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Voorwoord lijsttrekker Marcel Bregman 

 
Als ik om mij heen kijk zie ik een Schiedam waarmee het 

steeds beter gaat. Er wordt volop geïnvesteerd in Schiedam 

en haar inwoners. D66 Schiedam heeft daar een belangrijke 

bijdrage in. En daar willen we graag mee verder! 

 

Als mensen somberen over de toekomst van hun stad, zetten 

wij daar een optimistische boodschap tegenover. Zonder de 

ogen te sluiten voor wat beter kan, denken wij liever na over 

hoe we zaken kunnen veranderen. Mijn stad verdient een 

goed, integer en verstandig bestuur met raadsleden die haar 

controleren en scherp houden. Dat gaat niet door vanaf de 

zijlijn te roepen, maar vooral door mee te doen.  

 

D66 Schiedam laat u in dit verkiezingsprogramma zien waar 

we naartoe willen met Schiedam. Onze deelname aan het 

stadsbestuur was namelijk niet vrijblijvend en dat zal het ook 

in de komende raadsperiode niet zijn. Wij hebben als 

grootste partij de toon gezet om de bestuurscultuur te 

veranderen. Laten zien wat we doen, inwoners écht 

betrekken en open blijven staan voor andere opvattingen.  

 

Maar dat alles gaat niet vanzelf! Daarom vraag ik om uw 

steun, zodat wij u weer met een grote D66-fractie mogen 

vertegenwoordigen. Zorgen dat de stad klaar is voor de 

toekomst en structurele problemen echt aanpakken.  

 

Schiedam biedt ruimte voor Schiedammers, ondernemers en 

bezoekers. Samen maken we een optimistisch Schiedam, 

waarin we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor 

onze stad. Een open en veelkleurige samenleving waarin we 

problemen benoemen, maar vooral aanpakken met gezond 

verstand. 

 

 

 
Wij krijgen het voor elkaar. Stem D66 Schiedam! 

 

 

 

 

Marcel Bregman 
Lijsttrekker D66 Schiedam 
Ondernemer in Schiedam 
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Inleiding 
 

Schiedam biedt ruimte om op een prettige manier met elkaar samen te leven, maar biedt 

ook kansen en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en je leven in te richten zoals jij dat 

wil. Dat is het uitgangspunt van het verkiezingsprogramma van D66 voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018. In dit verkiezingsprogramma beschrijven we onze ambities 

en standpunten voor een gastvrij, sociaal en ondernemend Schiedam. Met dit 

programma kiest D66 voor een positief geluid. Maar we hebben ook aandacht voor de dingen 

die beter kunnen en komen met oplossingen voor actuele en toekomstige vraagstukken. 

 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 werd D66 de grootste partij in Schiedam. We 

hebben een leidende rol gehad in de manier waarop de coalitie tot stand is gekomen. De 

formatie door een formateur van buitenaf heeft geleid tot een brede coalitie en een 

constructieve samenwerking tussen coalitie en oppositie.  

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben we ons als doel gesteld wederom de 

grootste partij te worden. Dit omdat er nog veel werk ligt waar D66 ook een positieve invloed 

op wil hebben. 

 

D66 ziet in Schiedam een stad met potentie. Er gebeurt al veel goeds en daar gaan we mee 

verder. Daarom willen we nóg meer de kwaliteiten en de kracht van Schiedam benadrukken. 

Datgene wat Schiedam authentiek maakt en onderscheidt van omliggende steden.  

We hebben bewust voor andere thema’s gekozen dan de traditionele, omdat deze beter passen 

bij de gekozen richting en ambities. 

 

D66 heeft ambities voor de toekomst die verder gaan dan een raadsperiode van vier jaar. 

Want om écht iets voor elkaar te krijgen heb je een lange adem nodig. En een gemeente die 

ruimte biedt aan bewoners, instellingen en ondernemers, zodat zij hun bijdrage kunnen 

leveren aan de toekomst van Schiedam. 
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Raadsperiode 2014-2018 

 

Wij zijn trots op de zaken die D66 in de afgelopen jaren heeft gerealiseerd in Schiedam. 

D66 heeft in de raadsperiode 2014-2018 onder andere gezorgd voor: 

 

 Schiedam in beweging; Sportpark Willem-Alexander is mede op initiatief van 

D66 gerealiseerd. Vrijgekomen sportvelden worden bebouwd met woningen in het 

middensegment, zodat doorgroeiende Schiedammers voor onze stad behouden 

blijven. 

 Afschaffen verplichte erfpacht; Grond in eigendom is voor particulieren vanaf 

nu de regel, erfpacht de uitzondering. Ook bedrijfsgronden kunnen bij uitzondering 

aangekocht worden. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot de bouw van de bioscoop op 

Schieveste. 

