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1 Voorwoord politiek leider Farid Azarkan
Op woensdag 16 maart 2022 gaan we naar de

Het is daarom van groot belang dat jij op 16 maart

stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

2022 gaat stemmen op een partij die de juiste

Deze verkiezingen zijn van groot belang voor

oplossingen heeft voor jouw gemeente.

Nederland en voor jou. Jij hebt dan de mogelijkheid
om ervoor te zorgen dat jouw gemeente er is voor

DENK wil een gemeente die werkt voor iedereen.

iedereen.

Daarom is gelijke kansen voor alle Nederlanders de
hoofdinzet van DENK bij deze verkiezingen.

De gemeente is namelijk de overheid waar wij het

Daar zal DENK voor strijden.

meeste mee te maken hebben. Of het nou gaat om
een veilige buurt, om een schone straat, of om een

Wij zullen strijden voor gelijke kansen op een

betaalbaar huis; jouw gemeente beslist hierover.

woning. Wij willen dat gemeenten stoppen met het
uithollen van de sociale sector en meer betaalbare
woningen bouwen.

Voorwoord politiek leider Farid Azarkan 5

Wij zullen strijden voor gelijke kansen op goed
onderwijs. Daarom moeten gemeenten meer
investeren in het onderwijsachterstandenbeleid.

Wij zullen strijden tegen discriminatie en racisme.
Ook gemeenten moeten meer maatregelen nemen
om ervoor te zorgen dat niemand wordt uitgesloten.

Ik roep jou op om samen met DENK te strijden voor
gelijke kansen. Voor een gemeente die werkt voor
iedereen.

Stem op 16 maart 2022 op DENK!

Farid Azarkan
Politiek Leider DENK
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2 Voorwoord lijsttrekker DENK Schiedam
Beste inwoner van Schiedam,

Dat deed Schiedammers weer centraal staan en de
menselijke maat voorop. En jij stond achter onze

Het begon allemaal in 2018. Het begon met

idealen. Dankzij jouw steun werd DENK de tweede

een droom. Een droom over nieuwe politiek in

grootste partij van Schiedam.

Schiedam. Een droom van een nieuwe generatie
Schiedammers met frisse ideeën.

Vier jaar lang heb ik samen met Gürcü, Cemil en
Şeyda keihard gestreden, gesteund door duizenden

Een andere koers.

Schiedammers.

Politiek in dienst van de burgers.

Met oog voor de meest kwetsbare en
hardwerkende Schiedammers. Voor een

Het geluid van de stadswijken naar de raadszaal.

rechtvaardig en menswaardig bestaan van de wieg
tot aan het graf.

Voorwoord lijsttrekker 7

En wij zijn nog lang niet klaar. Daarom gaan wij
door. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op
14, 15 en 16 maart 2022 gaan wij met dezelfde
passie en met dezelfde energie aan de slag.
Met een heel duidelijk doel: om DENK de grootste
partij van Schiedam te maken.

Doğukan Ergin
Lijsttrekker DENK Schiedam
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3 Verantwoording lijsttrekker
Vier jaar lang hebben wij keihard gezwoegd om jouw wensen en meningen te vertolken
in de Schiedamse gemeenteraad.

DENK is in vier jaar tijd betrokken geweest bij 81 voorstellen, waarvan 26 in samenwerking met andere politieke partijen. 55 van onze voorstellen konden rekenen op een
meerderheid in de Schiedamse gemeenteraad.
Dit zijn de belangrijkste punten die wij in vier jaar tijd hebben gerealiseerd:

• Vier jaar lang hebben wij keer op keer aandacht

• DENK was doorslaggevend bij de verkoop van de

gevraagd voor het aanpakken van racisme

ENECO-aandelen. Dat heeft de gemeente meer

en discriminatie. Dat heeft ervoor gezorgd

dan 40 miljoen euro opgeleverd. Deze gelden

dat Schiedam sinds kort een actieplan tegen

zijn vrijgemaakt voor: meer woningen, meer geld

woningmarktdiscriminatie heeft.

voor het sociaal domein, nieuwe woonvormen

Verantwoording lijsttrekker 9

voor ouderen en mindervaliden, speeltuinen en

Inmiddels heeft Woonplus kenbaar gemaakt

voor meer sociale cohesie in Schiedam.

40 sociale huurwoningen te gaan bouwen voor
ouderen met een migratieachtergrond met zorg

• De Schiedamse woningmarkt is oververhit.

in de buurt. Ook zijn de wensen en behoeften

De woningprijzen zijn extreem toegenomen

van ouderen met een migratie-achtergrond op

en veel middeninkomens komen moeilijk aan

verzoek van DENK in kaart gebracht.

een huis. Daarom heeft DENK ervoor gezorgd
dat regelingen zoals Huurkoop, Koopsmarter

• DENK heeft met succes de viering van een

en Duokoop gerealiseerd worden in Schiedam.

inclusief Sinterklaasfeest op de politieke

Daardoor kunnen woningen betaalbaar

agenda gezet. Na vele vragen en verzoeken

aangeboden worden.

richting het college van B&W heeft Schiedam
in 2021 kennisgemaakt met een inclusief

• Al vanaf het eerste uur vragen wij aandacht
voor cultuur-sensitieve zorg en woningaanbod
voor ouderen met een migratieachtergrond.

