
Hoogwaardige recreatie vraagt om een 
hoogwaardig landschap  

In uw handen 
heeft u SGP 
NIEUWS. Het 
informatieblad 
van de SGP op 
Goeree-
Overflakkee. Wij 
vinden het van 
belang om u 
goed te informe-
ren over diverse 
zaken die spelen 
op ons eiland.  
 

De Heere heeft ons mensen de opdracht 
gegeven om deze aarde te bouwen en te 
bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de 
schepping nuttig mogen gebruiken. Bewa-
ren houdt in dat we geen roofbouw plegen, 
maar perspectief bieden aan toekomstige 
generaties. Zo mogen wij mensen zorgen 
voor de aarde die God ons heeft toever-
trouwd. Vaak is dat niet eenvoudig. Bouwen 
gaat ons makkelijker af dan bewaren. Dan 
kan het gaan om het bouwen van huizen, 
het klimaatvraagstuk of het nemen van be-
sluiten ten aanzien van recreatieontwikke-
lingen. Bouwen en bewaren zijn als op-
dracht aan ieder mens persoonlijk gegeven, 

níet alleen aan de overheid. Het is wel de 
verantwoordelijkheid van de overheid om 
duidelijke kaders te stellen, goede initiatie-
ven te faciliteren en uitwassen te bestrijden. 
 
Uitgangspunten 
In ons verkiezingsprogramma is ten aanzien 
van recreatie en toerisme het nodige opge-
nomen. Hieronder treft u een aantal passa-
ges aan: 

 Recreatie en toerisme vormen belangrij-
ke pijlers onder de economie van Goe-
ree-Overflakkee;  

 Het stimuleren van het toerisme heeft 
onmiskenbaar effect op de zondagsrust, 
de instandhouding van christelijke waar-
den en normen en het milieu. De SGP 

Kees van Dam (Fractievoorzitter) 
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geeft daarom prioriteit aan kwaliteits-
verbetering en niet aan grootschalige 
uitbreiding binnen de recreatiesector;  

 Onze gemeente kenmerkt zich door 
rust, kust, ruimte en natuur; 

 De zondagsrust is een van de kernkwa-
liteiten van ons eiland. Om deze rust 

en ruimte vast te houden past een 
beleid van kwaliteitsverbetering van 
de huidige voorzieningen. Het is be-
langrijk dat faciliteiten voor recreatie 
worden verbeterd; 

 Ontwikkelingen binnen de sector Re-
creatie en Toerisme moeten passen 

binnen de identiteit en het karakter 
van de kernen en recht doen aan de 
ruimte waarbinnen deze ontwikkelin-
gen plaatsvinden. Initiatieven dienen 
kleinschalig te zijn en toegespitst op 
gezinsrecreatie of andere vormen van 
‘rustige’ recreatie; 

 Verbetering en/of realisatie van wan-
del- en fietsroutes; 

 Inbreuk op het buitengebied tot een 
minimum beperken; 

 
Draagvlak 
Wat mij betreft een aantal prima uitgangs-
punten, zo u wilt kaders waarbinnen een 
op te stellen recreatievisie kan worden 
opgesteld. We realiseren ons dat we dat 
niet alleen doen. We doen dat als raad 
van de gemeente Goeree-Overflakkee, 
maar we willen dat ook samen met u 
doen. Wat dat betreft zijn er al mooie 
initiatieven die van onderop komen en 
ook draagvlak hebben bij de lokale bevol-
king. Daarbij spreken we graag met u als 
inwoners over recreatie, de zondagsrust 
en de identiteit van de dorpskern waar u 
woont. Deze initiatieven zijn waardevol en 
zullen zeker als belangrijke input en bouw-
stenen gebruikt gaan worden. Maak ge-

bruik van georganiseerde bijeenkomsten 
om met ons in gesprek te gaan of kom 
langs tijdens ons fractiespreekuur. 

SGP Goeree-Overflakkee wenst u  
gezegende kerstdagen  

en een voorspoedig 2017 

  

Duurzaamheid 

Goeree-Overflakkee heeft de ambitie 
om in 2020 energieneutraal te zijn. 
Dit bereiken we door energiebespa-
ring en duurzame energieopwekking 
uit de zon, zee en wind. Gemeente, 
ondernemers en maatschappelijke 
partijen werken samen aan duurzame 
en innovatieve projecten om de am-
bitie te realiseren. 
 
