













Identiteit en zelfstandigheid
De SGP stáát ervoor!




































Zelfstandig ondernemer, Raadslid, bestuurder in
een aantal maatschappelijke organisaties,
w.o. Heemraad en loco-dijkgraaf van
Waterschap Hollandse Delta.

„Laat uw stem gelden,
  Stem SGP: TOT UW DIENST!“







Opzichter senior woningbouwver., adjunct
Kiesvereniging SGP, vz. SGP-ombudsteam en
ledenwerfcie, secr. identiteitsraad verzorgings-
centrum “De Vliedberg”, ouderling (scriba) HHG
Goedereede, tweede voorzitter zondagsschool.

"Gods Woord als kompas in het
persoonlijk, maatschappelijk en

politiek leven''







Manager supermarkt, Raadslid, lid commissie
Grondgebiedzaken, bestuurslid verband van
SGP-bestuurders ZH, bestuurslid Provinciale
Vereniging SGP ZH, voorzitter SGP commissie
Publiciteit, redactie website en SGP publicaties
Goedereede.

"Dienstbaar voor de samenleving"







Agrariër, Raadslid,
Commissielid Grondgebiedzaken.

"Welvaart of crisis
altijd Schrift Gebonden Politiek"



„De SGP is voorstander van
consequente handhaving“

In de zomermaanden moet
   het politiebureau in Ouddorp
   geopend zijn. Daarnaast
   moet het in de wintermaan-
   den een beperkte open-
   stelling hebben.

Met handhaving staat of valt
   het veiligheidsbeleid, gedo-
   gen kan niet!

Overlast van horecabezoekers moet worden voorkomen.
De verslavingsproblematiek moet krachtig en integraal worden
   aangepakt.
Ouddorp, Goedereede en Stellendam moeten elk hun eigen
   vrijwillige brandweerkorps (en brandweerkazerne) behouden.
De gemeente moet blijven aandringen op voldoende financiële
   middelen voor ambulancezorg, zodat aan de normtijden wordt
   voldaan.

„De SGP staat voor betrouwbare politiek en
een zelfstandige gemeente Goedereede“

We zijn voor een
   zelfstandige gemeente
   Goedereede, maar zien wel
   de noodzaak van samen-
   werking waar nodig en
   mogelijk.
Bij samenwerking met
   buurgemeenten houdt de
   gemeenteraad het eerste
   en laatste woord, ook over
   zaken die bovengemeentelijk
   worden geregeld.
We staan voor behoud van identiteit.
Dienstverlening op lokaal niveau vinden we erg belangrijk.
We maken ons hard voor zo laag mogelijke belastingen.
De gemeenteraad dient nauwe contacten te onderhouden met de
   burgers en daarvoor het initiatief te nemen.

Waarden en normen voor de samenleving
de SGP stáát er voor!

Stem op DV 3 maart SGP, lijst 1









Design engineer (hard- en software ontwikke-
ling in de elektronica). Customer project
manager. Commissielid plaatselijke
evangelisatie- en zendingscommissie.

"Geloofwaardige politiek geba-
seerd op een vast fundament"








Supermarktondernemer, commissielid
publiciteitscommisie SGP Goedereede.

"Ook voor jongeren 
de beste keus!!"









Bedrijfsleider bij een civiele aannemer, koster
Gereformeerde Gemeente Ouddorp, 
bestuurslid zorginstelling (Steunfonds
Particuliere Synode Zuid).

"Schrift Gebonden Politiek  in
Goedereede!"







Project Manager  ingenieursburo.

