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1. Concrete actiepunten
D66 Schiedam zet zich specifiek in voor de volgende punten:
1. Competent, integer en transparant bestuur van de stad
2. Schiedammers sterker betrokken en meer inspraak bij het bestuur van de gemeente
3. Grote inbreng van de Schiedamse ondernemer en het stimuleren van werkgelegenheid
4. Schiedam aantrekkelijk maken voor studenten en hoogopgeleiden
5. Afschaffen erfpacht t.b.v. grondeigendom
6. Meer toerisme naar Schiedam
7. Betere preventie van criminaliteit
8. Regulering wietteelt
9. Jeugd en jongeren als speerpunt voor de gemeente
10. Betere voorzieningen rondom openbaar vervoer
11. Schiedam een duurzame en groene stad
12. Betere ontsluiting Schiedam-Noord
13. Gegevens van de gemeente openbaar toegankelijk
14. Waarborgen privacy en veiligheid van Schiedammers
15. Schiedam aantrekkelijk voor sport, kunst en cultuur
16. Samenwerking met omliggende steden

17.

Droom, Denk en Doe met ons mee! Stem op 19 maart
2014 op D66 Schiedam.
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2. Voorwoord Alexander Pechtold
“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in
uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op D66.”
De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen zich
af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze
gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen.
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester heb
ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor
mensen in hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat iedereen
meepraat en meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een democratisch recht én, vinden
wij, ook een democratische plicht. Het is in ieder geval de beste garantie voor politiek waarin de
mens centraal staat.
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van
uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen tegen
jeugdwerkeloosheid? Worden zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten op maat
geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde industrieterreinen en
niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan bewoners die samen
zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf over dit alles iets te zeggen?
De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in
uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen; stemmen op D66.
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en ontplooien.
Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet
alleen in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving, de maatschappij en onze
gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via het
onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden schept en waar nodig stuurt. D66 weet
zeker dat de kracht van mensen onderling de belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij
vertrouwen op die kracht van mensen, individueel en samen.
Dat alle politiek uiteindelijk lokale politiek is, wordt een steeds grotere waarheid nu de Rijksoverheid
in recordtempo bezig is om veel van haar taken bij uw gemeente neer te leggen. Helaas zijn de
motieven van het kabinet vooral financieel; zoveel mogelijk taken ‘over de gemeentelijke heg', maar
wel voor veel minder geld dan er eerst voor beschikbaar was. Daarmee lopen zij het risico de
verhoudingen onnodig op scherp te zetten. D66 streeft óók naar krachtiger gemeenten, maar niet
primair omwille van bezuinigingen. Wij hebben de overtuiging dat belangrijke besluiten over de
directe leefomgeving van mensen het beste lokaal genomen kunnen worden. Net zoals we de
toekomst van ons land op andere onderwerpen steeds meer binnen Europa bepalen. Den Haag
moet leren een flinke stap terug te doen. Dat leidt tot een onherroepelijke verandering in de relatie
tussen de burger en de lokale overheid. Dat biedt kansen, ook in uw gemeente.
In veel gemeenten is D66 sinds de verkiezingen in 2010 weer sterk vertegenwoordigd. Er is daar
door goede en betrokken raadsleden en bestuurders veel bereikt. Wie kwaliteit eist, moet ook
kwaliteit leveren. In een aantal andere gemeenten kunnen we nu weer terugkomen. Het is in uw
belang dat D66 die sterke positie continueert en waar mogelijk uitbouwt. D66 vindt dat iedere
gemeente de brandende ambitie moet hebben om voor de inwoners de best mogelijke
leefomgeving te realiseren. Energie, geld en bemoeizucht moeten niet gestoken worden in zaken
die burgers best onderling kunnen regelen – en dat is meer dan politici en zelfs u vaak denken. Dat
wat de gemeente wel doet, moet dan wel goed gebeuren; efficiënt, effectief en duurzaam.
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D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, we denken in
mensen en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het oog op de
toekomst. Wij zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten werken om onze idealen te
verwezenlijken.
Verschillende gemeenten maken de komende jaren verschillende keuzes. Hoeveel uur thuiszorg is
er beschikbaar voor uw buren die graag zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen? Hoe
voortvarend is uw gemeente volgend jaar bij het begeleiden van die WAJONG-er die echt
gemotiveerd is om zijn eigen brood te verdienen?
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat
u er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt het verschil
maken. Zeker hier in Schiedam, in uw eigen omgeving!
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem D66!
Alexander Pechtold
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3. Inleiding D66 Schiedam
D66 Schiedam vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van de Schiedammers. Velen zijn
ontevreden en boos, maar geven steeds opnieuw blijk van grote betrokkenheid en creativiteit bij het
zoeken naar nieuwe oplossingen. D66 Schiedam vindt het belangrijk dat de Schiedammers doen
wat ze zelf kunnen doen. Dat is effectiever dan dat de gemeente alles doet.
D66 Schiedam wil bevorderen dat Schiedam elke dag opnieuw mensen uitdaagt en stimuleert,
omdat de inbreng van Schiedammers noodzakelijk is voor een sterke samenleving. Dit geldt op alle
terreinen en voor iedereen in elke levensfase ongeacht waar men woont of hoe men leeft. D66
Schiedam streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving en dat de Schiedammers
kunnen doen waarvan ze dromen. D66 wil dat mogelijk maken: Dromen, Denken, Doen!
D66 is voorstander van het overhevelen van taken van de landelijke overheid naar de gemeente
omdat decentralisatie de afstand tussen bestuur en inwoners verkleint. Hierdoor kunnen voorlichting
en het bieden van mogelijkheden meer specifiek worden ingezet. Op het gebied van gezond en
veilig leven, eten, bewegen, werken, wonen, leren en onderwijs.
De in gang gezette overheveling van taken gaat helaas ook gepaard met financiële pijn en met
groter wordend beroep op mensen. D66 Schiedam vindt dat mensen een eigen
verantwoordelijkheid hebben, maar ook dat de gemeente de taak heeft voor voorwaarden en
(sociale) context te zorgen.
D66 Schiedam heeft de afgelopen vier jaar oppositie gevoerd.
De komende vier jaar wil D66 haar plannen realiseren door deel te nemen aan het college.
Waar staat D66 Schiedam voor?
In de huidige politiek zetten veel partijen in op dezelfde zaken: een veilige openbare ruimte met
culturele voorzieningen, zorg voor kwetsbare groepen en lokale lasten die niet te hard stijgen. De
politieke verschillen zitten vaak niet in wat men wil bereiken, maar in hoe de partijen denken daar te
komen. D66 Schiedam is overtuigd van de eigen kracht en grote betrokkenheid van Schiedammers,
die ieder voor zich en gezamenlijk meer kunnen dan vaak wordt gedacht.
D66 vindt dat het niet aan de overheid is om alles te regelen: een buurt kan bijvoorbeeld vaak zelf
een betere bijdrage leveren aan de leefbaarheid dan de overheid. D66 Schiedam staat voor
aanpakken, voor zelf verantwoordelijkheid nemen, niet voor wachten op de overheid.
Beleid moet positief en krachtig, maar ook realistisch zijn; D66 Schiedam streeft ernaar dromen te
verwezenlijken. Door te denken hoe dat kan en door het vervolgens ook te doen!
D66 Schiedam wil welvaart delen en vindt dat gezorgd moet worden voor hen die het nodig hebben,
maar wil mensen niet de kans ontnemen zelf te bepalen wat ze willen en kunnen.
De inwoners, bedrijven en instellingen van Schiedam bepalen door wie zij zijn en door wat zij doen,
het leef- en werkklimaat en de toekomst: een innovatieve, gezonde en bruisende stad waar het voor
een ieder fijn wonen en werken is.
D66 Schiedam heeft vertrouwen in de betrokkenheid, kracht, kennis en kunde van de inwoners,
bedrijven en instellingen en zet zich in voor een effectieve samenwerking.
