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Contact met de achterban daar draait 
het tegenwoordig om. Ook politici 
twitteren wat af. De huidige minister 
van Financiën heeft bijvoorbeeld 
meer dan 60.000 volgers. Op ieder 
moment van de dag kan hij weerge-
ven wat zijn mening is en wat hij aan 
het doen is. Allemaal om de band met 
de achterban te verstevigen. Onze 
nieuwe PR man heeft daarover een 
artikeltje gemaakt. Ook al zullen wij 
niet zo veel twitteren, het contact met 
onze achterban is van groot belang. 
We doen ons best om in het vervolg 
iedere maand een digitaal fractie-
nieuws te sturen voor de leden waar-
van het e-mail adres bij ons bekend 
is.  
Twee keer per jaar sturen wij een  
papieren versie van het Fractie-
nieuws. Nu niet ná een voorjaars-  
en/of begrotingsdebat om verslag te  
kunnen doen, maar er vóór. Graag 
willen wij uw inbreng meenemen in 
die debatten. U vindt daarom een uit-
leg van het proces van het vaststellen 
van de jaarlijkse begroting. Wij zijn 
ook blij u te kunnen meedelen dat we 
tegenwoordig een grote fractie heb-
ben met veel meedenkers en mee- 
lezers. Zij stellen zich voor.  
Veel verandert er door al die nieuwe 
technische mogelijkheden, maar we 
mogen vaststellen dat de Bron die wij 
als richtsnoer gebruiken om politiek  
te bedrijven door al die eeuwen heen 
dezelfde is gebleven en blijft.  
 
   Klaas Schra 

 
 

Hèt moment om mee te 
praten 

 

 
Het gebeurt regelmatig dat een  
betrokken burger komt inspreken 
bij een raadsvergadering, op de 
avond dat het finale besluit moet 
vallen. Er is dan al een heel traject 
aan voorafgegaan, met behande-
ling in raadscommissies, concept-
stukken en technische vragen. Zo'n 
inspreker moet dan een sterk ver-
haal hebben, wil hij de besluit-
vorming nog kunnen beïnvloeden.  
Het is daarom van groot belang dat 
u als burger weet wanneer het  
moment is om mee te praten. Het  
beste is: aan het begin van een 
traject. Een dossier wordt vaak ge-
opend met een verkennende nota. 
De gemeenteraad geeft dan haar 
visie en daarmee gaat het ambte-
lijk apparaat aan de slag. Als u in 
die fase invloed wilt hebben, kan 
dat op verschillende manieren. U 
kunt via uw politieke partij mee-
praten. Dat wil eenvoudig zeggen 
dat u ons een mailtje stuurt of belt, 
en aangeeft dat u mee wilt praten 
over het betreffende onderwerp. 
Daar zijn wij altijd blij mee, want 
kennis van buiten de fractie geeft 
sowieso meerwaarde aan onze 
besluitvorming. 
Zo'n inhoudelijke bijdrage kan 
structureel of éénmalig zijn. 
Bovendien kan elke burger be-
sluiten in de raadsvergadering in te 
spreken. Hij krijgt dan vijf minuten 
tijd om zijn punt te maken, voor 
raad, college, toehoorders, intenet-
luisteraars en pers. 

Weet u dat u ons nu ook via Twitter kunt volgen?  
@CUSGPZoetermeer 



Gedogen,  
… en niet geloofwaardig handhaven 

 
Daar stonden de agenda’s van de com-
missie- en raadsvergaderingen redelijk 
vol van de laatste tijd.  
Het laatste onderwerp was de paarden-
opvang aan de Hoefweg, richting  
Hazerswoude.  

Ruim vijf jaar geleden stonden er  
ergens in Bleiswijk ongeveer 20  
paarden met hun benen in de modder. 
Een Zoetermeers echtpaar had geen 
goed onderkomen voor die paarden en 
klopte aan bij de gemeente Zoeter-
meer. In Oosterheem was tenslotte nog 
veel grasland. Ook was er aan de 
Hoefweg nog een stuk grond dat t.z.t. 
bestemd is voor een baggerdepot voor 
het Hoogheemraadschap.  
Na veel heen en weer gepraat en  
omdat het Hoogheemraadschap dat 
stuk grond toen nog niet nodig had, is 
besloten om het echtpaar de gelegen-
heid te geven daar een aantal contai-
ners neer te zetten voor opvang van 
hun paarden. Voor een gering bedrag 
per jaar konden ze daar voor 5 jaar hun 
paarden stallen. De opdracht was om 
in die periode uit te kijken naar een  
andere plaats waarbij toen uitdrukkelijk 
in het contract werd vastgelegd dat het 
geen manege was en dat er dus geen 
les gegeven mocht worden. Na vijf jaar 
eindigde het contract en moest er per  
1 januari 2012 worden overgegaan tot 
ontruiming. Als gemeenteraadslid kijk 
je dan even verbaasd als er eind  
december een kind en haar bijstands-
moeder huilend staan in te spreken: 
“Zo erg dat zij geen paardrijles meer 
kan krijgen. Nergens anders in Zoeter-
meer kan ze voor die prijs les krijgen 
en de gemeente pakt dit ook alle  an-
dere ca. 120 kinderen af”.  

