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Informatie over het
Coronavirus
We zijn allen zeer bezorgd
over de huidige situatie
betreffende het Coronavirus.
Behalve iedereen veel sterkte
toe te wensen in deze tijd
verwijzen we Schiedammers
graag naar de website van de
Gemeente met alle informatie
voor Schiedam. Klik hier.

Interview met Stripes
Jeansstore
Lees op onze website het
interview van Sandra met
Maurice Haverkamp,
ondernemer en eigenaar van
Stripes. Schiedamse ondernemers
hebben het moeilijk in deze
tijden en wij wensen Maurice en
alle andere Schiedamse
ondernemers veel sterkte toe!
Aan het eind van deze
nieuwsbrief hebben wij het
volledige interview toegevoegd.

Initiatief raadsvoorstel:
Schuldenlab
Na een periode van hard
werken de laatste maanden
van 2019 heeft VVD-raadslid
Annebeth Wilton iets heel
bijzonders voor elkaar
gekregen. De raad nam 28
januari 2020 haar initiatief
raadsvoorstel unaniem aan om
in Schiedam een Schuldenlab
te realiseren. Kijk op onze

VVD Schiedam

Schieveste een stap
dichterbij!
Onze wethouder Fahid Minhas is hard bezig om Schieveste
eindelijk een uitstekende bestemming te geven. Afgelopen
periode zijn de plannen besproken in de gemeenteraad. Met
een stemming van 32 raadsleden voor en 2 raadsleden tegen is
de raad akkoord gegaan om het voorstel verder uit te
werken.Wij als VVD
Schiedam zijn natuurlijk
enorm blij en trots dat er
reeds een prachtig plan
ligt en wij zullen er, net
als Fahid, alles aan doen
om Schieveste te
realiseren. U ziet hier
twee eerste impressies
van het plan zoals het nu
is uitgewerkt. Kijk op www.nieuwbouwschieveste.nl om de
plannen volledig in te zien en op de hoogte te blijven van alle
updates.
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Informatie voor
ondernemers
De gemeente Schiedam heeft
voor ondernemers die getroffen
zijn door de impact van het
Coronavirus een aparte
informatiepagina opgezet. Wij
verwijzen alle ondernemers met
vragen of problemen graag naar
deze pagina. Wij wensen ze veel
sterkte in deze economisch
moeilijke tijd. Wij horen graag
van ondernemers hoe de VVD
Schiedam hen mogelijk kan
helpen door problemen of
oplossingen aan te dragen in de
raad. Neemt u contact op via ons
Twitter account @SchiedamVVD
of via email:
vvd.sdam@gmail.com

VVD Schiedam

De laatste weken zijn ongekend voor iedereen op de wereld.
Ook hier in Schiedam is het stil op straat en maken we ons
zorgen over de gezondheid van onszelf en onze naasten. Wij
als VVD Schiedam willen iedereen heel veel sterkte en
gezondheid toewensen. Verder spreekt de fractie zijn dank uit
aan alle mensen in al die cruciale beroepen die ons land
draaiende houden en die zorgen voor alle kwetsbare mensen
in onze samenleving.
Wij willen Schiedammers graag wijzen op de belangrijkste
informatiebronnen in deze verwarrende en bijzondere tijd.
Bovenal adviseren wij iedereen de website van het RIVM, de
Rijksoverheid en de gemeente Schiedam te raadplegen.
Voorlopig zullen ook de meeste bijeenkomsten en
vergaderingen voor raadsleden niet doorgaan. Wij zitten als
raad echter niet stil. De Gemeente is, samen met de VNG,
druk bezig om de mogelijkheid van digitaal vergaderen te
onderzoeken waarvoor nu de eerste trials al zijn ingezet.
Graag wijzen wij u op het initiatief schiedamhelpt.nl. Lees op
onze website de oproep van raadslid Sandra Beenhakker
waarom dit initiatief zo belangrijk is en hoe iedereen zijn
steentje kan bijdragen!
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Nieuwbouw Parkweg
Midden

Gesprek met Eerste
Kamer voorzitter Jan
Anthonie Bruijn
Op 17 februari waren VVDraadsleden Sandra Beenhakker,
Tom Janssen en Annebeth Wilton
bij een bijeenkomst van de VVD
Nissewaard. Hier spraken zij met
Eerste Kamer voorzitter Jan
Anthonie Bruijn. Op deze
bijeenkomst hoorden zij uit
eerste hand hoe je het best een
verkiezingsprogramma kan
samenstellen. Wij zijn namelijk al
druk bezig met ons programma
voor 2022. Wilt u ook aan dit
soort bijeenkomsten deelnemen?
Word lid van de VVD of volg ons
op Twitter @SchiedamVVD en
stuur ons een berichtje!

