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GEMEENTEBELEID EN VISIE SGP GOEDEREEDE Editie 2007

In de raadsvergadering van 29 november j.l. kwamen de bouwactiviteiten
van de Vliedberg in Ouddorp aan de
orde. Al lange tijd is men van plan het
gebouw uit te breiden en het oude gedeelte te renoveren van verzorgingshuis naar verpleeghuis.

Aan het eind van 2007 is er een moment om terug te zien. Welke beleidsdoelen
hadden we en welke zijn uitgevoerd? Welke bijstellingen van beleid moeten er
komen? In 2007 is veel werk verzet door ambtenaren, college en raad. De
invoering van de WMO was een grote klus. De inzet voor het bouwen en
bouwprojecten eveneens. Talloze onderwerpen vroegen de aandacht.
Aandacht is in 2007 ook gevraagd voor de duurzame ontwikkeling van de
gemeente Goedereede. Het klimaat verandert. We leven in een wereld die
vraagt om maatregelen. De SGP is er voorstander van om kleine en grote
initiatieven in het kader van duurzame energie te ondersteunen.
In het ambtsgebed waarmee de burgemeester elke raadsvergadering afsluit
staan de woorden ‘dat al onze beraadslagingen en besluiten mogen strekken in
het waarachtig belang van de gemeente Goedereede’. Welke beslissingen en
beraadslagingen zijn echt waardevol? Dat zijn beslissingen die bijdragen aan de
samenleving van Goedereede. De SGP wil dat doen met een geopende Bijbel,
het Woord van God.
Het waarachtig belang voor ieder mens kunnen we in het bijzonder vinden in dat
Woord van God. Nu we het wonder van het Kerstevangelie herdenken, mogen
we een ieder die rijkdom van dát Wonder hartelijk toewensen!
Wij groeten ook hen die om welke reden dan ook op dit moment of al langer niet
kunnen deelnemen aan het arbeidsproces of binnen het openbare bestuur. Wij
wensen allen die ziek zijn, verdriet hebben of teleurgesteld zijn, van harte Gods
nabijheid, kracht en zegen toe. Wij zullen u gedenken in onze gebeden.
Tenslotte wensen wij u in alle opzichten een voorspoedig 2008!
Met een hartelijke decembergroet,
De SGP (steun)fractie te Goedereede.
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De Raad van Bestuur van Stichting ZORGsaam, waaronder de Vliedberg valt, heeft
echter ingrijpende plannen met het gebouw.
Onderzoek door ZORGsaam heeft uitgewezen dat nieuwbouw goedkoper is. Een en
ander kan tot gevolg hebben dat de
voorzieningen in de Vliedberg – met name
de keuken en daardoor wellicht ook tafeltje
dekje en de fysiotherapie – zullen verdwijnen. De SGP-fractie heeft aangegeven
dit een slechte zaak te vinden en hierop
tegen te zijn. Aan genoemde voorzieningen
is meebetaald door de gemeente en daarmee
door de gemeenschap. Daarom moeten ze
voor de gemeenschap behouden blijven. De
SGP-fractie kreeg bijval van alle raadsfracties en de burgemeester deed de
toezegging dat er op voorstel van de heer
Klepper een ferme brief geschreven zal
worden naar de Raad van Bestuur van
ZORGsaam, waarin aangedrongen zal
worden op het behouden van de
voorzieningen.
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Beste inwoner van onze mooie gemeente Goedereede,
Elk jaar willen we als SGPfractie u met een SGP-Nieuws,
rechtstreeks informeren over
ons raadswerk. Dus ook om
u tussentijds, tussen de verkiezingen door, te laten weten
waarvoor we staan en meer
nog, wat wij voor u kunnen
betekenen. De SGP pleit voor
meer samenwerking tussen de
gemeenten in plaats van
samenvoeging.

De gemeentebegroting voor 2008
is weer vastgesteld. Het jaar 2007
is zo goed als voorbij. In het bijna
afgelopen jaar zijn er op verzoek
van de Provincie Zuid-Holland
zogenaamde bestuurskrachtmetingen gehouden bij de gemeenten en het samenwerkingsverband op Goeree-Overflakkee.
Krachtige gemeente
Uit de resultaten blijkt dat de gemeente Goedereede het heel goed
doet. Op alle onderzochte onderdelen scoort de gemeente voldoende tot (heel) goed.
Aanbevolen wordt op onderdelen
beter samen te werken met de
andere gemeenten op GoereeOverflakkee. Het rapport is te
vinden op de gemeentelijke
website.

