Lokaal Onafhankelijk Schiedam
EERLIJK RECHTS !

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026
Lokaal Onafhankelijk Schiedam is een lokale politieke partij die
zich inzet voor alle Schiedammers van alle gezindten en alle leeftijden.
Onafhankelijk van landelijke partijen.
Wij zijn geen meelopers van politiek Den Haag. Duidelijkheid en eerlijkheid is in
het belang van alle Schiedammers; los van religie, politieke overtuiging,
etnische achtergrond of belangen.
Wij hanteren liberaal gedachtengoed, waarbij de burger doet wat hij zelf kan en
de overheid de helpende hand biedt waar burgerkracht alleen niet voldoende is.
Elke euro belastinggeld dient zorgvuldig en doelmatig besteed te worden.
Schiedam is voor LOS een stad waar ieder zich thuis moet voelen.
De Nederlandse cultuur, taal en democratische waarden zijn belangrijk, staan
voorop en zijn leidend.
Dit verkiezingsprogramma is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:
Inleiding;
1. Openbare ruimte en verkeer.
2. Zorg en welzijn.
3. Veiligheid in uw buurt.
4. Sociale samenhang.
5. Wonen in Schiedam.
6. Binnenstad.
7. Kunst, cultuur en toerisme
8. Sport
9. Duurzaamheid
10. Dierenwelzijn
11. Werk, inkomen, economie en educatie in Schiedam
12 . Gemeentebestuur en gemeentelijke organisatie
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Inleiding;
Schiedam: een uitdaging !
Onze stad is een constante uitdaging, een stad van uitersten met potentieel
maar ook veel problemen.
In de verkeerde top 10 lijsten staat Schiedam helaas vaak bovenaan !
Schiedam is een middelgrote stad met grootstedelijke problemen maar ook een
stad met vele gezichten, een rijke historie, een historische parel met een schat
aan monumenten en verstilde groene plekjes.
Bedrijvigheid, criminaliteit, grote verkeersstromen, luchtvervuiling maar ook een
rijk cultureel en sportief klimaat.
Schiedam; een stad van mondige kritische burgers die soms klagen, maar ook
de handen uit de mouwen steken en actief zijn in verenigingen en clubs of zich
inzetten als vrijwilliger of mantelzorger.
Wij geloven in onze stad maar zijn kritisch en geven onze mening .
De Nederlandse cultuur, taal en democratische waarden zijn leidend.
Problemen pakken we aan door ze te benoemen en indien mogelijk op te
lossen.
Helaas zijn er nog lege winkels, verloederde plekken maar ook ongeopende
schatten want door de ideale ligging van Schiedam zijn er zoveel kansen die
voor het grijpen liggen.
In dit verkiezingsprogramma willen we u graag meenemen in wat wij samen met
u willen bereiken, want de stad staat of valt met zijn inwoners.
Wij geloven in de kracht van U, de burgers van Schiedam.
LOS wil samen met u de uitdaging aangaan om van Schiedam de stad te
maken waar we allen trots op zijn.
Ons doel is van Schiedam meer te maken dan een stad waar het geriefelijk en
leefbaar wonen is. Het is er aangenaam om te verblijven en het spreekt voor
zich dat het schoon, heel en veilig is, maar wij willen meer.

Wij willen dat iedereen zich prettig voelt en trots is op zijn stad, waar
voorzieningen “up to date” zijn, de onderlinge sociale samenhang goed is en er
optimaal gebruik gemaakt kan worden van de vele voorzieningen en faciliteiten
die onze stad biedt.
Iedereen doet mee en zet zich in om van Schiedam een stad te maken waar je
nooit meer weg wilt.
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1. Openbare ruimte en verkeer.
Het begint met een stad waarin de buitenruimte optimaal verzorgd is. Er hoort
geen vervuiling en verloedering te zijn. De infrastructuur is op orde, met goed
onderhouden wegen en buitenruimten en een optimaal openbaar vervoer zodat
alle bewoners, zeker ook ouderen, zich prettig in en om onze stad kunnen
bewegen.
Automobilisten zijn van harte welkom in de stad; we gaan ze niet wegpesten
door straten af te sluiten of ze onnodig door de hele stad te laten rijden.

