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          januari 2010 

Zoekt u ons verkiezingsprogramma of bent u benieuwd naar onze  
gebedspunten of één van onze weblogs over de campagne?   

Bezoek dan onze website: 
 www.zoetermeer.christenunie-sgp.nl 

 
  Stabiel en betrokken 

 
Klaas Schra, Helen du Bois en André Bos 

Wij gaan voor drie! 
 
Zoetermeer gaat ons aan het hart. Een dienstbare overheid richt zich èn op burgers èn op het 
algemeen belang. Is een bondgenoot van de samenleving, de Zoetermeerse  
samenleving. Vanuit onze christelijke overtuiging, met de Bijbel als leidraad, hebben wij ons als 
ChristenUnie-SGP ingezet. Stabiel en betrokken, daar kunt u de komende vier jaar weer op  
rekenen.  
 
We hebben laten zien dat invloed in de gemeenteraad niet afhankelijk is van het aantal  
stemmen van een fractie. We noemen een paar resultaten.  
De verruiming van de winkeltijden ging niet door. Er kwam subsidie voor drugspreventie op  
scholen, extra geld voor hulp bij huiselijk geweld, lastenverlaging voor de burgers en een 4e 
voedselbank. Meer weten over onze inspanningen en resultaten, leest u dan verder.  
 
Wij geloven dat het anders kan! Daarvoor hebben we ook voor de komende vier jaar uw stem 
weer nodig. Samen met uw stem hopen we op drie raadszetels. 
 
Helen du Bois 
Lijsttrekker ChristenUnie-SGP 



Huiselijk geweld 
Om huiselijk geweld uit de taboesfeer te halen is jaren geleden het regionale Advies- en Steun-
punt Huiselijk Geweld opgericht. Vele aanvragen volgden door slachtoffers en hulpverleners her-
kenden sneller de signalen. Het gevolg was dat er geen genoeg geld meer was om de essentiële 
nazorg te leveren aan deze gezinnen. Met name aan die gezinnen die eerst hulp niet nodig von-
den en later bij de nazorggesprekken alsnog voor hulp kozen. Onze motie zorgde voor structureel 
€ 50.000 extra per jaar. 

Indicatie 80+ ers 
De ChristenUnie-SGP heeft ervoor gezorgd dat 80+ ers voortaan 
thuis bezocht worden voor de herindicatie van de thuiszorg. Voor-
heen was deze herindicatie standaard telefonisch. Daarnaast zien 
wij er steeds op toe dat de gemeente financiële belemmeringen 
voor ouderen voorkomt en verhelpt, zodat ze volwaardig aan de 
samenleving deel kunnen nemen. 

Lastenverlichting 
De afgelopen jaren realiseerde de gemeente aanzienlijke winsten 
op de verkoop van grond. Het geld werd opzij gezet voor toekom-
stige investeringen in de stad. In 2008 heeft de ChristenUnie-SGP 
ervoor gezorgd dat van de winst € 500.000 werd ingezet voor las-
tenverlichting van burgers en bedrijven. Dit heeft o.a. geleid tot het 
niet verhogen van afvalstoffenheffing.  

Gemeentelijke spaarpotten 
De gemeente reserveert veel geld voor allerlei doelen. De Christen-
Unie-SGP vond dat er niet genoeg inzicht was in al deze spaarpot-
ten. Nu is, op ons verzoek, de actualiteit van alle reserveringen 
onderzocht. Daardoor is een aantal spaarpotten afgeschaft of bijge-
steld. Bovendien ontvangt de raad nu jaarlijks een duidelijk over-
zicht met onderbouwing.  

Bibliotheek  
De ChristenUnie-SGP diende een motie in 
om de contributievrijstelling voor de biblio-
theek te behouden voor de jeugd tot 18 jaar. 
De vrijstelling is gebleven en het aantal jeug-
dige leden van de bibliotheek verdubbelde in 
vier jaar tijd. Zo wordt het lezen bevorderd en 
de informatievaardigheid gestimuleerd.  

