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Contactgegevens CDA Schiedam 
 
Voorwoord: 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 

van het CDA Schiedam. Dit programma is de 
leidraad voor de inzet van de mensen binnen 
onze afdeling voor de komende vier jaren. Zaken 
die het CDA belangrijk vindt voor onze stad, 
zaken waar wij ons voor zullen inzetten voor de 
Schiedammers.  
Aan dit programma hebben verschillende leden 
van onze partij meegewerkt. Graag dank ik hen 
namens het bestuur! 

Onze partij is een moderne 
christendemocratische volkspartij. Onze mensen 
werken vanuit de volgende vier principes:  
-gerechtigheid 
-gespreide verantwoordelijkheid 
-solidariteit 
-rentmeesterschap 
 
Met bovengenoemde uitgangspunten willen wij, 
samen met u, bouwen aan een beter Schiedam; 

· Aan een Schiedamse samenleving waarin 
iedereen een taak heeft; werkt, 
vrijwilligerswerk of mantelzorg verricht 
of een opleiding volgt; 

· Aan een samenleving waar de overheid 
naast u staat in plaats van tegenover u; 

· Aan een Schiedamse samenleving waar 
mensen voor elkaar zorgen en 
verantwoordelijkheid nemen voor 
elkaar, een stad waar families en andere 
sociale verbanden het fundament van 
zijn; 

· Aan een gemeenschap die investeert in 
haar jeugd en daarmee in haar toekomst 
en haar oudere inwoners daar waar 
nodig ondersteunt. 

 
De fractieleden van het CDA Schiedam hebben 
zich samen met onze wethouder de afgelopen 
jaren met grote betrokkenheid ingespannen om 
onze stad vooruit te brengen. Geef ons uw stem 
en daarmee onze mensen in de Schiedamse 
politiek de kracht, om zich de komende periode 
volop in te zetten voor onze gemeenschap.  
Wij menen dat ons programma voldoende 
vertrouwen biedt om het CDA in Schiedam de 
positie te geven zich ook de komende jaren 
krachtig voor de inwoners van deze mooie stad 
in te zetten. Stem op 19 maart 2014 op het CDA! 
Namens het CDA Schiedam, 
       
Christine Flåten-Daskalakis 
Voorzitter  

 
 
 
 

Christine Flåten-Daskalakis 
Voorzitter  

CDA Schiedam 
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1. Wonen, werken en economie 

1.1 Wonen en woonomgeving: 
Het CDA kiest in de wijken voor kwaliteit. Dat 
houdt in dat de kwaliteit van de woningen en 
van de woonomgeving prioriteit krijgen. De 
woningcorporatie zal zich primair moeten 
richten op een kwalitatieve instandhouding van 
het woningbezit. Dat laatste is mogelijk omdat in 
Schiedam genoeg sociale woningbouw is. De 
gemeente is aan zet door het toepassen van 
instrumenten uit de wet bijzondere maatregelen 
grootstedelijke problematiek (`Rotterdam Wet`). 
Dit biedt mogelijkheden om onder andere de 
toegang tot de woningmarkt in bepaalde delen 
van de stad te reguleren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiezen voor kwaliteit betekent ook dat eigenaren 
van woningen die achterstallig onderhoud 
hebben ook gedwongen gaan worden hun bezit 
op te knappen. (Aankomende) Schiedammers 
die hun eigen woning willen bouwen in 
(collectief) particulier opdrachtgeverschap 
moeten hiervoor de kans krijgen. Bouwen voor 
ouderen geeft de mogelijkheid om 
woonzorgservice zones in te richten. 
 
De komst van de A4 heeft Schiedam doen 
besluiten van de nood een deugd te maken en 
een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten voor 
sport, wonen en groen. Hierdoor ontstaan 

nieuwe kansen voor onze stad, waarbij goed 
gekeken en geluisterd moet worden naar alle 
betrokkenen in het proces. Voor het CDA is 
gefaseerde uitvoering van de plannen met 
sluitende begroting noodzakelijk (Schiedam in 
beweging). Daarnaast zijn van belang in het 
proces: duurzaamheid, de input van 
sportverenigingen en klankbordgroepen, de 
beeldkwaliteit van de te realiseren woningbouw 
en de mogelijkheid van een woonzorgservice 
zone op Harga. 
Het CDA kiest voor: 
  

· De gemeente richt zich bij 

planontwikkeling op het creëren van 

woonzorgservice zones. 

· Meer mogelijkheden voor collectief 

particulier opdrachtgeverschap. 

· De gemeente gaat actief de wijk in als het 

om de inrichting van een wijk gaat en 

heeft daarbij als uitgangspunt 

´beginspraak, inspraak en afspraak´. Een 

goed beheer van de openbare ruimte is 

bepalend voor de kwaliteit van de 

leefomgeving. 

· Aan de slag gaan en de `Woonvisie` 

uitvoeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals Oranjeburg ,meer mogelijkheden voor 
collectief particulier opdrachtgeverschap. 

Een goed beheer van de openbare ruimte is 

bepalend voor de kwaliteit van de 

leefomgeving. 
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1.2 Werk en inkomen: 
Het CDA staat voor een sociaal beleid dat 
activerend is voor wie kan werken, toereikend 
voor wie dat niet meer kan en streng voor wie 
niet wil. Mensen mogen niet onnodig met een 
uitkering aan de kant komen te staan. Dat doet 
geen recht aan hun talenten en mogelijkheden 
om bij te dragen aan de samenleving. En het zet 
de solidariteit onder druk. Een uitkering is een 
vangnet, geen hangmat. Voor alle Schiedammers 
geldt: meedoen is de norm. Het CDA vindt het 
dan ook van belang dat de inzet in de afgelopen 
collegeperiode voortgezet wordt met initiatieven 
en ontwikkelingen zoals het 
TalentOntwikkelPlein, Baanbrekend, leer-
werktrajecten en het verder opbouwen van 
goede relaties met het bedrijfsleven. Het CDA 
vindt dat de overheid alles op alles moet zetten 
om in deze onzekere tijd perspectief te geven. 
Door het bieden van zicht op een andere baan, 
een opleiding of een (re)integratietraject. 
Mensen moeten aan de slag blijven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Het CDA kiest voor: 
 

· Investeren in de uitwerking van de 

participatiewet. De regionale 

samenwerking sociale diensten is nu van 

start gegaan. Met de nodige extra 

aandacht en zorg voor de samenwerking 

van de SW-bedrijven, BGS en Dukdalf en 

TBV. 

· De aanpak van jeugdwerkeloosheid heeft 

de prioriteit. Hiervoor moet ingezet 

worden op training, scholing, 

maatschappelijke stage, 

werkervaringsplaatsen, startpunt Go en 

het Jongeren Informatie Punt (JIP). 

· Professionele ondersteuning voor mensen 

die zelf initiatieven ontplooien om weer 

aan de slag te kunnen. 

· Streng en handhavend beleid t.a.v. de 

bijstand. Of je bent aan het werk of je 

levert een bijdrage door vrijwilligerswerk 

of dagbesteding. 

· Uitkeringsfraude wordt niet geaccepteerd, 

actief opgespoord en er wordt in alle 

gevallen tot terugvordering overgegaan. 

1.3 Economie en ´historische´ binnenstad: 
Het CDA vindt dat de afgelopen jaren de focus te 
sterk gericht was op de economie van de 
binnenstad. Nog steeds ondervinden we in 
Schiedam de gevolgen van de economische 
crisis, vooral zichtbaar op de Hoogstraat. Er is 
steeds minder behoefte aan winkeloppervlakte 
door onder andere de toename van verkoop via 
internet. Het CDA wil zich de komende periode 
inzetten voor de ‘historische binnenstad’. Op dit 
punt kan Schiedam juist het verschil maken. Het 
onderzoeken van mogelijkheden voor een betere 
verbinding van de Lange Haven naar de 
binnenstad zou een goede bijdrage hieraan 
kunnen leveren.  
 