Nu werkt de gemeenteraad niet  
alleen met afgebakende dossiers. 
Op vaste momenten debatteert de 
raad over het gemeentebestuur in 
brede zin. Er lopen altijd drie  
trajecten naast elkaar. In 2012  
spreken we over de resultaten van 
2011, over de lopende processen 
van 2012, en over de plannen voor 
2013. 
 
Het resultatendebat in de lente dient 
om het vorige jaar af te sluiten. Dan 
worden de jaarstukken behandeld. 
Dat is geen logisch moment om in te 
spreken.  
Het voorjaarsdebat, in juni, is dat  
zeker wel. Dan bespreekt de raad de 
Perspectiefnota, dat is de eerste 
aanzet voor het volgende jaar. Als je 
dan een onderwerp stevig op de 
agenda krijgt, geeft dat een voor-
sprong. Het mooiste is om dat via je 
politieke partij te doen, zodat die een 
voorstel kan indienen waarover 
wordt gestemd. 
Dan is er nog het najaarsdebat, in 
november. Dan spreken we over de 
begroting, een rechtstreekse afstam-
meling van de Perspectiefnota. Dan 
worden de voorstellen van het  
voorjaarsdebat financieel uitgewerkt. 
Ook dit moment leent zich uitstekend 
voor invloed van burgers, hoewel het 
moment van nieuwe grootse plannen 
dan wel voorbij is. 
 
Kortom: het voorjaarsdebat in juni 
komt eraan! Dit is hèt moment om 
uw invloed uit te oefenen op wat er 
in 2013 gaat gebeuren. In de fractie 
zitten wij te wachten op uw goede 
ideeën en argumenten. 
 

  Francijn Brouwer 

.  
  

Het voorjaarsdebat in 
juni komt er aan! Hèt 
moment om uw invloed 
uit te oefenen. De 
fractie  wacht op uw 
goede ideeën en 
argumenten. 

 



Terwijl op de tribune al haar colle-
gaatjes applaudisseren, vraag je je 
als gemeenteraadslid af of de ge-
meente die vijf jaar de andere kant op 
heeft gekeken. Het Streekblad en de 
Postiljon zetten dit op de voorpagina. 
SBS wijdt er een tv-programma aan 
en de landelijke dagbladen hebben 
ook nog wel wat vulling nodig. De  
gemeenteraadsleden worden op een 
zaterdagochtend uitgenodigd om 
eens te zien hoe mooi het is dat die 
kinderen daar paardrijles krijgen.  
Zo zijn er meer voorbeelden. JJMusic 
house die in een afgedankte keet in 
het Van Tuijlpark zit, Snackbar De 
Mazzel, bij station Voorweg. Volgens 
artikel 17 van de RO, is tijdelijk 5 jaar, 
maar in de praktijk is er niets langer 
dan tijdelijk. Voor de paardenopvang 
hebben we raadsbreed maar een  
motie gemaakt waarin een extern  
bureau opgedragen wordt onderzoek 
te doen. Kosten € 10.000,-- waarbij 
het eindresultaat zal zijn dat er binnen 
Zoetermeer echt geen andere moge-
lijkheid is. Ziet u in uw omgeving ook 
zo'n situatie: meld het ons dan. 
 
   Klaas Schra 
 

Even voorstellen 
 

Nieuw bestuurslid 
 
Mijn naam is 
Alexander Bruin. Ik 
ben werkzaam ge-
weest bij de ge-
meente Zoeter-
meer en het Stads-
gewest Haaglan-
den en werk inmid-
dels bij het CBR.  
In maart van dit jaar ben ik verkozen 
in het SGP bestuur en vanuit die rol 
bezoek ik regelmatig de fractieverga-
dering van de ChristenUnie-SGP. 

