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Verkiezings editie SGP Goedereede 2006

1. De SGP wil een samenleving waarin
    burgers en overheid zich houden aan de
    Christelijke waarden en normen; waar
    iedereen aanspreekbaar is op zijn of
    haar verantwoordelijkheid.
2. Een veilige woonomgeving:
    - samenhang van beleid,
    - het voorkomen van onveilige situaties,
    - handhaving van het veiligheidsbeleid.
3. Voldoende betaalbare woningen voor
    iedereen en bij voorkeur in elke
    woonkern.
4. Om de werkgelegenheid te bevorderen
    wordt de economische bedrijvigheid
    gestimuleerd. Daarbij breidt de
    recreatie niet verder uit, maar wordt
    deze sector versterkt door
    kwaliteitsverbetering.
5. Regionale samenwerking waar dat
    moet, lokaal wat kan. 
    De gemeenteraad  houdt daarbij het
    eerste en laatste woord.

Stem daarom op DV 7 maart op lijst 1.

Speerpunten

J. Klepper
Ouddorp

58 jaar

1

Zelfstandig ondernemer, Raadslid,
o.a. Heemraad en loco-dijkgraaf 

Waterschap Hollandse Delta, 
lid en plv.voorzitter Raad van Toezicht

RST-Zorgverlener, 
Voorzitter Rode Kruis, afd. Goeree e.o., 

secr. van historische vereniging 'De Motte',
Notabel van de Nederlandse Hervormde

Gemeente (ihv)  te Ouddorp

'Laat uw stem gelden, 
Stem SGP:

TOT UW DIENST!'

BBBBeeeesssstttteeee    iiiinnnnwwwwoooonnnneeeerrrr    vvvvaaaannnn    ddddeeee    ggggeeeemmmmeeeeeeeennnntttteeee    GGGGooooeeeeddddeeeerrrreeeeeeeeddddeeee,,,,
U mag van ons een heldere visie, een
nuchtere opstelling en een deskundige
inbreng verwachten. Principieel en
praktisch. De kandidatenlijst vindt u
verderop in deze verkiezingskrant. Veel
jonge deskundige mensen uit alle
woonkernen staan op de lijst. Mensen die
zich willen inzetten voor het programma
van de SGP en voor het belang van onze
mooie gemeente. Onze wens en streven is
dat de komende raadsperiode zich
kenmerkt door een stabieler
gemeentebestuur dan in de afgelopen
raadsperiode. Een politiek stabiel
gemeentebestuur biedt een goede basis
voor goede besluitvorming. Dat is in het
belang van alle inwoners. 

De SGP hecht veel waarde aan het eigen
karakter, de identiteit van onze gemeente.
Dat is het beste gewaarborgd als de ge-
meente een eigen bestuur blijft houden.

 Samenwerking met de andere
 gemeenten op het eiland is dan
 soms nodig, maar onze gemeen-
 teraad houdt daarbij het eerste
 en laatste woord. Ook in zaken
 die het ISGO regelt. De eigen
 identiteit van onze gemeente
 betekent ook dat wij  streven
 naar vitale woonkernen, waar 
 een goed woon-, werk-, en leef-
 klimaat is. Waar de kwaliteit van
 de woonomgeving goed is, waar
 iedereen zich veilig en thuis voelt.

Het is geen geheim, de SGP is zuinig op de
zondag(srust). Dit is ook voor vele
recreanten een van de kenmerken van onze
gemeente. Daarom vinden we dat er geen
winkelopenstelling op zondag is en er ook
verder een terughoudend beleid wordt
gevoerd als het gaat om allerlei niet-
kerkelijke evenementen of openstelling van
gemeentelijke accommodaties op zondag.

U kunt ons aanspreken op onze
beleidsvoornemens. Hiervoor willen wij
ons van harte inzetten. In vertrouwen op de
Heere, de Almachtige God, bereiden we
ons voor op de verkiezingen. In dat
vertrouwen mogen we de uitkomst van de
verkiezingen aan Hem overlaten. Dat
ontslaat ons echter niet van onze
verantwoordelijkheid bij het uitbrengen van
onze stem.

UITNODIGING
Eilandelijk SGP-Jongeren 
debat avond m.m.w. alle

eilandelijke SGP lijsttrekkers op 
DV zaterdag 4 maart

volg de info in de pers

Op D.V. 7 maart a.s. krijg u de gelegen-
heid om te stemmen voor een nieuwe
gemeenteraad. Maak vooral gebruik van
die gelegenheid. Het gaat om de kwaliteit
van uw woonomgeving, uw veiligheid,
voorzieningen in uw woonplaats, de
besteding van uw financiële bijdrage en
nog veel meer. Waarom is uw stem op de
SGP een goede weloverwogen keuze?
Met deze verkiezingskrant willen wij u
duidelijk maken wat u van ons mag
verwachten, waarop álle burgers van de
gemeente Goedereede ons mogen
aanspreken.

De SGP streeft naar een samenleving
waarin burgers en overheid zich houden
aan de Christelijke waarden en normen.
Waar iedereen aanspreekbaar is op z’n
eigen verantwoordelijkheid. Geen gedoog-
beleid. Doen wat je zegt. Een betrouwbaar,
geloofwaardig en herkenbaar bestuur.

Als SGP vinden wij dat waarden en normen
nodig zijn voor een goede samenleving.
Het is daarbij van groot belang waaraan die
waarden en normen ontleend zijn. Voor de
SGP is dat de Bijbel. De Bijbel is het
Woord van God. Dat bevat een boodschap
voor het welzijn van alle mensen. Dus ook
voor iedere burger van Goedereede.
Naar onze vaste overtuiging is dit een
goede basis voor het bestuur van onze
gemeente. Op deze basis zijn wij graag 
Tot Uw Dienst!



