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Voorwoord 

Ook de komende vier jaar kent de politiek forse uitdagingen. Er ligt een opgave om meer woningen 

te bouwen. Wat ons betreft met name in het midden en dure segment. Zo behouden we 

Schiedammers voor de stad en maken de noodzakelijke doorstroming op de huizenmarkt mogelijk. 

Beheersing van de kosten in het sociale domein vraagt aandacht. De VVD meent dat de raad hierin 

de broodnodige keuzes moet maken. Duurzaamheid is een thema dat elke partij na aan het hart ligt. 

Maar versterking van duurzaamheid heeft ook zijn prijs. Tegengaan van klimaatverandering is een 

internationale opgave. Elke stad in Nederland moet zich echter afvragen welke bijdrage zij kan 

leveren.  

Verder willen we Schiedam aantrekkelijk houden voor iedereen die hier wil wonen en ondernemen. 

Bloeiende sportverenigingen, ruimte voor cultuur, een goed onderhouden openbare ruimte met plek 

voor de auto én een bruisende binnenstad: dat zijn zaken die ertoe doen. En dan is er ook nog de 

veiligheid, waarvan je nooit genoeg kunt hebben! Kortom, allemaal zaken die met elkaar strijden om 

de inzet van middelen. 

Dit verkiezingsprogramma heeft als titel: ”De kracht van Schiedam”.  In dit programma staat   

vermeld hoe de VVD de komende vier jaar wil omgaan met de dingen die ertoe doen in Schiedam. 

Dat kan de VVD echter niet alleen. Wij weten goed dat het zonder jullie, de Schiedammers, niet gaat 

lukken. Met de kracht van Schiedam hebben we het over de potentie, de mogelijkheden van deze 

stad. Maar ook over de kracht en energie van de Schiedammers. De VVD is ervan overtuigd dat onze 

mooie plannen alleen met jullie echt tot stand kunnen komen. We zullen jullie gesprekspartner zijn, 

en zoeken naar mogelijkheden om jullie meer bij het bestuur van de stad te betrekken. In de vorige 

raadsperiode hebben we met andere partijen hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. 

De VVD is een serieuze, no-nonsens SCHIEDAMSE partij. We staan voor onze liberale waarden en 

hebben meer dan eens bewezen Schiedam op een goede manier te kunnen besturen.  

Gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022: we vragen de steun van de Schiedammers voor 

de uitvoering van ons verkiezingsprogramma! 
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1. Een stad waar het fijn leven is 

1.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen 

Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat elke 

Schiedammer een passende woning kan vinden. Wij willen dat onze inwoners op ieder moment in 

hun leven het juiste huis kunnen vinden in Schiedam. Een levensloopbestendig huis dat je kunt 

aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Maar de realiteit is anders. Op dit moment is de 

woningnood in Schiedam nog altijd hoog. Wij willen dat er voldoende nieuwe huizen bijgebouwd 

gaan worden met name in het midden en hogere segment, zodat iedereen wooncarrière kan maken 

in eigen stad! 

► Wij willen 6000 woningen toevoegen aan de woningvoorraad en 1000 bestaande huurwoningen 
vervangen door nieuwbouw. Het bouwtempo moet op het schema van 7000 gerealiseerde 
nieuwbouwwoningen de komende 10 jaar zijn afgestemd, zodat iedereen betaalbaar in onze 
gemeente kan (blijven) wonen. 

► Door te bouwen pakken we doorstroming aan, bij zowel sociale huur, vrije huur als bij 
koopwoningen. Zo krijgen we voor elkaar dat ouderen die kleiner willen wonen, niet langer 
onnodig een eengezinswoning bezet houden en regelen we eerlijke toegang tot de huizenmarkt 
voor starters.  

► Wooncarrière maken in eigen stad moet mogelijk blijven. Om de woningvoorraad in Schiedam 
verder in balans te brengen bouwen we met name woningen in het midden en hogere 
prijssegment. 

► We zorgen voor strenge handhaving op het illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen. De 
woningen die hierdoor vrij komen gaan naar mensen die op de wachtlijst staan. 

► Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor korte en soepele procedures voor 
nieuwbouw. We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, 
detailhandel en horeca. Zo zorgen we voor een prettige en leefbare stad.  

► We willen dat alle inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om 
hun woningen te vergroten of aan te passen. Regels uit bestemmingsplannen zijn digitaal en 
actueel beschikbaar. We schaffen de welstandscommissie af en schrappen deze uit de 
plaatselijke verordening. 

► De gemeente moet een dwangsom opleggen aan vastgoedeigenaren als panden verpauperen 
door weinig of geen onderhoud. 

► Wanneer er in Schiedam personeelstekorten zijn bij vitale beroepen zoals agenten, en 
verpleegkundigen, geven we aan hen voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning.     
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 1.2 Waar we de wijken groen en leefbaar houden 

We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en veilig 

is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van de straat, maar ook het 

schoonhouden van de eigen tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert dat de wijk en buurt 

schoon blijven. Als dat goed gebeurt, wordt ook de afvalstoffenheffing lager. 

► Een positief effect op de leefbaarheid in de wijken is het bevorderen van het eigenwoningbezit. 
Daarom zijn wij tegen verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) op eigen woningbezit. 
Wanneer er binnen de gemeente financiële ruimte ontstaat, willen wij als eerste de OZB 
verlagen. 

► Schiedam, stad aan de Nieuwe Maas. Op de Maasboulevard moet een extra inspanning worden 
geleverd om de sociale veiligheid te bewaken voor recreanten en inwoners van woningen aan 
het park aan de Nieuwe Maas, dat park dat zo bij uitstek geschikt is voor recreatie en 
ontspanning. 

► De leefbaarheid in de wijken die sneller verzakken dan voorspeld, neemt af door verzakkingen 
en afbrekende leidingen. Dit is het geval in Sveaparken, de binnenstad, een deel van Woudhoek 
Noord en het woonwagenpark. Daarom willen wij prioriteit geven aan een spoedige aanpak van 
ophoging van straten en rioleringsherstel.  

► Natuur is belangrijk en verdient bescherming. Maar we realiseren ons dat ruimte schaars is. 
Daarom blijven we kritisch op wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met een juiste balans 
tussen wonen, ondernemen en recreatie. 

► We willen meer groene plekken met bomen en planten in de stad en de wijk, hoe klein dan ook. 
Een stenen omgeving is al snel opgefleurd met vergroening, een struik of plantenbak. Zo zorgen 
we voor een omgeving die klimaatbestendiger en koeler is. 

► Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. Initiatieven van 
bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden, worden 
van harte aangemoedigd. 

