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Denk niet dat invloed in de gemeenteraad alleen maar  
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In dit nummer: 
Christelijk-sociale politiek  
                           door Helen du Bois   
                                                                  

Om een sociaal gezicht te tonen in 
een tijd van recessie is moed nodig. 
Het kabinet heeft keuzes gemaakt tus-
sen investeringen en bezuinigingen 
om uit de economische crisis te ko-
men. Maar wel met een oog voor de 
menselijke maat.  
 
Er zal een vernieuwende aanpak moe-
ten komen waarin het zoeken van ver-
bindingen en het vormen van gemeen-
schappen heel belangrijk is”, aldus Roel 
Kuiper, 1e Kamerlid voor de Christen-
Unie. Andre Rouvoet zegt zich bewust te 
zijn dat het afbouwen van de verzor-
gingsstaat een versterking van de civil 
society betekent. En juist dat laatste is 
een uidaging voor de lokale politiek.. 
 
En hoe willen we daar in Zoetermeer 
vorm aan geven? Hoe gaan we om met 
de kansen en bedreigingen die zich 
voordoen? Dat betekent dat we af moe-
ten van steeds meer, meer, meer en dat 
tevredenheid weer een normale levens-
stijl wordt. Een lagere welvaartsstan-
daard dus! Minder, maar ook anders. 
 
Houden we de werkgelegenheid draai-
end met het naar voren halen van inves-
teringen? Nu al blijkt dat de schuldhulp-
verlening met 20% stijgt en daar ook 
personeel voor nodig zal zijn. Welke pro-
jecten kunnen we uitsmeren in de tijd en 
hoe houden we bij alle afwegingen de 
lokale belastingen voor de burger op 
hetzelfde niveau?  
 
Het Voorjaarsdebat op 15 en 18 juni zal 
nu in een ander perspectief staan. De 
meerjarenbegroting zal al starten met 
vele miljoenen in de min.  
 

    De wegwijzer naar de sportvelden 
 
 
 
Sportbeleid  --  Brede School 
                      door Willy Bij de Vaate 
 
De gemeente Zoetermeer wil dat zo 
veel mogelijk inwoners op één of an-
dere wijze betrokken zijn bij sportacti-
viteiten. Wordt er in Zoetermeer dan 
weinig gesport? Integendeel.  
 
 

 

 
 
 
 
Het zal dus weer puzzelen worden hoe 
we alles in het gemeentelijke 
huishoudboekje aan elkaar moeten 
knopen. En eigenlijk wil ik u als lezer 
daarom de volgende vraag stellen: “wat 
vindt u overbodig of kan er minder”? 
Laat het ons weten! 
 
 
 
 



Pagina 2 

Fractie Update 
Onze digitale Nieuws-
brief voor leden. Is uw 
e-mailadres niet bij ons 
bekend en wilt u deze 

Nieuwsbrief ontvangen, 
geeft u dan uw email-

adres door. 
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Verkiezingen Gemeenteraad 
 
                                         door Helen du Bois 
 
Alle politieke partijen zijn al weer aan de 
slag voor de verkiezingen in maart 2010. 
Zelfs in de raadzaal tijdens de vergaderin-
gen vinden al opmerkingen plaats die ei-
genlijk in een verkiezingscampagne thuis 
horen. 
 
Voor de ChristenUnie en SGP besturen en 
de fractie betekent dit weer het afstemmen 
van onze gemeenschappelijke doelen en het 
werken aan een kandidatenlijst, het verkie-
zingsprogramma en de campagne. 
 
De eerste brainstorm heeft al plaatsgevon-
den over het verkiezingsprogramma. Vele 
bestaande, maar ook nieuwe items zijn ver-
zameld en worden per thema in concept-
teksten uitgewerkt. De fractie zal het toetsen 
aan de actualiteit en deskundigen en en-
thousiastelingen uit onze achterban zullen 
de teksten gaan schrijven. Daarbij zullen zij 
ook maatschappelijke organisaties benade-
ren om hun visie te horen. Heeft u sugges-
ties, laat het ons weten.   
 
Verder is er nog hulp nodig bij het campag-
neteam. In april/mei wil men starten met de 
plannen voor de campagne. Wilt u meeden-
ken, geef u dan op bij de voorzitters van de 
besturen van ChristenUnie en SGP. Op on-
ze website vindt u de adressen. 
Natuurlijk zijn er ook vlak voor de verkiezin-
gen zelf op 3 maart 2010 weer extra 
“handjes” nodig voor de ondersteuning van 
de campagneactiviteiten. Ideaal voor hen die 
over beperkte tijd beschikken en zich voor 
kortdurende taken beschikbaar willen stellen 
met als doel de christelijke politiek te willen 
uitdragen. 
 
