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Geef gokreclames in Den
Haag geen kans
Met de legalisering van het online gokken zijn de
gokreclames
in
de
stad
toegenomen.
Raadslid Judith Klokkenburg maakt zich hier zorgen
over, omdat gokreclames kwetsbare groepen zoals
jongeren en (ex-)verslaafden kunnen triggeren om
(opnieuw) te gaan gokken. Ze wil daarom
gokreclames in de stad aan banden leggen. Lees
hier meer over haar inzet en de uitwerking van haar
voorstel.

Beste leden en belangstellenden,
De afgelopen twee maanden zijn voorbij gevlogen.
Een aantal weken geleden is de kandidatenlijst
vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen op
16 maart. Het is een prachtige en gevarieerde lijst
geworden met enthousiaste kandidaten die u de
komende maanden ongetwijfeld veel langs ziet
komen in de campagne. We hebben zelfs een
unicum: de jongste kandidaat namens de
ChristenUnie/SGP ooit op de lijst. U kunt hier meer
over de kandidatenlijst lezen.
Naast alle campagneperikelen - ook het programma
is in de afrondende fase - is ook het gewone
raadswerk de afgelopen weken doorgegaan. Het
waren drukke weken met lange vergaderingen,
maar we hebben mooie resultaten geboekt. In deze
nieuwsbrief lichten we graag een aantal
onderwerpen uit waar we aandacht voor hebben
gevraagd in de afgelopen tijd.
We zitten in de donkere dagen voor Kerst. Ook in
de wereld om ons heen kan het voelen als een
donkere tijd: we zitten weer in een lockdown en aan
de coronacrisis lijkt voorlopig nog geen einde te
komen. Juist nu mogen we Kerst vieren: de komst
van het Licht naar deze donkere wereld. En daar
mogen we hoop uit putten. "Want een kind is ons
geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt
Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst." (Jesaja 9:5)
Ik wens u gezegende kerstdagen en een hoopvol
2022.
Hartelijke groet, Judith Klokkenburg

Doe mee met de campagne!
Na de jaarwisseling gaat de campagne echt van
start. We kunnen altijd nog extra hulp gebruiken,
bijvoorbeeld bij het organiseren van een
campagneactie. Vind u/jij het leuk om mee te helpen
bij een actie?
Geef dit dan aan bij onze
campagneleider
Niek
Blok
via
Niek.blok@denhaag.nl.

Flitsbezorgers geweerd uit
winkelstraten
Flitsbezorgdiensten zorgen voor veel irritatie:
rondhangende bezorgers, afgeplakte winkelramen
en kriskras geparkeerde elektrische fietsen en
scooters
die
de
stoep
blokkeren.
Fractievertegenwoordiger Steven Datema vroeg
hier in de commissie al aandacht voor en raadslid
Judith
Klokkenburg
heeft
tijdens
de
raadsvergadering een motie ingediend waardoor het
niet langer mogelijk is voor deze flitsbezorgdiensten
om zich te vestigen in winkelstraten. Zo zorgen we
voor een leefbaar en aantrekkelijk winkelgebied.

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.
Een aantal weken geleden was het moeilijk om een
testafspraak te maken en werden mensen vaak
verwezen naar een testlocatie ver buiten de stad.
Op aandringen van de ChristenUnie/SGP gaat de
wethouder nu onderzoeken of je straks kunt testen
zonder afspraak.
In het welzijnswerk is vaak te weinig aandacht voor
jongeren tussen de 16-23 jaar, terwijl zij mentaal
flink geraakt worden door de coronacrisis. Dankzij
een aangenomen motie van de ChristenUnie/SGP
wordt gekeken hoe het welzijnswerk ook goed aan
kan sluiten bij hun behoeften.
Al langer zetten we ons in voor het kunnen blijven
wonen in je eigen wijk als je op zoek bent naar een
andere woning. In Amsterdam zijn ze gestart met
een interessante pilot om een gedeelte van nieuw te
bouwen woningen toe te wijzen aan mensen uit het
eigen
stadsdeel.
Een
voorstel
van
de
ChristenUnie/SGP om hier mee te starten in Den
Haag haalde helaas geen meerderheid.

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

Vooruitblik
16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Hoewel veel aandacht daarnaar uit gaat, ligt ook het
raadswerk niet stil. Zo zullen we het o.a. nog gaan
hebben over de grootschalige ontwikkelingen in Den
Haag Zuidwest en over schuldhulpverlening. 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!

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!

Facebook

Twitter

Website

Instagram

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.

