
Dit onderwerp houdt ons flink bezig in
de afgelopen tijd. Dat zal de komende
tijd nog toenemen. Provinciale Staten
(PS) hebben besloten tot gemeentelijke
herindeling op Goeree-Overflakkee.
Het voorstel van PS is nu naar de
minister van Binnenlandse Zaken en
de Tweede Kamer. Die zullen binnen
1,5 jaar een besluit nemen.

De SGP van Goedereede en verreweg de
meerderheid van de gemeenteraad is het
met de fusiewoede van de Provincie niet
eens en vindt dat Goedereede krachtig
genoeg is om zelfstandig te blijven. De
SGP-fractie blijft op het standpunt dat
vanuit een zelfstandige positie en met een
goede samenwerking op het eiland de
belangen van de burgers in Goedereede
het beste zijn gewaarborgd. Tenslotte
heeft 90% van de inwoners zich uitge-
sproken voor een zelfstandige gemeente
Goedereede en dat willen we als SGP-
fractie niet naast ons neerleggen. 
Met de fracties die voorstanders zijn van
een zelfstandige gemeente Goedereede
hebben we een stuurgroep gevormd, die
zich sterk maak voor zelfstandigheid.
Daarnaast hebben we een platform
opgericht voor gemeenten die zich ook
sterk willen maken voor zelfstandigheid.
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uitgesproken:  

„Wij hebben de aarde niet geërfd van onze
ouders, maar geleend van onze kinderen“

(Prins Claus)

Beste inwoner van onze mooie
gemeente Goedereede. Elk jaar wil de
SGP-fractie met het huis-aan-huis blad:
SGP-NIEUWS u 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. 

Nog steeds pleit de SGP voor een
zelfstandige gemeente Goedereede en
meer samenwerking tussen de ge-
meenten in plaats van samenvoeging.
Daarnaast zetten wij ons in voor tal van

Schooldebat

Naam/leeftijd?
Mijn naam is Arieke Grootenboer en ik ben
18 jaar

Verliefd/verloofd/getrouwd? 
Ik ben verliefd en heb verkering met een
matroos

Wat doe je voor opleiding?
Ik doe de opleiding Onderwijsassistente op
het Hoornbeeck College te Rotterdam

Woonplaats?
Ik woon in Ouddorp aan Zee

Ergert me aan?
Ik zou het niet weten!!

Kan niet zonder?
Ik kan niet zonder mijn vriend en mijn
familie

Ik zou nooit...
… parachute gaan springen

Meest Favoriete organisatie naast de SGPJ?
Mijn favoriete organisatie is stichting Kimon.
Kimon helpt wereldwijd kinderen in nood.
(lichamelijk, materieel en geestelijk)

Meest favoriete politicus?
Kees v/d Staaij, omdat hij fractievoorzitter
en partijleider is van de SGP.

SGP-Jongeren sinds?
Ik ben lid sinds 2008. Zelf ben ik niet zo
actief, maar de organisatie is wel actief in
onze gemeente. Ze organiseren avonden met
actuele onderwerpen, maar ook organiseren
ze leuke activiteiten om onder de aandacht
van de jongeren te komen.

Waarom verbonden aan de SGP-Jongeren?
Ik vind het belangrijk, omdat de SGP
probeert te regeren vanuit Gods Woord en
ze het niet zonder Gods hulp kunnen.
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Al enige jaren verzorgen de SGP-jongeren van Goede-
reede een educatief programma voor de groepen acht uit
de gemeente Goedereede. Zo ook dit jaar zijn leerlingen
van de Koningin Beatrix school uit Ouddorp en Het
kompas uit Stellendam afgereisd naar het gemeentehuis
van Goedereede om daar één en ander te vernemen
over politiek. Daarnaast konden zij zelf aan de slag door
het aangaan van een debat aan de raadstafel! Ook dit
jaar kunnen de jongeren weer volop in debat met elkaar!

Kijk naar het filmpje op: 
www.sgp-goedereede.nl/jongeren

Geen 1 april grap
Op 1 april 1986 werd onze vereniging

opgericht onder de naam; SGP
Studievereniging ‘Husaï’. Dat

betekent dat we in DV 2011 ons
Jubileumjaar hebben. Alle activiteiten
zullen dit jaar in het teken staan van

25 jaar SGP jongeren in
Goedereede.

