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Terugzien met dankbaarheid en
vooruitzien in afhankelijkheid
jaar, maar ook een bijzonder
jaar. Ik noem er een paar: De

Fotowedstrijd

Het motto van de
gemeenteraadsverkiezingen voor de SGP is:
‘Betrokken tot ín de kern’
Als inwoner kent u uw
kern als geen ander. We
zijn benieuwd waar u trots
op bent in uw kern.

kabinetsformatie. Maar ook
500 jaar Reformatie. Een
professor die stellingen nagelt
aan de kerkdeur in Wittenberg. Het begin van een omwenteling die de wereld
onherkenbaar heeft
veranderd.

Maak een foto in uw kern,
waarop duidelijk wordt wat
u belangrijk vindt in uw
kern.

U begrijpt dat we ons als SGPfractie verbonden weten met de
Reformatie. Luther, maar ook
Calvijn waren in staat om het
geloof in al zijn facetten terug te
brengen tot een beperkt aantal

Kees van Dam: Politiek bedrijven met zicht en betrokkenheid op de samenleving
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macht en majesteit, de mens als
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Dit jaar is de gemeentebe-
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zondaar en de overbrugging

zo vanuit een Bijbels beeld van
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verkiezingen. Met deze
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terugblik op de afgelopen

‘Kerk en Staat kunnen maar

delijkheid waar te maken. Daar

mee. Kunnen we op een

periode en een vooruitblik naar

beter gescheiden blijven’. Geloof

staan we voor als SGP en daar

verantwoorde wijze dit alles
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willen we ook de komende pe-
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Kandidatenlijst SGP GoereeOverflakkee vastgesteld

Met de zittende kandidaten:
Peter Grinwis (2) uit Ouddorp,
Hendrik Herweijer (3) uit
Dirksland, Rien van der Boom
(4) uit Sommelsdijk, Corné
Grinwis (5) uit Ouddorp en
Pieter Breederveld (6) uit
Goedereede blijft kennis op
alle dossiers binnen de fractie.
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Win een unieke reportage in je eigen kern!

Het jaar 2017 is een gewoon

De gemeentelijke afdeling
van de SGP op GoereeOverﬂakkee presenteerde
jl. 14 november de
kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen
van D.V. woensdag 21 maart
2018. Zoals eerder vermeld
staat fractievoorzitter Kees
van Dam op nummer 1 als
lijsttrekker. Daarna volgen
vijf reeds zittende
raadsleden hem op de lijst.

Verkiezingsprogramma:
‘Betrokken
tot ín de kern’

‘Daarnaast is er ruimte
geboden aan jongeren om
politiek actief te worden’,
aldus Kasper Nipius,
voorzitter van de
gemeentelijke afdeling. ‘De
totale lijst bestaat uit 47
kandidaten vanuit de dorpskernen van het eiland’. Het
verkiezingsprogramma is
inmiddels ovehandigd aan
lijsttrekker Van Dam.
SGP-jongeren
In de top 15 zitten ook de drie
jongsten op de lijst. Nr. 7:
Simon van der Tang (23 jaar)
en nr. 12: Sander Nipius (21
jaar) beiden uit Ooltgensplaat.
Erwin Guijt uit Nieuwe Tonge
(19 jaar) staat op plaats 13.
>> Kijk op de website voor de
gehele kandidatenlijst

>> lees verder op pagina 3

Beschrijf in max 200
woorden waarom u hiervoor
heeft gekozen. Stuur uw
bijdrage op naar:
fotowedstrijd@sgpgo.nl en
win voor uzelf, uw gezin of
vriendengroep een
exclusieve fotoreportage in
uw eigen kern! Kijk op de
achterpagina voor meer
informatie.
sgpgo.nl/fotowedstrijd

Stelling
‘Voor een glasvezelverbinding wil ik
best 10% meer gemeentelijke
belasting (OZB) betalen’
Stem nu op onze website www.sgpgo.nl/stelling

De besturen van de gemeentelijke en lokale
afdelingen, SGP-jongeren en de SGP-fractie
wensen u gezegende Kerstdagen en een
voorspoedig 2018
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Van de bestuursvoorzitter
Weerkaatsend Zonlicht
Beste mensen,
Wat is dat ontzettend mooi: De zon die boven het
water staat. Vooral als het water heel stil en glad
is. Dan kleurt het water door de kleur van de zon.
En dan straalt het zonlicht u tegemoet. Ik kan
daar intens van genieten. Daar word ik stil van.
Dan voel ik me heel klein.
Dit beeld zegt iets over God en Zijn schepping.
Alles was volmaakt en prachtig mooi. Alles
weerkaatste de heerlijkheid van God, de
Schepper. De mens is naar Gods beeld gemaakt.
Wat wonderlijk en stralend.
Toch bleef het niet zo. De zonde maakte alles
stuk. Door de zonde werd de schoonheid van de
schepping vernietigd. Het Zonlicht weerkaatst
niet meer in het water van de schepping. Het
beeld van Gods schepping is zeer ernstig
beschadigd. De gevolgen zijn groot.
Is de schade te herstellen? Ja, het is niet
onherstelbaar. Alle heerlijkheid is weg, maar er is
een Weg van herstel. Dat is de Weg van Gods
genade, door Christus Jezus. Er is geen andere
weg. In de Bijbel staat vaak achter die Naam:

COLOFON

Recr
Onze Heere. Ik wil de volgende vraag stellen, de
levensvraag: Is Hij Christus Jezus ónze Heere? Is
hij uw of jouw Zaligmaker?
We gaan terug naar het beeld. Alleen door
Christus’ kracht en genade wordt een verwoest
mens weer hersteld. Dan wordt het woeste
water weer stil, door slechts één woord van
Hem. Wat is het wonder groot als de
weerkaatsing van het Zonlicht weer gezien
wordt. Wat is het heerlijk als ons boze hart is
hersteld en er tot eer van God mag worden
geleefd. Dat kan niet zonder de Zon, het beeld
van Jezus Christus. Dan hoeft het gladde water
alleen maar te spiegelen. Dan is er liefde tot
God omdat Hij Zelf Zijn liefde geeft.
De SGP werkt aan uw en mijn toekomst,
praktisch en concreet, voor u en voor mij. Ik
wens van harte dat het Zonlicht daardoor
stralen mag. Mag ik op uw steun rekenen? Ik
wens u van harte Gods genade, trouw en liefde
toe, voor u persoonlijk.
Met hartelijke en dienende groet,
Ir. K. J. Nipius
Bestuursvoorzitter SGP Goeree-Overﬂakkee
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Opmaat naar de verkiezingen
Ziet u ook zo uit naar al die kandidaten die de nieuwe raad in
2018 gaan bemannen en bevrouwen? En wat dat laatste
betreft, enkele maanden terug werd er zelfs een aparte avond
belegd door en voor vrouwen. Een leuke avond, zelfs ik als man
heb die avond volop genoten.
Op het moment dat ik dit schrijf komen de lijsten van de diverse
partijen één voor één voorbij. Facebook blijkt daarbij een geweldig
snel communicatiemiddel. ‘Ook al ben je er zelf of is je partij er nog
niet helemaal aan toe en is het nog vertrouwelijk en in concept, de
lijst staat zomaar plotseling op Facebook’, zo vertelde iemand mij
van een collega-partij. En wie dat dan op zijn geweten heeft, zou je
graag willen weten… Maar goed daar zijn we wel aan gewend, het
kwam de afgelopen periode immers wel meer voor dat je iets las
wat niemand nog zou moeten weten.
Ook zie ik uit naar al die programma’s, zeg maar boekwerken met
vergezichten in beloften en om het leesbaar te maken weer
omgebouwd naar verkorte versies. Je moet wel, anders leest
immers niemand je met zorg samengestelde programma. En om
het begrijpelijk te maken zijn er altijd weer speerpunten, zeg maar:
‘Out-of-the-box’. Wikipedia zegt daarvan: producten die
gebruiksklaar uit de doos gehaald kunnen worden. Je kunt er zo
mee aan de slag.
De samenstelling van die programma’s kost altijd heel veel tijd en
energie. Er ontstaan concepten over uitgangspunten, principes,
idealen, gedachten, beloften en gevoelens. Een campagneteam
worstelt geruime tijd met woorden, komma’s en punten.
Maar misschien wordt er nog wel meer geworsteld over mensen,
over potentiële kandidaten. En dan begint de strijd. Sommigen zien
zich plotseling heel laag op de verkiezingsladder staan, helemaal
onderaan de trap. Ze mogen alleen nog de onderste sport
vasthouden, de ladder een beetje in evenwicht houden zogezegd;
er moet immers nodig verjongd en bevrouwd worden. En daar ga je
dan met al je ervaring en kennis van zovele jaren. Er wordt
geprotesteerd, er worden e-mails verzonden, ingezonden stukken
geplaatst en uiteindelijk ga je langs bij een ’Doe-het-zelf-zaak’ en
koop je zelf een ladder en ga je op de bovenste sport zitten.

