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Beste	leden	en	belangstellenden,	
	
De	 laatste	 weken	 voor	 de
gemeenteraadsverkiezingen	 zijn	 aangebroken.
Twee	 weken	 geleden	 vond	 de	 laatste
raadsvergadering	plaats,	daarover	vindt	u	verderop
in	deze	nieuwsbrief	meer.	De	komende	weken	is	de
blik	 helemaal	 gericht	 op	 de	 campagne.	 U	 zult	 ons
regelmatig	zien	 in	de	stad	waar	we,	nog	meer	dan
anders,	 met	 bewoners	 in	 gesprek	 gaan	 over	 de
toekomst	 van	 de	 stad.	 Daarnaast	 nemen	 we	 deel
aan	allerlei	debatten,	wellicht	ook	bij	u	in	de	buurt.	Ik
hoop	u	de	komende	weken	nog	te	ontmoeten	in	de
stad.

Deze	 laatste	weken	 van	 de	 campagne	 kunnen	we
uw	hulp	goed	gebruiken,	bijvoorbeeld	bij	het	flyeren.
Verderop	 in	de	nieuwsbrief	kunt	u	 lezen	hoe	u	zich
hier	 voor	 kunt	 aanmelden.	 Samen	 willen	 we	 de
boodschap	van	Samen	Recht	Doen	voor	onze	stad
verspreiden	in	de	stad.	Doet	u	mee?
	
Hartelijke	groet,	Judith	Klokkenburg

Help	mee	met	de	campagne!
De	komende	weken	gaan	we	in	de	stad	de	straat	op
om	 te	 flyeren.	 We	 gaan	 bijvoorbeeld	 naar	 de
Loosduinse	 markt,	 winkelcentrum	 Ypenburg,	 de
Keizerstraat	en	de	Stevinstraat.	Vindt	u	of	vind	jij	het
leuk	 om	 een	 uurtje	mee	 te	 helpen?	 	 Geef	 dit	 dan
aan	 bij	 onze	 campagneleider	 Niek	 Blok	 via
Niek.blok@denhaag.nl.	

Onze	plannen	voor	de
komende	vier	jaar
Eind	 december	 presenteerde	 de
verkiezingsprogrammacommissie	 vol	 trots	 het
verkiezingsprogramma	 van	 de	 ChristenUnie/SGP
met	 als	 titel	 'Samen	 Recht	 Doen'.	 In	 het
verkiezingsprogramma	 zijn	 allerlei	 plannen	 te
vinden	 om	 onze	 stad	 duurzamer,	 socialer	 en
dienstbaarder	 te	 maken.	 Wij	 willen	 de	 komende
jaren	recht	blijven	doen	aan	mensen	die	 in	de	knel
zitten,	 aan	 woningzoekers	 op	 de	 huizenmarkt	 en
aan	 onze	 schepping.	 Benieuwd	 naar	 ons	 hele
verkiezingprogramma?	Deze	is	hier	te	vinden.	

Volg	ons	op	social	media
Regelmatig	plaatsen	wij	berichten	over	onze	inzet	in
politieke	debatten	op	onze	social	media.	We	vinden
het	leuk	om	met	u/jou	in	contact	te	blijven	en	horen
graag	hoe	u/jij	over	onderwerpen	denkt.	Daarnaast
is	het	fijn	als	u	onze	berichten	ook	deelt.	Zo	kunnen
we	meer	bekendheid	genereren.	Volg	ons	op	onze
social	media	kanalen	en	praat	en	denk	mee!

Geen	gokhal	in	Loosduinen
Anderhalf	 jaar	 geleden	 konden	 we	 voorkomen
dat	 een	gokhal	 zich	 vestigde	aan	de	Dr.	 Lelykade.
Nu	 zijn	 er	 opnieuw	 plannen	 om	 een	 casino	 te
verplaatsen,	dit	keer	naar	De	Savornin	Lohmanplein
in	 Loosduinen.	 Raadslid	 Judith	 Klokkenburg	 legt
hier	uit	waarom	dit	geen	goed	idee	is.	

Initiatiefvoorstel	'en	vergeef
ons	onze	schulden'
Twee	 weken	 geleden	 hebben	 we	 ons
initiatiefvoorstel	 voor	 betere	 schuldhulpverlening
aangeboden	 aan	 de	 wethouder.	 Ruim	 36.000
huishoudens	 in	 Den	 Haag	 hebben	 problematische
schulden	 en	 elk	 huishouden	 is	 er	 één	 teveel.
Daarom	 doen	 we	 28	 concrete	 voorstellen	 om	 de
schuldhulpverlening	 van	 de	 gemeente	 te
verbeteren.	 Zo	 doen	 we	 recht	 aan	 mensen	 met
schulden	 en	 werken	 we	 aan	 een	 schuldenvrij	 Den
Haag.	Meer	informatie	en	het	hele	voorstel	zijn	hier
te	 vinden.	 Na	 de	 verkiezingen	 zal	 het
initiatiefvoorstel	 in	 de	 gemeenteraad	 worden
besproken.	

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

Behaalde	resultaten
De	afgelopen	 tijd	hebben	we	ons	 ingezet	voor	een
aantal	belangrijke	onderwerpen.	Helaas	lukt	het	niet
om	voor	alle	voorstellen	een	meerderheid	te	vinden.
Hieronder	lichten	we	een	aantal	voorstellen	toe.	Een
overzicht	 van	 alle	 behaalde	 resultaten	 is	 hier	 te
vinden.

Het	isoleren	van	de	stad	gaat	nog	niet	snel	genoeg.
Daarom	 heeft	 de	 ChristenUnie/SGP	 een	 motie
ingediend	 en	 aangenomen	 gekregen	 waarmee
voorrang	 wordt	 gegeven	 aan	 het	 isoleren	 van	 de
meest	 tochtige	 woningen	 in	 economisch	 zwakkere
wijken.	

Het	 is	 belangrijk	 om	 gezinnen	 te	 stimuleren	 vaker
met	 het	 openbaar	 vervoer	 te	 gaan.	 De	 gemeente
gaat	daarom	onderzoeken	hoe	OV-producten	en	de
kosten	 daarvan	 beter	 aan	 kunnen	 sluiten	 bij	 de
wensen	van	gezinnen.	

De	 laatste	 raadsvergadering	 stond	 vooral	 in	 het
teken	 van	 de	 sloop/nieuwbouw	 in	 Den	 Haag
Zuidwest.	 De	 plannen	 van	 de	wethouder	 boden	 te
weinig	 garantie	 dat	 er	 voldoende
eengezinswoningen	 en	 voorzieningen	 zouden
komen.	We	hebben	een	aantal	 voorstellen	 gedaan
om	 de	 plannen	 te	 wijzigen,	 maar	 helaas	 haalden
deze	plannen	geen	meerderheid.	
	

Vooruitblik
14,	 15	 en	 16	 maart	 2022	 zijn	 de
gemeenteraadsverkiezingen.	 De	 komende	 weken
gaan	 we	 veel	 de	 straat	 op	 om	 zoveel	 mogelijk
mensen	 ervan	 te	 overtuigen	 op	 ons	 te	 stemmen.
We	 kunnen	 uw	 hulp,	 gebed	 en	 stem	 daarbij	 goed
gebruiken.	Zo	doen	we	samen	recht!	

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.
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