
Vandaag	  ontvangt	  u	  weer	  een	  digitaal	  FractieNieuws.	  In	  dit	  FractieNieuws	  leest	  ons	  
standpunt	  over	  Halloween,	  zoals	  dat	  op	  de	  website	  staat.	  Wellicht	  heeft	  u	  er	  over	  gelezen	  in	  
de	  media.	  Verder	  een	  verslagje	  over	  de	  rondetafelgesprekken	  met	  hulpverleners	  en	  ons	  idee	  
voor	  een	  ontmoetingsavond	  met	  de	  nieuwe	  burgemeester.	  Wij	  houden	  ons	  aanbevolen	  voor	  
reacties	  op	  deze	  onderwerpen,	  maar	  het	  mogen	  ook	  andere	  onderwerpen	  zijn.	  We	  kunnen	  
uw	  mening	  goed	  gebruiken	  bij	  onze	  besluitvorming.	  We	  zien	  uw	  reactie	  graag	  tegemoet	  op	  
cu-‐sgp@zoetermeer.nl	  of	  via	  Twitter:	  @cusgpzoetermeer.	  
	  
Namens	  de	  fractie,	  Marieke	  Janse,	  fractieassistente	  

	  

Kennismaking	  Zoetermeerse	  kerken	  en	  nieuwe	  Burgemeester	  
	  
In	  ons	  vorige	  fractienieuws	  hebben	  wij	  u	  gevraagd	  ideeën	  aan	  te	  dragen	  waar	  de	  fractie	  onze	  nieuwe	  
burgemeester	  mee	  naar	  toe	  zou	  kunnen	  nemen.	  De	  burgemeester	  heeft	  namelijk	  alle	  raadsfracties	  
gevraagd	  met	  een	  initiatief	  te	  komen.	  Hartelijk	  dank	  voor	  de	  verschillende	  inzendingen.	  Uit	  al	  deze	  
inzendingen	  hebben	  we	  in	  de	  fractievergadering	  gekozen	  voor	  het	  initiatief	  om	  een	  
ontmoetingsavond	  te	  organiseren	  voor	  de	  burgemeester	  waar	  hij	  kennis	  kan	  maken	  met	  
vertegenwoordigers	  van	  alle	  kerken	  en	  parochies	  uit	  Zoetermeer.	  De	  avond	  zal	  een	  informatief	  
karakter	  hebben,	  maar	  daarnaast	  bespreken	  we	  hoe	  de	  kerken	  nog	  meer	  een	  partner	  kunnen	  zijn	  
voor	  het	  stadsbestuur.	  	  We	  organiseren	  deze	  avond	  samen	  met	  de	  fractie	  van	  het	  CDA.	  De	  komende	  
twee	  maanden	  gaan	  we	  de	  ontmoetingsavond	  verder	  vorm	  geven.	  	  
	  
Hervormingsdag	  of	  Halloween	  
	  
Op	  31	  oktober	  was	  het	  Hervormingsdag.	  Deze	  dag	  staat	  in	  het	  teken	  van	  Maarten	  Luther,	  die	  op	  31	  
oktober	  1517	  zijn	  95	  proteststellingen	  tegen	  de	  aflaat	  en	  misstanden	  bij	  de	  Rooms-‐Katholieke	  Kerk	  
heeft	  gepubliceerd.	  Met	  het	  kopen	  van	  een	  aflaatdocument	  zou	  iemands	  zonden	  worden	  vergeven.	  
Het	  protest	  van	  Luther	  leidde	  tot	  een	  breuk	  met	  de	  Rooms-‐Katholieke	  Kerk.	  In	  de	  16e	  eeuw	  zijn	  toen	  
de	  protestantse	  kerken	  ontstaan.	  Maarten	  Luther	  wilde	  hiermee	  de	  centrale	  boodschap	  van	  het	  
Evangelie,	  namelijk	  de	  vergeving	  van	  de	  zonden	  door	  het	  bloed	  en	  offer	  van	  Jezus	  Christus	  en	  genade	  
van	  God	  in	  plaats	  van	  goede	  werken,	  weer	  centraal	  stellen.	  In	  deze	  dagen	  beheerste	  de	  Paus	  volledig	  
de	  kerk	  en	  was	  deze	  boodschap	  volkomen	  op	  de	  achtergrond	  geraakt.	  Om	  deze	  zaken	  te	  gedenken	  is	  
het	  jaarlijks	  op	  31	  oktober	  Hervormingsdag.	  
	  