Veiligheid in het verkeer is een belangrijk speerpunt voor LOS.
Aanpakken van gevaarlijke kruisingen door middel van ledverlichting in de
straat en goede naleving van de snelheden in woonwijken.
Het neerzetten van een 30 kilometer bord is schijnveiligheid, zolang er niet
gehandhaafd wordt.
Dan liever gewoon een 50 kilometer regime en goede handhaving met vaste
snelheidscamera’s. Borden met smiley’s die boos kijken helpen niet.
In Schiedam hangen helaas nog veel schotelantennes.
Dit is lelijk en rommelig, het is ook een toonbeeld van gebrek aan integratie.
Deze “heimwee-oren” zijn bedoeld om op de hoogte te blijven wat er in het land
van herkomst gebeurt.
Op zich is hier niets mis mee, maar als de enige mediabron de tv van het
geboorteland is, dan mislukt integratie.
Allereerst voor de Nederlandse taalontwikkeling en als obstakel voor volledige
integratie.
Een verbod op schotelantennes is juridisch helaas niet mogelijk.
Wel is het voor iedereen mogelijk een abonnement op een televisiekanaal naar
keuze te nemen.
Wij willen geen wildgroei van schotels en bij nieuwbouw behoort
voorgeschreven te worden dat er geen schotelantenne geplaatst mag worden.
Dit hoeft zeker geen inperking van de vrijheid op nieuwsvergaring te zijn.

LOS is in gesprek geweest met Woonplus en zij zijn met een pilot gestart
waarbij schotels zijn verwijderd; dit zal verder worden uitgerold.
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LOS wil:

•
•
•
•
•
•

•
•

Efficiëntere inzet van Irado.
Verantwoordelijkheid van de burger zelf: de rommel komt er niet vanzelf.
Zwaarder bestraffen van milieudelicten.
Schone afvoer van afvalwater van schepen en aanleg van walstroom.
Inzet van werkelozen en vrijwilligers bij het extra onderhoud van de
buitenruimte.
Gerichte aanpak van slechte lokaties zoals braakliggende terreinen en
lege panden in de stad met mogelijke tijdelijke invulling. Partners:
gemeente-bewoners-woonplus- huiseigenaren.
Een lang gekoesterde wens is de aanleg van een autoverbinding
Polderdwarsweg naar het bedrijventerrein Rotterdam Noordwest.
Beter gekwalificeerde fietsvoorzieningen, rekening houdend met stijgend
gebruik van e-bikes en bakfietsen. (bredere fietspaden, fietsparkeervoorzieningen)

2. Zorg en welzijn.
Iedereen heeft recht op de zorg die hij nodig heeft om volwaardig mee te
kunnen doen in onze maatschappij. De toenemende vergrijzing en de wens en
noodzaak dat mensen langer zelfstandig blijven wonen vraagt veel van de
maatschappij.
De rol voor vrijwilligers en mantelzorgers is veel groter. Dit is een uitdagend
spanningsveld. Wat mag je van de overheid verwachten ?
Beperkte middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. Het kan niet zo zijn: “u vraagt
en wij leveren”. Daarom is het belangrijk dat er, ook in het kader van
duurzaamheid goed omgesprongen wordt met materiele zorgvoorzieningen.
Te denken valt aan aangepaste woningen, zorg dat als de zorgnemer de
woning verlaat deze beschikbaar wordt voor een andere persoon die zorg
vraagt. Dus, geen traplift plaatsen en hem een half jaar later weer weggooien
en elders weer een nieuwe traplift plaatsen. Hergebruik zoveel mogelijk.
Te denken valt aan een punt waar scootmobielen, rolstoelen etc. ingenomen
worden en na revisie weer uitgegeven kunnen worden.
Er wordt veel gevraagd van mantelzorgers en vrijwilligers.
Ondersteun en beloon deze mensen. Zij zijn de ruggengraat van onze
samenleving.
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Jeugdzorg heeft onze speciale aandacht. Hier zijn nog vele slagen te maken.
Zorg voor één plan van aanpak met één regisseur die alle dossiers van een
kind beheert.
Doorlooptijden moeten sneller. Er moet altijd gekeken worden naar het belang
van het kind.
Laaggeletterdheid en taalachterstand zijn grote problemen in onze stad. De
gemeente doet er alles aan om dit terug te dringen, maar wijst de burger ook op
zijn eigen verantwoordelijkheid.
Met name allochtone kinderen komen op de basisschool zonder dat ze een
woord Nederlands spreken. Thuis staat de tv aan van het vaderland en er wordt
de kinderen niet voorgelezen in het Nederlands. Dit moet veranderen.
LOS wil:

•
•
•

Efficiëntere jeugdzorg.
Taalachterstand terugdringen moet van twee kanten komen.
Duurzaam en efficiënt omgaan met zorgmateriaal.