De ondernemers in de stad moeten de vrijheid 
gegeven worden om zelf invulling te geven aan 
de binnenstad maar vooral ook in de wijken. Het 
CDA is voorstander van een goed werkend 
accountmanagement binnen de ambtelijke 
organisatie zodat bedrijven rechtstreeks contact  

De aanpak van jeugdwerkeloosheid heeft 
de prioriteit.  
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hebben over de vraagstukken die verder gaan 
dan die het ondernemersloket behandeld. 
 
Het autoluw maken van de Lange Haven komt 
steeds dichterbij. Wat het CDA betreft mag op 
dit punt doorgepakt worden. Het terrein in de 
Westmolenstraat kan gebruikt worden om 
voldoende parkeerplekken te realiseren vooral 
om bewoners aan de Lange haven te faciliteren. 
Een derde parkeergarage vindt het CDA te duur 

en overbodig.  
 
Het CDA kiest voor: 
  

· Focus en investeringen in de ‘historische 

binnenstad’. 

· Betere spreiding van inzet en budgetten 

voor winkelcentra over de hele stad. 

· Geen parkeergarage aan de 

Westmolenstraat/westzijde binnenstad. 

 
 
1.4 Bedrijventerreinen: 
Het CDA vindt dat er een goed vestigingsbeleid 
gecreëerd moet worden om meer bedrijvigheid 
naar Schiedam te trekken. Dit beleid moet 
opgesteld worden in samenspraak met zittende 
ondernemers en met zo min mogelijk barrières 
en minder administratieve lasten. Daarnaast 
moet het beleid meer werkgelegenheid bieden 
voor Schiedammers. 
Van groot belang is dat door de gemeente helder 
gecommuniceerd wordt over de gevolgen en 
mogelijkheden van de revitalisering van 
bedrijventerreinen, zowel naar al aanwezige als 
naar zich nog vestigende ondernemers. 
Beslissingen moeten sneller maar zorgvuldig 
genomen worden. 
Er moet meer duidelijkheid over het 
erfpachtstelsel komen. Vooral wanneer de 
erfpacht afloopt moeten ondernemers weten 
waar ze aan toe zijn op verschillende locaties in 
de stad. 
 
 
Het CDA kiest voor: 

 
· Helder en goed vestigingsbeleid opstellen 

in samenspraak met al aanwezige 

ondernemers.  

· Zo min mogelijk barrières en 

administratieve lasten voor Schiedamse 

ondernemingen. 

· De aanwezige bedrijven op 

gerevitaliseerde bedrijventerreinen 

Een betere verbinding van de Lange Haven 
naar de binnenstad  is wenselijk. 

Géén dure parkeergarage  in Westmolen-

straat 
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moeten de grond onder hun bedrijf 

kunnen kopen. 

 
1.5 Midden- en Kleinbedrijf, Zelfstandigen 
Zonder Personeel (ZZP´ers): 
Het CDA vindt de inbreng van ondernemers zeer 
belangrijk. Ondernemers zijn innovatief en 
dragen sterk bij aan de welvaart en de 
levendigheid van de stad. Intensief contact met 
ondernemers is  noodzakelijk om te komen tot 
goede randvoorwaarden voor gemeentelijk 
beleid maar ook voor het verbeteren van de 
gemeentelijke dienstverlening aan het 
bedrijfsleven. 
In deze moeilijke economische tijden moet de 
gemeente een actievere rol oppakken en werken 
aan een sterkere samenwerking tussen alle 
betrokken partijen: dus de gemeente en alle 
partijen die samen de stadseconomie vormen 
winkels [detailhandel], horeca, cultuur en 
bedrijven op bedrijventerreinen. Ook goede 
afspraken maken over het saneren van 
verouderde winkelgebieden en het 
transformeren van verouderde gebieden naar 
nieuwe functies, eventueel wonen of vaststellen 
van andere gebiedsontwikkelingen. De 
gemeente maar ook de ondernemers moeten 
goede afstemming bevorderen van vraag en 
aanbod, zowel kwalitatief als kwantitatief. 

Maatschappelijk betrokken ondernemen moet 
bevorderd worden. 
  
Het CDA kiest voor: 
 

· Geef ondernemers de ruimte om te 

ondernemen. 

· Vermindering van de administratieve 

lasten en zorgen voor een goede 

dienstverlening. Bij  nieuw gemeentelijk 

beleid moet standaard gekeken worden 

welke administratieve lasten dit voor 

ondernemers oplevert. 

· Extra mogelijkheden voor startende 

ondernemers zoals bijvoorbeeld door 

microfinanciering. 

· Actieve rol van de gemeente om 

gezamenlijk met ZZP´ers in gesprek te 

gaan. Mochten de ondernemers zich 

willen verenigen d.m.v. een platform dan 

ondersteunt de gemeente dat. 

· Een gezonde economie vraagt om een 

collectief rustpunt in de week. Daarom 

beperking van de openingstijden winkels. 

Zo min mogelijk barrières en minder admini-
stratieve lasten.  

Goede afspraken maken over het saneren van 
verouderde winkelgebieden  
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1. Wonen, werken en economie 

1.6 Recreatie en toerisme: 
Het Beatrixpark en de Poldervaart zijn groene 
gebieden die voor de bewoners van de stad 
behouden moeten blijven. Het zijn gebieden die 
ook beter gebruikt moeten kunnen worden door 
alle inwoners van Schiedam (en zelfs een 
regionale functie zouden kunnen hebben). Het 
CDA wil vooral het recreatief en sportief gebruik 
van deze gebieden stimuleren. Hiervoor zijn 
investeringen nodig.  Onderhoud en inrichting 
van de paden in de parken en langs de 
Poldervaart is van belang om de kwaliteit te 
waarborgen. De gemeente bevordert hiermee 
het gebruik door jong en oud!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze stad heeft veel te bieden. De 
aantrekkingskracht van Schiedam voor toeristen 
moet meer versterkt en gepromoot worden. 
Daarnaast behoren nieuwe plannen of 
aanpassingen in de toeristische sector getoetst 
te worden op kwaliteit, duurzaamheid en 
diversiteit van aanbod. Wandelen door de 
binnenstad aan de hand van een app met 
informatie en foto´s is een mooi voorbeeld 
hiervan.   
 
Het CDA kiest voor: 

 
· Uitbreiden van recreatiemogelijkheden 

langs of op de Poldervaart en een ´boost´ 

geven aan de bestaande mogelijkheden 

met aandacht voor onderhoud en 

inrichting. 

· Verbeteren van het investeringsklimaat 

voor toeristisch-recreatieve ondernemers. 

· Inzetten op een betere samenwerking van 

de verschillende partners (organisaties/

instellingen/verenigingen) in de stad zodat 

integraliteit van beleid gestimuleerd kan 

worden. 

 
1.7 Stadspromotie : 
Stadspromotie is een veelomvattend begrip, 
bestaande uit een scala aan activiteiten die 
bijdragen aan het realiseren van de 
toekomstvisie van de stad. In de toekomstvisie 
van de stad is sociale stijging het  “kernbegrip”. 
Dit houdt in streven naar goed onderwijs ,goed 
wonen en goede werkgelegenheid in een mooie 
stad. De Schiedamse stadspromotie moet zich 
volgens het CDA binnen dit wijde spectrum op 
deze punten richten.  
´Ontdekt Schiedam´ is een slogan dat sterk 
gericht is op het toerisme. Het moet breder 
ingezet worden. Zoeken naar en ondersteunen 
van meer initiatieven vanuit de stad zoals 
bijvoorbeeld de prestatie lipdub Schiedam 2012 
om de stad te promoten. 