 
 
 
 
 
 
Is politiek misschien iets voor u en wilt u er 
meer van weten? Belt u dan eens met één 
van de fractieleden. We praten u graag bij 
op één van onze fractievergaderingen. 
 
Maar bovenal, onze activiteiten zullen 
slechts slagen als we ons bij alles richten op 
Gods Woord en we ons gedragen weten 
door gebed. 

 
 
 
Maar liefst 80% van de inwoners doet 
op enigerlei wijze aan sport. Toch is er 
nog  ruimte voor verbetering. Want 
40% van de volwassen inwoners en 
10% van de kinderen kampt met over-
gewicht. De gemeente ziet sport als 
middel voor een gezonde leefstijl waar-
mee de lichamelijke en geestelijke ge-
zondheid wordt bevorderd. 
 
Maar de gemeente ziet nog meer voor-
delen van sportbeoefening. Het is ook 
een middel om de sociale structuur van 
de stad te versterken. Door middel van 
sportbeoefening worden de contacten 
tussen de burgers vergroot, wordt de 
samenwerking tussen de burgers be-
vorderd en wordt eenzaamheid tegen-
gegaan. 
 
Eén van de instrumenten in dit verband 
is de zogenaamde Brede School. De 
Brede School is een nieuwe ontwikke-
ling. Het is te zien als een combinatie 
van onderwijs, welzijn, zorg voor jeugd 
en ouders, cultuur en sportbeoefening. 
Met het Brede-School-concept wil de 
gemeente onder meer de ontwikke-
lingskansen van kinderen verbeteren 
en de sociale structuur op wijkniveau 
versterken. De Brede School gaat dus 
uiteraard over veel meer dan alleen 
sportbeoefening. 
 
Inmiddels hebben bijna alle wijken een 
Brede School. Voor de Brede School 
heeft de gemeente rijkssubsidie ont-
vangen. In 2009 ontvangt de gemeente 
extra subsidie om zogenaamde combi-
natiefunctionarissen aan te stellen. De-
ze functionarissen, in 2012 zal het om 
21 formatieplaatsen gaan, zullen funge-
ren als spin in het web bij de uitbouw 
van de Brede School. 
 
 
 



 
Oude Kerk      

                                     
                  http://zoetermeer.christenunie-sgp.nl/page/5836 
 
 
                        Gebed is de motor achter christelijke politiek.  
           Gebedspunten voor de landelijke en Zoetermeerse politiek. 

 
http://www.zoetermeer.christenuniesgp.nl 

Het laatste nieuws lezen of onze weblog? De politieke agenda doornemen of  
foto’s bekijken? Bezoek onze website en blijf op de hoogte! 

 
Wilt u de politiek via internet volgen?  

Live of achteraf zijn de commissie- en raadsvergaderingen te zien op: 
 

www.raadzoetermeer.nl  

Het college van de gemeente Zoeter-
meer heeft haar coalitieakkoord “Mee(r) 
doen” genoemd. Dit college roept de 
inwoners op om deel te nemen aan 
maatschappelijk activiteiten ter bevorde-
ring van de sociale cohesie 
(samenhang). Deze ambitie verwezenlij-
ken vraagt om participatie van burgers, 
verenigingen en naar onze mening ook 
van kerken.  
 
De kerk is betrokken en ziet om naar men-
sen uit de gemeente en onze naasten. Als 
fractie zijn wij ons daarvan bewust, maar is 
die bewustwording ook aanwezig bij onze 
collega raadsleden en bij ons gemeentebe-
stuur? Wij vinden dit onvoldoende. In de 
gemeenteraad is uitgangspunt dat kerk en 
staat gescheiden zijn. Dat dit principe ook 
zo moet blijven is duidelijk, maar wij zijn 
van mening dat het ook wel eens te ver 
wordt doorgevoerd. Bijvoorbeeld sportvere-
nigingen doen veelvuldig een beroep op 
diverse gemeentelijke regelingen voor de 
continuering en het realiseren van haar 
doelstellingen en krijgen daar ook nog sub-
sidie voor. Een ander voorbeeld is dat de 
zalen in voetbalkantines worden gebruikt 
voor bruiloften en partijen terwijl dat in ker-
kelijke gebouwen stuit op concurrentiever-
valsing met cafés. Wij vinden dat er wel 
meer dezelfde lijn mag worden getrokken. 
Als fractie willen wij ons inzetten voor er-
kenning en meer gelijke behandeling.   
 

