels of het ommetje met de hond gewoon 
kan blijven. Dat raakt aan veel meer, dat is ook  welbevinden, veiligheid, groenvoorziening 
en de staat van de stad. Ook daar heeft de Schiedamse VVD weer hard voor gestreden.
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De mond vol over Jeugdzorg…

Ook in Schiedam wordt er veel gesproken 
over de steeds verder stijgende kosten 

voor Jeugdzorg. Wist u dat één op de 10 kin-
deren een beroep doet op Jeugdzorg, of, zo 
u wilt, Jeugdhulp? En dat in Schiedam-Noord 
veruit de meeste jeugdhulp wordt verstrekt? 
Jeugdzorg gaat  niet alleen over Kinderbe-
scherming en jeugdpsychiatrie maar ook over 
dyslexie, ADHD,  ADD, stotteren en bv. trauma-
verwerking na een scheiding. Goede Jeugd-
zorg is dus voor iedereen van belang, daarom 
werken we er bij de Schiedamse VVD hard aan 
om ook in de toekomst Jeugdzorg in Schie-
dam op peil te houden. Dat is geen gemakke-
lijke opgave omdat de inkomsten geen gelijke 
tred houden met de uitgaven. Dat was al zo 
vóór dat Jeugdzorg naar de gemeente kwam 
en dat is nog steeds zo. Echt doen wat nodig 
is, is ons motto ook hier en dat betekent dus 
een andere aanpak en zoveel mogelijk stre-
ven naar kleinschalige, effectieve jeugdhulp.

100 dagen en

Schiedam, een stad in de Rijnmondse re-
gio. Bekend om z’n molens, mooie cen-

trum, jenever & gin en de Schiedamse VVD 
als grootste partij in de gemeenteraad. Het 
vertrek van Fahid Minas leidde tot de vraag 
voor een nieuwe wethouder. Ik was erg blij 
verrast dat na gesprekken met bestuur en 
fractie ik op zes april (mijn verjaardag) geïn-
stalleerd werd als wethouder voor Bouwen, 
Wonen, Havens, bedrijventerreinen en Sport. 
Het college bestaat uit VVD, D66, CDA, AOV 
en GroenLinks en heeft een collegeprogram-
ma waarin veel punten van de VVD centraal 
staan. Uitvoering hier aan geven samen de 
fractie is elke dag weer verrassend en leuk. 
Schiedam is een stad waar heel veel gebeurd. 
Actieve ondernemers, een levendig sportief 

verenigingsleven en betrokken bewoners 
maken een dynamisch geheel op een kruis-
punt van wegen en OV waardoor er nog heel 
veel kansen liggen. Dat maakt dat er keuzes 
gemaakt moeten worden wat er wel en niet 
kan en dat maakt politiek zo interessant.

Mijn ervaring als dagelijks bestuurder in Kra-
lingen Crooswijk, wethouder in Rotterdam en 
Kamerlid zorgt er voor dat ik in Schiedam snel 
ben ingewerkt en op de ingezette koers kan 
doorgaan. Elke dag leer ik weer een ander stukje 
van Schiedam kennen. Met de auto op weg van 
Kralingen naar het Stadserf langs een bouw-
put of op de fiets om weer en nieuw project 
te bezoeken; Schiedam heeft vele gezichten.

Tot maart 2022 staan er nog een aantal 
bouwplannen te trappelen om goedgekeurd 
te worden en zo woningen te realiseren die 
zo hard nodig zijn voor Schiedammers en 
nieuwe Schiedammers. We gaan door met 
revitaliseren van de Spaanse polder, zijn ge-
start met nieuwe ontwikkelingen in Nieuw 
Mathenesse en kijken hoe we sport en ac-
comodaties een boost kunnen geven. Kort-
om genoeg te doen en zoals ik wel vaker zeg  
 

“In Schiedam gebeuren mooie dingen...”

Antoinette Laan
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Participatiewet - Schuldenaanpak, nut of noodzaak

De Schiedamse VVD is ervan overtuigd dat armoede veel ellende met zich meebrengt. Wer-
ken is een methode om uit de armoede te komen, maar dan moet er ook een mogelijkheid 

zijn om met die inkomsten weer aan een toekomst te bouwen. Met de invoering van een Schul-
denlab (n.a.v. een initiatief raadsvoorstel van de VVD) is er nu ook hier ruimte voor een andere 
aanpak waardoor meer mensen de mogelijkheid krijgen om een schuldregeling te treffen en te 
werken. Stroomopwaarts is hier onze partner en gelukkig is er in deze Collegeperiode een dui-
delijk andere benadering van schuld en armoede: niet de focus op de armoede maar hoe stap 
je uit die armoedeval en hoe kun je weer participeren in de samenleving. Een heel verschil!

Omhoog met die wijken!

De zomernota werd dit jaar weer voor het eerst in een fysieke vergadering be-
handeld. De eerste keer weer in een nieuw ingerichte raadszaal. De zaal heeft 

een kleine aanpassing gekregen, waardoor er meer ruimte is gemaakt om interrup-
tiemicrofoons neer te zetten. Dit moet het debat ten goede komen. En dat is ook 
wel nodig, we debatteren te weinig in Schiedam! De raadzaal heeft ook nieuwe op-
nameapparatuur gekregen. Online meekijken kan nu met een veel betere kwaliteit. 

De zomernota was niet echt een vrolijke nota. De zomernota draagt de titel: verant-
woord op weg naar herstel. Herstel is nodig, want Schiedam verkeert in financieel zwaar 
weer. Mede door de corona- perikelen natuurlijk. Het gevaar bestaat dat we de komen-
de begroting niet structureel sluitend kunnen maken zonder pijnlijke ingrepen. De nota 
spreekt van onvoldoende vergoeding vanuit het rijk als grootste oorzaak van een groei-
end tekort op de begroting. Dat vinden wij ook. We maken daarbij wel de kanttekening 
dat in Schiedam de armoederegelingen boven de wettelijke normen zijn. De Schiedamse 
VVD vindt dat ook de uitgaven betrokken moeten in de uitwerking naar de begroting eind 
dit jaar. Let wel: het gaat om een richting. Definitief wordt een en ander pas bij vaststel-
ling van de begroting. Daar zal de Raad dan echt moeilijke beslissingen moeten nemen. 

Wat de Schiedamse VVD verder heeft aangekaart bij de zomernota zijn de vertragingen 
wat betreft de ophogingen in heel Schiedam. Onze wijken verzakken ongekend snel, ze-
ker in Noord. Met alle gevolgen van dien: afbrekende rioleringen, sinkholes en afstap-
pen die levensgevaarlijk zijn. Deze ophogingen lopen door allerlei redenen vertragingen 
op. Het zou chique zijn als de gemeente nu echt even doorpakt en nog meer gas geeft. 

En daarnaast, de bewoners in bijna alle wijken weten niet waar ze aan toe zijn. Waar 
kunnen zij informatie vinden wanneer hun wijk aan de beurt is? Staat op de web-
site? Komt dat in de krant? Geen idee, en veel bewoners weten het niet. Om de ver-
hogingen nou eindelijk te versnellen en om de informatiepositie te verbeteren van 
onze inwoners, hebben wij twee moties ingediend. Beide moties zijn aangenomen. 
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