
Ik las ergens eens het volgende gezegde:
''Iedereen kan het roer vasthouden als de
zee rustig is''. In onze visserijgemeente is
deze uitspraak zeker herkenbaar. We
leven in roerige tijden. We denken aan de
eurocirisis en onze visserijsector die dag
en nacht in de weer is om een boterham
uit het water te halen en verder moet
verduurzamen. Daarbij spelen de hoge
kosten die men moet maken om uit te
kunnen varen. Er lijkt een stille sanering
plaats te vinden. De woningmarkt blijkt
stevig op slot te zitten gezien de onzekere
tijden. Last but not least de onrustige tijd
met betrekking tot het herindelingsdossier.
Temidden van dit alles komen soms
onverwacht onrustige tijden op ons af, als
in familiekring persoonlijk leed, ziekte en
ongeval overkomt. Midden in deze
onrustige tijd gedenken we straks de
komst van de Heere Jezus Christus op
aarde. De Grote Roerganger gaat voorop,
dwars door alle levensstormen heen.
Ledeboer  dichtte van Hem:
‘Hier schijnt het licht in donk’ren nacht,
Waar Abraham op heeft gewacht;
De nacht verdwijnt, de ochtend gloort
Voor ’t volk dat Jezus toebehoort’.

Zie de verdere bijdrage van 
wethouder Tollenaar op de binnenzijde >>


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


„Als niemand een mening heeft is het

makkelijk om eensgezind te zijn.“
(Wolfgang Eschker)

Vorig jaar waren de berichten over het niet op
tijd komen van de ambulances in onze ge-
meente alarmerend. Naast de acties die het
college heeft ondernomen, hebben we samen
met de SGP-Tweede Kamer fractie, vragen
gesteld aan de minister over deze situatie.

Deze acties hebben er toe geleid dat er bewe-
ging is gekomen bij de Veiligheidsregio Rotter-
dam Rijnmond (VRR) om een oplossing te bie-
den voor dit probleem. Enige maanden geleden
startte de VRR een pilot project 'rapid responder'
in onze gemeente. Hiermee zou een oplossing
worden geboden aan de overschrijdingen. 
Op 1 augustus melde onze burgemeester dat
de pilot officieel van start was gegaan. De
monolance kreeg maar liefst 104 ritten in de
maand augustus. Voortdurend worden de




























































De SGP-jongeren van Goedereede
beleggen avonden en activiteiten

waarbij allerhande politieke
onderwerpen aan bod komen. Zoveel

mogelijk wordt geprobeerd
onderwerpen te doen aansluiten bij
de actualiteit.  Zo werden er debat-

avonden georganiseerd over de
huizenbouw in de gemeente

Goedereede, een verkiezingsdebat
bij de gemeenteraadsverkiezingen,
een lezing over de kredietcrisis en

nog veel meer! Hierbij mag niet
onvermeld blijven dat de SGP-
jongeren Goedereede voor de

scholieren uit de gemeente
Goedereede jaarlijks haar

schooldebat organiseert, waarmee
ze reeds vele jongeren in aanraking

heeft gebracht met het reilen en
zeilen van de gemeentelijke politiek.
Al met al gebeurt er veel binnen de
vereniging: neem eens een kijkje op
de website, waar meer informatie is

te vinden!
www.sgp-goedereede.nl/jongeren

resultaten door de ambtelijke organisatie
van onze gemeente gevolgd om een zo
goed mogelijke ambulancezorg voor onze
inwoners te bewerkstelligen. De laatste
maanden, september en oktober, laten een
positieve trend zien. Was de ambulance-
zorg begin dit jaar in 46% van de gevallen
binnen 15 minuten ter plaatse, ligt dit nu op
66%. Het college en de ambtelijke organi-
satie blijven de vinger aan de pols houden.

Waakzaam
De SGP-fractie en alle belanghebbenden
zijn zich er terdege van bewust dat we op
de goede weg zijn maar dat het percentage
“op tijd ter plaatse” nog fors omhoog moet.
Om dit te bereiken zijn de GPS coördinaten
van de strandtenten opgenomen in de
navigatiesoftware van de ambulances.
Verder wordt er geprobeerd om zo veel als
mogelijk in de avonduren een ambulance
beschikbaar te hebben in onze gemeente.
De SGP fractie blijft  waakzaam en blijft de
ontwikkelingen op de voet volgen. We zijn
blij dat het college alles in het werk stelt om
te blijven zoeken naar verdere optima-
lisatie van onze ambulancezorg.