De start van het jubileumjaar willen
we geven op  de nieuwjaarsreceptie

van DV vrijdag 7 januari 2011. 
Naast de jongeren zullen ook de
fractieleden aanwezig zijn en is

IEDEREEN van harte welkom. De
locatie hiervoor is Eben-Haezer,
Preekhillaan 3 te Ouddorp. De
receptie begint om 20.30 uur.

Op 1 april is uitgenodigd: Menno de
Bruyne (SGP-fractievoorlichter). Hij
zal terugblikken op 25 jaar Haagse

Propjes. Noteer alvast in uw agenda! 

zaken als een goede woon- en leef-
omgeving, starterswoningen, rustige
gezinsreceatie, zondagsrust, werkge-
legenheid.

College en Gemeenteraad
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen
van het afgelopen voorjaar is een
nieuwe gemeenteraad en college
aangetreden. De SGP mocht weer deel
uitmaken van het college.

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, ons weer
voor u inzetten. Meer weten over
christelijke politiek? Noteer dan alvast
DV woensdag 19 januari. Spreker: P.A.
Zevenbergen (HB-lid SGP) over Art. 36
in het licht van de actuele politiek.
Wij wensen u Gods zegen toe voor de
komende feestdagen en in het nieuwe
jaar dat voor ons ligt.

De SGP fractie is Tot Uw Dienst! STELLING:
„Nu de Provinciale Staten heeft

besloten tot fusie van de 
4 gemeenten op Goeree-

Overflakkee, kan de SGP haar 
verzet wel opgeven!“

Geef uw reactie op:
www.sgp-goedereede.nl/jongeren  

Zelfstandigheid Goedereede



Begin december had D66 weer wat nieuws:
de Zondagswet moet worden afgeschaft.
Deze wet, die ontstaan is in 1815, bepaalt
dat op zondag tot 13.00 uur geen openbare
bijeenkomsten mogen worden georgani-
seerd, tenzij het om religieuze bijeen-
komsten gaat. Niet meer van deze tijd, vindt
D66. Kamerlid Schouw: “we kennen nu een
democratie waarin kerk en staat gescheiden
zijn. Hoog tijd om de wet in te trekken.
Sommige mensen gaan naar de kerk,
anderen naar een sportveld. De overheid
moet daar geen oordeel over hebben.”

Ons past één minuut stilte. Niet uit eerbied
voor deze dappere woorden, maar uit verbij-
stering. Houdt het nu nooit op? Het is de zo-
veelste pijl die D66 afschiet op alles wat
christelijk heet. Zo dient ook het verbod op
smalende godslastering uit het Wetboek van
Strafrecht te worden geschrapt. De Winkel-
tijdenwet moet worden verruimd, zodat win-
kels ook op zondag open kunnen. En uit de
Nederlandse wetten moet de vermelding dat
deze zijn uitgevaardigd ‘bij de gratie Gods’
worden geschrapt. D66 ontketent een ware
heksenjacht op de christelijke wortels van
ons land. Volledig seculier, daar gaan ze voor.

De motivatie? God is niet meer van deze tijd.
En zeker in het publieke domein hoort Hij niet
meer. Prima als je in God gelooft, maar val
daar anderen niet mee lastig. In het publieke
domein behoort alles godsdienst-neutraal te
zijn. Voor minderheden die willen leven naar
Bijbelse normen en waarden is geen plaats
meer. Een zorgelijke ontwikkeling, dit
doorgeschoten gelijkheidsdenken. Van
tolerantie en acceptatie is geen sprake meer.
Het zweemt zelfs naar discriminatie. En het
getuigt nu ook niet bepaald van historisch
bewustzijn. Hoe luidt dat bekende gezegde
ook al weer? Een volk dat zijn geschiedenis
niet kent, is gedoemd deze te herhalen. Het
lijkt erop dat D66 dit gezegde waar gaat
maken. Er ontstaat op deze manier een
radicale breuk met het verleden. Je kunt
beter van de geschiedenis leren. Gelukkig
hebben we nu een premier die dat doet. Hij
vindt zinsneden als ‘bij de gratie Gods’ juist
een mooi overblijfsel. “Laat mensen zich
maar afvragen: hoe zit dat precies? Waar
komen die woorden vandaan?”