3. Veiligheid in uw buurt.
Je veilig voelen in je eigen stad is zeer belangrijk. Schiedam heeft door zijn
ligging vlak bij Rotterdam te maken met veel problemen die bij een grote stad
horen. De criminaliteit is hoog en Schiedam staat helaas bovenaan in veel
verkeerde lijsten.
LOS durft problemen te benoemen en wil deze graag concreet aanpakken.
Het is geen geheim dat veel inbraken, straatroven, oplichterij en
geweldsdelicten terug te voeren zijn op bepaalde bevolkingsgroepen.
Met name uit Oost Europa komen criminele bendes bewust hierheen met
verkeerde bedoelingen.
Ook zijn er bepaalde groepen die bij de politie bekend zijn; veelplegers,
drugsverslaafden of draaideurcriminelen.
LOS wil alle mogelijke middelen inzetten om de pakkans voor deze personen te
vergroten.
Illegalen in Schiedam dienen zo snel mogelijk te worden opgespoord, vervolgd
en uitgezet.
Indien integratie niet lukt is remigratie het enige alternatief !
Veiligheid is bij ons nummer één.
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De politie en stadstoezicht doen prima werk maar kunnen niet zonder de hulp
van U. Wij pleiten voor goede samenwerking en communicatie tussen politie,
stadstoezicht en bewoners van de stad.
We zien graag één aanspreekpunt in elke wijk, het liefst de ouderwetse
wijkagent. Moderne middelen als twitter, whatsapp en smartphone worden
efficiënt ingezet.
Iedere Schiedammer kan ook gebruik maken van de gratis app “Buiten Beter”
om problemen direct te melden bij de juiste instantie.
Het begint met een stad die schoon, net en veilig is.
Geen vervuiling en verloedering.
De infrastructuur op orde met goed onderhouden wegen en buitenruimten.
Een doelgerichte aanpak middels meer wijkagenten op straat.
Geen pardon voor geweld tegen overheidspersoneel.
Slecht opgevoede jeugd ongeacht ras of afkomst, manieren leren en daarbij
ook de ouders betrekken.
Er moet streng gehandhaafd worden op zogenaamde overbewoning.
Net als tabak en alcohol is het gebruik van softdrugs schadelijk voor de
gezondheid en dient de verkoop te allen tijde goed gereguleerd te zijn.
We zijn wel voorstander van gereguleerde teelt en verkoop. Als er gereguleerde
softdrugs geteeld wordt dan dient de distributie ook net zo te geschieden als dat
voor tabak en alcohol geldt. Softdrugsverpakkingen dienen net als tabak
waarschuwingen voor het gebruik te hebben.
Het is van groot belang om meldingen van radicalisering niet te bagatelliseren.
In Europa is het grootste gevaar van radicalisering onder de moslimbevolking.
Het ligt daarom voor de hand om met moskeeën en islamitische verenigingen
vanuit de gemeente goed overleg te hebben en pro actief te werk te gaan.
In de openbare ruimte is het verboden vlaggen of andere politieke uitingen te
voeren die niet gelieerd zijn aan in Nederland gevestigde partijen en
organisaties, tenzij er vergunning afgegeven is door de burgemeester.
Het ophangen of meevoeren van buitenlandse vlaggen in de openbare ruimte is
niet toegestaan.
In Schiedam kijken we elkaar recht in het gezicht.
Daar horen geen gezichtsbedekkingen, boerka’s of bivakmutsen bij.
In eigen woning of in de moskee prima, maar niet op straat.
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LOS wil:

•
•
•
•
•
•
•
•

In iedere wijk een buurtpreventieteam.
Politie en Toezicht en Handhaving gaan meer in dialoog met de burgers
en is tevens met moderne communicatiemiddelen bereikbaar.
Cameratoezicht, preventief fouilleren en huisbezoek worden waar nodig
ingezet.
Wijkcentra zijn de plekken waar de wijkagent en handhaving hun
thuishonk hebben.
Extra controle op verdachte groepen zonder vaste verblijfplaats.
Meer en betere voorlichting over preventie van en aan overlast gevende
jongeren.
Preventieve voorlichting kwetsbare doelgroepen.
Geen enkele gezichtsbedekking in openbare ruimtes.