Vinger aan de pols! STELLING:
„De natuurgebieden in onze

gemeente zijn voldoende
toegankelijk!“

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

Het  roer van de gemeente
Goedereede in onrustige tijden

Beste jongere,

Het is niet (meer) vanzelfsprekend dat je als
jongere een politieke avond of activiteit
bezoekt. Een overvolle agenda is hiervan
meer dan eens de reden. Toch is de politiek
razend interessant en is er de christelijke
plicht onze stem te laten horen! De SGP-
jongeren Goedereede doet dit al 25 jaar en
hoopt dit nog lang te kunnen doen. Dit is
natuurlijk alleen te realiseren met een
enthousiaste achterban die meehelpt (op
welke manier dan ook) de politieke
activiteiten tot een succes te doen worden.
Raadpleeg daarom de site en meld je aan
als lid!  www.sgp-goedereede.nl/jongeren

ACTIVITEITEN

Jubileumuitgave
In 1986 is de SGP-jongeren
vereniging te Goedereede
opgericht. Aanvankelijk als
studievereniging. Het doel is
actuele politieke vraagstuk-
ken met elkaar te bestu-
deren en van een politiek
antwoord te voorzien.

De laatste jaren ligt het accent
vooral op het bereiken van

jongeren. Hoewel de vereniging de naam 'Husaï' (jonge
raadgever van koning David) nog steeds draagt is de
naam SGP-jongeren een begrip. In het kader van het 25-
jarig bestaan zijn er diverse activiteiten georganiseerd.
Dit jaar is er ook een speciale Jubileumuitgave met
bijdragen van burgemeester v.d. Velde, wethouders en
oud-voorzitters. Ook de geschiedenis komt in woord en
beeld tot leven.

Met de presentatie van deze speciale Jubileumuitgave en
DVD, met daarin opgenomen de 25-jarige historie met
foto- en filmmateriaal en het educatieve programma
'Klik, Kijk en Ontdek', is het jaar afgesloten. Wil je ook
deze uitgave ontvangen? Kijk dan op onze website! 

Gemeentebeleid en visie SGP Goedereede - editie 2011

Actueel Video Nieuws

Wethouder Tollenaar en oud-wethouder
Admiraal over de gemeentepolitiek!  

Kijk snel op: www.sgp-goedereede.nl
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Hét woord van 2011 is eind november
weer bekend gemaakt: weigerambtenaar.
De bezoekers van het congres van het
Genootschap Onze Taal kozen dit woord
uit als het woord dat het meest symbool
staat voor het afgelopen jaar.
Weigerambtenaar. Het woord ruikt naar
desertie, een ambtenaar die zich niet
houdt aan wetten en regels. In de publieke
opinie is dat ook zo. Een weigerambtenaar
weigert homostellen te trouwen en
voldoet daarmee niet aan de wetten die in
ons land gelden.

In principe heeft deze column dezelfde
strekking als die van vorig jaar: God dient
uit het publieke domein te worden
geweerd. Voor mensen die naar Zijn
wetten willen leven – en die wetten
kunnen wel eens ingaan tegen de wetten
die in ons land gelden – is geen ruimte.
Natuurlijk mogen ze geloven wat ze willen,
maar in het publieke domein mag dat
geloof geen rol spelen. Mensen die uit
principiële motieven (niet uit homohaat!)
weigeren homostellen te trouwen, moeten
uit hun functie gezet worden. Zij kunnen
geen trouwambtenaar zijn.

Deze ontwikkelingen moeten ons zorgen
baren. De laatste jaren is een trend
waarneembaar dat er steeds minder
ruimte overblijft voor christenen in
Nederland om naar Gods wetten te leven.
Voorheen was er nog wel sprake van
tolerantie, ook minderheidsgroeperingen
met andere (religieuze) overtuigingen dan
de gemiddelde Nederlander mochten
voluit deelnemen aan onze democratie.
De laatste jaren lijken deze vrijheden
steeds verder te worden ingeperkt.
Godsdienst is iets voor de huiskamer. Of
in Nederland nog sprake is van een echte
democratie kun je jezelf inmiddels
afvragen. Het lijkt er ernstig op dat de
ideeën van de meerderheid superieur zijn
en onverbiddelijk aan minderheden
moeten worden opgelegd.