Om een gemeenschap te dienen moet er oog zijn voor die gemeenschap. In onze
gemeente zijn diverse kernen met allen hun eigen historie. Om de leefbaarheid en
vitaliteit van deze kernen duurzaam in stand te houden en waar kan doen
toenemen, moet de komende raadsperiode voldoende aandacht aan dit onderwerp
worden gegeven.

Vorig jaar is er een nota verschenen die de titel draagt: ‘Vitale Regio’. In deze
eilandelijke nota wordt ingegaan op diverse aspecten mbt eilandelijke samenwerking.
De regio kan alleen vitaal zijn als alle kernen een betrokken gemeenschap hebben.
Onderdelen voor een vitale kern zijn a.o.: een prettige woonomgeving, voldoende
bouwmogelijkheden voor met name starters, een prima winkelbestand en mogelijkheden
voor bedrijvigheid. Ook de gemeentelijke accommodaties kunnen hierin een rol spelen.

De SGP is ervan overtuigd dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Om
‘vergrijzing’ tegen te gaan, en daarmee de vitaliteit voor de toekomst te waarborgen,
dienen er volop mogelijkheden te zijn juist voor jonge gezinnen. Beleidsnota’s dienen
hier voldoende rekening mee te houden. Provinciale subsidies kunnen door de gemeente,
maar ook door andere particuliere initiatieven gebruikt worden om hier actief mee aan
de slag te gaan. Het gaat dus om de duurzaamheid van de samenleving en dan niet alleen
in materieel opzicht, maar ook in immaterieel opzicht. Kortom, om onze verkiezings-
slogan 'Tot Uw Dienst'  waar te maken gaat de SGP gaat komende jaren voor vitale
kernen.

P.C. Grinwis
Ouddorp

34 jaar

2

Supermarkt Manager, Raadslid,  lid raads-
commissie Grondgebiedzaken, penningmeester

SGP-verband van Zuid-Hollandse raadsleden,
voorzitter  SGP-commissie Publiciteit

Actief  in kerkelijk jeugdwerk

'Bij een dienende gemeente is
klantvriendelijkheid en communicatie 

van groot belang.'

A. Klijn
Ouddorp

59 jaar
oud-Zeevisser (Schipper)

Bestuurslid van de Nederlandse Vissersbond,
Visserij vereniging Zuid-West, Coöp 'Westvoorn',

PBO Radio Goeree Lokaal,
Programmamaker 'U zij de Glorie'

'Laat uw stem niet verloren gaan, stem
Christelijke Politiek, Stem SGP.'

6
P.C. Klink

Stellendam
30 jaar

8
P.J. Tanis
Ouddorp

29 jaar

7

Commerciëel/logistiek medewerker bij een
agrarische toeleverancier, 

steunfractielid, plv raadscommissies, 
lid van de SGP commissie Publiciteit,

'SGP, de partij die bij een besluitvorming
altijd hun principiële standpunten laten

meewegen.'

 hoofd financiën bij 
Woningbouwvereniging "Dirksland"

steunfractielid, ouderling-kerkvoogd bij de
Nederlandse  Hervormde Gemeente (ihv) van

Stellendam

'SGP staat voor: Practische en concrete
politiek die gericht is op de samenleving

als geheel, gebaseerd op Gods
onfeilbaar Woord.'

De Gemeente Goedereede is  een belangrijke visserij en recreatie gemeente. We zullen samen
met diverse vakorganisaties alles uit de kast moeten halen om dit te behouden.
Windmolenparken, Tweede Maasvlakte en Zeereservaat bedreigen de visserijsector.

Eind december 2005 heeft Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) een eerste concept
plan voor het zeereservaat voorgelegd. Er zal nadrukkelijk rekening gehouden moeten worden hoe
de recreatiesector en de beroepsvisserij zoveel mogelijk ruimte gelaten kan worden in dit gebied.
Het zeereservaat bestaat uit twee onderdelen: een zeebodemreservaat van 25.000 ha waar
beperkingen voor de bodemberoerende beroepsvisserij gaan gelden met daarbinnen een viertal
rustgebieden met een oppervlakte van 9.500 ha. De exacte begrensing van de rustgebieden zijn
nog niet bekend. Bij de begrensing van deze rustgebieden word rekening gehouden met de
ecologische vereisten, maar ook met de ligging van vaargeulen en het zoveel mogelijk ontzien van
de recreatie concentratiegebieden. De komende maanden gaat PMR verder in overleg met diverse
organisatie’s om maatregelen te bespreken, deze waar mogelijk is aan te passen en aan te
scherpen. Volgens planning wordt in mei 2006 het plan gepresenteerd aan een breder publiek.
Daarna kan het de formele inspraak-procedure in. Het zeereservaat kan in januari 2008 een feit
zijn. Instellen van het zeereservaat Voordelta zal voor vissers en recreatie schade aan brengen.
Wanneer er aantoonbaar sprake is van onevenredige schade kent de Nederlandse wetgeving een
serie regelingen om in zulke gevallen de schade te compenseren. Wij zitten niet op compensatie te
wachten. Er moet in onze gemeente gewoon recreatie en visserij mogelijk zijn in de Voordelta.
Recreatie en Visserij is voor de gemeente Goedereede van groot belang. De SGP staat er klaar
voor om de strijd aan te gaan. Met GODS hulp staat de SGP tot uw dienst.