Rutte heeft een schouderklopje verdiend voor
deze woorden. Toch moet het ons pijn doen.
Zijn deze woorden echt alleen maar een
mooi overblijfsel? Of is het een beleefde
werkelijkheid? Hier ligt een schone taak voor
de mannenbroeders van de SGP. Natuurlijk
is praktische politiek van groot belang, maar
juist ook het getuigenis is vandaag de dag
onmisbaar. Getuigen van de grote daden
Gods in het verleden van ons land. De
belijdenis van Zijn Naam in het publieke
domein is ondanks alle tegenstand zo slecht
nog niet… 

                                           (G.A. Koe se)  
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Zoals u misschien zult begrijpen is het
'dubbel bestuurlijk druk' in de gemeen-
te Goedereede. Wat bedoel ik daarmee?
Dat naast het 'gewone' werk wat uiterst
belangrijk is, het thema mogelijke
herindeling enorm veel tijd van het
College van BenW en de raad vergt.

Goedereede heeft bij grote raadsmeerder-
heid voor behoud van zelfstandigheid
gekozen. Een overgrote meerderheid van
onze bevolking is tegen de gedwongen
fusie op ons eiland. De minister van
Binnenlandse Zaken (de heer Donner) en
de Tweede Kamer zullen op termijn een
beslissing moeten nemen. Nu het nieuwe
kabinet is aangetreden lijkt er iets meer
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Onlangs werden wij als SGP fractie
door middel van een memo op de hoogte
gebracht van de prestaties van de
ambulancezorg.  Uit de gegevens blijkt
dat de ambulances in Goedereede in
50% van de gevallen niet op tijd zijn.
Nu is de ambulancezorg al geruime tijd
een zorgenkindje van onze gemeente.
Dit heeft diverse oorzaken. 

Van overheidswege hebben we al jaren  te
maken met grote bezuinigingen op de
gezondheidszorg. Het rijk heeft de
prestaties van de ambulancezorg wettelijk
vastgelegd. De uitvoering is neergelegd bij
de provincie.

Veiligheidsregio 
De gemeente Goedereede valt onder de
veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
(VRR). De VRR is verantwoordelijk voor
de ambulancezorg in onze gemeente.
Deze veiligheidsregio heeft 1,2 miljoen
inwoners, 20 gemeenten en is zeer
uitgestrekt. Onze gemeente ligt in een
uithoek van deze veiligheidsregio en heeft
een zeer landelijk uitgestrekt karakter, van
de dorpskernen tot aan de stranden, met
een relatief lage bevolkingsdichtheid.  

Verbeteringen
Zowel vanuit de gemeente Goedereede
als vanuit de VRR worden verbeteringen
doorgevoerd om de problemen aan te
pakken. De ambulances worden
momenteel uitgerust met de nieuwste
elektronische routeplanners. We hopen
dat dit soulaas gaat bieden voor de
moeilijk vindbare locaties. De SGP
fractie vindt dit echter niet genoeg om de
dramatisch lage cijfers omhoog te
krijgen. Eerdere acties met meerdere
ambulances hebben niet geleid tot
verbetering. Wij blijven dan ook pleiten
voor een standplaats in onze gemeente. 

Tweede Kamer
Inmiddels heeft de SGP fractie contact
opgenomen met onze Tweede Kamer
fractie om deze problematiek bij de
minister onder de aandacht te brengen.
De SGP blijft van mening dat elke burger
in dit land recht heeft op goede
ambulancezorg, ook in Goedereede.

Over de gehele breedte van de veiligheids-
regio wordt er goed gepresteerd. Ruim 90%
van de ritten haalt de 15 minuten-norm, de
aanrijdtijd die wettelijk is vastgelegd bij
een melding met de hoogste prioriteit. In
onze gemeente wordt slechts 48% van de
wettelijk aanrijdtijd bij hoogste prioriteit
gehaald.  Daaraan liggen een aantal zaken
ten grondslag. Zo is de standplaats van de
ambulance naar onze mening te ver weg,
namelijk bij de Haringvlietsluizen aan de
kant van Hellevoetsluis. Daarbij komt dat
enkele locaties slecht zijn te vinden voor de
ambulance omdat deze gebieden  geen
naam (postcode) hebben zoals in de buurt
van de stranden het geval is. 

Ambulances in 2010: 50% niet op tijd

C o l u m n

De fractie van de SGP bestaat uit 5
leden. Deze leden vertegenwoordigen de
SGP tijdens de raadsvergadering en de
commissievergaderingen. Voor elke
vergadering wordt er een fractieoverleg
gehouden. Het fractieoverleg bestaat uit
de 5 fractieleden en 4 steunfractieleden.
Dit negental bestudeert de stukken en
bereid de onderwerpen voor. 