Beatrixpark en Poldervaart. Het CDA wil 
het recreatief en sportief gebruik van deze 
gebieden stimuleren 

Stadspromotie. Lipdub Schiedam 2012 een uit-

stekend voorbeeld. 



Pagina 8 

1. Wonen, werken en economie. 2. Gezinnen, participatie en zorg 

1.8 Cultuur: 
Het CDA vindt dat gemeenten condities moeten 
scheppen op het gebied van kunst en cultuur die 
de kwaliteit verhogen en de toegankelijkheid 
waarborgen. De voorzieningen behoeven niet in 
Schiedam aanwezig te zijn en mogen regionaal 
ingevuld zijn. De aanwezigheid van 13 theaters in 
onze regio betekent veel onderbezetting in de 
theaters en dus extra gemeentelijk subsidie. Het 
CDA wil hier het (financiële) mes in zetten.  
De samenleving en het particulier initiatief moet 
meer de ruimte krijgen en nemen en de 
gemeentelijke bemoeienis moet meer beperkt 
worden. Die beperkte gemeentelijke bemoeienis 
heeft wat het CDA betreft dan ook 
consequenties. Bij verstrekking van subsidies aan 
professionele organisaties wordt voortaan eerst 
gekeken naar de mogelijkheden eigen inkomsten 
te verwerven. Er moet meer aandacht voor de 
verdiencapaciteit van cultuur komen. Daarnaast 
moet onderzocht worden wat nu precies de 
effecten zijn van de culturele activiteiten van 
bijvoorbeeld de gemeentelijke cultuurscouts.  
 
Het CDA is voorstander van actieve 
cultuurparticipatie. Waar mensen elkaar vinden 
in een gezamenlijke bezigheid ontstaat onderling 
respect als vanzelf. Amateur- en volkskunst 
moeten gestimuleerd worden. Het zelf 
beoefenen van kunst in verenigingsverband 
bevordert groepsgevoel en saamhorigheid.  
 
 
 
Het CDA kiest voor: 

 
· Meer regionaal overleg en afstemming 

over het invullen van culturele functies in 

de regio. 

· Optimale ondersteuning van de 

amateursector door de gemeente.  

· Cultuureducatie op elke school blijven 

stimuleren. 

 
 

 

2.1 Sociale cohesie : 
De trend in de samenleving zet zich nog steeds 
voort: we trekken ons terug op onszelf. We 
voelen ons vaker onveilig. We missen respect op 
straat. We klagen over te veel regels. Daarnaast 
hebben we te maken met de terugtrekkende rol 
van de overheid en de gemeente. Er wordt meer 
verwacht van de maatschappij. Van de mensen 
zelf maar ook van hun sociale netwerk. Dit 
gebeurt allemaal niet van de één op de andere 
dag.  
 
Het CDA gelooft in een stad waar mensen niet 
langs elkaar maar met elkaar leven! 
Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en 
actief betrokken zijn. Mensen komen het beste 

13 theaters in de regio. Een luxe boven onze 

stand? 

Leerlingenorkest  van een muziekvereniging 
 Het CDA wil optimale ondersteuning van de 
amateursector door de gemeente  
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tot hun recht in relatie tot anderen. Op die 
manier ontstaan mooie maatschappelijke 
verbanden, het bindmiddel van onze 
samenleving. Wij geloven in het oplossend 
vermogen van mensen en organisaties. Het CDA 
wil de komende jaren juist bouwen aan onze 
gemeenschap. De gemeente speelt hierbij een 
belangrijke rol. Zowel ondersteunend waar nodig 
als faciliterend om met name ook ruimte te 
bieden aan initiatieven. Beginspraak en 
wijkoverleggen zijn hier goede voorbeelden van, 
maar het kan meer en beter. CDA wil deze 
mogelijkheden behouden en de samenwerking 
met maatschappelijk middenveld verder 
intensiveren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Gezinnen : 
Het gezin in diverse samenstellingen is de basis 
van de maatschappij. Opvoeding, cultuur, 
waarden en normen, kortom de maatschappij 
begint bij het gezin. Een goede basis voorkomt 
dan ook moeilijkheden achteraf. In de meeste 
gezinnen gaat het goed, maar het lukt niet alle 
ouders op eigen kracht. Voor hen zijn er tal van 
voorzieningen, initiatieven en maatregelen. Van 
opvoedcursussen tot trainingen opvoeden en 
opgroeien, van Centrum voor Jeugd en Gezin tot 
(school)maatschappelijk werk. Het CDA wil 
daarop verder bouwen door blijvend in deze 
voorzieningen (en dus in ouders en kinderen) te 
investeren. 

 
Te vaak wordt naar de school gekeken, als 
oplossing voor problemen die ontstaan als 
ouders hun verantwoordelijkheid voor de 
opvoeding niet waarmaken. Dat is niet terecht. 
Van ouders mag worden verwacht dat zij er alles 
aan doen wat ze kunnen om te voorkomen dat 
hun kind op school op achterstand komt te 
staan. Door zonder ontbijt op school te komen 
bijvoorbeeld, door onvoldoende slaap, door 
onvoldoende zorg, tijd en aandacht. Maar ook 
kinderen die naar de basisschool gaan zonder 
goed Nederlands te spreken komen écht iets 
tekort.  
 
Ouderconsulenten en schoolmaatschappelijk 
werkers op scholen zijn belangrijk voor de 
betrokkenheid van ouders bij de school en bij 
hun kinderen. Het CDA wil daar blijvend in 
investeren. Zij zijn belangrijke wegwijzers naar 
hulpverleningsinstanties. Het CDA wil verder dat 
het gemeentebestuur scholen stimuleert in het 
sluiten van opvoedcontracten. Scholen hebben 
daarmee een middel in handen om met ouders 
voor wie dat nodig blijkt, afspraken te maken 

De samenwerking met maatschappelijk mid-
denveld verder intensiveren.  

De school kan niet alles oplossen als ou-

ders het laten afweten 

In de meeste gezinnen gaat het goed, maar 
het lukt niet alle ouders op eigen kracht.  
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over de verantwoordelijkheid voor de opvoeding 
van hun kinderen. 
 
 
 
Het CDA kiest voor: 
  

· Een gezinsvriendelijker Schiedam. De stad 

kan beter en mooier ingericht worden 

door te investeren in voldoende groene 

voorzieningen van hoge kwaliteit 

(bijvoorbeeld Beatrixpark), betere 

fietspaden, verkeersveiligheid rondom 

scholen en verbetering infrastructuur in 30 

kilometergebieden. 

· Schiedam een kindvriendelijkere stad te 

maken door in elke buurt een trapveldje of 

een speelplekje beschikbaar te stellen, 

zodat kinderen buiten kunnen spelen.   

2.3 Senioren:  
Het aantal oudere Schiedammers zal de 
komende jaren weer toenemen. Veel senioren 
zijn vitaal en actief in het vrijwilligerswerk, het 

verenigingsleven en betekenen ook veel voor 
hun naaste omgeving. Senioren zijn goud waard! 
Het CDA wil stimuleren dat deze groep actief, 
vitaal en zelfredzaam blijft en deel blijft nemen 
aan de samenleving. Daarbij gaan we uit van wat 
mensen zelf kunnen en moet waar nodig 
ondersteuning gegarandeerd zijn. Ouder worden 
doen we samen. 

 
Omzien naar elkaar geldt in het bijzonder voor 
ouderen die in een isolement dreigen te komen. 
Het CDA blijft zich inspannen om de 
eenzaamheid onder ouderen terug te dringen. 
Daarnaast wil het CDA dat meer woningen 
‘seniorenproof’ zijn, zodat meer ouderen langer 
zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.  
 