H. Tanis
Goed.-Havenhoofd

61 jaar

3

Ondernemer visserijbedrijf, Raadslid, lid
raadscommissie Publiekszaken, penningmeester

Nederlandse Vissersbond, Bestuurslid
Nederlands Visbureau, Bestuurslid Coöperatieve
Producentenorganisatie Ned. Vissersbond U.A.,

plv. bestuurslid Productschap Vis, Ouderling
Nederlandse Hervormde Gemeente (ihv)

'Christelijke Politiek, is het besturen zoals
Gods Woord het ons aangeeft.'

RRRReeeeccccrrrreeeeaaaattttiiiieeee    &&&&    VVVViiiisssssssseeeerrrriiiijjjj

VVVViiiittttaaaalllleeee    kkkkeeeerrrrnnnneeeennnn



K. Klepper
Ouddorp

29 jaar
Hovenier. Steunfractielid,

Kerkelijk jeugdwerk (zondagsschool)
en secretariaat Evangelisatiecommissie 

'Op bijbelse basis gebouwd, is
samenlevings behoud.'

9
M. ten Cate

Goedereede
28 jaar

A. Kasteleijn
Ouddorp

19 jaar

10

Studie Infratechniek, Scribent websitecommissie
SGP Goedereede, Steunfractielid

Actief in verenigingsleven Nederlandse
Hervormde Gemeente (ihv) te Ouddorp

'SGP: voor identiteit en kwaliteit in
Goedereede.'

assistent controller bij een Multi-National,
kerkvoogd Nederlandse Hervormde Gemeente

(ihv) te Goedereede, lid bouwcommissie, 
bestuurslid Zondagsschool.

'Geloofwaardige politiek is gebaseerd op
Gods Woord daarom 

Stem Geloofwaardige Politiek,
iedere stem telt.'

11

K. Soeteman
Goedereede

38 jaar
Medewerker bedrijfsbureau bij een

woningbouwverenging, ouderling (scriba) v.d.
Nederlandse Hervormde Gemeente (ihv) te

Goedereede bestuurslid Friedenstimme
Nederland, bestuurslid SGP Kiesvereniging,
steunfractielid, secretaris SGP Ombudsteam 

'Strijden voor het in vrijheid uit mogen
blijven dragen van bijbelse normen en
waarden,  welke noodzakelijk zijn voor

een gestructureerde samenleving.'

5

T. Human
Stellendam

60 jaar
Agrariër, Raadslid, lid raadscommissie

Grondgebiedzaken

'Genormeerde politiek getoetst aan Gods
Woord heeft alleen waarde.'

4

Het SGP-Ombudsteam dat in 2004 is opgericht heeft de afgelopen twee jaar
diverse klachten en vragen van uiteenlopende aard ter behandeling gekregen van
diverse burgers uit onze gemeente. Het Ombudsteam staat de komende jaren, zo
de Heere ons dit geeft, voor u klaar om de verkiezingsbelofte: ‘Tot Uw Dienst’
waar te maken.

Met het instellen van het ombudsteam heeft de SGP een extra middel gemaakt om op de
hoogte te blijven van het wel en wee van de bevolking.Voorop staat dat elke inwoner
van de gemeente Goedereede welkom is met vragen of klachten. Dat betekent nog niet
dat alle zaken waarmee het ombudsteam wordt geconfronteerd ook door hun kunnen
worden opgelost. Soms zijn er klachten waarvoor men (eerst) een klacht moet indienen
bij de gemeentelijke klachtenregeling of bij een andere instelling. Daar kan het
ombudsteam u dan bij helpen of kan zij u wijzen op de manier hoe u het moet
aanpakken. Het zal begrijpelijk zijn dat geen klachten in behandeling worden genomen
die voor de SGP op principiële bezwaren stuiten. Ook zijn overheidsbepalingen en -
richtlijnen voor hen maatgevend.

Het ombudsteam wil zich beperken tot klachten van individueel belang of
maatschappelijk buurtbelang. Er zullen geen juridische procedures worden gevoerd.
Uiteraard worden de klachten strikt vertrouwelijk behandeld.
E-mail: ombudsteam@sgp-goedereede.nl

SSSSGGGGPPPP----OOOOmmmmbbbbuuuuddddsssstttteeeeaaaammmm

Sinds het duale stelsel is er nog al wat veranderd, o.a. de raadscommissies. Het
aantal is gereduceerd tot twee n.l. Grondgebiedzaken en Publiekzaken. Alles wat
voorheen in de raadscommissie Ruimtelijk Ordening werd behandeld komt nu in
de commissie Grondgebiedzaken.

Ruimte is nodig om te wonen, betaalbare huizen voor starters, levensloopbestendige
woningen, seniorenwoningen, woonzorgwoningen (wozoco) enz. Ruimte is nodig om te
werken en voor het bedrijfsleven vandaar een bedrijventerrein. Verder vraagt recreatie en
natuur om ruimte in onze gemeente. Toch willen we ook onze agrarischebedrijven
behouden waar de ruimte vandaan moet komen. Het is toch de agrarische sector die voor
de eerste levensbehoefte zorg draagt. De sector zal in de toekomst gewassen moeten
telen die als grondstof kunnen dienen voor het produceren van biobrandstoffen. Hiermee
wordt de uitstoot van broeikasgas CO2 gereduceerd zodat er verantwoord wordt
omgegaan met onze aardolie voorraad. Volgens Gods Woord hebben we de opdracht, om
de aarde te bouwen en te bewaren. Het is een werk wat tijd en inspanning vraagt om de
verschillende belangen van onze burgers te behartigen en tegen elkaar af te wegen.
Vooral om woningbouw te realiseren is een lange planologische procedure te doorlopen.
Voor een partiële herziening van het streekplan 2000-2010 door Gedeputeerde Staten
moet regionaal (eilandelijk) een contourenvisie worden opgesteld waarin woonvisie en
een woonbehoefte van iedere gemeente moet worden aangeleverd. Dit alles vraagt veel
tijd. De S.G.P. dringt er op aan dat bouwplannen worden voorbereid en zodra er groen
licht komt we kunnen bouwen. Ook in Ruimtelijk Ordening staat de SGP tot uw dienst.