"De SGP staat voor betrokken en
betrouwbare politiek"



Routes van en naar school vragen
   extra aandacht om de veiligheid
   van schoolkinderen te verbeteren.
Het afdwingen van de maximum
   snelheid moet met zo min mogelijk
   obstakels gebeuren.
Fietspaden dienen van voldoende
   verlichting te zijn voorzien.
Meer parkeerplaatsen in
   woonwijken mogen niet ten koste gaan van speelplaatsen.
Nieuwbouwwijken dienen voldoende ontsluitingswegen te hebben,
   waar nodig dienen extra ontsluitingen te worden gerealiseerd.
Klachten over de kwaliteit van wegen, voet- en fietspaden dienen
   adequaat te worden opgepakt.
Het gemeentebestuur dient waar mogelijk haar invloed aan te wen-
   den om onnodige (weg)werkzaamheden op zondag te voorkomen.

„De SGP vindt een efficiënte infrastructuur
belangrijk voor een prettige leefomgeving“

„De SGP pleit voor een dienstverlenende
instelling van de ambtelijke organisatie“

De gemeentelijke dienstverlening
   moet efficiënt en zo mogelijk
   kostendekkend zijn.
De dienstverlening van de
   gemeente moet snel, doelgericht
   en oplossingsgericht zijn.
Van de ambtenaren mag worden
   verwacht dat ze een proactieve           
   benadering nastreven.

De avondopenstelling van het gemeentehuis moet gehandhaafd
   blijven en alle diensten dienen beschikbaar te zijn voor mensen die
   geen gebruik(kunnen) maken van internet.








NVM Makelaar - Taxateur, Kerkvoogd Hersteld
Hervormde Gemeente Stellendam,  Opstapper
KNRM Stellendam.

"Politiek op basis van bijbelse
normen en waarden!"







Werkvoorbereider/calculator bij Ooms
Construction Middelharnis, bestuurslid SGP-
Jongeren Goedereede.

"Jongeren zijn welkom in 
Goedereede"







Hoofd Woondiensten & Financiën bij
woningbouwvereniging, Ouderling/Kerkvoogd
HHG Stellendam, Bestuurslid Christelijk Basis
School Het Kompas Stellendam.

"SGP: rechts én sociaal, 
met Gods Woord als de basis"







Commerciële en aansturende  functie bij een
agrarisch toeleverancier. Bestuurslid School
met de Bijbel Koningin Beatrix Ouddorp. 

"De partij waar uw/jouw Stem,
Geluid en Principes tijdens maar
ook na de verkiezingen nog telt!"



Op het vervoer van en naar zwem- en
   gymonderwijs mag niet worden
   bezuinigd.
De gemeente zorgt voor duurzame
   en adequate huisvesting.
De ontwikkeling van brede scholen
   moet van onderaf vorm krijgen, de
   gemeente oefent geen dwang uit op
   scholen of instellingen om deel te
   nemen aan een brede school.
De SGP is voorstander van de vorming van een breed zorgnetwerk binnen
   een brede school (consultatiebureau, maatschappelijk werk, logopedie, enz.).

„De SGP vraagt aandacht voor identiteit en
kwaliteit van het onderwijs“

„De SGP vindt een basis voorzieningen-
niveau in alle kernen van groot belang“

De SGP vindt dat de gemeente haar burgers veiligheid
moet kunnen garanderen. Dit door de inzet van politie,
vrijwillige brandweer en hulpdiensten, maar ook door de
bereikbaarheid van de woonkernen en bedrijventerreinen.

In gesprek met 
SGP ombudsteamlid:
Petra Rabouw

Waarom SGP Ombudsteam?
Het SGP Ombudsteam wil graag een steentje
bijdragen aan het wel en wee van de inwoners van
Goedereede. Dat betekent dat we open staan voor
vragen of klachten die te maken hebben met een
overheids instantie.Van welke aard dan ook!
Wanneer inwoners het gevoel hebben met
bepaalde problemen geen kant meer uit te kunnen,
willen wij dat voor hen proberen op te lossen!

Kunnen jullie alle zaken oplossen?
Wij kunnen niet alle zaken oplossen, maar we doen
wel ons best om zoveel mogelijk een oplossing te
bieden. We doen dat bijvoorbeeld door met beide
partijen in gesprek te gaan om een probleem zo
goed mogelijk op te lossen of het
eventueel hoger op te zoeken!

