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Even voorstellen

Beste leden en belangstellenden,
Het afgelopen politieke seizoen was een
bewogen seizoen, waarin hard is gewerkt om de
negatieve gevolgen van het coronavirus zoveel
mogelijk te beperken en de nieuw ontplooide
activiteiten te stimuleren. Zo ging het veel over
daklozenproblematiek, de dienstverlening van
de gemeente (een thema waar we mee verder
gaan adhv het pamflet van Gert-Jan Segers) en
de hulp aan gedupeerden van de
Toeslagenaffaire.
Terwijl een tweede golf van het coronavirus rond
ging, was er intern een wisseling van de wacht.
Pieter Grinwis nam afscheid en werd Tweede
Kamerlid, we verwelkomden Steven Datema als
fractievertegenwoordiger, en met de komst van
Niek Blok na het zomerreces is de fractie weer
op volle kracht. Zelfs meer dan dat, want dan
verwelkomen we ook stagiair Art-Jan de Kwant.
Nu breekt eerst (hopelijk) een tijd van rust en
bezinning aan, waarin we ons ook mogen
voorbereiden op het nieuwe politieke
(verkiezings-)seizoen. Ik wens u een gezonde
en mooie zomer toe!

Vanaf augustus start ik als
beleidsmedewerker
bij
de
ChristenUnie/SGP-fractie
en
daar heb ik ongelooflijk veel zin
in! Mijn naam is Niek Blok, en
ik heb net mijn master politicologie afgerond. Ik
kijk ernaar uit om jullie, Den Haag en de politiek
nog beter te leren kennen. Kennismaken? Ik
kom graag een keer langs om van jullie te horen
hoe Den Haag nog socialer, groener, veiliger en
mooier kan worden!
Hartelijke groet,
Niek

Even voorstellen
Mijn naam is Art-Jan de Kwant,
ik ben 22 jaar en de komende
maanden zal ik als stagiair
beleidsmedewerker
mijn
bijdrage leveren aan de beleidsondersteuning
voor de ChristenUnie/SGP-fractie in de
gemeenteraad. Momenteel ben ik bezig met de
afronding van mijn master geschiedenis. De
vaardigheden die ik bij mijn opleiding geleerd
heb, gecombineerd met interesse voor sociaal
beleid en politiek, wil ik inzetten als
beleidsmedewerker voor de ChristenUnie/SGP.
Ik zie er naar uit om, samen met de anderen,
het christelijke geluid in de gemeenteraad te
mogen laten horen. Opdat we van Den Haag
een nog mooiere stad kunnen maken!

Hartelijke groet, Judith Klokkenburg

Hartelijke groet,
Art-Jan

Denk mee!

Behaalde resultaten

De
komende
maanden
werkt
de
verkiezingsprogrammacommissie (VPC) aan
het
verkiezingsprogramma
voor
de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022
(GR2022).
De ChristenUnie/SGP Den Haag zet zich in
voor een leefbare stad, waar iedereen kan
meedoen; een Den Haag waar we recht doen
en vrede zoeken.
Wij roepen u, jou, onze leden op om mee te
denken. Breng onderwerpen en ervaringen bij
ons onder de aandacht, die jullie belangrijk
vinden en wees daar gerust heel concreet en
specifiek in. We zullen ook per wijk
aandachtspunten opnemen.
Expertise gezocht
Wilt u, jij vanuit een eigen expertise bijdragen?
Neem dan vooral contact op met de
verkiezingsprogrammacommissie (VPC).
Wij maken graag gebruik van uw input,
bijvoorbeeld op het gebied van:
Zorg – Veiligheid - Onderwijs – Duurzaamheid –
Jongeren – MKB - Wonen - Armoede
Daarnaast zullen we twee meedenkavonden
organiseren over een aantal specifieke
thema's:
30 augstus:
Leefbaarheid

Wonen,

Duurzaamheid

en

De afgelopen maanden hebben we een heel
aantal resultaten behaald voor de stad. Een
overzicht van alle behaalde resultaten is hier te
vinden. Hieronder lichten we er een aantal toe.
Ondanks weerstand van de wethouder is ons
voorstel om de schulden van gedupeerde
ouders van de Toeslagenaffaire over te nemen
aangenomen. De gemeente gaat nu actief
ouders
benaderen
en
hun
gegevens
verzamelen, zodat ze sneller geholpen kunnen
worden.
Ons initiatiefvoorstel 'Maak het duurzaam',
waarin we concrete voorstellen doen voor het
verduurzamen van de openbare ruimte is
unaniem aangenomen door de raad. U kunt hier
meer lezen over de voorstellen.
De afgelopen weken hebben we meerdere
keren
aandacht
gevraagd
voor
de
dienstverlening van de gemeente. De
wachttijden voor het aanvragen van een
reisdocument lopen op. Het voorstel om meer
stadsdeelkantoren te openen haalde het helaas
niet. Wel komt er beter inzicht in de wachttijden
voor het bellen naar 14070, zodat inwoners
kunnen bellen op een rustiger moment.

Hier vindt u alle schriftelijke vragen die onze
fractie heeft ingediend.

31 augustus: Zorg, Werk & Inkomen, Onderwijs
De avonden zullen in principe op locatie zijn,
tenzij de coronamaatregelen dit niet toelaten.
Meer informatie over het tijdstip van aanvang en
de locatie volgt nog. Interesse om deel te
nemen of vragen over (een van) deze
avonden?
Mail naar: vp2022cusgp@gmail.com
We hopen u daar te spreken.

Woningbouw rondom de
grote stations
De afgelopen maanden is het in de
gemeenteraad meerdere keren gegaan over het
zogenaamde CID (Central Innovation District),
het gebied rond de drie intercitystations. In dit
gebied worden de komende jaren veel huizen
bijgebouwd. Judith Klokkenburg vroeg onder
andere
aandacht
voor
betaalbare
werkplekken en ruime huurwoningen voor
gezinnen in dit gebied. Daarnaast heeft ze
aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid
van het gebied. Haar hele bijdrage is hier terug
te lezen.
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Vooruitblik
Zoals elders in de nieuwsbrief is te lezen,
beginnen we na het zomerreces met extra
ondersteuning zodat we met een sterke
bezetting naar de verkiezingen toe kunnen
werken. Na de zomervakantie staan er ook een
aantal voor ons belangrijke onderwerpen op de
agenda zoals de verplaatsing van de
prostitutiezone naar de sporendriehoek bij de
Binckhorst,
de
transitievisie
warmte,
dienstverlening
op
het
gebied
van
schuldhulpverlening en drugsoverlast. Mocht u
input hebben op een van deze onderwerpen of
zorgen of ideeën hebben over onze stad,
schroom dan niet om contact met ons op te
nemen.
Uw
mening
en
input
wordt
gewaardeerd!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u fractie.christenunie.sgp.denhaag@gmail.com toe aan uw adresboek.