4. Sociale samenhang.
Leven doe je niet alleen. Juist diegenen die het moeilijk hebben kunnen
ondersteund worden door diegenen die het makkelijker hebben. Wij willen
vrijwilligers zo goed mogelijk faciliteren en een steuntje in de rug geven.
Mensen die om wat voor redenen niet meer aan het arbeidsproces deel kunnen
nemen worden gesteund en gestimuleerd om zoveel mogelijk aan het sociale
leven mee te kunnen doen.
De wijkcentra zijn het hart van de wijk en moeten blijven kloppen. Vanuit hier
worden de burgerinitiatieven ontplooid en de vrijwilligers aangestuurd, met hulp
van professionals zoals de wijkprocesmanager.
LOS wil:

•
•
•
•
•
•

Alle wijkcentra blijven open.
Senioren en sociaal zwakkeren worden gestimuleerd om mee te kunnen
doen in het digitale tijdperk door computer- en tabletlessen.
Vrijwilligers worden ondersteund door professionals.
Personen die een uitkering krijgen doen in ruil hiervoor vrijwilligerswerk
wat bij hen past.
Jongeren kunnen bijvoorbeeld computerles geven aan ouderen in
wijkcentra of thuis.
Een vrijwilligerspool die ouderen ophaalt en wegbrengt naar de
activiteiten met auto’s.
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5. Wonen in Schiedam.
Ons streven is dat iedere Schiedammer een woning kan vinden die bij hem of
haar past.
Het aanbod van woningen moet zo zijn dat men makkelijk wooncarrière kan
maken, maar aan de andere kant ook een stapje terug kan doen als
bijvoorbeeld de kinderen de deur uit zijn.
Voor senioren moet het mogelijk zijn zo lang mogelijk zelfstandig te blijven
wonen in een levensloopbestendige woning.
De woningvoorraad in Schiedam is deels slecht onderhouden en sluit niet goed
aan bij de wensen en eisen van de bewoners.
Bij nieuwbouw ligt voor ons de nadruk op invulling van braakliggende terreinen
en op sloop of herbouw van slechte woningen in een aantal wijken.
Het Beatrixpark moet de groene long van de stad blijven.

Nieuwbouw moet aansluiten op de woonwensen van de Schiedammers en er
moet rekening gehouden worden met wat er in de buurgemeenten gebeurt.
Het mag zeker niet zo zijn dat wij sociaal zwakkeren uit buurgemeenten
aantrekken omdat wij ons wel aan de afspraken rond bouw van sociale
woningen houden en buurgemeenten dit niet doen. Er moet een nog beter
evenwicht komen in de woningvoorraad.
Minder woningen in de sociale sector en meer in het midden en hoger segment.
Belangrijk is wel dat ook starters in Schiedam een woning kunnen vinden.
Statushouders behoren geen voorrang te krijgen.
Nieuwbouw moet ruim opgezet worden met aandacht voor bestaande oude
bomen, groen- en speelvoorzieningen en ook voldoende parkeervoorziening.
LOS wil:

