
Vol gas de campagne in!

We hebben in de raad het jaar 2021 afgeslo-
ten. De aankomende raadsvergaderingen 
zijn wat rustiger. Er komen alleen voorstel-
len op de agenda die ‘going concern’ zijn en 
dus door moeten gaan, maar niet politiek 
(financieel) gevoelig zijn. Dit om de partijen 
in de gelegenheid te stellen om zich voor te 
bereiden op de campagne voor de gemeen-
teraadsverkiezingen in maart van dit jaar.

Voor de Schiedamse VVD betekent dit de 
laaste puntjes op de i zetten, want de voorbe-
reidingen zijn al in de lente van 2021 gestart. 
De gehele campagnestrategie ligt vast, maar 
is niet in beton gegoten. Heb jij een goed idee? 
Laat het ons weten! Het campagneteam, het 
bestuur, de kandidaatraadsleden en enthou-
siaste vrijwilligers zorgen ervoor dat de cam-
pagne flink op stoom komt. Er zijn filmpjes 
gemaakt, foto’s genomen voor op de flyers 
en social media.Teksten en slogans verzon-
nen, maar ook nieuwe logo’s ontworpen.

De komende drie maanden gaan we alles wat 
we bedacht hebben in de praktijk brengen. Be-
langrijk daarbij is niet om te vroeg te pieken, 
maar we hebben natuurlijk wel zoveel moge-
lijk mensen nodig om de campagne te laten 
slagen. Laat het ons weten als je iets kan doen. 
Van flyeren tot tweets verzinnen, alles helpt 
zodat we weer de grootste kunnen worden!

Onno Spek
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Meer bewustwording voor 
huiselijk geweld

We kijken terug op een waardevol traject 
met bijzondere ontmoetingen en mooie op-
brengsten. Bij alle benen-op-tafel bijeenkom-
sten was er, naast de informatie die werd 
uitgewisseld, sprake van verbinding. Men-
sen en organisaties leerden elkaar kennen 
en lijntjes werden ingekort. Na iedere bijeen-
komst werd er een column geschreven door 
één van de beschermpartners en gedeeld 
via de media. Op die manier kon een ieder 
meelezen over de thema’s en deelden we 
onze inzichten en ervaringen van die avond.
Ook de bewustwordingscampagne, waar 
door veel mensen aan is meegewerkt, liet 
zien hoe belangrijk dit onderwerp wordt 
gevonden. Het leefde in de stad. Iede-
re twee weken werd er een filmpje ge-
deeld op social media. Ook aan de flyer 
en de website blijkt veel behoefte te zijn.  

De slotbijeenkomst kon helaas niet door-
gaan zoals we eigenlijk wilden. Ieder nadeel 
heeft een voordeel. Van de slotavond hebben 
we een webinar gemaakt , gevolgd door 85 
mensen en terug te zien op YouTube. htt-
ps://Havenkerk schiedam.nl/huiselijk geweld

De daar aangeboden rapportage, in de 
vorm van een magazine, is digitaal te 
vinden op de website van de gemeente 
Schiedam (op de pagina over huiselijk ge-
weld www.schiedam.nl/huiselijk-geweld). 
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Tijdens onze laatste raadsvergadering in 
december heeft burgemeester Lamers, als 
portefeuillehouder Sociale veiligheid, aange-
geven de aanbevelingen mee te nemen naar 
het uitvoeringsprogramma Sociale veilig-
heid dat in januari 2022 naar de raad komt. 
Iedereen kan een rol van betekenis heb-
ben als het gaat om huiselijk geweld. 
Door een luisterend oor te bieden, signa-
len op te pakken, een gesprek aan te kno-
pen met een ieder die op je pad komt.
Ons traject eindigt hier niet. Huiselijk geweld is 
helaas iets dat niet ophoudt; om die reden willen 
wij de raad vragen om jaarlijks het initiatief te 
nemen om een bijeenkomst voor de bescherm-
partners te organiseren over dit onderwerp.  
 
Sandra Beenhakker

Even voorstellen!
Mijn naam is Youri Volkman, 28 jaar en al mijn 
hele leven woonachtig in Schiedam. In het da-
gelijks leven ben ik de ondernemer en daar-
naast ben ik jeugdtrainer bij vv Kethel-Spaland 
en speel ik zelf ook graag mijn wedstrijden op 
zaterdag. De politiek, met name landelijk, in-
teresseert me al sinds de middelbare school. 
In 2017 heb ik dit omgezet in een lidmaat-
schap van de VVD. Dat ik lid werd van de VVD 
komt vooral doordat ik ben opgegroeid in een 
ondernemersfamilie. Vooral de liberale kern-
waarde gelijkwaardigheid is er bij mij altijd 
met de paplepel ingegoten. Je kunt alles be-
reiken door hard te werken en er voor te gaan. 
Na mijn studie bedrijfskunde aan de Eras-
mus Universiteit ben ik in ons familiebe-