De kernwoorden van D66 Schiedam zijn:
Integriteit en openheid; samenwerking vanuit eigen verantwoordelijkheid, samen vooruit;
innovatie en duurzaamheid; vertrouwen en realistisch; eerlijk positief krachtig, naar buiten gericht;
toekomstgericht in beweging. Dromen, Denken, Doen!
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4. Bewoners, Wijken, Bestuur
D66Schiedam zet in op een competent, integer en transparant bestuur van de stad, een bestuur dat
daadkrachtig, interactief en uitnodigend voor burgers opereert.
De Schiedammers moeten sterker betrokken worden bij het bestuur van de gemeente en het
participatieprotocol moet worden herzien.
D66 vertrouwt op eigen kracht en de grote betrokkenheid van Schiedammers bij hun stad.
Gemeenteraad en commissies
D66 Schiedam wil:
 dat de gemeenteraad en commissies zoveel mogelijk op hoofdlijnen besturen en dat het
aantal vergaderingen en de duur ervan worden beperkt. Dit betekent niet dat -indien nodigdiscussie op details wordt geschuwd;
 dat gemeenteraad en commissies veelvuldig in de wijken van de stad vergaderen en voor
belangrijke zaken aparte bijeenkomsten, waaronder hoorzittingen, houden;
 dat ambtenaren van de gemeente en deskundigen gehoord moeten kunnen worden over de
uitvoering van het beleid, waarbij Schiedammers ruimhartig worden uitgenodigd hun mening
te geven;
 dat er regelmatig inloopbijeenkomsten worden gehouden door college en raad;
 dat er stedelijke en wijkreferenda gehouden worden op het moment dat er periodieke
verkiezingen zijn.
Democratie vanaf de basis
Het besturen door en met Schiedammers moet worden verbeterd. Dit kan door in de wijken
aanwezig te zijn en in te gaan op voor bewoners, bewonersverenigingen, ondernemers etc.
relevante en door hen gekozen gespreksonderwerpen.
D66 Schiedam wil dat Het Stadserf beter gaat werken en dat daartoe onder andere elk jaar de
gemeenteraad de hele stad uitnodigt op het Stadserf om te luisteren naar wat in de stad leeft en om
over en weer in een prettige ambiance meningen uit te wisselen.
D66 Schiedam wil dat de raadscommissies door een andere werkwijze een betere bijdrage gaan
leveren aan een goede besluitvorming.
Functioneren gemeentelijke organisatie
D66 Schiedam vindt dat de gemeentelijke, ambtelijke organisatie de ambitie moet hebben om
zichzelf kwalitatief continu te verbeteren met als resultaat een kleinere, effectieve, transparante en
flexibele organisatie waarin medewerkers enthousiast en efficiënt hun werk doen.
D66 Schiedam wil hiertoe een kwaliteitssysteem introduceren, waarbij eerst haalbare en meetbare
kwaliteitsdoelen worden opgesteld en vervolgens elk jaar de kwaliteit van de organisatie wordt
gemeten en vergeleken met de doelstelling, waarna verbeteracties worden geformuleerd en
uitgevoerd. Deze stappen moeten in een continu proces herhaald worden.
Burgemeester
D66 Schiedam vindt
 dat de burgemeester het goede voorbeeld dient te geven voor een integer en transparant
bestuur;
 dat de burgemeester de ambassadeur moet zijn van de stad;
 dat de burgemeester zich dient op te stellen als burgemeester van alle Schiedammers;
 dat de burgemeester zich op diverse niveaus als de lobbyist van Schiedam moet
manifesteren.
D66 Schiedam wil dat de gemeenteraad minimaal één keer per jaar een functioneringsgesprek met
de burgemeester houdt. D66 Schiedam is voorstander van een direct gekozen burgemeester.
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(Wijk)overleggen
D66 Schiedam vindt overleg tussen de gemeente en bewoners belangrijk en noodzakelijk, maar wil
de wijkoverleggen effectiever en efficiënter. Bewoners moeten daarnaast vroegtijdig, gericht en
actief worden betrokken bij veranderingen en projecten in hun wijk of buurt en alle overleggen
moeten breder en duidelijker aangekondigd worden. D66 Schiedam vindt daarom aanpassing van
het participatieprotocol aan de orde.
D66 Schiedam wil dat bewoners binnen duidelijk vastgestelde zorgvuldigheidseisen de mogelijkheid
krijgen zelf bindende beslissingen te nemen, inclusief de besteding van gemeentelijke gelden.
Daarbij moet worden voorkomen dat stapeling van gemeentelijke subsidies voorkomt.
Externen
D66 Schiedam wil dat het gebruik van externe inhuur en externe adviesbureaus drastisch wordt
teruggebracht.
Niet alleen vanwege de hoge kosten maar vooral omdat zij veelal onbekend zijn met het
Schiedamse. Wanneer specialistische adviezen gewenst zijn, wil D66 Schiedam, zonder op kwaliteit
in te boeten, allereerst gebruik maken van de in Schiedam aanwezige kennis bij niet-werkenden en
pleit in dit verband voor het aanleggen van een database.
Andere kostenposten die D66 Schiedam actief wil bezien en -zonodig- herzien zijn de wijkbudgetten
waarover iedere wijk de beschikking heeft alsook de "reservepotjes". D66 Schiedam is voorstander
van een grondige inventarisatie en het bepalen van procedures voor zorgvuldige verantwoording
van bestedingen.
Gemeentefinanciën
D66 Schiedam vindt dat gemeentelijke heffingen en belastingtarieven in beginsel bevroren moeten
worden en maximaal mogen worden verhoogd met het werkelijke inflatiepercentage. En vindt dat de
afvalstoffenheffing en rioolbelasting niet meer mogen bedragen dan de gemeentelijke uitgaven op
dit punt rechtvaardigen.
Gezien de teruglopende inkomsten en de dito uitkering uit het Gemeentefonds zal de gemeente nog
steeds sterk moeten bezuinigen op de uitgaven, wat iedereen in Schiedam zal merken.
D66 Schiedam sluit op voorhand geen enkele uitgavenpost uit om te schrappen of aan te passen
wat kan betekenen dat de gemeente ook op de kosten van haar eigen organisatie moet bezuinigen.
Zij is voorstander van het feit dat raadsleden door verlaging van hun vergoeding tot het wettelijke
minimum hun bijdrage leveren.
Bezuinigen gaat niet louter met de kaasschaafmethode en gemeentelijke activiteiten, taken en
subsidies zullen soms moeten verdwijnen. D66 Schiedam wil dat hierbij mogelijke neveneffecten
kritisch worden bezien.
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5. Economie, Werk
D66 wil dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces; ook
omdat we daar als samenleving beter van worden. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden
dragen we gezamenlijk (financiële)verantwoordelijkheid. Ook vindt D66 dat prestatie beloont moet
worden en vertrouwt zij op de eigen kracht en ontwikkeling. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds
opnieuw zelf oplossingen vinden.
D66 Schiedam vindt dat de overheid de kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen moet
koesteren, ondersteunen en ruimte geven.
D66 Schiedam gelooft ook in de kracht van de ondernemer: zowel middenstand als industriële
bedrijven! De gemeente moet ervoor zorgen dat belastinggelden goed worden besteed: aan de
infrastructuur in de breedste zin van het woord. Bedrijfsprocessen en creativiteit van de ondernemer
kunnen dan optimaal tot hun recht komen.
De vitaliteit en welvaart van Schiedam is afhankelijk van enthousiaste ondernemers en een goed
ondernemersklimaat kan alleen bestaan bij een actieve, positieve houding van de gemeente.
D66 Schiedam vindt het daarom noodzakelijk dat de gemeente actief contact zoekt en onderhoudt
met alle Schiedamse ondernemers.