Verruiming winkeltijden 
Er komt geen verruiming van het aantal 
koopzondagen in Zoetermeer. Het slecht 
onderbouwde collegevoorstel hield geen 
stand. Zoetermeer is geen toeristische stad 
en dus mogen er geen 52 koopzondagen 
komen. Acties van ChristenUnie-SGP, SP en 
CDA en later de ondernemers zelf lieten 
zien: er was géén onderzoek onder de kleine 
ondernemers gedaan en er was geen draag-
vlak. Voor gedoogde overtredingen van  
supermarkten hebben wij expliciete handha-
ving geëist. 

Hulp particuliere initiatieven 
De ChristenUnie-SGP stimuleert en ondersteunt particuliere initia-
tieven. Stichting Leergeld kreeg via onze motie geld voor onder-
steuning van kinderen in armoede. Stichting Mensen in de Minima 
een extra gespreksruimte. We waren betrokken bij activiteiten van 
Stichting Piëzo en stimuleerden de werkgelegenheid voor de deel-
nemers. Stichting SOS hebben we geholpen bij de oprichting en de 
subsidieaanvraag.  

Preventielessen drugs 
Door een motie van de Christen-
Unie-SGP kreeg Stichting Voorkom 
subsidie om met ervaringsdeskundi-
gen preventielessen te geven op 
scholen. De ernst van de drugspro-
blematiek onder jongeren en het 
dealen op en rond scholen werd 
aan de kaak gesteld. Wijlen Abby 
Mensingh sprak daarom verschillen-
de keren de commissie Samenle-
ving toe. Wij ondersteunden zijn 
voortvarende aanpak door het in 
politieke banen te leiden. 

Veilige fietskruisingen 
In de vorige raadsperiode diende de 
ChristenUnie-SGP al een initiatief-
voorstel in om een aantal onveilige 
kruisingen te verbeteren. Dat voor-
stel haalde het toen niet. Maar na 
onze schriftelijke vragen  
over de "black spot" 3e Stations-
straat/Tintlaan werd deze kruising 
wel aangepast. Na een aantal onge-
vallen afgelopen jaar is er weer een 
verbetering doorgevoerd. 

Re-integratie naar werk 
Iedereen een baan, betaald, gesubsidieerd of een 
participatiebaan. Zo snel mogelijk de bijstand uit. Mee 
doen in de samenleving. Daarbij claimt de gemeente 
maatwerk en een vaste klantmanager.  
Twee jaar geleden hoorden we van gedupeerden: het 
gaat regelmatig fout. Een eerste baan, geen uitkering 
meer en de begeleiding van de Sociale Dienst stopt 
direct. Dit is een te grote overgang voor vooral kwets-
bare gezinnen. Ons dwingende advies in de commis-
sie Samenleving was: goede communicatie en een 
langzame afbouw van begeleiding. Het college deelde 
onze mening toen niet. Maar inmiddels hebben begre-
pen dat ons advies is overgenomen.  

MADD-day 
Raads- en commissieleden die mee doen aan de 
Make A Difference Day (MADD). Het leek ons 
een goed initiatief. Daarom diende wij een motie 
in. Dit resulteerde in een heuse traditie waarbij 
raads- en commissieleden samen met collegele-
den en ambtenaren allerlei activiteiten onderne-
men bij vrijwilligersorganisaties. (MADD heet 
tegenwoordig NL DOET)  

Subsidie Perron 61 en 28 
In Oosterheem zijn twee activiteitencentra voor jong en oud: Perron 61 (Heicopstraat 61) en Perron 28 
(Maasstraat 28). Doel is dat mensen elkaar ontmoeten, in gesprek komen en samen activiteiten onderne-
men. Dankzij inzet van de ChristenUnie-SGP heeft de gemeente subsidie toegekend voor niet-identiteit 
gebonden activiteiten.  

Tweede gokhal 
In 2007 wilde het college toestem-
ming vragen voor een tweede gokhal 
in Zoetermeer. Mede dankzij onze 
inzet is dat voorkomen. Bovendien 
heeft ons pleidooi voor strenge re-
gels geleid tot een striktere verorde-
ning. Daardoor gaat de regelgeving 
in Zoetermeer nu verder dan het 
landelijk vereiste.  