 Binnenstad; De kades op de Lange Haven zijn gerestaureerd en autoluw gemaakt. 

Het verwaarloosde Gat van Bolmers is getransformeerd tot ‘de Kloosterplaats’. Er 

wordt gewerkt aan herinrichting van de Koemarkt en de Hoogstraat. En door 

maatregelen op initiatief van D66 weten watertoeristen Schiedam weer te vinden. 

 Cultuur; Noodzakelijke ingrepen bij de culturele instellingen hebben ertoe geleid dat 

deze financieel gezonder zijn en meer verbinding maken met Schiedam. De 

openluchtproducties van ‘In het Wild’ in juni 2017 waren een initiatief van D66. 

 Fietsbeleid en fietsveiligheid; Er is een nieuw fietsbeleid gerealiseerd en er zijn 

fietsroutes opgeknapt en aangelegd. De onveilige rotonde op het Nieuwlandplein is 

opnieuw aangelegd. 

De bewaakte gratis fietsenstalling op station Schiedam Centrum is teruggekeerd na 

vragen van D66. 

 Participatie; Bij zaken die impact hebben op de toekomst van een gebied –  zoals de 

ophoging en herinrichting van wijken – worden bewoners meer dan voorheen vooraf, 

tijdens en na afloop van het project actief betrokken bij de plannen. Een begin is 

gemaakt om de bewoners meer te laten participeren hierbij.  

 Financiën; De financiële positie van de gemeente is gezonder geworden. 

Gemeentelijke lasten stijgen alleen conform inflatie. De tarieven voor de WOZ-

belasting zijn in 2016 zelfs met iets meer dan 3% gedaald. De hondenbelasting is 

mede op initiatief van D66 verlaagd. We onderzoeken de mogelijkheden voor 

afschaffing van deze belasting. 

 Per 1 januari is het oneerlijke systeem van de reclamebelasting in de binnenstad 

afgeschaft. D66 heeft hier jaren voor gestreden. 

 Na een mede door D66 geïnitieerde motie is het voor winkeliers mogelijk geworden 

hun zaak voortaan ook op zondagochtend te openen. 

 

Een uitgebreid overzicht van onze resultaten in de raadsperiode 2014-2018, vindt u terug op 

onze website:  www.d66schiedam.nl/raadsperiode-2014-2018-een-tussenstand/ 

  

http://www.d66schiedam.nl/raadsperiode-2014-2018-een-tussenstand/
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Leeswijzer 

 

Het eerste hoofdstuk geeft in grote lijnen weer wat onze ambities en belangrijkste standpunten 

zijn en de randvoorwaarden die nodig zijn om deze ambities te realiseren. Hier staan ook de 

vijf richtingwijzers van D66 die de basis vormen voor hoe we omgaan met huidige en 

toekomstige vraagstukken. 

 

In het tweede hoofdstuk vindt u de ambities en standpunten per thema. Thema’s als ‘Wonen 

en leven’, ‘Talent’ en ‘Aandacht en zorg’ komen één voor één aan bod. Elke paragraaf begint 

met een inleidende tekst waarin we de ambitie voor dat thema beschrijven. Daarna volgen de 

standpunten die bij dat thema horen. 

 

In het derde en laatste hoofdstuk beschrijven we hoe D66 aankijkt tegen de gemeentelijke 

financiën en welke financiële mogelijkheden we zien om onze ambities te realiseren. 
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1.  Algemeen 
 

1.1  Ambitie  

 

D66 streeft naar een gastvrij, duurzaam, sociaal en ondernemend Schiedam. Waar je kunt 

wonen in een prettige, veilige en schone leefomgeving. Waar er voldoende koop- en 

huurwoningen zijn in het middensegment, zodat bewoners binnen Schiedam kunnen 

doorstromen.  

Een levendige stad waar bezoekers en toeristen welkom zijn en op cultureel gebied genoeg te 

doen is voor jong en oud.  

Een duurzame en harmonieuze samenleving waarin Schiedammers betrokken zijn en naar 

elkaar omkijken. Waar ruimte is om jezelf te zijn en iedereen gelijke kansen krijgt om zich te 

ontwikkelen.  

Een aantrekkelijk vestigings- en ondernemersklimaat en een gemeente die ruimte biedt om te 

experimenteren. 

 

Bovenstaande ambitie hebben we vertaald naar de thema’s: ‘Wonen en leven’, ‘Talent’, 

‘Werk, Ondernemen en experimenteren’, ‘Verbinding’, ‘Aandacht en zorg’ en ‘Cultuur’. 