In 2008 is op initiatief van de ChristenUnie-
SGP door het college van Rotterdam onder-
zoek verricht naar de rol van de kerken in de 
samenleving. De resultaten uit het onderzoek 
zijn in het rapport “Tel je zegeningen” gepre-
senteerd. Belangrijkste conclusies uit het 
rapport zijn ondermeer dat de kerken laag-
drempelig zijn als het gaat om deelname aan 
activiteiten en een pallet aan (pastorale) acti-
viteiten organiseert voor alle leeftijdscatego-
rieën. Dat zij beschikt over een grote groe-
pen vrijwilligers en dat haar inspanning in 
financiële zin een aanzienlijk besparing kan 
zijn op het gemeenschapsgeld.   
 
Kerken zijn actief op diverse terreinen en 
daardoor direct of indirect een partner in ver-
schillende sociale structuren. De kerk levert 
vaak veel vrijwilligers en/of stelt haar gebou-
wen ter beschikking om vandaar uit activitei-
ten te faciliteren. In maart heeft de fractie aan 
25 kerken/geloofsgemeenschappen een brief 
gestuurd met als doel te inventariseren welke 
knelpunten en behoeftes er leven bij kerken 
die door/met behulp van het gemeentebe-
stuur kunnen worden opgelost. Medio mei 
hopen wij hierop voldoende reacties te heb-
ben ontvangen om concrete stappen richting 
gemeentebestuur te kunnen ondernemen.  
 

Kerk, politiek en samenleving                                                                                                                                                  door André Bos 
 

 
Vredekerk 



  
     

  

Evie van Duijne 
Van Aalstlaan 626 
2722 SG ZOETERMEER 
06-14875121 
evduijne@gmail.com 
 
Klaas Schra    
Voorweg 224   
2716 NL ZOETERMEER 
079-3516910   
klaasschra@raadzoetermeer.nl 
 
Willy Bij de Vaate   
Kennemerland 29 
2716 BR ZOETERMEER 
079-3513551  
willybijdevaate 
@raadzoetermeer.nl 
 
Francijn Brouwer 
Scheveningsebos 71 
2716 HW ZOETERMEER 
J.f.brouwer@hetnet.nl 
079-3213330 

 
André Stam     
Frederik Hendriklaan 51  
2712 EC ZOETERMEER 
079-3410520     
andrestam@raadzoetermeer.nl 
 
Helen du Bois   
D.v.d. Doortogelaan 640 
2722 XD ZOETERMEER 
06-54712282 
helendubois@raadzoetermeer.nl 
 
André Bos  
Rhoonstraat 9 
2729 GT ZOETERMEER 
079-3190842 
andrebos@raadzoetermeer.nl 
 
 

DE FRACTIE  
BOVEN EN BENEDEN VAN LINKS NAAR RECHTS 

Evie van Duijne 

Kennismaking 
Mijn naam is Evie van Duijne-Keus. Ik 
ben sinds 1 januari de nieuwe fractieas-
sistente en in dit stukje wil ik mijzelf  
voorstellen. 
 
Ik ben 27 jaar oud, geboren in Den Haag als 
dochter van Piet en Marjan Keus. Ik heb 
twee jongere broers, Timon en Harm van 25 
en 18 jaar oud. Toen ik 7 jaar oud was zijn 
we als gezin van Den Haag naar Zoeter-
meer verhuisd. Ik woon hier dus al zo’n twin-
tig jaar en voel me een echte Zoetermeerse. 
Sinds 3 oktober 2008 ben ik getrouwd met 
Remco van Duijne. 

Samen wonen wij nu nog in de wijk Palen-
stein en over een tijdje hopen wij te gaan ver-
huizen naar De Leyens. 
Ik werk als Filiaalmanager bij Zeeman Textiel-
supers in het winkelcentrum van De Leyens. 
Als hobby heb ik het verzamelen en het lezen 
van boeken in allerlei genres. 
 
Mijn interesse in de politiek ontstond tijdens 
de lessen maatschappijleer op de middelbare 
school. Een aantal jaar geleden ben ik lid ge-
worden van Perspectief. Deze was helaas in 
Zoetermeer niet actief. Toen ik aangaf bij de 
voorzitter van de ChristenUnie dat ik graag 
actief wilde zijn, kwam hij al snel met de vraag 
of ik fractieassistente wilde worden. 

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. 

                       De aanhouder wint                                 door Helen du Bois 
 
Op 16 februari stonden we als Raad onder andere stil bij de afronding van de nieuwe geluidsschermen op de Oost-
weg op het verbrede viaduct Bleiswijkseweg. Jarenlang zijn omwonenden hiervoor in de weer geweest.  
Zoals wethouder Smit vanuit de bus nog memoreerde over “de andere kant” van het viaduct tijdens het werkbezoek. 
Daar stonden nog als herinnering de oude geluidsschermen. Letterlijk onder de maat en het woord geluidsscherm 
niet waardig. Burgers stimuleren hun weg te vinden om hun doelen te bereiken is dan ook een dankbare taak, vindt 
onze fractie. 
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