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Bouwplannen 'The Grace'
aan de Rijswijkseweg
Onlangs spraken we in de gemeenteraad over de
bouw van twee hoge woontorens aan de
Rijswijkseweg, genaamd 'The Grace'. Het deed
denken aan dat prachtige christelijke lied 'Amazing
Grace' maar raadslid Judith Klokkenburg was niet
bepaald 'amazed' over de plannen die voorlagen.
Haar hele bijdrage is hier te lezen.

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

Beste leden en belangstellenden,
Deze week is het zomerreces aangebroken. Na een
intensief politiek seizoen staan de komende weken
in het teken van ontspanning en bezinning. Het
afgelopen seizoen stond voor een groot gedeelte in
het teken van de verkiezingen. Helaas is het de
onderhandelende partijen nog niet gelukt om tot een
coalitieakkoord te komen. We hopen en bidden dat
er snel een akkoord ligt waarmee de stad en haar
inwoners écht gediend worden. Tijdens de laatste
vergadering voor het zomerreces heb ik hier ook
aandacht voor gevraagd. Het is wat ons betreft
belangrijk om goede rentmeesters te zijn voor de
stad en de natuur en haar meest kwetsbare
inwoners te beschermen. Daar gaan we ook in het
aankomende politieke seizoen weer mee door.
Vanaf deze plek wil ik u bedanken voor uw steun en
gebed in het afgelopen seizoen en wens ik u een
goede zomer toe.
Hartelijke groet, Judith Klokkenburg

Werkbezoek Moerwijk
Vlak voor de zomervakantie zijn we als fractie op
werkbezoek geweest naar D'Amoer, de boerderij
naast station Moerwijk waar hard wordt gewerkt aan
de realisatie van een buurtrestaurant en
voedselbos. We spraken met Neo de Bono en BertJan Urban over de problemen én kansen in
Moerwijk. Een inspirerende ontmoeting die we zeker
meenemen naar ons politieke werk. Eerder stelden
we al vragen over de veiligheid in Moerwijk, naar
aanleiding van de schietpartij waarbij een vrijwilliger
in de wijk gewond raakte. Deze vragen zijn hier
terug te lezen.

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.
Er zijn veel zorgen over het gebrek aan leerkrachten
in Den Haag. Er zijn zelfs leerkrachten die stoppen
met hun baan in Den Haag, omdat ze hier geen
passende woning kunnen vinden. Dankzij een
aangenomen motie van de ChristenUnie/SGP gaat
de wethouder meer doen om leerkrachten te
bemiddelen naar een woning in Den Haag.
Na de aankondiging dat ADO de komende jaren
gesponsord wordt door een gokpaleis en dat het
stadion de naam van een online casino gaat
dragen, hebben we moties ingediend om dit in de
toekomst te voorkomen en de subsidie voor de
maatschappelijke tak van ADO in te trekken als ze
de sponsornaam gebruiken bij hun activiteiten onder
de jeugd. Tenslotte hebben we het college gevraagd
geen gebruik meer te maken van de skybox. Helaas
was er voor onze voorstellen geen meerderheid te
vinden.
In het debat over (de overlast van en door)
coffeeshops hebben we een motie ingediend om
met coffeeshopeigenaren en omwonenden in
gesprek te gaan over het vervroegen van de
sluitingstijden. Zo wordt de overlast ingeperkt.
Helaas vond de meerderheid van de raad dit geen
goed idee.

Vooruitblik
De
komende
weken
zijn
er
geen
gemeenteraadsvergaderingen in verband met het
zomerreces. Ook op de fractie is het rustig. Na de
vakantie hopen we snel een coalitieakkoord te
kunnen bespreken. Daarnaast spreken we onder
andere over inburgering, de Laakhavens en de
Omgevingswet. Heeft u zorgen of vragen? Schroom
dan niet om contact met ons op te nemen door te
mailen naar christenunie/sgp@denhaag.nl

Volg ons op social media

Gemeente geeft
voorrangspositie bij
bijstandsschulden op
Bij een schuldregeling heeft de gemeente een
zogenaamde preferentie positie: zij mag het meeste
geld incasseren als er een schuldregeling komt.
Dankzij een voorstel van de ChristenUnie/SGP gaat
de gemeente deze voorrangspositie opgeven. Lees
hier meer over dit mooie resultaat.

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!
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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.