Door haar ligging en infrastructuur is Schiedam een geschikte vestigingsplaats voor
ondernemingen. D66 Schiedam vindt dat het werven van nieuwe ondernemers een kerntaak moet
worden van het nieuwe college en dat over de voortgang hiervan periodiek verantwoording moet
worden afgelegd aan de gemeenteraad.
Om deze visie te verwezenlijken vindt D66 Schiedam de ingezette ontwikkeling tot herontwikkelen
en herstructureren van gedateerde bedrijfsterreinen een goede zaak, waarbij verdere
ontwikkelingen op dit gebied kunnen worden bekostigd uit de opbrengsten van de verkoop van
erfpachtgrond.
Innovatie
D66 Schiedam vindt dat de gemeente een actieve rol moet spelen bij innovaties als aanleg
glasvezelinfrastructuur en andere technieken, maar ook bij een prettige werkomgeving.
De gebieden Nieuw-Mathenesse en het Buitenhaven- gebied verdienen bijzondere aandacht.
Innovatie is een belangrijke motor voor de economie. Vooral startende ondernemers leveren een
bijdrage aan de innovatie van de economie. D66 Schiedam is voorstander van het organiseren van
een startersbeurs waarbij starters, financiers en overheidsinstanties bij elkaar komen, wat kan
Schiedam een goede impuls kan geven.
Leegstand
D66 Schiedam wil dat leegstand actief wordt aangepakt onder andere met een digitale
leegstandkaart. Leegstaande panden moeten bijvoorbeeld de functie van bedrijfsverzamelgebouw
krijgen of geschikt gemaakt worden voor kleine en startende ondernemers en studentenhuisvesting.
Werkgelegenheid
D66 Schiedam vindt de huidige plannen van de gemeente voor het creëren van werkgelegenheid
niet ambitieus genoeg. Zowel sociaal als financieel is werk van groot belang voor
(beroeps)bevolking en gemeente. Schiedam moet daarom investeren om mensen zonder werk zo
snel mogelijk weer aan werk te helpen.
D66 Schiedam ziet dat met name ook zzp´ers en andere kleine zelfstandigen in de bouw of in de
dienstensector het momenteel moeilijk hebben. Stimulerende maatregelen ter overbrugging zijn
nodig, waardoor bijvoorbeeld minder betaald en/of ander werk en/of scholing aantrekkelijk worden.
D66 Schiedam wil dat de gemeente een helpende hand biedt door werkzoekenden onder een
bepaalde inkomensgrens regelingen aan te bieden.
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Bij de inspanningen om bedrijven te laten vestigen in Schiedam dient rekening te worden gehouden
met het feit dat Schiedam van oudsher een laag geschoolde beroepsbevolking heeft. D66
Schiedam vindt dat de gemeente de stad ook aantrekkelijk moet maken voor hoogopgeleiden.
Toename van hoogwaardige arbeidsplaatsen zal leiden tot werkgelegenheid op alle niveau’s.
Koopzondagen
D66 Schiedam wil dat de gemeente de winkeliers in de stad er toe aanzet om in gezamenlijk
overleg tot een verdeling van de koopzondagen op diverse winkellocaties te komen, zodat er
wekelijks in een ander deel van de stad koopzondag is; een efficiënte invulling voor Schiedam!
Circulaire Economie
D66 is voorstander van een duurzame economie; lokaal ziet D66 Schiedam ook graag ontwikkeling
van een circulaire economie (=hergebruik van materialen en grondstoffen). Een mooi voorbeeld
hiervan is de Rotterzwam.
Reclamebelasting
D66 Schiedam wil dat de reclamebelasting in deze vorm voor (binnenstad-)ondernemers wordt
afgeschaft. Het middel van een bedrijfsinvesteringszone is hiervoor geschikter, mits met de
verkregen middelen aantoonbare positieve resultaten bereikt worden. Op deze manier betalen ook
vastgoedeigenaren mee aan een sterkere binnenstad.
Ondernemersloket
D66 Schiedam vindt dat het ondernemersloket van de gemeente moet worden versterkt.
Hoogstraat
De aanpak van de Hoogstraat moet haar hoge prioriteit uiteraard behouden, maar D66 Schiedam
vindt nadrukkelijk dat het onderdeel moet zijn van een totale visie op bedrijvigheid, toerisme, cultuur
en wonen. In een levendige en prettige binnenstad moet worden geïnvesteerd in wonen
bijvoorbeeld door wonen boven winkels te stimuleren. De aanpak van de leegstand in de
Hoogstraat e.o. blijft een lastig aan te pakken probleem. Er is weinig vooruitgang waar te nemen;
het tempo moet omhoog. Hoewel de gemeente slechts één van de spelers is in het gebied, naast
ondernemers, winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners, kan zij met haar unieke positie een
aanjagende, bemiddelende en versterkende rol spelen, zonder dat dit meteen betekent dat er fors
wordt geïnvesteerd met gemeenschapsgeld. Bestuurders en medewerkers zullen zich in persoon
actief en intensief in moeten zetten om partijen bij elkaar te brengen, te interesseren voor Schiedam
en te verleiden te investeren in onze mooie stad.
Centrumdistributie
D66 Schiedam wil dat de gemeente samen met de ondernemers in de binnenstad de mogelijkheid
onderzoekt van een systeem van duurzame centrumdistributie. Hierbij kunnen ondernemers in de
binnenstad vanuit één punt via duurzame vervoermiddelen bevoorraad worden.
Omgekeerd moet ook de mogelijkheid van een gezamenlijke koeriersservice die bestellingen bij
Schiedammers thuisbezorgt worden onderzocht.
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Grondeigendom
Gronduitgifte in erfpacht moet naar de mening van D66 Schiedam worden stopgezet;
grondeigendom is de regel! Alle burgers en bedrijven moeten opnieuw ongeclausuleerd het recht
krijgen om de grond onder woning en bedrijfspand in eigendom te verwerven tegen de marktprijs
van het moment en zonder opslagen voor gemeentelijke inkomstenderving in de toekomst. De
gemeente stort de opbrengsten dan volledig in het grondfonds en hanteert bij canonverhogingen
de gemiddelde huurstijging als uitgangspunt tenzij de grondprijsontwikkeling dusdanig is dat een
canonverláging is aangewezen.
Toerisme
D66 Schiedam gelooft in de kracht van de stad en zet volop in op toerisme. De infrastructuur die
toerisme bevordert moet worden aangepakt. Het is de taak van de gemeente randvoorwaarden te
scheppen zodat de ondernemer de kans krijgt om op eigen kracht deze markt verder te
ontwikkelen.
Goede hotels moeten worden gestimuleerd om naar Schiedam te komen en Bed&Breakfast
faciliteiten in de oude binnenstad moeten worden gestimuleerd.
Parkeerbeleid voor bussen langs de rand van de stad en diverse vormen van watertoerisme hebben
hierbij de aandacht van D66 Schiedam.
Als aanvulling en ondersteuning van kunst, molens, musea en toerisme in de gemeente ziet D66 in
Schiedam graag een beeldenroute toegevoegd.
D66 Schiedam stemt in met de huidige promotie maar onderstreept de noodzaak van gelijktijdige
structurele verbeteringen in het aanbod. D66 Schiedam pleit ervoor om in promotie ook aansluiting
te zoeken bij Rotterdam. D66 Schiedam denkt hierbij vooral aan afspraken met de Cruiseterminal,
de partyvaart en de watertaxi voor bezoeken via het water aan Schiedam. Een veelheid aan
arrangementen is mogelijk.
D66 Schiedam wil dat onderzocht wordt of er een ‘haventaxi’ kan komen voor regulier vervoer van
personen vanaf de Buitenhaven en Schieveste naar de Oude Sluis en verder.