Het CDA kiest voor: 
 

· Focus en extra inzet om eenzaamheid en 

sociaal isolement onder ouderen terug te 

dringen. 

· Veiligere leefomgeving creëren met de 

woonzorgservice zones. 

· Een `Eerste hulp bij thuiszorg´ hulplijn, 

voor ouderen die zelf nog veel kunnen en 

geen structurele hulp nodig hebben maar 

soms net dat beetje onverwachte hulp 

behoeven. 

CDA wil aandacht voor verkeersveiligheid 
rondom scholen en verbetering infrastructuur 
30 km gebieden. 

Omzien naar elkaar geldt in het bijzonder voor 
ouderen die in een isolement dreigen te komen 
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· Seniorencoaches leggen huisbezoeken af 

om te zorgen dat zoveel mogelijk ouderen 

in beeld zijn en bereikt worden.  

· Een portefeuillehouder seniorenbeleid. 

 
2.4.Jongeren : 
Jongeren zijn onze toekomst en zorgen ervoor 
dat de stad levendig en dynamisch blijft. Het CDA 
vindt het dan ook van belang dat jongeren 
betrokken worden bij de ontwikkeling van de 
stad. Participatie is daarom van groot belang en 
bewezen initiatieven dienen verankerd te 
worden, zoals bijvoorbeeld de 
Kindergemeenteraad.  Ook de maatschappelijke 
stage brengt jonge mensen in contact met 
verschillende groepen in de stad. Het CDA wil de 
stage behouden om de kennis en betrokkenheid 
van de jongeren te vergroten.  

 
Er komt de komende periode een hoop op ons af 
voor wat betreft de jeugdzorg. Achter de 
schermen wordt hier hard aan gewerkt. 
Gezinnen die zorg nodig hebben, mogen geen 
last hebben van de manier waarop de 
gemeenten dit straks gaat organiseren. Van 
belang is dat de Centra voor Jeugd en Gezin een 
belangrijke rol hierin krijgen. 

 
Het CDA kiest voor: 
 

· Investeren in voldoende goede en 

passende jeugdzorg. 

· Behouden en ondersteunen van 

initiatieven van de jeugd en zorgen voor 

meer mogelijkheden tot inspraak. 

· Betrekken van jeugd bij de stad door de 

maatschappelijke stage. 

· Meer aanbod voor jongeren op het gebied 

van vrijetijdsbesteding. Ontwikkeling op 

Schieveste biedt hiervoor kansen.  

 
2.5 Onderwijs : 
Het CDA gelooft in de kracht van goed onderwijs. 
Goed onderwijs daagt uit, brengt talent tot 
ontwikkeling en maakt mensen wendbaar en 
weerbaar op de arbeidsmarkt. Niemand mag de 
school verlaten zonder een goed diploma, 
onderwijsachterstanden moeten zo snel mogelijk 
worden ingelopen en meer mensen ronden een 
hogere opleiding af. Daarnaast zorgt een goede 

De maatschappelijke stage brengt jonge 
mensen in contact met verschillende groe-
pen . 

Het CDA gelooft in de kracht van goed onder-
wijs 
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invoering van het passend onderwijs ervoor dat 
geen enkel kind buitenspel staat. Het CDA 
bepleit meer ambitie, meer ruimte voor 
excelleren, en meer trots op écht vakmanschap. 
Dat betekent meer onderwijstijd en een betere 
aansluiting tussen school en werk. 
 
Het CDA zal daarom blijven investeren in goed 
onderwijs. Actief samenwerkend met alle 
scholen. In de afgelopen collegeperiode hebben 
we al geïnvesteerd in de ‘voorschool’ (voor- en 
vroegschoolse educatie). Om te voorkomen dat 
kinderen met een achterstand aan de 
basisschool beginnen, willen we dat alle 
leerlingen die dat nodig hebben naar de 
‘voorschool’ gaan. Het beheersen van 
basisvaardigheden op het gebied van taal en 
rekenen zijn voorwaarden voor een goede 
leerloopbaan. Soms hebben leerlingen meer tijd 
nodig om hun talent tot ontwikkeling te brengen. 
In Schiedam doen ook een paar basisscholen en 
voortgezet onderwijs mee aan het project 
´Verlengde Leertijd´. De mogelijkheden en 
leeropbrengsten hiervan verdienen de aandacht 
voor verdere ontwikkeling.  

 
 

Ouders zijn samen met schoolbesturen 
verantwoordelijk voor kwalitatief goed en 
burgerschap bevorderend onderwijs. Waar dat 
niet het geval is, dient de inspectie in te grijpen. 
Onderwijs, het leren, betekent dat kinderen de 
kans krijgen het beste uit zichzelf te halen, door 
hun talenten te gebruiken. Onderwijs betekent 
ook dat kinderen leren over wat Nederland is en 
hoe onze samenleving werkt. Problemen, zoals 
schooluitval, moeten dan ook ferm worden 
aangepakt. Scholen worden gedragen door 
ouders en kinderen, door gezinnen, en zijn 
cruciaal voor zowel participatie als de verdere 
uitbouw van onze kenniseconomie. 
 
Het CDA is trots dat wij in Schiedam bijzonder 
onderwijs hebben. Het is een groot goed dat 
levensbeschouwelijke waarden kunnen worden 
bijgebracht en doorgegeven aan volgende 
generaties. Samenwerking met kerken en 
moskeeën levert een mooie verdiepende 
bijdrage. 
 
Het CDA kiest voor:  

 
· Goede invoering van passend onderwijs. 

Geen enkel kind mag buitenspel staan. De 

gemeente moet scholen actief stimuleren 

om hier gezamenlijk de goede oplossingen 

te vinden voor alle kinderen die dat nodig 

hebben door met elkaar in gesprek te 

gaan. 

· Investeren in meer onderwijstijd. 

 
2.6 Mantelzorgers en vrijwilligers : 
Samenleven betekent omzien naar elkaar. 
Mensen hebben een verantwoordelijkheid om 
elkaar ondersteuning te bieden waar dat nodig 
is. De liefdevolle zorg van partners, kinderen 
voor hun ouders of gewoon mensen voor elkaar 
is een van de mooiste vormen om zorg te 
kunnen ontvangen. Voor het CDA is van groot 
belang dat mantelzorgers begeleid en 
ondersteund worden. Belangrijke rol hierin heeft 
het Mantelzorgsteunpunt. Daarnaast moet de 

Geen enkel kind mag buitenspel staan 
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regie meer bij de zorgvrager en mantelzorger 
neergelegd worden! 
 
Ontzettend veel Schiedammers zijn als 
vrijwilliger actief. Onze stad bouwt op hen en 
daarom zijn zij het cement van onze 
samenleving. Vele activiteiten zouden zonder 
vrijwilligers niet door kunnen gaan maar ook 
voor zorgtaken zijn vrijwilligers onmisbaar. De 
bezuinigingen en de komende decentralisaties 
eisen dat zeker nu nog meer de samenwerking 
moet worden gezocht tussen de stad en het 
vernieuwde vrijwilligerssteunpunt. 
Enthousiasmeren van jongeren voor 
vrijwilligerswerk door met name de 
maatschappelijke stage zal hieraan bijdragen. 

 
Het CDA kiest voor: 
  

· Stimuleren van flexibiliteit in de 

indicatiestelling t.a.v. de informele zorg. 

· Professionals scholen om mantelzorgers 

effectiever te ondersteunen. 

· Meer dagelijkse ondersteuning voor 

mantelzorgers (respijtzorg). 

· Goed vrijwilligersbudget voor cursussen 

en opleidingen. 

· Ontwikkelen van een signaleringsnetwerk. 