Met welke vragen kan men bij dit team terecht?
In principe met alle vragen, mits ze niet op
principiele bezwaren stuiten! En het team is niet
alleen beschikbaar voor de SGP achterban, maar
voor iedereen die een beroep op ons doet!

email: sgpombudsteam@sgp-goedereede.nl







Project Manager ICT, Ouderling in de
Hervormde Gemeente Goedereede.

"De SGP staat voor realistische
politiek, die naast de rechten en

plichten van ieder mens ook recht doet
aan wie God wil zijn voor ieder mens."








Werkzaam in geestelijke gezondheids zorg.

"Politiek met een boodschap" 





Walschipper - Directeur Vissersbedrijf,
bestuurslid van Visserijvereniging Zuid-West,
Coöp Westvoorn, Ledenraadslid Ned.
Vissersbond en Presentator Radio Goeree:
programma: „U zij de Glorie“.

"Ken uw verantwoording, 
stem SGP voor de visserij en

zondagsrust"








Hoofd Financien bij importeur/handels
onderneming, Diaken HHG Goedereede,
bestuurslid zondagsschool.

"Identiteit, de SGP stáát ervoor!"


Vanuit de Bijbelse basis hecht de
   SGP aan een samenleving waarin
   mensen zorg dragen voor elkaar.
Voor kwetsbare burgers dient de
   gemeente een goed sociaal
   vangnet te realiseren.
Een nieuw zorgcentrum in
   Ouddorp dient snel te worden
   gerealiseerd.
Ouders zijn verantwoordelijk voor
   de opvoeding van hun kinderen. Voorzieningen als het Centrum
   voor Jeugd en Gezin kunnen hierin ondersteunend zijn aan de
   opvoedingstaak.
De SGP kiest voor oplossingen die gericht zijn op het welzijn van jon-
   geren. Daarbij hoort het ontmoedigen van het gebruik van alcohol,
   drugs, roken en gokken. De overheid dient hierin adequaat te
   handhaven.
Vrijwilligers en mantelzorgers dienen vanuit de gemeente ondersteund
   te worden.
Bij een goede dienstverlening aan mensen met een handicap behoren
   meer zaken dan het overleg met het platform voor gehandicapten en het
   zo vlot mogelijk verlopen van aanvraagtrajecten voor bepaalde
   voorzieningen.

„De SGP vraagt dringend aandacht 
voor de naaste“

Scheidend
raadslid H. Tanis
blijft visserij
poltiek volgen

SGP-raadslid Huib Tanis neemt na 8 jaar
afscheid van de gemeenteraad. Toch blijft hij de
politiek op visserijgebied volgen want de SGP is
van mening dat dit een belangrijke tak moet
blijven in onze gemeente. 'Werkgelegenheid in
de bedrijfstak zelf, maar zeker ook aan de wal,
daar staan 5 mensen achter elke visser.'
Het belang van een vismarkt in de gemeente is
daarom van groot belang', aldus Tanis. 'Denk
aan het sorteren van de vis, de scheepswerven,
timmerbedrijven en het maken van netten, en
niet te vergeten de visserijschool'.
Ook is het belangrijk dat de kennis wordt
behouden, nu er een toename van de visstand
wordt waargenomen. De ontwikkeling van het
Noordereiland moet sterker op de gemeentelijke
agenda gezet worden.

Door zijn functie als plaatsvervangend bestuurs-
lid van het Productschap voor Vis, blijft Tanis op
de hoogte van de ontwikkelingen in de vis-
branche en 'zal gevraagd en ongevraagd' advies
geven aan de SGP-fractie, zo verzekert hij.








Commercieel binnendienst medewerker, Diaken
van de Hervormde Gemeente te Goedereede 
binnen de PKN, Secretaris van de stichting
HDG te Sommelsdijk, Penningmeester van de
Werkgroep Diaconaal Veldwerker G-O.