Op dinsdag 19 september, Prinsjesdag, organiseerde de SGPafdeling Goedereede een dagtocht naar Den Haag om leden en
belangstellenden te betrekken bij (politieke) activiteiten van de
afdeling. Vanaf een tribune was zicht op veel activiteiten die bij
een dag als deze horen.
‘Een bijzondere ervaring om op deze manier betrokken te zijn bij
Prinsjesdag’, zo was te horen onder de deelnemers, die de
organisatie vroegen om ook in D.V. 2018 dit weer te organiseren. Nu
de SGP-verenigingen zijn omgevormd tot afdelingen willen de
besturen, naast informatieavonden, ook andere activiteiten
organiseren om de leden te betrekken bij de politiek.
Aanmelden als lid voor de SGP kan gemakkelijk via sgp.nl/lidworden.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.
Like onze facebookpagina en win een taart!
fb.com/SGPGoereeOverflakkee

Goeree-Overflakkee

En dan die partijnamen, prachtige welluidende, veelbelovende
namen; ‘Vitaal’, ‘in Vrijheid’, ‘Leefbaar’, ‘Samen’. Zeker, dat ook:
SAMEN.
Een politiek betrokken burger schreef nog niet zo heel lang geleden
via een ingezonden stuk: ‘Het is toch niet goed al die verschillende
partijen, die versplintering. Ga toch samen.’ Ja, dat wil een ieder wel,
maar dan moet de ander wel willen wat jij wilt. Dan kunnen al die
anderen zo aansluiten. Op die avond van de vrouwen riep een
collega-raadslid: ‘Dan kom je toch bij ons…’ En inderdaad, zo
moeilijk is dat niet maar als het dan over eigen inbreng gaat, over
kandidaten op een verkiesbare plaats, over andere idealen… dan
wordt het toch weer een beetje anders.
Ik las nog even de programma’s van 2012 door - overigens alleen
de verkorte versies, anders is er geen doorkomen aan. En jawel; ze
zouden er allemaal zijn, echt alle kandidaten voor het hele eiland,
die hele nieuwe gemeente. Helaas beloofden velen meer dan ze
waargemaakt hebben.
Eén partij wilde dat de gemeente alle verpauperde panden zou
opkopen, het staat er echt! Of we met die drie overtollige
gemeentehuizen -dat was toen al te voorzien- en nog vele andere
gebouwen niet al voldoende vastgoed in bezit zouden krijgen.
Een andere partij wilde die leegstaande gemeentehuizen allemaal
tot ateliers verbouwen. Dat lijkt me een heel winstgevende actie.
En verder kwam ik veel van hetzelfde tegen, zeg maar weinig
onderscheidend van elkaar.
Misschien zou je wel gewoon met één partij uit de voeten kunnen.
Dat is pas onderscheidend en dan ga je pas echt SAMEN.
Rien van der Boom
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Recreatievisie wel bezien in juiste balans

Woonvisie
Regeren is vooruitzien. Inschatten van hetgeen voor ons ligt in
de wetenschap dat de toekomst voor ons verborgen is. In dat
licht is het dan ook van belang dat we bidden om wijsheid en
leiding van Hem die de opperste Wijsheid is.
Het opstellen van een woonvisie is zeker geen formaliteit. Er zijn

en

veel gegevens nodig: migratiecijfers, inzicht in hoeveel inwoners er
vertrekken uit onze gemeente of er juist bijkomen. Welke
demograﬁsche ontwikkelingen zijn er, hoe is onze samenleving nu

ad in

opgebouwd, hoe groot is de groep ouderen en hoeveel jongeren
hebben we op ons eiland?

avond

als man

Op dit moment zien we dat het aantal inwoners op ons eiland licht
toeneemt. Dat stemt ons tot dankbaarheid, vooral ook omdat
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jonge gezinnen ons eiland weten te vinden als een mooie plek om
te wonen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om voorzieningen in
stand te houden. De SGP is van mening dat we moeten streven
Het is al weer enige tijd
geleden dat we de recreatievisie hebben vastgesteld.
Voor de SGP-fractie is dit een
belangrijk beleidsstuk voor de
toekomstige ontwikkelingen in
de recreatiesector. Ook binnen
ons verkiezingsprogramma
voor de komende periode is
hier een paragraaf aan geweid.
Onlangs verschenen er berichten
in de media waarin stond dat
enkelen stelden dat er nog 800
recreatiewoningen toegevoegd
zouden worden. Dat is met
nadruk nu juist geen onderdeel
van de recreatievisie en dat zult u
zeker niet terugvinden in ons
verkiezingsprogramma. Een
groot deel van de aantallen is

inmiddels al gerealiseerd of daar
zijn inmiddels al plannen voor
goedgekeurd. Volgens de visie
rest er nog een aantal van 120
woningen die toegevoegd
kunnen worden. Het is voor ons
van groot belang dat de kwaliteit
die op de oude parken te wensen
over laat op een hoger niveau
komt, verpaupering moet worden tegengegaan. Brandveiligheid is daarbij een belangrijke
prioriteit.
Geen kustbebouwing
Wij zijn blij met de toezeggingen
die door het huidige college zijn
gedaan. Er zal geen ruimte meer
zijn voor grote parken op de kop
van Goeree Overﬂakkee, de kust
en duinen blijven vrij van

bebouwing. Het beleid rondom
nieuwe vormen van recreatie,
met name bed-and-breakfast en
Airbnb, moet worden aangescherpt.
Tot nu toe is de woonkern
Ouddorp grotendeels
gevrijwaard van toeristische
eenheden. Het is nodig dat dit in
stand blijft. Het is van belang dat
er een goede balans is tussen
inwoners en het toerisme. In de
nieuwe raadsperiode zal de
recreatievisie worden uitgewerkt
in een masterplan. Dan wordt het
concreet en vinden wij het van
belang dat u daar als inwoners
over mee kunt praten. We
roepen u op gebruik te maken
van deze mogelijkheid.

naar gespreide bebouwing over de verschillende kernen om de
leefbaarheid in zoveel mogelijk kernen te ondersteunen.
Aandacht voor alle groepen
Als we een blik vooruit werpen zien we dat de groep ouderen
(70+’ers) verdubbelt in de komende tien jaar. Veel van onze
ouderen verblijven in woningen die lastig of zelfs niet aanpasbaar
zijn aan de gebreken die zich met het klimmen der jaren
aandienen. De indicering om voor een verzorgingstehuis in
aanmerking te komen is verzwaard, waardoor onze ouderen langer
thuis moeten wonen. Veel woningen zijn gedateerd en slecht
geïsoleerd. Sanering van deze woningen ligt voor de hand.
Vervangende woonruimte is daarom nodig.
De woonvisie moet antwoord geven op de uitdagingen die voor
ons liggen. Wij vinden het van belang dat er passende en
betaalbare woningen beschikbaar zijn voor onze inwoners, zowel
voor ouderen maar zeker ook voor onze jongeren.

Terugzien met dankbaarheid en vooruitzien in afhankelijkheid
Als SGP-fractie kijken we terug op de
afgelopen jaren en dankbaarheid mag
toch de boventoon voeren.
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Er mag sprake zijn van een stabiele
ﬁnanciële situatie.
De belastingdruk is verantwoord en
niet meer dan trendmatig verhoogd.
De ambtelijke organisatie is naar
buiten gericht en denkt mee in
plaats van tegen.
Goeree-Overﬂakkee is een speler
die gerespecteerd en gehoord
wordt.
De ingrijpende decentralisatieslag
binnen het sociaal domein is (zeker
voor een herindelingsgemeente)
succesvol te noemen.
De participatie van burgers is op
veel gebieden vormgegeven.
We zijn een veilige gemeente.
We hebben de zondagsrust (zeker in
de kernen) weten te borgen.
Op het gebied van duurzaamheid
zijn er innovatieve plannen ten
uitvoer gebracht.

Zijn we er dan en kunnen we dankbaar
achteroverleunen? Nee, zeker niet! Graag
willen we een komende raadsperiode
gebruiken om hard te werken aan de
volgende uitdagingen:

•
•
•
•

•

•

•

•

Aandacht voor de (identiteit van de)
dorpskernen.
De jeugdzorg is een punt van
aandacht.
De toelage huishoudelijke hulp moet
niet worden afgebouwd.
Laten we lering trekken uit de
Bijbelse geschiedenis van Jozef; in de
vette jaren schuren vol graan
aanleggen om uit te kunnen delen in
de magere jaren.
Op het gebied van innovatieve
ontwikkelingen, duurzaamheid,
recreatie en toerisme is er potentie.
Laten deze ontwikkelingen niet
schadelijk zijn voor de eigenheid, het
karakter en het DNA van onze mooie
gemeente.
De ambtelijke organisatie dient
compact, ﬂexibel, eﬃciënt en
passend bij de schaalgrootte van ons
eiland te zijn.
Aandacht voor verantwoorde groei in
het aantal woningen in de
middenklasse, maar ook juist voor
jongeren en starters. Het
woningbouwprogramma mag een
zekere ambitie uitstralen.
Bereikbaarheid van en naar het
eiland is een blijvend aandachtspunt,
daarnaast vereist de veiligheid van
provinciale wegen helaas nog steeds
hoge prioriteit.

Hoorzitting
Vanaf 2013 is de gemeente
verantwoordelijk voor extra
taken op het gebied van jeugd,
zorg en werk. Afgelopen 2
november is geschiedenis
geschreven op GoereeOverﬂakkee, omdat toen voor
het eerst het instrument
“hoorzitting” is toegepast.

Aan het einde van deze periode dragen we
de dossiers in vertrouwen over. We kijken
zoals gezegd met dankbaarheid terug.
Dankbaar omdat we de kracht van de
Heere ontvangen hebben om ons werk te
mogen doen, in afhankelijkheid van Hem.
We kijken ook vooruit in afhankelijkheid:
‘Wat de toekomst brengen moge, mij
geleidt des Heeren hand.’
C.J. van Dam
Fractievoorzitter SGP Goeree-Overﬂakkee