► Inwoners kunnen afval goedkoop kwijt. Daarbij streven we zoveel mogelijk naar hergebruik en 
recycling. We zetten ons in voor een systeem waar afval achteraf wordt gescheiden. Dat zorgt 
voor minder containers en is bovendien goedkoper. Wij blijven voorstander van ondergrondse 
afvalcontainers. 

► Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt 
aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald op 
de veroorzaker. 

► Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot 
huishouden. Daarom passen we deze heffing aan op het aantal personen per huishouden. 

► We willen een goed werkend en betaalbaar riool. We vinden het normaal dat iedereen die 
hiervan gebruik maakt, bijdraagt aan de kosten. Of je nu een huis huurt of een huis bezit. De 
rioolheffing is kostendekkend en niet meer dan dat. 

► De gemeente zoekt de samenwerking op met waterschappen om wateroverlast te verminderen 
en maatregelen te nemen om gevolgen van hitte en droogte op te vangen. Zowel bij 
bouwplannen, als weg- en natuuronderhoud wordt rekening gehouden met bodem- en 
waterbeheer: beter vasthouden van water, tegengaan van verspilling en stimuleren van het 
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hergebruik van water. 

► Bij het aanleggen van een nieuw rioolstelstel scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk 
afvalwater. Zo stimuleren we hergebruik van water en gebruiken we minder. Ook het afkoppelen 
van regenwaterafvoer wordt gestimuleerd. 

1.3 Waar vervoer van A naar B vlot gaat 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar werk, bij vrienden en familie op bezoek of 

wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn 

om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. Dat de doorstroming goed is, je niet ergens in de 

file staat om de stad uit te komen en je te laat bent bij je afspraak. Of het beschikbaar zijn van 

voldoende parkeerplaatsen voor auto en stallingen voor fietsen en scooters, zodat je vrij bent in je 

keuze met welk vervoermiddel je wilt reizen. En het is bovenal belangrijk dat verkeersituaties veilig 

zijn. 

► Wij willen dat Rotterdam The Hague Airport goed bereikbaar blijft vanuit Schiedam en we zijn 
voor het handhaven van de huidige geluidsruimte van de luchthaven. 

► Wij blijven ons inzetten voor een betere ontsluiting van Schiedam Noord. Met de toegezegde 
aanleg van een dubbelspoor door de MIRT en MRDH komt een volwaardig station Kethel in zicht. 
Een verbindingsweg vanaf de Doenkade naar de Matlingeweg is dan noodzakelijk voor een 
goede ontsluiting van Noord. 

► Schiedam Noord wordt beter ontsloten door een bypass aan te leggen bij de rotonde 
Zwaluwlaan, zodat de doorstroming beter gaat worden. 

► Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom werken we aan goede 
doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en OV. Door verschillende vormen van vervoer 
beter op elkaar aan te sluiten, komen we sneller aan op onze bestemming. En voorkomen we 
onnodige uitstoot door files.  

► Wij erkennen het belang van goed OV als aanvulling op de auto, fiets en andere 
vervoermiddelen naar keuze, en we staan open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven. 
Een ringlijn die Schiedamse wijken aan elkaar verbindt, zien wij als noodzakelijk. 

► Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We richten onze straten en wijken veilig in, in het 
bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs. Dat doen we in samenwerking met 
politiediensten, ouders en buurtbewoners. 

► Op veel plekken in de stad is het lastig om dichtbij huis te parkeren. Door te kijken naar een 
juiste balans tussen woongenot en groen, kijken wij hoe we voldoende parkeergelegenheid 
kunnen realiseren. Een auto is tenslotte vaak geen keuze, maar vaak hoognodig om op werk te 
komen of te kunnen mantelzorgen. Bij nieuwbouw streven we naar parkeren op eigen terrein. 

► De parkeerdruk in een wijk neemt toe door werkbussen, die vaak een dubbele parkeerplek 
innemen, wat de gemiddelde parkeerdruk per huishouden doet toenemen. Wij willen deze 
werkbussen alleen aan de randen van een wijk laten parkeren d.m.v. opname van een dergelijke 
regel in de Algemene Plaatselijke verordening (APV).  Voorwaarde is wel dat deze 
parkeerplaatsen voldoende veiligheid bieden. 

► We stimuleren dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages. Door slimme afspraken 
te maken kunnen parkeergarages van kantoren en bedrijven in het centrum op koopavonden, 
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zaterdagen en koopzondagen gebruikt worden. Innovatief parkeren, zoals gestapeld en dan met 
een scooter naar de wijk of stad toe. Zo zorgen we voor voldoende parkeerplaatsen voor 
bewoners en bezoekers van onze stad. 

► Wij zijn geen fan van betaald parkeren, maar we sluiten niet uit dat dit onder bepaalde 
omstandigheden per gebied, wijk of straat beoordeeld, toch moet worden ingevoerd. Als dit het 
geval is willen wij dat de inkomsten daaruit worden geïnvesteerd t.b.v. de auto. Dit geldt ook 
voor de inkomsten uit parkeervergunningen. Hieruit kunnen bijvoorbeeld de extra innovatieve 
parkeerplekken van betaald worden. 

► We helpen winkeliers door duidelijke afspraken te maken over parkeerbeleid. Denk bijvoorbeeld 
aan laden en lossen, enkele uren gratis parkeren of shuttlediensten naar winkelgebieden 

► Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander nieuw vervoersmiddel is: 
onze inwoners kunnen zich prettig en veilig door Schiedam bewegen. Deze ontwikkelingen 
vragen om fietspaden en wegen die worden ingericht op de toekomst, waarbij veiligheid en 
doorstroming centraal staan. Niet alleen bij OV-knooppunten maar ook bij bus- en tramhaltes 
zijn stallingen of parkeerplekken noodzakelijk om overlast van deelmobiliteiten zoals scooters te 
voorkomen. 

► Het openbaar vervoer en voorzieningen zoals de belbus en regiotaxi, zijn goed toegankelijk. 
Stations zijn aangepast, zodat mensen met een beperking ook kunnen instappen.  

► Tijdens de spits hebben autowegen voorrang op vaarwegen. We willen dat bruggen op die 
momenten niet openstaan. Daarom gaat de gemeente in gesprek met de provincie en 
Rijkswaterstaat, zodat bruggen dicht blijven tijdens de spits. 

► De gemeente communiceert tijdig en duidelijk naar inwoners over onderhoud aan wegen en 
wegafsluitingen. Daarbij geldt dat we onderhoud zoveel mogelijk in één keer proberen te doen, 
om overlast te beperken. Daarbij is helder wat de alternatieve route is. Zo voorkomen we 
‘zoekverkeer’. 