D66 Schiedam hecht er groot belang aan dat de verschillende in Schiedam aanwezige instellingen
op het gebied van het toerisme nauw samenwerken om de stad als geheel onder de aandacht te
brengen, ook bijvoorbeeld via een gezamenlijke TV- en/of radiospot. De gemeente dient dit te
stimuleren en dit zonodig als voorwaarde voor eventuele subsidieverlening aan deze instellingen te
verbinden.
D66 Schiedam is -ook in het kader van duurzaamheid- voor een aantal watertappunten van
“Join the Pipe”.
D66 Schiedam wil dat Het Glazen Huis (Serious Request, 3FM) naar Schiedam komt, hetgeen
Schiedam een week lang dagelijks in de nationale media zou doen staan. Dat dit een impuls voor
de lokale economie kan zijn, blijkt uit ervaringen van steden als Enschede en Utrecht.
Dit geldt ook voor het evenement Roze Zaterdag, dat D66 Schiedam naar de stad zal proberen te
halen.
D66 Schiedam streeft ernaar Schiedam op vele manieren breed onder de aandacht te krijgen,
bijvoorbeeld als locatie van speelfilms en tv-producties.
D66 Schiedam wil belangrijke historische gebouwen koesteren en vindt dat deze eventueel in eigen
beheer genomen moeten worden. Dan kan de gemeenschap zelf beslissen welke bestemming
gewenst en haalbaar is. D66 wil dat Schiedammers actief worden betrokken bij planvorming en
besluitvorming. Samen dromen, denken en doen!
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Van de fluisterboten wordt zowel door Schiedammers als door toeristen enthousiast gebruikt
gemaakt. D66 Schiedam is voorstander van blijvende subsidiëring door de gemeente; een
oplossing waarbij (overdekte) fluisterboten het gehele jaar door kunnen blijven varen wordt hierbij
toegejuicht.
D66 Schiedam wil dat de gemeente zich actief inzet -naast het project "Werk aan de Winkel"- voor
het in oude luister herstellen van beeldbepalende panden in de binnenstad.
Zo kan bijvoorbeeld voormalig hotel De Kroon (voormalig pand Hans Textiel) ontdaan worden van
de lelijke gevelbekleding en hersteld worden in haar oorspronkelijke (beeldbepalende) vorm.
Oude Passage
D66 ziet mogelijkheden voor een nieuwe bestemming van de authentieke Oude Passage, namelijk
deze ontwikkelen tot een overdekte markt. Nu is er weinig bedrijvigheid meer, wel leegstand en
geen belangstelling van grotere zaken. Een (vers)markt met kleine kramen en minizaken biedt
mogelijkheden voor kleine zelfstandigen. Gezien de uitstekende bereikbaarheid met openbaar
vervoer en grotere winkels in directe nabijheid, zijn naast Schiedammers ook bezoekers uit
Rotterdam-West en Vlaardingen-Holy te verwachten.
Buurtgebouwen
D66 Schiedam constateert in Schiedam-Noord een onaanvaardbaar tekort aan voorzieningen voor
het organiseren van buurtactiviteiten. D66 Schiedam pleit daarom voor het faciliteren van
bewonersinitiatieven op dit vlak.

www.D66Schiedam.nl ,www.facebook.com/D66Schiedam en Twitter: @D66Schiedam

6. Samenleven, Onderwijs en Veiligheid
D66 is voorstander van het overhevelen van taken van de landelijke overheid naar de gemeente,
omdat decentralisatie de afstand tussen bestuur en inwoners verkleint. Hierdoor kunnen voorlichting
en het bieden van mogelijkheden meer specifiek worden ingezet op gezond en veilig leven, eten,
bewegen, werken, wonen, leren en onderwijs.
De in gang gezette overheveling van taken gaat helaas ook gepaard met financiële pijn en het
beroep op mensen wordt groter.
De wetten die de overheveling van taken van de landelijke overheid naar de gemeente gaan
reguleren worden in 2015 van kracht.
Zorg
D66 Schiedam gelooft in mogelijkheden om met minder geld (nog betere) zorg te leveren. Dit kan
wanneer eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid goed worden afgestemd; de kanteling van
"recht op" hulp en voorzieningen naar "wat is nodig om te kunnen blijven participeren"!
Deze vergaande omslag in denken kan niet zonder sturing door de gemeente.
Met maximale garanties voor de privacy van hulpvragers ondersteunt D66 Schiedam de wens naar
digitale dossiervorming. Dit kan een gecoördineerde aanpak en doelgerichte en efficiënte
samenwerking van meerdere hulpverleners per situatie bevorderen.
Er wordt veel gevraagd van het aanpassingsvermogen van burgers, ambtenaren en professionals.
Dit leidt soms tot behoefte aan meer regels, maar D66 hecht zeer aan werken vanuit vertrouwen.
Zo min mogelijk regels en een grote mate van vrijheid, juist ook voor hulpverleners.
Het betreft besteding van gemeenschapsgelden, waarvoor de gemeente uiteraard wel de
uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt.
D66 Schiedam vindt ook zorgvuldige en gefaseerde voorlichting in dit proces cruciaal en zal de
ontwikkelingen alert volgen.
D66 Schiedam is bij de nieuwe aanpak voor open samenwerking met relevante organisaties,
instanties en andere gemeenten in de regio (stadsregio Rotterdam en subregio Nieuwe Waterweg
Noord).
Schiedam is van oudsher een stad met relatief veel kwetsbare inwoners. D66 Schiedam zal toezien
op een vangnet waardoor deze Schiedammers niet tussen wal en schip raken; als groep of als
individu.
D66 Schiedam steunt het zoeken naar creatieve oplossingen die door het wegvallen van vooral
ondersteunde zorg (van AWBZ naar WMO) kunnen ontstaan. De wijkondersteuningsteams (WOT)
zijn hiervoor een geschikt middel.
D66 (h)erkent de wens van ouderen om zo lang mogelijk in de oude omgeving te blijven wonen.
Nieuwe ontwikkelingen bevorderen dit. Echter, voor met name hoogbejaarden met een grote
zorgbehoefte kan dit nadelig zijn vanwege kans op verwaarlozing en vereenzaming.
D66 Schiedam vindt dit ongewenst en zoekt creatieve oplossingen, algemene en specifieke opties,
die voorkomen dat mensen die hulp willen en nodig hebben maar dit niet voldoende kenbaar
maken, buiten beeld blijven.
Onderwijs
D66 Schiedam vindt de zorg voor goed basis- en voorgezet onderwijs een essentiële
verantwoordelijkheid van de gemeente en wil een verbetering van de onderwijsresultaten in
Schiedam en beoogt passend onderwijs voor ieder kind en voor iedere volwassene.
Dromen, denken en doen: D66 Schiedam staat daar voor: ook op het vlak van onderwijs!
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Het niet-behalen van een diploma, vaak veroorzaakt door gezinsproblemen, cultuurverschillen en
taalachterstand, leidt meestal naast individuele ook tot maatschappelijke problemen. Hier ligt een
taak voor het onderwijs, dat meer gefaciliteerd dient te worden. Aandacht voor voortijdige
schoolverlaters moet worden voortgezet.
D66 Schiedam is voorstander van gemengde scholen, omdat zij waarde hecht aan "het anders zijn"
van mensen. Wel moeten ouders hun schoolkeuze in vrijheid kunnen bepalen. D66 Schiedam wil
dat onderwijsinstellingen respectvol aandacht besteden aan verschillen tussen mensen, omdat
integratie te maken heeft met open en in harmonie omgaan met "de ander" ongeacht afkomst,
leeftijd, opleiding, inkomen, sekse en seksuele geaardheid.
Studenten
Schiedam is een gemeente met veel jeugd. D66 Schiedam wil een aantrekkelijk woon- werk- en
recreatieklimaat voor de jeugd en (oudere) jongeren om deze jongeren aan Schiedam te binden.
