
Als burger zult u er niet altijd direct wat 
van merken, hooguit als het u per-
soonlijk treft (RandstadRail). Toch we-
ten veel burgers ons inmiddels prima 
te vinden. Soms is het alleen de weg 
wijzen of een luisterend oor, soms het 
nodige uitzoekwerk waarom zaken 
anders liepen als had gemoeten. Bij 
alles proberen we deze burgers (op 
weg) te helpen. Niet als belangenbe-
hartiger, maar als volksvertegenwoor-
diger, dus in de context van het gehele 
beleid in Zoetermeer. Kortom een uit-
daging van formaat waar we met zijn 
allen volop mee bezig zijn. 
 
Christen zijn in de politiek is overtui-
gen zonder macht. Daarom is er ook 
veel gebed nodig. Voor welke onder-
werpen zetten wij ons in, welke invul-
ling kiezen wij en hoe pakken we dat 
aan. Spreuken 15: 22 -23 zegt:  Plan-
nen mislukken bij gebrek aan overleg, 
maar door de veelheid van raadgevers 
komt iets tot stand. Iemand heeft 
vreugde als hij een gepast antwoord 
geeft, en hoe goed is een woord op 
zijn tijd!  
We mogen dan ook opzien naar onze 
God en beseffen dat Hij trouw is en 
ons zal voorgaan in ons werk binnen 
de Zoetermeerse samenleving. 

Gaat u ook stemmen voor de Provinci-
ale Staten op 7 maart! Een dubbele 
stem want op 29 mei worden hier ook 
de leden voor de 1e Kamer uit geko-
zen. Voor de ChristenUnie en SGP telt 
iedere stem. We vertrouwen erop dat 
door de nieuwe kabinetsformatie met 
de ChristenUnie er winst zal zijn. Ook 
in de provincie nemen wij onze verant-
woordelijkheid voor de samenleving. 
 
De vorige keer was er het verslag van 
het begrotingsdebat, binnenkort staan 
we al weer stil bij het Voorjaarsdebat 
in juni. Het beste moment voor nieuw 
en vernieuwend beleid. Slechts twee 
keer per jaar vindt er een financiële 
integrale afweging plaats. De herken-
ning in het regeringsprogramma willen 
we benutten voor Zoetermeer. Denk 
aan het gezinsbeleid, de kwetsbare 
medeburgers en het milieu. 
 
De komende tijd zijn we bezig met de 
invulling van de negen beleidsvelden 
van de Wet maatschappelijk onder-
steuning, de besluitvorming rondom 
een 2e speelautomatenhal, de vernieu-
wing van de Stadsvisie 2030, een 
Randstadrail die echt moet gaan rijden 
en het regionaliseren van de Brand-
weer. 
 

Voorwoord 
door Helen du Bois, fractievoorzitter 
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VISIE   
De ChristenUnie-SGP is van mening dat we alleen met elkaar een veilig, schoon en groen  

Zoetermeer kunnen realiseren. Een stad waarin onderlinge betrokkenheid en ontmoeting centraal staan 
en waar de inwoners elkaar stimuleren deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten.  

Kortom: een stad waarin het alleen met een zorgzame samenleving prettig wonen en werken is.  
Waar de overheid haar zaken ‘voor elkaar’ heeft en waar we ‘voor elkaar’ opkomen. 

Geloven dat het anders kan! 
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• kwaliteit milieu en kwaliteit , groen,  
      openbare ruimte 
• cultuur, sport en stadscentrum als    
      winkel- en uitgaanscentrum 
 
Het invullen van de streefbeelden is een in-
teractief proces waar zowel burger als pro-
fessional bij betrokken moeten worden. Ook 
u als burger, want hoe ziet  u Zoetermeer in 
2030, maar ook de weg ernaar toe? Sluit dit 
aan op wat de vakman ervan wil maken?  
 