1.4 Vol slimme en duurzame oplossingen 

Schiedam moet verduurzamen. In heel Nederland gaan huizen van het gas af, en verschijnen 

zonneparken en windmolens in ons landschap. Dat zijn flinke veranderingen, die ook in Schiedam om 

verstandige keuzes en draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een 

fijne en leefbare stad. Maar wel op een betaalbare manier voor alle gezinnen en ondernemers. Door 

dit op een slimme manier aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we 

zelf willen en blijft onze stad prettig om te wonen. 

► De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en 
werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. 
Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen we onze producten 
en diensten duurzaam en circulair in. 

► Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Schiedam in 2050. Door energie te 
besparen en meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit bereiken. Daarbij stimuleren 
we milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale opwekking van duurzame 
energie. 

► We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen 
met bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste oplossing. De totale woonlasten 
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mogen hierbij niet stijgen. 

► Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat 
inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme 
energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. 
Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas beschikbaar is. 

► We maken het zo eenvoudig mogelijk om zonnecellen en laadpalen aan te vragen, door 
procedures simpeler te maken. Zo stimuleren we duurzame energie. 

► Wij willen geen extra windturbines in Schiedam.  

► Er is in potentie een groot oppervlak aanwezig in Schiedam voor het plaatsen van zonnepanelen; 
op de platte daken van bedrijfspanden, op woningen en gemeentelijk vastgoed. Wij willen dat 
de gemeente hieraan prioriteit geeft. 

► Wij willen dat in de Regionale Energie Strategie (RES) kernenergie een prominente plaats in 
neemt en dat de Maasvlakte een aanwijsplek wordt voor een kerncentrale of een 
thoriumcentrale. Wij zijn voor het afnemen van kernenergie vanuit binnen- en of buitenland. 

► Wij willen dat de gemeente zich duurzaam wapent tegen droogte, wateroverlast en hittestress.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vvdschiedam.nl/


   
 

9 
www.vvdschiedam.nl 

2. Een bruisende stad voor en door ondernemers 

Schiedam kent vele bedrijven. En daar zijn we trots op! Onze lokale ondernemers werken iedere dag 
hard aan een levendige en aantrekkelijke winkelstraat. Door in leegstaande gebouwen wonen, 
werken, detailhandel en horeca te vermengen, creëren we een bloeiende lokale economie. Een stad 
komt pas echt tot leven als de binnenstad bruist. Het historische centrum van Schiedam heeft haar 
allure de laatste jaren weer teruggekregen en dat willen we voortzetten. Met een veilig en 
aantrekkelijk centrum trekken we bezoekers aan van buiten en zorgen we voor een prettige stad, die 
klaar is voor de toekomst.  

2.1 Met een levendige binnenstad  

Onze oude binnenstad moeten we koesteren, maar laten we niet de illusie hebben dat de Hoogstraat 
(en omgeving) terugkeert naar de populaire winkelstraat die het ooit was. Mensen gaan sneller naar 
Rotterdam om te winkelen of kopen online. De Hoogstraat moet een levendigere straat worden, nog 
meer dan het nu is. We zijn op de goede weg, maar we kunnen niet achterover gaan leunen. Een 
Witte de Witstraat 2.0, waar winkels zijn, woningen met tuintjes, restaurants, galeries en barretjes. 
De binnenstad moet groener, dit maakt het levendiger, mooier en aantrekkelijker. Hiermee trekken 
we bezoekers naar Schiedam. Winkels hebben er baat bij geconcentreerd te worden op de 
Broersveld, Broersvest, Lange Kerkstaat en Nieuwe Passage.  

► De kracht van de binnenstad moeten we versterken. Goede marketing is cruciaal. De afgelopen 
jaren hebben we dat al gedaan, maar na corona ligt er een kans die we niet kunnen negeren. 
Mensen snakken weer naar gezelligheid en onder elkaar zijn. Waar kan dat nou beter dan in 
onze mooie binnenstad? De kracht van Schiedam zit in onze molens, de binnenhavens, 
historische binnenstad, de musea, beeldende kunst en horeca.  

► Een vieze binnenstad is geen gezicht en is minder aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. 
Mensen moeten gewezen worden op hun gedrag, er moeten voldoende prullenbakken zijn en 
waar nodig moet de gemeente vaker de binnenstad schoonmaken. Nudging is een goede 
methode om meer inwoners bewust te maken van het belang van een schone stad. 

► Het centrum van Schiedam is voor bezoekers moeilijk te vinden. Betere bewegwijzering met 
duidelijk taalgebruik is noodzakelijk. 

► Parkeren is nog steeds lastig in onze binnenstad. Een parkeervoorziening aan de westzijde 
vinden wij noodzaak. Het nog autoluwer maken van de binnenstad kan alleen als deze extra 
parkeergelegenheid wordt gerealiseerd.  

► Hardrijders en verkeerd parkeerders moeten aangepakt worden. De lichtblauwe brigade moet 
hier prioriteit aan geven. 

► De entree van de stad moet aantrekkelijke worden. Herontwikkeling van de ruimte tussen 
Theater en Broersvest biedt de kans op een verbeterde entree. 

► Watertoerisme neemt een enorme toevlucht. Iedereen met een boot moet Schiedam in kunnen 
en de stad ervaren. Door te openen bruggen doorvaren is dan ook gratis. 

► Fluisterboten en waterfietsen zijn toeristische trekpleisters en goed voor de economie en de 
bekendheid van Schiedam. Dergelijke initiatieven verdienen onze steun. 
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2.2 Waar ondernemers de ruimte krijgen 

Als het goed gaat met ondernemers, gaat het goed met Schiedam. Ondernemers zorgen immers voor 
werk en richten nieuwe innovatieve bedrijven op. Ondernemen werkt het beste in een veilige en 
aantrekkelijke omgeving. Dat is fijn voor onze inwoners en dat trekt bezoekers aan van buitenaf. 
Omdat de samenwerking van ondernemers in een winkelgebied hieraan bijdraagt, vinden wij 
bedrijfsinvesteringszones een goed idee. Leegstand moet worden voorkomen. We bestrijden 
leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. Ook 
verruimen we vestigingsmogelijkheden, door het opstellen van ruime bestemmingsplannen. Zo 
maken we de stad prettig en leefbaar.  

De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen dat 
horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat ook winkeliers hun klanten 
als gast kunnen ontvangen. Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Door 
effectieve stadspromotie dragen we daar als gemeente aan bij. Recreatieve ondernemers mogen 
uitbreiden, zolang zij rekening houden met de natuur. De toeristenbelasting houden we zo laag 
mogelijk. Met de inkomsten daarvan verbeteren we de kwaliteit van recreatie en toerisme.  

