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In deze folder leest u waar LOS zich namens u 
voor wil inzetten de komende raadsperiode.
Wij vragen daarom uw steun in de vorm van 

uw stem op 16 maart.

Lokaal Onafhankelijk Schiedam
stelt zich graag aan u voor
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✔   Voor Lokaal Onafhankelijk Schiedam staan de Nederlandse 
 cultuur, taal en democratische waarden voorop en zijn leidend.

✔   Veiligheid op straat, om en in de woning en in het verkeer is 
een topprioriteit voor LOS.

✔   Mensen die zich schuldig maken aan uitkeringsfraude, het 
weigeren van werk of voor ernstige overlast zorgen dienen 
hard aangepakt te worden.

✔   LOS zet zich in voor een prettig woon- en werkklimaat voor 
Schiedammers. Daar hoort zeker een gastvrije stad bij, ook 
voor de automobilist.

✔   LOS is voorstander van alternatieve brandstoffen, zoals 
waterstof, geothermie, zonne-energie en dergelijke. 
Géén verplichting voor bestaande woningen om ‘van gas los’  
te moeten en géén gebruik van biomassa.

✔   LOS is voorstander van het behoud en de aanleg van groen in 
de stad en dus ook geen woningbouw in het Beatrixpark.

✔   LOS strijdt voor behoud van de Nederlandse cultuur en 
tradities, daarom spreken en schrijven we in Schiedam 
allemaal Nederlands.

✔   LOS gaat voor een zero tolerance beleid voor straattuig en 
asociaal gedrag.

✔   LOS zet zich in voor verlichting van de lasten voor 
alle bewoners maar houdt daarbij oog voor gezonde 
gemeentefinanciën.

✔   LOS is voorstander van strenger optreden tegen 
dierenmishandelaars en ritueel slachten.

✔   LOS wil geen voorrang voor statushouders bij het zoeken  
naar woonruimte.

✔   LOS is voor een goed ondernemersklimaat dat zorgt voor  
meer werkgelegenheid.

✔   LOS zet zich in voor voldoende, veilige en degelijke fietspaden 
door heel de stad.

✔   Daar waar mogelijk dient het milieu te worden gespaard en het 
gebruik van duurzame materialen te worden gestimuleerd.
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    Kijk op www.losschiedam.nl 
voor het hele verkiezingsprogramma
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