Tijdens deze hoorzitting hebben
vijftien insprekers hun ervaringen
gedeeld met de gemeenteraad en
het college, zoals: pleegouders,
onderwijzers, maatschappelijk
werkers, huisartsen, etc. Er is in
de afgelopen jaren veel bereikt.
Positief is men over het
jeugdondersteuningsteam (JOT)
als centraal aanspreekpunt en de
gezinsregisseur. Er is ook nog veel
voor verbetering vatbaar: te lange
wachtlijsten, problemen bij
overgang van jeugdhulp naar
volwassenenhulp, communicatie
en opvolging van acties naar
zorgmelder en zorgvrager. Er gaat
veel goed, maar het kan beter. De
Bijbel leert ons dat we armen,
weduwen, wezen, ouderen en
gehandicapten moeten
ondersteunen. Dit geldt zeker ook
de jeugd die zorg nodig heeft. De
SGP zal maximale aandacht
blijven vragen om de zorg in het
algemeen en de jeugdzorg in het
bijzonder verder te verbeteren.
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SGP in provincie & waterschap
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De SGP in het Waterschap Hollandse Delta
De fracties van ChristenUnie en
SGP werken nauw samen in het
waterschap Hollandse Delta.
Voor wat betreft het kierbesluit
een aantal zaken op een rij,
inclusief een interview met
verantwoordelijk Heemraad
Struik (afkomstig van GoereeOverﬂakkee).
Het Kierbesluit betekent dat de
Haringvlietsluizen ‘op een kier
worden gezet' als de waterstand
op het Haringvliet lager is dan op
zee. Dat is belangrijk voor de internationale vismigratie. Op deze
manier kunnen trekvissen zoals de
zalm en zeeforel de sluizen passeren richting hun paaigebieden, die
stroomopwaarts liggen. Het openzetten van de sluizen zorgt er ook
voor dat zout water binnen kan
stromen, waardoor het westelijk
deel van het Haringvliet gaat
verzilten. Inname van zoet water
blijft op het Haringvliet gegarandeerd ten oosten van de lijn
Middelharnis en het Spui. Op 20
juni 2013 is een principebesluit
genomen: in 2018 gaan de sluizen
op een kier.
De rol van de SGP
Om voor landbouwers, natuur en
drinkwaterbedrijven de aanvoer
van zoetwater te borgen heeft ook
de SGP-fractie in Waterschap
Hollandse Delta (WSHD) aangedrongen op aanvullende maatregelen. Deze zogenaamde Compenserende Maatregelen (die
uitgevoerd worden naar aanleiding
van het Kierbesluit) zijn nu in
uitvoering. Het betreft o.a. het
oostwaarts verleggen van
zoetwaterinlaten van de polders
op Goeree-Overﬂakkee, zodat het
zouter wordende water van het
Haringvliet geen bedreiging gaat
vormen voor de gebruikers van
deze polders.
Concrete maatregelen die nu in
uitvoering zijn op GO:
- Evides, het drinkwaterbedrijf,
verplaatst haar innamepunt van

SGP-waterschapbestuurders: J. van Helden en W. de Jong
bij de bouw van sifon onder Havenkanaal Middelharnis
Stellendam naar achter Middelharnis. Hiervoor moet 14 km
waterleiding van 600mm dik
worden aangelegd.
- Om de westelijke polders van
zoetwater te voorzien kruist een
nieuw tracé de havenkanalen van
Middelharnis en Dirksland
ondergronds d.m.v. sifons.
- Als in 2018 deze werken klaar zijn
gaan de sluizen daadwerkelijk op
een kier. Het WSHD gaat dan bij
de inlaat het zoutgehalte monitoren. Bij te weinig rivierwater
dreigt verzilting na de lijn Middelharnis/ Spui. Dan gaat de kier
dicht.
De SGP heeft in deze
bestuursperiode ook vaak
aandacht gevraagd voor de
wateropgave in stedelijk en
landelijk gebied. Wim de Jong
(SGP-fractievoorzitter): “Het is
noodzakelijk dat het watersysteem
en de huidige opgaven worden
getoetst aan de nieuwe klimaatscenario’s.
Daarnaast moet in beeld
gebracht worden in hoeverre de
opgaven, zoals verwoord in het
vast te stellen Waterbeheerprogramma, bijstelling behoeven.”
Ook de veiligheid van de
waterschapswegen, waar veel
scholieren ﬁetsen, heeft de aandacht
van de SGP.

Interview Heemraad Struik:
Hoe lang bent u al actief in het
Waterschap?
Dat is vanaf
1999. Eerst in het
Algemeen
Bestuur van
Waterschap
GoereeOverﬂakkee, en
sinds de fusie in
Heemraad Struik
2005 in het
beeld: wshd
Algemeen
Bestuur van Waterschap Hollandse
Delta. Vanaf 2015 heb ik als
Heemraad zitting in het College van
Dijkgraaf en Heemraden, het
dagelijks Bestuur van WSHD. Ik ben

zoetwater ingenomen kan worden denken ui
in droge tijden. Ook Evides, het
maatschap
drinkwaterbedrijf, heeft dit
schaduwzi
probleem.

Wat is uw functie/beleidsterrein?
Sinds maart 2015 ben ik
Heemraad met als portefeuille:
Watersysteem. Daarmee heb ik de
politieke verantwoordelijkheid
voor o.a. het kwantitatieve en het
kwalitatieve waterbeheer. Bij
kwantitatief moet u denken aan
het aan- en afvoeren van water,
het peilbeheer en het periodieke
onderhoud aan het watersysteem
en aan de kunstwerken (gemalen
en sluizen). Bij de waterkwaliteit
moet u denken aan schoon water.
Dit willen we bereiken door te
voldoen aan de Kaderrichtlijn
Water, de Europese afspraken die
daarover gemaakt zijn.

Hoe worden deze mogelijke
nadelen voorkomen?
Er zijn goede afspraken gemaakt
met het Rijk om Compenserende
Maatregelen te treﬀen. Die houden in dat zowel op GoereeOverﬂakkee als op Voorne-Putten
de inlaatpunten meer oostwaarts
gebracht zijn; achter de maximaal
te bereiken zoutgrens. Aan de
binnenzijde van de eilanden zijn of
worden op dit moment dus
nieuwe zoetwaterkanalen gegraven om het water weer naar het
westen te krijgen. Het geheel is
geﬁnancierd door het Rijk. Daarnaast is er door Rijkswaterstaat
een monitoringsprogramma
opgezet om continu het zoutgehalte te meten. Ook het Waterschap meet het zoutgehalte bij de
inlaten. In september 2018 gaan
de sluizen voor het eerst een
stukje open.

Wat zijn redenen om de sluizen
van het Haringvliet te openen?
Men wil meer visintrek de rivieren
op, ook in het kader van
internationale afspraken, zodat
o.a. de zalm weer de Rijn op kan
zwemmen. Dit moet een positief
eﬀect geven op de waterkwaliteit.
Welke nadelen of neveneﬀecten
kunnen er optreden?
Dat de afgesproken zoutgrens
verder komt te liggen dan onze
zoetwaterinlaten, zodat er geen

ogen moet

SGP-fractie Hollandse Delta
Wim de Jong,
Sjaak van Helden
Albert Jan v.d. Berg
Peter Grinwis
wshd.sgp.nl
sgpwshd@gmail.com

het genieten van het mooie eiland
Goeree-Overflakkee. Extra
aandacht vergen de 350 km
polderwegen in het najaar
wanneer de oogst van het land
wordt gehaald. Gelukkig doen de
agrariërs er alles aan om de
wegen moddervrij te houden.
Samen met de gemeente, de
provincie en Rijkswaterstaat wordt
de gladheidbestrijding uitgevoerd.
Doorgaande wegen, openbaarvervoerroutes en schoolfietsroutes komen het eerst aan de
beurt. Wegen die minder gebruikt
worden, worden niet gestrooid.

In het college
van Dijkgraaf
en Heemraden is Piet
Robijn bestuurlijk medeverantwoor
delijk voor de
uitvoering
van de
Heemraad Piet Robijn
Compenserende Maatregelen Kierbesluit.
SGP en ChristenUnie hebben
zoet water voor de landbouw en
drinkwater altijd in hun
verkiezingsprogramma’s staan.

Goeree-Overflakkee in de Staten van Zuid-Holland
In de Provinciale Staten (commissies) komen regelmatig onderwerpen over Goeree-Overflakkee aan de orde. Als Statenleden zijn wij niet in de eerste
plaats belangenbehartiger van
een regio, maar uiteraard
houden we zo goed mogelijk rekening met regionale belangen.
Soms nemen we zelf het initiatief
bij het aan de orde stellen van
een probleem, in andere gevallen reageren we op voorstellen
van Gedeputeerde Staten en in
weer andere gevallen kunnen we
ons aansluiten bij een initiatief of
mening van een andere fractie.
Hieronder geven we een aantal
concrete illustraties, zodat u als het
ware kunt meebeleven wat we
doen of hebben gedaan. Bij de
begrotingsbehandeling in
november 2017 hebben we er op
aangedrongen dat de provincie
zich aansluit bij een landelijk
overheidsplatform waarin de

SGP-Statenfractie Zuid-Holland
belangen van de visserij worden
behartigd. Daarnaast hebben we
gevraagd om het door andere
overheden opgestelde manifest
ook te ondertekenen. Wij vonden
het een gemis dat dit tot dan toe
niet gebeurd was. Gedeputeerde
Weber deed ons een duidelijke
toezegging, zodat we hierover
geen motie hoefden in te dienen.

Verkeersveiligheid
Al jarenlang is de verkeersveiligheid op de Rijkswegen N57
en N59 een groot probleem. Tot
nu toe lijkt Rijkswaterstaat niet
echt bereid verbeteringen te
realiseren. De betrokken provincies en gemeenten hebben afgesproken samen op te trekken. Om
te laten zien dat het hen ernst is,

Internet is

niet gekozen maar mag als
agrariër zitting nemen in het
bestuur voor de geborgde zetels
Ongebouwd.