RRRRuuuuiiiimmmmtttteeee    iiiinnnn    oooonnnnttttwwwwiiiikkkkkkkkeeeelllliiiinnnngggg



GGGGeeeemmmmeeeeeeeennnntttteeeelllliiiijjjjkkkkeeee    ddddiiiieeeennnnssssttttvvvveeeerrrrlllleeeennnniiiinnnngggg
De SGP denkt bij gemeentelijke dienstverlening vooral aan slagvaardigheid en klantgerichtheid. U
wilt immers niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Ambtenaren behoren zoveel
mogelijk met u mee te denken. Stuurt u een brief of klacht naar het gemeentehuis, dan moet u
weten wanneer en hoe die behandeld wordt. Ook voor de ambtenaren is het uiteraard belangrijk
om te kunnen werken volgens een vastgelegd kwaliteitssysteem. Overigens kan een steeds groter
deel van de dienstverlening digitaal verlopen. De SGP wil graag actief gebruik maken van de
mogelijkheden op dit gebied. Wel vragen wij nadrukkelijk aandacht voor de groep burgers die geen
gebruik maakt van digitale diensten. Het mag niet zo zijn, dat bepaalde diensten alleen maar
digitaal beschikbaar zijn. Heeft u geen internet, dan moet u evengoed van alle diensten gebruik
kunnen maken en alle informatie kunnen verkrijgen.

– De termijn voor de afhandeling van brieven en
   klachten moet duidelijk zijn.
– De gemeentelijke dienstverlening moet efficiënt 
   en zo mogelijk kostendekkend zijn.
– De gemeente Goedereede moet beschikken over
   een milieustraat met een gunstige openstelling.
– Iedere woonkern moet een eigen begraafplaats
   hebben die ook toegankelijk is voor mensen met
   een beperking.

FFFFiiiinnnnaaaannnncccciiiieeeeeeeellll    ppppeeeerrrrssssppppeeeeccccttttiiiieeeeffff
De SGP is van mening dat de gemeente een gezond en verantwoord financieel beleid moet kunnen
voeren. Dat houdt onder meer in, dat er tegenover structurele uitgaven ook structurele inkomsten
moeten staan. De totale gemeentelijke lasten voor de burger mogen echter niet uit balans raken.
De gemeente geeft gemeenschapsgeld uit. Dat vraagt om een weloverwogen beleid. De uitgaven
moeten doelmatig, zuinig en verantwoord zijn en het is niet wenselijk om de reservepositie aan te
tasten. De gemeenteraad heeft de taak om namens de burgers toezicht te houden op de
gemeentelijke financiën. Het college van burgemeester en wethouders dient daartoe voldoende
informatie te verschaffen over de financiële consequenties van het beleid. Naast de controle van
het beleid door de gemeenteraad vindt financiële controle door de Rekenkamercommissie plaats. 
– Verhoging van de gemeentelijke heffingen en belastingen is (met uitzondering van
   inflatiecorrectie) pas aan de orde nadat bezuinigingen en aanpassing van het investeringsbeleid
   niet voldoende financiële ruimte bieden. Gemeentelijke uitgaven dienen sober en efficiënt te zijn.
– Het college moet in de begroting duidelijk maken welke wensen van de gemeenteraad niet zijn
   opgenomen en waarom niet. Alleen dan kan de raad beoordelen of het college de juiste keus
   heeft gemaakt. Er dient voldoende toezicht te zijn op zowel het financieel beleid als de
   uitvoering daarvan.

E. Tanis
Goedereede

40 jaar
Software Engineer, voorzitter Schoolbestuur

'Eben-Haëzer', Bestuurslid federatieve
samenwerking PCO, Jeugdraad Hervormde

Gemeente Goedereede

'Eerlijkheid voor alles
Beleid moet altijd en naar iedereen uit te

leggen zijn.'

D. Hoek
Ouddorp

47 jaar

drs. S. Bezuijen
Ouddorp

28 jaar

'Politiek met  een boodschap!'

psycholoog, wetenschappelijk onderzoeker. Hoofd Economische en administratieve dienst
verzorginshuizen en extramurale zorg 

binnen 'Zorgzaam'
Bestuurslid stichting 'Eben-Haëzer'

'Staan voor Geloofwaardige Politiek is:
openheid en dienstbaar zijn, dat geldt ook

de gemeentelijke overheid.'

A.H.C. van Rossum
Stellendam

29 jaar
Makelaar/Taxateur

Kerkvoogd Nederlandse Hervormde Gemeente
(ihv) te Stellendam

Opstapper reddingsboot Pr. Margriet

'Door te stemmen op de SGP zorgt u er
voor dat er binnen onze gemeente

Goedereede een politiek bedreven wordt
op basis van Bijbelse normen en waarden.'

D.J. Stout
Goedereede

48 jaar

P. den Hertog
Ouddorp

39 jaar
Ondernemer Mekkerstee,

hulpkoster Ger. Gemeente te Ouddorp

'Er zijn voor de burger: Slagvaardig en
klantgericht vanuit een betrouwbare,

geloofwaardige en herkenbare overheid.'

Zelsfstandig ondernemer, 
bestuurslid SGP kiesvereniging

'Duidelijkheid, daadkracht en
betrouwbaarheid;

Dé maatstaven voor een 
geloofwaardige politiek!'