Rond	  31	  oktober	  komt	  echter	  steeds	  meer	  aandacht	  voor	  het	  feest	  Halloween.	  Halloween	  heeft	  zijn	  
oorsprong	  in	  gebruiken	  van	  het	  Keltische	  feest	  rond	  Allerheiligen	  en	  de	  Rooms-‐Katholieke	  dag	  
Allerzielen.	  In	  de	  zestiende	  eeuw	  werden	  de	  gebruiken	  rond	  deze	  dagen	  door	  de	  protestantse	  kerk	  
afgeschaft,	  omdat	  ze	  in	  strijd	  waren	  met	  de	  reformatorische	  leer.	  
Ook	  in	  Zoetermeer	  wordt	  tegenwoordig	  veel	  aandacht	  besteed	  aan	  Halloween.	  Zo	  heeft	  de	  
winkeliersvereniging	  van	  de	  Dorpsstraat	  op	  19	  oktober	  2012	  activiteiten	  georganiseerd	  rondom	  het	  
thema	  Halloween.	  In	  Oosterheem	  is	  op	  woensdag	  31	  oktober	  een	  Halloweentocht	  voor	  kinderen	  
georganiseerd.	  Op	  31	  oktober	  2012	  vierde	  stadsboerderij	  De	  Balijhoeve	  voor	  de	  vijfde	  keer	  
Halloween.	  Hierbij	  zijn	  de	  Balijhoeve	  en	  het	  Balijbos	  onherkenbaar	  veranderd	  tot	  ‘horrorscene’.	  
Kinderen	  kunnen	  zich	  zogenaamd	  ‘uitleven’	  in	  griezelspelletjes	  en	  vleermuizen	  knutselen	  op	  de	  



griezelmarkt.	  Ook	  is	  er	  een	  enge	  griezeltocht	  waar	  je	  verschillende	  horrorfiguren	  kunt	  tegenkomen	  in	  
het	  bos.	  
Van	  27	  oktober	  tot	  en	  met	  4	  november	  2012	  is	  in	  Zoetermeer	  de	  4e	  editie	  van	  het	  Thrillerfestival	  
georganiseerd.	  Bij	  de	  opening	  worden	  talloze	  activiteiten	  georganiseerd	  waarbij	  griezels,	  heksen,	  
skeletten,	  magische	  draken	  en	  toverdranken	  centraal	  staan.	  

De	  fractie	  van	  de	  ChristenUnie-‐SGP	  ziet	  alle	  aandacht	  rond	  Halloween	  met	  zorgen	  aan.	  Wij	  doen	  
graag	  mee	  aan	  een	  feestje	  op	  z’n	  tijd.	  Maar	  toverij	  en	  geestesverschijningen	  lenen	  zich	  niet	  voor	  
feestjes.	  De	  griezelige	  festiviteiten	  en	  andere	  uitingen	  benadrukken	  zwarte	  magie	  en	  de	  duistere	  kant	  
van	  het	  leven.	  Het	  leven	  en	  omzien	  naar	  elkaar	  komt	  op	  geen	  enkele	  manier	  terug	  in	  dit	  feest.	  In	  het	  
bijzonder	  maken	  wij	  ons	  daarom	  zorgen	  om	  de	  kinderen.	  Naast	  het	  feit	  dat	  veel	  jonge	  
Zoetermeerders	  in	  deze	  dagen	  gewoonweg	  bang	  worden	  gemaakt,	  lopen	  ze	  de	  kans	  in	  aanraking	  te	  
komen	  met	  zaken	  die	  het	  daglicht	  niet	  kunnen	  verdragen.	  Misschien	  niet	  elk	  feestje	  rond	  Halloween	  
zal	  dit	  veroorzaken,	  maar	  duidelijk	  is	  dat	  veel	  mensen	  niet	  realiseren	  dat	  Halloween	  niet	  zo	  
onschuldig	  is	  als	  het	  lijkt.	  
De	  ChristenUnie-‐SGP	  is	  daarom	  ongerust	  over	  alle	  aandacht	  rond	  dit	  griezelfeest.	  31	  oktober	  is	  voor	  
ons	  vooral	  het	  moment	  om	  stil	  te	  staan	  bij	  Hervormingsdag.	  Hopelijk	  slaat	  Zoetermeer	  volgend	  jaar	  
Halloween	  over.	  
	  
Bovenstaand	  artikel	  heeft	  de	  afgelopen	  dagen	  de	  belangstelling	  getrokken	  van	  de	  landelijke	  media.	  
Zo	  kwam	  het	  onderwerp	  aan	  de	  orde	  in	  kranten,	  op	  Groot	  Nieuws	  Radio	  en	  bij	  PowNews	  	  
(Nederland	  3)	  
	  
Hulpverleners	  hard	  nodig	  de	  komende	  tijd	  
	  
Raadsleden	  praten	  doorgaans	  veel	  tijdens	  vergaderingen	  in	  het	  gemeentehuis.	  Maandag	  8	  oktober	  
waren	  de	  rollen	  omgedraaid.	  Wij	  luisterden:	  hulpverleners	  uit	  Zoetermeer	  vertelden	  over	  
Zoetermeerders	  die	  met	  weinig	  geld	  moeten	  rondkomen.	  
De	  ChristenUnie-‐SGP	  in	  Zoetermeer	  besteedt	  veel	  aandacht	  en	  zorg	  aan	  de	  zogenoemde	  mensen	  in	  
de	  minima.	  De	  fractie	  was	  dan	  ook	  flink	  vertegenwoordigd.	  Ook	  hadden	  wij	  ambtsdragers	  uit	  de	  
Zoetermeerse	  kerken	  uitgenodigd	  om	  de	  verhalen	  kracht	  bij	  te	  zetten.	  Ook	  zij	  hebben	  oog	  voor	  
mensen	  met	  financiële	  zorgen,	  en	  zij	  horen	  er	  op	  zo'n	  avond	  dus	  ook	  bij	  te	  zijn.	  We	  waren	  blij	  met	  
hun	  aanwezigheid.	  