Sinterklaasfeest. Voor het eerst zijn er alleen
roetveegpieten ingezet.
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• De gemeentelijke organisatie moet diverser en

• Schiedam heeft op aandringen van DENK

daartoe hebben wij een voorstel aangenomen

een lachgasverbod ingevoerd. Daarmee is

gekregen om de charter diversiteit te

het verboden om lachgas te gebruiken in de

ondertekenen. Daarmee gaat gemeente

openbare ruimte.

Schiedam actief aan de slag om de ambtelijke
organisatie een weerspiegeling te laten zijn van
de samenleving.

• Wij hebben ons ingezet tegen het roekeloos
uitbreiden van betaald parkeren ten zuiden
van de A20. Zo heeft DENK een voorstel

• Lang was het niet mogelijk om in Schiedam

ingediend om besluiten over het uitbreiden

begraven te worden met eeuwigdurende

van betaald parkeren af te laten hangen van

grafrust. Veel moslims moesten hierdoor, na een

draagvlakmetingen (op wijkniveau). Het college

leven lang in Schiedam te hebben gewoond,

heeft dit voorstel inmiddels overgenomen.

wijken naar andere landen. Sinds 2020 is
het mogelijk om met eeuwigdurende grafrust
begraven te worden in Schiedam.

Verantwoording lijsttrekker 11

• Schiedammers moeten meer profiteren van

Wij hebben veel bereikt in Schiedam. Nog vele

grootschalige projecten in Schiedam. Zo is het

malen meer dan wij in dit hoofdstuk hebben

voorstel van DENK om bij het project Nieuwe

kunnen noemen. Maar er valt ook veel meer te

Energie voor Groenoord stage- en werkplekken

doen in Schiedam. Daarom gooien wij tijdens de

voor wijkbewoners te realiseren aangenomen.

aankomende gemeenteraadsverkiezing hoge ogen:

• Veel Schiedamse kinderen trokken aan onze jas

Wij willen de grootste partij van Schiedam worden

vanwege ontbrekende en slecht onderhouden

en bestuursverantwoordelijkheid nemen.

speelplaatsen. Wij hebben daar direct werk van
gemaakt en een bedrag van 1 miljoen euro weten

Daarvoor hebben wij jouw steun nodig.

te reserveren voor de aanpak van Schiedamse

Stem daarom, 14, 15 of 16 maart DENK Schiedam.

speeltuinen.

DENK voor iedereen!

Doğukan Ergin
Lijsttrekker DENK Schiedam
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4 Gelijke kansen voor iedereen
DENK strijdt iedere dag voor gelijke kansen voor alle Nederlanders. Het kan niet meer
zo zijn dat mensen worden afgerekend op hun afkomst, hun religie, hun huidskleur, hun
geslacht of op welk kenmerk dan ook. DENK staat dan ook voor een gemeente die meer
investeert in de bestrijding van discriminatie: van preventie tot aan straf.
De gemeente moet daarom meer
voorlichtingscampagnes tegen discriminatie
gaan houden. Wij willen investeren in
laagdrempelige meldingsmogelijkheden
en er gaat meer geld naar de gemeentelijke
antidiscriminatievoorziening.
De gemeente verbetert de handhaving met
mystery guest onderzoek en maakt afspraken
met de politie om discriminatiebestrijding een
topprioriteit te maken. Er komt een wethouder
discriminatiebestrijding en een gemeentelijke
coördinator tegen discriminatie.

De gemeente laat het goede voorbeeld zien.
Er komen quota om de gemeente representatief te maken. Met discriminerende bedrijven
werkt de gemeente nooit meer samen.
Bij aanbestedingen wordt een gedeelte van
het budget ingezet om voorkeur te geven
aan organisaties die diversiteit bevorderen.
De gemeente licht de eigen organisatie,
de algoritmes en de fraudebestrijding
door op discriminatie. Ambtenaren krijgen
diversiteitstraining. De gemeente houdt in
het antidiscriminatiebeleid aandacht voor
specifieke vormen van haat, zoals afrofobie,
antisemitisme, moslimhaat en homohaat.

Voor DENK is de gemeente de frontlijn van
de strijd voor gelijke kansen. De wijk waar
iemand opgroeit bepaalt nog te veel wat
iemand kan worden. DENK staat daarom voor
meer investeringen in wijken die achterop zijn
gebleven. Er komt een gemeentelijk deltaplan
gelijke kansen, dat de opeenstapeling van
kansenongelijkheid voor inwoners wegneemt.

Gelijke kansen voor iedereen 13

DENK realiseert gelijke kansen voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Het actief bestrijden van racisme en discriminatie wordt een
topprioriteit. DENK gaat zich inzetten om het huidige budget te

• Schiedam stimuleert initiatieven die zorgen voor meer bewustzijn
rondom het koloniaal- en slavernijverleden.

verhogen en een allesomvattend en meerjarig gemeentelijk actieplan
te realiseren.

• Sinds de coronapandemie en mede door de inzet van DENK
is eeuwigdurende grafrust mogelijk gemaakt in Schiedam.

• Gemeente Schiedam ontwikkelt een inclusiemonitor om effecten van
het gevoerde beleid te meten en bij te sturen.