Graag zet de SGP-fractie een streep 
vanuit het rentmeesterschap onder 
de doelstelling om activiteiten op 
gebied van duurzaamheid onder de 
aandacht te brengen, juist ook bij 
eigen inwoners.  
 
Ook inwoners kunnen helpen om de 
doelstelling te bereiken door bijvoor-
beeld te investeren in zonnepanelen. 
Reageer nu op bovenstaande stelling. 



Innovatieprogramma ‘Smart Water’ 
In de laatste vergadering van dit jaar 

nam SGP Raadslid Erik Ju afscheid van 

de gemeenteraad. Hij gaat als organisa-

tiedeskundige voor de Reformed Presby-

terian Church (RPC) adviseren over een 

toekomstbestendige structuur van het 

kerkelijk leven in Malawi.  

 

De SGP-fractie ziet hiermee een deskun-

dig raadslid vertrekken, maar wenst Erik 

en zijn vrouw alle kracht en zegen toe om 

dit werk te gaan doen. In dezelfde raads-

vergadering volgde Martin Wilstra hem 

op.  

 

Wilstra is niet onbekend met het bestuur. 

Naast evangelisatie- en jeugdwerk is hij 

25 jaar bestuurslid van de plaatselijke 

kiesvereniging van de SGP te Nieuwe 

Tonge en was hij 15 jaar bestuurslid van 

de voormalige gemeentelijke kiesvereni-

ging Middelharnis. Ook was hij betrokken 

bij de oprichting van de nieuwe gemeen-

telijke afdeling van de SGP op Goeree-

Overflakkee. Wilstra is inmiddels 40 

jaar werkzaam als Informaticus. Sinds 

2003 werkt hij op het hoofdkantoor van 

Wessanen, een bedrijf in de biologische 

voedingsmiddelenindustrie. Hij vervulde 

diverse ICT-management rollen en is mo-

menteel werkzaam als Information Ma-

nager European ICT.  

 

Portefeuille 

Sinds 1998 is hij lid van de cliëntenraad 

van de Stichting Adullam Gehandicapten-

zorg en hij was enige jaren voorzitter van 

de diaconale stichtingsraad van de TMGO 

en Careyn (Thuiszorg en maatschappelijk 

werk). Deze laatste functies sluiten mooi 

aan bij een deel van zijn toekomstige 

portefeuille: Sociale Zaken, Welzijn en 

Cultuur. Daarnaast zal 

hij zich ook op het 

terrein van Econo-

mie, Onderwijs en 

Werkgelegenheid 

inzetten.  

Raadsopvolging 
Goeree-Overflakkee, een eiland van kust, rust 

en ruimte, herbergt een grote diversiteit aan 

werkgelegenheid. De watergerelateerde secto-

ren zijn sterk verankerd in onze samenleving. 

Deze sectoren hebben een sterk innovatief ka-

rakter, mede ingegeven door de grote verande-

ringen die plaatsvinden in de markt. Duurzaam 

en verantwoord ondernemen vraagt om een 

innovatieve aanpak.  

 

 

De visserijsector is een goed voorbeeld van een sector die is meegegaan in de slag naar 

duurzaamheid. Geen innovatie betekent veelal dat bedrijven in hun voortbestaan worden 

bedreigd. Niet alle bedrijfstakken op ons eiland spelen al in op de transitie naar digitalisering 

en automatisering. Daar is volop aandacht voor nodig, het gaat per slot van rekening om 

behoud van werkgelegenheid op ons mooie eiland. Door bedrijfsleven te laten samenwer-

ken kan een sterk innovatieplatvorm ontstaan waarin onderling kennis kan worden gedeeld.  

 

Met een samenwerkingsverband geïnitieerd uit het eilandelijke bedrijfsleven, kan worden 

gebouwd aan een sterk, duurzaam en innovatief eiland. Als SGP-fractie zijn we enerzijds 

positief dat er aandacht is voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven, anderzijds vinden 

wij het van groot belang dat deze initiatieven passen binnen de identiteit, de ruimte, de rust 

en ongerepte kust die zo kenmerkend is voor ons eiland. De visie die door de FOGO middels 

het ‘Smart Water’ project is gepresenteerd geeft een doorkijkje naar het jaar 2050. Dat 

geeft ons als SGP-fractie zorg ten opzichte van de zojuist genoemde kenmerken. Een positief 

initiatief met kanttekening verdient onze voortdurende aandacht om het vervolgproces kri-

tisch te volgen, en waar nodig aan te dringen op bijsturing. Draagvlak van de samenleving is 

ook hier van groot belang. 

