
Zoals u hebt kunnen lezen kon het hoofd-
bestuur van de SGP niet akkoord gaan
met een vrouwelijke lijsttrekker. Men
keurde daarom verdere samenwerking
met de Zoetermeerse ChristenUnie af.
De SGP-kiesvereniging kon zich in deze
beslissing niet vinden en besloot een
nieuwe kiesvereniging op te richten
onder de naam Protestants Christelijk
Zoetermeer om toch met de ChristenUnie
de verkiezingen in te kunnen gaan.
Maar deze keer was het het landelijk
bestuur van de ChristenUnie die geen
fiat gaf aan de plannen. De richtlijn is
namelijk dat er alleen samenwerking

mogelijk is met de SGP. Het bestuur van
onze ChristenUnie-kiesvereniging hier
volgde deze landelijke richtlijn.

Voordat wij als plaatselijke partijen echt
in een impasse belandden besloot het
SGP-hoofdbestuur op 12 december jl.
alsnog de beslissing ten aanzien van
een vrouw op een verkiesbare plaats op
te schorten. De besturen van onze beide
kiesverenigingen gaven nu groen licht
voor de samenwerking. Als fractie zijn
wij zeer verheugd dat we toch samen,
als ChristenUnie-SGP de verkiezingscam-
pagne in kunnen gaan!

“ChristenUnie-SGP Zoetermeer gaat onder dezelfde naam verder.”

In de afgelopen weken hebben over dit onderwerp diverse artikelen in de
kranten gestaan. Om u echter rechtstreeks vanuit de fractie te informeren
over de recente ontwikkelingen in de samenwerking ontvangt u hierbij
onze FractieNieuws-special.

Van de fractie

Kandidatenlijst

Onze kandidaten van

1 tot en met 10:

1. Helen du Bois

2. Klaas Schra

3. Willem Vermeulen

4. André Bos

5. André Stam

6. Rob Vooijs

7. Henk Folkerts

8. Rien Slootweg

9. Gert Treurniet

10. Thea de Jong

Willem, Helen en Klaas
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Doe ook mee, wij hebben u nodig!

De campagneperiode is een gezellige, maar drukke tijd. We hebben u hard nodig om stemmen te winnen voor
onze partij. Meldt u aan bij Thea de Jong voor een ochtend of een middag de handen uit de mouwen steken
of bel haar voor informatie (e-mail theadejong@hotmail.com of telefoon 06-46408206). Dank u wel!

Voor bedrijven is het mogelijk onze verkiezingscampagne door middel van sponsoring financieel te ondersteu-
nen. Bel Thea de Jong voor informatie en lever uw bijdrage aan het christelijke sociale geluid in Zoetermeer.

Binnenkort staat ons verkiezingsprogramma op onze
website. Liever per post ontvangen? Mail onze fractieassis-
tente: theadejong@hotmail.com of bel 06-46408206.

Raadpleeg onze website en lees alle politieke nieuwtjes
van binnen en buiten de fractie:
www.zoetermeer.christenuniesgp.nl

Maandag 13 februari: André Rouvoet, Tweede Kamerlid
ChristenUnie, in Zoetermeer! Lees meer op onze website!

U ontvangt in februari een speciale verkiezingseditie van
ons FractieNieuws.

Gastlessen door Helen, Klaas en Willem op Zoetermeerse
scholen!

Politieke debatten op lokaal niveau. Lees de aankondigin-
gen in de krant en kijk op onze website!

Doe de test met de Zoetermeerse Stemwijzer (vanaf de
3e week januari) op www.zoetermeer.nl en ontdek dat de
ChristenUnie-SGP opnieuw uw favoriete partij is!

Mobiel stemmen, kan dat? Kom op 4 maart naar de poli-
tieke markt op het Stadhuisplein en ontdek het antwoord.

bezoek ons op het web!
www.zoetermeer.christenuniesgp.nl

Wij, Helen du Bois, Klaas Schra en
Willem Vermeulen zijn de nummer één,
twee en drie op de kandidatenlijst en zul-
len ons tijdens de verkiezingscampagne
als driemanschap presenteren. We doen
dat omdat we de ambitie willen uitstra-
len dat we voor drie zetels gaan! Zeker
nu er voor onze samenwerking geen
belemmeringen meer zijn, geloven wij
dat dit mogelijk is.

Als ChristenUnie-SGP-fractie willen wij
ons sterk maken voor christelijke sociale
politiek in Zoetermeer. Onze stelling is
dat we alleen met elkaar, als burgers èn
overheid, van Zoetermeer een stad kun-
nen maken waarin het goed samen
leven is. Een stad waarin de mensen op
elkaar betrokken zijn. Een veilige, scho-
ne en groene stad waar het goed toeven
is voor bewoners en gasten. Uiteraard
laten wij ons hierbij graag leiden door
wat God ons in de bijbel hiervoor aan-
reikt.

Het thema van onze campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart
2006 zal daarom luiden:

Geloven dat het
anders kan!

Wij danken u als onze achterban voor
uw steun en bemoediging in de roerige
tijd die achter ons ligt. Mogen wij tijdens
de drukke en spannende campagneperi-
ode ook op uw gebed en uw medewer-
king rekenen? Dan gaan we de toekomst
met veel vertrouwen tegemoet!

Mis het niet!
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