Eeuwigdurende grafrust blijft mogelijk in Schiedam en wordt
betaalbaarder gemaakt. Desgevraagd ondersteunt de gemeente
initiatieven voor de realisatie van nieuwe (cultuur sensitieve)

• Schiedam schakelt over van een afwachtende houding als het gaat

begraafplaatsen.

om het aanpakken van racisme en discriminatie naar principieel
leiderschap.

• Het deradicaliseringsbeleid van de gemeente richt zich nog te vaak
op specifieke groepen. Daarom wordt het deradicaliseringsbeleid

• Schiedam stelt een ethische commissie aan die gevraagd en
ongevraagd advies geeft over de stand van zaken rondom inclusiviteit

actief uitgebreid naar blinde vlekken in de Schiedamse samenleving,
waaronder rechtsextremisme.

en een inclusiviteitstoets toepast op het gevoerde beleid.
• Het aanpakken van hatecrimes wordt topprioriteit. In de
• Gemeente Schiedam start een offensief tegen ongelijkheid.
De gemeente stelt hiervoor een integraal aanpak op.

veiligheidsdriehoek worden er concrete en meetbare afspraken
gemaakt om hatecrimes gericht op huidskleur, geloof, seksuele
oriëntatie en handicap hogere prioriteit te geven. Dit kan bijvoorbeeld
door discriminatierechercheurs in te zetten.
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5 Betaalbaar wonen voor iedereen
De woningmarktcrisis heeft invloed op iedereen. Er is een enorm tekort aan woningen.
De betaalbaarheid van huizen staat onder druk. Mensen merken aan het einde van elke
maand elke keer weer de gevolgen van de torenhoge huren.
Betaalbaar wonen is voor DENK dan ook een
topprioriteit. Dat begint met het behouden van
de huidige voorraad van goede betaalbare
woningen. Sloopprojecten en doorgeslagen
gentrificatie worden aan banden gelegd. Er
gaat meer geld naar het onderhoud van sociale
huurwoningen.
Bij bouwprojecten wil DENK dat de nadruk
komt te liggen op sociale huurwoningen
en middenhuur. De gemeente maakt bij
bouwprojecten afspraken met ontwikkelaars
om huren voor langere tijd betaalbaar te
houden. Bij bouwprojecten in het hogere
segment komt ook sociale huur. Gemengd
bouwen is dan ook het uitgangspunt.

Om mensen te beschermen tegen exorbitante
huurstijgingen en slechte verhuurders zet de
gemeente huurcoaches in voor laagdrempelige
huurderondersteuning. In wijken waar slecht
verhuurderschap een groot probleem is, voert
de gemeente een verhuurdersvergunning
in waarmee slechte verhuurders worden
geweerd.
De gemeente neemt maatregelen tegen
speculanten die de prijs opdrijven en woningen
onbetaalbaar maken. Opkoopbescherming
en een zelfbewoningsplicht worden zo breed
mogelijk ingevoerd.

De gemeente voert harde maatregelen in om
discriminatie op de woningmarkt te bestrijden.
Met mystery guest onderzoek worden
discriminerende makelaars opgespoord.
De gemeente zet ook in op meer passend
woningaanbod voor statushouders, ouderen,
mensen met een beperking en studenten.

Betaalbaar wonen voor iedereen 15

DENK realiseert betaalbaar wonen voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Het aantal sociale huurwoningen blijft gelijk. Ook komt er een stop op
de verkoop van sociale huurwoningen.
• De wachttijden voor een sociale huurwoningen lopen op. Om de druk
op de sociale woningmarkt te verlichten worden senioren die te groot

woningen, bijvoorbeeld door het realiseren van sociale koopwoningen.
• Er wordt actief gezocht naar locaties voor nieuwbouw. DENK juicht
laagbouw op het Toernooiveld en de Margriethal van harte toe.
• Schiedam lanceert een Woonfonds om betaalbare (huur)woningen

wonen ondersteund en actief begeleidt naar woningen die beter voldoet

te bouwen. Met dit fonds bouwt en beheert de gemeente betaalbare

aan hun behoeften. Een quick win is het realiseren van huisvesting

woningen voor middeninkomens.

voor ouderen met een migratieachtergrond.
• We mogen niet meer toestaan dat buurten zoals de Staatsliedenbuurt

• Om eigen woningbezit te stimuleren en scheefgroei in de
sociale woningmarkt tegen te gaan, worden mogelijk gemaakt

afglijden naar verloederde en verpauperde wijken. Daarom wordt er een

huurkoopconstructies. Vele Schiedammers willen een woning kopen,

‘early-warning’ indicator ingericht waaruit tijdig blijkt dat buurten en

maar willen vanwege principiële en/of religieuze redenen geen

woningen aan het verloederen zijn.

hypotheek met rente aannemen. Door huurkoopconstructies wordt

• Er komt een taskforce voor arbeidsmigranten die voor korte duur
in Schiedam verblijven. Deze taskforce zoekt actief contact op met

eigen woningbezit ook voor deze groep aantrekkelijker gemaakt.
• Schiedam realiseert voldoende en betaalbare woningen voor

deze groep om woninguitbuiting tegen te gaan. Ook worden er

studenten. Schieveste biedt vanwege de goede bereikbaarheid (OV) en

voldoende woonvoorzieningen gerealiseerd voor deze groep. Desnoods

lage parkeernorm (0,3 per woning) kansen voor studentenhuisvesting.

door vergunningen te verlenen aan eigenaren van (leegstaande)

• Alle mogelijke (bestuurlijke) middelen worden ingezet om het

kantoorpanden zodat deze omgebouwd kunnen worden tot studio’s.

massaal opkopen van betaalbare woningen door beleggers en grote

Gezinnen die zich blijvend in Schiedam willen vestigen worden

investeerders te blokkeren. Hiervoor introduceert de gemeente een

doorverwezen naar woningen in de stadswijken.

zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming voor woningen.