In het rapport, getiteld: ,,Geen
kop zonder eiland”, worden drie
opties genoemd, namelijk:
1. Doorontwikkelen van de
niet vrijblijvende samenwerking;
2. Op weg naar één gemeente
op Goeree-Overflakkee;
3. Middelharnis/Dirksland
samen als voorzieningencentrum en bestuurlijk hart
van het eiland, Goedereede
en Oostflakkee als vleugels
ter wester- en oosterzijde.
SGP
Wij kiezen voor de versterking
van de eilandelijke samenwerking.
Samen met de SGP-fracties van de
andere drie gemeenten op GoereeOverflakkee hebben we de vooren nadelen op een rijtje gezet. Als
voordeel kan genoemd worden:
sterkere ambtelijke organisatie. De
nadelen zijn echter talrijker: grote
afstand bestuur-kiezers, vervaging
christelijke identiteit en grootschaligere recreatie in onze gemeenten, met alle gevolgen van
dien. Onze conclusie luidt dat
nauwere samenwerking tussen de
vier gemeenten op het eiland geboden is. Kort gezegd: vier
gemeenten, maar toch één. Deze
SGP-nota is te vinden op onze
website www.sgp-goedereede.nl
onder fractie (eilandelijke
thema's). Wij, als SGP-fractie van
Goedereede, menen dat goede
samenwerking de enige mogelijkheid is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Terwijl daardoor toch gebruik kan worden
gemaakt van de schaalvergroting
van het samenwerkingsverband.

DE SGP: TOT UW DIENST:
Wethouder Admiraal:
'Het zorgen voor starterwoningen
is een missie van mij!'
Cultuur-natuur of natte-natuur
stand van zaken Zuiderdiep
SGP-Jongeren Goedereede
actief voor jongeren

Stelling:
Stelling
''De vier gemeenten op ons
eiland moeten binnen
afzienbare tijd 1 gemeente
Goeree-Overflakke
vormen!''
Bent u het eens of oneens, laat het
ons weten. U kunt nu stemmen op
onze website:
www.sgp-goedereede.nl

Stelling
Naar onze mening zit u niet te
wachten op één gemeente, met alle
nadelen van dien. Dat blijkt ook uit de
keuze die u maakt op de stelling op
onze website: 77% tegen; 18% voor
de stelling (zie hier boven!).
Vele onderwerpen zijn nog te noemen.
Enkele van de zaken die ons bezig
houden vindt u in deze uitgave.
Tot Uw Dienst!
Wij willen ons D.V. ook het volgende
jaar met de hulp van de Heere God, en
in de verwachting van Zijn zegen,
weer voor u inzetten. Wij wensen u
Gods zegen toe voor de komende
feestdagen en in het nieuwe jaar dat
voor ons ligt.
J. Klepper (fractievoorzitter)

SGP motie: Betere
communicatie rondom
bestemmingsplannen!
Zoals u weet heeft de SGP de dienstverlening en communicatie naar de
burger hoog in het vaandel staan.
Het motto is niet voor niets:
‘TOT UW DIENST’.
In het verkiezingsprogramma van de
SGP stond de volgende uitspraak:
‘Belanghebbenden moeten persoonlijk
en zo snel mogelijk de juiste informatie
ontvangen over de wijziging van
bestemmingsplannen, de inspraakmogelijkheden e.d.’ Reden om dit op te
nemen was het feit dat veel burgers niet
op de hoogte zijn van wijzigingen in
bestemmingsplannen.
Wij dienden op 26 april dit jaar een
motie hierover in. De motie werd door
alle partijen onderschreven. Daarbij
werd geconstateerd dat: de gemeente
aan haar minimale wettelijke verplichting tot publicatie in o.a.
Staatscourant en regionale bladen
voldoet; dat niet iedereen geabonneerd
is op de Staatscourant en dat regionale
bladen niet overal bezorgd worden; dat
de gemeente in het kader van
serviceverlening en dienstverlening
klantvriendelijk wil werken; dat het van
klantvriendelijkheid getuigd als burgers
bij (bestemmingsplan)wijziging van hun
eigendom in kennis worden gesteld.
De motie sprak uit, dat het wenselijk is
dat in het kader van klantvriendelijkheid
en serviceverlening, betrokken burgers,
naast de wettelijke publicaties, op een
actieve manier worden geïnformeerd
over wijzigingen in bestemmingsplannen en verzoekt het college om de
mogelijkheden daarvoor te onderzoeken.
Inmiddels heeft het college gehoor
gegeven aan deze motie en heeft
toegezegd bredere communicatie te
gaan toepassen m.b.t. wijzigingen in
bestemmingsplannen.