"In de gemeente Goedereede: 
Zorg voor elkaar"







Hovenier, actief binnen evangelisatie-
en zendingscommissie. Leidinggevende op de
zondagsschool. 

"...goed voor elkaar..."







Bouwservicecoördinator, lid van de
ondernemingsraad, secretaris van de
Zondagsschool, voorzitter van de
Medezeggenschapsraad, bestuurslid Christelijk
Ouddorps Mannenkoor, Notabel van de
Hersteld Hervormde Gemeente.

"Samen Geloven in Politiek"








Onderhoudsschilder, Lid van het algemeen
bestuur van woningbouwvereniging Beter
Wonen te Goedereede. Lid van de kerkvoogdij
commissie van de hervormde gemeente
Goedereede, lid van de vrijwillige brandweer
Goedereede. 

"Woningbouw en leefbaarheid
voor een vitaal Goedereede"



Er moeten meer starters-
   woningen worden gebouwd.
Elke kern moet minimaal zijn
   eigen natuurlijke bevolkingsgroei
   kunnen opvangen.
De leefbaarheid in de kernen
   moet worden gewaarborgd door
   een evenwicht woningaanbod,
   dat geschikt en toereikend is
   voor de verschillende doel-
   groepen.
De SGP wil het gebruik van startersleningen en “koopgarant”
   stimuleren.
Door de bouw van een woonzorgcomplex in diverse kernen moet er
   woonruimte komen voor mensen met een zorgbehoefte, zodat zij met
   enige ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
Bestaande natuurgebieden dienen waar mogelijk te worden
   geoptimaliseerd.
Natuurgebieden dienen zoveel mogelijk te worden opengesteld voor
   het publiek.
Bij wijziging van bestemmingsplannen moeten belanghebbenden op
   de juiste wijze en actief worden geïnformeerd.

„De SGP wil de peilers van de 
economie versterken“

„De SGP is voor een evenwichtige bevolkings-
opbouw en bijbehorend woningaanbod“

De SGP onderkent het belang
   van economische groei, maar
   vraagt daarnaast nadrukkelijk
   aandacht voor het‘rentmeesterschap’. 
De voor onze gemeente kenmer-
   kende zondagsrust moet niet
   opgeofferd worden aan de eco-
   nomie van het meer, meer, meer.

De bevolking is gebaat bij een gevarieerd winkelaanbod. Wel
   dienen de winkels geconcentreerd te zijn in de dorpskern.
Voldoende parkeergelegenheid is van groot belang voor bedrijven
   en winkelend publiek in de winkelcentra van onze gemeente. 
De SGP is tegen de openstelling van winkels op zondag.
Oudere bedrijventerreinen moeten eventueel in samenwerking met
   de gemeente een kwaliteitsimpuls krijgen.
De agrarische sector moet in de buitengebieden blijven bestaan.
De visafslag in onze gemeente moet worden gehandhaafd.
De gemeente moet waar mogelijk innovatie in de visserijsector
   stimuleren.
De recreatiesector moet zich richten op kwaliteitsverbetering, niet
   op uitbreiding.
Lokale bedrijven moeten zich kunnen ontwikkelen







Operrator bij Greif Nederland.

"Door op de SGP te stemmen
kunnen we een steentje bijdragen

aan verantwoorde politiek op
grond van Gods Woord"







Ondernemer Mekkerstee Ouddorp.

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

en herkenbare overheid"









Instellingskok, Lid van Ondernemingsraad,
Actief binnen SGP Goedereede.