Schiedam heeft veel bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Dat MKB is dé banenmotor van onze 
gemeente. Maar ook grote bedrijven dragen bij aan ontwikkeling van de stad. Om de lokale 
economie te versterken werken we nauw samen met omliggende gemeenten en zoeken we de 
verbinding in de infrastructuur zoals met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Door de 
coronacrisis hebben ondernemers het moeilijk gehad. En hoewel de coronacrisis nu op haar einde 
lijkt te lopen, moeten we de lokale economie juist blijven stimuleren.  

► Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert de gemeente 
een gezonde lokale economie en meer banen.  

► Het is noodzakelijk dat we blijven investeren in de bedrijventerreinen. Deze zijn van groot belang 
voor onze lokale economie. Samen met de ondernemers gaan we aan de slag om de 
buitenruimte te verbeteren. Louche ondernemers worden keihard aangepakt en verdienen geen 
plek op de bedrijventerreinen. De aansluiting met de woonomgeving moet optimaal zijn. Hier 
kan het stimuleren van meer deelfietsen- en scooters op vaste punten bij bedrijventerreinen en 
stations, zorgen voor meer mogelijkheden voor mensen om van en naar het werk te reizen. 

► De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de 
mogelijkheden van de wet. De rekeningen voor deze opdrachten worden door de gemeente 
binnen 30 dagen betaald. 

► Er is bij de gemeente één loket waar ondernemers terecht kunnen voor vragen, vergunningen en 
schuldhulpverlening. Deze mogelijkheid moet breeduit en actief gecommuniceerd worden met 
de ondernemers. 

► We regelen ook dat er één loket is voor organisatoren en voor verenigingen die evenementen 
organiseren, zoals Koningsdag, Brandersfeest of een braderie. Er is sprake van een uitnodigend 
evenementenbeleid waar ook festivals mogelijk zijn, waarbij het loket actief en oplossingsgericht 
meedenkt en waar je terecht kunt als er iets misgaat.  

► Ondernemers krijgen van de gemeente maximaal één aanslag per jaar, waarop alle lokale lasten 
staan vermeld. Zo maken wij het makkelijker en overzichtelijker. 
 

► Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij het beste 
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beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag.  

► Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk. Voor een klein terras 
schaffen we de vergunning af. Een vergunning voor zes tafeltjes of minder is niet meer nodig. 
Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met hun directe omgeving.  

► Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel mogelijk 
afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze door algemene regels of een meldingsplicht.  

► Ondernemers vinden het lastig om de gemeente en de politiek te bereiken. Eén keer in de twee 
maanden zal er een ‘Ondernemend Stadserf’ georganiseerd worden door de griffie. Hierin 
kunnen ondernemers vragen stellen of onderwerpen introduceren aan de politiek en de 
ambtenarij. 

► Winkelcentrum Spaland is voor veel mensen belangrijk. Gratis parkeren blijft. We willen dat het 
winkelcentrum een upgrade krijgt. Dit gaat de gemeente aanpakken samen met de ondernemers 
en verhuurders. Het Bachplein wordt verder ontwikkeld; wonen en winkelen gaat hier 
gecombineerd worden. Op het Bachplein komen woningen voor ouderen, met ondersteuning.  

► Winkelcentrum Spaland kan nog aantrekkelijker gemaakt worden door het toevoegen van 
koffiebarretjes, restaurants en een parkje. Door meer groen te integreren bij de upgrade krijgt 
het winkelcentrum een compleet nieuwe uitstraling. 

► Ondernemers in de vuurwerkbranche hebben het zwaar. Een gemeentelijk vuurwerkverbod 
werkt niet en willen we niet. Landelijke regelgeving is leidend, dat volgen wij hierin. 

2.3 Cultuur voor alle leeftijden beschikbaar 

Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden in Schiedam zorgen we voor een rijk aanbod van 
culturele voorzieningen en evenementen. We zijn er trots op dat we hiermee veel bezoekers 
aantrekken. Zeker het Stedelijk Museum heeft hier de afgelopen jaren flink in geïnvesteerd. En dat 
heeft geresulteerd in hogere bezoekersaantallen.  
Daarbij spelen horeca, musea, sportverenigingen, bibliotheken en buurthuizen een belangrijke rol. 
Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong 
en oud. Of het nu gaat om een muziekfestival, een culinair evenement of het Theater aan de Schie, in 
Schiedam is ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners.  

► In onze stad worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er culturele voorzieningen voor 
alle leeftijden. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Door de coronacrisis 
zijn de particuliere culturele instellingen hard geraakt. Net zoals bij andere ondernemers 
stimuleren wij deze instellingen, bijvoorbeeld door de mogelijkheden om lokale evenementen te 
vergemakkelijken. 

► Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als 
onze inwoners.  

► Kinderen moeten meer in aanraking komen met cultuur, door educatie en door museumbezoek.  

► Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle 
inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor 
een deel van de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel.  

► Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook 
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cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaasintocht, Carnaval, Molendagen en de 
Brandersfeesten.  

► We moeten verstandig omgaan met het geld dat naar cultuur gaat, daarom zetten we het geld 
zo effectief mogelijk in. Zo bereiken we zoveel mogelijk inwoners. Van culturele instellingen 
verwachten we dat ze verantwoording afleggen over hoe zij belastinggeld besteden.  

2.4 Schiedam, een stad waar iedereen meetelt en meedoet! 

We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers uitsluitend hun eigen 

verantwoordelijkheid is. Dat is niet zo. Want je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk 

opzicht anders is dan waar je vandaan komt. Hierdoor kunnen vrijheden waar eeuwenlang voor 

gestreden is onder druk komen te staan, met parallelle samenlevingen als resultaat.  

Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan onze 

samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen en waarden, kun 

je sneller aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding.  

► We sluiten niemand uit. Er zijn in Schiedam veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben 
gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land 
biedt. We zijn trots op de ondernemersgeest van veel nieuwe Schiedammers.  
We verwachten van alle nieuwkomers dat ze zich aanpassen en meedoen, en de Nederlandse 
taal leren spreken en schrijven. Taal is immers de sleutel tot een succesvolle integratie in onze 
samenleving.  

► Respect, begrip en tolerantie staan centraal. Discriminatie kán niet en wordt hard aangepakt. Je 
telt mee als persoon. 

► De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We zorgen voor 
betaalbare cursussen om als nieuwkomer de taal te leren en gaan laaggeletterdheid tegen. 
Daarbij verwachten we van iedereen maximale inspanning om het Nederlands te leren. Wanneer 
iemand niet voldoende Nederland spreekt en bewust niet meewerkt, kunnen boetes volgen of 
korten we de uitkering. Niet meedoen, is geen optie.  