drijf gaan werken en uiteindelijk heb ik het 
bedrijf overgenomen. De VVD heeft zich 
altijd geprofileerd als de ondernemerspar-
tij en dit blijkt natuurlijk ook uit de diverse 
standpunten op landelijk en lokaal niveau.
En of je het nu wel of niet eens bent met 
het beleid de afgelopen twee jaar, want 
het was lastig voor ondernemers, de VVD 
heeft wel oog voor deze ondernemers.
De afgelopen jaren is het gevoel dat ik iets bij 
wil dragen aan de maatschappij steeds ster-
ker geworden. Na meegelopen te hebben voor 
de campagne in 2021, diverse trainingen te 
hebben gevolgd en fractievergaderingen bij-
gewoond te hebben, was het voor mij duidelijk 
dat ik graag de raad in wil. Op die manier wil ik 
met mijn ondernemersbril graag bouwen aan 
een mooier Schiedam. Door oplossingsgericht 
te werk te gaan en problemen bij de oorzaak 
aan te pakken in plaats van de gevolgen be-
strijden, zorgt er voor dat ik zeker mijn steentje 
bij kan dragen in de Schiedamse VVD fractie. 
De Schiedamse VVD heeft de afgelo-
pen vier jaar enorm goed werk verricht 
en ik kijk er naar uit om dit voort te zetten

Youri Volkman
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Sport is goed voor geest en lichaam. 

Wij als Schiedamse-VVD lopen in opvolgende colleges voorop in onze gemeente 
als het gaat om sportbeleid. Antoinette Laan onze uitstekend presterende 
wethouder sport heeft ook nu weer een meer dan goede sportnota afgeleverd 
in de vorm van het: ‘Uitvoeringsprogramma Vernieuwde Energie – Bewegen & Sporten 
in Schiedam’ (https://schiedam.notubiz.nl/document/10804580/1/Bijlage%20Ver-
nieuwde%20Energie%20-%20Bewegen%20en%20sporten%20in%20Schiedam). Ons 
raadslid Bertus Feelders heeft in zijn bijdrage in de raadsvergadering van 9 december 
2021nog eens benadrukt dat sportverenigingen samen met het maatschappelijk mid-
denveld tot sociale netwerken komen, wat goed is voor de Schiedamse gemeenschap.
Hieronder de uitgesproken tekst in de raad door raadslid Bertus Feelders:

“De Schiedamse VVD vindt het belangrijk om het Uitvoeringsprogramma Vernieuwde 
Energie – Bewegen en Sporten in Schiedam, met de alles omvattende metafoor ‘Hard- en 
Software’, niet zomaar als ingekomen stuk voorbij te laten gaan. Zoals elke fractie in dit huis 
onderhoudt de Schiedamse VVD-fractie ook contacten in het veld van vrijwilligers en hun 
organisaties. Zonder een van deze organisaties te kort te doen wil mijn fractie enkele activi-
teiten van: ‘niemand buitenspel’ onder de aandacht brengen als voorbeeld dat deze kader-
nota koppelt en verbindt tot sociale netwerken, waarbij verenigingen een sleutelrol spelen.
Te noemen zijn:

 - tennisles met een integratie motief voor statushouders bij tennisverenigingen  
   Spieringshoek en Los Amigos;
 - rugby training met een resocialisatie motief voor 80 mensen via het veiligheids 
   huis bij sportvereniging Hermes-DWS;
 - boks training met een weerbaarheidsmotief voor mishandelde vrouwen in sa  
   menwerking met het DOCK en
 - 100 mensen uit het bestand schuldhulpverlening en slachtoffers toeslagen affai 
    re mogen voor twee jaar een sportvereniging kiezen. 

Voorzitter… Het Werkt! Daarom zal mijn fractie dit beleid blijven ondersteunen.
Dank u wel”. 

Bertus Feelders
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Rumoerige jaarwisseling

De afgelopen jaarwisseling in Schiedam ging er wederom onrustig aan toe. Al voor de 
jaarwisseling werd er, met name in Schiedam-Noord,  elke avond al vuurwerk afgesto-
ken. Soms op het pleintje bij Malmö, soms in Park Spaland en soms gewoon tussen 
de laagbouw. Wij hebben, mede na signalen van bezorgde bewoners, gevraagd of 
de burgemeester de aanpak van het illegaal afsteken van vuurwerk hogere prioriteit 
te geven. Dit is ook gebeurd; er is actief gezocht naar afstekers van vuurwerk voor 
de jaarwisseling, waar dit eerst werd afgedaan als problematiek die minder prioriteit 
kreeg. Desalniettemin was er nog steeds ontzettend veel overlast. Wij gaan bij de eva-
luatie van de jaarwisseling aan de burgemeester concrete vragen stellen over hoeveel 
afstekers van vuurwerk zijn beboet. 