Even voorstellen: Piet Robijn (ChristenUnie), Heemraad namens SGP en ChristenUnie
In het dagelijks bestuur van het
waterschap Hollandse Delta
vertegenwoordigt Piet Robijn
(ChristenUnie) namens de
ingezetenen de beide partijen
SGP en ChristenUnie. Zijn
portefeuilles zijn Wegen, ICT en
Assetmanagement.
Voor wegen hebben vooral de
verkeersveiligheid en de
bereikbaarheid aandacht. Het
waterschap heeft 1600 km weg
in beheer, waarvan 530 km op
Goeree-Overflakkee. Daarvan is
weer ruim 100 km fietspad. Deze
fietspaden dragen zeker bij aan

SGP pl

zijn zij ook bereid de portemonnee trekken. Zuid-Holland heeft
maar liefst € 10 miljoen gereserveerd. Wij steunen de inspanningen van gedeputeerde Vermeulen
van harte. Op de provinciale weg
N215 moet het nodige gebeuren.
Hoewel we snappen dat een
dergelijk groot project zorgvuldigheid vereist en dus veel tijd kost,
vinden wij dat de onderzoeken en
andere voorbereidingen eigenlijk
al veel te lang hebben geduurd.
We hopen dat we begin 2018 een
uitvoeringsbesluit kunnen
goedkeuren, zodat de uitvoering
echt kan starten. Uit recente
informatie leiden we af dat
allereerst de knelpunten bij
Nieuwe-Tonge zullen worden
aangepakt.
Cultureef erfgoed
Mede dankzij onze inzet staan er
in het huidige coalitieakkoord
mooie dingen over bescherming
van ons cultureel erfgoed. Er is

ook extra geld beschikbaar. De
zogenaamde erfgoedlijnen
vormen een belangrijke basis
voor het beleid. Een van deze
krijgt concreet gestalte op
Goeree-Overflakkee. Wij steunen dit beleid, omdat het gelegenheid geeft voor een samenhangend verhaal op het eiland.
Bovenstaande voorbeelden
maken duidelijk dat wij GoereeOverflakkee goed in het vizier
hebben. Wat hierbij ook helpt, is
dat wij goede contacten hebben
met de raadsleden en het
college van burgemeester en
wethouders.
SGP Statenfractie Zuid-Holland
Henk van Dieren
Servaas Stoop
Chris van der Velden
www.sgpzh.nl
info@sgpzh.nl
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SGP pleit voor glasvezelverbindingen

Experimenteren met zonneparken

Internet is niet meer weg te

Al een aantal jaar heeft de
gemeente als doel dat GoereeOverﬂakkee in 2020 energieneutraal is. De veelbesproken
windmolens leveren daaraan
een belangrijke bijdrage. Maar
er is meer dan windmolens!
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Niet alleen huishoudens, maar
ook bedrijven en scholen
kunnen nauwelijks meer zonder
internet. Ook traditionele
bedrijfstakken (zoals de
landbouw) maken steeds meer
en intensiever gebruik van
internet. Snelle, stabiele en
betrouwbare internetverbindingen zijn echter lang niet
overal op het eiland beschikbaar. Dat is niet alleen een
dagelijkse belemmering voor
inwoners, bedrijven en scholen,
maar het kan ook een
belemmering zijn voor
bijvoorbeeld de vestiging of
ontwikkeling van bedrijven.

Vooral voor de ‘witte vlekken’ in
het buitengebied heeft het
college een marktpartij
gevraagd om zogenoemde ‘vastdraadloosverbindingen’ op te
zetten. Of dat lukt, hangt af van
de belangstelling van inwoners
en bedrijven. De SGP heeft
ingestemd met het in het leven
roepen van een eenmalige
subsidie van € 200,00 voor de
eerste 400 aanvragers van een
vast-draadloosverbinding.
De SGP heeft het college wel
meegegeven dat zo’n verbinding
niet als dé oplossing moet
worden gezien. Daarom heeft
de SGP het college gevraagd om
te blijven zoeken naar
mogelijkheden voor
glasvezelverbindingen. Die zijn
sneller, betrouwbaarder én
toekomstbestendiger.

Er wordt ook duurzame energie
opgewekt met zonnepanelen. U
kunt hierbij natuurlijk denken
aan zonnepanelen op huizen en
gebouwen, maar ook aan de
zogenoemde zonneparken of
-velden. In Ouddorp is er al sinds
2012 een veld van 1,3 hectare
met zonnepanelen. Binnen
afzienbare tijd komen er drie
veel grootschaligere
zonneparken bij: één van 14
hectare in de Roxenissepolder
bij Melissant, één van 30 hectare
in de Van Pallandtpolder bij
Middelharnis en één van 30

Zonnepark bij Klepperstee in Ouddorp
hectare in de Adriaanpolder in
Ooltgensplaat. Een bijzonderheid van het zonnepark bij
Middelharnis is dat die waarschijnlijk wordt gecombineerd
met accu’s voor de tijdelijke
opslag van energie. Dit zonnepark is daarmee een ‘proeﬂocatie’. De SGP heeft ingestemd
met de komst van de zonne-

Moties: ‘Respijtzorg en Huishoudelijke Hulp Toelage’
Vanuit Bijbelse naastenliefde

Respijtzorg

zien wij om naar mensen in
kwetsbare omstandigheden.
Zij mogen rekenen op ondersteuning en bescherming.

De Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) legt veel
verantwoordelijkheid neer bij
de burger. De SGP pleit voor
een ruimhartig beleid.
Mantelzorgers en vrijwilligers
dienen gewaardeerd en
ondersteund te worden. Dat
hebben we tot uitdrukking
gebracht door de respijtzorg, de
vervangende zorg voor een
mantelzorger, te verruimen.

Kerken en andere maatschappelijke instellingen zijn
daarbij belangrijk en moeten
betrokken worden bij het
gemeentelijke beleid in het
sociaal domein.

Er kan nu voor langere tijd
respijtzorg worden aangevraagd.

college opgeroepen dit niet af te
bouwen en met een voorstel te
komen. Binnenkort zal een
voorstel de raad bereiken.

Huishoudelijke Hulp Toelage
De Huishoudelijke Hulp Toelage
(HHT), een landelijke maatregel
bedoeld voor inzet van extra
huishoudelijk hulp en waar in
onze gemeente veel gebruik van
werd gemaakt, wordt
afgebouwd. In onze gemeente
hebben we via een motie het

Huishoudelijke hulp is wat ons
betreft bedoeld voor het
schoonhouden van de woning.
Familie, kerken en vrijwilligers
zijn ervoor om deze mensen te
bezoeken en een ’ommetje’ te
maken of ergens een bakje te
gaan drinken.

parken. Daarbij heeft de SGP
meegewogen dat ze vooral op
grond komen die niet heel
goed geschikt is voor de
landbouw. Van groot belang
vond de SGP ook dat de
zonneparken goed worden
ingepast in het landschap,
zodat ze het mooie weidse
landschap niet ruw verstoren.

Fractiespreekuur
Er zullen ongetwijfeld vragen
zijn over het politieke reilen
en zeilen in onze mooie
gemeente. Mogelijk blijft u
met deze vragen lopen.
Als SGP-fractie bieden wij u de
mogelijkheid om uw vragen te
stellen aan de fractie. 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.
Zie ook agenda op sgpgo.nl.

d Piet Robijn

Martin Wilstra: ‘Enorm veel geleerd’
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“Vorig jaar december ben ik
beëdigd als raadslid, dus dat
is nu ongeveer een jaar
geleden’’, zo begint Martin
Wilstra zijn verhaal.
“Negen zetels was een
verheugende uitslag. Toentertijd
was het niet denkbaar dat er
een tiende of zelfs elfde
persoon van de lijst in de raad
kwam. Maar door het
onverwacht overlijden van
wethouder Koningswoud en het
vertrek van Eric Ju naar Malawi
was er ineens een vacature.’’ In
het begin vond Wilstra het
behoorlijk wennen in de raad:
“Ik had ervoor nog nooit in de
gemeenteraad of de
steunfractie gezeten, dus er was
veel nieuw. Tegelijkertijd had ik
er ook veel zin in en vond ik het
leuk om te doen. Er waren
interessante onderwerpen aan
de orde, en het was goed om
daar een steentje aan bij te
kunnen dragen.’’

Prettige sfeer
Achteraf heeft hij er naar eigen
zeggen ‘’enorm veel van
geleerd’’. “Je bent nooit te oud
om te leren zeggen ze, en dat
klopt. Gelukkig hadden we een
grote fractie die goed samen
kon werken, onder leiding van
een vakkundige voorzitter. Er is
veel ervaring in de fractie en ik
werd dan ook goed
opgevangen. Er heerste een
prettige sfeer, ook in de
gemeenteraad zelf.
Ondanks de grote verschillen
die er zijn tussen partijen was
de sfeer onderling goed.’’
Ondanks de prettige sfeer die
Wilstra ervoer, vertrekt hij toch
uit de politiek. “De reden is dat
ik een aantal doelen voor
mezelf heb gesteld die ik niet
heb kunnen halen. Ik ben onder
andere teleurgesteld dat het me
niet is gelukt om bij Battenoert
de schade verder te beperken.
Met name de rol van de

de huidige kandidatenlijst een
aantal jongeren staan. Mijn
advies aan hen zou zijn om
eerst goed mee te draaien en zo
een schat aan kennis en
ervaring op te doen.’’ En dat is
nodig. “Ik sluit niet uit dat het
politieke speelveld gaat
veranderen door de komst van
meer lokale partijen. Je ziet vaak
wel dat het one-issuepartijen
zijn met gelegenheidskandidaten, waardoor een
stabiele factor ontbreekt.

Martin Wilstra verlaat de politiek
provincie vond ik onacceptabel.’’
Hoewel Wilstra de politiek
verlaat, blijft hij het politieke
gebeuren wel ‘’actief en met
bovengemiddelde
belangstelling’’ volgen. “We
moeten als SGP blijven staan
voor onze principes, zeker als
het gaat om bijvoorbeeld de
zondagsrust. Daar moet onze

partij waakzaam in blijven, nu de
24-uurseconomie een steeds
groter beroep op ons gaat
doen.’’
Nieuwkomers
“Ik denk dat een kandidatenlijst
een juiste mix moet zijn van
ervaring en nieuwe instroom.
Daarom is het prachtig dat er op

Grondslag
De SGP heeft als grondslag
Gods Woord dat zeer vast is.
Dat is een zeer stabiele factor
waar veel mensen hun stem
aan willen geven. Boven alles
mogen we de verkiezingen in
het gebed opdragen aan de
HEERE. Een betere plaats is er
niet. Hij regeert en het loopt
Hem nooit uit de hand. ”
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Ruimtelijke ontwikkeling
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Gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overﬂakkee
Als we bijna aan het einde van deze
raads- en collegeperiode zijn
gekomen, is het tijd om terug te
blikken op datgene wat we hebben
mogen realiseren sinds de start van de
nieuwe gemeente Goeree-Overﬂakkee
op 1 januari 2013.
Ten gevolge van het zeer plotseling
overlijden van wethouder Piet
Koningswoud is mijn wethouderschap
onverwacht en onder droevige
omstandigheden begonnen. Doordat ik
zijn portefeuille (Ruimte, Wonen en
Leefbaarheid) heb overgenomen,
bestond het overgrote deel van mijn
portefeuille uit reeds lopende dossiers.
Als raadslid had ik al een grote
waardering voor de dossierkennis en
kundige aanpak van Piet. Deze
waardering is in mijn functie als
wethouder alleen maar toegenomen.
Voor de dossiers waarin momenteel
belangrijke beslissingen worden
genomen en vervolgstappen worden
gezet, heeft hij op zeer gedegen wijze de
basis gelegd.
Gebiedsontwikkeling
In deze bijdrage wil ik stilstaan bij de
gebiedsontwikkeling Noordrand. Door de
langere looptijd, het aanzienlijk aantal
gelijktijdig te realiseren ambities en de
omvang (zowel ﬁnancieel als qua
oppervlakte) vormt deze ontwikkeling
een belangrijk onderdeel van mijn
portefeuille en heeft ze een signiﬁcante,
positieve impact op de gemeente
Goeree-Overﬂakkee.