In hoofdstuk 2 hebben we per thema de ambities en standpunten uitgewerkt. 
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1.2  Overzicht standpunten 

 

Hieronder een beknopt overzicht van onze standpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen 

2018: 

 

 Investeren in huur- en koopwoningen in het middensegment en woningen voor 

studenten. 

 Verbeteren van de luchtkwaliteit en leefbaarheid in relatie tot Rotterdam The Hague 

Airport.  

 Ruimte voor wetenschap en techniek in het primair en voortgezet onderwijs. 

 Mogelijkheden voor financiële ondersteuning voor sport- en cultuurdeelname beter 

benutten. 

 Aantrekken van MKB-bedrijven en meer werk voor vakmensen. 

 Minder regels voor ondernemers en meer ruimte om te experimenteren. 

 Volwaardige OV-verbindingen in Schiedam, met speciale aandacht voor Schiedam-

Noord en Schiedam-Zuid, en behoud van de intercitystatus station Schiedam Centrum. 

 Stimuleren van fietsgebruik en investeren in gratis en betaalde fietsenstallingen. 

 Begeleiding en nazorg voor Schiedammers die door omstandigheden gedwongen 

moeten verhuizen. 

 Verbeteren van de ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers. Zorg mag geen 

last worden! 

 Bevorderen van de algehele gezondheid van Schiedammers en financiële 

ondersteuning voor gezinnen die leven in armoede. 

 Meer aandacht voor cultuuraanbod voor jongeren. 

 

In het volgende hoofdstuk zijn alle standpunten per thema beschreven. 
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1.3  Randvoorwaarden 

 

Al onze resultaten komen voort uit de basisprincipes van goed bestuur: betrouwbaarheid, 

deskundigheid, integriteit en transparantie. D66 Schiedam werkt alleen samen met 

partijen die deze principes onderschrijven. Wethouders en raadsleden zoeken draagvlak en 

inspiratie bij andere partijen, of ze nu meedoen in een coalitie of niet. D66 Schiedam zet zich 

in voor een open bestuurscultuur die dat mogelijk maakt. 

 

Daarnaast vinden we het van belang dat gemeente, bewoners, bedrijven en instellingen 

samenwerken en meewerken aan elkaars initiatieven.  

Overheden, private partijen en bewoners werken constructief samen en participeren in elkaars 

ontwikkelingen. Stimuleren van draagvlak en betrokkenheid met ruimte voor: 

 Buurt- en burgerinitiatieven met als doel de directe leefomgeving te verbeteren 

 Het kunnen meedenken over gemeentelijke beheerstaken en ontwikkelingen 

Veiligheid is wat ons betreft een basisbehoefte, want zonder veiligheid is er geen vrijheid, 

democratie of recht. De gemeente zorgt voor de veiligheid van alle Schiedammers en 

bescherming van de democratische rechtstaat. 
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1.4  De vijf richtingwijzers 

 

De uitgangspunten van het gedachtegoed van de landelijke politieke partij D66 zijn vertaald 

in vijf zogenaamde ‘richtingwijzers’. Deze geven richting aan hoe D66 naar de wereld kijkt 

en toekomstige vraagstukken in de maatschappij probeert op te lossen. Deze vijf 

richtingwijzers zijn: 

 

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen 

Mensen kunnen onderling betere, efficiëntere en meer rechtvaardige oplossingen bedenken 

voor maatschappelijke kwesties dan de overheid.  

 

Denk en handel internationaal 

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan 

open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

 

Beloon prestatie en deel de welvaart 

Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat 

de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wel dragen we een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.  

 

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. De aarde is 

niet van ons en dus geen gebruiksartikel.  

 

Koester de grondrechten en gedeelde waarden 

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van 

ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.  
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2. Ambities en standpunten per thema 
 

2.1 Wonen en leven 

 

D66 wil een veilige, prettige en schone leefomgeving. En dat er voor iedere Schiedammer en 

nieuwkomer een kwalitatief goede woning beschikbaar is. Met voldoende aantrekkelijke 

buitenruimten, parken en speel- en sportvoorzieningen. “In Schiedam kan je betaalbaar wonen 

in een fijne leefomgeving.” We willen meer ruimte voor gezinnen en studenten. De 

mogelijkheden van nieuwe energie bieden kansen om woningen te verduurzamen. Ook wil 

D66 dat er vaart wordt gezet achter de projecten van ‘Schiedam in Beweging’, waarbij 

woningen in het middensegment worden gerealiseerd. 