• Schiedam houdt zich vast aan het bouwen van 6000 woningen tot aan
2040. De focus ligt daarbij op de realisatie van voldoende betaalbare

16 Verkiezingsprogramma DENK Schiedam 2022 – 2026

6 Werk en Inkomen voor iedereen
Een zekere baan voor een goed loon moet voor iedereen bereikbaar zijn. De gemeente
heeft bij DENK een belangrijke taak om dit te stimuleren. Voor diegenen die, met of
zonder werk, in armoede terecht zijn gekomen, wil DENK dat de gemeente solidair is.
DENK accepteert geen armoede in onze gemeente.
De gemeente maakt van het stimuleren van
werkgelegenheid een grotere prioriteit. Door
meer in te zeten op akkoorden met scholen en
werkgevers, en door te investeren in scholing
en begeleiding van mensen zonder baan.
Wij willen dat mensen (meer) kunnen
bijverdienen in de bijstand en dat bij de
gemeentelijke organisatie meer vaste banen
komen. De gemeente stuurt bij aanbestedingen
en subsidies strenger op returns on investment
in de vorm van vaste banen voor inwoners van
de gemeente. Ook biedt de gemeente meer
leerwerkplekken aan.

De gemeente investeert in ambitieuze
regelingen om armoede tegen te gaan.
Er komt een wethouder die zich alleen richt
op armoedebestrijding. De inkomensgrens
voor armoederegelingen wordt waar mogelijk
opgehoogd en kwijtscheldingen worden
behouden of uitgebreid. Maatschappelijke
initiatieven tegen armoede krijgen meer
middelen. Armoederegelingen in de vorm
van bijzondere bijstand worden uitgebreid en
worden zo veel mogelijk geldelijk uitgekeerd.
De gemeente koopt schulden van kwetsbare
gezinnen op en stelt een harde doelstelling in
om kinderarmoede tegen te gaan.

De gemeente stelt zichzelf sociaal op.
Als schuldeiser heeft de gemeente oog voor
de noden van haar inwoners en de gemeente
weert malafide incassobureaus. De gemeente
maakt werk van de bestrijding van fraude, maar
stelt het belang van mensen voorop. Keihard
en hardvochtig optreden in fraudebestrijding
wordt uitgebannen. De gemeente licht
de fraudebestrijding door op hardheid en
respecteert de privacy van mensen.

Werk en Inkomen voor iedereen 17

DENK realiseert werk en inkomen voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Schiedam stelt meetbare en concrete doelstellingen vast als het gaat
om het helpen van mensen aan een betaalde baan.

• Schiedammers moeten naar vermogen mee kunnen doen.
Daarbij is innovatie belangrijk. Met nieuwe instrumenten kunnen we
Schiedammers beter begeleiden naar voldoende inkomen. Daarom

• Medemenselijkheid voert de boventoon bij mensen die een uitkering
ontvangen. Schiedammers worden zoveel als mogelijk begeleid naar

wordt Sociale Coöperatie mogelijk gemaakt. Hiermee ontstaat de
mogelijkheid om te ondernemen met behoud van uitkering.

betaald werk en tegenprestatie vindt alleen plaats als het zinvol is voor
de ontwikkeling van de ontvanger.

• Schiedam toont lef als het gaat om de participatiewet. We maken slim
gebruik van de mogelijkheden die de wet biedt om maatwerk toe te

• DENK is tegen het onnodig straffen van mensen die bijvoorbeeld af

passen. Naar voorbeeld van gemeente Utrecht worden werkzoekende

en toe boodschappen krijgen van een bekende en dit vanwege de

jongeren direct geholpen en mogen Schiedammers tot 500 euro per

inlichtingenplicht moeten melden. Daarom wordt er een drempelbedrag

maand bijverdienen, het hele jaar door.

voor giften ingevoerd van EUR 1200.
• Gedupeerde Schiedammers van het toeslagenschandaal krijgen
• Uitkeringsfraude die met voorbedachten rade is uitgevoerd wordt

maximale ondersteuning. Gedupeerden komen in aanmerking

aangepakt. Schiedam bestempelt mensen die onbedoeld een formulier

voor woningurgentie, hulp bij onterechte uithuisplaatsingen en

verkeerd invullen of relevante informatie vanwege een vergissing te laat

gemeentelijke schulden worden kwijtgescholden.

doorgeven niet als fraudeur.
• De Rotterdampas blijft bestaan. DENK pleit voor een Schiedampas
waar alle armoederegelingen in worden opgenomen.
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7 Onderwijs en Zorg voor iedereen
Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van onze gemeente. Iedere inwoner van onze
gemeente moet de mogelijkheid krijgen om met goed onderwijs alles uit zijn of haar leven te halen.
De gemeente is primair verantwoordelijk voor
goede onderwijshuisvesting. DENK wil dat
er meer ingezet wordt op kwalitatief goede
schoolgebouwen, met goede ventilatie en een
fijn schoolplein. Hier worden middelen voor
vrijgemaakt. De gemeente gaat faciliterend
te werk in het realiseren van huisvesting voor
nieuwe scholen. DENK staat pal voor het
bijzonder onderwijs en wil dat de gemeente
voorziet in de groeiende behoefte aan
islamitisch onderwijs.