De opgezette planning en activiteiten bieden 
een garantie om breed in te zetten en veel 
meningen te horen waaruit de uiteindelijke 
visie gedestilleerd kan worden. De planning 
die is gemaakt voor de totstandkoming van 
de nieuwe Stadsvisie heeft een doorlooptijd 
van circa één jaar en zal eind 2007 gereed 
moeten zijn. Men overweegt een stadsconfe-
rentie te houden om samenlevingsbreed na 
te denken over de toekomst van Zoeter-
meer. Verder worden er “ronde tafel” ge-
sprekken gehouden door deskundigen, die 
op hun vakgebied inbreng kunnen leveren bij 
de totstandkoming van een evenwichtig en 
gedegen beleidsinstrument.  
 
Als fractie van de ChristenUnie-SGP zullen 
we ook zelf nog moeten brainstormen hoe 
wij onze stad zien. We zullen ook actief mee 
moeten doen met de activiteiten om ideeën 
te absorberen en te steunen. En mogelijk 
vanuit onze eigen visie op het leven input 
moeten leveren aan de plannenmakers. On-
ze achterban kan ons daar uiteraard ook in 
steunen door te reageren tijdens de looptijd 
van het project. 

Stadsvisie 
door André Stam 
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In 1999 is door de gemeenteraad de 
“Toekomstvisie 2025” vastgesteld en in 
2002 is hier verder het Masterplan aan toe-
gevoegd. Twee beleidsstukken die richting-
gevend zijn voor de ontwikkeling van Zoeter-
meer. Zeg maar het spoorboekje waarin de 
lopende ontwikkeling van Zoetermeer van 
groeien naar beheren is verwoord. Welke 
voorzieningen kan Zoetermeer zich veroor-
loven en ook blijvend betaalbaar houden. 
 
Er werden zes doelen gesteld: inwonersaan-
tal stabiliseren op 130.000, toename van 
arbeidsplaatsen, versterken stedelijke cul-
tuur en sociale structuur, waarde van de 
stad en reistijd naar de vier grote steden. 
Daarnaast zijn er nog andere beleidskaders 
ontwikkeld. In de afgelopen periode is geble-
ken dat er veranderingen optreden in de 
ontwikkeling van Zoetermeer. Ontwikkelin-
gen die niet meer stroken met de geformu-
leerde uitgangspunten. 
 
Ook is er behoefte tot het formuleren van 
een op elkaar afgestemd geheel, waarin een 
verbinding gelegd wordt tussen de vele be-
leidsterreinen. Dit document zal zich interac-
tief moeten ontwikkelen tot een “Stadsvisie” 
waar de lijnen tot 2030 zijn getrokken. 
 
De nieuwe Stadsvisie wordt ontwikkeld van-
uit vijf streefbeelden (doelen) om ons als 
stad te onderscheiden in de Randstad. 
• sociale samenhang, zorg en  
      veiligheid 
• interne en externe bereikbaarheid 
• werkgelegenheid, ict en scholing 

Groen 

Bereikbaarheid 

Eenzaamheid 
door Klaas Schra  

Eenzaamheid is het onderwerp voor de 
volgende opiniërende raadsvergadering 
op 23 april a.s. Graag willen wij als raads- 
en commissieleden weten hoe groot het 
probleem rondom eenzaamheid is en 
vooral wat wij als gemeenteraad hieraan 
kunnen doen. Wij willen ons een beeld 
vormen over de mate waarin inwoners 
kunnen worden belemmerd om deel te 
nemen aan de maatschappij. Dit onder-
werp is onderdeel van een drieluik die wij 
als voorbereidingsgroep hebben opgezet. 
De eerste avond ging over maatschappe-
lijke noden of (stille) armoede. Alle kerken 
en organisaties die met noden als armoe-
de, bijstandsgerechtigden, schuldhulpver-
lening en andere noden te maken hebben 
werden aangeschreven.  