•
•

•
•
•
•
•
•

Stimuleren particuliere woningverbetering.
Uitgifte kluswoningen en het opknappen van panden met werklozen in
een werk-leertraject.
Voorzieningen in buurten aanpassen aan de veranderende behoeften
van jongeren.
In het centrum wordt het overal mogelijk om ook op de plint te wonen.
Nieuwbouwwoningen in het centrum harmoniseren en, indien aan de
orde, met historische bebouwing.
Stimuleren van starters door startersleningen.
Lege kantoorpanden verbouwen voor starters en eventueel studenten.
Geen urgentie voor statushouders.
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6. Binnenstad.
De binnenstad; letterlijk het hart van de stad heeft potentie maar helaas wordt
er nog steeds te weinig aan gedaan. Ondanks inzet van veel geld en advies van
diverse adviesbureaus en stapels visies en beleidsnota’s blijft het zeer
moeizaam in de binnenstad.
Rotterdam en vele andere winkelcentra in de omgeving zuigen koopkracht weg
uit onze stad. Ook het veranderende koopgedrag van de consument waarbij
internet de fysieke winkel steeds meer verdringt zorgt ervoor dat het bestaande
winkelarsenaal in de Schiedamse binnenstad niet meer geheel gevuld kan
worden. Dit blijven nastreven is een illusie en is gedoemd te mislukken.
Het gemeentebestuur heeft helaas geen invloed op de marktwerking.
Koopgedrag, hoogte van winkelhuren en plaatsen waar winkeliers zich willen
vestigen worden niet door de gemeente bepaald. Wel kan de gemeente goede
randvoorwaarden scheppen. De binnenstad en zijn entrees moeten er
aantrekkelijk uit zien en goed bereikbaar zijn met elk vervoersmiddel.
De consument moet zich welkom voelen in de stad en er graag willen
verblijven.
Schiedam heeft met zijn vele historische monumenten, prachtige havens en
molens goud in handen. Dit kapitaal moet optimaal verzilverd worden. De
leegstand van de winkels wordt mede veroorzaakt door de Schiedammer zelf.
Als klanten wegblijven kan zelfs de meest enthousiaste ondernemer het niet
redden.
Wij willen stimuleren dat bewoners van onze gemeente hun geld uitgeven in
eigen stad.
Schiedammers moeten trots zijn op hun stad. Het is helaas nog steeds een feit
dat er bewoners van Schiedam zijn die zelden of nooit in de binnenstad komen.
Een binnenstad is meer dan een winkelcentrum. Het is ook een sociale
ontmoetingsplek die tevens goed bereikbaar moet zijn met openbaar vervoer
maar ook per auto. Hierbij hoort een prettige openbare ruimte met veel groen
en de mogelijkheid om lekker te kunnen zitten.
De binnenstad blijft constant aandacht vragen. Wij zijn voorstander van een
kleiner compacter winkelhart in het centrum. Er moet echter voor gewaakt
worden dat de kritische ondergrens niet overschreden wordt.
Als het aanbod aan winkels in het centrum te klein wordt komt men niet meer
winkelen in het centrum.
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De concurrentie komt van buiten de stad, maar ook vanuit de andere wijken. Nu
is het zo dat men alleen in het centrum moet betalen als men het bezoekt met
de auto. Winkelcentra zoals Nolenslaan en Hof van Spaland zijn (nog) gratis te
bezoeken.
Wij pleiten niet voor het invoeren van betaald parkeren in deze centra, maar
willen wel dat een bezoek aan het centrum niet gemeden wordt door dure
parkeertarieven of slechte bereikbaarheid.
Een uitbreiding van winkelareaal buiten het centrum komt er wat LOS betreft
niet.
Wij blijven nadenken over een blauwe zone in het centrum op een deel van de
winkeltijden, bijvoorbeeld van 11.00 uur tot 16.00 uur, wanneer de parkeerdruk
toch laag is omdat bewoners vaak naar hun werk elders zijn.
De versnippering van winkels buiten de winkelcentra moet een halt toe
geroepen worden. Wij zouden graag zien dat via stimulering en regulering deze
ondernemers verleidt worden om hun bedrijven te verplaatsen naar de
binnenstad.
We zijn tegen winkelfuncties in moskeeën.
Met terrasvergunningen en precariobelasting moet soepeler omgegaan worden.
Zo moet het mogelijk zijn voor horecaondernemers tijdens een evenement
tijdelijk wat soepeler om te gaan met de vergunningen, bijvoorbeeld door een
paar stoelen erbij te mogen zetten als de behoefte ontstaat, zonder hier eerst in
veelvoud vooraf een vergunning voor te moeten vragen.
Uiteraard mag dit nooit ten koste gaan van de veiligheid.
Ook blurring, vermengen van kleinschalige horeca-activiteiten in een winkel met
detailhandel vergunning moet kunnen, als er geen overlast voor of bezwaar van
omwonenden is.
LOS wil:

