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Beste	leden	en	belangstellenden,	

Een	 aantal	 weken	 geleden	 ben	 ik	 opnieuw
geïnstalleerd	 als	 gemeenteraadslid	 voor	 de
ChristenUnie/SGP.	 Ik	ben	dankbaar	dat	we	ook	de
komende	vier	jaar	het	christelijk-sociale	geluid	weer
mogen	 laten	 horen	 in	 de	 Haagse	 gemeenteraad.
Ook	 zijn	 er	 een	 tweetal	 fractievertegenwoordigers
aangesteld	 die	 namens	 de	 ChristenUnie/SGP	 het
woord	 mogen	 voeren	 in	 de
commissievergaderingen.	 Later	 zal	 hier	 nog	 een
derde	 fractievertegenwoordiger	 bijkomen.	Verderop
in	 de	 nieuwsbrief	 leest	 u	 meer	 over	 hen	 en	 hun
werk.	

Inmiddels	 zijn	 de	 eerste	 vergaderingen	 weer
geweest	en	is	ook	de	formatie	van	start	gegaan.	De
eerste	 ronde,	 waarbij	 gekeken	 is	 naar	 een
meerderheidscoalitie	 met	 Hart	 voor	 Den	 Haag,	 is
helaas	mislukt.	Nu	 is	de	 tweede	partij	van	de	stad,
D66,	 aan	 zet.	 In	 ons	 gesprek	 met	 de	 nieuwe
verkenners	 hebben	 we	 aangegeven	 dat	 het
belangrijk	 is	 om	 te	 werken	 aan	 het	 herstel	 van
vertrouwen	en	een	dienstbare	overheid.	Over	onze
inzet	is	hier	meer	te	lezen.	

We	 hopen	 en	 bidden	 dat	 er	 snel	 een	 stabiele
coalitie	wordt	gevormd	die	recht	doet	aan	onze	stad
en	inwoners.	Bidt	u	met	ons	mee?	

Hartelijke	groet,	Judith	Klokkenburg

Nieuwe
fractievertegenwoordigers
Tijdens	 de	 raadsvergadering	 van	 30	maart	 zijn
Simon	 Fritschij	 en	 Elisa	 van	 Dam	 beëdigd	 als
fractievertegenwoordigers.	Simon	Fritschij	werkt
in	 het	 dagelijks	 leven	 voor	 de	 Tweede
Kamerfractie	 van	de	ChristenUnie	en	voert	 het
woord	 in	 de	 commissie	 Bestuur.	 In	 deze
commissie	wordt	onder	andere	gesproken	over
veiligheid,	 financiën,	 economie,	 toerisme	 en
dienstverlening.

Elisa	van	Dam	werkt	in	het	dagelijks	leven	voor
onze	lokale	fractie	en	zal	haar	werkzaamheden
combineren	 met	 het
fractievertegenwoordigerschap.	 Ze	 voert	 het
woord	 in	de	commissie	Leefomgeving.	 In	deze
commissie	wordt	onder	andere	gesproken	over
energie	 en	 duurzaamheid,	 mobiliteit	 en	 de
buitenruimte.	

Heeft	 u	 vragen	 of	 opmerkingen	 voor	 onze
fractievertegenwoordigers?
Hun	 contactgegevens	 zijn	 hier	 te	 vinden.	 We
wensen	 ze	 vanaf	 deze	 plek	 veel	 succes	 met
hun	werk!	

v.l.n.r:	Elisa	van	Dam,	Judith	Klokkenburg	en	Simon
Fritschij

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
In	 de	 vorige	 nieuwsbrief	 berichtten	 we	 over	 onze
inzet	om	de	komst	van	een	casino	naar	De	Savornin
Lohmanplein	 in	 Loosduinen	 te	 voorkomen.	 Dit	 is
inmiddels	 gelukt!	 Voor	 de	 raadsvergadering	 op	 21
april	 kregen	 we	 de	 petitie	 aangeboden	 tegen	 de
komst	 van	 het	 casino	 van	 een	 aantal	 inwoners	 uit
Loosduinen.	 Bijna	 3500	mensen	 hebben	 de	 petitie
ondertekend.	 Later	 op	 de	 avond	 werd	 onze	 motie
om	 geen	 casino	 te	 vestigen	 aan	 De	 Savornin
Lohmanplein	 unaniem	 aangenomen.	 Dit	 is	 goed
nieuws	voor	de	buurt.	

