Na een bewogen week ontvangt u als lid, kiezer en/of geïnteresseerde op deze Goede Vrijdag weer een
nieuwsbrief van de Haagse ChristenUnie/SGP-fractie. Met deze nieuwsbrief informeren we u over een aantal van
onze inspanningen de afgelopen tijd. Ik wens u veel leesplezier en vooral gezegende en fijne Paasdagen.
Pieter Grinwis
Raadslid ChristenUnie/SGP Den Haag
Vreugde en verdriet

Kritische vragen CU/SGP over radicalisering en

Vreugde en verdriet lagen de afgelopen tijd bij de

salafisten

ChristenUnie/SGP-fractie dichtbij elkaar. Op 10

Salafisme, radicalisering en jihadisme blijven West-

maart werd onze fractiemedewerker Judith

Europa en ook onze stad bezighouden. De

Klokkenburg, samen met haar man Leendert,

samenwerking tussen de gemeente/politie en de

verblijd met de geboorte van een gezonde zoon

As-Soennah moskee tijdens de jaarwisseling heeft

David. Gefeliciteerd!

veel stof doen opwaaien. De ChristenUnie/SGP is

Enkele weken daarvoor bereikte ons het droevige

zeer kritisch over deze samenwerking. De

bericht van het plotselinge overlijden op 9 februari

gemeente verschaft hiermee legitimiteit en gezag

2016 van oud-fractievertegenwoordiger Michiel

aan deze salafistische organisatie en laat daarmee

Suurmond op 40-jarige leeftijd. Wij wensen zijn

wijkbewoners, die zich geïntimideerd voelen door

familie en dierbaren Gods troostende nabijheid toe.

deze moskee, in de kou staan. De fractie stelde een
serie stevige vragen.

Breng vluchteling (christelijke) waarden bij

Daarnaast kwam begin februari het bericht naar

De afgelopen maanden zijn er weer diverse

buiten dat niet alleen jongeren en jongvolwassenen

debatten over de opvang en huisvesting van

radicaliseren, maar dat ook kinderen zich soms al

vluchtelingen in de Haagse raad gevoerd. Een

radicaal en haatdragend uitlaten. Dat was voor onze

onderwerp dat tot veel hulpbetoon onder de Haagse

fractie geen verrassing, maar zorgelijk is het

bevolking leidt, maar ook tot veel vragen en soms

natuurlijk wel. Ook hierover stelde de fractie vragen

woede. De ChristenUnie/SGP benadrukte tijdens

aan het college van B&W. En Pieter Grinwis was

een debat op 18 februari dat niet alleen alles op

over dit onderwerp te gast bij Radio West in het

alles moet worden gezet om statushouders die in

programma ‘Haagsche Bluf’. U kunt de uitzending

Den Haag komen wonen snel onze taal te leren

hier terugluisteren.

spreken, onderdak voor hen te vinden en ze te
stimuleren de handen uit de mouwen te steken,

Leden- en debatavonden

maar ook te zorgen dat ze onze westerse, onze

Maandagavond 4 april organiseert de SGP

joods-christelijke waarden leren kennen en

een leden- en debatavond in de zaal van de

erkennen. Het Haagse stadsbestuur heeft dit

Gereformeerde Gemeente Scheveningen (adres:

cruciale aspect van integratie tot nu toe links laten

Keizerstraat 179, Den Haag). Sprekers die avond

liggen, maar heeft ons toegezegd er mee aan de

zijn SGP-voorman Kees van der Staaij en

slag te gaan. Lees hier onze schriftelijke vragen.

het Haagse raadslid van
de ChristenUnie/SGP, Pieter Grinwis. Tijdens het
debat staan actuele onderwerpen zoals de
vluchtelingenproblematiek centraal. De koffie staat

klaar om 20.00 en het inhoudelijke deel van de

Raad donderdag 24 maart

avond begint om 20.15.

Gisteravond vergaderde de gemeenteraad van Den
Haag over onder meer drugs, bibliotheken en de

Donderdagavond 12 mei 2016 organiseert

vestiging van sportcomplex Decathlon aan de rand

de ChristenUnie Den Haag een leden- en

van de stad. Lees hier een verslag.

debatavond voor leden en belangstellenden. Na een
korte ALV, waarin een bestuurswissel en