Wethouder Admiraal: ''Het zorgen
voor starterwoningen is een missie van mij!''
“Het is van het grootste belang
voor de mensen die in Ouddorp
willen blijven wonen dat er vlug
begonnen kan worden met het
bouwen. Hopelijk kan de procedure begin volgend jaar in
gang worden gezet en kunnen
De laatste tijd lijkt Ouddorp in de
halverwege 2008 de bouwactiviteiten
ban van de Gronden Breen. Op de
starten. Als er niet al te veel bezwaren zijn
akkers gelegen tussen de Havenweg,
tenminste. De eerste paal op 8 mei, mijn
Waterweg en het Smalle Einde moeverjaardag, daar streef ik met een knipoog
ten 160 woningen verrijzen, zowel
naar.” Het uitgangspunt van de gemeente
voor starters en jonge gezinnen als
voor senioren. Wethouder Admiraal en de woningbouwvereniging is om de
ontwikkelingskosten van dit project zo
is als wethouder Volkshuisvesting
laag mogelijk te houden waardoor de
verantwoordelijk voor het goede
verloop van dit project.
huizen betaalbaar blijven.

met de procedure zal zijn afgerond en dat
dit de bouw niet zal vertragen.”

Bovendien komen hierdoor weer andere
woningen in het dorp vrij, bijvoorbeeld
in de huursector, die ook weer ingezet
kunnen worden voor starters.
Zo bevordert het de doorstroom.”

Zijn er nog meer bouwmogelijkheden
voor starters naast de Gronden Breen?
“Wel in Goedereede (project Goekoop) en
Stellendam (Mavo-terrein en Fortjeshoek). U bent positief?
In Ouddorp denk ik daar echter nog niet
“Ja, ik sta zeer positief tegenover het
over. Ik zou gelukkig zijn als we over een plan. Er ligt een stedenbouwkundig en
half jaar echt konden beginnen met bou- architectonisch prima plan, wat een
wen. Ik hoor geluiden van mensen die
breed draagvlak vindt bij omwonenden,
zeggen dat de Gronden Breen wel volge- belanghebbenden en de raad. Het is met
bouwd mogen worden met starterswonin- een warm applaus begroet. Daar ben ik
gen vanwege de vraag die ernaar is, maar blij om, want onze jonge starters hebben
dat zou een verkeerd signaal zijn. Het plan recht op een woning. Als wethouder voel
moet een goede afspiegeling zijn van de
ik me medeverantwoordelijk hiervoor. Ik
rest van het dorp. Met 40% starerwoningen zie het als een missie van me om voor
Dat er vooral voor de starterwoningen
Kan archeologisch onderzoek de start nog denk ik hieraan redelijk te kunnen voldoen. voldoende woonruimte te zorgen.”
belangstelling is, bleek op de informatie- vertragen?
SGP- jongeren steunen Ouddorp bouwt voor jong en oud.
avonden die eerder dit jaar gehouden
“Ik ben blij dat we hiermee al direct zijn
De SGP-Jongeren Goedereede pleiten voor meer starterwoningen op de woningmarkt. Daarom staan
werden. De woningnood in Ouddorp is
begonnen. Er is middeleeuws aardewerk
we volledig achter de idealen van de initiatiefgroep Ouddorp bouwt voor jong en oud. Ook deze
vooral onder deze groep groot.
gevonden en de provincie heeft hierom
initiatiefgroep streeft naar het doorzetten van de plannen die voor diverse projecten zijn gemaakt.
De realisatie van de Gronden Breen verdient prioriteit binnen de gemeente Goedereede.
Wethouder Admiraal hoopt dan ook dat aangedrongen op nader onderzoek. Ik
Bij de realisatie van dit project dient echter wel rekening gehouden te worden met de omwonenden.
de eerste palen vlug de grond in gaan.
verwacht echter dat dit onderzoek tegelijk Zo’n mooi project moet voor alle inwoners van Ouddorp naar tevredenheid ingevuld worden.
Hoe langer dit project op zich laat wachten hoe duurder het wordt om als
jongeren te starten op de woningmarkt. Wij steunen dit initiatief,
doen jullie dit ook!! Kijk voor verdere informatie onder
jongeren op: www.sgp-goedereede.nl

De Raad van Goedereede en Dirksland wordt gevraagd de bestemming
te wijzigen van zeer vruchtbare
landbouwgrond (cultuur-natuur) in
natuur(brakwater getijdennatuur).