Het lerarentekort en kansenongelijkheid zijn
de grootste uitdagingen voor het onderwijs.
DENK staat voor een gemeente die ambitieuze
maatregelen neemt om het lerarentekort tegen
te gaan. Dit kan door leraren eerder een
woning in de gemeente aan te bieden of door
lerarenopleidingen (deels) te vergoeden.
De gemeente gaat kansenongelijkheid in het
onderwijs te lijf door meer te investeren in het
onderwijs-achterstandenbeleid. Jongeren die
moeite hebben om een stageplaats te vinden
en daardoor op achterstand dreigen te raken,
krijgen ondersteuning van de gemeente.

Liefdevolle zorg moet een basisvoorziening
zijn voor iedereen in de gemeente. Inkomensverschillen mogen niet meer bijdragen aan
verschillen in gezondheid. De gemeente
biedt een betaalbare zorgverzekering aan
voor mensen in armoede. Voor welzijnswerk
en ouderenzorg wordt voldoende geld
uitgetrokken. Laagdrempelige zorg in de wijk
wordt ondersteund.
De gemeente moet als doel hebben dat zorg
aansluit bij de behoeften van mensen. Er komt
daarom meer aandacht voor cultuur sensitieve
zorg en cultuur sensitieve verzorgingshuizen.

Onderwijs en Zorg voor iedereen 19

DENK realiseert onderwijs en zorg voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Geen enkel kind gaat zonder ontbijt naar school. De gemeente helpt

• In overleg met Schiedamse scholen meer bewustzijn creëren over

kinderen die zonder ontbijt naar school gaan en voorziet hen van

wat het inhoudt om een Schiedammer te zijn, met als speerpunten

een ontbijt.

migratiegeschiedenis, het slavernijverleden en de Schiedamse
geschiedenis.

• Kansenongelijkheid wordt met daadkracht bestreden. De coronacrisis
heeft de kansenongelijkheid alleen maar versterkt. Daarom krijgen

• Gemeente Schiedam staat nieuwe scholen - die voldoen aan alle

kinderen extra les en huiswerkbegeleiding om achterstanden weg

voorwaarden - niet in de weg. In Schiedam is er een enorme vraag naar

te werken. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het zelfvertrouwen

islamitisch onderwijs. DENK staat positief tegenover islamitische basis

van kinderen uit achtergestelde wijken door projecten te stimuleren,

en -middelbare scholen.

waarmee kinderen in aanraking komen met positieve rolmodellen.
• Gezonde en schone schoolgebouwen zijn essentieel voor de prestaties
• Steeds meer studenten hebben moeite met het vinden van stage-

van leerlingen. De gemeente gaat hierop toezien en trekt hier meer geld

plekken. Gemeente Schiedam richt een stageplatform in en biedt

voor uit. Ook gaat de gemeente deze schoolgebouwen benutten als

jaarlijks minimaal 100 stageplaatsen bij de gemeentelijke organisatie

studielocaties waar meer studieplekken worden ingericht.

en stimuleert partners om stageplaatsen aan te bieden via het platform.
Het aanbestedingsbeleid wordt verscherpt met voorwaarden over het
aanbieden van stageplaatsen.

• 17.000 Schiedammers zijn laaggelletterd. Het ‘Ambitieplan Taalvaardig
Schiedam’ wordt verstevigd en alle kansen worden gegrepen om
laaggelletterdheid tegen te gaan.
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• In Schiedam spreken we meer dan 100 talen en dat vieren wij.

• DENK pleit voor 0-thuiszitters. Ieder kind krijgt onderwijs op maat.

Meertaligheid wordt als waardevol gezien en gestimuleerd.
• Vroegtijdige schoolverlaters krijgen de mogelijkheid om stage te lopen
• Steeds meer leraren verlaten het onderwijs. Om leraren te behouden
wordt er een begeleidingspool ingericht om lerarentekorten te

als jongerenwerkers of als junior jongerenwerkers om alsnog een
startkwalificatie te behalen.

voorkomen.
• In overleg met het bedrijfsleven worden er trajecten ontwikkelt met
• Schiedam stimuleert een inclusief onderwijsklimaat op scholen. Naast

baangarantie. Schiedamse leerlingen worden gestimuleerd om

kerst- en sinterklaasfeest wordt keti koti en het ramadanfeest ook

opleidingen te volgen, waarmee ze daadwerkelijk aan de bak kunnen

gevierd op scholen.

komen.

• Scholen die religieuze of levensbeschouwelijke uitingen van

• Schiedam bindt de strijd aan tegen discriminatie in het onderwijs.

scholieren of docenten verbieden worden aangesproken. Iedereen mag

Onderadvisering wordt tegengegaan door docenten beter te

haar/zijn identiteit uitstralen.

ondersteunen.
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• DENK erkent de positie van mantelzorgers. Mantelzorgers worden
vanaf de eerste dag ondersteund door middel van voorlichting,
coaching en begeleiding.