12 13 14 15 16 17

TTTTOOOOTTTT    UUUUWWWW    DDDDIIIIEEEENNNNSSSSTTTT!!!!
GGGGooooeeeeddddeeeerrrreeeeeeeeddddeeee    iiiinnnn    bbbbeeeessssttttuuuuuuuurrrrlllliiiijjjjkkkk    ppppeeeerrrrssssppppeeeeccccttttiiiieeeeffff

Om goed te functioneren, dient het gemeentebe-
stuur betrouwbaar, geloofwaardig en herkenbaar te
zijn. In onze visie heeft God de overheid ingesteld
om de maatschappij in goede banen te leiden.
Daarom mag de overheid van u vragen, dat u zich
aan de regels houdt. Zij moet zich uiteraard ook
zelf aan die regels houden! Het handelen van
iedere overheid, dus ook van het gemeentebestuur
richting burger, moet consequent en redelijk zijn.
Dit proces komt het beste tot zijn recht als de

gemeenteraad intensief contact onderhoudt met de inwoners van de gemeente. De SGP hecht veel
waarde aan het eigen karakter, de identiteit van de gemeente. Wij kunnen dit karakter het beste
vasthouden als de gemeente haar eigen bestuur heeft. Voor een kleinere gemeente als de onze is
samenwerking met andere gemeenten soms noodzakelijk, maar dit mag de zelfstandigheid van
Goedereede niet aantasten.

– De samenwerking met buurgemeenten binnen het ISGO is nuttig, maar de gemeenteraad
   houdt het eerste en het laatste woord, ook in zaken die het ISGO regelt.
– De gemeenteraad dient nauwe contacten te onderhouden met de burgers en daarvoor
   initiatieven te ontplooien.
– Op het gemeentehuis moet één klachtenmeldpunt komen voor alle mogelijke klachten, 
   uiteraard in combinatie met een goed werkend klachtensysteem.

OOOOppppeeeennnnbbbbaaaarrrreeee    oooorrrrddddeeee    eeeennnn    vvvveeeeiiiilllliiiigggghhhheeeeiiiidddd
Het is belangrijk dat u zich veilig voelt in uw woonomgeving en op straat in het algemeen. De
gemeente heeft daarin een belangrijke taak. Problemen op dit gebied, zoals criminaliteit, versla-
ving, uitgaansproblematiek, verkeersveiligheid en een rommelige openbare ruimte, hebben vaak
alles met elkaar te maken. Het veiligheidsbeleid moet daarom al deze zaken in samenhang
aanpakken. Ook wij als inwoners van de gemeente Goedereede hebben een taak om onze
gemeente netjes en veilig te houden. Het voor-
kómen, de preventie van onveilige situaties, heeft
uiteraard de hoogste prioriteit.
– Ouddorp, Goedereede en Stellendam moeten elk
   hun eigen brandweerkorps (en brandweerkazerne)
   behouden.
– Er moet een ambulancepost in de gemeente blijven
   en er dient toezicht te zijn op de aanrijtijden.
– Voldoende politie inzet in de gemeente.

De Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO)

In de komende raadsperiode zal de
WMO ingevoerd worden. Zoals het er
nu voorstaat zal dat DV 1 januari 2007
worden. De WMO omvat de Wvg, de
Welzijnswet en een deel van de ABWZ. 

In de WMO worden de gemeenten
verantwoordelijk voor de maatschap-
pelijke ondersteuning aan de burgers. De
SGP vindt het een goede zaak dat deze
verantwoordelijkheid bij de burgers
gelegd wordt. De gemeente staat als
overheidsbestuur lager als bijv. een
Tweede Kamer en kan dus voorzieningen
afstemmen op concrete behoeften en
specifieke omstandigheden. De gemeente
heeft hierin een bepaalde beleidsvrijheid.

De SGP vindt echter dat deze beleids-
vrijheid niet ten koste moet gaan voor de
zekerheid van de burger. In bijzonder als
het gaat om ondersteuning waarbij
identiteitsaspecten een rol gaan spelen.
De mogelijkheid om identiteitsgebonden
ondersteuning te krijgen is belangrijk
voor het welzijn van alle mensen in onze
gemeente. De SGP pleit daarom voor een
zorgvuldige invoering van de WMO in
Goedereede. De gemeente moet het
beleidsplan ter advisering voorleggen aan
de gezamenlijke vertegenwoordigers van
organisaties voor en van vragers van
steun op het gebied van maatschappelijke
ondersteuning. 

Het is ook belangrijk dat de gemeente
regelmatig overleg voert met diverse
organisaties, instellingen en kerken.
Samengevat: keuzevrijheid van zorg en
ondersteuning is een belangrijk
uitgangspunt van de SGP. Daarmee willen
wij TOT UW DIENST zijn. 

RRRRuuuuiiiimmmmtttteeeelllliiiijjjjkkkkeeee    aaaassssppppeeeecccctttteeeennnn

De gemeente heeft een belangrijke taak
als het gaat om de kwaliteit van wonen.
Voor alle doelgroepen dienen er woningen
beschikbaar te zijn, om te voorkomen dat
bepaalde groepen zich genoodzaakt zien
Goedereede te verlaten. Een evenwichtige
opbouw van de bevolking draagt bij aan
een gezonde samenleving. Nieuwbouw is
daarom, in de visie van de SGP, doel-
groepgericht en betaalbaar.

