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In dit nummer: 

Voorwoord 
Het kan verkeren … 

door Klaas Schra 

 

We beleven spannende tijden in de 
politiek, maar ook merkwaardige  
tijden. Was het 4 jaar geleden zo dat 
de SGP nog verbannen moest  
worden uit de samenleving of op zijn 
minst iets moest doen aan haar 
imago, tegenwoordig wordt die partij 
in de pers bijna verheven tot hoek-
steen in de Eerste en Tweede Kamer. 
De ChristenUnie maakte een andere 
beweging door. Van een partij in de 
macht werd het een partij die al haar 
gedeputeerden kwijt raakt. 
 
Het draait in de politiek eigenlijk om 
macht en meer stemmen is meer 
macht. Hoe je die stemmen krijgt dat 
geeft niet. Het gaat in de politiek 
steeds minder om de inhoud.  
Populisme is hot. Kiezers die hun 
stuur kwijt zijn en bijna zwalkend een 
keus maken. Je zou toch mogen  
verwachten dat CU-stemmers op zijn 
minst het CDA aan een winst zouden 
helpen. Hoe het landelijk beeld ook 
is, plaatselijk lijdt de samenwerking er 
niet onder. Voor hier is het één fractie 
en één geluid en daar mag u ons op 
aanspreken. We prijzen ons gelukkig 
dat wij een richtsnoer hebben of in 
alle woelige tijden een baken in zee, 
Gods woord, waarbij alle keuzes  
uitgangspunt zijn en waaraan alle 
keuzes getoetst moeten worden. 
 

In de afgelopen maanden heeft het 
Zoetermeerse gemeentebestuur u 
mee laten denken. Waar democra-
tie vaak behoorlijk indirect is, heeft 
u al uw ideeën mee kunnen geven 
over de lopende en aanstaande 
bezuinigingen. Tijdens dat traject 
hebben wij als fractie het initiatief 
bewust bij het college gelaten,  
omdat partijpolitiek zich best even 
op de achtergrond mag houden als 
er een gemeentebrede inspanning 
wordt gedaan. 
Nu zijn we benieuwd... sprak het 
traject u aan? Heeft u gebruik  
gemaakt van de website,  
de thema-avonden, of een ander 
medium? 
 
Hoewel er verbeterpunten zijn aan 
te dragen, denkt onze fractie dat dit 
project waarde heeft. In de eerste 
plaats omdat de politiek inzicht 
heeft gekregen in wat leeft onder 
de inwoners van Zoetermeer. Uw 
ideeën moeten ons verder helpen 
bij het maken van keuzes over  
grote geldbedragen. Bovendien is 
de tijd van relatief pijnloze  
boekhoudkundige ingrepen nu 
voorbij, en gaan er maatregelen 
volgen die mensen pijn gaan doen. 
Daarom is het juist nu goed dat de 
stad mee kan kijken, en directere 
invloed heeft dan anders.  
 

Meedenken over  
bezuinigingen 

door Francijn Brouwer - Weemhoff 

Denk niet dat invloed in de gemeenteraad alleen maar  
afhankelijk is van het aantal stemmen dat je als fractie hebt! 

Mededeling 
Helen du Bois is om gezond-
heidsredenen “er een poosje 
tussenuit”, zoals ze het zelf 
formuleert. André Bos neemt  
tijdelijk haar plaats in in de 
gemeenteraad. 
Klaas Schra is waarnemend 
fractievoorzitter. 



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 e-mailadres door. 

voorjaarsdebat, waarin de grote lijn 

wordt uitgezet voor de nieuwe begro-

ting. Nu is een goed moment om uw 

aandachtspunten mee te geven voor 

dit debat. 

 

Wijkontwikkelingsplan 
Meerzicht 

door Willy Bij de Vaate - Sterk 

 
 
 
 
 
 
 
 

Als uitvloeisel van de Stadsvisie 2030 
“Buurten een toekomst bieden” is door 
de gemeente Zoetermeer samen met 
de woningcorporaties een plan  
opgesteld. De bewoners zijn bij het  
opstellen van dit wijkontwikkelingsplan 
betrokken. 
De ChristenUnie-SGP stemt in met de 
visie, de ambities en het programma 
wijkontwikkeling voor de wijk Meer-
zicht. De voorstellen zien er gedegen 
uit. Maar voor twee zaken wil de  
ChristenUnie-SGP aandacht vragen: 
 