Wethouder D.A. Markwat
De gebiedsontwikkeling Noordrand vindt
plaats langs de Noordrand van ons
eiland, tussen de haven van Middelharnis
en de Scharrezeepolder bij Stellendam.
Ambities
In dit gebied worden de volgende
ambities gerealiseerd: agrarische
structuurversterking, natuurontwikkeling,
wonen in de natuur, opwekken van
windenergie en recreatief medegebruik.
Naast deze ambities is in het betreﬀende
gebied ook nog een zoetwaterkanaal
aangelegd, als compenserende maatregel
voor het Kierbesluit Haringvliet (verzilting
van het Haringvliet ten gevolge van
gedeeltelijke opening van de
Haringvlietsluizen).
Belangen
Ten gevolge van mogelijk tegenstrijdige
belangen van de genoemde ambities is

gelijktijdige realisatie een complexe
opgave. Door op een constructieve wijze
met alle belanghebbenden en
gebiedspartijen (o.a. agrariërs,
Waterschap, Natuurmonumenten,
Wereld Natuur Fonds, provincie en
gemeente) afspraken te maken en
gezamenlijk te streven naar een optimale
mix van de ambities, in plaats van naar
maximalisatie van het eigen belang,
hebben we de afgelopen jaren met elkaar
mooie stappen kunnen zetten.
In de Zuiderdiep- en Halspolder zijn de
voormalige BBL (Bureau Beheer
Landbouwgronden) gronden verdeeld
over de agrariërs volgens een grondplan
waarbij agrarische structuurversterking
een belangrijk uitgangspunt was. De
gronden zijn eind 2016 door de agrariërs
via de gemeente van de provincie
gekocht. De grondtransacties in de
Kraaijenissepolder en in de Eerste
Bekading zullen nog dit jaar worden
afgerond.

Voorzieningen
In de Zuiderdieppolder worden
momenteel de voorbereidingen
getroﬀen voor de aanleg van 70
hectare nieuwe natuur in het gebied
grenzend aan de Scheelhoek (het
zogenaamde Blok de Wit). Gelijktijdig
met de aanleg van deze nieuwe natuur
zullen in dit gebied recreatieve
voorzieningen (wandel- en ﬁetspaden,
vogelobservatorium, uitkijkpunten en
gedeeltelijke openstelling van
natuurgebied De Scheelhoek) worden
gerealiseerd.
De Zuiderdiep- en Halspolder vormen
samen de windlocatie Noordrand. In
dit gebied dient ongeveer 78 MW van
de totale windopgave (225 MW) voor
ons eiland te worden gerealiseerd.
Naar verwachting zal het
bestemmingsplan voor deze
windlocatie begin volgend jaar ter
inzage worden gelegd. De opbrengsten
die de gemeente ontvangt bij de
totstandkoming van dit windpark,
zullen voornamelijk worden ingezet
voor de realisatie van de recreatieve
infrastructuur in dit gebied.
Woonterp
In de Eerste Bekading is met grond uit
het zoetwaterkanaal een terp
aangelegd. Op deze terp zullen 25 tot
maximaal 40 woningen worden
gebouwd. Rondom de terp wordt
nieuwe natuur aangelegd, waarvan de
bewoners gezamenlijk eigenaar en
beheerder worden. De procedure om
een ontwikkelaar te selecteren is
recent gestart.
De gebiedsontwikkeling Noordrand zal
aan het einde van deze raads- en
collegeperiode nog lang niet zijn
afgerond en biedt Deo volente ook in
de volgende periode mooie
uitdagingen en mogelijkheden voor de
dan zittende raads- en collegeleden.
D.A. Markwat
Wethouder Ruimte, Wonen en
Leefbaarheid
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Meer aandacht voor beheer buitengebieden gewenst
De gemeente Goeree-Over-

Gemeente Goeree Overflakkee steunt
project Jongeren op gezond gewicht
De helft van alle volwassenen leeft op dit moment met
overgewicht. Kijkend naar de cijfers van de opgroeiende
generatie nu, voorspelt dat niet veel goeds voor de toekomst
van Nederland. Kinderen die opgroeien met overgewicht leven
minder lang in goede gezondheid.

ﬂakkee is ruim 262 km2 groot.
Qua landoppervlakte behoort
ons eiland tot de grotere
gemeenten. SGP wil meer
aandacht voor beheer van het
buitengebied en pleit voor
ruimte voor ontwikkeling en
vernieuwing in de landbouw.
Veel mensen op ons eiland
genieten van het buitengebied
met landerijen vol met verschillende gewassen, de bollenvelden en de dieren. Naast de
natuur, wegen en water wordt
dat gebied voor het overgrote
deel beheerd door agrariërs.
Samen met het waterschap
houden ze het in goede conditie.
De SGP vindt dat er ruimte moet
zijn voor ontwikkeling en
vernieuwing in de landbouw.
Door het toepassen van nieuwe
technieken en innovaties zijn
agrariërs voortdurend bezig met
de toekomst van hun bedrijf.
Op landelijk niveau is het
gelukkig doorgedrongen dat
voedsel, natuur en platteland
belangrijk zijn en in de
onderhandelingen voor de
nieuwe regering ‘beloond’ met
een eigen ministerie.

Overgewicht verhoogt onder meer de kans op ziekten. Dat betekent
een hogere zorgconsumptie, meer ziekteverzuim en andere grote
maatschappelijke en economische gevolgen. Op jonge leeftijd heeft
overgewicht bovendien een grote negatieve impact op psychische en
sociale ontwikkeling. Een jeugd die opgroeit in een gezonde
omgeving met een gezonde leefstijl wordt fysiek, psychisch en
sociaal beter toegerust voor de toekomst.

Het wijdse landschap op Goeree-Overflakkee
Eigen agenda
Het platteland verdient een
eigen agenda. Door de
schaalvergroting komt er
agrarische bebouwing vrij of
leeg te staan. De gemeente
werkt mee aan mogelijkheden
voor een andere bestemming.
Ontwikkelingen
Daarnaast neemt de druk op de
buitenruimte door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen
steeds meer toe. Daarom
moeten we geen hoogwaardige
landbouwgrond omzetten naar
natuur of vol leggen met zonnepanelen, hoe duurzaam dat
ook moge zijn. Voor wat betreft

die duurzaamheid moet worden
ingezet op de optimalisatie van
allerlei nieuwe technieken,
zodat met minder aanslag op de
omgeving meer duurzame
energie kan worden opgewekt.

De groei van het aantal jongeren op gezond gewicht is een gedeelde
verantwoordelijkheid. Ouders, opvoeders, leraren, sportcoaches en
ieder ander in de omgeving van een kind heeft invloed op het eet- en
beweeggedrag. De SGP-fractie streeft naar een samenleving op
Goeree-Overﬂakkee waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren,
recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl
de normaalste zaak van de wereld is. SGP-fractie op Goeree
Overﬂakkee heeft het voorstel van het College voor het project
jongeren op gezond gewicht gesteund, en aan de wethouder
gevraagd hoe men dit verder gaat aanpakken op het eiland.

Voor het laatste politieke nieuws
Binnenkort op de vernieuwde website:
www.sgpgo.nl

Goeree-Overflakkee

‘Het raadslidmaatschap verruimt je blik’
Na 24 jaar verlaat hij de gemeentelijke politiek. In 1994
begon hij zijn politieke
carrière als raadslid in het
prachtige Oude Raadhuis van
Ooltgensplaat. Veranderende
persoonlijke omstandigheden
noodzaken hem om het
raadslidmaatschap DV maart
2018 neer te leggen. We
spreken met Adrie van Gurp
uit Ooltgensplaat over zijn
ervaringen als raadslid.
Van Gurp vertelt: ‘Ik begon in
1994 als opvolger van wijlen dhr.
J. H. van Dam, de vader van de
huidige fractievoorzitter van de
SGP-fractie. De raad van de
toenmalige gemeente
Oostﬂakkee bestond toen uit
dertien leden, waarvan twee
namens de SGP. Door groei van
de gemeente werden dat
uiteindelijk vijftien raadsleden.
De vergaderingen werden
gehouden in het prachtige Oude
Raadhuis aan de Kaai in
Ooltgensplaat. Dat was een
sfeervol gebouw, jammer dat
het later verkocht moest
worden.’
Asielboot
Als we hem vragen naar wat
hem uit die periode het meest is

bijgebleven noemt van Gurp het
debat over de mogelijke komst
van een asielboot op Sluishaven.
‘Het Oude Raadhuis was te klein
om alle belangstellenden een
plaats te bieden. De raadsvergadering werd gehouden onder
politiebegeleiding en de sfeer
was grimmig te noemen. Een
heftige ervaring.’
Ambtsgebed
Gedurende de Oostﬂakkeese
periode is van Gurp zeven jaar
fractievoorzitter geweest. De SGP
leverde veelal gedoogsteun aan
de verschillende coalities. Door
deze gedoogsteun is het mogelijk
geweest om invloed uit te
oefenen op het beleid van de
toenmalige gemeente Oostﬂakkee. De SGP nam deel aan
coalitieonderhandelingen en
daarmee kon het ambtsgebed
voor en na de raadsvergadering
behouden worden. Zeven
burgemeesters heeft hij
meegemaakt gedurende die 24
jaar. Een aantal keer mocht van
Gurp ook zitting nemen in de
vertrouwenscommissie om een
burgemeester te benoemen. Van
Gurp: ‘Ook dat was een mooie
ervaring. Je hebt aantal
gesprekken met sollicitanten en
je mag naar het Provinciehuis om