Het gaat beter, zo blijkt uit allerlei cijfers, 
met de economie in en van ons land: de 
werkeloosheidscijfers dalen, de financiën 
van de rijksoverheid zijn op orde, het be-
grotingstekort blijft beneden de door de 
Europese Unie gestelde norm.  
 
Maar hoe staat het er eigenlijk voor met de 
financiële toestand van onze gemeente? 
In de programmabegroting 2017 en de 
meerjarenraming voor de vier jaar erna 
kunnen we daar een en ander over lezen. 
 
Begroting 
Enkele weken geleden is de door het colle-
ge en zijn medewerkers aan de gemeente-
raad gepresenteerde begroting ongewij-
zigd vastgesteld. In het presidium (de bij-
eenkomst van de fractievoorzitters die de 
agenda van de gemeenteraadsvergadering 
vaststelt) was een beperkte spreektijd voor 
elke fractie afgesproken. Dat betekent dat 
elke woordvoerder zich namens haar of 
zijn fractie moet beperken tot een drie- of 
viertal onderwerpen. 
 

Aandachtspunten 
Onze fractie heeft daarvoor de volgende 
aandachtspunten genoemd: het sociaal 
domein, de risico’s die de gemeente loopt 
wat betreft de fluctuaties (verschillen in 
hoogte) van de zogenaamde. Algemene 
Uitkering, het – vergeleken met andere 
gemeenten – wel erg hoge percentage 
ziekteverzuim en tenslotte recente ontwik-
kelingen op het gebied van de economie, 
aangeduid in goed Nederlands met ‘Smart 
Water’.  
 
Zorgen over de zorg 
Wat betreft het sociaal domein maakt, zo 
werd naar voren gebracht, onze fractie, 
naast alle waardering voor wat er in onze 
gemeente gebeurt aan onder andere uit-
voering van de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning (WMO), zich enige zorgen 
over de Jeugdhulpverlening, het verlenen 
van respijtzorg aan mantelzorgers en de 
voor het sociaal domein benodigde financi-
ële middelen. Het college stelde namelijk 
voor circa 800.000 euro uit de pas gevorm-
de reserve te nemen om de begroting slui-

Programmabegroting 2017 



Column 

tend te maken. Een ander punt was meer 
algemeen van aard: we hebben er bij het 
college op aangedrongen de gemeente-
raad juist ook op dit belangrijke beleids-
terrein goed en tijdig te informeren. 
 
Gezond beleid 
Wat betreft de andere punten dringt de 
SGP-fractie aan op een zorgvuldig en 
voorzichtig beleid, het goed in de hand 
houden van de gemeentefinanciën, het 
terugdringen van het ziekteverzuim, uiter-
aard na een zorgvuldige analyse van de 

oorzaken daarvan en een voortvarend 
maar bij ons eiland passend economisch 
beleid. 
 
Rest een antwoord op de vraag hoe onze 
gemeente er nu financieel voorstaat. Zo 
kort mogelijk samengevat: de financiën 
zijn keurig op orde, de financiële toestand 
is gezond, maar kan sterker. Met het ge-
voerde beleid is de SGP-fractie dus con-
tent. De belastingen zijn de afgelopen 
periode nauwelijks gestegen. Dat was één 
van de verkiezingsbeloften van de SGP. 

We moeten kleur bekennen. De samenleving ver-

ruwt. Regelmatig regent het modderstromen aan 

kritiek, bedreigingen en doodswensen. Als ie-

mand rationeel beargumenteert dat hij op Trump 

zou hebben gestemd, wordt hij meteen voor 

‘’achterlijk’’ uitgemaakt. Zijn onze tenen in de 

loop van de tijd zo lang gegroeid? Was de wereld 

in een grijs verleden ook al zo zwart-wit?  

 

Ik denk dat onze samenleving verruwt doordat 

veel mensen het woord ‘nuance’ niet meer ken-

nen en kunnen. Mensen linken het al snel met 

politieke correctheid en slapheid. Maar dat beeld 

is volledig onjuist! Er zit nog wat tússen PVV-

retoriek en (verregaande) politieke correctheid. 

