Beste leden van ChristenUnie en SGP,

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over het werk van de ChristenUnie/SGP-fractie Den Haag.
Inmiddels is dit de tweede nieuwsbrief en we praten u graag bij over het werk van de fractie.
Pieters Post
Sinds de vorige en eerste nieuwsbrief van de ChristenUnie/SGP-fractie van juli jl., is de tijd pijlsnel
omgevlogen. Niet in het minst aangezien er erg veel speelde in stad en raad. Ik neem u mee langs wat
hoogte- dan wel dieptepunten. Tot en met augustus was het zeer onrustig met demonstraties in onze
stad, waarvan voor mij de zeer antisemitische demonstratie van IS-sympathisanten van 24 juli het trieste
dieptepunt vormde. In september hebben fractievertegenwoordiger Anil Kumar en ik een discussienota
met een aanpak van radicalisering in Den Haag geschreven, welke we begin oktober hebben
gepresenteerd (meer hierover verderop in deze nieuwsbrief).
In oktober zijn we in de gemeenteraad gestart met de behandeling van de drie decentralisaties op het
gebied van jeugd, werk en zorg. Grote ingrepen, waarvan u - zeker als u er van afhankelijk bent - nog het
nodige gaat merken. Deze debatten liepen door tot vorige week (ook hierover kunt u meer lezen in deze
nieuwsbrief).
In oktober en november ging veel tijd zitten in de behandeling van het voorstel om een groot
cultuurcomplex in het Spuikwartier te ontwikkelen, het Spuiforum 2.0. Hoewel ik begrijp dat er wat moet
gebeuren in het Spuikwartier, heb ik tegen het voorstel van het college gestemd, vooral omdat het nog
steeds bijna € 200 miljoen kost, evenals het oorspronkelijke plan voor het Spuiforum. Een
renovatievariant, zoals bepleit in ons verkiezingsprogramma, zonder verplaatsing van het conservatorium
naar het Spuikwartier, had zeker de helft minder gekost. En over de financiën gesproken, daar gaan in
mijn ogen de coalitiepartijen tot nu toe te lichtzinnig mee om. Daar heb ik al gelijk bij het debat over het
coalitieakkoord in juni de vinger bij gelegd en bij de begrotingsbehandeling in november weer. Veel
uitgaven dekt deze coalitie door een greep uit de reserves te doen. En nu de eerste flinke tegenvallers
zich aandienen, zoals een forse van € 27 miljoen op de bijstand, is 'Den Haag in last'. Door hier steeds
weer de aandacht op te vestigen, inclusief moties, hebben we op dit punt in raad en media een duidelijk
profiel opgebouwd, evenals overigens bij onderwerpen als de aanpak van radicalisering onder
islamitische jongeren, het aanpakken van (soft)drugs(overlast) en van de (illegale) (raam)prostitutie.
En tussendoor hebben we ook de nodige schriftelijke vragen gesteld, waaronder over een aantal kwesties
op Scheveningen, zoals over de Zomermarkt in de Keizerstraat die de kerkgangers van de Oude Kerk en
de Eben-Haëzerkerk behoorlijk in de weg zit, maar bijvoorbeeld ook over verkeersveiligheidskwesties op
de Westduinweg, Nieboerweg en de verbindingsweg naast het Norfolkterrein. Natuurlijk verandert niet
alles wat we aanraken in goud. Zo hebben we, ondanks verzet daartegen, de invoering van betaald
parkeren in Duindorp niet kunnen tegenhouden of opschorten. Dit tot verdriet van de meeste van onze
leden en kiezers aldaar.

Al met al is 2014 niet alleen een jaar geworden waarin de ChristenUnie/SGP-fractie terugkeerde in de
gemeenteraad, maar we hebben ook onze aloude gewaardeerde plaats in de raad weer mogen
verwerven. En we hebben op een aantal actuele grotere en kleinere politieke kwesties een stempel
kunnen drukken en resultaten geboekt. Daar kijk ik met dankbaarheid op terug. En tegelijk kijk ik, ook wat
het politieke werk betreft, hoopvol uit naar 2015. Niet omdat alles zo goed gaat in Den Haag of omdat wij
als fractieteam de smaak zo te pakken hebben, maar omdat we mogen weten, dat Eén ons is

voorgegaan, die Ene het voor ons heeft gered, en aan Wiens komst naar deze wereld - een wereld vol
misère, juist ook Anno Domini 2014 - we deze dagen mogen terugdenken.

Ik wens u, mede namens de medewerkers en vrijwilligers van de ChristenUnie/SGP-fractie, goede
kerstdagen en een zegenrijk 2015 toe.
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