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Op 3 november 2020 is de Mobiliteitsvisie door de Gemeenteraad 
van Schiedam aangenomen. Lees hieronder de reactie van onze 
woordvoerder Tom Jansen over de inhoud van dit belangrijke 
document: 
“Wij zijn blij om te zien dat de wethouder het aanleggen van een bypass bij de 
rotonde in Schiedam-Noord heeft toegevoegd aan de concrete acties in de 
Mobiliteitsvisie. Op die manier kunnen mensen na een dag hard werken, in de 
avondspits soepeler naar huis rijden. We maken Schiedam-Noord zo weer een 
stukje beter bereikbaar met de auto en dit was een belangrijk onderdeel in het 
VVD-verkiezingsprogramma. 
Verder is het goed dat de Zwaluwlaan gewoon een 50 kilometerweg blijft en 
dat ook dit is aangepast in de Mobiliteitsvisie. Het is mooi dat de hinderlijke 
hobbel op de Zwaluwlaan na onze schriftelijke vragen is gerepareerd en het 
zou zonde zijn als we op deze weg nog maar 30 kunnen rijden. De VVD 
steunt het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 op een aantal andere 
wegen, maar wij zullen kritisch kijken of de kosten voor het herinrichten van 
de wegen niet de pan uit rijzen.  
Tot slot begrijpt de VVD dat het invoeren van vergunningparkeren onder de 
A20 een technisch noodzakelijk instrument is om de parkeerproblematiek 
daar op te lossen. De precieze invulling hiervan moet in overleg met de 
inwoners op wijkniveau worden bepaald. We zijn blij dat de wethouder in de 
commissievergadering heeft toegezegd dat het primaire doel van de 
opbrengsten hiervan het verbeteren van voorzieningen voor de Schiedamse 
automobilisten van onder de A20 is. Van de opbrengsten worden bijvoorbeeld 
parkeerplaatsen aan de randen van de wijk en garages aangelegd. Het 
vergunningparkeren mag niet als melkkoe dienen en de opbrengsten mogen niet 
aan gehobby worden besteed. De VVD zal scherp letten op de uitgaven uit de 
mobiliteitsreserve.”
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Een nieuw jaar! 

2020 is voorbij en wij kijken 
met goede moed uit naar 
2021. Een belangrijk jaar 
waarin er Tweede kamer 
verkiezingen plaatsvinden. 
2021 is ook het laatste volle 
jaar van het Schiedamse 
college. Er is nog veel te doen! 
Wij wensen alle Schiedammers 
een goed en gezond 2021. 
Wilt u de activiteiten van de 
Gemeenteraad volgen?  

Kijk voor de gehele agenda 
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 

NIEUWSBRIEF 
| Begroting 2021 | Fahid kandidaat Tweede Kamerverkiezingen | Mobiliteitsvisie |  

Word actief voor de VVD!

https://schiedam.notubiz.nl
https://www.schiedam.nl/a-tot-z/antwoorden-voor-ondernemers
https://www.schiedam.nl/a-tot-z/antwoorden-voor-ondernemers
https://twitter.com/SchiedamVVD
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Begroting 2021 
Een erg belangrijke gebeurtenis 
elk jaar in de Gemeenteraad is 
de behandeling van de begroting 
voor het nieuwe jaar. Dit jaar 
was extra belangrijk omdat door 
de Coronacrisis moeilijke 
besluiten moesten worden 
genomen. Wij denken dat er een 
gepaste begroting ligt voor het 
komende jaar waarin we als 
Schiedam proberen zo goed 
mogelijk door deze crisis te 
komen. We publiceerden over 
dit onderwerp een extra 
nieuwsbrief. Lees hem hier.

Word jij ook VVD’er? 
De Tweede Kamerverkiezingen in Maart 2021 en vervolgens de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022, de 
komende anderhalf jaar is van groot belang voor de lokale én landelijke politiek. Ook wij zijn druk bezig met het 
opzetten van onze campagne. Voor ons ligt het zwaartepunt natuurlijk op de verkiezingen voor de 
Gemeenteraad. In 2018 haalden wij een historische zege waarin we met 6 zetels de grootste partij van Schiedam 
werden. Als wij dit resultaat willen evenaren dan hebben we de hulp van Schiedammers nodig die graag actief 
willen worden binnen de VVD Schiedam. Word lid van de VVD, neem contact op met de VVD Schiedam en 
samen kunnen we Schiedam nog mooier maken!

✅  Leer andere VVD'ers kennen en vergroot je netwerk
✅  Ontwikkel jezelf via onze (online) activiteiten
✅  Praat mee over het verkiezingsprogramma
✅  Ontmoet onze gemeenteraadsleden of de wethouder

Als je lid wordt van de VVD, ben je als inwoner van Schiedam ook lid van de VVD Schiedam. Leer hier andere 
liberalen kennen en ervaar hoe kort de lijnen zijn naar lokale, provinciale en landelijke politici. 

Heb je ambitie? Dan kun je alle richtingen op. Met trainingen en een gezellig netwerk ondersteunen we je hierin.   
Bijvoorbeeld de training die wordt gegeven op 14 januari. Deze interactieve training Debat wordt gegeven door 
Europarlementariër Caroline Nagtegaal-van Doorn. De kosten zijn 7 euro. Meld je voor 10 januari aan bij Mark 
Koster op koster.mark@gmail.com.

Wil je de VVD steunen, maar niet actief zijn? Dat kan natuurlijk ook. Het lidmaatschap is het eerste jaar slechts 
EUR 25, meld je dus nu aan via www.vvd.nl/word-lid.. 
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https://schiedam.vvd.nl/nieuws/41610/nieuwsbrief-begroting
https://schiedam.vvd.nl/nieuws/41963/doe-mee-met-de-training-debat-de-basis-op-14-januari
https://www.vvd.nl/word-lid/
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Wethouder Fahid Minhas kandidaat voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. 
De VVD Schiedam is enorm trots dat onze 
wethouder Fahid Minhas als 26ste is geplaatst 
op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer 
voor de VVD. Wij weten maar al te goed hoe 
Fahid zijn rol als wethouder de afgelopen jaren 
met verve heeft uitgevoerd. Het feit dat hij 
mogelijk als volksvertegenwoordiger Schiedam 
en de rest van Nederland in de Tweede Kamer 
zal dienen is iets waar wij als fractie enorm 
trots op zijn! Wij wensen Fahid succes met de 
campagne en we hopen natuurlijk dat de VVD 
zoveel zetels behaalt dat Fahid eind maart in 
de bankjes van de Tweede Kamer kan plaats 
nemen.
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