Adrie van Gurp stopt na 24 jaar met politiek
met de Commissaris van de
Koning(in) de voordracht te
bespreken’.
Dualisme
Aan het eind van de vorige eeuw
werd de raadzaal bij het
gemeentehuis in Oude-Tonge in
gebruik genomen. Kort daarna
werd ook het dualisme ingevoerd. ‘Dat was wel even
wennen’, aldus van Gurp. ‘Van
een monistisch stelsel, waarin de
wethouders gewoon meestemden met de gemeenteraad
over alle zaken, moesten we
kaders gaan stellen en
controleren. De uitvoering kwam

uitdrukkelijk bij het college te
liggen.’ Op de vraag of het
dualisme een goede stap is
geweest blijft van Gurp wat
voorzichtig. ‘De rolverdeling is in
ieder geval veel helderder
geworden. En de griﬃe is een
goede ondersteuning voor
raadsleden’.
Warm bad
Vijf jaar geleden, bij de
herindelingverkiezingen, kwam
van Gurp in de gemeenteraad
van de nieuwe gemeente
Goeree-Overﬂakkee terecht. ‘Een
warm bad’, zo noemt hij het.
‘ De overstap van een twee-

mansfractie naar een 9-koppige
fractie die goed georganiseerd is
en gestructureerd werkt was een
hele verademing. Met negen
man kun je het werk veel beter
verdelen.’ De herindeling noemt
hij achteraf een goede beslissing:
‘Als grotere gemeente wordt je
bij de hogere overheden veel
beter gehoord en serieuzer
genomen dan als kleine
gemeente. Natuurlijk was er
voorheen de samenwerking
binnen het ISGO, maar het
bleven vier kleine gemeenten.
Het eiland is wel verschillend in
al zijn kernen, maar toch ook een
eenheid als eiland. Daarom is
het goed om een gemeente te
zijn.’
Ervaring
Aan het eind van ons gesprek
vragen we hem hoe hij op zijn
raadsperiode terugkijkt. ‘Het
raadslidmaatschap verruimt je
blik. Je komt met mensen in
contact en je kunt wat
betekenen voor mensen doordat
je precies weet hoe de gemeente
te werk gaat. Ik heb dan ook veel
ervaringen en contacten
opgedaan. Al met al een mooie
ervaring waar ik met
dankbaarheid op terugkijk.’
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Toekomstgericht onderwijs op Goeree-Overﬂakkee
Het jaar 2017 stond in het teken van
100 jaar vrijheid van onderwijs. De
minister van Onderwijs in het vorige
kabinet Rutte, mevrouw Bussemaker,
stelde tijdens een herdenkingsbijeenkomst dat zij het stelsel steeds
meer is gaan waarderen om twee
redenen: het heeft ons onderwijs van
hoge kwaliteit gebracht en het legt de
verantwoordelijkheid zo laag
mogelijk: bij ouders en hun
schoolbesturen.
Onderwijsvrijheid
Iemand heeft eens gezegd: een leraar
raakt de eeuwigheid. Hij weet nooit waar
zijn invloed zal stoppen. Onderwijs is niet
het vullen van een vat, maar het
ontsteken van een vuur. Ouders dragen
de eerste verantwoordelijkheid voor de
opvoeding en vorming van hun kinderen.
In de huidige samenleving kunnen zij die
verantwoordelijkheid doorgaans niet
zonder hulp van anderen waarmaken.
Een deel van de opvoeding en vorming
van kinderen wordt opgedragen aan de
school. De school draagt
medeverantwoordelijkheid voor de
opvoeding en vorming van hun
leerlingen. Vrijheid van onderwijs is een
groot goed en een klassiek grondrecht.
Samen met de godsdienstvrijheid en
verenigingsvrijheid vormt dit het hart van
onze grondrechten. Burgers verdienen
de ruimte om op een eigen wijze
invulling te geven aan hun
verantwoordelijkheid.
Uitgangspunt moet zijn dat de ruimte
voor eigen keuzen van de
eerstverantwoordelijken wordt
gerespecteerd en beschermd. Het
onderwijs is niet van de overheid, maar
maakt deel uit van de opvoeding. De
overheid staat daarbij niet buiten spel.
Toezicht op basale eisen is nodig.
Ontwikkelingen Goeree-Overﬂakkee
Het onderwijs op Goeree-Overﬂakkee is
van hoge kwaliteit. Zonder meer een
verdienste van de scholen zelf en niet in
de laatste plaats de docenten.
Veranderingen in de maatschappij en
samenleving hebben echter hun invloed
op ontwikkelingen in het onderwijs als
geheel. In de bestuurlijke periode na de
herindeling zijn belangrijke zaken aan de

orde gekomen. Goeree-Overﬂakkee werd
een jaar of vijf geleden gezien als een
krimpgebied. Latere cijfers toonden aan
dat we ongeveer gelijk zouden blijven in
inwonertal. De laatste jaren groeien we
zelfs weer. Wellicht mede door een
stevige inzet van het gemeentebestuur
om ons eiland als aantrekkelijk
woongebied vanuit rust, ruimte en een
duurzaam leef- en woonklimaat te
promoten. Dat begint zijn vruchten af te
werpen. In het onderwijs neemt het
aantal leerlingen vooralsnog af, vooral als
gevolg van geboortedaling. Hoe moeten
we hiermee omgaan? Door middel van de
zogenaamde Transitieatlas onderwijs
hebben we voor het primair onderwijs in
kaart gebracht wat dit voor de scholen
betekent en hoe om te gaan met deze
leerlingendaling. Schoolbesturen zijn in
de eerste plaats verantwoordelijk door
vanuit de eigen denominatie van onderop
beleid op te maken. Ook is er een
werkgroep vanuit het onderwijs gevormd
die onderdeel is van de Lokale Educatieve
Agenda. Deze werkgroep richt zich
nadrukkelijk op het strategisch beleid op
het gebied van onderwijs en
onderwijshuisvesting. Er wordt gewerkt
aan de totstandkoming van een
strategische agenda. Verder wordt in
kaart gebracht wat de staat is van
schoolgebouwen om tot een Integraal
Huisvestingsplan voor de toekomst te
komen.

Met vastst
Ontwikkel
Inwonersp
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de gemeen
geven aan
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aanpakken
omslag voo
maar ook v
ambtenare
zaken losla
doen.

Wethouder F.J. Tollenaar
rol kan het beroepsonderwijs spelen om
de generatie die de komende jaren met
pensioen gaat goed te vervangen? Aan
welke knoppen kan gedraaid worden om
de mismatch op de arbeidsmarkt aan te
pakken?
Al deze punten maken onderdeel uit van

Ondernemers, Onderwijs en Overheid
Om onderwijspartijen een grotere rol te
geven is er een nieuwe overlegstructuur
tot stand gekomen voor het LEA, de
Lokale Educatieve Agenda, het overleg
met alle scholen, bibliotheek,
kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en
het samenwerkingsverband passend
onderwijs. De ambitie om slagvaardiger
doelen te realiseren komt hiermee tot
uitdrukking. Voor het voortgezet
onderwijs is eveneens een transitieatlas
(beroeps) onderwijs samen met de
gemeenten Schouwen-Duiveland en
Tholen uitgevoerd. Ondernemers,
onderwijs en de gemeentelijke overheid
willen zich inzetten voor een sterke
economie en vitale arbeidsmarkt voor de
toekomst. Hoe zorgen we dat we in de
toekomst goed gekwaliﬁceerde
arbeidskrachten kunnen leveren? Welke

Geme

een vervolgaanpak. Een aangelegen punt
om de aansluiting tussen arbeidsmarkt
en onderwijs, toekomstgericht, verder
vorm te geven. De GO- markt,
beroepenmarkten, het opzetten van een
overkoepelend techniekplatform en het
verder vorm geven van Samenwerking
Onderwijs en Bedrijfsleven (SOB) moeten
hier mede aan bijdragen.
Onderwijscampus
De belangrijkste bestuurlijke beslissing
op het gebied van onderwijs is de
realisering van de schoolcampus
beroepsonderwijs in samenwerking met
Edudelta, Albeda en RGO waar de
gemeenteraad in juli dit jaar een besluit
over heeft genomen. Een gemeentelijke
investering, naast de investering van de
scholen, van ruim 12 miljoen euro in
huisvesting voor innovatief onderwijs.

Toekomst- en vraaggericht
beroepsonderwijs met doorlopende
leerlijnen van vmbo naar mbo. Een
versterking van het beroepsonderwijs
op Goeree-Overﬂakkee die zijn
aantrekkingskracht zal hebben op
jongeren uit Goeree-Overﬂakkee en de
regio.