• Mantelzorgers worden ontlast door respijt- en logeerzorg te stimuleren.
Er wordt aansluiting gezocht bij pilots die door het ministerie van VWS
worden aangeboden.

• Schiedam wordt voorloper als het gaat om cultuursensitieve zorg.
Ouderen die zorg nodig hebben krijgen de mogelijkheid om in
Schiedam te kunnen genieten van liefdevolle zorg. Initiatieven voor
bijvoorbeeld een verpleeghuis voor ouderen met verschillende
culturele achtergronden worden omarmd.
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8 Veiligheid en Buitenruimte voor iedereen
Veiligheid is de kerntaak van de overheid. Iedereen in onze gemeente moet veilig kunnen
leven in zijn of haar buurt. DENK gelooft hierbij in een gezonde balans tussen preventie
en repressie. DENK wil dat de gemeente meer inzet op preventie. Dit wordt gedaan door
mensen te begeleiden en perspectief te bieden. Hier komen meer middelen voor.
Preventief fouilleren wordt opgeschort. BOA’s
worden uitgerust met bodycams, krijgen
meer training in bejegening en krijgen geen
geweldsmiddelen. DENK wil specifieke
veiligheidsmaatregelen voor religieuze
instellingen, in het bijzonder voor moskeeën.
DENK is kritisch op de landelijke
coronamaatregelen. Waar mogelijk
schort de gemeente de handhaving van
buitenproportionele coronamaatregelen op.
De gemeente draagt zorg voor een schone
en groene buitenruimte. In versteende wijken
wordt ingezet op vergroening. Er is een
gemeentelijke groennorm om iedereen in
nabijheid van het eigen huis groen te bieden.
In hoogwaardig groen wordt in de regel niet

gebouwd. Vergroening wordt intensief ingezet
voor klimaatadaptatie.
Een schone gemeente is voor DENK
topprioriteit. Er wordt meer geïnvesteerd in de
schoonmaakdiensten en de vuilophaaldienst.
De diensten werken efficiënter met bijvoorbeeld
vulgraadmeters. De gemeente past nudging toe
om inwoners tot schoner gedrag te bewegen.
In vuile wijken wordt vaker opgehaald en meer
opgeruimd. Er wordt ingezet op handhaving
tegen vervuilers. De kwijtschelding voor de
afvalstoffenheffing wordt zo hoog mogelijk voor
mensen in armoede.

Voor DENK is de gemeente de frontlijn van
de strijd voor gelijke kansen. De wijk waar
iemand opgroeit bepaalt nog te veel wat
iemand kan worden. DENK staat daarom voor
meer investeringen in wijken die achterop zijn
gebleven. Er komt een gemeentelijk deltaplan
gelijke kansen, dat de opeenstapeling van
kansenongelijkheid voor inwoners wegneemt.
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DENK realiseert veiligheid en buitenruimte voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Er komt een aanpak ‘perspectief voor jongeren’ om te voorkomen dat
kwetsbare jongeren in de lucratieve drugswereld belanden.
• Jongerenwerk is de sleutel om jongeren van het foute pad af te
houden. Er wordt fors geïnvesteerd in jongerenwerk en -centra.
• Wijkagenten worden gestimuleerd om volledig te focussen op

• Steeds meer religieuze gebouwen zoals moskeeën zijn het doelwit van
haatincidenten. In samenwerking met religieuze organisaties worden er
veiligheidsmaatregelen getroffen. Ook als er sprake is van periode van
relatieve rust.
• Er komen langdurige pilots in wijken waar overlast door zwerfafval

contacten met de wijk. Administratieve rompslomp en inzetten op

en bijplaatsingen vaak voorkomen. Bij de pilots worden deze wijken

overige tijdrovende politietaken worden vermeden.

(tijdelijk) aangewezen als A-locatie om deze schoon te houden en

• Te veel jongeren kampen met etnisch profileren door de politie.
Daarom wordt er geïnvesteerd in vertrouwen tussen jongeren en politie.
Het vertrouwen wordt gemeten in het integraal veiligheidsbeleid en er
worden activiteiten gestimuleerd om wederzijds begrip te stimuleren.
• Veiligheid doe je samen. De gemeente luistert meer naar signalen

wordt het pasjessysteem voor ondergrondse containers (tijdelijk) buiten
werking gesteld.
• Het beleid omtrent afvalscheiding wordt herzien met als doel om het
voor de Schiedammers makkelijker te maken. Papier, glas en textiel kan
wat DENK betreft vooraf worden gescheiden door de Schiedammers

die inwoners melden en inspanningen worden naar de gehele wijk

zelf. Met machinaal scheiden kan meer plastic worden gewonnen.

gecommuniceerd.