Gedurende de middag van 31 december terroriseerde een groep van ongeveer 30 
man, met name bestaande uit volwassen mannen, vele wijken van Schiedam-Noord 
waarbij de politie heeft ingegrepen. In de avond was het juist kommer en kwel in on-
der meer Schiedam-Oost en Nieuwland, met veel vernielingen tot gevolg. Tijdens deze 
jaarwisseling gold er een landelijk vuurwerkverbod. Uiteraard kun je daar voor of tegen 
zijn. Feit is wel dat met name mensen die illegaal vuurwerk willen afsteken zich niet 
aan dit verbod hebben gehouden, terwijl menig ouder en kind dat om 12 uur met een 
klein stukje siervuurwerk het nieuwe jaar wilden inluiden braaf binnen stond.  

Ook als er geen landelijk vuurwerkverbod zou gelden, was het afsteken van vuurwerk 
in Schiedam verboden geweest. In Schiedam geldt namelijk een lokaal afsteekverbod 
van siervuurwerk omdat de meerderheid van de gemeenteraad daar voorstander van 
was. De Schiedamse VVD was daar tegen. Ten eerste leek het ons zeer onverstandig 
om per gemeente siervuurwerk, dat normaal gesproken nog gewoon verkocht mag 
worden in de dagen voor de jaarwisseling, te verbieden. Daardoor ontstaat er een lap-
pendeken aan verschillende regels voor afsteken, terwijl het om een product gaat dat 
op zichzelf nog legaal is. Daarnaast is het de vraag of je met de maatregel niet juist 
het gezin dat een bloem of een fontein wil afsteken na het aftellen voor het nieuwe 
jaar raakt, in plaats van de raddraaiers die met illegaal vuurwerk enorme schade aan-
richten aan mens en dier. Stof tot nadenken!

Tom Janssen
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Schuldenlab, bittere noodzaak en een mooi liberaal project
Al weer 2 jaar geleden diende de Schiedamse VVD, samen met Fractie Van Dijk, 
een raadsvoorstel in om een Schuldenlab op te richten; dat voorstel werd unaniem door de 
Raad aangenomen. Afgelopen november was het dan eindelijk zover: HM Koningin Maxima 
(beschermvrouwe van Schuldenlab), in het bijzijn van oud-minister Zalm (voorzitter 
van Schuldenlab) opende in de Havenkerk het eerste regionale Schuldenlab 
van Nederland in Schiedam. Dus ook Vlaardingen en Maassluis profiteren hiervan.

Schiedam wordt o.a. gekenmerkt door een forse groep inwoners die onder de armoedegrens 
leeft. Niet zelden worden deze mensen geplaagd door een schuldenlast die niet
oplosbaar lijkt met als gevolg dat deze mensen bv. ook geen kans krijgen om aan het werk 
te gaan. Immers aan het werk betekent vrijwel altijd direct een loonbeslag en de uitkomst 
daarvan is dat iemand met schulden dan te weinig overhoudt om van te leven. Een bijstands-
uitkering (waarop geen beslag mogelijk is) met toeslagen is hoger. Zo werken we mee aan 
een granieten bijstand-bestand zonder uitzicht. Het is al heel lang bekend dat mensen met 
schulden veel te lang wachten met hulp vragen en dat de meeste mensen schulden hebben 
bij slechts een handvol organisaties/bedrijven, t.w. de Belastingdienst, het CJIB, het CAK, de 
ziektekoste verzekeraars, energieleveranciers, de woningbouw coöperaties en de ban-
ken. Deze bedrijven/organisaties rekenen rente waarmee de schulden verder oplopen en 
het steeds onwaarschijnlijker wordt dat er een oplossing gevonden kan worden. Schulden-
lab heeft landelijk afspraken gemaakt met al deze organisaties en bedrijven en kan o.a. ook
collectief schulden regelen met een minnelijke regeling. Daarmee is de termijn van afbetaling
afzienbaar en de bedragen overzienbaar gemaakt. Zo krijgen inwoners weer grip op hun eigen leven
en financiële situatie. De ervaring leert dat deze mensen vervolgens ook weer aan het werk 
gaan en
weer aansluiten. Dat scheelt, behalve een uitkering, ook zorgkosten, extra begeleiding etc. en brengt
mensen weer terug in het economisch verkeer en onderdeel van de samenleving met een eigen
sociaal netwerk.

Zo werkt de Schiedamse VVD aan een gelijkwaardiger samenleving waar de verantwoordelijk-
heid weer komt waar die hoort, namelijk bij de individuele inwoners van onze stad. 
Het moge duidelijk zijn dat dat ook de sociale rechtvaardigheid ten goede komt.

Annebeth Wilton


