
Vandaag ontvangt u weer een digitaal FractieNieuws. Wij houden u graag op de hoogte van 

de actuele en politiek relevante onderwerpen uit de Zoetermeerse samenleving. 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. 

Veel leesplezier!  
 
Namens de fractie, Marieke Janse, fractieassistente 
 
 
Nieuwe spelregels voor veilig en gezellig Oud en Nieuw  

Heeft u een prettige jaarwisseling gehad? Vreemde vraag om te stellen midden in het jaar, maar wel 

nodig. Samen met andere partijen schoof de ChristenUnie/SGP aan bij een drukbezocht 

rondetafelgesprek over het verloop van Oud en Nieuw in Zoetermeer. De jaarwisseling is weliswaar 

iets beter verlopen dan vorig jaar, maar nog altijd zijn ook dit jaar weer spullen vernield, werd hier en 

daar brand gesticht en op enkele plekken kwam het zelfs tot geweld tegen de politie. De 

ChristenUnie/SGP heeft hier een afkeer van en wil daar dit jaar mee afrekenen.  

Als resultaat van het gesprek heeft de fractie met andere partijen in de gemeenteraad enkele 

spelregels besproken, zodat komende Oud en Nieuw voor iedereen gezellig en veilig verloopt. 

Het rondetafelgesprek is georganiseerd op initiatief van de PvdA om met bewoners, hulpverleners, 

wijkorganisaties en de lokale politiek de problemen te bespreken en gezamenlijk tot voorstellen te 

komen. Tot nu toe hadden Zoetermeerders niet direct inspraak voor feesten met oud en nieuw. Dat 

wordt anders, als het even kan in samenwerking met Zoetermeerse ondernemers, vinden 

ChristenUnie/SGP, GroenLinks en de Lijst Hilbrand Nawijn. Ondernemers kunnen een groot 

eindejaarsfeest organiseren, waar jongeren welkom zijn. Zo krijgt de stad er een centraal 

ontmoetingspunt bij voor feestgangers, en kan de politie beter een oogje in  het zeil houden. Een 

vuurwerkshow op de Dobbe lijkt hiervoor een prima manier. Op andere plekken in de stad worden 

zogenoemde rolmodellen aangesteld, die bij hen in de buurt ervoor zorgen dat het gezellig blijft. Als 

dat nodig is, spreken ze feestvierders aan, zodat de boel niet uit hand loopt.  

Tijdens het gesprek zijn meer maatregelen voorgesteld. Voorbeelden zijn een tijdelijke aanpassing 

van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en een scherper vergunningenbeleid rond 

vreugdevuren. Het laatste voorstel garandeert een betere voorbereiding. Als het dan alsnog tot 

problemen komt, kan er worden ingegrepen op grond van de wijziging in de APV. Zo wordt Oud en 

Nieuw voor iedereen in Zoetermeer een feest en zit de stad op 1 januari niet met een kater. 

Andre Bos 

 



Uitnodiging ledenvergadering ChristenUnie 

Op dinsdag 8 mei a.s. organiseert het bestuur van de ChristenUnie een ledenvergadering waarvoor  u 
van harte bent uitgenodigd. Op deze avond willen we spreken over het Unie- en Ledencongres van 
12 mei in Zwolle waarop de organisatie van de ChristenUnie centraal staat. Een aantal voorstellen 
willen wij als bestuur met u bespreken. Op de ledenvergadering komt ook de actuele politieke in 
Zoetermeer aan bod.  

De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Het Kompas, Piet Heinplein 13 te Zoetermeer. 

JOVD   Sprekersavond met Kees van der Staaij 

De fractie ontving van de plaatselijke JOVD, de jongerenvereniging gelieerd aan de VVD, een  
uitnodiging voor een sprekersavond met Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP Tweede 
Kamerfractie. Hij zal spreken over Christelijke politiek, het huidige politieke klimaat en de 
samenwerking met de VVD.  

De activiteit vindt plaats op 14 mei om 20:00 uur in restaurant de Sniep, Broekwegschouw 211 te 
Zoetermeer.  

Deze uitnodiging geldt niet alleen voor de fractie, maar voor alle SGP en CU leden!  

Maandagavond - raadsavond 

Tegenwoordig vergaderen we alleen op maandagavond, dan zijn er twee parallelle vergaderingen. 

Eén in de raadszaal een één in het bedrijfsrestaurant aan de overkant.  Het zijn altijd drie blokken van 

50 minuten met een pauze van 10 minuten ertussen. Te beginnen op 20.30 uur, 21.30 uur en 22.30 

uur. Vooraf is er een algemeen gedeelte van 30 minuten.  De vergaderingen beginnen dus  altijd om 

20.00 uur. Vooraf is het mogelijk om raads- en commissieleden te spreken. Allen zijn dus aanwezig. 

Elk onderwerp komt drie keer aan de orde. Eerst als Beeldvormend, dan als Oordeelsvormend en 

tenslotte in een Besluitvormende vergadering. Wij weten tegenwoordig pas ruim een week van 

te voren wat er in de volgende commissie- en raadsvergaderingen komt. Wij verzoeken u 

daarom de agenda’s in de Postiljon na te kijken. 

VOLGEN VAN VERGADERINGEN? 
De  raads- en commissievergadering 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 
 
Digitaal Fractienieuws is een uitgave voor de leden van de ChristenUnie en SGP uit 

Zoetermeer. Indien er politiek gevoelige informatie in staat, wilt u daar dan vertrouwelijk 

mee omgaan? 

Ons streven is om voortaan iedere maand een digitaal Fractienieuws te zenden. 
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