Erg positief is het dat de fractie- en steun-
fractieleden uit het representatieve aantal
van 9 leden bestaat. Een goede bijkom-
stigheid is dat hierbij alle kernen uit onze
gemeente vertegenwoordigd zijn. De
uiteenlopende achtergrond van alle leden
geeft een brede blik op de onderwerpen.
Mede door deze ingrediënten kent de SGP
fractie een goede input uit de samenleving
om de belangen van de gemeente Goede-
reede te dienen. Daarbij is het woord van
God leidend in haar beslissingen. 
Lees meer over ons werk op:
www.sgp-goedereede.nl.

De laatste jaren is er in Stellendam weer
volop nieuwbouw van woningen. Zo
werd Fortjeshoek voor starters,  Stelle-
weide voor senioren en het Mavo terrein
voor senioren en voor ouderen die zorg
nodig hebben gerealiseerd. Door de wo-
ningbouwvereniging zijn er nog al wat
woningen die gedateerd waren en reno-
veren niet meer verantwoord was, ge-
sloopt en door nieuwbouw vervangen.
Door deze projecten  is het straatbeeld
van Stellendam verfraaid. Volgend jaar
zullen er starterswoningen aan de
Molenkade worden gebouwd.

Toch is het behaalde resultaat geen reden
om stil te zitten. De SGP fractie wil blijven
werken aan de vitaliteit van Stellendam. De
gemeente heeft dit verwoord in de Toe-
komstvisie van Goedereede en vervolgens
in de Regionale Structuurvisie Goeree-
Overflakkee en in de Provinciale Struc-
tuurvisie. In de Toekomstvisie is aange-
geven dat de oude haven van Stellendam
gerenoveerd wordt. Daarnaast zien we
graag een doorsteek door Scheelhoek naar
het Haringvliet. Verder kan het gebied ont-
wikkeld worden met recreatiewoningen.
Mocht de provincie de plannen van Delta-
natuur toch doorzetten dan zullen de sport-
velden in de Scharrezeepolder gerealiseerd
moeten worden. 

Onze grootste zorg blijft om de Zuider-
dieppolder droog te houden en daarmee de
voedselproductie niet verloren te laten gaan
die we in de toekomst broodnodig zullen
hebben. Nu het Kierbesluit niet doorgaat
worden volgens ons de plannen van
Deltanatuur onmogelijk. We zullen daarbij
nauwlettend blijven toezien op een goede
zoetwatervoorziening.

SGP Goedereede gaat voor 
samenwerking autonome gemeenten

ruimte te ontstaan voor het thema herin-
deling  'van onderop'. In het regeerak-
koord is hier een zinsnede over opge-
nomen. Om de krachten te bundelen van
de gemeenten die geen gedwongen
herindeling willen heeft de gemeente
Goedereede samen met de gemeente
Nederlek, waar eenzelfde herindelings-
procedure loopt, gesprekken gevoerd. De
uitkomst is dat op 15 december  het
'Samenwerkingsverband Autonome
Gemeenten' kortweg SVAG is opgericht.

Platform
Het samenwerkingsverband is niet tegen
herindeling op zich. Gemeenten moeten
wel zelf kunnen kiezen of men zelfstandig
wil blijven, of men wil fuseren, of hoe
men wil samenwerken met andere ge-
meenten. We hopen dat het platform na de
start uitgebreid zal worden met toetre-
dende gemeenten die de eigen autonomie
hoog in het vaandel hebben staan. Samen
sta je immers sterker en is de kans dat we
alsnog serieus genomen worden ten
aanzien van onze standpunten groter.

(wethouder F.J. Tollenaar)

Woonlasten dalen in 2011
Ook de gemeente Goedereede
werd door de Rijksoverheid
geconfronteerd met forse kor-
tingen uit het gemeentefonds. 
De gemeenteraad heeft evenwel
gekozen voor voor forse bezuini-
gingen ipv lastenverzwaring voor
de periode 2011-2014.

Een raadsbreed amendement
zorgde ervoor dat ook de
woonlasten voor 2011 daalde.
Meer achtergrondinformatie 
kunt u vinden op onze website.

Onderstaand overzicht geeft aan dat u in
2011 minder kwijt bent aan gemeentelijke
lasten. Hierbij is verwerkt dat de gemiddelde
waardedaling van de huizen 4% is. 
Door een meevaller is ook de afvalstoffen-
heffing gedaalt.

Gebiedsontwikkeling
Stellendam

Tot Uw Dienst!


