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Geweld achter de Voordeur | Fahid gekozen in de Tweede Kamer | Erecirkel
voor Schiedamse Sporters | Antoinette Laan nieuwe wethouder | Brandbrief aan Rijk
voor behoud van OV | TOZO 4 van start | Oproep nieuwe fractieleden
Aan de slag!
Politiek gezien is de start van
2021 mooi geweest. De VVD
heeft goed gescoord bij de
verkiezingen waardoor Fahid
is gekozen in de Tweede
Kamer. Wij kijken uit naar de
samenwerking met zijn
opvolger, Antoinette Laan.
Want er is nog genoeg te
doen! Wij zullen u natuurlijk
op de hoogte houden van de
activiteiten van de VVD
Schiedam.
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
sterkte in deze 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:

Initiatiefvoorstel tegen ‘geweld
achter de voordeur’ unaniem
aangenomen!
Tijdens de
Gemeenteraad van
2 februari heeft de
raad unaniem
ingestemd met het
Initiatiefvoorstel
tegen ‘geweld achter
de voordeur’. Een
prachtig initiatief
van raadsleden Sun
van Dijk, Petra
Zwang, Christien
Bruggeman, Gurcu Polat, Anouschka Biekman en onze eigen
Sandra Beenhakker om aandacht te vragen voor huiselijk
geweld. Huiselijk geweld is een groot probleem. Fysiek, maar
ook psychisch geweld binnen gezinnen of families komt nog
veel te vaak voor. Met dit voorstel hopen we meer
bewustwording te creëren bij alle inwoners van Schiedam voor
dit onderwerp. Immers Geweld hoort nergens thuis.
Het voorstel roept op tot een campagne om mensen bewust te
maken van alle vormen van huiselijk geweld. Wat zijn de
signalen waar je op kunt letten? Waar kun je terecht met een
hulpvraag? Dit zijn vragen die de bewustwordingscampagne zal
helpen beantwoorden. Daarnaast willen we inzetten op de
verbeterkansen die er zijn bij de beschermpartners. Door met
de beschermpartners in gesprek te gaan, waarbij de gemeente
als een gelijkwaardige en als mede beschermpartner meedoet,
hopen we stappen te zetten tot meer kennis over aanpak en de
werkwijze met elkaar.
Wil je het hele Initiatiefvoorstel lezen? Kijk dan op onze
website!
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Oproep! Nieuwe
potentiële fractieleden
gezocht.
Volgend jaar maart zijn er
Gemeenteraadsverkiezingen.
Natuurlijk hoopt de VVD
Schiedam weer de grootste
partij van de stad te worden.
Daarom zoeken we
gemotiveerde VVD’ers die
mogelijk Raadslid willen
worden of op een andere
manier actief willen worden
binnen de VVD Schiedam.
Heb je interesse om op de
kieslijst te komen? Of wil je
een keer meelopen met de
fractie? Aarzel niet en neem
contact met ons op! Dit kan
door een berichtje te sturen
naar email:
vvd.sdam@gmail.com of door
contact op te nemen met een
van onze raadsleden.

TOZO 4 van start
Nog steeds zorgt de
Coronacrisis voor ongekende
moeilijkheden bij veel
ondernemers. Elke vorm van
hulp voor hen is dan ook
welkom. Wij wijzen
ondernemers graag op de
“Tijdelijke
overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers”
(TOZO). Sinds de start van de
crisis is de TOZO meerdere
malen verlengd. TOZO 4 is nu
aan te vragen. Voor meer
informatie over de regeling
en hoe u deze kunt aanvragen
kijk op de website van MKB
Servicedesk.
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Fahid gekozen in de Tweede
Kamer
De VVD heeft
bij de
verkiezingen een
prachtig resultaat
behaald. Voor de
vierde maal op rij
is onze partij de
grootste van het
land geworden.
Dat was deze
keer extra
speciaal omdat
onze wethouder Fahid Minhas werd gekozen. Wij vinden het
natuurlijk erg jammer dat Fahid de Schiedamse politiek zal
verlaten. Echter, wij weten zeker dat hij Schiedam en de rest
van Nederland op uitstekende wijze in de Tweede Kamer zal
vertegenwoordigen. We wensen Fahid heel veel succes in Den
Haag en we bedanken hem voor zijn harde werk hier in
Schiedam! Wilt u Fahid’s reactie zien over zijn vertrek naar
Den Haag? Klik dan hier.