Hiermee wordt ook voorkomen dat Schiedammers hun schaarse

• Huiselijk geweld wordt prominenter aangepakt. Door het hele jaar
door activiteiten te ontwikkelen en door publiekscampagnes wordt
bewustzijn vergroot.

tuinruimte moeten opofferen voor kliko’s.
• Bij het realiseren van meer groen wordt interactie met de
Schiedammers opgezocht. Bijvoorbeeld door fruitbomen te planten,
waardoor de Schiedammers een band creëren met groen in
hun nabijheid.
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9 Vervoer en Duurzaamheid voor iedereen
Mobiliteit is een basisvoorwaarde voor mensen om actief te kunnen zijn in de
samenleving. De gemeente moet er dan ook zorg voor dragen dat iedereen in de
gemeente op een gelijke wijze mobiel kan zijn.
De bestrijding van vervoersarmoede is voor
DENK daarom topprioriteit. De gemeente
moet inzetten op goedkoper openbaar vervoer
voor mensen in armoede, voor ouderen en
voor kinderen. Bezuinigingen op het openbaar
vervoer worden tegengegaan.

Voor veel inwoners blijft de auto de
belangrijkste vervoersvorm. Daarom staat
DENK voor een gemeente die bereikbaar
blijft voor de automobilist, voor voldoende
parkeerplekken en voor betaalbare
parkeerheffing.

Ook voor een duurzame toekomst is een
goedkoper openbaar vervoer van groot belang.
Daarnaast investeert de gemeente in meer
alternatieve mogelijkheden voor vervoer, zoals
deelvervoer en e-steps. In de buitenruimte
worden alternatieve vervoersvormen beter
ingepast.

De gemeente stelt ambitieuze doelstellingen
om de gemeente duurzamer te maken.
Hierbij worden de gelden van de gemeente
allereerst ingezet om mensen met een lager
inkomen aan een lagere energierekening te
helpen. Bijvoorbeeld door verduurzaming
van goedkopere woningen. De gemeente
stelt subsidies in om inwoners te helpen hun
woning te verduurzamen en licht mensen
beter in over hoe ze een bijdrage kunnen
leveren. De gemeente geeft het goede
voorbeeld door duurzaam in te kopen, de

eigen organisatie milieuvriendelijk te maken
en bij afgifte van gronden afspraken te maken
over verduurzamen. De gemeente maakt
afspraken met het lokale bedrijfsleven over
de energietransitie. Hier wordt geld voor
beschikbaar gesteld. Behoud van banen
en inkomen voor onze inwoners is een
voorwaarde.
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DENK realiseert vervoer en duurzaamheid voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Betaald parkeren wordt niet lukraak en ondoordacht uitgebreid,

• Bij de uitvoering van het project Nieuwe Energie voor Groenoord staan

maar er gaat een buurtreferendum aan vooraf. Betaald parkeren is

bewoners centraal. Er komt geen dwang of drang om van het gas af te

voor DENK alleen een optie als parkeerdruk aantoonbaar afneemt

gaan. Andere buurten of wijken komen in aanmerking voor aardgasvrij

en de opbrengsten daadwerkelijk worden gestoken in innovatieve

wonen nadat er in Groenoord positieve resultaten zijn geboekt.

parkeeroplossingen.
• Uitbreiding van het OV-netwerk om Schiedam Noord en Zuid
bereikbaarder te maken.
• Het verminderen van voedselverspilling door in samenwerking met
Schiedamse partners en de voedselbank verantwoord om te gaan
met voedsel.
• Duurzaamheidssubsidies vanuit de gemeente worden gecentraliseerd
en voornamelijk gericht op het verduurzamen van woningen en het
opwekken van zonne-energie.
• Er komen meer ondergrondse containers en de gemiddelde
loopafstand naar een container wordt verlaagd.
• Alle nieuwbouwwoningen worden energieneutraal gebouwd.

• Gratis OV voor kinderen tot 12 jaar en indien financieel haalbaar voor
minima en 65+ senioren.
• Deelmobiliteit wordt uitgebreid en om overlast tegen te gaan worden er
parkeerplekken georganiseerd voor bijvoorbeeld deelfietsen
en -scooters.
• Het uitbreiden van gratis parkeren naar meer feestdagen zoals
Ramadanfeest en Keti Koti.
• Verkeersonveilige wegen worden aangepakt door verkeersremmende
maatregelen.
• Energiearmoede wordt aangepakt door financiële regelingen mogelijk
te maken. Subsidiëring op basis van draagkracht. Minima wonen vaak
in slechter geïsoleerde sociale huurwoningen. Zij worden het hardst
getroffen door de stijgende energieprijzen.
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10 Sport, Cultuur en Recreatie voor iedereen
DENK wil dat de gemeente zich ervoor inzet dat iedere inwoner kan sporten. Hiermee stimuleert de
gemeente ook een gezonde levensstijl. Door middel van gerichte financiële ondersteuning krijgen
inwoners met een lager inkomen de mogelijkheid om betaalbaar te sporten en betaalbaar sportspullen
aan te schaffen. Prioriteit hierbij zijn jongeren. De gemeente investeert in meer sportmogelijkheden in de
buitenruimte en in de openstelling van voldoende sporthallen waar betaalbaar kan worden gesport.
DENK staat voor een divers cultuuraanbod in
de gemeente. Binnen het cultuurbeleid wordt
daarom nadrukkelijker ingezet op een divers
aanbod en op breedtecultuur. Bij culturele
instellingen die subsidie ontvangen is diversiteit
een voorwaarde. Er wordt kritisch gekeken naar
de noodzaak van sommige cultuursubsidies
en zelffinanciering wordt gestimuleerd.
Laagdrempelig kunst- en cultuuraanbod
in de wijken krijgt grotere voorkeur. Kunst
in de openbare ruimte wordt gestimuleerd.
Er wordt meer ingezet op vernieuwing en
jongeren krijgen een grotere stem binnen het
cultuurbeleid.