De veiligheid 
Mensen geven aan zich in Meerzicht 
vaak niet veilig te voelen. 
T.o.v. het landelijk gemiddelde vindt er 
meer overlast plaats, meer fietsendief-
stal, woninginbraak, overlast van  
jongeren, auto-inbraak, vernielingen en 
overlast door druggebruik. 
De maatregelen die worden aangedra-
gen om het veiligheidsprobleem het 
hoofd te bieden (zoals buurtpreventie 
en koepeltjes-mail) maken wat de  
fractie ChristenUnie-SGP betreft een 
nogal karige indruk. Het lijkt ons dat er 
meer nodig is en wij verzoeken de wet-
houder met aanvullende maatregelen 
te komen. Verder is de fractie Christen-
Unie-SGP er een voorstander van om 
het verbod op alcoholgebruik op straat 
voor de gehele wijk opnieuw in te  
stellen en te handhaven. Ook willen wij 
u meegeven wat in de wijk wel wordt  
gehoord als één van de belangrijker 

Zo wordt het een probleem van ons 
allemaal: de inwoner beseft meer dat 
bezuinigen geen ambtelijke pesterij 
is, en de politicus beseft meer dat hij 
werkt met uw geld. 
 
Ik was aanwezig bij de meedenk-
avond op 24 februari. Het was  
bijzonder om daarbij te zijn vanwege 
de positieve ontmoeting tussen  
bestuurders en inwoners. Veel  
mensen komen daar met levens- en 
werkervaring die van waarde is voor 
bestuurders. Maar er is ook een  
andere kant, en ook die was  
boeiend. Als je een grote groep  
mensen een open vraag stelt, komt 
er ook negatieve energie los, zeker 
als mensen zich normaal gesproken 
niet gehoord voelen. Dan krijg je 
ideeën aangereikt als “de helft van 
de ambtenaren kan eruit” en “stop 
helemaal met cultuur en kunst”. En 
daar zit een zwak punt van dit  
project. Wij denken dat de uitkom-
sten bruikbaarder waren geweest als 
er ook keuzes konden worden 
gemaakt. Nu ligt er een grote berg 
ideeën, maar is per idee niet echt 
duidelijk wat het draagvlak is. 
 
Sterker nog, daar waar wel een top-5 
is aangegeven, door honderden  
jongeren, is niet duidelijk wat daar-
mee kan worden gedaan. Vooral  
omdat je relativerend kunt opmerken 
dat het logisch is dat jongeren niet 
willen bezuinigen op onderwijs en 
jeugdbeleid. Als er iets duidelijk  
geworden is tijdens dit meedenk-
traject, is het wel dat bezuinigen iets 
egoïstisch losmaakt in mensen. 
Iedereen bezuinigt toch het liefst op 
voorzieningen waar hij zelf geen  
gebruik van maakt. 
 
En daar zijn we aangekomen bij  
onze insteek in deze bezuinigingen. 
Laat het vooral eerlijk zijn. Iedereen 
gaat deze miljoenenoperatie voelen, 
maar laten we als stad hen in  
bescherming nemen die geen  
klappen meer kunnen opvangen. 
Als u ons nog dingen wilt meegeven, 

is daar voldoende tijd voor. In juni 

houdt de gemeenteraad het  



 
 
 
Verkiezing  Jaar Opkomst Stemmen Zetels     Zetels *    
 
Gemeenteraad 2010 51%  2527  2.1     2.1 
Tweede Kamer 2010 75%  2492  1.4     2.1 
Provincie  2011 52%  2090  1.7     1.7 
 
* vertaling naar aantal raadszetels in Zoetermeer 

redenen voor de ervaren onveiligheid: 
de  onder invloed van alcohol, drugs 
en partypillen verkerende jongeren 
die ’s nachts door de wijk lopen of  
rijden nadat zij de bekende uitgaans-
gelegenheden aan de rand van  
Meerzicht hebben bezocht.  
Wellicht vormt dit kennelijke gegeven 
een aangrijpingspunt voor beleidsont-
wikkeling. 
 
Hoge parkeerdruk 
Toen de wijk gebouwd werd, waren er 
beduidend minder auto’s in omloop. 
Nu is er in sommige delen van de wijk 
sprake van een immens parkeer-
probleem. De wethouder zegt toe aan 
dit probleem bij de uitvoering expliciet 
aandacht te besteden.                      
De ChristenUnie-SGP zal het oplos-
sen van dit probleem nauwlettend   
volgen. 

 

Terugblik op de                 
verkiezingsuitslag             

door Martijn Brouwer 

Na verkiezingen zijn er in iedere partij 
mensen die de uitslag analyseren om 
er conclusies uit te kunnen trekken. 
Omdat dat wel inzichten maar geen 
leuk artikeltje oplevert, beperk ik me 
tot het voorleggen van een paar  
vragen. 
Omdat het wel om de verkiezingsuit-
slag gaat kan ik de cijfers toch niet 
helemaal achterwege laten. In het  
onderstaande tabelletje staan voor de 
laatste verkiezingen het aantal  
stemmen op de ChristenUnie en SGP 
in Zoetermeer. Voor elke verkiezing is 
de vertaling gemaakt naar het aantal 
raadszetels dat dat zou opleveren als 
het gemeenteraadsverkiezingen  
zouden zijn geweest. 