· Verbeteren van de werving van nieuwe 

vrijwilligers (door vrijwilligerscoördinator). 

· Mogelijkheden voor het verlenen van een 

gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

m.b.t. zorgvrijwilligers voor organisaties.   

 
2.7 Participatie : 
Het CDA kiest bewust partij voor de 
samenleving. Wij geloven in het oplossend 
vermogen van mensen en organisaties zelf. 
Mensen zorgen voor elkaar en ondernemen 
samen dingen. Ons ideaal is een stad waarin zo 
veel mogelijk mensen zich thuisvoelen en hun 
persoonlijke bijdrage leveren. Voor het CDA is 
het belangrijk dat iedereen daarvoor de ruimte 
krijgt maar ook aangesproken kan worden op 
hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun 
omgeving.  
Wij geloven in de vitaliteit van de stad Schiedam. 
De Schiedammers maken hun leefomgeving. De 
wijk vervult daarbij een belangrijke functie. De 
wijk is de plek waar Schiedammers hun 
dagelijkse boodschappen doen, de kinderen naar 
school gaan en waar de eerstelijns zorgverlening 
zit. Ook kan de wijk op sociaal gebied een stevige 
functie vervullen.  
 

 
Het CDA kiest voor: 

· Een goede spreiding van voorzieningen 

over wijken. Er moet ruimte zijn voor 

voor zorgtaken zijn vrijwilligers onmisbaar.  

Bruggen te bouwen tussen groepen Schiedam-

mers  
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initiatieven en bij uitvoeren en maken van 

beleid moet de gemeente actief 

samenwerken met de mensen die weten 

wat er speelt in die wijken.  

· Het verder uitrollen van de 

wijkondersteuningsteams over de overige 

wijken actief oppakken.  

· Een goede verstandhouding en een 

intensieve(re) samenwerking tussen het 

gemeentebestuur en religieuze 

genootschappen in de stad. Om bruggen 

te bouwen tussen groepen Schiedammers 

en om (interreligieuze) ontmoeting te 

stimuleren, ook met schoolbesturen.    

 

 
2.8 Sport : 
Sporten is goed voor mensen en raakt aan alles 
wat we belangrijk vinden . Het is gezond voor 
jong en oud, en het bevordert samenwerking en 
doorzettingsvermogen, zowel mentaal als fysiek. 
Veel mensen doen al aan sport. Dit zou niet 
mogelijk zijn zonder de inzet van heel veel 
vrijwilligers. Deze inzet moeten we blijven 
stimuleren. Het CDA vindt dat vrijwilligers bij 

sportverenigingen gefaciliteerd moeten(blijven) 
worden.  

 Het is belangrijk dat kinderen uit alle 
bevolkingsgroepen kunnen sporten. Niet alleen 
in de buurt, maar ook op school moet er meer 
aandacht komen voor sport en bewegen. Het 
CDA ziet de scholen als de aangewezen 
instellingen om de jeugd met sporten vertrouwd 
te maken. Dit heeft bij het CDA de voorkeur 
boven de gemeentelijke ingestelde en 
gesubsidieerde wijksportverenigingen.  

 

Het CDA staat achter de keuze voor drie 
sportparken in Schiedam. Het onderhoud van de 
velden moet op een goed niveau blijven, voor 
onderhoud van de sportparken wordt veelal 
inzet van vrijwilligers gevraagd. Faciliteren van 
deze vrijwilligers door beschikbaarstelling van 
materialen/gereedschap kan worden verbeterd.  
Het CDA wil een eerlijke verdeling van de 
financiële middelen over de sportparken en 

Zonder de inzet van heel veel vrijwilligers kun-
nen sportverenigingen niet functioneren 

CDA ziet de scholen als de aangewezen instel-
lingen om de jeugd met sporten vertrouwd te 
maken.  
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verenigingen. Sanering, bevorderen 
samenwerking en verplaatsing van de huidige 
verenigingen dienen in samenwerking met 
verenigingen uitgewerkt  te worden.   

Het CDA kiest voor: 

· Zorgen voor de nodige faciliteiten voor de 
vrijwilligers bij verenigingen. 

· Eerlijke verdeling van de financiële 
middelen over de sportparken en 
verenigingen. 

  

2.9 Zorg : 

Gemeenten krijgen steeds meer taken te 
vervullen. Zo ook op het gebied van zorg. In de 
zorg is voorkomen bij uitstek beter dan genezen. 
Dat vraagt om investeren aan de voorkant. 
Investeren in voorzieningen die sport en 
bewegen stimuleren en goede voorlichting om  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ongezond gedrag tegen te gaan. Het vraagt om 
vroegtijdige signalering als er iets mis dreigt te 
gaan.   
 
Mensen met een beperking, een chronische 
ziekte of een psychische aandoening verdienen 

ondersteuning waar dat nodig is en wanneer 
daar behoefte aan bestaat. Het uitgangspunt van 
het CDA is dat iedereen moet kunnen meedoen 
in de samenleving en over gelijke kansen moet 
kunnen beschikken. Binnen de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft 
de gemeente veel mogelijkheden om mensen die 
het niet meer redden te ondersteunen. De 
middelen voor de WMO moeten op peil 
gehouden worden en de voorzieningen waarop 
mensen binnen de WMO aanspraak kunnen 
maken moeten op een gelijk niveau blijven.  
 
Voor het CDA geldt dat de thuiszorg op een goed 
peil gehouden moet worden. Een belangrijke rol 
hierin speelt de signaleringsfunctie van 
thuiszorgmedewerkers. Zorg moet zo dicht 
mogelijk bij huis worden georganiseerd. Zorg en 
welzijn op wijkniveau maakt het mogelijk om de 
eigen kracht van burgers te stimuleren en de 
directe omgeving van buren en vrienden te 
betrekken. Financiering van ondersteuning vindt 
zoveel mogelijk plaats door de vraag van mensen 
te financieren zoals persoonsgebonden budget 
of vouchers. Ook slimme zorg in de vorm van 
innovatieve technische oplossingen kunnen 
Schiedammers enorm ondersteunen o.a. door 
inzet internet.   
 
Het CDA kiest voor: 
  

· De kwaliteit van de thuiszorg moet op 

goed niveau blijven. 

· Focus en extra inzet om eenzaamheid en 

sociaal isolement te bestrijden en te 

voorkomen. 

· De gemeente neemt de regie en investeert 

actief in het leggen van verbanden tussen 

de verschillende partners in de stad, zoals 

bijvoorbeeld zorginstellingen, 

woningcorporatie, maar ook kerken en 

scholen. 

 

Zorg moet zo dicht mogelijk bij huis worden 
georganiseerd 
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2.10 Armoedebeleid : 
CDA staat voor een activerend armoedebeleid. 
Dit beleid moet er toe leiden dat mensen weer 
aan de slag kunnen gaan. Het moet toereikend 
zijn voor wie niet meer kan werken en het moet 
op langere termijn houdbaar zijn. Ook mensen 
waarvan de verdiencapaciteit te laag is voor de 
reguliere arbeidsmarkt moeten hun talenten 
kunnen benutten. Het beste vangnet tegen 
armoede is een sociaal vangnet rondom mensen 
zelf bestaande uit familie, vrienden en kennissen. 
Als die beschermende schil ontbreekt komen 
instanties in beeld, als ook de gemeente, alsook 
de vrijwilligers.  
 
Het CDA wil het probleem rondom armoede 
aanpakken bij de bron. 
Scholen stimuleren om kinderen van jongs af aan 
bij te brengen dat er eerst geld gespaard moet 
worden voordat iets gekocht kan worden. 
Belangrijk is om hier vroeg de aandacht voor te 
vragen. Feit is dat er in toenemende mate teveel 
wordt geleend, vooral onder jongeren, waardoor 
zij na verloop van tijd niet zelden in een moeras 
belanden waar op eigen kracht niet meer uit te 
komen is. Het CDA kiest dus voor preventie en 
stimuleert het instellen van verplichte 
budgettrainingen op scholen. 