Toegang tot recreatie voor inwoners met een
lager inkomen wordt bevorderd. Ieder kind
moet de mogelijkheid hebben om een dagje
uit te gaan. De gemeente zet daarom binnen
het armoedebeleid in op korting bij cultuur- en
recreatie instellingen voor inwoners met een
lager inkomen.
De gemeente stimuleert een bruisende
horecasector binnen onze gemeente. Er wordt
ruimhartiger omgegaan met vergunningen voor
horecaondernemers, zoals terrasvergunningen.
Sluitingstijden worden waar mogelijk verruimd.

De gemeente investeert meer in sociale
ruimten waar mensen in de wijk samen kunnen
komen. Iedere wijk krijgt de mogelijkheid een
buurthuis op te richten.
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DENK realiseert sport, cultuur en recreatie voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Zwemlesvergoeding voor minima.

• Het versterken van het Jeugdsportfonds en het beter bekend maken
van dit fonds bij Schiedammers, zodat Schiedamse jongeren met

• Ieder kind in Schiedam kan sporten door toegankelijke sportpas.

ouders met een kleine portemonnee in staat worden gesteld om
te sporten.

• Er wordt flink geïnvesteerd in openbare speel- en sportvoorzieningen.
Achterstallig onderhoud aan speeltuinen wordt met spoed ingehaald.

• Wij van DENK ondersteunen initiatieven om sporten en recreatie voor
mensen met een lichamelijke en of geestelijke beperking mogelijk te

• In samenwerking met influencers en door publiekscampagnes worden
een gezonde levensstijl en meer beweging aangemoedigd.

maken. Gemeente Schiedam biedt organisaties die dit mogelijk maken
volledige ondersteuning.
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11 Financiën en Bestuur
DENK gelooft dat de begroting ten dienste staat van de inwoners en niet andersom.
Zeker nu de gemeente de taak heeft om de samenleving uit de coronacrisis te investeren.
DENK accepteert het daarom voor de komende
periode om het weerstandsvermogen van de
gemeente zo mogelijk op een verantwoorde
wijze te laten afnemen, om als gemeente te
kunnen blijven investeren in een weg uit de
crisis.
Financiële opgaven in de toekomst kunnen
voor DENK gedekt worden door van de meest
draagkrachtige inwoners van de gemeente
iets meer te vragen. Ook van grote bedrijven
kan meer gevraagd worden. Hierbij zijn de
OZB-belasting voor hele dure woningen, de
precariobelasting en de reclamebelasting
bijvoorbeeld bespreekbaar. Financiële opgaven
zullen waar mogelijk gedekt worden binnen de
bestaande begroting.

DENK wil heffingen in de gemeente zo
rechtvaardig mogelijk inrichten. Dit betekent
dat heffingen zo veel mogelijk gebaseerd
moeten zijn op daadwerkelijk gebruik van
voorzieningen. Dit zien wij bijvoorbeeld
als mogelijkheid bij de rioolheffing.
Kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen
voor inwoners in armoede blijven te allen tijde
behouden.
DENK gelooft in een democratisch en integer
gemeentebestuur. De gemeente maakt
werk van participatie van inwoners vooraf
en gedurende uitvoering van het beleid.
Gemeentemedewerkers worden nadrukkelijker
geschoold in integriteit. Het tegenaan van
discriminatie binnen de gemeentelijke
organisatie is hiervan een belangrijk onderdeel.

Beloningen en vergoedingen voor bestuurders
en ambtenaren worden gematigd.
De gemeente stelt bij samenwerking met
andere partijen een harde eis dat beloningen
redelijk zijn. Geen zelfverrijking met
gemeenschapsgeld.
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DENK realiseert financiën en bestuur voor iedereen met de volgende maatregelen:
• De gemeente maakt optimaal gebruik van social-media om burgers
beter te bereiken.

• De menselijke maat wordt expliciet opgenomen in het beleid van de
gemeente en de uitvoeringsdiensten. Geen checklists, maar de mensen
achter de uitdagingen staat centraal.

• Informatie van de gemeente wordt toegankelijker en bereikbaarder
voor de gemiddelde inwoner. De gemeente communiceert meertalig in
belangrijke onderwerpen.

• De gemeente werkt niet meer met inspanningsdoelstellingen, maar
stapt over naar afrekenbare en meetbare doelstellingen bij beleid.

• Participatiebeleid wordt herzien met als doel om tegenspraak ruimte
te bieden.

• De gemeente verleent meer transparantie omtrent het beleid en de
toekenning van subsidies.

• De gemeente stelt diversiteitsmanagers aan om de diversiteit binnen
de gemeentelijke organisatie te verbeteren.
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verkiezingsprogramma aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). De informatie in dit
verkiezingsprogramma is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is richtinggevend voor de politieke activiteiten
van DENK in de periode 2022-2026. Er kunnen geen rechten aan de informatie in dit verkiezingsprogramma worden
ontleend. DENK heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van dit programma en daarbij gebruik
gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden.

