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Permanente winteropvang
voor alle daklozen

Beste leden en belangstellenden,
Na het zomerreces hebben we de draad weer
opgepakt in de Haagse raad. Traditioneel gezien
start
het
politieke
jaar
altijd
met
de
Algemene Beschouwingen waarin elke fractie
haar visie op de stad mag geven. Ik heb in mijn
bijdrage gepleit voor een dienstbare overheid die
naast haar burgers staat en werkt aan het herstel
van vertrouwen, dat door lokale en nationale
schandalen behoorlijk is beschadigd. Benieuwd
naar de hele bijdrage? Deze is hier terug te lezen.
Daarnaast hebben de besturen van de ChristenUnie
en van de SGP Den Haag mij voorgedragen als
lijsttrekker van de ChristenUnie/SGP bij de
komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart
2022. Ik ben vereerd met deze voordracht, hoop op
uw steun en ga met veel plezier aan de slag in de
campagne.
Tot de verkiezingen is er nog genoeg te doen in de
stad en in de raad. Zo gaat het binnenkort
bijvoorbeeld over de verplaatsing van de
prostitutiezone. We zullen ons de komende
tijd blijven inzetten voor een bloeiende stad.
Hartelijke groet, Judith Klokkenburg

Doe mee met de campagne!
De komende tijd worden de plannen gesmeed voor
de campagne. Lijkt het u/jou leuk om mee te doen
en mee te denken? Meld je dan aan voor de
volgende campagnebijeenkomst waarin verder
wordt nagedacht over de campagneactiviteiten.
Meedoen kan heel laagdrempelig, bijvoorbeeld door
een keer mee te denken of een activiteit te
organiseren. We kunnen alle hulp goed
gebruiken. De volgende digitale bijeenkomst vindt
plaats op 8 november om 20:00. Aanmelden kan via
Niek.blok@denhaag.nl. We hopen u daar te zien!

De bladeren vallen van de bomen en de eerste
koude en natte nachten liggen al weer achter ons.
De meeste mensen merken daar weinig van door
de warme beschutting van hun huis. Helaas geldt
dat niet voor dak- en thuislozen in Den Haag. Zij
moesten veelal op straat slapen, behalve als de
(gevoels)temperatuur onder nul zakte, dan konden
ze terecht in de winteropvang. Dankzij een
breedgesteunde motie van de ChristenUnie/SGP en
de Partij voor de Dieren komt daar verandering in.
Deze winter is de winteropvang elke nacht open,
van 1 oktober tot 1 april. Zo hoeft niemand deze
winter op straat te slapen.

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.
In de zomerperiode is ook op zondagochtend
betaald parkeren ingevoerd in delen van
Scheveningen. Hier werden onder andere kerken de
dupe van. Door een aangenomen motie van de
ChristenUnie/SGP konden Scheveningse kerken
deze zomer een bezoekersvergunning aanvragen,
zodat kerkgangers niet hoeven te betalen voor het
parkeren van hun auto.
Dankzij een aangenomen motie wordt er gekeken
hoe lachgaskoeriers aangepakt kunnen worden.
Hoewel er een verbod is op de verkoop van
lachgas, wordt er nog steeds massaal geflyerd en
rondgebracht. Lees hier meer over ons voorstel.
In het actieplan preventie wordt er o.a. ingezet op
het tegengaan van alcoholgebruik onder jongeren.
Winkels die de ramen en muren van buiten
beplakken met flessen drank helpen niet in het
denormaliseren van alcohol. Een motie om met de
winkeleigenaren in gesprek te gaan om hen te
wijzen op de invloed die zulke afbeeldingen hebben
op jongeren en te onderzoeken hoe zulke
afbeeldingen verboden kunnen worden heeft het
helaas niet gehaald. We blijven ons natuurlijk
inzetten voor een gezonde generatie.

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. Volg ons op
onze social media kanalen en praat en denk mee!

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

Vooruitblik
Facebook

Twitter

Website

Instagram

De aankomende weken wordt in de raad de
begroting besproken. Daarna staan onder andere
de aankomende jaarwisseling, deelscooters en de
welzijnsnota op het programma. 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!
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