In een bestemmingsplan is vastgelegd welke
bestemming een bepaalde locatie krijgt,
zoals bedrijventerrein, woningbouw of
groengebied. De gemeente dient bij het
opstellen van een dergelijk plan binnen het
ruimtelijk beleid van het Rijk te blijven,
maar moet ook rekening houden met de
belangen van verschillende betrokkenen. De
SGP vindt dat u als bewoner van een
bepaald gebied moet kunnen meepraten over
de concrete invulling van uw woonom-
geving. Wij moeten zorgvuldig omgaan met
natuur- en groengebieden. De bescherming
hiervan draagt immers bij aan een goede
leefomgeving. Agrariërs kunnen op vrij-
willige basis bijdragen aan het natuur- en
landschapsbeheer.

– Belanghebbenden moeten persoonlijk en
   zo snel mogelijk de juiste informatie
   ontvangen over de wijziging van
   bestemmingsplannen, de inspraak- 
   mogelijkheden e.d.
– Door de bouw van een woonzorgcomplex
   moet er woonruimte komen voor mensen
   met een zorgbehoefte, zodat zij met enige
   ondersteuning zo lang mogelijk
   zelfstandig kunnen wonen.
– De SGP is niet tegen de ontwikkeling van
   natuurgebieden, maar vindt dat de
   landbouw optimaal moet kunnen blijven
   functioneren.



A. v.d. Klooster
Ouddorp

40 jaar
Zelfstandig ondernemer

binnen de gemeente Goedereede

'Laat de vrouw, in haar waarde!'

J. de Geus
Stellendam

65 jaar

W. Westhoeve
Ouddorp

39 jaar
nazorgcoördinator bij een bouwbedrijf,

secretaris Zondagsschool,
bestuurslid mannenkoor

'Wie SGP stem,  kiest met een bewuste
keus voor politiek dat gegrond is op het

Woord van God.'

oud medewerker  Provincie Zuid-Holland als
projectleider, lid Ombudsteam SGP Goedereede

secretaris Stichting Vermogensbeheer
Nederlandse Hervormde Gemeente 

(ihv) van Stellendam

'De SGP staat voor een principieel
leefbare gemeenschap.'
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DDDDeeee        eeeeccccoooonnnnoooommmmiiiieeee    vvvvaaaannnn    hhhheeeetttt
mmmmeeeeeeeerrrr,,,,    mmmmeeeeeeeerrrr,,,,    mmmmeeeeeeeerrrr????

De SGP onderkent het belang van econo-
mische groei, maar vraagt daarnaast na-
drukkelijk aandacht voor het ‘rentmees-
terschap’. Het moet niet altijd gaan om
‘meer, meer, meer’. Dat betekent onder
andere dat we voor de komst van
bijvoorbeeld bedrijven moeten kijken
naar de relatie tot de (woon-)omgeving.

Bovendien wil de SGP de zondagsrust in
de gemeente handhaven. De economie is
daaraan ondergeschikt. De SGP vindt het
belangrijk dat er in Goedereede een gunstig
klimaat heerst voor ondernemers.
Periodiek contact met de bedrijven is
daarom erg nuttig. De gemeente kan zor-
gen voor voldoende vestigingsmogelijk-
heden voor bedrijven, het stimuleren van
startende ondernemers en goede infor-
matievoorziening en dienstverlening. 

Toerisme en recreatie vormen een
belangrijke pijler onder de economie van
Goedereede. Het stimuleren van het
toerisme heeft echter onmiskenbaar effect
op de zondagsrust, de instandhouding van
christelijke waarden en normen en het
milieu. De SGP geeft daarom prioriteit aan
kwaliteitsverbetering binnen de sector.

– De SGP is tegen de openstelling van
   winkels op zondag.
– De agrarische sector moet in de
   buitengebieden blijven bestaan.
– De bevolking is gebaat bij een gevarieerd
   winkelaanbod. Wel dienen de winkels
   geconcentreerd te zijn in de dorpskern.
– De visafslag in onze gemeente moet, als
   het enigszins kan, worden gehandhaafd.
– De recreatiesector moet zich richten op
   kwaliteitsverbetering, niet op uitbreiding.

– Bij de inrichting van de openbare ruimte
   moet nadrukkelijk aandacht zijn voor
   buitenspeelruimten.
– De gemeente moet plaatsing op een
   monumentenlijst belonen met
   stimuleringsbijdragen bij verbouwingen.
– Naast de bibliotheek moeten de biblio-
   theekbussen in de andere dorpskernen
   blijven, zolang daar behoefte aan is.

– Soberheid, doelmatigheid, veiligheid en
   een zo groot mogelijke multifunctionaliteit
   zijn de belangrijkste uitgangspunten bij
   het realiseren en in stand houden van
   sportaccommodaties.

OOOOnnnnddddeeeerrrrwwwwiiiijjjjssss

De gemeente heeft verschillende verant-
woordelijkheden op het gebied van onderwijs,
zoals de huisvesting van scholen en leer-
lingenvervoer. De financiële kanten hiervan
zullen de nodige creativiteit van het gemeente-
bestuur vragen. De SGP is van mening dat
hierbij aandacht moet zijn voor de identiteit van
de scholen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het
gebruik van een schoolgebouw door andere scholen of instellingen. Verder moeten scholen
kunnen werken met schoolbegeleidingsdiensten die passen bij hun identiteit.

– Op het vervoer van en naar zwem- en gymonderwijs mag niet worden bezuinigd.
– Bij nieuwbouw van scholen moeten actuele prognoses leiden tot toekomstgericht bouwen.

    WWWWoooonnnneeeennnn    eeeennnn    rrrreeeeccccrrrreeeeëëëërrrreeeennnn
De kwaliteit van uw woonomgeving is voor u
ongetwijfeld van groot belang. Het gaat dan
niet alleen om een goede woning, maar ook
om zaken als de aanwezigheid van voorzie-
ningen, ruimte en groen, een goede infra-
structuur en openbaar vervoer. De SGP wil
deze basisvoorwaarden nadrukkelijk betrek-
ken bij het opstellen van bestemmingsplan-
nen. De aanwezigheid van monumenten draagt

bij aan het in stand houden van het karakter van de dorpskernen. De SGP is voorstander van
de bescherming van het culturele erfgoed, maar wil nadrukkelijk aandacht vragen voor de
belangen van de eigenaar. 