Omdat de opkomst nogal afhankelijk is 
van het gegeven of het om landelijke, 
plaatselijke of provinciale verkiezingen 
gaat, is in de laatste kolom de uitslag 
teruggerekend naar de opkomst bij de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen. 
Wat valt er op als je naar deze getallen 
kijkt? 
 

 Dat wij twee zetels hebben is te 

danken aan de lage opkomst bij 
de gemeenteraadsverkiezingen 

 Ondanks de lage opkomst bij de 

provinciale statenverkiezing   
zouden we onze tweede zetel 
kwijt zijn geweest als er vorige 
maand gemeenteraads-
verkiezingen waren geweest.                      
Nog nooit hebben zo weinig   
Zoetermeerders op de         
ChristenUnie en SGP gestemd. 

 
Wat denkt u dat de verklaring is voor 
de slechte uitslag: lag het aan de  
verkiezingsprogramma's, was de  
campagne niet goed? Zijn mensen het 
niet eens met de lijn die de partijen 
landelijk volgen? Of vindt ook onze 
achterban de provinciale verkiezingen 
steeds minder interessant? Wat denkt 
u? Wat zeggen mensen om u heen? 
 
 
 

Terug van weggeweest …
door André Bos 

Twee edities geleden schreef ik u nog 
dat ik na de gemeenteraadsverkiezing 
van 2010 had besloten om mij deels 
terug te trekken en me op de achter-
grond zou gaan inzetten als fractie-
assistent. Soms neem je jezelf iets 
voor, maar wordt dit na een korte  
periode abrupt verstoord.  
Dit overkwam mij!  



       
Francijn Brouwer 
Scheveningsebos 71 
2716 HW ZOETERMEER 
079-3213330 
francijnbrouwer 
@raadzoetermeer.nl 
 
André Stam     
Frederik Hendriklaan 51  
2712 EC ZOETERMEER 
079-3410520     
andrestam 
@raadzoetermeer.nl 
 
Willy Bij de Vaate   
Kennemerland 29 
2716 BR ZOETERMEER 
079-3513551  
willybijdevaate 
@raadzoetermeer.nl 

Klaas Schra    
Voorweg 224   
2716 NL ZOETERMEER 
079-3516910   
klaasschra 
@raadzoetermeer.nl 
 
Helen du Bois   
D.v.d. Doortogelaan 640 
2722 XD ZOETERMEER 
 
 
 
 
André Bos  
Rhoonstraat 9 
2729 GT ZOETERMEER 
079-3190842 
andrebos 
@raadzoetermeer.nl 

 
DE FRACTIE  

BOVEN EN BENEDEN VAN LINKS NAAR RECHTS 

Eind februari gaf onze fractievoorzitter,  
Helen du Bois, aan zich te willen terugtrekken 
voor een tijdelijke periode in verband met  
gezondheidsproblemen. De periode waarin zij 
niet in de raad zal deelnemen, mag worden  
opgevuld door de eerstvolgende kandidaat van 
de kieslijst. Dus eind februari kwam de vraag van 
de burgemeester of ik daartoe bereid was. Een 
mooie kans, uitdaging en verantwoordelijkheid 
die je niet uit de weg gaat. Een week na deze 
vraag vond de beëdiging plaats.  
Inmiddels draai ik al weer wat weken met veel 
plezier en enthousiasme mee op mijn oude stek. 
 
 

Even voorstellen … 
 

Mijn naam is Jantine van der Tang en ik werk 
sinds oktober 2010 als fractieassistent voor de 
ChristenUnie-SGP in Zoetermeer. Ik woon al mijn 
hele leven in deze groene stad en verkeer in de 
luxe positie dat ook mijn werk zich hier bevindt. 
Nog geen kwartier fietsen en ik ben op het  
kantoor van Gevangenenzorg Nederland, waar ik 

als medewerker office management nauw samen-
werk met Helen du Bois, u allen wel bekend. 
Toen Helen mij vroeg of ik de website van de 
fractie bij wilde houden, hoefde ik daar niet lang 
over na te denken.  
En nu plaats ik dus regelmatig berichten op de 
website, zoals artikelen die door de fractieleden 
zijn geschreven, actuele zaken en de digitale  
versie van het FractieNieuws. Ik nodig iedereen 
dan ook van harte uit om regelmatig op de 
website te kijken voor actuele informatie vanuit de 
fractie. Het adres is: 
http://zoetermeer.christenunie-sgp.nl/.  
 

 

 
 

     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  