► Kinderen zijn de toekomst. We zien te vaak dat die op jonge leeftijd al een achterstand oplopen. 
Jonge kinderen van ouders die inburgeren, gaan verplicht naar een voorschoolse opvang om zo 
jong mogelijk Nederlands te leren en achterstanden zo vroeg mogelijk aan te pakken. We 
betrekken ouders bij taalonderwijs voor jonge kinderen.  

► Bij de inburgering besteden we meer aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, de 
gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTIQ+-rechten, antisemitisme en de vrijheid van 
godsdienst. 

► Haatpredikers krijgen geen podium. De gemeente neemt een proactieve rol om te voorkomen 
dat imams kunnen haat zaaien en oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren. 

► Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland, en dus in Schiedam, geen 
plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent geen opvang. 

 

 

► We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. Dat betekent dat we geen subsidies 
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verstrekken aan organisaties die dat juist niet doen, bijvoorbeeld omdat ze gericht zijn op 
behoud van de eigen cultuur, of omdat ze democratische waarden ondermijnen. We leiden 
ambtenaren en WOT-medewerkers actief op om huwelijksdwang te herkennen. 

► Wij zien geen ruimte voor vestiging van een asielzoekerscentrum in Schiedam. 

► Diversiteit is niet het negeren van feiten. Indien er een wijk is waar bepaalde groepen problemen 
veroorzaken, dan benoemen we die. Het benoemen van een probleem vormt de start van een 
oplossing. 

2.5 Zoveel mogelijk mensen aan het werk! 

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere 

mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt 

zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. Schiedam is een stad waar keihard gewerkt 

wordt, daar moeten we trots op zijn. 

► We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we ons 
daarom op iemands talenten en mogelijkheden, en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. 
Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners naar beschut 
werk, vrijwilligerswerk en leerwerkplekken.  

► We zijn voorstander van Taalscholing op de werkvloer ter verbetering van basisvaardigheden 
van de werknemer, waardoor verlies van baan en uitstroom naar een uitkering wordt 
voorkomen. Werkgevers worden o.a. door inzet van taalambassadeurs gewezen op de 
succesvolle aanpak van laaggeletterdheid.   

► Het onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er voldoende 
passende banen zijn voor wie klaar is met zijn opleiding.  

► De gemeente moet werkgevers en opleiders daarom bij elkaar brengen. Van school naar je baan 
is het motto! 

► Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een baan is 
al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij een tegenprestatie, omdat we het belangrijk vinden 
dat mensen blijven meedoen in de samenleving.  

► Flexibel werken biedt mogelijkheden voor mensen met gezondheidsbeperking(en) en een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die bijvoorbeeld chronisch ziek zijn, kunnen mogelijk op 
afstand werken op flexibele tijden, zodat zij kunnen blijven meedoen. De gemeente kan hier zelf 
het voorbeeld geven in de eigen organisatie.  

► Agrarische ondernemers en uitzendbureaus krijgen de ruimte om (seizoen-)arbeiders op een 
behoorlijke manier te huisvesten. Dat is goed voor de ondernemer en beperkt overlast. Dit geldt 
ook voor andere sectoren, zoals seizoentoerisme en de maakindustrie. 

► De Schiedamse boeren zijn mede bepalend voor het landschap en hebben tevens een educatief 
doel. Het is belangrijk dat boeren niet onnodig gehinderd worden. Daarom geven wij hen de 
ruimte hun grond voor meerdere doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch 
natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid. 

 

► Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je er in inkomen op 
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vooruit gaat. Regels die dit in de weg staan schaffen we af. Zo voorkomen we nieuwe 
armoedevallen.  

► Wie minder bijdraagt kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je bijstand 
ontvangt, maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, word je gekort 
op je uitkering. Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen als 
tegenprestatie verplicht worden op onderdelen te werken aan inburgering en integratie.  

► Werkgevers worden uitgenodigd te investeren in contacten met de scholen om duidelijk te 
maken, waaraan zij behoefte hebben. De gemeente heeft hierin een bemiddelende of 
faciliterende rol. 

► De afgelopen jaren zijn inwoners ten onrechte tot fraudeur bestempeld. Fraude is en blijft 
diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct fraudeur. Dit willen we in de 
toekomst voorkomen. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen door 
mensenwerk, niet door een computer.  

► Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een 
schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. We 
hebben in de voorbije raadsperiode gezorgd voor de instelling van een Schuldenlab. In dit 
Schuldenlab worden allerlei innovatieve oplossingen aangedragen om schulden versneld op te 
lossen en in de toekomst te voorkomen. 
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3. Waardevol samenleven 

3.1 Met liefdevolle zorg, dichtbij huis 

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin 
onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd,  zodat het 
weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt op een goede en 
verantwoorde manier oud kunt worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een 
gezellig praatje. En waar alle straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen gemakkelijk naar de 
buurtwinkel kan gaan. 
 

► Schiedammers blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom in    
op het bouwen van meer levensloopbestendige woningen, waar je goed oud kunt worden en 
woonvormen waar        ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning toch zelfstandig 
blijven wonen en langer blijven leven in de vertrouwde omgeving. 

► Een  vergunning  voor  het  aanpassen  van  een  woning  moet  snel  verleend  worden,  als het  bijdraagt aan 
langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we ook in gesprek met Woonplus om bestaande woningen 
voor deze doelgroepen aan te passen en te investeren in de bouw van                              nieuwe woningen voor 
ouderen en mensen met een beperking. 

► Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven, wel 
passend is. Wanneer zorg direct nodig is, dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit 
zijn. Daarom   spreken we met zorgorganisaties af hoe lang de geboden zorg mag duren. Als thuis 
wonen niet langer gaat,   vinden we dat er binnen 3 weken opvang beschikbaar moet zijn. Thuiszorg 
wordt binnen 1 week geregeld. 

► We vragen inwoners om ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen, zodat het past bij hun  
wensen. Dat is goed mogelijk met een integraal persoonsgebonden budget (i-pgb). 

► We ontzorgen onze mantelzorgers. Er is een centrale plek waar mantelzorgers terecht kunnen  met 
vragen en om informatie te krijgen. 

► Welzijnsorganisaties  onderhouden  contact  met  mantelzorgers  om  overbelasting te  voorkomen.  Daarbij 
zetten we vrijwilligers in en organiseren we logeermogelijkheden om lucht te geven en overbelasting 
te voorkomen. Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen.  
Huisartsenpraktijken,  buurthuizen en WOTs spelen hierin een cruciale rol. Zo zorgen we voor  
basisondersteuning in het dagelijks leven. 