Kaders
Dat vraagt
alleen dat d
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maar ook d
wijze gecom
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worden da
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Vertrouwe
Daarmee v
Overheid <

Tenslotte
Het is een uitdaging de hoge kwaliteit
van het onderwijs te versterken en vast
te houden. Investeringen in onderwijs
zijn investeringen in jonge mensen en
hun toekomst. Ik heb groot respect
voor al de docenten die een vuur
weten te ontsteken, niet wetend waar
hun invloed zal stoppen.
Onmisbaar vanuit de opvoedkundige
waarden en vorming die ze hun
leerlingen meegeven.
Toekomstgericht.
F.J. Tollenaar
wethouder Economie, Onderwijs en
Arbeidsmarkt

Impressie nieuwe schoolcampus
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Gemeente gaat meer inhoud geven
aan burgerparticipatie
Met vaststelling van de
Ontwikkelnota Overheids- en
Inwonersparticipatie van
september jongstleden gaat
de gemeente meer inhoud
geven aan burgerparticipatie.
Burgerparticipatie betekent een
andere manier van denken en
aanpakken. Dat is een cultuuromslag voor de gemeenteraad,
maar ook voor het college en de
ambtenaren. Hierbij gaat het om
zaken loslaten en dingen samen
doen.
Kaders
Dat vraagt van de gemeente niet
alleen dat de burger ons kent en
ons gemakkelijk kan bereiken,
maar ook dat er op een juiste
wijze gecommuniceerd wordt en
duidelijke kaders gesteld
worden. Juist die kaders moeten
van tevoren voor een ieder
duidelijk zijn. Voorkomen moet
worden dat er valse
verwachtingen gewekt worden.
Vertrouwen
Daarmee verandert de houding
Overheid <-> Burger. Uiteraard
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Woningbouw op Goeree-Overflakkee vlot trekken
door saneren woningbouwlocaties

blijft de overheid de
verantwoordelijkheid dragen.
Als de participatie goed
aangepakt wordt zal dat het
draagvlak en de kwaliteit van
besluitvorming verbeteren.
Dorpsraden zijn daarbij
belangrijk, maar ook andere
(belangen)groepen, wijkteams
en individuen moeten gehoord
worden. Dat vereist vertrouwen
hebben in elkaar, maar ook zich
willen conformeren aan
wettelijke en gestelde kaders.
Uitdaging
In de praktijk zal per onderwerp
benoemd moet worden: Wat is
de beleidsvraag, wat is de
uitdaging daarbij en wie heeft
belangen in dat dossier, wie
heeft kennis of ideeën, hoe is de
relatie tussen gemeente en
betrokkene(n), maar ook welke
mogelijkheden zijn er ﬁnancieel,
juridisch en hoe maken we de
planning?
Er is nog veel te doen in een
boeiend proces. De SGP-fractie
zal het initiatief volgen en doet
aan een ieder de oproep om
mee te doen.

Nieuw bouwproject in Stad aan ’t Haringvliet
Er mogen niet onbeperkt
woningen worden gebouwd
op ons eiland. Het is een
beetje te kort door de bocht,
maar je zou kunnen zeggen
dat er alleen huizen bij mogen
worden gebouwd als het
aantal inwoners toeneemt.

bestaande woningbouwplannen op een rij zet, kom je op
een véél hoger aantal woningen
uit. Die woningbouwplannen
zijn allang vastgelegd in
bestemmingsplannen, dus de
bouw kan bij wijze van spreken
morgen beginnen.

Op basis van de verwachte
bevolkingsgroei heeft de
provincie bepaald hoeveel
woningen er op GoereeOverﬂakkee mogen worden
gebouwd in de komende jaren.
Wat blijkt nu echter: als je de

Gebeurt dat dan ook? Nee, dat
is nu juist het probleem! Een
groot deel van die plannen ligt
al jaren te verstoﬀen. Al die
‘slapende’ plannen zorgen er
echter voor dat er geen ruimte
is voor nieuwe plannen.

De SGP vindt dat een
ongewenste situatie en heeft
daarom steun gegeven aan het
voorstel om ongebruikte
woningbouwlocaties uit
bestemmingsplannen halen.
Natuurlijk gebeurt dat niet van
de ene op de andere dag.
Ontwikkelaars hebben minstens
een jaar de tijd gekregen om de
plannen alsnog uit te gaan
voeren. Dat heeft ertoe geleid
dat in verschillende (kleine)
kernen weer woningbouw op
stapel staat. Dat is een mooi
resultaat!

Gert Slootweg…
‘Ik hield, voordat ik raadslid
werd, al lezingen over verschillende, veelal historische
onderwerpen. Naar aanleiding
daarvan is mij verzocht of ik
ook eens een lezing wilde
houden bij de SGP. Op die
avond werd mij gevraagd of ik
al wel lid was van de SGP. Dat
was ik nog niet.’ Gert Slootweg
aan het woord.
‘Daarna kwam ik in de kiesvereniging en op een gegeven moment kwam ik op de lijst. Iedere
kiesvereniging diende dan een
lijst met namen in en het bestuur
zette die namen dan in een
bepaalde volgorde. Daar stond
mijn naam toen bij. Zodoende
werd ik raadslid in de - nu
voormalige - gemeente
Middelharnis. ’ Slootweg lacht.
‘Dat was een hele mooie tijd. Al
ben ik een genuanceerd voorstander van de gemeentelijke
herindeling. Het biedt veel
praktische voordelen. Waar ik
wel heel sterk beducht voor was,
was dat de plaatselijke identiteit
van de dorpen in het geding zou
komen. In Nieuwe-Tonge heerst
een andere sfeer dan in OudeTonge. En in Ooltgensplaat is het

weer anders dan in Goedereede
etc. Ik vind het heel belangrijk
dat die eigen cultuur bewaard
blijft. Dat loopt vooralsnog goed
en ik hoop dat dit zo blijft.’

politiek debat is belangrijk, maar
je dient wel altijd het respect
voor de persoon te blijven
houden. Hier en daar gaat dat
nog wel eens mis.’

Loco-burgemeester
Als we hem vragen naar wat
hem is bijgebleven van zijn
politieke loopbaan heeft hij zijn
antwoord al snel klaar. ‘Ik ben
een maand of vijf locoburgemeester geweest. Dat was ten
tijde van een enorme wateroverlast. De hulpvaardigheid van
de mensen -en in het bijzonder
de brandweer- heeft diepe
indruk op me gemaakt. In Stad
aan ’t Haringvliet zorgde de
Engeltjeskreek voor problemen.
Iemand als Kees Wielhouwer (die
naam mag er best in) heeft
bergen werk verzet. Maar ook
alle brandweerlieden, ambtenaren en eigenlijk alle mensen
werkten goed met elkaar
samen.’

Complimenten
Er gaat echter ook heel veel
goed. ‘De afgelopen vijf jaar is er
op ﬁnancieel gebied enorm veel
bereikt en de begroting is keurig
op orde. Daarnaast is de transitie in de zorgsector enorm gegaan. Wat dat betreft ook
complimenten richting
wethouder De Jong.’

Ruimte voor jongeren
Slootweg verlaat na deze
periode de politiek en is dus in
maart niet meer verkiesbaar.
‘Dat heeft twee belangrijke
redenen. Ten eerste vind ik het

Raadslid Gert Slootweg bij het gemeentehuis
belangrijk dat er -naast de wat
oudere mensen- ook ruimte is
voor jongeren. Het is mooi om
een fractie te hebben met daarin
mensen van verschillende
leeftijden.
Daarnaast: vijf jaar geleden
stond ik op nummer tien van de
lijst. Dat was een niet-verkiesbare
plaats, maar toen werd ik met
voorkeursstemmen alsnog
gekozen. Ik heb het werk met
genoegen gedaan, maar na vijf
jaar is het goed dat er iemand
anders komt, met nieuwe kennis
en kunde.’

Respect
‘Of ik ook dingen tegen vond vallen in de politiek? Wat ik jammer
vond en vind, is dat er zo weinig
échte discussie is. De meningen
staan eigenlijk van tevoren al
vast. Daardoor komt het niet zo
vaak voor dat er echt van opvattingen gewisseld wordt, of dat
iemand zegt: ‘Mooi punt, dat vind
ik het overwegen waard.’ Daarnaast vindt Slootweg het heel
belangrijk dat, hoewel je van
mening over iets kunt verschillen, er altijd respect richting
elkaar moet zijn. ‘Een goed

Het gesprek eindigt met een
vooruitblik op de komende
verkiezingen. ‘Daarin ben ik altijd
heel voorzichtig. De landelijke
politiek heeft grote gevolgen
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als een minister
landelijk slecht presteert, is de
kans levensgroot dat de partij
van die minister dat in zetels
merkt. Daarnaast is het een en
ander ook afhankelijk van welke
partijen er allemaal meedoen.’
Slootweg eindigt met de wens uit
te spreken dat het zetelaantal
van de SGP gelijk blijft. ‘Dat zou
heel erg mooi zijn.’
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Alle woorden uit onderstaande lijst moeten in het letterveld
worden weggestreept. De woorden zijn kriskras, d.w.z.

ij. Nog even en dan is het
ezingen komen dichterb
dat we
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horizontaal, verticaal, van boven naar beneden, van beneden naar
boven en diagonaal verborgen. De letters in het diagram mogen
meerdere keren gebruikt worden. De overgebleven letters
vormen een zin. Stuur de uitkomst inclusief je naam en
adresgegevens naar: puzzel@sgpgo.nl en win een heerlijke taart!
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Bijeenkomst SGP-jongeren: ‘Luther over de mens’
De SGP-jongeren Flakkee,
opgericht in 1995, organiseert
elk jaar een aantal politieke
jongerenavonden. Op deze
avonden laat men diverse
sprekers komen om samen
met jongeren over een
bepaald onderwerp na te
denken. De SGP-jongeren
Flakkee is een vereniging die,
zoals in de statuten vermeldt,
de bestudering en overdenking van de beginselen van
Christelijke politiek als primair
doel heeft. In dat kader speelt
het vijfmanschap Plato,
Augustinus, Calvijn, Groen van
Prinsterer en Aalders een
grote rol. Vanuit deze
beginselen proberen de
jongeren te komen tot een
visie op de actualiteit.
Onlangs stond de reformator
Luther centraal.

Luther had met de 95 stellingen die hij
aanbracht op de slotkapel van
Wittenberg niet alleen iets te zeggen
voor zijn tijdgenoten. Ook wij kunnen
uit zijn stellingen lessen trekken.
Luthers visie op de mens komt in zijn
stellingen duidelijk naar voren. Over
dit onderwerp, Luthers visie op de
mens, sprak dr. H. Klink vrijdagavond
17 november op de SGP-jongerenavond
in Dirksland.
De spreker begint zijn lezing met te
benadrukken dat Luther geen
revolutionair was. Hij reageerde met zijn
stellingen vooral op de komst van de
aﬂatenprediker Tetzel. Mensen dachten
dat de vergeving van zonden door
betaling aan de kerk te verkrijgen was.