Geluidsoverlast evenementen 
Het evenementenbeleid van Zoetermeer kent beleids-
regels en vergunningen. Iedere organisatie die een 
evenement wil organiseren moet zich daaraan houden. 
Maar met name de geluidshinder wordt vaak geluids-
overlast. Zeker voor mensen die vlakbij deze evene-
menten wonen. Met de windrichting wordt geen reke-
ning gehouden en met gaat uit van een gemiddeld 
geluidsniveau. De afgelopen jaren hebben wij veel 
energie gestopt in de vele klachten die ons bereikten. 
Keer op keer stelden we deze geluidshinder aan de 
orde. We hopen dat er daardoor nu meer rekening 
gehouden gaat worden met alle burgers! 

Samenwerkende hulpverleners 
Mensen met (schuld)problemen kloppen aan bij diverse organisaties: 
de voedselbank, de woningbouwvereniging, het MIM, de Formulie-
renbrigade. Onze motie uit 2006 heeft ervoor gezorgd dat deze orga-
nisaties beter zijn gaan samenwerken. Zo worden mensen maximaal 
gewezen op hun hulpmogelijkheden. Bovendien wordt de hulpverle-
ning geïntegreerd in de wijkontwikkelingsplannen. 

Samenwerkingsverbanden 
De raad houdt zich bezig met het stellen van kaders van beleid en het controleren daarvan. Veel 
beleid behoeft ook afstemming met plaatsen rondom Zoetermeer. De raad staat daarbij meer op 
afstand. Wil Zoetermeer voldoende invloed kunnen blijven uitoefenen, dan moeten deze samen-
werkingsverbanden (bijv. GGD, DSW, WFIA) goed zijn georganiseerd. Omdat het daar nog wel 
eens aan mankeerde, hebben wij regelmatig aan de bel getrokken en bijgedragen aan een check-

Parousia 
Toen de evangelische gemeente Parousia dringend behoef-
te had aan een grotere ruimte, liet zij haar oog vallen op een 
leegstaand kantoorpand aan de Wattstraat. Dankzij een 
motie van de ChristenUnie-SGP liet de wethouder zijn reser-
ves varen, en kreeg Parousia toestemming om zich er tijde-
lijk te vestigen. Wij denken graag mee over de definitieve 
huisvesting. 

Rabobank-locatie 
Toen de Rabobank-locatie aan de Oranjel-
aan werd herontwikkeld, waren wij niet tegen 
de voorlopige plannen. Waar wij wel tegen in 
opstand zijn gekomen, is de gebrekkige com-
municatie met de omwonenden. Bij omstre-
den bouwplannen hoort een zorgvuldige 
belangenafweging.  

Voedselbank  
Toen de Voedselbank in 2008 de hulp van 
de gemeenteraad inriep vanwege een wacht-
lijst door een tekort aan uitdeelpunten, heeft 
de ChristenUnie-SGP de Vredekerk ge-
vraagd haar medewerking te verlenen. Daar-
mee kwam het vierde uitdeelpunt tot stand.  

Geluidsoverlast Bleiswijkseweg 
Jarenlang hebben wij ons druk gemaakt om het terugdringen van de 
geluidsoverlast van de Oostweg. Inmiddels zijn geluidsschermen 
geplaatst. Maar ook het verminderen van het drukke vrachtverkeer 
op de Bleiswijkseweg werd op ons verzoek stevig aangepakt. 

Brandweer 
De ChristenUnie-SGP heeft in 2007 het 
college vragen gesteld over de brandweer-
roosters van het korps Zoetermeer in relatie 
tot de Europese regelgeving. Uitkomst van 
deze vragen heeft geleid tot nieuwe roos-
ters en een herijking van de brandweer-
sterkte.   