 

Wonen 

D66 wil dat er een gevarieerd woningaanbod is. Een evenwichtige verdeling tussen sociale 

woningbouw en vrije sector huur- en koopwoningen, zodat inwoners binnen Schiedam 

kunnen doorstromen en gezinnen en studenten hier komen en blijven wonen. 

 

Standpunten: 

 

 Investeren in huur- en koopwoningen in het middensegment. Daardoor kunnen 

mensen uit de sociale woningbouw doorstromen en komen deze huizen vrij voor 

starters op de woningmarkt.  

 Uit de bewonersenquête Woudhoek/Spaland/Sveapark (2016) blijkt dat veel oudere 

bewoners graag in hun wijk willen blijven wonen, maar daarvoor te weinig 

mogelijkheden hebben. Daarom pleit D66 bij herontwikkelingen binnen deze wijken 

voor aandacht voor seniorenwoningen. 

 Woningen bouwen in particulier opdrachtgeverschap moet worden gestimuleerd. 

Nieuwe woonvormen zoals ‘tiny houses’ zijn wat D66 betreft een verrijking voor onze 

stad. De gemeente moet actief meedenken met initiatiefnemers op dit gebied over 

plekken waar deze in onze stad geplaatst zouden kunnen worden. 

 Het huidige, door onder andere D66 ingezette, beleid om grond in eerste instantie uit 

te geven in eigendom en niet in erfpacht, moet worden voortgezet en eventueel 

worden uitgebreid. 
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 D66 vindt dat bekeken moet worden of leegstaande bedrijfspanden geschikt gemaakt 

kunnen worden voor bewoning door studenten of starters, zodat voor deze groepen 

meer woningen beschikbaar komen. Als goed voorbeeld zou de gemeente vaart 

kunnen zetten achter het huisvesten van de ambtelijke organisatie in de voormalige 

bibliotheek aan het Stadserf, waarna de toren van het Stadskantoor herontwikkeld kan 

worden tot studentenflat.  

 De gemeente zet het huidige beleid ten aanzien van duurzaamheidsubsidies voort in de 

vorm van het stimuleren van bijvoorbeeld het isoleren van woningen. Met 

woningcorporaties worden afspraken gemaakt over het (her)gebruik van warmte, 

groene daken, zonnepanelen en duurzame bouw. Niet alleen met het oog op de te 

boeken milieuwinst, maar ook omdat hiermee de energielasten van huishoudens 

omlaag kunnen. 

 

Aantrekkelijke buitenruimte 

D66 vindt dat de kwaliteit van de woonomgeving verbeterd moet worden. Aantrekkelijke, 

schone en gevarieerde buitenruimten zorgen ervoor dat de woonomgeving als prettig wordt 

ervaren. Er moeten voldoende groene plekken, parken, speelplaatsen en sportvoorzieningen 

zijn.  

 

Standpunten: 

 

 Meer zeggenschap van inwoners over hoe de buurt schoon en leefbaar te houden. 

Hiertoe dient het wijkoverleg een nieuwe invulling te krijgen.  

 Aantrekkelijke verblijfsruimten door autoluwe zones in de binnenstad. 

 Meer ruimte voor seizoensgebonden activiteiten in de wijk. 

 D66 is trots op het Beatrixpark als ‘groene hart’. Er wordt wat ons betreft niet 

gebouwd op Thurlede en de volkstuinen blijven behouden. 
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Groen en milieu 

Schiedam moet goed voorbereid zijn op uitdagingen t.a.v. van milieu en klimaat. Hoe zorgen 

we voor schone lucht? Hoe gaan we om met waterberging? Hoe zorgen we dat drinkwater 

schoon en betaalbaar blijft? Ruimte voor innovatie op dit gebied is belangrijk. 

 

Standpunten: 

 

 D66 zet zich in voor schonere lucht. Wij vinden dat het handhaven van Rotterdam The 

Hague Airport op de huidige locatie niet mag leiden tot een toename van 

geluidshinder of een verslechtering van leefbaarheid.  

 Stimuleren van verantwoordelijkheid van de Schiedammers op het gebied van 

duurzaamheid en klimaatverandering, bijvoorbeeld door bewoners te stimuleren meer 

groen in hun tuin aan te leggen voor betere afwatering. Daarnaast biedt dit extra groen 

ruimte aan vogels, insecten, vlinders e.d. 

 Bij herinrichting of ontwikkeling van gemeentelijke terreinen, zoals pleinen, moet er 

ruimte gereserveerd worden voor een groene invulling. 

 De gemeente moet de verzakkingsproblemen (o.a. Schiedam-Noord en Schiedam-

Oost) voortvarend aanpakken. Daarbij moeten de bewoners ontzien worden qua 

kosten. De gemeente moet bij de uitvoering rekening houden met de toekomstige 

vervanging van gas door andere warmtebronnen. 