Cultuur-natuur of natte natuur
gerealiseerd wordt is onverantwoord.
Ook ethisch gezien kun je in een tijd
waarin, de wereldvoedselvoorraad
afneemt en de vraag naar biobrandstof
toeneemt, dit niet verantwoorden.

nia flink naar het noorden moeten
verschuiven. Droogte en hitte verdrijven
teelten uit Spanje, Portugal, Italië en
Dit plan heeft al veel tongen losgemogelijk uit Zuid-Frankrijk. Dit is een
maakt en er zijn al veel letters aan het
reden voor Nederland om zuinig te zijn
papier toevertrouwd. Op 30 november is
op landbouwgronden. Van een ha. goede
Op
deze
wereld
zijn
altijd
nog
meer
een goed georganiseerde conferentie
tarwe kunnen meer dan 12.000 broden
dan 900 miljoen mensen die te kort aan gebakken worden en van een ha. goede
geweest waar leden van Europees
voedsel hebben en nog dagelijks sterven suikerbieten 12.000 pakken van een kilo
Parlement, de Tweede Kamer, Proviner kinderen van de honger. Wanneer we suiker worden gevuld. Die ha. suikerciale Staten, de colleges van B en W,
rekening houden met de klimaatsde raadsleden van Goedereede en
bieten produceert daarnaast nog ruim
verandering
moeten
we
niet
alleen
naar
Dirksland en meer dan 300 belangtweemaal zoveel zuurstof als een ha.
stellenden aanwezig waren. Ook hier is de zeespiegelrijzing en de grote regen- bos van optimale kwaliteit.
val in korte tijd kijken, maar ook naar
weer duidelijk geworden dat deze
de stijging van de temperatuur in
Brakwaternatuur levert geen voedsel en
plannen niet door onze burgers
Europa.
We
zien
dan,
dat
het
in
Zuidgeen zuurstof, maar wel een rekening
worden gedragen.
Europa steeds warmer en droger wordt voor onderhoud die uit de portemonnee
De fractie van de SGP heeft vanaf het
waardoor de opbrengsten van de
van de burger betaald moet worden. Laat
begin gezegd tegen ontpolderen te zijn. landbouwproducten dalen. In een EUhet helder zijn. De SGP is niet tegen
Vruchtbare grond omzetten in een
vergadering van milieu is door de land- natuur, maar als we zien dat we sinds de
natuurgebied met eb en vloed dat,
bouwministers gezegd dat de landbouw- afsluiting van de zeearmen de Haringvolgens ons, toch nooit echt goed
gebieden in Europa de komende decen- vlietsluizen en de Brouwerdam begin

jaren zeventig, op ons eiland meer dan
2.000 ha natuur hebben gekregen,
vinden we het onverantwoord nog meer
cultuurgrond op te offeren voor natuur.
Cultuur is volgens de SGP ook natuur,
zeker nu er steeds milieuvriendelijker
wordt geproduceerd.
De SGP-fractie wil dan ook dat onze
overheid een heroverweging maakt.
De Zuiderdieppolder is een cultuurgebied met een mooie historie en moet
dan ook intact blijven.

SGP-Jongeren ook
actief voor jou!
Dat de SGP-Jongeren actief voor de
jongeren in onze gemeente zijn mag
het afgelopen seizoen duidelijk geworden zijn. Naast het beleggen van
interessante jongerenavonden hebben
we ook binnen het openbaar bestuur
van ons laten horen.
Tijdens de verkiezingsbijeenkomst voor
de Provinciale Staten hebben we op een
ludieke wijze aandacht gevraagd voor
het huizenprobleem in de gemeente Goedereede. Met name in Ouddorp is er
voor startende jongeren te weinig mogelijkheid op de woningmarkt. Daar dit
probleem helaas niet direct gemeentelijk op te lossen is, hebben we dit onderwerp naar voren weten te brengen aan de
afgevaardigde SGP-leden van de Provinciale Staten. Deze leden zullen de
houten namaakhuizen die ze in de zaal
aantroffen niet snel vergeten. Na de
mondelinge toelichting werden we er
van verzekerd dat deze kwestie opnieuw
meegenomen zal worden.
Ook hebben we de kwestie Zuiderdieppolder onder de aandacht weten te brengen van de raad en het college van de
gemeente Goedereede. In een heldere
brief hebben we laten weten dat we als
SGP-Jongeren willen oproepen niet mee
te gaan in de plannen die gemaakt
worden om de Zuiderdieppolder te
ontpolderen. Verder hebben we, als
vereniging, tijdens een informeel etentje met onder andere onze fractieleider
van de Tweede Kamer Van der Vlies,
kunnen spreken over de ontwikkelingen
die ons als jongeren bezighouden.
Ook het komend seizoen willen we weer
inspelen op de actuele ontwikkelingen
binnen onze gemeente. Hiermee willen
we het belang van al de jongeren van de
gemeente Goedereede op een verantwoorde wijze behartigen. Verantwoorde
politiek kan alleen, wanneer deze rust op
Gods Woord. Dit zal dan ook ons richtsnoer zijn. Kom gerust eens binnenlopen
op onze jongerenavonden, je zult
ontdekken dat deze avonden niet alleen
leerzaam zijn maar ook bijzonder
gezellig. Houd de website in de gaten
om niets te missen!

