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Investeren in Schiedamse Wijken | Sandra belt met: | Nieuwbouw Parkweg
Midden: De Buurttuin | Vuurwerk | Jeugdzorg

Zomerstop
Afgelopen dinsdag 7 juli was
de laatste Gemeenteraad voor
de zomerstop. De afsluiting
van een roerige eerste helft
van 2020. In september zal een
drukke tweede helft van 2020
beginnen voor de Schiedamse
Raad. Door de Coronacrisis
moeten namelijk veel zaken
nog worden ingehaald. Kijk
voor de gehele agenda van de
Gemeenteraad hier.

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 hen 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

Met deze kop in het AD bevestigde onze wethouder Fahid
Minhas heel goed nieuws voor Schiedam. Na maanden van
gesprekken tussen Schiedam en het Rijk is besloten dat
Schiedam een miljoeneninvestering krijgt om te investeren in
een deel van onze wijken. Schiedam-Oost en Nieuwland zijn
de belangrijkste speerpunten van deze nieuwe investeringen.
Bijzonder aan deze investering is dat verschillende problemen
die met elkaar verband houden, tegelijkertijd zullen worden
aangepakt. Onderwijs, veiligheid wonen en werken, het zal
allemaal terugkomen in de plannen die momenteel worden
uitgewerkt. Door over de gehele linie de problemen aan te
pakken krijgen Schiedammers in deze wijken de positiefste
resultaten. Fahid heeft zich sterk ingezet voor deze
investeringen; hij verwacht dat er nu grote stappen gezet
kunnen worden. Schiedam kan namelijk niet alleen alle
uitdagingen in deze wijken oppakken. Met de steun van het
Rijk zijn er veel extra mogelijkheden. Of het nu gaat om het
verbeteren van de veiligheid bij Parkweg in Nieuwland en
station Schiedam Centrum of het opknappen van de
Horvathweg, met deze nieuwe middelen kunnen veel
problemen de aandacht krijgen die hard nodig is!
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We mogen weer sporten: Lekker Bezig
Schiedam!
Gelukkig mochten 1 juli de sportscholen in Schiedam weer open. De periode tussen maart en juli was
natuurlijk uitzonderlijk. Het openbare leven kwam voor een groot deel tot stilstand en dan kon er óók
nog niet gesport worden. Ons raadslid Sandra Beenhakker was in deze maanden druk bezig om
sportscholen een helpende hand te bieden verantwoord buiten sporten mogelijk te maken. Bovendien
hield zij Schiedammers op de hoogte van de mogelijkheden die zij hadden om tijdens de Coronacrisis
toch fit te blijven. Zo besprak zij bijvoorbeeld het mooie initiatief “Balkon in Beweging” in haar
interview met het Sportinstituut. Wij danken de sportscholen voor hun grote inzet die het mogelijk
maakte voor Schiedammers buiten te sporten tijdens de sluiting van de sportscholen. Gelukkig kan
iedereen zijn of haar sportactiviteiten sinds een week weer volledig oppakken. Mocht u (opnieuw)
willen beginnen met sporten. Deze website, www.lekkerbezigschiedam.nl voorziet u van de meest
actuele informatie over sporten in Schiedam.