 D66 wil dat er een studie komt naar de mogelijkheden die er zijn om de toekomstige 

zwaardere regenval (letterlijk) op te vangen en te gebruiken voor verschillende 

doeleinden.  

 Ten aanzien van industriegebied Europoort vindt D66 dat veiligheid en milieu 

prioriteit moeten hebben. Dit door, in samenwerking met onze landelijke fractie, te 

komen tot passende wetgeving. D66 streeft hierbij naar een krachtige rol van het 

DCMR. 
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2.2 Talent 

 

D66 wil dat alle Schiedammers de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen, zowel in het 

onderwijs als in hun vrije tijd. Onderwijs, sport en cultuur moeten daarom toegankelijk zijn 

voor iedereen, ongeacht afkomst, religie, sociaal-economische status of positie en/of 

opleiding van de ouders. We willen dat kinderen zich goed kunnen voorbereiden op de 

toekomst en dat alle Schiedammers mee kunnen doen in de maatschappij. 

 

Goed onderwijs 

D66 vindt het belangrijk dat kinderen in Schiedam kwalitatief goed onderwijs krijgen en zich 

breed ontwikkelen. Kinderen moeten zich voorbereiden op technologische ontwikkelingen in 

de samenleving, zoals digitalisering en robotisering.  

 

Standpunten: 

 

 D66 vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in Schiedam zich breed 

ontwikkelen. Daarom willen we aandacht voor cultuur, techniek, gezondheid en 

natuur. We willen daarnaast onze kinderen voorbereiden op deelname in de 

samenleving; met aandacht voor burgerschap, digitalisering en culturele verschillen. 

 D66 wil dat het primair en voortgezet onderwijs de ruimte krijgt om wetenschap en 

techniek een plek te geven in hun lesprogramma. D66 wil dat wetenschap en techniek 

aantrekkelijk worden gemaakt voor scholieren, zodat zij zich kunnen voorbereiden op 

de technologische ontwikkelingen in de samenleving. 

 D66 wil dat er in Schiedam een faculteitsvestiging van het hoger- en wetenschappelijk 

onderwijs komt, vooral gericht op de maritieme sector. Door het creëren van deze 

faculteitsvestiging trekt Schiedam niet alleen meer studenten aan, maar wil zo ook een 

doorstroom naar het hoger- en wetenschappelijk onderwijs stimuleren. 

 D66 wil dat kinderen en jongeren in aanraking komen met rolmodellen, waarmee zij 

zich kunnen identificeren en die een positieve bijdrage leveren aan Schiedam. D66 wil 

dat kinderen en jongeren iemand hebben om naar op te kijken en die hen stimuleert 

om het beste uit zichzelf te halen. 
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Aansluiting op de arbeidsmarkt 

D66 vindt het van belang dat onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt. Wij zetten in op 

samenwerking tussen scholen en werkgevers uit de omgeving. 

 

Standpunten: 

 

 D66 wil dat de gemeente prognoses over economie en arbeidsmarkt deelt met 

relevante onderwijsinstellingen, zodat zij leerlingen beter kunnen voorlichten. De 

gemeente moet actiever samenwerken met scholen voor goede voorlichting aan 

scholieren over baankansen van opleidingen.  

 D66 wil dat het MKB meer invloed heeft op het lesprogramma van de ROC’s en het 

VMBO. Deze bedrijven weten immers uit de praktijk waar de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt kan worden verbeterd.  

 

Meedoen aan sport en cultuur 

Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Daarom is het belangrijk dat er 

voldoende aanbod is in Schiedam en dat het toegankelijk is voor alle Schiedammers. Van 

recreatie tot prestatie en de mogelijkheid voor eventuele doorstroom naar topsport. En van 

amateurkunst tot kunstenaars die op professioneel niveau opereren. 

 

Standpunten: 

 

 D66 wil dat de gemeente zich inspant om kinderen met een beperking te laten 

deelnemen aan sport en bewegen. We willen dat deze kinderen samen met 

leeftijdsgenoten opgroeien, óók op sportverenigingen. Wij willen dat die een extra 

financiële bijdrage krijgen om de faciliteiten zodanig aan te passen, dat deze 

toegankelijk zijn voor iedereen.  

 D66 wil sporten en bewegen in de openbare ruimte stimuleren voor iedereen in de 

gemeente; bewoners, werknemers en bezoekers. Speciale aandacht dient uit te gaan 

naar het creëren van meer plekken voor kinderen om veilig buiten te kunnen spelen en 

veilige, groene plekken voor ouderen om te kunnen vertoeven.  