Antoinette Laan nieuwe
wethouder Schiedam
Terwijl Fahid van
Schiedam naar de
Tweede Kamer
vertrekt bewandelt
Antoinette Laan de
tegenovergestelde
route. Na bijna 4
jaar lid te zijn
geweest van de
Tweede Kamer zal
Antoinette nu
Fahid opvolgen als
wethouder in Schiedam. De VVD Schiedam is verheugd met
haar aanstelling. Schiedam krijgt er een ervaren bestuurder bij
die meteen aan de slag kan om ook dit laatste jaar van het
college succesvol te maken. Wij wensen Antoinette veel succes
en we kijken uit naar een prettige samenwerking. Wilt u
Antoinette beter leren kennen. Kijk dan naar het interview op
Schie TV waar Antoinette te gast was bij ‘Onder Ogen’
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Erecirkel voor Schiedamse Sporters
Op 2 juli 2019 nam de Schiedamse gemeenteraad een motie aan om een ‘Wall of Fame’ te maken als
eerbetoon aan de Schiedamse
sporters. Initiatiefnemers van
deze motie waren Jaap Pegtel
en onze eigen Bertus Feelders.
Zij hielden toen een mooi
betoog waarom het belangrijk
is om onze Schiedamse
sporters te eren. Lees hier
over hun zoektocht voor een
“Wall of Fame” voor
Schiedamse sporters. Na iets
meer dan anderhalf jaar is het
harde werk beloond en op 15
maart 2021 werd de
“Erecirkel” voor Schiedamse
sporters onthuld in het
Stadskantoor. Op deze plek is
de Erecirkel zichtbaar voor
alle Schiedammers die naar
het Theater aan de Schie komen,
gaan kijken naar de Gemeenteraad of een afspraak hebben op het Stadskantoor. Samen met
wethouder Minhas mochten de initiatiefnemers de Erecirkel onthullen. Het prachtige kunstwerk
bestaat uit 56 medailles waarop Schiedamse sporters of sportteams worden geëerd. In de toekomst
kan de Erecirkel verder
worden uitgebreid
wanneer nieuwe
Schiedamse
sporthelden opstaan.
Wij danken de
initiatiefnemers voor
het opzetten van dit
mooie project en
natuurlijk de
Schiedamse sporters
die onze stad zo eervol
vertegenwoordigen

v.l.n.r. kunstenaar Willem Besselink, wethouder Fahid Minhas
en de raadsleden Bertus Feelders en Jaap Pegte
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Brandbrief aan het Rijk voor behoud van
OV-verbindingen en toezichthouders
Raadslid Bertus Feelders heeft samen met mede-raadslid Karin de Vries initiatief genomen om namens
de 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een brandbrief te schrijven
aan het Rijk. Dit is hard nodig omdat er grote bezuinigingen voor het OV in de planning staan door
de Coronacrisis. Als deze bezuinigingen doorgang vinden zal er fors gesneden worden in bus- en
tramritten. Ook zullen tot 25% van het aantal toezichthouders in het OV moeten worden geschrapt.
Deze bezuinigingen zouden desastreus zijn voor de bereikbaarheid van kwetsbare gebieden binnen
onze regio. Tevens zouden deze bezuinigingen ten koste gaan van de veiligheid in het OV. Wij hopen
dat het Rijk inziet dat deze bezuinigen desastreus zouden zijn voor de bereikbaarheid binnen onze
regio. Wilt u meer lezen over dit initiatief, lees dan dit artikel van het AD over de brandbrief

Vragen aan college inzake de uitvoering van
de TOZO-regeling
Door de coronacrisis is er mogelijk een nieuwe groep Schiedammers die bedreigd wordt met armoede
en schulden. De fractie van de VVD heeft berichten ontvangen dat de a andeling van regelingen
vanuit het Rijk langer duurt, maar dat de rekeningen die ondernemers moeten betalen natuurlijk niet
stoppen
Het college heeft op onze vragen geantwoord dat zij zich bewust is dat de regelingen vanuit het Rijk
zo snel als mogelijk bij de ondernemers terecht moeten komen
Het College heeft de ondernemers in beeld die een beroep hebben gedaan op de regeling en het
College geeft aan dat er een wachttijd is van 4 weken voordat een aanvraag is afgehandeld en wordt
uitgekeerd
Wanneer er nanciële nood is kan er een verzoek worden ingediend om een voorschot te ontvange
Komt u als ondernemer net niet in aanmerking voor de 2e of daaropvolgende regelingen dan kunt u
gebruik maken van de Tonk. (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) Dit is een
noodmaatregel voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige nanciële problemen dreigen
te komen en is met terugwerkende kracht geldig vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021
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