De tweede avond ging over de bereik-
baarheid van met name openbare gebou-
wen en nu de derde avond met het onder-
werp eenzaamheid. Wij zijn nog druk be-
zig met de voorbereidingen en zoeken 
nog naar de vorm waarmee we zoveel 
mogelijk informatie krijgen. Indien u hier-
mee ervaring heeft wilt u die dan a.u.b. 
met ons delen. Uitgangspunt is dat de 
raads- en commissieleden in de luister-
stand staan en dat de kerken en organisa-
ties vertellen over hun ervaringen of be-
vindingen. Dat mag uiteraard op 23 april, 
maar u kunt mij ook gewoon bellen. Het 
zou mooi zijn als er nog meer kerkbestu-
ren blijk zouden geven van hun betrokken-
heid als op de eerste avond toen het over 
armoede ging. 

Eenzaamheid 



We kunnen spreken van een succes. Er 
wordt veel gebruik van gemaakt. Het is 
het resultaat is van een motie die de 
ChristenUnie-SGP heeft ingebracht in het 
najaarsdebat in 2005. Allemaal om de 
kloof tussen de kiezer en raadsleden te 
verkleinen. Ook wil de gemeenteraad, 
maar ook wij als fractie, u hartelijk welkom 
heten.  
 
Verder nog: Schroom niet om ons te be-
naderen met een vraag over beslissingen 
vanuit de gemeente. Onlangs kwamen wij 
ergens waarbij iemand ons een dikke map 
met stukken liet zien. We wisten niet van 
het bestaan van het probleem af in die 
buurt. Onze eerste reactie was: “Jammer 
dat wij dit niet eerder wisten”.  
 
Heeft u een probleem of wilt u gewoon 
eens een fractievergadering bijwonen. 
Weet dat u van harte welkom bent. 

Iedere maand verwelkomt de gemeente-
raad een aantal inwoners van Zoetermeer 
als gast van de raad. Via de pagina 
Stadsnieuws in het Streekblad kunnen 
belangstellenden zich hiervoor opgeven. 
De gast van de raad wordt om 19.30 uur 
op het Stadhuis verwacht. Burgemeester 
Waaijer en een aantal raadsleden van 
verschillende fracties verwelkomen de 
gasten bij een kop koffie en een gebakje.  
 
Zij krijgen uitleg over het werk van de 
raad en wat er die avond op de agenda 
staat. Om 20.00 uur nemen de gasten 
plaats in de raadzaal om de vergadering 
bij te wonen en ontvangen zij een Zoeter-
meers presentje uit handen van de burge-
meester. Na afloop kunnen de gasten met 
de overige leden van de raad kennisma-
ken en napraten. Als het u aanspreekt om 
een keer gast van de raad te zijn, stuur 
dan de coupon uit het Streekblad op, of 
neem contact op met de Griffie, telefo-
nisch of per mail.  
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Klaas Schra,  
commissievoorzitter 

Motie: reductie van  
verkeersborden 

Dit hebben we bereikt! 
door André Bos 

In maart 2007 is het alweer één jaar ge-
leden dat we voor de gemeenteraadsver-
kiezingen naar de stembus gingen. In 
april 2006 werden de gekozen raads- en 
commissieleden beëdigd en werd begon-
nen aan een nieuwe periode van vier jaar 
oppositie voeren. Nu er bijna een jaar op 
zit, geven we u een terugblik op een deel 
van de geboekte resultaten van onze 
fractie.  
  
1.   Cameratoezicht in de openbare 
ruimte van Zoetermeer 
Op aangeven van de fractie Christen-
Unie-SGP heeft het college van de raad 
de opdracht gekregen om een normatiek 
op te stellen voor het toepassen van ca-
meratoezicht. Hiermee is voorkomen dat 
cameratoezicht te pas en te onpas wordt 
toegepast.  
  
2.    Motie integraliteit aanpak  
       armoedebeleid 
Met deze motie van onze fractie heeft het 
college van de raad opdracht 
gekregen beleid te ontwikkelen om ar-
moede integraal te bestrijden. Het 
beleid moet er voor zorgen dat verschil-
lende “loketten” zoals bijzondere 
bijstand, voedselbank, schuldhulpverle-
ning, energieleveranciers en 

woningbouwcorporaties gaan samenwer-
ken om de armoede in Zoetermeer 
effectiever te bestrijden.  
  
