Beste leden van en betrokkenen bij de ChristenUnie/SGP in Den Haag.
Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van deze raadsfractie waarin we u bijpraten over de lokale politieke
actualiteiten die de afgelopen maanden de revue zijn gepasseerd en onze inzet daarbij. Daarnaast kondigen we
een voor u allen interessante debatavond aan en vragen we om uw mening.
Ontvang een hartelijke groet,
mede namens het fractieteam,
Pieter Grinwis
Save the date! Debatavond met o.a. Gert Jan

parkeren tot 21.00 uur). U bent van harte welkom!

Segers over radicalisering, jihadisme en de juiste

En breng gerust gasten mee. Graag ontvangen we

reactie daarop.

uw aanmelding.

Op donderdag 4 juni a.s. organiseert de
ChristenUnie/SGP-fractie een debatavond over:

Alternatief plan Scheveningen

“Den Haag: Jihadcity of Stad van Vrede?” Niet

Onlangs heeft het college haar nieuwe plannen voor

alleen in het Midden-Oosten en in Afrika gaan

Scheveningen Bad en Haven gepresenteerd. Met

jihadisten dagelijks hun wrede ongenadige gang

name het plan voor Scheveningen Haven deed ons

jegens andersdenkenden, niet in de laatste plaats

op onderdelen de wenkbrauwen fronsen. De toon

jegens christenen. Maar ook in onze internationale

van de havenplannen van dit college is weliswaar

stad van vrede en recht heeft het jihadisme het

veel beter dan van het vorig college en er zitten

afgelopen jaar als nooit te voren de kop

zeker veel goede punten in, lees hier. Maar dat ook

opgestoken. En zelfs zo dat Den Haag, notabene

dit college het terrein rond de Derde Haven tot aan

door jihadisten zelf, tot jihadcity is gebombardeerd;

de kades aan toe, het Norfolkterrein, gewoon wil

de jihadhoofdstad van Nederland. De Haagse

blijven volbouwen met woningen, steekt ons en met

ChristenUnie/SGP-fractie heeft zich het afgelopen

ons vele Scheveningers en ondernemers als een

jaar nadrukkelijk en stevig geroerd in het debat

graat in de keel. Deze massale woningbouw zorgt

hierover. Hoog tijd om met u als lid, kiezer en/of

ervoor dat de bedrijven in de Haven in de toekomst

geïnteresseerde en betrokken burger en bewoner

niet verder kunnen uitbreiden. We vinden dit een

van gedachten te wisselen tijdens een debatavond.

onwenselijke ontwikkeling en daarom hebben we, in

Onder andere Tweede Kamerlid Gert Jan Segers

samenwerking met Groep de Mos, een alternatief

(ChristenUnie) zal aanwezig zijn en daarnaast nog

plan geschreven. Hierin vragen we onder andere

een aantal deskundigen en betrokkenen.

om de huizenbouw aan de Derde Haven te

Deze avond is uw kans om uw inbreng te leveren op

schrappen en meer ruimte te houden voor

dit zo actuele en prangende onderwerp, uw inzicht

havengebonden bedrijvigheid. Lees hier het hele

te vergroten en uw mening aan te scherpen... of te

plan.

veranderen. De debatavond op 4 juni begint om
20.00 uur, vindt plaats in Wijkgebouw Eltheto,
Azaleastraat 2 (tramhalte Azaleaplein, lijn 3; betaald

wachten tot een vraag vanuit de fractie. We
ontvangen sowieso graag uw input. Misschien is het
een aanleiding voor bijvoorbeeld schriftelijke vragen
aan het college en mogelijk volgt daar vervolgens
een (kleine) verandering van beleid uit voort.
Een voorbeeld daarvan komt uit Scheveningen.
Afgelopen zomer hadden de Oude Kerk en de
Eben-Haëzerkerk last van de Zomermarkt die op
Op 20 en 21 maart werd de landelijke
vrijwilligersactie Nl-doet georganiseerd.

zondag in de Keizerstraat werd gehouden. Onze
fractie heeft hier vragen over gesteld, omdat ons
inziens de marktkraamhouders zich niet aan de

Als fractie zijn we aan de slag gegaan bij

regels hielden. Het college gaf dat vervolgens toe.

verzorgingshuis Bosch en Duin. Daar

Komende zomer wordt daar strenger op gelet en het

hebben we de bloemetjes buiten gezet!

college heeft beloofd dat de kerken geen hinder van
de Zomermarkt mogen ondervinden. Voor meer
informatie kijk hier. Daarnaast hebben we, op
initiatief van een lid en een brief van de