De wereld is niet zomaar op te delen in goed en 

fout. Er is meer dan enkel zwart-wit; onze samen-

leving is veelkleurig. 

 

Natuurlijk, nuance is niet altijd op zijn plaats. En 

zeker, op sommige gebieden is die nuance (of 

politieke correctheid) doorgeslagen. Maar kun-

nen wij Nederlanders nog wel een mening geven 

(of een andere mening aanvallen) zonder meteen 

op de persoon te spelen en lelijk te doen? Ook ik 

zie op Facebook talloze berichten, opinies en 

stukken waar ik het niet mee eens ben. Maar ik 

voel niet de behoefte om op al die berichten te 

reageren, en zeker niet te gaan schelden op ie-

dereen die eenvoudigweg een andere mening is 

toegedaan dan ik. Hoewel dat laatste tegenwoor-

dig helaas voor veel toetsenbordhelden wel de 

trend is. 

Begrijp me niet verkeerd, het is goed om je me-

ning uit te dragen. Heel goed zelfs. Maar bedenk 

wel wannéér je dat doet, en hóe je dat doet. Dat 

kan namelijk nogal een verschil maken. Verder is 

het goed om het met elkaar oneens te zijn. Moet 

je nagaan in welk een saaie, fut- en fantasieloze  

wereld we zouden leven als iedereen het met 

elkaar eens was! Maar het met elkaar oneens zijn 

wil niet meteen zeggen dat de persoon achter de 

standpunten het doelwit wordt.  

Kortom, je maakt jezelf niet wit door een ander 

zwart te maken! 

Erwin Guijt 

Leven en laten leven 
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Er zullen ongetwijfeld vragen zijn over het politieke reilen en zeilen in onze 
mooie gemeente. Mogelijk blijft u lopen met deze vragen.  
 
Spreekuur 
Als SGP-fractie bieden wij u de mogelijkheid om uw vragen te stellen aan de frac-
tie. Tijdens de fractievergadering houden wij een “vragen-halfuurtje” waar u van 
harte welkom bent. Wel graag even vooraf aanmelden bij onze fractiesecretaris: 
pcgrinwis@sgpgo.nl.  
 

Nieuwsbrief 
De SGP op Goeree-Overflakkee geeft elke maand een digitale nieuwsbrief uit met 
politiek nieuws uit uw gemeente. U kunt zich hiervoor eenvoudig inschrijven via 
onze website: www.sgpgo.nl/nieuwsbrief 

 



Al jaren kom ik op Goeree-Overflakkee. Een prachtig eiland, 

waar we als gezin altijd genieten van de heerlijke rust en de 

open ruimte. Heerlijk om even bij te komen van de beslomme-

ringen van het Binnenhof. Zodoende ken ik Goeree en Flakkee 

aardig goed en kan ik rustig zeggen: het is er “buutegeweun!” 

 

Ook volgend jaar hoop ik weer in Ouddorp uit te komen waaien. 

Dat zal hard nodig zijn, want op 15 maart zijn er Kamerverkiezin-

gen. Daarvoor hebben we de verkiezingscampagne, en erna be-

gint de kabinetsformatie.  De afgelopen jaren hebben bewezen 

dat ook een kleine partij invloed kan hebben. Dat kan zo maar 

weer gebeuren. Wie weet… 

 

In Den Haag heb ik geleerd dat je in de politiek nooit beloften 

moet doen die je niet waar kunt maken. Die les heb ik in m’n oren 

geknoopt.  

 

Wat ik wél kan doen, is wijzen op waar de SGP om bekend staat.  

Dat is: “Afspraak is afspraak.” “Je weet wat je eraan hebt.” 

Anders gezegd: Woord houden!  

Dat we daarom bekend staan, vind ik mooi. Het straalt vertrou-

wen uit.  

 

 

 

Maar het laat óók zien dat de SGP het Woord hoog houdt.  

De Bijbel is ons kompas. 

In Den Haag, en ook op Goeree-Overflakkee. 

 

Hopelijk tot ziens! 

Kees van der Staaij  

Uitgesproken “Gelijk hebben hangt niet af van een luide 
stem” - Chinees spreekwoord 

 

Buutegeweun 
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