 D66 wil dat Schiedammers die minder te besteden hebben ook kunnen deelnemen aan 

sport en cultuur. Daarom willen we de mogelijkheden voor financiële ondersteuning 

uitbreiden. 
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2.3 Werk, ondernemen en experimenteren 

 

Schiedam heeft alles in zich om een aantrekkelijk ondernemersklimaat (bereikbaarheid, sterke 

infrastructuur, beschikbare ruimten) te creëren. Dit biedt ruimte voor ondernemers en het 

MKB zich in Schiedam te vestigen. Meer werkgelegenheid en het aantrekken van bezoekers 

en toeristen stimuleren de Schiedamse economie. Schiedam moet een gemeente zijn die 

ruimte biedt om te experimenteren en oplossingen te vinden voor lokale vraagstukken. Ook in 

de winkelgebieden zijn voldoende mogelijkheden voor experimenteren met een creatieve 

invulling van de winkelruimtes.  

 

Standpunten: 

 

 Betere begeleiding van startende ondernemers door te helpen bij hun zoektocht naar 

bijvoorbeeld winkel- of kantoorruimte of het aanvragen van vergunningen.  

 Ondernemers die moeite hebben het hoofd boven water te houden, helpen we bij het 

bundelen van hun krachten, het delen van ruimtes en het opzetten van gezamenlijke 

acties en activiteiten. Hierbij kan de winkelstraatmanager of centrummanager een 

belangrijke rol spelen. Wat D66 betreft blijven hiervoor middelen beschikbaar. 

 De gemeente moet met minder regels durven experimenteren. Bij zaken die vanuit 

landelijke regels (nog) niet zijn toegestaan, dient zoveel mogelijk te worden 

meegedaan aan pilots. 

 Experimenteer met een slim distributiesysteem voor de binnenstad. Ontwikkelingen in 

de detailhandel, waaronder steeds meer online winkelen, dwingen na te denken over 

transport en distributie. 

 De gemeente moet initiatieven die bijdragen aan een duurzame of circulaire economie 

aanmoedigen en waar nodig ondersteunen. 

 De gemeente moet zich inzetten voor het aantrekken van meer bedrijven uit het MKB. 

Hiermee bevorder je de kansen voor iedereen - en vakmensen in het bijzonder - op 

werk. 
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2.4 Verbinding 

Een sterke infrastructuur, digitaal en fysiek, is van belang voor een stad als Schiedam.  

Iedereen moet zich vrij kunnen verplaatsen en veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Een 

goede ontsluiting van de stad is goed voor zowel bewoners als bedrijfsleven. Omdat 

Schiedam een belangrijk knooppunt in de regio is, zijn er volop kansen. D66 hecht waarde 

aan de zelfstandige status van Schiedam, maar zoekt de samenwerking in de regio waar dat 

toegevoegde waarde creëert. 

We omarmen eveneens de mogelijkheden van dit digitale tijdperk en willen daar optimaal 

gebruik van maken.  

 

Standpunten 

 

 Het openbaar vervoer in de stad wordt versterkt en verfijnd. Wijken worden beter en 

frequenter ontsloten door een fijnmazig systeem met kleinere bussen. Er wordt ingezet 

op volwaardige OV-verbindingen in Schiedam-Noord en Schiedam-Zuid.  

 Mensen met rollators en scootmobielen moeten veilig het trottoir op en af kunnen 

rijden.  

 D66 blijft strijden voor het behoud van de intercitystatus van station Schiedam 

Centrum. Het spant zich daarvoor in de metropoolregio in en zoekt de samenwerking 

met omliggende gemeenten. 

 D66 is voor een nachtmetro en -trein in het weekend. 

 D66 vindt dat de gemeente het gebruik van de fiets moet blijven stimuleren door het 

gunstiger afstellen van verkeerslichten voor fietsers en voetgangers, door het 

aanleggen en onderhouden van veilige en kwalitatief goede fietspaden, door 

onderzoek naar de mogelijkheden van een groene golf voor fietsers op doorgaande 

wegen en schoolroutes (veilig!) tijdens de spits en door voldoende (gratis, bewaakte) 

stallingsmogelijkheden te creëren. 

 Eigenaren van elektrische auto’s komen in aanmerking voor interessante regelingen 

voor parkeervergunningen en parkeerkosten. De aanschaf van elektrische scooters 

wordt aantrekkelijk gemaakt. Voor het verder stimuleren van elektrische 

vervoermiddelen komen er in Schiedam ook meer oplaadpunten voor elektrische 

scooters, auto’s en fietsen.  