•
•
•
•
•

•
•

Aantrekkelijk straatmeubilair d.m.v. zitjes en tafeltjes in winkelgebied.
Meer woningen in de binnenstad, ook op de winkelplint, dus
straatniveau.
De zgn. leegstandsverordening meer en consequenter doorvoeren.
Verschillende parkeertarieven, zogenaamde happy hours, om zo
bezoekersstromen te beïnvloeden.
Een klantvriendelijker parkeerregime door invoering van een blauwe
zone of de eerste twee uur gratis.
Duidelijker bewegwijzering naar parkeervoorzieningen.
Geen beperkende regelgeving wat de komst van winkels tegenwerkt.
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7. Kunst, cultuur en toerisme.
Schiedam heeft een rijk cultureel leven. Schiedam heeft veel toonaangevende
kunstenaars. Voorbeeldige kunstenaars die niet alleen aanzien hebben, maar
ook in staat zijn dit commercieel in te zetten en Schiedam positief op de kaart te
zetten. Daarnaast is er echter een wildgroei van culturele instellingen en
stichtingen die veelal draaien op gemeentelijke subsidie.
LOS vindt dat er zeer scherp en alert moet worden gelet op vaak overbodige
subsidies.
Wij zijn trots op het Schiedamse theater.
Dankzij de huidige directeur is het theater uitgegroeid tot een parel in de regio
wat bovendien een solide business case heeft.
Het theater heeft grote ambities met een nieuwe entree aan de Broersvestzijde,
een theatercafé en een eigen theaterrestaurant.
Wij hebben hierbij wel enkele kanttekeningen.
Het theater heeft momenteel een grote spinoff voor de stad. Het is fijn dat
bezoekers van het theater voor of na hun bezoek de binnenstad ingaan en zo
de plaatselijke middenstand of horeca ondersteunen.
Wij blijven de ambitieuze plannen met een open blik bekijken.
LOS is voor een rijk cultureel landschap. Bij subsidieverstrekking zullen wij
echter altijd kritisch kijken naar de doelgroep.
Subsidie moet altijd gaan naar evenementen en instellingen die zich richten op
alle Schiedammers die als doel hebben integratie te bevorderen.
Zo zullen instellingen die zich richten op een specifieke culturele of
godsdienstige doelgroep niet in aanmerking komen voor subsidie.
Cultuurbeoefening moet binden, niet segregeren.
Al vele jaren wordt het watersporttoerisme; naar en door Schiedam
ondergewaardeerd. Schiedam ligt op een prachtige vaarroute voor de
pleziervaart. Wij willen graag meer promotie hiervoor.
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LOS wil:

•
•
•
•
•

•
•
•

Kunst en cultuur op de maat van Schiedam (ook financieel in proportie)
Fuseren van alle musea in Schiedam, één management en directie.
Kunstenaars zetten zich, in ruil voor gemeentelijk ondersteuning, meer in
bij de toeristische promotie van hun stad en bij cultuureducatie.
Pop up exposities in lege ruimtes.
Een openbaar subsidiebeleid voor culture instellingen om “subsidie op
subsidie” en elkaar de bal toespelende culturele belangengroepen te
voorkomen en tevens een jaarlijkse verantwoording door middel van een
openbaar financieel jaarverslag.
Promotie van kleinschalige culturele evenementen die de sociale
adhesie in de wijk bevorderen.
Culturele instellingen vinden duurzaam onderdak in leegstaande panden
tegen een redelijke vergoeding.
Gesubsidieerde cultuurinstellingen laten zich meer zien in de stad, denk
aan gesubsidieerde muziek en toneelgezelschappen.

8. Sport.
Sport behoort door en voor iedereen mogelijk te zijn. Indien dit financieel niet
mogelijk is dient dit door de gemeente gefaciliteerd te worden.
Sport en spel zijn zeer belangrijk. Niet alleen voor de gezondheid en als nuttige
tijdsbesteding, maar zeker ook voor de sociale contacten en sociale
samenhang.
Schiedam kent een rijk verenigingsleven van vitale sportverenigingen met
enthousiaste leden en vrijwilligers. Een gezonde rivaliteit hoort bij sport.
Wij pleiten echter voor verenigingen voor alle gezindten. De tijd van verzuiling is
voorbij. Ook buiten de verenigingen wordt er door veel Schiedammers gesport
op individuele basis, in de vrije natuur of bij sportscholen.
LOS ziet ook in de sportbeoefening in de wijken een rol weggelegd voor de
wijkcentra. Belangrijk is dat sportbeoefening voor iedereen toegankelijk is.
Ook openbare sportaccommodaties moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor
alle bewoners.
Geen aparte zwemuren voor alleen vrouwen.
Mannen en vrouwen worden gelijk behandeld. Wie hier problemen mee heeft
doet zichzelf te kort. De overheid gaat geen ongelijkheid faciliteren.
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LOS wil:

•
•
•
•
•

Sporten in de eigen wijk wordt aangestuurd vanuit de wijkcentra.
Themajaar voor een bepaalde tak van sport, ieder jaar andere sport.
Binnenhalen sportevenementen, echter op de Schiedamse maat, wij
denken hierbij aan de in Rotterdam door succes ten onder gegane
‘Wednesdaynight Skate’.
Elk clubhuis heeft een AED apparaat.
Sport verbindt: iedereen mag mee doen.