Nieuwbouw Parkweg Midden: De Buurttuin
In het eerste kwartaal ging het in onze nieuwsbrief onder andere over de geplande nieuwbouw bij
Parkweg Midden. In de afgelopen maanden is het project een stuk verder gevorderd. Met de website
www. meedoenindebuurttuin.nl kunnen alle Schiedammers up to date blijven en hun mening geven.
Wat ziet u graag in de openbare ruimte? Hebt u ideeën die de Buurttuin nog beter kunnen maken? Wij
zijn in ieder geval nu al enorm enthousiast over de
plannen die er nu liggen. De Buurttuin zal Parkweg
Midden de impuls geven die het gebied nodig heeft. De
Buurttuin zal een duurzame, veilige en sociale omgeving
creëren waar Schiedammers
mooi kunnen wonen. Klik
op deze link om de
nieuwsbrief te lezen met
onder andere de reactie van
Fahid over de Buurttuin.
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Lokaal afsteekverbod op consumentenvuurwerk is geen goed idee
Ons raadslid Tom Janssen heeft zich hard gemaakt om een afsteekverbod op vuurwerk te voorkomen.
Hij schreef voor onze nieuwsbrief de volgende bijdrage:
“Op dinsdag 7 juli bespraken wij in de gemeenteraad het opnemen van
een lokaal afsteekverbod van consumentenvuurwerk in de APV. De
VVD hee" tegen deze aanpassing gestemd om een aantal redenen. Wij
vinden het belangrijk dat de jaarwisseling veilig verloopt. Daarom is
het goed dat het kabinet hee" besloten om landelijk de verkoop en het
afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Met het
opnemen van een lokaal afsteekverbod voor consumentenvuurwerk in
Schiedam, zouden we daarbovenop ook het afsteken van sierpotten
verbieden.
De VVD-$actie denkt dat er met betrekking tot de veiligheid al grote
stappen worden gemaakt door het landelijk verbod op knalvuurwerk
en vuurpijlen. Wij geloven niet dat het lokaal verbieden van het
afsteken van sierpotten hier een groot verschil in gaat maken. Het zijn
vooral de gezinnen die rond de klok van 12 een bescheiden stukje
vuurwerk wi%en afsteken die door dit verbod geraakt worden en niet
degenen die overlast veroorzaken. Daarbij blij" siervuurwerk legaal te
koop in Schiedam en de rest van het land, omdat de gemeenteraad dat niet kan verbieden. A%een al daarom is het
wat onze $actie betre" onzinnig om het lokaal afsteken van dit siervuurwerk te verbieden.
In eerste instantie was de wil van de meerderheid van de raad dat het APV-verbod komende jaarwisseling al zou
worden ingevoerd. De VVD hee" benadrukt dat dit onverantwoord is, omdat Schiedamse vuurwerkverkopers nog
grote voorraden in huis hebben terwijl zij dit besluit niet konden voorzien. Daarbij kan een eventueel alternatief,
zoals een vuurwerkshow, we%icht helemaal niet doorgaan in verband met de coronamaatregelen. Uiteindelijk
draaiden een aantal partijen, waardoor het verbod nu een jaar wordt uitgesteld.”
Wilt u Tom’s bijdrage tijdens de raad van 7 juli lezen? Kijk dan op onze website!

Sandra belt met:
Als u de laatste maanden onze website of sociale media
hebt gevolgd dan heeft u bovenstaande titel verschillende
malen voorbij zien komen. De afgelopen maanden waren
hectisch. Soms angstig, soms hoopgevend. De
Coronacrisis zette heel Nederland op zijn kop. Sandra
kwam al snel met het idee om op bezoek te gaan bij
ondernemers en vrijwilligers in onze stad om te zien hoe
zij met de situatie omgingen. Met tomeloze energie ging
zij in april en mei langs bij 9 verschillende ondernemers en
vrijwilligers. Zo vertelden zij haar over onvoorziene problemen die de Coronacrisis met zich mee
bracht. Maar ze kwamen ook met inspirerende verhalen en oplossingen. Van “Balkon in Beweging”,
“SchiedamHelpt”, #helpdehoreca tot en met de Kansenfabriek. Gedurende deze maanden zijn er veel
bijzondere initiatieven opgezet in Schiedam met als doel alle Schiedammers zo goed mogelijk door
deze moeilijke tijden te helpen. Wij hebben genoten van Sandra’s interviews en we bedanken haar voor
het vele werk. Net zoals wij al die ondernemers en vrijwilligers willen bedanken die Schiedam en haar
inwoners in deze moeilijke tijden zo hebben geholpen met mooie initiatieven en hulp! Als u de
interviews nog eens wilt herlezen, kijk dan op onze website!
VVD Schiedam

3

2e kwartaal 2020

10 juli 2020

Kort nieuws:
Verduurzaam uw huis met korting!

S’MAAK

Uw huis verduurzamen kan best prijzig zijn. Via
deze mooie actie van de Gemeente Schiedam en
WoonWijzerWinkel krijgt u tot 31 maart 2021
een korting van € 90,- op energiebesparende
producten. Raadslid Sandra Beenhakker heeft de
box al in huis en is naar eigen zeggen dik
tevreden. Doet u ook mee, klik hier voor meer
informatie:

Als wethouder is Fahid Minhas al meer dan
twee jaar druk bezig met
#bouwenbouwenbouwen. Ook in deze
nieuwsbrief heeft u weer over een mooi project
kunnen lezen, de Buurttuin. Ter afsluiting van
dit kwartaal konden we het niet laten deze ook
nog even te vermelden. Kijk voor al het nieuws
over S’MAAK hier.

Jeugdzorg
Tijdens de gemeenteraad van 23 juni is gesproken
over een lastig dossier, Jeugdzorg. Onze
raadsleden Sandra Beenhakker en Annebeth
Wilton houden zich intensief bezig met dit
onderwerp. Zij schreven samen een blog waarin
ze hun kijk op de Jeugdzorg delen. Lees hun
artikel op onze website!
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