Beter parkeren

Scheveningse kerken, aandacht gevraagd voor de

Op initiatief van de ChristenUnie/SGP wordt 10 juni

te verwachten overlast voor bewoners en

een debat over (betaald) parkeren gevoerd, een

kerkgangers op Scheveningen bij de Red Bull

onderwerp waar u en wij niet snel over uitgepraat

Knock Out aankomend najaar. Mail of bel dus

zijn. Want voor velen van ons is het immers een

vooral als er in uw buurt iets aan de hand is dat

dagelijks probleem. Verschillende fracties,

moet veranderen. Dan komen wij vervolgens zo

waaronder de ChristenUnie/SGP, hebben hier al

mogelijk zeker in actie!

vragen over gesteld, bijvoorbeeld over de invoering
van betaald parkeren in Duindorp. Heeft u vragen,
wilt u klagen of heeft u suggesties voor een beter
parkeerbeleid? Laat het ons dan weten! U kunt altijd
mailen, bellen of langskomen (zie onder voor
contactgegevens)!

Uw stem telt!
Bij concrete actuele issues vragen wij u om input.
Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan bij de invoering
van betaald parkeren in Duindorp. Toen de
discussie daarover in de raad speelde hebben we
onze leden in Duindorp gemaild met vervolgens
duidelijke respons. Maar u hoeft natuurlijk niet te

Prostitutie - Oude Centrum
Een tijdje geleden is in de commissie Ruimte het
plan voor het Oude Centrum besproken. Wethouder
Revis zet hierbij in op de zogenaamde Rode Loper

van Hollands Spoor naar het Centrum. Met deze

prostitutiebeleid besproken (kadernota prostitutie).

aanpak hoopt hij de leefbaarheid in het Oude

Als fractie zijn we al hard bezig om dit goed voor te

Centrum te verbeteren. Tijdens het debat is onze

bereiden. In aanloop naar het debat spreken we met

fractie duidelijk geweest: zolang er prostitutie in de

stakeholders over de aanpak van prostitutie en

Doubletstraat is - en de daarbij behorende overlast -

daaraan gerelateerde mensenhandel. Mocht u nog

zal de leefbaarheid van dit gebied nauwelijks

iemand weten die we absoluut moeten spreken of

verbeteren. Lees hier meer. In juni wordt het

bent u dat zelf? Schroom niet om ons te benaderen!

Notitie sociaal ondernemen
In januari is de fractie geassisteerd door stagiair Yeshvant Ratchasing. Hij heeft onderzoek gedaan bij
ondernemers hoe zij staan tegenover sociaal ondernemen en wat zij vinden van de rol van de gemeente hierin en
hoe de gemeente deze vervult. Een sociaal ondernemer is een ondernemer die een maatschappelijk probleem op
bedrijfsmatige manier aanpakt en daarmee een maatschappelijke verandering te weeg brengt. Dit onderzoek
heeft geresulteerd in een notitie met daarin aanbevelingen voor het college. Een deel daarvan heeft het college
overgenomen in het aanvalsplan werkloosheid. Zie hier onze reactie daarop en onze bijdrage aan dat debat.

Vanuit de besturen van ChristenUnie en SGP
In deze nieuwsbrief is ook ruimte voor de ChristenUnie en SGP voor een boodschap aan de leden. Deze keer
maakt de ChristenUnie daar gebruik van. Beide partijen hebben als speerpunt om meer leden te werven en daar
gaat onderstaande boodschap dan ook over.
Als politieke partij wil de ChristenUnie samen bouwen aan een bloeiende beweging in onze samenleving. De
ChristenUnie wil niet alleen vandaag een verschil maken maar ook morgen… Dat kan alleen met blijvende steun
van leden. Daarom willen we u allemaal vragen om in 2015 zelf één nieuw lid te werven. Wij gaan voor 100
nieuwe leden. Juist nu is het voor de Haagse ChristenUnie extra aantrekkelijk, want voor elk nieuw lid ontvangt
onze kiesvereniging €35 voor de campagnekas; geld dat we heel goed kunnen gebruiken. Verder is het goed te
weten dat de overheid per lid aanvullend subsidie verstrekt en dat u - vanwege onze ANBI status - de
lidmaatschapskosten mag aftrekken van de belasting. Mocht u informatiemateriaal over de ChristenUnie willen
hebben, mail het bestuur op onderstaand mailadres. De komende tijd zullen verschillende activiteiten
georganiseerd worden om leden, maar ook anderen bij de ChristenUnie te betrekken.

Actief worden?
Lijkt het je leuk om actief te worden voor de ChristenUnie in Den Haag? Vind je het leuk om na te denken hoe we
de ChristenUnie onder de aandacht brengen in Den Haag en hoe we nieuwe mensen bij onze partij kunnen
betrekken? We zoeken nog mensen voor het permanente campagneteam. Interesse? Stuur een mail naar
christenuniedenhaag@gmail.com