9. Duurzaamheid.
De klimaatproblematiek is urgent. Wij zijn voor reductie van de uitstoot van CO2
en fijnstof.
Dit zijn echter druppels op een gloeiende plaat. Het grootste milieuprobleem is
de stijgende wereldbevolking. Kort gezegd is elke nieuwe wereldburger een
potentiële vervuiler die zijn ecologische voetstap zet.
Als we de wereldproblematiek ook op de lange termijn echt op willen lossen dan
moeten we ervoor zorgen dat de explosieve toename van de wereldbevolking
een halt wordt toegeroepen. Duurzame gezinsplanning is een effectieve
klimaatmaatregel. Bewustwording moet onderwezen worden.
De religieuze dwangmatigheid om veel kinderen te krijgen moet bestreden
worden.
De luchtkwaliteit is in Schiedam slecht. Zeker bij een bepaalde
weersgesteldheid is de hoeveelheid fijnstof en CO2 ver boven de toegestane
waarde. Een grote bron van uitstoot is houtverbranding, bijvoorbeeld in open
haarden en barbecues. Wij pleiten ervoor om de luchtvervuiling door
houtverbranding in open haarden en babecues een halt toe te roepen en over
te stappen op bijvoorbeeld elektrische apparaten.
LOS wil:

•
•

Voorlichting duurzame gezinsplanning.
CO2 uitstoot door houtverbranding in open haarden en barbecues
verbieden.
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10. Dierenwelzijn.
LOS wil aandacht voor dieren en huisdieren die geen stem hebben, maar wel
recht hebben op een fatsoenlijke behandeling.
Een dierenpolitieteam of grotere bekendheid van het landelijke meldnummer
“144 red een dier” kan hieraan bijdragen.
Voor dierenmishandelaars willen we een levenslang houdverbod in de APV
(Algemene Plaatselijke Verordening).
Meer losloopgebieden voor honden, met gratis afvalzakjes en beter onderhoud
van de reeds bestaande.
Verplicht muilkorven van potentieel gevaarlijke honden.
In een geciviliseerd land moet ritueel slachten onmiddellijk verboden worden.
LOS wil:

•
•

Dierenmishandeling wordt hard aangepakt.
Meldpunt dierenwelzijn in het klantcontactcentrum

11. Werk, inkomen, economie en educatie in Schiedam.
Het hebben van een zinvolle baan is van levensbelang. Niet alleen voor ons
levensonderhoud maar ook als zingeving van het leven en voor ons sociale
leven. Zonder werk of opleiding komen mensen in een isolement en kunnen niet
goed meedoen in onze maatschappij.
Het is daarom essentieel dat jongeren en mensen zonder baan blijven leren en
bijscholen om de kans op een goede baan zo groot mogelijk te maken.
Stimuleer mensen met een uitkering vrijwilligerswerk te doen, dit is goed voor
ervaring en hun CV.
Schiedam heeft tal van fantastische bedrijven die werk geven aan velen, maar
er zijn nog volop locaties waar de scholing en werkgelegenheid uitgebreid kan
worden. Wij denken hierbij aan Schieveste, Wilhelmahaven, het Maritieme
cluster en de modernisering van bedrijventerrein Spaanse Polder.
Belangrijk is dat ondernemers verleid worden zich hier te vestigen en niet
tegengewerkt worden.
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Snel en pragmatisch handelen is in het bedrijfsleven van levensbelang.
Ellenlange procedures bij vergunningsverlening of visies die ondernemersplannen dwarsbomen zijn voor ons onverteerbaar.
Ook aflopende erfpachtconstructies kunnen ondernemersplannen dwarsbomen.

De gemeente faciliteert waar mogelijk en zorgt voor een aangenaam
ondernemersklimaat met goed onderhouden bedrijventerreinen die goed
bereikbaar zijn met voldoende parkeergelegenheid.
LOS wil:

•
•

•
•
•

Ondernemers die zich in Schiedam willen vestigen worden goed
begeleid en geïnformeerd, onder andere over een eventueel
noodzakelijke Omgevingsvergunning.
Bedrijven kunnen de grond onder hun bedrijf kopen. De opbrengsten
hiervan worden alleen ingezet voor structurele economische
verbeteringen in de stad.
Jonge innovatieve bedrijven worden gefaciliteerd in leegstaande
kantoorpanden.
Geen subsidie aan ondernemers, wel aantrekkelijke
stimuleringsleningen.
Meer leerwerk trajecten. Te denken valt aan veel gemeentelijk vastgoed
wat er slecht bij staat. Dit zorgt voor hogere opbrengsten bij verkoop
gemeentelijk vastgoed.