► Als volwassenen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, helpen wij hen daarmee op weg. 
Hiervoor kunnen mensen terecht bij praktijkondersteuners bij de huisarts, huisartsen  en bij  de WOTs. 
Zij zorgen voor de juiste ondersteuning en houden een vinger aan de pols. 
 

► We halen de bureaucratie uit het systeem en schaffen overbodige rapportages en protocollen af.  
 

► Kleinschalige, zelforganiserende teams van professionals kunnen op basis van hun kennis en 
ervaring bepalen wat er nodig is bij een senior of in een gezin, zonder inmenging van de 
gemeente. Zo’n team bepaalt welke professional het beste past bij die senior of het gezin en 
vervolgens kan direct tot actie worden overgegaan. Er wordt zo weinig mogelijk overlegd, zodat 
alle tijd en aandacht naar het gezin of die senior kan uitgaan. 

► Door inzet van kleine, zelf organiserende teams kan WMO en Jeugdzorg ook beter geïntegreerd 
worden. Echt doen wat nodig is, dat is de inzet. 
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► (Voormalig) Dak- en thuislozen en mensen met psychische problemen hebben vaak moeite met het 
vinden van geschikte woonruimte. Hierdoor blijven zij langer in een beschermde woonvorm, instelling 
of opvang wonen dan strikt nodig is, waardoor er wachtlijsten ontstaan en mensen buiten de 
samenleving worden gehouden. We willen daarom meer zelfstandige woonvormen met specifieke 
ambulante woonbegeleiding organiseren, zodat mensen ook weer eerder deel kunnen uitmaken 
van die samenleving. 

3.2 Waar je fijn kunt opgroeien 

Ouders zijn verantwoordelijk voor het opvoeden en gezond laten opgroeien van hun kinderen.  

Wij helpen daarbij door   een gemeente te bieden waar kinderen op een veilige en prettige manier 
kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen.  

Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdhulp nodig is, dan   bieden we die ook. Dat doen we 
het liefst zo dicht mogelijk bij huis, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien. Hierbij letten 
we goed op dat we niet onnodig stickers plakken: niet iedereen heeft daar hulp bij nodig. Normaliseren 
noemen we dat. Sporten kan ook zo’n normaliserende werking hebben; daarom kan het goed zijn om 
kinderen een sportabonnement en een set sportkleding te geven en ze daarmee een sociaal netwerk, 
discipline en wat extra weerbaarheid te bieden. Goed voor het kind, goed voor de verenigingen en goed 
voor Schiedam.  

 

► Er komt een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg en jeugdhulp. Nog te 
vaak krijgen kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief. 
Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder vallen en opstaan. Van ouders verwachten wij dan ook 
verantwoordelijk gedrag, zodat hun kinderen de kans krijgen om, met het goede voorbeeld voor ogen, 
op te groeien tot gezonde en verantwoordelijke volwassenen.  

► Als een kind iets traumatisch heeft meegemaakt (misbruik, verwaarlozing, verslaving, pesten e.d.) dan 
wordt zo snel mogelijk hulp geboden. Hoe eerder wordt ingegrepen hoe meer kans op herstel.  

► Het voorkomen van problemen is erg belangrijk, zodat we geen zwaardere hulp   hoeven te bieden. 
Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Wijkteams 
(WOTs), huisartsen, scholen en sportclubs hebben hierin een belangrijke  rol. Maar ook buren en 
bekenden kunnen bij de WOTs signaleren dat hulp nodig is.  

► Vaak is het mogelijk om met wat extra inzet van het eigen netwerk en met ondersteuning van 
een professional uit de kleine zelforganiserende teams van professionals het kind en het gezin 
weer op de rit te krijgen en zo kan zwaarder inzet achterwege blijven. 

 
► We pakken de wachtlijsten in de jeugdzorg aan. Als kinderen extra hulp nodig hebben moet dat 

mogelijk zijn zonder dat zij maandenlang moeten wachten. Dat geldt zowel voor reguliere jeugdhulp  
als voor hoog-specialistische jeugdzorg. 
 

► Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt dat hulp 
effectief geboden kan worden.  

 
► De problemen van de kinderen hebben vaak te maken met schuldenproblematiek of 

gezondheidsproblemen van de ouders, vaak ook weer voortkomend uit armoede. Door niet alleen 
naar het kind te kijken maar naar het     hele gezin, kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen 
worden en kan het gezin weer als geheel functioneren.  
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3.3 Waar onderwijs een gelijke start  biedt 

► We zorgen voor de aanwezigheid van voldoende jeugdprofessionals bij de WOTs en huisartsen. 
Zij zijn of worden getraind op deze problemen. Zij zijn bekend met relevante zorgorganisaties en 
de behoeften van ouders en kinderen. Zo voorkomen we  onnodige doorverwijzingen naar (te) 
zware hulp. 

► We richten ons op de ontwikkeling van kleine zelforganiserende teams die bestaan uit 
professionals met verschillende achtergronden die zelf bepalen welke professional het beste bij 
een gezin past. Zo kunnen de meeste vragen in de gemeente door de jeugdteams zelf worden 
opgelost zonder dat er tijd en geld verloren gaat aan vergaderingen, overdrachten of 

doorverwijzingen naar dure specialistische tweedelijns hulp. De teams mogen en kunnen 
veel zelf oppakken. 

► Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept. Door met  
scholen en sportverenigingen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van de jeugd en het 
bespreekbaar maken van mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden voorkomen. Inzetten 
op een sportabonnement (weerbaarheid, teamverband, sociaal netwerk, vriendschap) kan zinvoller 
zijn dan therapie.  

 
► Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben de hoogste prioriteit. Waar signalen zijn van  

kindermishandeling, moet dit herkend worden door  hulpinstanties. De WOTs zijn getraind op 
herkenning van dergelijke signalen en weten precies wat te doen. 

 

 

 

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en 

vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen       ook wat 

onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. 

Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in 
het leven  van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij. 

We hebben goede scholen in Schiedam en daar zijn we trots op. Er is een breed aanbod en er wordt 
hard gewerkt aan nieuwe ontwikkelingen op onderwijsgebied. 

 

► Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar  de 
gemeente is gesprekspartner. Als de kwaliteit van lesgeven onder druk staat, biedt de  gemeente 
ondersteuning.  Die rol pakt de gemeente ook op als het gaat om het voorkomen van thuiszitters in 
het onderwijs.  