 Alle data en gegevens die onze overheid tot haar beschikking heeft zijn in principe 

toegankelijk voor iedereen. Wel moeten er onwrikbare waarborgen komen dat deze 

openheid niet botst met de privacy en veiligheid van onze inwoners. Dit vraagt 

constante aandacht en moet een leidraad vormen bij elke beslissing. 
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2.5 Aandacht en zorg 

 

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Uitgangspunt is dat ze primair zelf 

verantwoordelijk zijn voor hun welzijn. Voor Schiedammers die zichzelf niet (geheel) kunnen 

redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom willen we dat 

hulpbehoevende Schiedammers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben van zowel 

professionals als mantelzorgers en vrijwilligers. Het is daarbij een uitdaging om de zorg 

betaalbaar en toegankelijk te houden. D66 steunt particuliere initiatieven waarbij aandacht is 

voor het welzijn van de ander. 

 

 

Hulp en ondersteuning 

D66 wil de beste oplossing voor onze inwoners. Elke Schiedammer is gelijkwaardig, maar 

niet hetzelfde. Daarom denken we vanuit hulpbehoefte van bewoners en niet vanuit beleid. 

We steunen de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur en sturen aan op 

samenwerking.  

 

Standpunten: 

 

 D66 wil dat de gemeente actief stuurt op een betere samenwerking en nieuwe 

financieringsvormen. 

 D66 steunt de aanpak van de wijkondersteuningsteams (WOT) en draagt actief bij aan 

verdere ontwikkelingen en verbeteringen. Het WOT moet de plek zijn waar alle 

maatschappelijke hulp direct of indirect voorhanden is. 

 Iedere Schiedammer, ongeacht afkomst, seksuele geaardheid, religie of gender moet 

zich welkom en veilig voelen. We willen dat er proactief en vroegtijdig adequate 

maatregelen worden genomen om eventuele uitsluiting te voorkomen. Schiedammers 

die door omstandigheden gedwongen moeten verhuizen, moeten de juiste begeleiding 

en nazorg krijgen.  

 Nieuwkomers, waaronder vluchtelingen met een verblijfsvergunning, dienen zo snel 

mogelijk thuis te raken in de Schiedamse samenleving door de Nederlandse taal te 

leren en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Waar nodig worden ze daarbij 

begeleid en ondersteund. Er wordt van hen verwacht dat ze daarbij eigen 

verantwoordelijkheid nemen en zich inspannen om zo goed mogelijk te integreren. 
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Gezondheid 

D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom vinden we het 

belangrijk om te investeren in preventie en een gezonde leefstijl. 

 

Standpunten: 

 

 De algehele gezondheid van Schiedammers bevorderen door voorlichting over 

ongezond en risicovol gedrag.  

 Meer investeren in het voorkomen van overgewicht onder de Schiedamse jeugd. Alle 

kinderen hebben het recht om veilig, maar ook gezond op te groeien en zich positief te 

ontwikkelen.  

 D66 investeert in sport en bewegen. We willen dat alle Schiedammers, jong en oud, 

kunnen werken aan hun gezondheid en sociale contacten. Want gezonde en actieve 

inwoners zijn minder snel aangewezen op zorg. 

 

Welvaart en welzijn 

D66 wil welvaart en welzijn eerlijker verdelen en Schiedammers blijvend perspectief bieden, 

zodat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Daarom willen we extra aandacht voor 

Schiedammers die leven in armoede. 

 

Standpunten: 

 

 D66 steunt initiatieven die het delen en gezamenlijk gebruik van goederen en 

middelen (zogenaamde deeleconomie) stimuleren. 

 D66 wil dat de gemeente proactief handelt en snel hulp biedt bij schulden, om 

verslechtering van de situatie te voorkomen. En daarbij ook kijkt naar nieuwe 

manieren om mensen met schulden beter en sneller te helpen. 

 Financiële ondersteuning voor gezinnen die leven in armoede, zodat hun kinderen 

dezelfde ontwikkelkansen hebben als andere kinderen. 

 

Zorg dicht bij 

Mensen die dicht bij de zorgbehoevende staan geven de meest comfortabele zorg. Daarom 

organiseren we zorg en ondersteuning bij voorkeur in de eigen vertrouwde omgeving. 

 

Standpunten: 

 

 D66 wil een laagdrempelige toegang tot zorg en dichtbij georganiseerd. 

 Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers verbeteren door ervoor te zorgen dat 

mantelzorgers ook tijd voor zichzelf hebben. Zorg mag geen last worden. 