Voor ambtenaren van de burgerlijke stand
die principiële bezwaren hebben, liggen
de feiten er. Hoe moeten ze hierin
handelen? Niet ‘occupyen’ op het
Malieveld, dat is duidelijk. Uiteraard ook
niet hun principes opgeven om de functie
te mogen behouden. Natuurlijk mogen er
protesten klinken, maar nog belangrijker
is de verborgen omgang met God. God
kent de moeiten en het verdriet van
iedereen die naar Zijn wetten wil leven.
Als het niet anders kan, dan zullen ze hun
functie moeten neerleggen. Laat iedereen
bedenken: in het houden van Gods
geboden ligt groot loon. Loon dat
oneindig meer waard is dan de eer van
mensen.

G.A. Koese


Het roer in de goede richting draaien ten
aanzien van de woningbouwmarktontwikke-
lingen is in het huidige tijdsgewricht een
lastige, maar niet onmogelijke opgave. 

Ouddorp
Er was grote belangstelling voor de bouw van
de eerste fase van het plan Welgelegen in Oud-
dorp.  De tweede fase is inmiddels aanbeste-
dingsgereed en we verwachten in februari vol-
gend jaar weer ruim 35 woningen in de markt
te kunnen zetten, waaronder de nodige starters-
woningen. Fase drie wordt inmiddels ook
voorbereid. De lotingsprocedure is op basis van
de laatste ervaringen enigszins aangepast zodat
we ook meer doorstroom vanuit eensgezins-
woningen kunnen bewerkstelligen naar bijvoor-
beeld twee onder 1 kappers. Op deze manier
denken we dat er nog meer starters een kans
krijgen vanuit enerzijds doorstroom uit bestaan-
de woningen en de nieuwbouw van fase twee
van Welgelegen.

Goedereede
In Goedereede wordt hard gewerkt aan de
nieuwbouw van de zorgwoningen aan de
Entree. Een geweldige kwaliteitsverbetering op
een zichtlocatie van  de stad Goedereede. De
nieuwbouw van de brandweerkazerne passend
in de omgeving en direct aan uitvalswegen, zal

Kabinet dwingt Goedereede tot voorbereidingen herindeling
Het Kabinet heeft onlangs besloten tot
een fusie van de  vier gemeenten op
Goeree-Overflakkee. De Tweede Kamer
is nu aan zet en zal daarbij het advies
van de Raad van State betrekken. Voor-
dat het in de Tweede Kamer wordt
behandeld zal  de vaste kamercom-
missie voor Binnenlandse Zaken, naar
verwachting het eerste kwartaal 2012
zich op de hoogte komen stellen van de
stand van zaken.  

Minister Donner heeft het Kabinet-
standpunt op 20 oktober j.l. aan onze
gemeenteraad toegelicht. Daarin heeft hij
toegegeven dat hij de argumenten om niet
te fuseren slechts heeft ,,meegewogen '',
maar die van de andere drie gemeenten
heeft laten  prevaleren. Indien de Tweede
Kamer zou instemmen met het wets-
voorstel zou dat een gedwongen fusie voor
Goedereede  betekenen. Daarmee ont-
neemt het Kabinet Goedereede haar auto-
nomie. Bovendien help ze daarmee de
democratie ter ziele. Wat de burgers en
hun vertegenwoordigers in de gemeente-
raad willen, doet niet meer ter zake.
Daarnaast  strookt het Kabinetsbesluit ook
niet met haar eigen beleid voor herin-
delingen. Vanuit de Stuurgroep Bestuur-

streven naar zelfstandigheid, nu
gedwongen om mee te gaan doen met de
nodige voorbereidingen. Veel zaken
moeten worden voorbereid. Denk hierbij
aan mogelijke verkiezingen en het
samenvoegen van de ambtelijke
organisaties. Als de inbreng vanuit
Goedereede gemist wordt, zal dat tot
ernstige schade kunnen zijn van onze
inwoners en de ambtenaren. We worden
dus gedwongen om een tweesporen-
beleid te volgen. Enerzijds het vasthou-
den aan zelfstandigheid en aan de andere
kant mee gaan doen met de voorberei-
dingen tot een herindeling. Een motie
van die strekking is in de gemeenteraad
van 10 november j.l. aangenomen.