12. Gemeentelijk bestuur en organisatie.
Het bestuur van de gemeente is er voor de bewoners.
Belangen kunnen uiteraard botsen want; zoveel mensen, zoveel meningen.
Het is een illusie te denken dat men een stad zo kan besturen dat iedereen
altijd tevreden is.
Om de kloof tussen burger en bestuur kleiner te maken is het belangrijk dat er
goed gecommuniceerd wordt en de burger vanaf dag één nauw betrokken
wordt bij wat er gaat gebeuren; het zogenaamde Participatieproces.
De participatieladder moet goed en helder afgelegd worden.
De treden zijn: informeren - raadplegen - adviseren -coproduceren en
meebeslissen.
De eerste trede: informeren is heel belangrijk. Goede informatie uitwisseling is
essentieel.
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Dit mag echter geen éénrichtingsverkeer zijn. Informeer de burger, maar vraag
ook om informatie.
Zij kennen hun straat en buurt beter dan ieder ander. Maak gebruik van die
kennis en knowhow. Dit voorkomt de inhuur van dure externen en kan kostbare
blunders voorkomen.
Juist door de burger vanaf dag één te betrekken wordt de betrokkenheid en de
wil tot samenwerking vergroot.
Dit kan kostbare en vertragende bezwaarprocedures hogerop de ladder
voorkomen.

De tweede trede: raadpleging is zeer belangrijk. Enquêtes en inloopavonden
zijn prima initiatieven, maar er moet zorgvuldig mee worden omgegaan. Begin
pas aan trede twee als trede één zorgvuldig is uitgevoerd.
Het vervolg is moeilijk. Er moeten op een gegeven moment besluiten genomen
worden. Toch moeten de bewoners mee kunnen blijven praten, adviseren en
waar mogelijk keuzes kunnen maken.
Hier gaat het vaak mis. Met name de klankbordgroepen worden door velen als
een teleurstelling ervaren. Wij zijn er voorstander van dat klankbordgroepen pas
ingesteld worden als de eerste twee treden doorlopen zijn en besluitvorming
plaats gevonden heeft.
Dit schept geen valse verwachtingen.
LOS wil dat de stad bestuurd wordt als een bedrijf. Doelmatig, economisch
verantwoord, klantvriendelijk en de ambitie om het beter te doen dan in het
verleden.
Het maken van geldelijke winst is uiteraard geen doel, maar bij elke euro die er
binnenkomt of uitgaat wordt gekeken of dit doelmatig is en of het niet op een
efficiëntere manier kan.
Het gaat immers om geld van U, de Schiedammers.
De vorm van de organisatie is geen doel maar een middel.
Het ambtenarenapparaat is toegerust op zijn taak en heeft zoveel mogelijk
kennis in eigen huis zodat inhuur van externen zo veel mogelijk beperkt wordt.
Als er keuzes gemaakt moeten worden moet men kunnen vertrouwen op de
expertise in eigen huis en externen inhuren als back-up, zoals nu vaak gebeurt
moet voorkomen worden.
Wij willen af van de torenhoge stapels rapporten, quickscans, visies en
onderzoeken die miljoenen euro’s kosten en meestal in een bureaulade
verdwijnen.
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Bij contact tussen burger en overheid is het belangrijk dat ieder zich aan de
afspraken houdt. Als er binnen een bepaalde termijn gereageerd moet worden
dan behoort dit ook te gebeuren.
Democratisering van Nederland vindt ook plaats in de stad; wij willen daarom
dat u uw eigen burgemeester in Schiedam kiest.
Een burgerinitiatief kan leiden tot een bindend referendum.
LOS wil:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het gemeentebestuur geeft op proactieve wijze goede informatie aan de
burger op alle mogelijke manieren, zowel digitaal als via oude media.
Vergunningaanvragen worden ook aangegeven op locatie.
Informatieplicht aan betrokkenen.
Burgerparticipatie op het hoogste niveau realiseren.
Ambtelijke kennis op zo’n niveau dat inhuur van externen zo veel
mogelijk voorkomen wordt.
Burgerkennis volop benutten en eventueel geldelijk belonen.
Betere samenwerking met andere gemeenten. Niet steeds zelf het wiel
opnieuw uitvinden.
Opbrengsten uit verkoop bezittingen worden alleen besteed aan
structurele investeringen.
Schiedam streeft ernaar de woonlasten lager te houden dan
vergelijkbare gemeenten.
Bij ambtelijke sollicitaties of promoties wordt bij gelijke geschiktheid de
voorkeur gegeven aan een kandidaat die in Schiedam woont.
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