D66 Schiedam gelooft dat het voor de ontwikkeling van Schiedam belangrijk is dat jongeren zich
willen vestigen in Schiedam en daarmee de Schiedamse economie een extra impuls geven. Als
daarbij het onderwijsklimaat ook gestimuleerd wordt stijgt het niveau van onderwijs in Schiedam en
daarmee ook het welvaartsniveau.
D66 Schiedam richt zich dan ook op de volgende punten.
 Het versterken van het middelbaar beroepsonderwijs;
 Het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs naar Schiedam halen;
 Zichtbaar zijn op huidige onderwijsinstellingen en ze betrekken in gemeentelijke activiteiten;
 Het creëren en faciliteren van betaalbare en veilige studentenhuisvesting (op Schieveste);
 Het promoten van sport- en horecagelegenheden en andere aantrekkelijke faciliteiten die
Schiedam te bieden heeft voor studenten;
 Het creëren van een aantrekkelijk vergunningstelsel voor particuliere evenementen en
festivals;
 Het in stand houden van de bestaande infrastructuur en deze waar nodig uitbreiden
(bijvoorbeeld de fietsontsluiting richting Delft).
Integratie
De gemeente heeft in Schiedam-Oost een programma opgestart: beter leven in Oost. Hierbij is de
integratie van Moelanders (Midden- en Oost-Europeanen) nadrukkelijk een onderdeel.
D66 Schiedam zou graag zien dat de gemeente dit programma voortzet en onderzoekt of dit soort
programma’s ook mogelijk zijn in andere wijken, bijvoorbeeld Nieuwland.
Het aanpakken van huisjesmelkers heeft ook hierbij voor D66 Schiedam hoge prioriteit.
Preventie
D66 Schiedam beschermt grondrechten van alle Schiedammers; ook en met name op het gebied
van privacy. Daarom wil D66 Schiedam dat de inzet van politie eerst beter beoordeeld wordt op de
effectiviteit ten aanzien van de aanpak van verloedering en onveilige plekken voordat in uiterste
gevallen en dan met toestemming van de raad, cameraregistratie wordt ingezet.
Om de effectiviteit van politie te verhogen kan het team toezicht en handhaving (LBB) steviger
worden ingezet en ook een team buurtpreventie worden opgericht. D66 Schiedam wil dat het
cameratoezicht dat vanaf 2011 in het Beatrixpark plaatsvindt wordt geëvalueerd.
D66 Schiedam vindt dat om kleine criminaliteit tegen te gaan politie-inzet moet worden verhoogd.
Het doen van aangifte moet worden vereenvoudigd, waardoor opsporing en pakkans omhoog gaan.
Veelplegers hebben een gerichte aanpak nodig, bij voorkeur in samenspraak met onderwijs en
wijkagenten.
D66 Schiedam vindt het toezicht bij de fietsenstalling op het station onvoldoende en sluit extra
camera's hier niet uit.
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D66 Schiedam ziet preventief fouilleren als een middel dat alleen in uiterste gevallen mag worden
ingezet en zal het dan kritisch toetsen aan de grondrechten.
De gemeente heeft om de stad schoon te houden een contract afgesloten met Irado, maar de
hiervoor beschikbare gelden nemen af. Veel hangt nu af van initiatieven van de Schiedammers.
D66 Schiedam kiest bewust voor meer eigen initiatief en wil dat bewoners actief worden betrokken
bij het schoner, en veiliger maken van hun directe woonomgeving.
Opgerichte buurtpreventieteams, de dagelijks ogen en oren van de buurt die misstanden bij de
betreffende (gemeente) instanties aangeven, worden ruim geaccepteerd en gerespecteerd.
Het instrument buurtbemiddeling ziet D66 graag verder uitgewerkt en versterkt.
Het team toezicht en handhaving (LBB) is de laatste jaren geprofessionaliseerd, maar dient naar
het oordeel van D66 Schiedam verder getraind te worden in het uitvoeren van hun werkzaamheden.
Hierbij verdient vergroting van het imago en draagvlak bijzondere aandacht temeer daar het hier
gaat om een combinatie van handhaving en voorlichting.
Helder moet zijn dat de taak van de LBB een andere is dan die van de politie.
D66 Schiedam beoordeelt het werk dat Bureau Halt heeft verricht als waardevol, vooral ook omdat
ouders betrokken worden en pleit er daarom voor dat deze taken worden voortgezet.
Gemeentelijk wietbeleid
D66 Schiedam vindt dat de gemeente zich moet aansluiten bij de wens van de meerderheid van de
grote steden in Nederland om wietteelt te reguleren en te legaliseren. Het kost politie en openbare
diensten te veel inzet om illegale hennepkwekerijen op te rollen.
Jeugd en Jongeren
D66 Schiedam constateert dat de bezuinigingen van de afgelopen jaren zeker ook ten koste van de
schiedamse jeugd zijn gegaan; TOS, huiskamerprojecten, een jongerencentrum zijn voorbeelden
van wegbezuinigde en afgeblazen projecten en D66 Schiedam ziet daarom Jeugd en Jongeren
graag als apart portefeuille-onderdeel.
D66 Schiedam is verheugd over de manier waarop de Kindergemeenteraad de afgelopen twee jaar
vorm heeft gekregen, pleit voor continuering en juicht het toe wanneer de twee raden die in de
periode 2014-2018 de basisschooljeugd vertegenwoordigen bij voorkomende kwesties om advies
worden gevraagd.
D66 Schiedam vindt het van groot belang dat jongeren en politiek met elkaar in contact staan.
Kennis en vaardigheden die in de Kindergemeenteraad zijn opgedaan moeten niet onbenut blijven
en D66 wil daarom bewerkstelligen dat enkele keren per jaar een debat met deze groep plaatsvindt.
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7. Duurzame infrastructuur en mobiliteit
D66 Schiedam ziet op grond van de ligging kansen voor Schiedam die nog niet benut worden en
zet zich ervoor in dat deze worden gepakt! Bedrijfsleven en inwoners van Schiedam hebben belang
bij een goede ontsluiting van de stad.
D66 Schiedam realiseert zich dat mobiliteit ook problemen met zich meebrengt. Bijvoorbeeld op het
gebied van parkeren, veiligheid en milieu. D66 Schiedam wil daarom dat alle mogelijke negatieve
gevolgen van voorgenomen maatregelen goed in kaart worden gebracht zodat zij kunnen worden
afgezet tegen de voordelen van een voorgenomen maatregel. Nauw overleg met direct
betrokkenen wordt ook hier uiteraard door D66 bepleit.
D66 Schiedam wil
 de herinrichting van de ‘Kiss&Ride’ achter het station,
 de aanleg van een Park&Ride rond/bij stations, met aantrekkelijke tarieven voor Park&Ride
bij Schieveste,
 de aanleg van een Park&Ride bij Vijfsluizen, in verband met het doortrekken van de A4 en
het metrostation,
 toegankelijke stations voor mensen met rollators, scootmobielen en (elektrische) rolstoelen.
Schiedam-Noord
D66 Schiedam vindt dat de ontsluiting van Schiedam-Noord meer aandacht behoeft.
D66 Schiedam blijft zich inzetten voor het doortrekken van de trambaan vanaf de keerlus aan de
Harreweg naar station Schiedam Centrum en wil om deze reden geen permanente andere invulling
aan het tramtracé geven dat hiervoor klaar ligt ten noorden van De Akkers.
De tramverbinding tussen het Bachplein en de Harreweg moet hersteld worden in oorspronkelijke
vorm: dus ook rijden in de avonduren en op zondagochtend! Zolang de tramverbinding nog niet is
hersteld dient het ringbusje te blijven.
D66 Schiedam wil dat in samenwerking met Rotterdam onderzoek gestart wordt voor een mogelijke
verbindingsweg via de Matlingeweg naar de A13 middels een aftakking van de ‘s-Gravelandsweg.
En vindt ook actueel onderzoek naar het doortrekken van de Polderdwarsweg als verbinding met
het bedrijventerrein Rotterdam Noord-West en de A13 noodzakelijk.