 
De gemeente Schiedam dient adequaat hulp te 
bieden bij uitzichtloze financiële situaties van 
personen en gezinnen; de wachtlijsten bij 
Schuldhulpverlening moeten snel verdwijnen. 

Aan wachtlijsten heeft niemand iets, men zakt 
steeds verder weg en de schuldeisers (vaak het 
MKB) zien de schadeposten verder oplopen. Ook 
hierin mag een volledige medewerking worden 
verwacht van de persoon in kwestie wat betreft 
openheid geven van inkomsten en uitgaven 
zodat in een vroeg stadium de zaak weer op de 

rit kan worden gezet.  
Het CDA kiest voor: 
 

· Stimuleren van verplichte 

budgettrainingen op scholen. 

· Extra inzet voor kinderen in 

probleemgezinnen. 

· Actiever oppakken van het terugdringen 

van wachtlijsten schuldhulpverlening. 

· De gemeente benadert actief bezoekers 

van de voedselbank (hebben vaak te 

maken met meerdere problemen tegelijk, 

bv. werkeloosheid en schulden) om deel te 

nemen aan het 

schuldhulpverleningstraject en het zoeken 

van werk.   

 Ontwikkelen van een masterplan waarin 

diverse partijen samenwerken aan een 

gerichte aanpak. 

De gemeente benadert actief bezoekers van de 
voedselbank  

Armoedebeleid moet ertoe leiden dat mensen 
weer aan de slag gaan. 
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3.1 Leefbaarheid in buurt en wijken : 

Om de Schiedammers te stimuleren hun eigen 
woonomgeving op orde te houden, dient de 
gemeente in alle Schiedamse wijken de 
openbare ruimte op een goed niveau te 
onderhouden. CDA  vindt het van groot belang 
dat buurtbewoners betrokken worden bij de 
leefbaarheidvraagstukken in hun wijk. We 
hechten daarom grote waarde aan de huidige 
overlegvormen tussen gemeente en de 
wijkvertegenwoordigers. 

Het CDA vindt dat de leefbaarheid in de wijken 
niet achteruit mag gaan. Waar het goed gaat 
moet het goed blijven gaan en waar het mis is 
moet een extra inspanning geleverd worden. 
Naast de zorg voor de medemens is de 
leefbaarheid van de woonomgeving één van de 
speerpunten van het CDA.  

De kernpunten voor een leefbare woonomgeving 
zijn voor het CDA: 

·  Goed onderhoudsniveau openbaar groen 

 handhaven. 

·  Wijk- en buurtbeheer verder uitbouwen. 

·  Buurtbewoners betrekken bij l

 eefbaarheidvraagstukken in hun wijk. 

·             Cameratoezicht, preventief fouilleren en 
 samenscholingsverbod inzetten  als de 
 situatie daarom vraagt. 

In Schiedam Oost wil het CDA dat er specifieke 
aandacht blijft voor de plannen die samen met 
de wijkbewoners gemaakt zijn en wil dat de 
gemeente deze plannen zo spoedig mogelijk gaat 
uitvoeren. Niet alles kan in één keer maar het 
CDA wil dat de gemeente als eerste gaat 
aanpakken: 

 

 Beperken van verdere instroom van 
kansarme nieuwkomers in de wijk naast 
veel strengere controle en handhaving.  

 Het aan het werk krijgen of voor een 
opleiding zorgen van huidige bewoners, 
met name jongeren.  

 Start van planvorming voor 
herstructurering van woningen in de 
Wetenschappersbuurt (buurt 15).  

 Informatie, advies en ondersteuning aan 
(kwetsbare) wijkbewoners, vrijwilligers en 
mantelzorgers. 

 

 

 

 

 

 

In Schiedam West is het tekort aan 
parkeerplaatsen in sommige gebieden ook fors. 
Meer ruimte maken voor parkeren is hier 
noodzakelijk. Aandachtspunt is bestrijding van 
overbewoning. Goed onderhoudsniveau openbare ruimte 

dient gehandhaafd te blijven. 

Cameratoezicht als de situatie daarom 
vraagt. 
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In Schiedam Zuid ligt voor het CDA de eerste 
prioriteit bij de jeugd. De inzet en betrokkenheid 
bij de wijk moet vergroot worden door de 
jongeren een plek te geven waar ze terecht 
kunnen. Daarnaast extra inzetten op bestrijding 
van eenzaamheid. Faciliteren van 
wijkservicepunt in Hof van Zuid moet hieraan 
bijdragen. 

 

In Schiedam Nieuwland zijn de afgelopen jaren 
veel maatregelen genomen door een aparte 
geldstroom. Nu die geldstroom opdroogt is kan 
er geen sprake meer zijn van bevoorrechting van 
deze wijk omdat in andere wijken de 
problematiek minstens even groot is. 

 

In Schiedam Groenoord moet de focus liggen op 
bestrijding van eenzaamheid en sociaal 
isolement.  

Initiatieven als het Zimmertje, kleinschalig 
laagdrempelige buurtvoorzieningen moeten 
beloond worden. Ook maatwerkaanpak voor de 
gezinnen met multiproblematiek verdient 
prioriteit. In Schiedam Woudhoek is 
cameratoezicht, preventief fouilleren en inzetten 
van samenscholingsverbod wat het CDA betreft 
mogelijk als de situatie daarom vraagt. 

 

In Schiedam Kethel/Spaland blijft een belangrijk 
aandachtspunt de bereikbaarheid van de wijk.   

 
3.2 Duurzaamheid en milieu: 
Het CDA streeft naar een balans tussen mens, 
milieu en een gezonde economie en stelt 
ambitieuze maar haalbare milieudoelen. 
Duurzaamheid is een integraal onderdeel van 
beleid. De gemeente onderschrijft de 
millenniumdoelstellingen, de focus op duurzaam 
beleid en eerlijke handel, en probeert zoveel 
mogelijk te realiseren. 

 
Belangrijke punten hierin zijn:  
.      De gemeente bestrijdt met kracht de      
 vervuiling van de openbare ruimte. 
 Onkruidbestrijding moet beter;  
.     Het centrum voor natuur- en 
 milieueducatie is van grote waarde en 
 verdient de bijzondere aandacht van de 
 gemeente;  
.      CDA kiest voor een actief beleid gericht 
 op CO2-reductie in de gemeente, waarbij 
 het van belang is de belasting op het 
 milieu zo ver mogelijk te minimaliseren;  
.      Streven naar bouwen van energiearme 
 woningen en waar mogelijk van 
 energieneutrale woningen. 
 

 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor het 
inzamelen van afval. Gescheiden afval inzameling 
zorgt ervoor dat het milieu minder wordt belast 
en dat afval beter wordt verwerkt. Op dit gebied 
valt er nog een hoop winst te behalen. CDA wil 
meer afvalstortplaatsen voor bijvoorbeeld plastic 
zodat burgers makkelijker hun afval gescheiden 
kunnen inleveren.   
 
 
 

De gemeente bestrijdt met kracht de    ver-
vuiling van de openbare ruimte. Onkruid-
bestrijding moet beter;  
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Het CDA kiest voor: 
  

· Schiedam moet een Millennium Gemeente 

worden. 

· Uitvoeren van het plan verbetering 

afvalscheiding zodat Schiedammers 

bewuster van het scheiden afval maar ook 

hergebruik. 