Initiatiefvoorstel	'Bouwen
aan	je	eigen	wijk'
De	ChristenUnie/SGP	en	SP	hebben	een	aantal
weken	 geleden	 een	 nieuw	 plan
gepresenteerd	 om	 een	 gedeelte	 van
nieuwbouwwoningen	 te	 reserveren	 voor
bewoners	 uit	 het	 eigen	 stadsdeel.	 Mensen	 uit
het	stadsdeel	krijgen	dan	voorrang	bij	de	uitgifte
van	nieuwe	woningen.	De	wens	om	in	de	eigen
wijk	te	blijven	wonen	leeft	vooral	in	wijken	waar
mensen	 al	 generaties	 lang	 wonen.	 Deze
mensen	 vormen	 het	 cement	 van	 de	 wijk.
Daarom	 moeten	 we	 gehoor	 geven	 aan	 hun
wens.	 Benieuwd	 naar	 ons	 hele	 voorstel?	 Kijk
dan	hier.	

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.

Naar	 aanleiding	 van	 onze	 schriftelijke	 vragen	 over
gokreclames	 in	 de	 openbare	 ruimte,	 heeft	 het
college	 aangekondigd	 te	 onderzoeken	 hoe
gokverslaving	 in	 Den	 Haag	 beter	 gemonitord	 kan
worden.	 Volgend	 jaar	 zullen	 we	 het	 reclamebeleid
bespreken	 in	de	Haagse	raad,	waarbij	we	opnieuw
aandacht	 zullen	 vragen	 voor	 de	 gevolgen	 van
gokreclame.	

Ondanks	 onze	 inspanningen	 om	 ORAC's	 te
verplaatsen	 aan	 het	 Anna	 Paulownaplein,	 heeft
onze	motie	om	de	gemaakte	 fout	 te	corrigeren	het
niet	 gehaald.	 We	 blijven	 ons	 inzetten	 voor	 een
dienstbare	overheid	met	oog	voor	haar	inwoners.	

Al	 lange	 tijd	vragen	we	aandacht	voor	de	onveilige
verkeerssituatie	 aan	 de	 Westduinweg.	 Op	 drukke
dagen	 en	 in	 de	 spits	 slibt	 de	 weg	 dicht	 en
regelmatig	is	er	overlast	door	ronkende	motoren.	De
wethouder	gaat	nu	een	plan	van	aanpak	maken	om
de	 drukte	 op	 de	 weg	 te	 verminderen	 en	 de
gevaarlijke	 kruising	 Westduinweg-Statenlaan-Van
Bergenstraat	aan	te	pakken.	
	

Vooruitblik
De	 komende	 weken	 zijn	 er	 geen	 vergaderingen
i.v.m.	 het	 meireces.	 Daarna	 staan	 er	 weer	 een
aantal	 belangrijke	 onderwerpen	 op	 de	 agenda:	 zo
krijgen	 we	 de	 programmarekening	 van	 het	 college
(de	 financiële	 verantwoording	 over	 2021)	 en
vergaderen	 we	 over	 de	 verplaatsing	 van
coffeeshops,	de	toekomst	van	de	Haagse	markt	en
de	 drukte	 in	 de	 zomer	 op	 Scheveningen.	 Heeft	 u
zorgen	of	vragen?	Schroom	dan	niet	om	contact	op
te	 nemen	 met	 ons.	 U	 kunt	 onze	 contactgegevens
hier	vinden.	

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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