D66 Schiedam blijft streven naar een treinstation Spaland/Sveaparken.
Zeker in verband met de komende spoorverdubbeling waardoor er mogelijk financiële middelen
vrijkomen en met de ruimte die is vrij gemaakt voor het doortrekken van de tram vanaf Woudhoek
naar het aan te leggen station Spaland/Sveaparken.
Duurzaamheid en vervoer
D66 Schiedam streeft naar een duurzaam Schiedam en ondersteunt daarom duurzame
alternatieven als elektrische vervoermiddelen en wil dat eigenaars van elektrische auto’s in
aanmerking kunnen komen voor interessante regelingen voor wat betreft parkeervergunningen en
parkeerkosten. Ook de aanschaf van elektrische scooters moet aantrekkelijk worden gemaakt. Bij
deze aandacht voor elektrische vervoermiddelen horen ook meer oplaadpunten voor elektrische
scooters, auto’s en fietsen.
D66 Schiedam is voorstander van een onderzoek naar een subsidieproject voor korting op de
aanschaf van e-scooters gezien de voordelen voor milieu en geluidsoverlast en de kostenbesparing
voor gebruikers.
D66 Schiedam wil dat het Openbaar Vervoer in de stad wordt versterkt en verfijnd, dat wijken beter
en frequenter ontsloten worden door een fijnmazig systeem met kleinere bussen.
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Verkeersveiligheid
D66 Schiedam hecht aan (verkeers)veiligheid.
Het onderhoud van de gemeentelijke wegen is daarom ook voor D66 Schiedam een punt van grote
zorg.
D66 Schiedam vindt dat scholen goed bereikbaar moeten zijn maar onder voorwaarde dat de
veiligheid van de kinderen niet in gevaar komt. Stopverboden voor auto's moeten serieus worden
overwogen als informele maatregelen om de verkeersveiligheid rondom scholen te garanderen
onvoldoende zijn. En spandoeken met de tekst “De scholen zijn weer begonnen” moeten aan het
begin van het schooljaar (weer) opgehangen worden
D66 Schiedam wil het gebruik van de fiets blijven stimuleren. Bijvoorbeeld door het adequaat
afstemmen van verkeerslichten, het actief aanpakken van verkeersonveilige situaties, het
aanleggen en onderhouden van veilige en kwalitatief goede fietspaden, het onderzoeken van de
mogelijkheden van een groene golf voor fietsers op doorgaande en schoolroutes (veilig!) tijdens de
spits en natuurlijk door voldoende (gratis, bewaakte) stallingmogelijkheden bij OV-punten, winkels,
postkantoor, markten, apotheken, sportaccommodaties, uitgaansgelegenheden etc..
D66 Schiedam wil dat onderzocht wordt of Schiedam in aanmerking kan komen voor de titel van
“Fietsstad”.
Rotterdam The Hague Airport
D66 Schiedam meent dat Rotterdam The Hague Airport een belangrijke ondersteuning van het
regionale bedrijfsleven is. Het handhaven van het vliegveld op de huidige locatie mag van D66
echter niet leiden tot een toename van geluidshinder. Een verslechtering van de leefbaarheid in de
nabije woonomgeving en dan vooral toenemende verstoring van het slaapritme is ontoelaatbaar. De
veiligheid van Rotterdam Airport en omgeving mag niet afnemen.
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8. Wonen, Voorzieningen, Openbare ruimte
Uitgangspunten voor het welzijn en de leefbaarheid in Schiedam zijn duurzaamheid en een
harmonieuze samenleving waarin gelijkwaardigheid en respect voorop staan.
D66 Schiedam ziet Schiedam graag groeien en richt zich daarbij op welzijn en welvaart voor alle
Schiedammers. Een toename van het aantal inwoners mag niet ten koste gaan van een goede
woonomgeving. Wat moet toenemen in onze stad is vooral de kwaliteit van wonen. Aangezien er
momenteel een tekort is aan woningen in het middensegment zet D66 Schiedam in op deze
woningen. Woningen bouwen in particulier opdrachtgeverschap moet worden gestimuleerd.
Duurzaamheidssubsidies
D66 Schiedam wil dat duurzaamheid wordt bevorderd door projecten, duurzaamheidssubsidie en
afspraken met bijvoorbeeld Woonplus over het plaatsen van de nieuwste Hr-ketels, groene daken,
zonnepanelen en duurzame bouw. Dit heeft tevens een gunstig effect op de energielasten.
Parkeren
D66 Schiedam vindt dat creatieve oplossingen gevonden moeten worden voor de nijpende
parkeerproblemen in sommige delen van de stad en wil bij nieuwbouw geen norm lager dan 1,8
omdat meer dan 1 auto per huishouden inmiddels gebruikelijk is.
Betaald parkeren/vergunningparkeren dient alleen ingevoerd te worden op die plekken waar het
noodzakelijk is om het parkeergedrag te reguleren. Daar waar betaald parkeren wordt ingevoerd,
dienen de tarieven niet hoger te zijn dan wat minimaal noodzakelijk is. Te hoge tarieven zijn
schadelijk voor de middenstand en kunnen forensen nopen elders te gaan wonen.
Om een autoluwe binnenstad mogelijk te maken is D66 Schiedam voor de bouw van een
parkeervoorziening aan de westkant van het centrum en ziet de mogelijkheid voor de oude
brandweerkazerne in plaats van het Molenkwartier graag nader onderzocht.
Om de overlast van in de wijken geparkeerde bedrijfsbusjes tegen te gaan pleit D66 ervoor om
parkeerterreinen in bijvoorbeeld industriegebieden hiervoor open te stellen op tijden dat deze niet
worden gebruikt.
Woonomgeving
D66 vindt de kwaliteit van de woonomgeving, een schone buitenruimte, één van de voorwaarden
voor prettig wonen en welzijn. Daarom wil D66 dat toezichthouders o.b.v. periodieke verslaglegging
in de gaten houden dat de contracten die de gemeente met toeleveranciers m.b.t. het beheer van
de openbare ruimte heeft, worden nageleefd. De gemeente is verantwoordelijk voor goed
onderhoud van de bruggen in Schiedam. Er wordt gekeken naar de herinrichting van gebieden waar
voormalige pakhuizen de laatste jaren geschikt zijn gemaakt voor bewoning; de openbare ruimte
dient hierop in een aantal gevallen nog aangepast te worden. Naast Woonplus worden in
voorkomende gevallen ook andere partijen door de gemeente, wanneer het gemeentegrond betreft,
uitgenodigd offerte uit te brengen voor een bouwplan.
D66 Schiedam stimuleert maatregelen en acties die verloedering van de openbare ruimte door
vervuiling en graffiti tegengaan.
D66 Schiedam wil dat de verzakkingsproblemen die zich op meerdere plekken o.a. in Schiedam
Noord en Schiedam Oost voordoen, voortvarend worden aangepakt en dat de bewoners daarbij
qua kosten worden ontzien.
D66 Schiedam staat positief tegenover het “schouwsysteem”, waarbij bewoners van de ene wijk
een andere wijk bezoeken en op woonkwaliteit beoordelen. D66 Schiedam wil het schouwen verder
stimuleren door hiervoor meer geld vrij te maken.
D66 Schiedam zet zich in voor het stimuleren van bewoners en bewonersverenigingen om een
bijdrage te leveren aan hun directe omgeving door bv straten en groenstroken te adopteren en
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schoon te houden. Daarbij ligt een actievere rol voor Irado bij het beheersen van sommige
moeilijker oplosbare overlast voor de hand.
D66 Schiedam voor een duurzame en groene stad.
D66 is voor continuering van het huidige bomenplan met herplantplicht voor gemeente en
particulieren. Voor bomen die gekapt moeten worden in verband met werkzaamheden voor de A4
moet eenzelfde aantal op andere plaatsen binnen de gemeente worden teruggeplaatst.