· Stimuleren van bewoners om de 

energiezuinigheid van bestaande 

woningen te verbeteren en zonnepanelen 

en zonnecollectoren op eigen beschikbare 

daken te plaatsen. De gemeente geeft 

hierin het voorbeeld en legt zonnepanelen 

op haar openbare gebouwen, ook scholen. 

· Faciliteren van initiatiefnemers voor grote 

duurzame energieprojecten. 

3.3 Mobiliteit:  
Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en het 
bevorderen van duurzame vormen van mobiliteit 
zijn volgens het CDA de speerpunten van het 
gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid. Het 
CDA vindt  daarbij dat er blijvende aandacht 
moet zijn voor het verbeteren van de fietsroutes 
in de stad, m.n. fietsverbindingen bij het woon-

school verkeer. Zowel fysiek als ruimtelijk is er 
nog veel te verbeteren! 
 
 Verkeersveiligheid is belangrijk. Bij uitvoering 
van projectplannen blijkt dat dit soms botst met 
de wensen van bewoners of hun 
vertegenwoordigers voor de inrichting van hun 
woonomgeving . Het CDA  kiest in deze situatie 
voor de verkeersveiligheid.  
Het CDA vindt dat verkeersdeelnemers bekend 
moeten zijn met de regels en wij vinden dat op 
scholen de verkeerseducatie een belangrijke 
plaats moeten innemen. Het aantal 
verkeersslachtoffers kan altijd nog verminderd 
worden. Kennis van de regels en voorkomen van 
onduidelijke  en onoverzichtelijke situaties moet 
leiden tot méér veilig verkeer. In veel 
verkeerssituaties staan er teveel borden, 
waardoor Schiedammers ´door de bomen het 
bos niet meer zien´. 
 
 
De ontsluiting van Schiedam Noord blijft een 
speerpunt voor het CDA. 

 
Het parkeren in grote delen van de stad is een 
ramp. Er is een groot tekort aan parkeerruimte.  
Maatregelen  zoals parkeerautomaten en 
vergunningen bieden niet een echte oplossing. 
Het CDA pleit ervoor dat waar mogelijk er ruimte 
gemaakt wordt in de stad voor 
parkeervoorzieningen.  

 

 Verkeerseducatie moet op scholen 

gegeven blijven worden. 

Het parkeren in grote delen van de stad is 
een ramp.  
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Het CDA kiest voor: 
  

· Snelle aanpak voor het verbeteren van de 

fietsroutes en onderhoud ervan. 

· Verkeerseducatie moet op scholen 

gegeven blijven worden. 

· Ruimte maken voor parkeervoorzieningen 

in de woonwijken. Dat betekent ook dat 

bij sloop van woningen of gebouwen eerst 

gekeken wordt in samenspraak met wijk 

en buurtbewoners welke prioriteit de 

ruimtevragers moeten hebben. Als de wijk 

of straat zijn voorkeur uitspreekt voor een 

uitbreiding van de parkeerruimte in plaats 

van bijvoorbeeld restgroen, dan werken 

wij mee aan dat soort initiatieven. Voor 

het CDA is dit kiezen voor kwaliteit in de 

wijk.  

· Verbetering van de ontsluiting van 

Schiedam Noord. 

 

 

3.4 Openbaar Vervoer (OV): 
Belangrijk voor de bereikbaarheid van onze stad 
is dat in ieder geval het huidige netwerk aan 
openbaar vervoer in stand blijft. Er mag niets 
meer wegbezuinigd worden. Dit betekent een 
harde inzet in de huidige Stadsregio en straks 
Metropoolregio. 
 
Het CDA staat onder voorwaarden positief 
tegenover gratis openbaar vervoer voor nader te 
bepalen doelgroepen in Schiedam en 
regiogemeenten. Verder moet er geïnvesteerd 
worden o.a. door middel van samenwerking met 
verschillende instanties in kleinschalig openbaar 
vervoer. Bijvoorbeeld het rijden van busjes door 
vrijwilligers om hulpbehoevenden de nodige 
ondersteuning te kunnen geven. Dus aandacht 
voor maatwerk. 

 
 
 
 
Het CDA kiest voor: 
  

· Behoud van huidige netwerk aan 

openbaar vervoer. Inzet moet zijn het OV 

in onze stad zelf, bijvoorbeeld door de 

inzet van een ringbus. 

· Realistisch bekijken van mogelijkheden 

van gratis OV voor kwetsbare 

doelgroepen. 

· Actieve rol van de gemeente in het 

stimuleren van de inzet van buurtbusjes of 

seniorenbusjes 

Belangrijk is dat het  huidige netwerk aan 

openbaar vervoer in stand blijft. 
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4.1 Veiligheid en handhaving: 
De inwoners van Schiedam zijn betrokken bij hun 
omgeving, hun straat en hun buurt. In de eerste 
plaats zijn zij het zelf die kunnen bijdragen aan 
veiligheid en (sociale) leefbaarheid. Ook de 
gemeente kent haar taak als het gaat om 
veiligheid en toezicht op handhaving. Het 
veiligheidsbeleid is een zaak van samenwerking 
van inwoners en gemeente. Via het wijkoverleg 
leggen de inwoners zaken gevraagd en 
ongevraagd voor aan de gemeente. Samen zijn 
we ook verantwoordelijk voor de leefbaarheid in 
onze samenleving. De mensen durven elkaar aan 
te spreken op het vervuilen van de openbare 
ruimte en hun gedrag. Ook overlast door 
bijvoorbeeld jongeren wordt tegengegaan door 
goede communicatie en het zorgen voor een 
goede sfeer in samenwerking met de gemeente 
en actieve instanties in de wijk.  
 

 

 
 
 
 
 

 
Het CDA pleit daarnaast voor de zichtbare 
aanwezigheid van de politie (wijkagent) en 
surveillance door de Licht Blauwe Brigade (LBB) 
preventief. Daarbij moet ingezet worden op 
strengere handhaving met name voor alcohol- 
en drugsbeleid. De veiligheid van bepaalde 
openbare gebieden wordt vergroot door 
cameratoezicht en mag wat het CDA betreft 
uitgebreid worden.  
 

Het CDA kiest voor: 
  

· Ondanks de landelijke ontwikkelingen, 

moet de politie blijvend dichtbij blijven. 

· Strengere handhaving vooral voor alcohol- 

en drugsbeleid. 

· Strenge controles coffeeshops en geen 

uitbreiding toestaan. 

· Voorlichting geven en samenwerken met 

ouders, scholen en maatschappelijke 

instellingen ter bestrijding van overlast en 

criminaliteit en het voorkomen ervan. 

 
 
 

Strenge controles coffeeshops en geen 
uitbreiding toestaan 

 

Het CDA pleit daarnaast voor de zichtbare 
aanwezigheid van de politie . 
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4.2 Gemeente als dienstverlener: 
De dienstverlening van de gemeente moet 
meebewegen en net zo snel veranderen als de 
samenleving zelf. De focus van de 
dienstverlening van de gemeente richt zich op de 
dingen waarin we onderscheidend zijn zoals 
bijvoorbeeld ruimtelijke aspecten van de stad en 
sommige sociale voorzieningen. Basale taken die 
beter door de markt of landelijk uitgevoerd 
kunnen worden verdwijnen uit het 
dienstenpakket dat de gemeente verstrekt. Voor 
taken die naar de markt verdwijnen stellen we 
de kaders vast en voeren we regie. 
 