3.   Motie onderzoek naar uitval in de    
      “sluitende aanpak jongeren” 
Met deze motie van de fractie Christen-
Unie-SGP heeft het college van de raad 
opdracht gekregen om te onderzoeken hoe 
het komt dat schooluitvallers niet in het 
actieve terugkeerbeleid van de gemeente 
terechtkomen. De fractie heeft geconsta-
teerd dat ondanks dit beleid er jongeren 
tussen “wal en schip” dreigen te vallen.  
  
4.   Andere moties waar onze fractie    
      een meerderheid in de raad voor   
      wist te verwerven waren:  
Motie Klachtenreglement voor de Wmo, 
motie reductie verkeersborden en verlich-
ting lantaarnpalen (samen met de PvdA) 
en de motie stimulans amateurskunst.  
  
5. De moties waarvoor helaas geen 

meerderheid is verkregen zijn:  
Motie dividend Eneco (winsten moeten 
terug naar de gebruikers) en de motie in-
terculturele communicatie (eigen training 
van de Raad). 

Gast van de raad… en de fractie 
door Klaas Schra  
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Bovenste rij v.l.n.r.: André Stam, Thea en  
Willem, onderste rij: André Bos, Helen en Klaas 

DE FRACTIE  

Willem Vermeulen 

Na ongeveer vijf actief in de politiek bezig 
te zijn geweest ga ik er mee stoppen. Al 
bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
heb ik aangegeven dat ik minder tijd wilde 
steken in de politiek. Ik heb een prachtige 
tijd gehad waarvan de vier jaar samen met 
Klaas Schra, zittend in de gemeenteraad, 
een belevenis is geweest.  
 
Het stoppen heeft alles te maken met de 
grote hoeveelheid tijd die in het raadswerk 
gaat zitten. Hoewel de tijdsdruk als com-
missielid t.o.v. het zijn van gemeente-
raadslid iets is afgenomen, bepaalt het 
fractiewerk nog steeds voor een groot ge-
deelte mijn sociale leven.  
 
Ook nu kan ik vele avonden met het poli-
tieke handwerk bezig zijn en dat wil ik niet 
meer. Ik wil meer tijd hebben voor mijn 
andere hobby’s en maatschappelijke ver-
plichtingen. Tijd die nu ontbreekt.  
Het raadswerk heeft mij de gelegenheid 
gegeven om onze Zoetermeerse samenle-
ving van heel dichtbij waar te nemen en 
mee te maken. Al heel snel had ik door, 
dat raadswerk alleen maar kan bestaan bij 
de contacten die je hebt met de mensen in 

Ik houd er mee op! 
door Willem Vermeulen 

Zoetermeer. Het zijn van een spreekbuis 
voor je achterban is belangrijk. Zoetermeer 
draait namelijk niet op de besluitvorming 
van de gemeenteraad. De gemeenteraad is 
één van de vele middelen die worden inge-
zet voor een veilig en leefbaar Zoetermeer. 
Andere middelen zijn b.v. de activiteiten die 
door verenigingen worden georganiseerd. 
Maar ook de impact van de scholen en niet 
in de laatste plaats van onze kerken op de 
samenleving wordt nog wel eens onder-
schat.  
 
Ik hoop dat mijn fractiegenoten van de 
ChristenUnie-SGP dat steeds voor ogen 
houden. Fractiewerk moet niet intern maar 
altijd naar buiten gericht zijn, naar de sa-
menleving, waarbij de Bijbel het uitgangs-
punt is.  
 
Natuurlijk verlies ik mijn interesse in de poli-
tiek niet en we zullen elkaar zeker wel eens 
zien tijdens vergaderingen van de kiesvere-
nigingen van de ChristenUnie en SGP, of 
anderszins. 
 
En daarom tot ziens.  

 
 

http://www.zoetermeer.christenuniesgp.nl 
Het laatste nieuws lezen? Een blik werpen op onze weblog en de politieke agenda?  

De gebedspunten doornemen en foto’s bekijken? Bezoek de website en blijf op de hoogte van onze bezigheden. 