Cultuur is een breed begrip. Wij staat er positief tegenover wanneer mensen hun gaven ont-
plooien, maar ziet de rol van de gemeente slechts als aanvullend of ondersteunend. Het aan-
bod aan recreatievoorzieningen moet gevarieerd zijn, om zoveel mogelijk inwoners de gele-
genheid tot ontspanning te bieden. Zo kunnen fietspaden, wandelpaden en parken/plant-
soenen in een behoefte voorzien. Daarnaast neemt sport een belangrijke plaats in. De SGP
is voorstander van sport, maar vindt wel dat de zondagsrust in ere moet worden gehouden.



W.K. v.d. Laan

Onderhoudsschilder.

W.K. v.d. Laan
Goedereede
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Onderhoudsschilder.

Bestuurslid van de W.B.V.
Beter Wonen in Goedereede, 
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'Woningbouw, veiligheid en leefbaarheid
is van groot belang in Goedereede.'

J.M. v Oostenbrugge
Stellendam

45 jaar

K. Rabouw
Ouddorp

44 jaar
18 jaar chauffeur geweest en sinds 2002

operator bij Greif Nederland

'Door op de SGP te stemmen kunnen we
een steentje bij dragen aan verantwoorde

politiek op grond van Gods Woord.'

Vestigingsmanager
keukenshowroom,bestuurlijke taken in kerkelijke

commissies, voorzitter mannenkoor

'Politiek verantwoord kiezen is principieel
stemmen voor een leefbaar

gemeentebeleid.'
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God heeft de mens als rentmeester over deze aarde aangesteld. Dat betekent dat wij
aandacht behoren te hebben voor de manier waarop wij met de aarde en de natuur-
lijke bronnen omgaan. De gemeente kan dat bijvoorbeeld doen door een goed beleid
uit te voeren met betrekking tot bijvoorbeeld riolering, energiebeleid, waterbeheer
en afvalinzameling. De gemeente dient duurzame energiebronnen te benutten.

JJJJoooouuuuwwww    sssstttteeeemmmm    kkkklllliiiinnnnkkkktttt    ddddoooooooorrrr!!!!
Dat jongeren zich verbonden weten met de SGP laat zich
afspiegelen in het ledenaantal van de SGP-Jongeren.
Jaarlijks weet de SGP-Jongerenorganisatie het ledenaantal
te verhogen.

Dit is tekenend in een samenleving waar veel jongeren politiek bestempelen met saai en
moeilijk. De basis van deze ontwikkeling is de duidelijke boodschap die de SGP mag
laten horen. Deze boodschap, politiek bedrijven die gebaseerd is op het woord van God,
geeft herkenning aan veel jongeren. Veel zaken die mis zijn gegaan de laatste jaren,
abortus, euthanasie, koopzondag etc, zijn af te leiden van een beleid die haaks staat op
het geen wat de Bijbel ons voorschrijft. Het is noodzakelijk dat deze boodschap nog
dagelijks klinkt.

Ook de SGP- jongeren in Goedereede mag
een groei in ledental onder de jongeren
herkennen. Als studieverenging behandelen
we een aantal keer per jaar praktische
onderwerpen. Vaak wordt er een spreker
uitgenodigd die weet in te gaan op vragen
die onder ons als jongeren leven. Voor D.V.
zaterdag 18 februari staat er een
jongerendebatavond gepland. Op deze 
avond hopen alle politieke partijen
vertegenwoordigd te zijn. Eerst zullen de
fractievoorzitters aan de hand van stellingen met elkaar van gedachten wisselen. Verder
wordt er veel ruimte geboden om als jongeren, politiek geïnteresseerd of juist helemaal
niet, met de fractievoorzitters van gedachten te wisselen. Voor jongeren is het deze
avond de kans om op een vrijblijvende manier kennis te maken met de politiek. 

Verder hopen we als eilandelijke SGP-jongeren op zaterdag 4 maart een SGP
jongerenverkiezingsavond te houden. Op deze avond zullen de SGP lijstaanvoerders van
de 4 gemeenten van het eiland met elkaar, maar ook met de jongeren, in debat gaan over
onderwerpen die op het eiland leven.

We hopen dat in deze activiteiten duidelijk het geluid van de SGP zal klinken, dat je kan
zeggen, de SGP krijgt mijn stem want de SGP vertolkt de enige stem die nodig is om een
gemeente te besturen.

* SGP-Jongeren op excursie Europees Parlement Brussel

ZZZZoooorrrrgggg    eeeennnn    wwwweeeellllzzzziiiijjjjnnnn

In onze gemeente wonen allerlei mensen: jon-
geren, ouderen, beter gesitueerden, minder
draagkrachtige burgers, enzovoorts. Samen
vormen wij de Goereese gemeenschap. Vanuit
de bijbelse basis zet de SGP zich in voor een
samenleving waarin mensen zorg dragen voor
elkaar. Hoewel de SGP voorstander is van
particuliere initiatieven, kan de gemeente soms
bijdragen aan de zorg voor elkaar. Voorbeelden
hiervan zijn het jongerenbeleid, het
ouderenbeleid en de uitvoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, waarvan
vooral ouderen en mensen met een handicap
gebruik zullen maken. Komt u op of onder het
sociaal minimum terecht, dan moet u kunnen
rekenen op een goed sociaal vangnet. De SGP
ziet dat als een bijbelse opdracht.