Eetkeet 
Toen in Palenstein flats 
ingrijpend werden gereno-
veerd, heeft Vestia een 
aantal zeecontainers ge-
plaatst, die konden dienen 
als ontmoetingsplek. Bewo-
ners waren even uit de 
rommel en konden er een 
goedkope maaltijd eten. 
Dankzij een motie van de 
ChristenUnie-SGP is deze 
"Eetkeet" als buurthuis 
behouden voor de wijk, in 
ieder geval tot de multifunc-
tionele ruimtes van de 
Brede School klaar zijn.  

LED schermen 
Zoetermeer staat bekend als ICT-
stad. Daarbij past een moderne 
manier van actieve communicatie. 
Daarom heeft de ChristenUnie-SGP 
gepleit voor energiezuinige digitale 
informatieborden. Tijdens de verkie-
zingen wordt een proef gehouden 
met 6 van deze LED schermen. 

Welzijn en Wmo 
Jaarlijks krijgen Zoetermeerse organisaties vele 
miljoenen welzijnssubsidies. Nu welzijn en zorg 
naast elkaar functioneren is op voorstel van de 
ChristenUnie-SGP een onderzoek gedaan om 
dubbelingen en hiaten in subsidies zichtbaar te 
maken. In de nieuwe collegeperiode hopen we 
op een "Welzijn nieuwe stijl".  

Sociale onveiligheid 
Een analyse naar de sociale onveilig-
heid en wijkbewoners laten meepra-
ten en meedenken was de inzet van 
motie 81, ingediend door de Christen-
Unie-SGP en de VVD. Inmiddels 
vindt in alle wijken rondom dit thema 
een bewonersavond plaats. Dit sluit 
prima aan bij de campagne: Zoeter-
meer veilig, daar zorgen we samen 
voor.   



       
  
 
Francijn Brouwer 
Scheveningsebos 71 
2716 HW ZOETERMEER 
079 - 321 33 30 
J.f.brouwer@hetnet.nl 
 
André Stam     
Frederik Hendriklaan 51  
2712 EC ZOETERMEER 
079 - 341 05 20     
andrestam@raadzoetermeer.nl 
 
Willy Bij de Vaate   
Kennemerland 29 
2716 BR ZOETERMEER 
079 - 351 35 51  
willybijdevaate 
@raadzoetermeer.nl 
 
 

Helen du Bois   
D.v.d. Doortogelaan 640 
2722 XD ZOETERMEER 
06-54 71 22 82 
helendubois@raadzoetermeer.nl 
 
André Bos  
Rhoonstraat 9 
2729 GT ZOETERMEER 
079 - 319 08 42 
andrebos@raadzoetermeer.nl 
 
Klaas Schra    
Voorweg 224   
2716 NL ZOETERMEER 
079 - 351 69 10   
klaasschra@raadzoetermeer.nl 

                     

 
VISIE   

De ChristenUnie-SGP is van mening dat we alleen met elkaar een veilig, schoon en groen  
Zoetermeer kunnen realiseren. Een stad waarin onderlinge betrokkenheid en ontmoeting centraal staan en waar de inwoners 

elkaar stimuleren deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten.  
Kortom: een stad waarin het alleen met een zorgzame samenleving prettig wonen en werken is.  

Waar de overheid haar zaken ‘voor elkaar’ heeft en waar we ‘voor elkaar’ opkomen. 

             Wij geloven dat het anders kan!  
DE FRACTIE  

BOVEN EN BENEDEN VAN LINKS NAAR RECHTS 

 
1. Helen du Bois              14. Bianca van Oel-Lammers                      
2. Klaas Schra     15. Rien Slootweg 
3. André Bos     16. Leendert van Veen 
4. Willy Bij de Vaate-Sterk   17. Rob Vooijs 
5. Francijn Brouwer-Weemhoff  18. Willem Heijboer 
6. André Stam     19. Herma Roeleveld-Euving 
7. Harry Prinsen     20. Stoffel de Ronde 
8. Thea de Jong     21. Marco van der Slik 
9. Arco Weening     22. Gert Bos 
10. Liesbeth Bron-Bleijenberg  23. Henk Folkerts 
11. Dirk Verboom     24. Nico den Hoed 
12. Ton Konijn     25. Hans van Zomeren 
13. Kathleen Person    26. Willem Vermeulen 
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