Naast Schieveste is er nog een belangrijk nieuwbouwplan waar
Fahid zich momenteel op richt, Parkweg Midden. Hier
worden circa 250 duurzame woningen gebouwd. De acht
verouderde flats die hier momenteel staan zullen worden
gesloopt. Dit is prachtig voor de wijk en voor Schiedam.

Of zoals Fahid zelf zei:

Als u in de komende weken in de buurt van Parkweg Midden
bent is het zeker de moeite waard om nog even naar de oude
situatie te kijken. Want als het aan Fahid en onze fractie ligt
zal dit gebied in 2024 onherkenbaar verbeterd zijn! Voor meer
informatie over het project, klik hier voor het persbericht van
de Gemeente. U kunt Fahid natuurlijk ook op Twitter volgen
@minhas_fahid voor het laatste nieuws omtrent Parkweg
Midden en zijn andere werkzaamheden als wethouder.

VVD Schiedam
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Agenda:
• Digitale beeldvormende
avond: 14 april
• Gemeenteraad: 21 april
• Stadserf: 12 mei
• Beeldvormende avond 19 mei
• Jaarlijkse veiligheidsavond met
politie en brandweer: 20 mei

6 april 2020

Fahid Beste Bestuurder
onder de 40!
Fahid Minhas is nu bijna twee jaar bezig als Wethouder in ons
mooie Schiedam. In die periode hebben Schiedammers hem
leren kennen als een uitstekende Wethouder. Onze woorden?
Nee hoor, die van de Schiedammer en vele anderen! Fahid is
namelijk verkozen tot Beste jonge Bestuurder van 2019. En
wij kunnen als partijgenoten niet anders dan enorm trots zijn
wanneer stadsgenoten dit over Fahid te zeggen hebben:
‘Mensen voelen zich in gesprek met wethouder Minhas altijd serieus
genomen. Hij is een actieve luisteraar, die snel analyseert en
vervolgens goede vragen aan zijn gesprekspartner weet te ste!en. Ook
is hij een harde werker die zijn contacten goed weet in te zetten. Vol
lef, kennis en inzicht weet hij ambitieuze projecten in de woningbouw
op te pakken.’

VVD Schiedam
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SANDRA OP BEZOEK BIJ:
STRIPES JEANSSTORE
Interview met Stripes | Noodregeling voor ondernemers | Koop Schiedams!

Interview met Maurice Haverkamp
eigenaar van kledingwinkel Stripes

Stripes Jeansstore
Stripes Jeansstore is gevestigd
op de Hoogstraat 60-64 in
Schiedam, en is gewoon open!
Als u niet de straat op wilt kunt
u deze lokale ondernemer
helpen door online te
winkelen. Ga naar
www.stripes.nl en help
Schiedamse ondernemers
zoals Stripes. Uw bestelling zal
ook nog eens gratis worden
verzonden!

VVD raadslid Sandra Beenhakker ging op bezoek bij Maurice
om te onderzoeken hoe Schiedamse ondernemers zich
staande houden in deze moeilijke tijd.
Sandra: Hoe groot is de impact van Corona op de Stripes
winkels?
Maurice: De impact is heel groot, mijn omzet verlies zit rond
de 70%, ik denk dat dit voor veel kledingwinkels het geval is.
In deze tijd stellen mensen andere prioriteiten. Kleding kopen
is nu een luxe tenzij je het echt hebt over een
vervangingsvraag.

Koop Schiedams!
Bijna alle Schiedamse
ondernemers zijn hard geraakt
door het Coronavirus.
Gelukkig kunt u online bijna
overal nog terecht, ook bij veel
andere Schiedamse winkels.
Daarom roept de VVD
Schiedam iedereen op: Koop
Schiedams! Help onze lokale
ondernemers deze moeilijke
tijd door, want als dit alles
voorbij is wilt u toch ook weer
fijn kunnen winkelen in de
binnenstad?