Omdat	  hulpverleners	  de	  hoofdrolspelers	  waren,	  was	  de	  vergadering	  niet	  politiek.	  De	  ChristenUnie-‐
SGP	  ging	  niet	  in	  debat	  met	  collega-‐raadsleden,	  maar	  we	  leerden	  vooral	  van	  de	  hulpverleners.	  Zo	  
werden	  onze	  zorgen	  nog	  eens	  bevestigd	  voor	  gezinnen	  met	  kinderen.	  Zij	  hebben	  vaak	  te	  maken	  met	  
veel	  kostenposten	  en	  in	  deze	  tijden	  ook	  met	  veel	  bezuinigingen.	  Zij	  worden	  hard	  getroffen.	  
Voor	  de	  ChristenUnie-‐SGP	  was	  dit	  aanleiding	  om	  vorig	  jaar	  de	  wethouder	  van	  financiën	  Edo	  Haan	  op	  
te	  roepen	  om	  geld	  opzij	  te	  zetten	  voor	  mensen	  die	  de	  dupe	  dreigen	  te	  worden	  door	  bezuinigingen	  
door	  de	  landelijke	  overheid	  én	  de	  gemeente.	  Niet	  voor	  niets,	  zo	  bleek	  maandag	  weer.	  

Hulpverleners	  wezen	  ons	  maandag	  ook	  op	  een	  relatief	  nieuwe	  groep	  mensen	  die	  in	  de	  problemen	  
komen.	  Zoetermeerders	  die	  in	  principe	  wel	  genoeg	  verdienen,	  maar	  die	  hoge	  uitgaven	  hebben	  door	  
bijvoorbeeld	  vorderingen	  van	  de	  Belastingdienst	  of	  door	  een	  scheiding.	  Ook	  die	  mensen	  kloppen	  
tegenwoordig	  aan	  bij	  een	  van	  de	  zes	  Voedselbanken	  in	  onze	  stad.	  En	  daar	  bestaat	  al	  een	  wachtlijst	  
voor,	  zo	  hoorden	  we.	  De	  problemen	  van	  deze	  mensen	  zijn	  duidelijk	  overgekomen.	  De	  ChristenUnie-‐
SGP	  in	  Zoetermeer	  realiseert	  zich	  dat	  de	  nood	  bij	  steeds	  meer	  mensen	  hoog	  is,	  door	  economische	  
ellende	  en	  bezuinigingen.	  



De	  hulpverleners	  die	  maandag	  aan	  het	  woord	  zijn	  geweest,	  gaan	  ons	  helpen	  om	  de	  beste	  keuzes	  te	  
maken	  op	  dit	  gebied.	  Zij	  staan	  ons	  bij	  in	  de	  komende	  debatten	  over	  de	  Kadernota	  Schulphulp-‐
verlening	  en	  armoedebestrijding.	  
We	  gaan	  ze	  nog	  hard	  nodig	  hebben	  de	  komende	  tijd,	  ben	  ik	  bang.	  
	  
André	  Bos	  
	  
Komende	  vergaderingen	  

Maandagavond	  5	  en	  12	  november	  hebben	  we	  weer	  het	  begrotingsdebat.	  	  

Hieronder	  ziet	  u	  de	  kalender	  voor	  de	  komende	  vergaderingen:	  	  

November	  
5	  en	  12	  :	  	   begrotingsdebat	  
8	  :	   	   fractievergadering.	  
19:	   	   raads-‐	  en	  commissievergadering	  
21:	   	   fractievergadering.	  
26:	   	   commissie-‐vergaderingen	  
December	  
3:	   	   raads-‐	  en	  commissievergadering	  
6:	   	   fractievergadering.	  
10:	   	   commissievergaderingen	  
17:	   	   raads-‐	  en	  eventueel	  commissievergadering	  
	  

VOLGEN	  VAN	  VERGADERINGEN?	  
De	  raads-‐	  en	  commissievergaderingen	  (op	  maandagavond)	  zijn	  te	  volgen	  op:	  
www.raadzoetermeer.nl	  
	  
Reageren	  kunt	  u	  naar	  
Klaas	  Schra	   	   klaasschra@raadzoetermeer.nl	  
André	  Bos	   	   andrebos@raadzoetermeer.nl	  
Willy	  Bij	  de	  Vaate	   willybijdevaate@raadzoetermeer.nl	  
André	  Stam	   	   andrestam@raadzoetermeer.nl	  
Francijn	  Brouwer	   francijnbrouwer@raadzoetermeer.nl	  
	  
Of	  naar	  cu-‐sgp@zoetermeer.nl	  of	  twitter:	  @cusgpzoetermeer	  

Digitaal	  Fractienieuws	  is	  een	  uitgave	  voor	  de	  leden	  van	  de	  ChristenUnie	  en	  SGP	  uit	  
Zoetermeer.	  	  