"Stem SGP om Goedereede meer
kleur en inhoud te geven''



De SGP-jongeren presenteerden
onlangs tien verkiezingspunten,
waarin duidelijk naar voren komt
hoe wij tegen de gemeentepolitiek
aankijken. Het programma kreeg de
titel: 'Hart voor Goedereede', mee.
Bij deze uitgave vindt u meer
informatie hierover. Vanuit de SGP-
jongeren worden er elk jaar diverse activiteiten georganiseerd, zo
ontmoeten we elkaar op een barbeque, speurtocht, excursie of
nieuwjaarsreceptie. We geven lesbrieven uit en organiseren een
schooldebat op het gemeentehuis. Onlangs waren we de organiserende
partij van het gemeentelijke verkiezingsdebat van vrijdag 12 februari jl.
Regelmatig organiseren we bijeenkomsten over maatschappelijke
onderwerpen die in de samenleving leven. We vinden het dan ook
belangrijk dat jongeren al vroeg betrokken worden bij de politiek. Dat dit
belangrijk is bewijzen de steeds dalende ledenaantallen van andere
politieke partijen. Gelukkig is dit anders bij de SGP. Niet voor niets heeft de
SGP de grootste jongeren organisatie van Nederland met maar liefst 13.000
leden! Wil jij hier ook bij horen, kijk dan eens op onze vernieuwde website
naar onze activiteiten in woord, beeld en geluid, en meld je aan.
We ontmoeten je graag op onze bijeenkomsten.

 

SGP-jongeren altijd actief en betrokken 
bij de gemeente politiek

„De SGP pleit voor een verantwoord
financieel beleid“

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van
de SGP-jongeren werd SGP-
wethouder Admiraal benoemd tot
erelid van de SGP-jongeren. Dit
vanwege zijn inzet voor de
jongeren in de gemeente en dan
voornamelijk voor zijn inspan-
ningen voor het realiseren van
voldoende starterswoningen. 

Kijk ook op onze site: 
www.sgp-goedereede.nl/jongeren

Wethouder Admiraal ere-lid SGP-jongeren

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.


SGP NIEUWS is een uitgave van de 

SGP-kiesvereniging, in samenwerking met 
de SGP-fractie Goedereede

De redactie is in handen van de commissie
Publiciteit, sectie SGP NIEUWS

voorzitter: P.C. Grinwis
secretaris: H.G. Slingerland

penningmeester: S.J.J. Grootenboer
bezorging: H.G. Slingerland

redactie: J. Klepper & H.G. Slingerland
eindredactie & opmaak: P.C. Grinwis

Verder zijn diverse leden van de fractie, 
bestuur kiesvereniging en SGP-jongeren

vertegenwoordigd in de commisse Publiciteit.
www.sgp-goedereede.nl



SGP- Jongeren hebben Hart voor Goedereede

Dat de SGP-Jongeren de gemeente een warm hart toedragen is inmiddels
wel bekend. Trots op de drie kernen, ieder met een eigen identiteit, die deze
prachtige gemeente vormen. Dit is nu zo, maar dat willen we ook in de
toekomst graag zo zien. We komen op voor zelfstandigheid van onze
gemeente en het behoud van de identiteit die onze gemeente kenmerkt.
Op de poster die u bij deze krant aantreft geven wij duidelijk en helder aan
hoe wij tegen de zaken aankijken. Punten die in het belang zijn van alle
inwoners van de gemeente Goedereede maar bovenal voor de jongeren.
Door nu de juiste maatregelen te nemen word een prettige woonomgeving
ook in de toekomst gewaarborgd.

Steun ons door de poster met het kenmerkende 'hart' voor Goedereede voor
uw raam te hangen. Hiermee geeft u aan dat u ook belang hecht aan een
goed bestuur van de Gemeente Goedereede.

Maak kans op een dagje naar de dierentuin met het hele gezin! 
Door mee te doen aan deze actie maakt u kans op 4 gratis kaartjes voor de dierentuin. Bij één van de
deelnemers van deze geweldige actie zal op DV 3 maart een envelop worden bezorgt voor een gezellig 
dagje uit in één van de mooiste dierentuinen van Nederland.

Doe mee en steun de SGP!!!

SGP jongeren starten actie: 'Hart voor Goedereede'


