Het is bijna half juli en dat betekent dat het

veel omzwervingen uiteindelijk in Den Haag

zomerreces voor de Haagse raad is

terecht komen, niet alleen fysiek verhuizen,

aangebroken. Een mooi moment om u met een

maar ook mentaal. Download hier het hele

nieuwsbrief te informeren over de inzet van de

voorstel.

ChristenUnie/SGP-fractie de afgelopen
maanden. Ik wens u veel leesplezier en een
fijne zomer- en vakantieperiode.



Meer kerels voor de klas

Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de
ChristenUnie heeft onlangs aandacht gevraagd

Ontvang een hartelijke groet,

voor het teruglopend aantal mannen in het

mede namens Judith, Anil, Bert-Jan en

onderwijs. Ook in Den Haag zijn er weinig

fractievrijwilligers,

mannen voor de klas te vinden, wat niet goed
is voor de persoonlijke ontwikkeling van zowel

Pieter Grinwis

jongens als meisjes. De ChristenUnie/SGP wil

Raadslid ChristenUnie/SGP

dat er ook lokaal meer mannen voor de klas
komen en heeft daarom het Haags college



Vacature beleidsmedewerker

Per 1 september 2016 ontstaat er een
vacature voor een beleidsmedewerker bij de
Haagse ChristenUnie/SGP-fractie. Bent of kent
u iemand die hiervoor geschikt is? Van harte
uitgenodigd te solliciteren of de vacature door
te sturen!


Initiatiefvoorstel Waardig Welkom

Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de
ChristenUnie/SGP een initiatiefvoorstel
gepresenteerd onder de titel "Waardig
Welkom". Hierin doet de fractie concrete
voorstellen om Haagse statushouders grondig
kennis te laten maken met onze waarden en
normen. Het is volgens raadslid Pieter Grinwis
namelijk essentieel dat vluchtelingen, die na

opgeroepen een pilot voor ‘hij-instromers’ te
starten. Lees hier verder.


Houd gezinnen in de stad

Jaarlijks vertrekken veel gezinnen uit Den
Haag, omdat er te weinig betaalbare
doorstroommogelijkheden zijn voor gezinnen
om hier te blijven wonen. De
ChristenUnie/SGP zet zich daarom
bijvoorbeeld in voor meer eengezinswoningen
en minder woningsplitsing. Vorig jaar alleen al
werden er 386 woningen gesplitst (opgedeeld)
in meerdere appartementen. Onlangs hebben
we daarom een amendement ingediend die het
splitsen van woningen in - om te beginnen het Statenkwartier moeilijker zou maken.
Helaas was er (nog) geen meerderheid te
vinden hiervoor.



Verkeersveiligheid



Wet maatschappelijke pndersteuning
(WMO)

De ChristenUnie/SGP heeft opnieuw aandacht
gevraagd voor de soms gebrekkige

Je leven op orde houden en thuis blijven

verkeersveiligheid in Den Haag en

wonen. Veel mensen hebben hiervoor een

Scheveningen, zoals op de Westduinweg.

steuntje in de rug nodig. Onlangs heeft de raad

Pieter Grinwis: “Eerder hebben we de

gedebatteerd over de inkoop van zorg vanaf

wethouder aan zijn jasje getrokken, maar

2017. De ChristenUnie/SGP heeft zich onder

maatregelen en handhaving, ho maar,

andere ingezet voor meer geld voor zwaardere

ondanks toezeggingen. Dat geldt ook voor het

zorg en dagactiveringsprojecten. Lees hier

fietsveilig maken van de gevaarlijke ‘blackspot’

verder. Heeft u positieve of negatieve

Soestdijkseplein, dat steeds weer wordt

ervaringen met ‘Wmo-zorg’ in Den Haag? Meld

uitgesteld. De verbetering van

het ons!

verkeersveiligheid verdient kortom meer
prioriteit van het Haagse stadsbestuur” Lees



Prostitutie

hier verder op de website en lees ook het

Mede dankzij oplettende ogen in de wijk

artikel in de Posthoorn.

hebben we samen met de Haagse VVD
schriftelijke vragen gesteld over - naar het zich
liet aanzien - uitbreiding van de prostitutiezone.
Op onze vragen kregen we het geruststellende
antwoord dat dit geenszins de bedoeling was,
maar dat er illegaal verbouwd is. Dit laat maar
weer eens zien hoe belangrijk het is de ogen
open te houden. Ziet u iets opmerkelijks in uw
wijk? Laat het ons weten!


Koopzondag Haagse Markt

Het college van B&W heeft helaas de eerste
stappen gezet om de Haagse Markt op zondag
te openen. De ChristenUnie/SGP maakt zich
Pieter Grinwis bij het Soestdijkseplein; al jaren
een ‘blackspot’

onder andere zorgen over de vrijwilligheid van
de deelname van de marktkooplieden aan de
zondagsopenstelling. Dat een meerderheid
van de ondernemers graag op zondag open
wil, is bekend. Raadslid Pieter Grinwis: “Uit

onze enquête bleek echter ook dat maar liefst
40% van de marktkraamhouders niet op
zondag open wil. Die mensen mogen écht niet
- op welke manier dan ook - gedwongen
worden open te gaan. Door gederfde omzet
worden deze kooplieden toch al op
achterstand gezet.” De fractie heeft hierover
vragen gesteld aan het college.