D66 Schiedam vindt dat de gemeente positief en open moet kijken naar nieuwe (publiek - private)
burgerinitiatieven voor moderne samenwerkingsverbanden en wil vergunningen, ontheffingen,
subsidies en het medefinancieringsbeleid herzien in samenhang met de effecten op natuur en
natuurwaarden. In dit verband blijft D66 Schiedam voorstander van het herbestemmen van het Gat
van Bolmers tot een klein formaat stadspark.
D66 Schiedam steunt de huidige projecten op Vijfsluizen, Landvreugd en (voor zo lang dat mogelijk
is) het Wibautplein. En wil een onderzoek naar het gebruik van langdurig braakliggende stukken
(vaak vervuilde) grond voor het verbouwen van (snelgroeiende) gewassen zoals bamboe en
olifantsgras. Deze gewassen kunnen vervolgens verkocht worden voor gebruik in de bio-industrie.
D66 Schiedam ziet graag dat wat betreft de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van milieu
zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de omliggende steden en dat de gemeente het goede
voorbeeld geeft door op duurzame wijze de openbare gemeentelijke gebouwen te beheren en
bedrijven en particulieren stimuleert bij het maken van groene keuzes. Nieuwbouwprojecten moeten
worden gecompleteerd met een duurzaamheidsparagraaf.
Het uitreiken van een jaarlijkse onderscheiding voor ‘lokaal groen ondernemerschap’ lijkt D66 een
stimulans en een jaarlijkse duurzaamheidsconferentie voor Schiedamse ondernemers om
thematisch ideeën uit te wisselen aanbevelenswaardig.
De beste manier om afval in te zamelen is sterk afhankelijk van het type wijk en van het soort
woningbouw. Duidelijk is dat gescheiden afvalinzameling bij hoogbouw moeizaam verloopt. D66
Schiedam wil het percentage van afvalscheiding minimaal verdubbelen en ziet mogelijkheden voor
creatieve oplossingen door bewoners hier actief bij te betrekken.
D66 Schiedam zal bij gebruik van persoonlijke pasjes nauwlettend de waarborgen voor privacy in
de gaten houden en vindt dat het gebruik van de afvalcontainers goed moet worden gemonitord en
gerapporteerd. Intensievere controle op naast containers gedeponeerd afval vindt D66 Schiedam
noodzakelijk.
Schiedam staat op de lijst van Nederlandse steden met de hoogste concentraties luchtvervuiling.
De grootste oorzaak is de uitstoot van het verkeer (stikstofdioxide, fijnstof). D66 Schiedam wil dat
de gemeente emissiearm vervoer in de stad proactief stimuleert en zelf het voorbeeld geeft.
Elektrisch rijden moet onder andere gestimuleerd worden door het aantal laadpalen uit te breiden.
Invoering van een milieusticker naar Duits voorbeeld moet onderzocht worden. Geen scholen in de
nabijheid van de grote verkeersaders. Als het Rotterdamse experiment ‘wassende weg’ goede
resultaten oplevert voor de luchtkwaliteit verdient dat navolging in Schiedam.
D66 Schiedam wil duurzaamheid in de stad ook bevorderen met in de praktijk bewezen oplossingen
als groene daken, verticale tuinen en bomen en struiken langs drukke wegen. Een
binnenstadservice waarmee vervuilend vrachtvervoer beperkt wordt past ook in dit rijtje.
Honden
D66 Schiedam acht de tot nu toe genomen maatregelen om de ergernis over hondenpoep weg te
nemen niet voldoende effectief en pleit daarom voor een meer gerichte combinatie van handhaven
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en voorzieningen creëren. Deze aanpak moet specifiek worden ingezet op plekken waar de overlast
het grootst is en de effectiviteit moet vervolgens op basis van heldere criteria worden geëvalueerd.
D66 Schiedam vindt ook dat de opbrengst van de hondenbelasting gebruikt moet worden om de
kosten van hondenvoorzieningen (zoals hondenlosloopzones) te dekken en dat de hoogte van de
hondenbelasting dus moet worden afgestemd op deze kosten. Dat de gemeente hierin volledig
transparant moet zijn is voor D66 Schiedam vanzelfsprekend!
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9. Digitale Dienstverlening
Internet en digitale communicatie zijn anno 2014 niet meer weg te denken. De voordelen ervan voor
het optimaliseren van dienstverlening zijn omvangrijk en moeten worden benut.
D66 Schiedam wil daarom niet op deze dienstverlening bezuinigen.
D66 Schiedam wil dat de dienstverlening van de gemeente zo servicegericht mogelijk is en vindt
dat ICT daarbij een ondersteunende rol moet spelen door met name inwoners en ondernemers
actief te benaderen en gericht te informeren. Het doel is een flexibele effectieve 24-uurs
dienstverlening. D66 Schiedam zal (voorgenomen) acties beoordelen op hun meerwaarde voor de
gebruikers van de dienst.
D66 Schiedam realiseert zich ook terdege dat niet iedereen "er" goed mee uit de voeten kan en
vindt dat Schiedammers die -om verschillende redenen- geen mogelijkheden tot digitale
communicatie hebben wel aanspraak moeten kunnen maken op hetzelfde hoge serviceniveau. Voor
diegenen voor wie het verwerven van deze vaardigheden duidelijk geen optie meer is dient de
gemeente op andere wijze toegankelijk te blijven. Voor wie dit nog wel mogelijk is wil D66 Schiedam
dat maximale ondersteuning bij hun streven naar digitale educatie aanwezig is.
D66 is voorstander van het aanbieden van gratis Wifi in alle winkelgebieden van de gemeente,
maar blijft kritisch op waarborgen voor de privacy. D66 beschermt de grondrechten van alle
Schiedammers ook op dit gebied.
D66 Schiedam is voorstander van glasvezelkabel in onze gemeente maar wil geen monopolie van
internetproviders op dit netwerk.
D66 zal erop toezien dat de afdeling Geo-informatie dit glasvezelnetwerk en andere ondergrondse
aanvulling en wijzigingen zo snel mogelijk verwerkt in de databank en dat zodoende missers tijdens
graafwerkzaamheden kunnen worden voorkomen. D66 wil dat de veiligheid en de redundantie (=
aanwezigheid reserve-voorzieningen, zodat systeem bij schade blijft functioneren) van het netwerk
voldoende geborgd is.
D66 Schiedam vindt het van groot belang dat de veiligheid van de aangeboden netwerken van
goede kwaliteit is en zal aandringen op een garantie voor ononderbroken service van deze en
andere nutsvoorzieningen.
Open data
D66 Schiedam vindt dat de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) misbruikt wordt, wat leidt tot
bureaucratie en hoge kosten door o.a. spookaanvragen.
D66 Schiedam vindt dat indrukwekkende voorbeelden uit het buitenland leren dat het ontsluiten van
(financiële) informatie door overheden via Open (Spending) Data zorgt voor een transparantere en
efficiëntere overheid. De gegevens die de overheid gebruikt, mits ze geen persoonlijke zaken
betreffen, zou voor iedereen beschikbaar moeten zijn.
D66 Schiedam wil dat ook marktpartijen deze "Open Data" kunnen gebruiken voor het ontwikkelen
van toepassingen ten behoeve van burgers en overheden. Zij kunnen zo eventueel economische
kennis, invloed en/of inzicht toevoegen.
Het openbaar maken van open data is een effectieve en innovatieve manier om verantwoording af
te leggen en controle uit te oefenen.
D66 vindt dat elke maatregel een specifiek doel moet dienen. Diverse internet-enquêtes kunnen
hierover inzicht verschaffen en vergroten de betrokkenheid. Zorgvuldigheid en enige
terughoudendheid is aan de orde; meet niet om het meten, maar meet alleen wat je moet weten
om te kunnen verbeteren en meet dat afgewogen!