– Ouders zijn verantwoordelijk voor de op-
   voeding van hun kinderen. Door een samen-
   hangend jongerenbeleid kan de gemeente
   ouders ondersteunen bij de opvoedingstaak. 
– De gemeente kan (netwerken van) mantel-
   zorgers en vrijwilligers ondersteunen door
   hen bepaalde voorzieningen aan te bieden.
– De SGP is voorstander van collectief vraag-
   afhankelijk vervoer. Deze vorm van vervoer
   ‘op maat’ moet niet uitsluitend toegankelijk
   zijn voor ouderen en mensen met een
   handicap.
– Bij een goede dienstverlening aan mensen
   met een handicap behoren onder meer zaken
   als overleg met het platform van gehandicap-
   ten en het zo vlot mogelijk verlopen van aan-
   vraagtrajecten voor bepaalde voorzieningen.
– Alleenstaande ouders met jonge kinderen
   krijgen tijdelijk ontheffing van de
   sollicitatieplicht.
– Naast een ruimhartige individuele bijstand is
   het nodig om mensen met een minimum-
   inkomen goed te begeleiden en hen te wijzen
   op de mogelijkheden van ondersteuning.



ing. W. Flikweert
Ouddorp
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Senior Projectleider bij ingenieursburo,
Voorzitter Chr. Jongerenkoor 'Con Amore'
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gemeente Goedereede, stem SGP om de

gemeente meer kleur te geven.'
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VVVVeeeerrrrkkkkiiiieeeezzzziiiinnnnggggsssspppprrrrooooggggrrrraaaammmmmmmmaaaa    SSSSGGGGPPPP    GGGGooooeeeeddddeeeerrrreeeeeeeeddddeeee    ggggeeeepppprrrreeeesssseeeennnntttteeeeeeeerrrrdddd
Op maandag 6 februari is het
verkiezingsprogramma van de SGP te
Goedereede gepresenteerd. Het motto
van deze verkiezingscampagne is,
evenals vorige keer: Tot Uw Dienst!

TOT UW DIENST, dat was de lijfspreuk
van de Franse Hugenoten. Het zal duidelijk
zijn dat deze spreuk twee uitwerkingen
mogelijk maakt. De eerst is: tot Uw dienst.
Daarbij wordt gedacht aan de dienst van
God tot Zijn eer. De tweede is: tot uw
dienst. 'Uw', nu met een kleine letter, de
dienst aan onze burgers. De overheid heeft
de roeping er zorg voor te dragen dat alle
burgers het goed (kunnen) hebben en tot
hun recht (kunnen) komen. In dit motto
staat de spanningsboog getrokken van de
bijbelse gefundeerde taakopvatting over 
het ambt van de overheid als dienaresse
van God.

Ook is de nieuwe website van de SGP te
Goedereede officieel geopend door
lijsttrekker J. Klepper. De SGP hoopt
hiermee een bijdrage te leveren aan de
communicatie met onze burgers.

Regelmatig wordt er een stelling geplaatst,
waarop u uw stem kunt uitbrengen. De
uitslag van de stemming is meteen te zien.
De stellingen zullen een actueel politiek
karakter hebben. De eerste stelling die op
de site staat is: Het werken met wacht-
lijsten voor het uitgeven van bouwkavels is
eerlijker dan een lotingssysteem! 

Bij de lancering van de site is een nieuw
fenomeen in gebruik genomen. Via een
aantal film-
impressies
kunt u kennis
maken met
de fractie.
Ook geven
een aantal
inwoners hun
mening over
de politiek en
waarom zij op
de SGP
stemmen.

Kijk snel op
onze website!

Als blijk van waardering  werd op deze
avond de 'steunfractie' van de SGP in het
zonnetje gezet. De voorzitter van de
kiesvereniging overhandigde een boeket
bloemen aan deze dames.

Op D.V. 7 maart 2006 krijgt u de
gelegenheid om uw stem uit te brengen
op één van de partijen in de gemeente
Goedereede. De SGP roept u op om
van dat duur verworven recht gebruik
te maken.
Hiermee kunt u invloed uitoefenen op het
gemeentelijk beleid met name op die
zaken die u van belang vindt. De SGP wil
uw belangen behartigen vanuit een
christelijke overtuiging waarin de Bijbel
het richtsnoer is in het politiek handelen
tot welzijn van onze burgers. Het gaat om
de kwaliteit van uw gemeente waar u
zich thuis moet voelen.

De SGP zal zich hiervoor de komende
vier jaar volledig inzetten. Het uitgangs-
punt van de SGP is, dat de overheid ons is
gegeven om alles in deze maatschappij in
goede banen te leiden.

Het gemeentebestuur moet voldoende
middelen beschikbaar hebben om haar
taak uit te kunnen voeren. Zowel
gemeentebestuur als de burger moeten
zich houden aan wet- en regelgeving. 

Dit vraagt een consequent beleid van de
gemeente, echter moet dit beleid wel uit te
leggen zijn aan de burger.

De gemeentelijke overheid moet betrouw-
baar, geloofwaardig en herkenbaar
zijn voor de burger. Burgers moeten weten
hoe het politieke proces zich binnen
een gemeente voltrekt. De gemeente moet
burgers beter voorlichten. Communicatie
met de burgers heeft de SGP hoog in het
vaandel staan.
De SGP zal zich vanuit een principiële
overtuiging de komende tijd inzetten
voor een helder en herkenbaar bestuur
voor onze burgers.
De SGP is TOT UW DIENST.
Daarom: Stem op D.V. dinsdag 7 maart
2006 op Lijst 1, stem SGP.