Bewoners dupe nieuw horecabeleid

statutenwijziging op het programma staat, zal

In februari werd de nieuwe horecavisie voor Den

er gesproken worden over het demonstratierecht in

Haag behandeld. De ChristenUnie/SGP kan niet

Nederland. Spreker die avond is Berend Roorda,

anders dan concluderen dat het Haagse college

promovendus en docent Algemene

weinig oog heeft voor zijn inwoners. Met voorstellen

Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit

als het uitbreiden van terrastijden, extra ‘verlaatjes’,

Groningen. Samen met collega’s schreef hij in

horeca-uitbreiding in Scheveningen Haven en

opdracht voor het ministerie van Binnenlandse

vooral ook het nalaten om omwonenden fatsoenlijk

Zaken aanbevelingen voor een nieuwe

te betrekken bij het besluitvormingsproces waren er

demonstratiewet in Nederland. Nadere informatie

redenen genoeg om tegen het nieuwe horecabeleid

over deze avond volgt.

te stemmen. Een amendement (wijzigingsvoorstel)
van onze fractie om een goede verhouding tussen

Mede dankzij uw en onze inzet is uitbreiding betaald

bewoners en horeca te borgen werd gelukkig nog

parkeren Duindorp van de baan

wel aangenomen. Lees hier verder.

U reageerde massaal op onze eerdere oproep om
uw ideeën en grieven over het Haagse

Inclusief beleid

parkeerbeleid met ons te delen. Met name over de

Iedereen hoort erbij, wat onze fractie betreft. Nu het

voorgenomen uitbreiding van betaald parkeren in

VN-verdrag inzake de rechten van personen met

Duindorp van de avond naar de middag was u erg

een beperking goedgekeurd is door de Tweede

kritisch. En wij ook! Uiteindelijk, na veel debat en

Kamer, mag ook Den Haag niet achterblijven. De

inzet voor en achter de schermen en in nauwe

ChristenUnie/SGP riep daarom op om aandacht te

samenspraak met het Wijkberaad Duindorp, is het

schenken aan de toegankelijkheid van gebouwen,

gelukt een meerderheid van de gemeenteraad

infrastructurele voorzieningen, maar ook van sport

achter onze motie te krijgen, waarmee het

en werk. Wethouder Klein zei onze fractie toe daar

uitbreidingsbesluit voor Duindorp werd

in zijn nieuwe beleid voor mensen met een

teruggedraaid. Een mijlpaal, want tot op heden werd

beperking expliciet op in te gaan.

als een stoomwals het betaald parkeren over Den
Haag uitgerold en niets leek dat beleid te kunnen

Jeugdbeleid

stoppen. Natuurlijk hebben we het met onze motie

De jeugd heeft natuurlijk de toekomst. Maar welke

niet iedereen naar de zin kunnen maken, maar

toekomst? Het college heeft nieuw jeugdbeleid

vooral van ouderen, gezinnen met kinderen en van

gepresenteerd met voor elk wat wils. Wat vindt en

winkeliers hebben we dankbare reacties mogen

bereikt de ChristenUnie/SGP? Lees hier verder.

ontvangen. Verder heeft de ChristenUnie/SGPfractie zich voor veel meer parkeerzaken hard

Smart City

gemaakt, zoals voor Leyenburg, maar ook voor

In januari sprak de commissie Bestuur over ‘smart

gratis parkeren voor vrijwilligers van kerken en

city Den Haag’: hoe de stad middels technologie

verenigingen.

‘slimmer’ kan worden. Daarbij deden wij een aantal
voorstellen, maar riepen het college ook op om
rekening te houden met menselijke relaties die al

snel plaats maken voor technologische
verbindingen. Lees hier verder.
Kinderarbeidvrij inkopen
Het inkoopbeleid van de gemeente Den Haag heeft
donderdag 3 maart een boost gekregen. Dankzij
een motie van de ChristenUnie/SGP zal de
gemeente voortaan waken voor kinderarbeid bij de
producten of diensten die ze inkoopt. Daarmee
krijgen mensenrechten een centrale plek in het
inkoopbeleid.
Ruimte voor de Stad: denk mee!
Onze fractie wordt graag gevoed door signalen van
leden, kiezers, ja vanuit de hele stad. En zoals u
gemerkt hebt bij het debat over betaald parkeren:
de ChristenUnie/SGP gaat serieus aan de slag met
uw input. Een groot onderwerp dat de komende
maanden speelt is hoe en waar we de groei van het
aantal inwoners gaan opvangen, ofwel ‘Ruimte voor
de Stad’. Den Haag is nu al de dichtstbevolkte stad
van Nederland (al valt de dichtheid vergeleken bij tal
van wereldsteden nog alleszins mee). Maar waar
vindt u dat er nog huizen gebouwd mogen worden?
En aan wat voor huizen/appartementen is er
volgens u behoefte? Waar zou er hoogbouw mogen
verrijzen? Welke ideeën voor de toekomst heeft u
als het gaat om de ruimtelijke ontwikkeling van onze
stad? Mail uw ideeën naar
christenunie/sgp@denhaag.nl.