► We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. 
De gemeente controleert daarom of scholen zich aan de wet houden: ouders kunnen hun 
kinderen bij verschillende scholen aanmelden, vanaf 3 jaar oud. We zijn tegen lotingsystemen of    
postcodebeleid.    

► Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal) 
achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal, de vroeg- 
en voorschoolse opvang of  kinderdagverblijven. Zo wordt spelenderwijs kennis bijgebracht zodat 
het basisniveau aanwezig is als de kinderen naar de basisschool gaan. 

► Ook daarna blijft laaggeletterdheid een belangrijk onderwerp. Kinderen moeten goed 
Nederlands leren op school. Daarom moet de voertaal ook Nederlands zijn en moet de overgang 
naar vervolgonderwijs niet gehinderd worden door een gebrek aan kennis van de Nederlandse 
taal. 
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► School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een       taak bij 
vroegtijdige signalering van verwaarlozing, radicalisering, loverboys, seksueel - en huiselijk geweld. De 
overheid  grijpt in als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt. 

► School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er  in of om het 
schoolgebouw ruimte is die bijdraagt aan de brede ontwikkeling van kinderen, op het gebied van   
muziek, sport en cultuur.  School- en sportgebouwen kunnen door verschillende doelgroepen  
worden gebruikt.  

► Bij de nieuwbouw en renovatie van school- en sportgebouwen wordt bredere inzetbaarheid van 
de ruimte door andere doelgroepen of voor andere doeleinden nagestreefd. Zo kunnen scholen 
ook gebruikt worden voor lessen op het gebied van digitalisering en Nederlandse taal voor 
ouderen of wijkbijeenkomsten. Zo worden scholen weer het centrum van de wijk. 

► Het is belangrijk dat een school goed en veilig bereikbaar is.  Daarom zorgen we voor een veilige 
toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we in dit verband naar veilige Kiss 
& Ride-zones. 

► Vervoer voor kinderen die speciaal onderwijs volgen, wordt zo nodig vergoed. 

 
► Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, op straat, in de klas, op het sportveld of 

online.  Pesten kan lang doorwerken bij de slachtoffers en dient zoveel mogelijk voorkomen te 
worden. In onze stad zetten we ons actief in voor sluitende afspraken die  pesten tegengaan en zullen 
voorkomen: het ‘anti-pesten-pact’. 

 

3.4 Waar we gezond zijn, sporten en bewegen 

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning.  

Door het sporten te faciliteren zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare 

samenleving. Schiedam staat helaas onderaan de landelijke sportlijstjes, terwijl we prachtige 

verenigingen en accommodaties hebben en een breed sportaanbod. Daarom doen we er alles aan om 

iedereen de mogelijkheid te bieden om een sport te beoefenen. 

 Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat     sport 

voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en  andere 

maatschappelijke instellingen, zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten. 

► We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Alle 
sportvoorzieningen worden gecontroleerd op veiligheid en toegankelijkheid voor iedereen. 

► Sporten is belangrijk voor de fysieke én voor de mentale gezondheid. Door te sporten worden 
we    fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving. Omdat 
sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport in te 
zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom willen we dat 
sportverenigingen, het onderwijs en zorginstellingen nauw met elkaar samenwerken.  

► Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare ruimte  kan 
worden ingericht voor buitensport. We vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee  te denken. 
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► Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande 
jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij helpen. Zodra een 
schoolplein wordt gerenoveerd, wordt gekeken naar mogelijkheden om de speelplaats te 
vergroenen en meer uitdagende spelmogelijkheden uit te breiden. 

► Sport is ook toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. De gemeente besteedt een  
vast gedeelte van de sportsubsidie aan deze groep inwoners. Om hen voldoende te laten     bewegen, 
zorgen we voor wandelroutes en goed  toegankelijke paden in onze parken met voldoende 
rustmogelijkheden. 

► Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We dragen daarom financieel bij aan    het 
sporten van kinderen, indien ouders dit niet kunnen betalen. Zo krijgen kinderen ook de kans om 
weerbaarder te worden, een sociaal netwerk op te bouwen, teamspirit te kweken en leren ze 
omgaan met verlies en teleurstelling. 

► Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor verschillende doeleinden.    
Zoveel mogelijk Schiedammers maken gebruik van de faciliteiten.  Ook zorgen we ervoor dat we bij 
het uitvoeren van jongerenprojecten gebruik kunnen maken van sportaccommodaties. 

► Sportevenementen zijn een manier om Schiedam (beter) op de kaart te zetten, te verbinden en  
mensen in beweging te krijgen. Daarom gaan we actief in gesprek met organisaties van 
sportevenementen om dit voor elkaar te krijgen. 

► In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke 
behandeling van al onze inwoners. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. Voor discriminatie, 
homofobie, antisemitisme en racisme is   evenmin plaats in Schiedam. 
 

► Zwemmen is gezond, maar is ook voor kinderen belangrijk om te leren. Daarom moet er 
voldoende zwemwater zijn in Schiedam. Dat wil niet zeggen dat we twee volwaardige 
zwembaden in stand moeten houden. Zwembaden kosten de belastingbetaler bijzonder veel 
geld, en hier moeten we dus slim mee omgaan. Samenwerking met Vlaardingen om één groot 
zwembad te realiseren behoort tot de mogelijkheden. 
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4. Een veilige stad 

4.1 Waar we veilig zijn en ons veilig voelen 

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen vrijheid: 

van veiligheid heb je nooit genoeg. Wij willen dat iedereen in Schiedam veilig kan wonen, verblijven, 

werken en ondernemen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te 

voorkomen. 

► Het Station Schiedam Centrum en de omgeving moeten beter worden ingericht voor een 
toename van het veiligheidsgevoel.   

► In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en geweld 
tegen LHBTIQ+’s keihard aan en zorgen we ervoor dat het doen van aangifte zo makkelijk 
mogelijk wordt gemaakt. 

► Bestrijding van woonoverlast is en blijft een topprioriteit van de gemeente. We blijven alle 
middelen die de gemeente tot haar beschikking heeft, inzetten om dit te bestrijden. 

► In Schiedam blijven we de Rotterdamwet toepassen om onze kwetsbare wijken te beschermen. 
Op die manier kunnen in straten met grote problematiek geen overlastgevers gaan wonen en 
krijgen mensen met een maatschappelijk beroep voorrang bij de toewijzing van een woning. We 
breiden de toepassing van de Rotterdamwet uit, zodat kwetsbare wijken economisch meer in 
balans komen. 

► De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren moeten zichtbaar zijn op straat en in wijken. 
Ook in de wijken waar in de regel minder criminaliteit plaatsvindt. Extra boa’s vergroten de 
zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine criminaliteit. De kosten van handhaving 
worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die het veroorzaken.  