 D66 steunt initiatieven die langer thuis wonen stimuleren.  
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2.6 Cultuur 

 

Schiedam biedt, naast haar historische binnenstad, ook een aantrekkelijk cultureel aanbod. Er 

zijn musea, theaters, historische en beeldbepalende panden zoals de Monopole en de molens, 

grote en kleine (muziek)festivals. En de komst van de grote bioscoop op het Schievesteterrein 

biedt de kans om nog meer publiek naar Schiedam te trekken. Kortom, kunst en cultuur 

bepalen mede het gezicht van de gemeente. Schiedam is aantrekkelijk om te wonen, maar 

zeker ook aantrekkelijk om als toerist te bezoeken. 

 

Kunst en cultuur voeden het maatschappelijk debat en maken de ontwikkeling van gedeelde 

waarden mogelijk. D66 zet kunst en cultuur in om de Schiedammers met elkaar te verbinden; 

kunst en cultuur zijn immers voor iedereen! 

 

 

Ruimte voor culturele activiteiten en festivals  

Schiedam biedt zowel grote als kleinschalige culturele activiteiten en evenementen voor jong 

en oud. Het aanbod varieert van het Chocoladefestival tot de Brandersfeesten. De 

samenwerking tussen culturele instellingen is al ingezet en als het aan D66 ligt, wordt die 

samenwerking nog verder uitgebreid. 

 

Standpunten: 

 

 We willen het culturele aanbod versterken voor jong en oud. Bij het organiseren van 

(culturele) activiteiten moet er meer aandacht voor jongeren zijn, bijvoorbeeld door in 

overleg met jongeren aanbod te ontwikkelen. Daarnaast willen we onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn om een poppodium in Schiedam te vestigen. 

 Het culturele aanbod moet bekender gemaakt worden onder zowel Schiedammers als 

niet-Schiedammers.  

 D66 wil een jaarlijks terugkerende, specifiek Schiedamse feestdag. Dit om een 

positieve verbondenheid van de bewoners onderling en met de stad te bevorderen. 

Daartoe wordt een prijsvraag uitgeschreven voor ideeën van bewoners.  

 D66 wil, in navolging van andere steden, een Stadsdichter.  

 Ondersteunen van initiatieven die ontmoetingen tussen groepen met verschillende 

(culturele) achtergronden stimuleren. Elkaar ontmoeten is in onze ogen de beste 

manier om elkaar te leren begrijpen.  
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Cultuurhistorie en cultureel erfgoed 

Schiedam is trots op haar historische binnenstad. Deze prachtige binnenstad en het 

Schiedamse erfgoed maken de Schiedammers trots op hun omgeving en de bijbehorende 

historie. Beide versterken de Schiedamse identiteit en daarom is het van belang dat zij een 

goede invulling krijgen.  

 

Standpunten: 

 

 D66 Schiedam pleit voor een lesprogramma in het (primair) onderwijs over de 

Schiedamse cultuurhistorie, zodat er meer kennis van en waardering voor de 

geschiedenis van de stad ontstaat. 

 Laat het verleden en heden van Schiedam terugkomen in uitingen, zoals bijvoorbeeld 

muurschilderingen. Deze kunnen afbeeldingen betreffen, maar ook gedichten of proza. 

 D66 vindt dat de gemeente zorgvuldig met zijn monumenten moet omgaan. Het loont 

om te investeren in bijzondere gebouwen en/of objecten.   
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3.   Financiën 
 

Een ambitieus bestuur moet kunnen opereren vanuit een betrouwbare en stevige financiële 

basis die ook in de toekomst houdbaar zal zijn.  

 

 

3.1 Belastingen 

De burger moet kunnen rekenen op belastingen die niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk. 

D66 heeft de afgelopen jaren laten zien dat lagere belastingen niet hoeven te leiden tot minder 

ambitie. 

 

3.2 Investeringen 

Binnen de huidige financiële kaders zal er ruimte gecreëerd moeten worden voor 

investeringen. Vrijkomende gelden verdwijnen niet in de algemene middelen, maar worden 

gericht ingezet om Schiedam structureel beter te maken.  

D66 ziet het mede-eigenaarschap van Eneco niet als haar kerntaak. Als dit bezit kan worden 

verkocht moeten deze opbrengsten gericht worden ingezet op investeringen in bijvoorbeeld 

duurzame energievoorzieningen. 

Het rendement op deze investeringen dient opnieuw ingezet te worden, zodat er een zichzelf 

in standhoudend fonds ontstaat.  

 

3.3 Subsidies 

Subsidies die verstrekt worden aan derden moeten leiden tot concreet meetbare resultaten of 

opbrengsten. Deze moeten ook inzichtelijk gemaakt worden voor iedereen, zodat de kans op 

verspilling zo klein mogelijk gemaakt wordt. Burgers worden zo veel mogelijk betrokken bij 

het besteden van dit geld.



 

 

 

 