Luther streed tegen deze gedachte omdat
hij de genade had ontdekt. Met zijn kritiek
keerde hij zich in eerste instantie niet
tegen de kerk of paus, maar tegen het
idee dat een mens door iemand anders
dan Gods Zoon gerechtvaardigd kon
worden. Zijn actie had onvoorzien grote
gevolgen. Door al het protest vanuit
Rome merkte Luther dat er veel mis was.
De kerk matigde zich aan dat ze de
uiteindelijke gezagsinstantie van het heil
was. Luther richtte zich tegen de
gedachte van de kerk van Rome dat de
mens wordt vernieuwd door een
wilsdaad van de kerk. Hij wilde de kerk
weer bij de Bijbel brengen.
Boodschap
De kerk in Luthers tijd was diepgaand
beïnvloed door de renaissance. De kerk
van Rome was verwereldlijkt en had de
moraal verloren onder invloed van
denkers als Petrarca. Maarten Luther
keerde zich hiertegen. Zijn boodschap
was: een mens wordt niet vernieuwd
door eigen willen of kunnen, maar alleen
door Gods wil. Luther leverde dus met

zijn stellingen kritiek op het feit
dat in de prediking van Rome de
mens niet ter verantwoording
wordt geroepen, en dat hij niet
voor Gods aangezicht werd
geplaats. Dat was dan ook zijn
bezwaar tegen de verkoop van
aﬂaten: deze zorgden ervoor dat
de mensen zich niet meer
tegenover God hoefden te
verantwoorden voor hun gedrag,
omdat ze hun schuld konden
‘afkopen’. Tegelijkertijd keerde hij
zich tegen de mensvisie van
humanisten als Petrarca. Zo
stond bij Luther centraal dat
vernieuwing van de mens alleen
gegeven kan worden door God.
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Betrokken tot ín de kern
We wonen op een mooi
eiland. Je hoeft echt geen
chauvinist te zijn om dat te
zeggen. Als je dagelijks het
eiland op en af rijdt, kun je
blijven genieten van de
mooie uitzichten. Natuurlijk,
je moet het wel willen zien.
Als je alleen maar
mopperend kijkt naar de
stapvoets rijdende auto’s
voor je, dan zie je niets van
het mooie eiland. Maar als je
goed om je heen kijkt, is er
altijd wel wat moois te zien.
Een adembenemende
zonsopgang, een aalscholver
met uitgespreide vleugels
bovenop een lantaarnpaal,
opkomende gewassen die
een groene deken over de
akkers lijken te leggen…
Dat mooie eiland willen we
graag mooi houden. We willen
graag de kenmerkende kust,
rust, natuur en ruimte
koesteren. Dat hebben we ook
duidelijk opgeschreven in ons
verkiezingsprogramma. Zodat u
ook in de toekomst kunt blijven
zeggen: ‘Wat wonen we toch op
een mooi eiland!’
Alleen… u woont niet in mooie
vergezich-ten. De meesten van
u wonen in een huis. En dat huis
staat doorgaans in een
dorpskern. Die dorpskernen zijn
minstens zo belangrijk als de
mooie aanblik van het
landschap!

omdat de zondag een dag is die
we gekregen hebben om God
te dienen en te rusten van ons
werk. Daarnaast heeft de SGP
in het bijzonder oog voor
kwetsbare burgers, zoals
ouderen, jongeren met een
hulpvraag en mensen met een
beperking. Hierin weet de SGP
zich afhankelijk van God.
Verkiezingsprogramma
Op 21 november heeft
bestuurslid Arjan van Wijk het
verkiezingsprogramma
overhandigd aan fractievoorzitter en lijsttrekker Kees
van Dam. Daarmee is het
startsein gegeven om de boer
op te gaan met het verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma overhandigd aan lijsttrekker Van Dam
Daar willen we in de campagne
voor de gemeenteraadsverkiezingen de aandacht op
vestigen. Daarom hebben we
het verkiezingsprogramma de
titel ‘Betrokken tot in de kern’
gegeven. We willen (bij wijze van
spreken) niet met een helikopter
boven het eiland hangen om te
kijken hoe het gaat. Nee, we
willen weten wat er in
Den Bommel gebeurt. En in
Goedereede-Havenhoofd. En in
Sommelsdijk. En in Ooltgensplaat. En… in uw omgeving!

Samenleving
Als SGP’ers willen we betrokken
zijn bij alle kernen van het
eiland. We willen midden in de
samenleving staan. We willen
ons ervoor inspannen dat uw
woonomgeving leefbaar is, dat
uw kinderen dicht bij huis naar
school kunnen en dat u in uw
eigen omgeving goede en
betaalbare zorg kunt krijgen.
Daarbij is iedere kern anders.
Elke kern heeft zijn eigen
identiteit, zijn eigen
mogelijkheden, zijn eigen

vraagstukken… Dat vraagt om
maatwerk.
Kern
Als SGP’ers zijn we ook op een
heel andere manier betrokken
tot in de kern. Het begrip ‘kern’
wijst ook op de hoofdzaak, het
wezenlijke. Dat kunnen we in
één zin samenvatten met deze
woorden van Jezus: ‘God
liefhebben boven alles en de
naaste als onszelf’. Daarom zal
de SGP blijven pleiten voor
behoud van de zondagsrust,

De komende tijd zullen we dan
ook op allerlei manieren en bij
allerlei gelegenheden de kern
van het verkiezingsprogramma
voor het voetlicht brengen. Na
de verkiezingen hopen we de
inhoud van het verkiezingsprogramma in de praktijk te
kunnen gaan brengen. Maar
daarbij hebben we u nodig
Mogen we tijdens de
verkiezingscampagne, maar
vooral ook op D.V. 21 maart
2018, rekenen op uw
betrokkenheid bij de SGP?

Wat het verkiezingsprogramma zegt over…
Sociale bewogenheid
De SGP heeft in het bijzonder oog voor
degenen die hulp behoeven. Voor hen
moet de overheid een schild zijn.
Initiatieven vanuit de samenleving om
hen te dienen, waarderen we hoog en
ondersteunen we krachtig. We stellen
ons hart open voor vluchtelingen, voor
hen die omwille van hun leven huis en
haard moesten achterlaten.
Ondertussen sluiten we onze ogen niet
voor de zorgen over andere culturen of
religies, die zich met de onze
vermengen.

Financiën
De gemeente geeft
gemeenschapsgeld uit. Daarom
moeten de uitgaven doelmatig, zuinig
en verantwoord zijn. Hoewel het
rendement van uitgaven niet altijd
(direct) ‘meetbaar' is, moet steeds
worden afgewogen of uitgaven (nog)
nuttig en noodzakelijk zijn. Daarnaast
moeten er voldoende reserves zijn,
om financiële tegenvallers te kunnen
opvangen. De gemeente moet
terughoudend zijn in het heffen van
belastingen.

Openbaar vervoer
De gemeente moet blijvend aandacht
hebben voor snelle en goede ov
verbindingen. Dagelijks maken immers
vele forenzen, scholieren en studenten
gebruik van het ov. Goed ov kan eraan
bijdragen dat zij op het eiland blijven
wonen, ook al werken of studeren zij
elders. Daarnaast kan het ov een
positieve bijdrage leveren aan
bereikbaarheid én duurzaamheid van
het eiland.

Concreet:
• De gemeente moet er in het bijzonder
zijn voor kwetsbare burgers, zoals
ouderen, jongeren met een hulpvraag
en mensen met een beperking;
• Armoedebeleid is er altijd op gericht
om mensen een zelfstandige plek in de
samenleving te kunnen (terug)geven;
• Opvang van vluchtelingen moet
passen bij de aard en schaal van de
gemeenschap;
• De veiligheid van vluchtelingen moet
(net als van alle andere burgers) worden
gewaarborgd, terwijl tegelijkertijd zorgen
vanuit de omgeving serieus worden
genomen.

Concreet:
• Tegenover structurele uitgaven
moeten structurele inkomsten staan;
• De begroting moet structureel
sluitend zijn;
• Verhoging van de gemeentelijke
belastingen is (met uitzondering van
inflatiecorrectie) pas aan de orde
indien bezuinigingen en aanpassing
van het investeringsbeleid niet
voldoende financiële ruimte bieden;
• Incidentele meevallers worden in
beginsel toegevoegd aan de reserves;
• Structurele meevallers worden mede
gebruikt om de belastingdruk te
verlichten.

Concreet:
• Het ov moet frequent rijden en betrouwbaar zijn, ook als er
overstappen gemaakt moeten worden;
• Het ov moet snel zijn; waar dat mogelijk is, moet het ov files – die er
vooral richting Rotterdam vaak zijn – kunnen ‘omzeilen’;
• Het materieel van het ov moet comfortabel en toegankelijk zijn,
zodat het daadwerkelijk een alternatief is voor de auto;
• Omdat de grootste stroom reizigers naar Rotterdam gaat, zijn
goede, frequente en snelle ov verbindingen met Rotterdam
onmisbaar;
• Knelpunten in het ov worden door de gemeente actief onder de
aandacht gebracht bij de provincie, die verantwoordelijk is voor de ov
concessie;
• De gemeente probeert de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van
ov verbindingen met andere concessies - zoals naar scholen in
Zeeland – te verbeteren.

FOTOWEDSTRIJD
Maak een foto in jouw kern, waarop
duidelijk wordt wat jij belangrijk vindt
in je kern.
Beschrijf in max 200 woorden
waarom je hiervoor hebt gekozen.
Stuur je bijdrage op naar:
fotowedstrijd@sgpgo.nl en win voor
jezelf, je gezin of vriendengroep een
exclusieve fotoreportage in je eigen
kern!
Zie voor verdere informatie:
www.sgpgo.nl/fotowedstrijd.
Foto’s zullen geplaatst worden op
o.a. onze website. Insturen kan t/m
woensdag 21 maart 2018.

Betrokken tot ín de kern
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