► De gemeente moet op tijd groen snoeien rond kruispunten, om verkeersslachtoffers te 
voorkomen. 

► Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed kennen 
voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van 
buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners en wijkagenten werken daarbij 
samen.  

► We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal 
uit den boze. Zeker tegen onze hulpverleners en anderen, die zich voor de publieke zaak 
inzetten. Deze horen ongestoord hun werk te kunnen doen. 

► Goede beveiliging is de beste bescherming. Keurmerken zoals Keurmerk Veilig Wonen en 
Keurmerk Veilig Ondernemen helpen inwoners en ondernemers hoe zij hun huis of bedrijf goed 
kunnen beveiligen tegen inbraak. De gemeente en politie promoten deze keurmerken.  

► Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden of 
overlast veroorzaken. Raddraaiers en hangjongeren worden opgespoord en aangepakt en 
overlastgevers zetten we sneller uit huis. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze 
steun en die van het lokaal gezag.  
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Mensen worden niet geboren als crimineel, maar glijden vaak af door een slechte opvoeding, 

verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de 

aanpak van criminaliteit kiest voor een goede balans tussen repressie en preventie. De kracht van 

onszelf, ondersteund door een gemeente, die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van 

onze samenleving. 

► Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met 
scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren meedoen 
in de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar de georganiseerde criminaliteit.  

► Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en 
witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden 
voor het faciliteren van criminele activiteiten. 

► Door zicht- en bereikbare wijkagenten gaan we verloedering en overlast op straat en in wijken 
tegen. Daarbij zetten we in op patseraanpak uit Rotterdam, waarbij jonge criminelen worden 
gedwongen hun dure kleding, horloges en brommers in te leveren.  

► Opgevoerde scooters moeten uit het straatbeeld verdwijnen omdat ze gevaarlijk zijn voor 
automobilisten, fietsers en voetgangers. De gemeente moet hiertoe frequenter controles 
houden en opgevoerde scooters afpakken. 

► In Schiedam hebben we als een van de eerste gemeenten een messenverbod ingevoerd in de 
openbare ruimte. Dit is hard nodig omdat te veel mensen, vaak ook minderjarig, een wapen 
dragen in de stad. Het messenverbod moet streng worden gehandhaafd. In de APV moet de 
gemeente de verkoop van messen aan jongeren verbieden. 

► Onze boa’s verdienen de juiste middelen om voor onze veiligheid te zorgen. Zij worden aan veel 
risico’s blootgesteld en moeten zichtzelf kunnen beschermen. Indien nodig, gebruiken zij 
stroomstootwapens, wapenstok en/of pepperspray, uiteraard na een bijbehorende training 
gevolgd te hebben. Bodycams blijven beschikbaar voor boa’s voor de veiligheid van henzelf en 
Schiedammers.  

► De burgemeester moet het toepassen van zijn bevoegdheden met betrekking tot veiligheid niet 
schuwen. Onveilige locaties moeten een veiligheidsrisicogebied blijven zodat preventief 
fouilleren mogelijk blijft. Verder moeten we (mobiele) camera’s neerzetten op locaties waar 
regelmatig incidenten plaatsvinden: cameratoezicht geeft criminelen een gezicht. 

► Je moet je in Schiedam altijd veilig over straat kunnen bewegen zonder nagesist of geïntimideerd 
te worden. De gemeente Schiedam gaat straatintimidatie actief aanpakken.  

► We zetten de strijd tegen ondermijning op onze bedrijventerreinen voort, zodat Schiedam 
aantrekkelijker wordt voor bonafide ondernemers. 

 

 

 

 

 

5. Een gemeente die klaar staat voor de Schiedammers 
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5.1 Waar het belang van de inwoners voorop staat 

De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat altijd voorop. Met 

eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en 

ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, problemen en frustraties. 

► Brieven, formulieren en de website van de gemeente zijn voor iedereen in begrijpelijke taal 
geschreven. We zetten de Schiedamse Taalambassadeurs in als testpanel ter beoordeling van 
dat taalgebruik. 

► We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt, wanneer je belt met een vraag 
en er alles aan doet om je goed te helpen.  

► De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun zaken 
zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt. We starten met het 
thuisbezorgen van producten, zoals paspoorten.  

► Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten kantoortijden voor zaken 
die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen is het altijd mogelijk om een mens te spreken in plaats 
van een computer. 

► De gemeente zorgt ervoor dat de gebruikte ICT privacygevoelige informatie van inwoners 
beschermt tegen digitale hacks en cyberaanvallen.  

► Een transparante, eerlijke overheid vinden wij belangrijk. De gemeente informeert inwoners 
over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, 
zoals de besteding van subsidies. 

► De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit zoals 
identiteitsfraude tegen te gaan of te bestraffen. 

► De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt slim samen met collega’s in 
de omgeving als dit leidt tot betere oplossingen voor bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid 
of woningbouw.  

5.2 Waar we onze krachten bundelen voor slimme oplossingen. 

Schiedam maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met plezier samen om de 

problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat de 

gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. En bij 

belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. 

► Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten we 
initiatieven van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg met regels en 
vergunningen en denken we proactief mee bij een verenigingen-, ondernemers- of 
duurzaamheidsloket. 

► We ondersteunen maatschappelijke initiatieven. Dit houdt in dat groepen inwoners 
gemeentelijke taken overnemen, wanneer zij daarvoor een goed plan hebben. 

 

► Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt, betrokken. Daarbij creëert 
de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zo 

http://www.vvdschiedam.nl/


   
 

23 
www.vvdschiedam.nl 

werken we aan draagvlak en beter beleid. 

► Participatie betekent niet dat degene die het hardst roept altijd zijn zin krijgt. De gemeente heeft 
meer oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Zo 
houden we balans bij het maken van keuzes.  

5.3 Waar we verstandig met ons geld om gaan 

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend door onze 

ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De belasting houden we zo 

laag mogelijk. Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan in 

alle gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder en transparant 

verantwoording aflegt over de besteding van belastinggeld.  

► De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn 
helder leesbaar. In de begroting stellen we concrete en afrekenbare doelen. Inwoners en 
ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en welk effect is 
bereikt.  

► We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt. 

► De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. Wanneer er een tekort dreigt wordt er 
eerst kritisch gekeken naar de uitgaven, voordat een belastingverhoging wordt overwogen. 

► De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is 
het uitgangspunt. Het is niet acceptabel als allerlei kosten op inwoners afgewenteld worden.  

► Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je niet te betalen. Zo’n 
situatie is al vervelend genoeg. 
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