PR-man 
 
Het is mooi dat u deze tekst leest. Dat 
betekent dat het Fractienieuws van 
ChristenUnie-SGP Zoetermeer wordt 
gelezen. Leest u vooral de rest van de 
artikelen, dan bent u op de hoogte van 
belangrijke zaken in de gemeenteraad 
en de partij. Om nieuws via de website 
en sociale media de wereld in te hel-
pen, heeft de fractie mij gevraagd.  
Ik ben Lennert Hut, 
30 jaar, getrouwd 
met AnneMarie, 
woon en werk in 
Zoetermeer en ben 
lid van  
Samenwerkingsge-
meente De Lichtzij-
de. Het eerste con-
tact met de Chris-
tenUnie-SGP dateert van 2004, toen ik 
als freelancer raadsverslaggever werd 
voor - toen nog- de Haagsche Courant. 
Sinds die tijd ken ik de gemeente-
raadsleden van interviews voor de 
krant of voor Zoetermeer FM, waar ik 
als vrijwilliger werk. Tegenwoordig 
werk ik overdag als redacteur online/
print en freelance ik er nog wat naast 
als nieuwslezer. Bij de ChristenUnie-
SGP sta ik niet meer aan de andere 
kant van de tafel met microfoon of 
schrijfblok, maar help ik mee met het 
communicatiebeleid. Een belangrijk 
onderdeel daarvan is social media, en 
dan zijn we weer terug bij u als lid.  
We horen de komende tijd graag van u 
over zaken die u bezig houden in  
Zoetermeer, zodat wij aan de slag  
kunnen als fractie. Sociale media zijn 
daar een prima instrument voor.  
Via het binnenkort vernieuwde  
www.cu-sgpzoetermeer.nl of het  
nieuwe Twitter-account: 
@CUSGPZoetermeer staan wij open 
voor belangrijke zaken uit de Zoeter-
meerse samenleving.   

Nieuw Twitter-account: 
@CUSGPZoetermeer. 

 

 
     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  

file:///C:/Users/Janse/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/670F59G4/www.cu-sgpzoetermeer.nl


       
  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 
 
Jantine v.d. Tang 
Fractie-assistente  
(website) 
 
Arco Weening 
Meidoornlaan 3 E 
2712 TW  Zoetermeer 
06-28692939 
ajweening@solcon.nl 

André Bos  
Rhoonstraat 9 
2729 GT ZOETERMEER 
079-3190842 
andrebos 
@raadzoetermeer.nl 
 
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 
 
Marieke Janse 
Fractie-assistente 
 

 

DE FRACTIE  

Nieuw CU-lid en meelezer 
 
Graag wil ik mij even aan u 
voorstellen.  
 
Mijn naam is Gerard  
Ammerlaan en ik woon 
sinds 2007 in Zoetermeer. 
Hoewel ik zelf pas vijf jaar 
in Zoetermeer woon, is 
mijn familie al heel lang 
verbonden met deze stad. 
In het dagelijks leven werk 
ik bij Siemens Nederland N.V. Ik ben getrouwd 
met een Indonesische vrouw. Samen hebben we 
een dochter. 
 
Vorig jaar ben ik bij toeval in contact gekomen 
met de Zoetermeerse fractie van de  
ChristenUnie-SGP. Wat mij vooral opviel, was de 
uiterst professionele wijze waarop de  
ChristenUnie-SGP-fractie haar werkzaamheden 
verrichtte. 
 
Daarnaast merkte ik dat ik me in de meeste 
standpunten van de ChristenUnie kan vinden. Ik 
ben van mening dat de ChristenUnie-SGP met 
de juiste insteek veel goed werk doet in Zoeter-
meer. Dit alles heeft me uiteindelijk doen be-
sluiten om lid te worden van de ChristenUnie. 
Als enthousiast toehoorder volg ik de debatten op 
de voet en probeer ik de fractie waar nodig de 
helpende hand te bieden. 
 

Nieuwe fractieassistente 
 
Mijn naam is Marieke  
Janse. Ik ben geboren en  
getogen in Den Haag. Ik ben 
getrouwd met Antheun en  
samen hebben we 5 kinderen.  
 
Sinds 1 augustus 2005  
wonen we met veel plezier in 
Zoetermeer. Deze stad biedt 
meer mogelijkheden dan we 
van te voren gedacht hadden. 
We wonen in de wijk Buytenwegh, vlakbij het 
Buytenpark. Heerlijk om even naar toe te wande-
len. Alles is hier goed met de fiets te bereiken, 
zeker met al die apart aangelegde fietspaden. 
Handig ook al die wijkwinkelcentra en het Stads-
hart viel ook al zo mee. Wat we ook handig von-
den, zijn de straten die op alfabet ‘liggen’.  
In het dagelijks leven ben ik moeder, huisvrouw 
en sinds 2005 administratief ondersteuner bij 2 
bewonersorganisaties in Den Haag. Dat zijn  
organisaties die bestaan uit vrijwilligers, die actief 
willen zijn, in en voor hun wijk. Ik ondersteun hen 
o.a. bij het organiseren van activiteiten, notuleer 
bij vergaderingen en houd de administratie bij. 
Verder doe ik veel vrijwilligerswerk, met name in 
onze samenwerkingsgemeente De Lichtzijde.  
 
Sinds 1 januari j.l. ben ik Annemieke Wijnmaalen 
opgevolgd als fractieassistente. Boeiend om te 
zien wat er zich allemaal in de politiek afspeelt! 
 

Bovenste rij v.l.n.r.: Francijn, Jantine, André Stam en Arco 
Onderste rij: André Bos, Klaas, Willy en Marieke 

mailto:ajweening@solcon.nl