Sandra: Wat zou jij tegen de Schiedammers willen zeggen?
Maurice: Koop je spullen bij de lokale winkeliers. Op dit
moment zijn er veel ondernemers met leuke acties. Stel je
koopt iets bij ons dan bezorgen wij het gratis bij je thuis, we
houden uiteraard gepaste afstand. Met de winkeliers van de
binnenstad zaten we in een positieve lijn naar boven, leuke
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Vragen aan
wethouder Bregman
over noodsteun voor
ondernemers.
Wij hebben contact opgenomen
met wethouder Marcel Bregman
om hem te vragen wat de
mogelijkheden voor Schiedamse
ondernemers. Wij vroegen hem
naar de initiatieven vanuit Bedra
en of deze ook snel voor
Schiedamse ondernemers
konden worden opgezet.
Gelukkig doet de gemeente
Schiedam dit al om ondernemers
te ondersteunen. Het antwoord
van wethouder Bregman:
“Dit is exact wat Schiedam al
doet, de uitvoering van de Tozo
regeling en bevoorschotting van
noodkredieten. De eerste
uitkeringen zijn al gedaan.
Overigens hebben wij de
uitvoering naar ons toegetrokken
omdat we snelheid willen maken.
Inmiddels is er sprake van
ongeveer 1000 aanvragen voor
de MVS gemeenten. In de regio is
er nu al sprake van meer dan
10.000. Wij willen daar geen last
van hebben en hebben inmiddels
zelf de organisatie in handen.”

Wij zijn erg blij dat de gemeente
Schiedam snel en met
daadkracht onze ondernemers te
hulp schiet. Ondernemers die
hulp nodig hebben, raden wij aan
zo spoedig mogelijk naar alle
beschikbare regelingen van de
gemeente te kijken:

Klik hier

evenementen, meer bezoekers in de binnenstad. Na de
Corona crisis willen we daar graag mee doorgaan. Daar
hebben we wel onze lokale winkeliers voor nodig. Kortom
steun de lokale winkelier!
Sandra: Je bent de nieuwe voorzitter van
Centrummanagement Schiedam. Wat zijn je plannen wetende
dat de bedrijven investeringszone geen doorgang vindt?
Maurice: Er ligt een plan centrummanagement 2.0, dat gaan
we uitvoeren ik kan er helaas nog niet veel over zeggen.
Sandra: Echt niet?
Maurice: De ervaring met de bedrijven investeringszone leert
ons het belang van: Van, Voor en Door ondernemers. Sorry, ik
kan niet meer prijs geven dan dat, omdat we eerst alles intern
en met de gemeente concreet willen hebben.
Sandra: Je gaat zelf bij de verschillende ondernemers langs om
hen te informeren over de regelingen die er nu zijn? Hoe kijk
je zelf naar de regelingen?
Maurice: Ik ben erg blij met de regelingen vanuit de overheid.
Voor veel ondernemers kan het net het steuntje zijn om te
overleven. Persoonlijk geeft het meer rust.
Sandra: Heb je nog tips voor de gemeente Schiedam?
Maurice: De gemeente Breda heeft voor alle bedrijven die de
TOZO hebben aangevraagd, het bedrag voorgeschoten.
Daarmee help je de ondernemer direct, deze kan later
wanneer het geld op zijn rekening wordt gestort het bedrag
terug betalen aan de gemeente. De zogeheten TOZO is
opgetuigd voor ondernemers in sectoren die direct getroﬀen
zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te
dammen. Voldoe je aan de voorwaarden, krijg je eenmalig
4.000 euro, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden.
Sandra: Welke tips zou je willen geven aan de ondernemers?
Maurice: Social media zorg dat je zichtbaar bent. Heb je dit
nog niet op orde, begin daar dan nu mee. Je kunt zoveel
mensen bereiken, zeker nu we de komende maand nog zoveel
mogelijk binnen moeten blijven.Het is ook heel leuk om te
doen, afgelopen week hebben Jim en ik een modeshow
gelopen en online gezet. In tijden hebben we niet zoveel
gelachen. Ten slotte wees verstandig en houd je winkel open
daar waar het kan.
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