Dienstverlening is bij voorkeur digitaal. Dat kent 
verschillende verschijningsvormen. Maar de 
gemeente gaat ook meer naar burgers en 
bedrijven toe. Op locatie of in de wijk. Het KCC 
vormt sámen met wijkprocesmanagers, 
wijktoezichthouders, wijkteams en 
accountmanagers de frontoffice van de 
gemeente. 
Er moet differentiatie  komen in de niveaus van 
dienstverlening waarmee beter ingespeeld wordt 
op de wensen van de individuele dienstenvrager. 
De uitersten liggen tussen digitaal, standaard en 
goedkoop en tussen een accountmanager die 
dag en nacht voor je klaarstaat, alles voor je 
regelt en waarvoor een uurtarief geldt . De 
producten die we digitaal aanbieden zijn snel, 
goed en goedkoop: vandaag besteld, morgen 
geleverd. Bij alles wat we digitaal doen is 
internetcriminaliteit een dwingend 
aandachtspunt en staat privacybescherming 
centraal.  
 
4.3 Communicatie:  
Een goede lokale communicatie vindt het CDA 
essentieel. Burgers moeten de mogelijkheid 
hebben hun visie publiek te maken en daarnaast 
moeten zij zowel door gedrukte- als Radio en TV-
media van informatie worden voorzien. Het 
benutten van de openbare ruimte voor 
aankondigingen en bondige info zien we als een 
eigentijdse ontwikkeling.  Wat betreft het 
digitaal aanleveren van gemeentelijke informatie 
voor burgers ziet het CDA de mogelijkheden van 

de digitale snelweg als zeer bruikbaar. Daarnaast 
realiseren we ons ook dat er bepaalde 
doelgroepen zijn, onder andere ouderen, die niet 
over internet beschikken, waardoor het CDA de 
bruikbare methoden nog intact wil houden. 
 
Het CDA kiest voor: 
  

· Het verbeteren van het imago van 

Schiedam door te investeren in 

communicatie. 

· Het delen en kenbaar maken van de 

successen in Schiedam. Trots zijn op de 

stad.  

· Communicatie als speerpunt binnen de 

gemeentelijke organisatie. Vooral voor het 

communiceren over ontwikkelingen, 

projecten en andere voor Schiedammers 

belangrijke informatie. 

 
 
 
 
 

Het verbeteren van het imago van Schie-
dam door te investeren in communicatie 
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4.4 Regiegemeente en professionalisering  
De gemeente vormt zich om naar een 
zogenaamde regiegemeente. D.w.z. dat de 
gemeente haar taken waar mogelijk laat 
uitvoeren door derden maar wel de regie houdt. 
De gemeente blijft bepalen wat er gedaan wordt 
en wat de kwaliteiteisen zijn. Consequentie 
hiervan is dat bij de gemeente het ambtelijke 
uitvoeringsapparaat beduidend kleiner wordt.  
Deze omvorming naar regiegemeente  gebeurt 
omdat men (ook landelijk) ervan overtuigd is dit 
het méér efficiënt en effectiever is. Bovendien 
gaat de gemeente zich dan ook richten op de 
kerntaken en zal sneller en veel flexibeler in 
kunnen spelen op de veranderende samenleving.  
CDA Schiedam ondersteunt deze operatie maar 
wil wel het voordelig financieel effect zien. En dit 
voordelig financieel effect doorvertalen naar een 
lagere last voor de burger.  
 
 
Het CDA kiest voor: 

 
· Doorvertaling van voordelig financiële 

effecten naar een lagere last voor de 

burger. 

· Verdere intensivering van de 

samenwerking met de buurtgemeenten.  

· Voortzetten van de regionale 

samenwerking sociale diensten. Met extra 

aandacht en zorg voor de samenwerking 

van de SW-bedrijven, BGS en Dukdalf en 

TBV. 

· Regievoering over een gezamenlijke 

activiteit moet belegt kunnen worden bij 

één van de gemeenten. Dat vraagt om 

verdere professionalisering, goed 

onderling vertrouwen en 

doorzettingskracht.  

· De regiefunctie binnen de gemeente moet 

eerst op orde moeten zijn voor toetsing en 

borging van de uitbestede taken.  

 

Regie gemeente; Consequentie is dat bij  
de gemeente het ambtelijke uitvoerings-
apparaat beduidend kleiner wordt 
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4.5 Financiële huishouding : 
De afgelopen jaren heeft de gemeente uit haar  
(stille) reserves de tekorten kunnen dekken. Het 
CDA heeft daarom ook aangedrongen op het 
realiseren van daadwerkelijke bezuinigingen 
omdat ook reserves uitgeput raken.  
Het CDA vindt dat gepresenteerde 
meerjarenbegrotingen sluitend moeten zijn met 
reële posten. Met andere woorden het 
huishoudboekje moet op orde zijn. 
 
Iedere keer weer worden Schiedammers 
geconfronteerd met lastenverzwaringen, zowel 
landelijk als ook gemeentelijk. Schiedam is in 
vergelijking met andere gemeenten van één van 
de goedkoopste naar één van de duurste steden 
in de regio opgeschoven. Het CDA vind dit een 
ongewenste ontwikkeling.  
 

 
 
 
 

 
Het CDA kiest voor een woonlastenbenadering. 
Dat houdt in dat de gemeentelijke belastingen 
voor een Schiedamse burger niet mogen stijgen. 
Indien de kostendekkende tarieven van de 
rioolbelasting en de afvalstoffenheffing stijgen, 
dan moet dit gecompenseerd worden met een 
daling van de OZB. Dat is een prikkel voor de 
gemeente om de uitgaven te beperken en het is 
tegelijkertijd een garantie voor de Schiedamse 
inwoners dat de gemeentelijke woonlasten niet 
verder stijgen.  
 
Het uitgangspunt voor het CDA is dat in de 
komende vier jaar het totale gemeentelijke 
woonlastenniveau wordt afgebouwd tot het 
niveau van 2010. De gemeente moet het ook 
financieel weer aantrekkelijk maken om in 
Schiedam te willen wonen! 
 
Het CDA kiest voor: 

 
· Het op orde hebben van het 

huishoudboekje. Niet doorschuiven naar 

toekomstige generaties. 

· Totaal gemeentelijke woonlastenniveau 

afbouwen tot niveau van 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wonen in Schiedam wordt steeds duur-
der Het CDA vind dit een ongewenste 
ontwikkeling.  
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4.6 Erfpacht: 
Het oude systeem van erfpacht is niet meer van 
deze tijd. Als gemeenten er al voordelen van 
hebben, dan wegen ze niet op tegen de nadelen 
voor de burgers. Het CDA heeft in vorige jaren al 
kunnen bereiken dat huiseigenaren de grond 
onder hun woning kunnen kopen. Voor de 
situaties dat er nog erfpacht is, wil het CDA dat 
de gemeente een redelijke prijs (erfpachtcanon) 
voor de grond vraagt. In Schiedam is er een 
ingewikkeld systeem dat veroorzaakte dat er 
prijsverhogingen van 100% ontstonden omdat 
de huizenprijzen stegen. Nu de huizenprijzen 
dalen wordt de verhoging volgens dit systeem 
niet ongedaan gemaakt. Het CDA vindt dit 
onredelijk en wil een voor Schiedammers 
rechtvaardiger berekening van de 
erfpachtcanon.   
 
Het CDA kiest voor: 

 
· Hervormen van de periodieke 

erfpachtcanonverhogingen zodat er een 

rechtvaardiger berekening gerealiseerd 

kan worden die recht doet aan de huidige 

situatie. 

· Het zo aantrekkelijk mogelijk maken voor 

de Schiedammers om de grond onder hun 

woning in bezit te kunnen hebben, i.p.v. 

afhankelijk te zijn van de gemeente. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Overvallen door erfpachtcanon" 

Bron: Het Financieele Dagblad 18 december 2010 

Erfpacht kan onaangename verrassingen met zich meebrengen. Toch vertalen de nadelen zich 

zelden in een lagere huizenprijs. 

Het zo aantrekkelijk mogelijk maken voor 
de Schiedammers om de grond onder 
hun woning in bezit te kunnen hebben 
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