www.D66Schiedam.nl ,www.facebook.com/D66Schiedam en Twitter: @D66Schiedam

D66 juicht landelijke initiatieven toe die bedoeld zijn om bij te dragen aan een verbeterde
afstemming van gemeentelijk aanbod op wensen van burgers omdat ze de betrokkenheid van
burgers kunnen vergroten, maar zal deze altijd lokaal toetsen.
D66 Schiedam is van mening dat de gemeentelijke website overzichtelijker en vriendelijker moet en
dat bij het verlaten van de site het handig is de gebruiker te vragen of het bezoek het verwachte
resultaat heeft opgeleverd. D66 Schiedam zal onderwerpen gerelateerd aan de toegankelijkheid
van de gemeentesite volgen en uit te diepen, waarbij privacy waarborgen altijd een criterium zijn.
Door regelmatig internetenquêtes in te zetten op buurt niveau ontstaat er een buurtthermometer die
zichtbaar kan maken of het gevoerde beleid effectief is.
D66 Schiedam volgt alle onderwerpen die gerelateerd zijn aan de toegankelijkheid en openheid van
de gemeentelijke website. Hierbij is de zorg voor veiligheid en privacy een leidend principe dat ook
de verplichting tot heldere informatie hierover omvat. D66 zal stimuleren dat beschikbare data
dichterbij mensen gebracht wordt, bv via App’s die een intensiever gebruik van mobiele apparatuur
stimuleren en is groot voorstander van bv een lokale App die het indienen van een burgerinitiatief
vergemakkelijkt.
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10. Sport en Cultuur
D66 Schiedam wil dat sport, kunst en cultuur zich hier thuis voelen, want dat biedt ook meer
perspectief voor andere functies die D66 belangrijk vindt zoals leefbaarheid, toerisme en meer
economische bedrijvigheid. D66 wil dat de te maken en gemaakte keuzes steeds opnieuw worden
beoordeeld. Die beoordeling moet geschieden op (minimaal) de volgende punten:
 op goede contacten van de gemeente met alle sportverenigingen in Schiedam,
 dat in gelijke gevallen sportverenigingen gelijk worden behandeld,
 dat toezeggingen worden nagekomen.
De gemeente dient de veiligheid in de sportparken te garanderen o.a. door toezicht in de avonden,
door camera’s, aangepaste bosschages en goede verlichting.
Gemeentelijke sportparken
D66 Schiedam wil dat sportaccommodaties efficiënt worden gebruikt. Hockeyvereniging Spirit
fuseert met Asvion en moet zo snel mogelijk in zijn geheel naar Sportpark Harga (aan de andere
zijde van de Hargalaan) verhuizen met een eventuele gemeentelijke financiële bijdrage.
Ontwikkeling van het sportpark op het dak van de A4 wordt door D66 Schiedam ondersteund. De
belangen van omwonenden zullen daarbij nauwlettend in de gaten worden gehouden.
Kunstsector
Door het klimaat voor kunstenaars en galeries te verbeteren wordt naar het oordeel van D66
Schiedam de kunstsector gestimuleerd. Concreet denkt zij daarbij aan gezamenlijke exploitatie van
een lokale galerie voor kleine kunstenaars en/of het creëren van betaalbare werkruimtes voor
kunstenaars.
D66 wil dat de historische collecties van de Schiedamse musea voor onderwijs, kennisoverdracht,
en andere historische belangstelling beschikbaar komen op voor ieder toegankelijke wijze. De
stadsgeschiedenis verdient meer aandacht en door de historische collecties op thematische basis
door diverse instanties voor diverse doelgroepen in te zetten wordt het verleden meer zichtbaar
gemaakt. Ook een Schiedamse canon is hiertoe een goede mogelijkheid.
Gemeentelijke collecties blijven uiteraard gemeentelijk bezit.
Een permanente tentoonstelling bestaande uit een collectie van belangrijke Schiedammers van "ver
verleden tot nu" wordt door D66 Schiedam gesteund.
Evenementen
Evenementen zijn in de eerste plaats bestemd voor de burgers van Schiedam. D66 Schiedam vindt
dat ze verspreid over de stad en in verschillende tijden van het jaar moeten plaatsvinden en in
nauw overleg met Schiedamse ondernemers moeten worden georganiseerd.
Daarnaast kunnen vooral grotere evenementen Schiedam ook aantrekkelijker te maken voor nietSchiedammers. Een popconcert in het Beatrixpark lijkt D66 Schiedam daarom een goede
toevoeging aan de lijst met bestaande evenementen. Ook een grotere jaarlijks terugkerende
cultuurmanifestatie wordt door D66 Schiedam toegejuicht.
Bibliotheek en theater
D66 vindt dat een goede bibliotheekvoorziening van essentieel belang is. Het is ook een wenselijke
investering in de toekomst, maar de gemeente dient het beleid van bibliotheek en theater kritisch te
volgen en waar nodig bij te sturen.
D66 Schiedam wil dat het Wennekerpand een prominentere rol krijgt in cultureel Schiedam zonder
dat dit tot meer uitgaven voor de gemeente leidt.
Stedelijke architectuur
D66 is van oordeel dat Schiedam weer een architectuurbeleid moet voeren dat gebaseerd is op
hoogwaardige kwaliteit. Essentieel hierbij is dat er in alle gevallen een nauwe ‘samenspraak’ moet
zijn tussen architectuur en stedenbouw want D66 Schiedam vindt dat de betreffende locatie, de
www.D66Schiedam.nl ,www.facebook.com/D66Schiedam en Twitter: @D66Schiedam

historie en de omgeving medebepalend voor de architectuur. Daarom moet bij gunning van
toekomstige bouwprojecten dit uitgangspunt een belangrijk criterium zijn.
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11. Schiedam en de buitenwereld
Gemeentes en regio’s raken op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden; D66
Schiedam vindt voor een relatief kleine stad als de onze samenwerking cruciaal en wil ook hier
steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten handelen.
Metropool-en stadsregio
Ook voor zaken als openbaar vervoer hecht D66 Schiedam aan het democratische karakter van
besluitvorming en vindt de ontwikkelingen rond een eventuele metropoolregio zorgwekkend.
D66 Schiedam is voorstander van opheffing van de stadsregio maar tegen de vorming van een
metropoolregio en wil dat besluitvorming over de onderwerpen waar nu de stadsregio over gaat
door de provincie plaatsvindt. De Provinciale Staten worden immers rechtstreeks door de burger
gekozen waardoor daar de democratische controle kan plaatsvinden die in de metropoolregio
ontbreekt!
Samenwerking met andere gemeenten
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hebben op veel terreinen gemeenschappelijke belangen en
kunnen elkaar goed aanvullen. Op dit moment vindt er al veel samenwerking plaats met
Vlaardingen en Maassluis. D66 Schiedam staat hier positief tegenover en streeft ernaar om de
samenwerking met Vlaardingen en Maassluis op een constructieve manier verder te intensiveren.
Deze samenwerking kan verder vorm krijgen door de oprichting van een arbeidspool van
ambtenaren, zodat ambtenaren -afhankelijk van de werkdruk- kunnen worden uitgewisseld.
Fusie met andere gemeenten
D66 Schiedam vindt dat de gemeente Schiedam zelfstandig moet blijven en acht dit gezien het
aantal inwoners realistisch.
Europoort/DCMR
Ten aanzien van industrieterrein Europoort vindt D66 Schiedam dat veiligheid en milieu
gewaarborgd moet worden. Dit door intensievere controles en door hardnekkige overtreders harder
aan te pakken. Samen met onze landelijke fractie willen wij komen tot strengere wetgeving.
D66 streeft hierbij naar meer bevoegdheden voor de DCMR, zodat de DCMR daadkrachtig kan
optreden.

Droom, Denk en Doe met ons mee! Stem op 19 maart 2014 op
D66 Schiedam.
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