Momenteel worden er voorbereidingen
getroffen om de vaste kamercommissie
voor Binnenlandse Zaken te ontvangen.
We beraden ons op de activiteiten daar
omheen, samen met de Stichting
Herindeling NEE. Wellicht doen we nog
een beroep op de bevolking om tijdens
dat bezoek te laten zien dat een fusie met
de andere drie gemeenten op het eiland
geen draagvlak heeft.

Hans Klepper, fractievoorzitter SGP

lijke Zelfstandigheid Goedereede (SBZG)
hebben wij een brief met bijlage gezonden
aan de Raad van State om deze te wijzen op
de gang van zaken, zeker met betrekking
tot de strijdigheid met het eigen Kabinets-
beleid. De SGP, evenals de (meerderheid
van de) gemeenteraad, blijft van mening
dat Goedereede zelfstandig moet blijven.
De VVD en het CDA van Goedereede
willen zo spoedig mogelijk wel tot een
herindeling komen. 

Toch moeten we er ernstig rekening mee
gaan houden dat de fusie per 1 januari 2013
doorgaat. De minister heeft ons er op gewe-
zen dat na het Kabinetsbesluit de gemeen-
ten gehouden zijn aan het voorbereiden van
een fusie.  Daarom worden we naast ons

SGP-fractie: TOT UW DIENST!



In de raadsvergadering van oktober is het
bestemmingsplan voor de nieuwbouw van
het kerkgebouw voor de Hersteld
Hervormde Gemeente van Ouddorp met
een ruime raadsmeerderheid vastgesteld.
Over het bestemmingsplan voor de
nieuwbouw voor de HHG van Stellendam
wordt  nog gesproken tussen de betrok-
ken partijen.

Wat ons betreft hoort de kerk zowel letter-
lijk als figuurlijk in het midden van de
samenleving. Het mag duidelijk zijn dat de
SGP hieraan graag op een positieve manier
wil bijdragen. Uiteraard wordt ook gekeken
naar de manier waarop een en ander in de
omgeving is ingepast. We zijn van mening
dat deze inpassing op een zorgvuldige wijze
heeft plaats gevonden, waarbij zoveel moge-
lijk rekening is gehouden met de belangen
van de omwonenden. We zien met vertrou-
wen uit naar het moment dat ook het bestem-
mingsplan voor de kerk in Stellendam in de
gemeenteraad kan worden vastgesteld.

Wanneer er door de provincie plannen
werden gepresenteerd om nog meer
natuur aan te leggen in onze gemeente, is
er door de fractie van de SGP altijd op
aangedrongen om eerst maar eens de
bestaande natuurgebieden open te stellen
voor onze burgers en recreanten. 

De SGP-fractie is van mening dat
natuurgebieden er niet zijn om over een hek
op afstand naar te kijken. Juist door fiets-
en wandelroutes aan te leggen worden deze
gebieden toegankelijker en kan dit
natuurschoon van dichtbij worden
bewonderd. Deze herfst is die wens van de
fractie in vervulling gegaan en is er een
fietspad aangelegd van de overslagplaats
aan de Damweg bij Stellendam en gaat
achter de buitendijk naar Melissant langs
een uniek stuk natuurgebied. Dit gebied is
uit zichzelf ontwikkeld en dat is bijzonder
in Nederland, want bijna alle bossen zijn
door mensen aangelegd. Bij Melissant sluit
het fietspad aan op het fietspad over de
slikken naar Herkingen. Bij Stellendam
wordt wellicht in september 2012 het pad
doorgetrokken tot de Korte schenkeldijk
onder Goedereede. In de daarop volgende
jaren staat nog een verbinding voor fietsers
tot de Ouddorpse Haven gepland. Ook het
fietspad van het Flauwe Werk naar de
vuurtoren is vernieuwd en verbeterd.

Een impressie van
woningbouwprojecten

- wethouder F.J. Tollenaar -
bestemmings-
planmatig nog
dit jaar in
december in de gemeenteraad aan de orde
komen. Een schetsplan voor de invulling van
het gebied rondom de Nieuwe Oostdijk met
een meerjaren fasegewijze invulling van
woningbouw wordt door de initiatiefnemer nog
dit jaar gepresenteerd. 

Stellendam
Rond Stellendam is de gebiedsontwikkeling
Noordrand een belangrijke invulling naar de
toekomst. Dit onderwerp zal de komende tijd
de nodige inspanningen vergen omdat
recreatie, woningbouw, zoetwaterbeheer en
natuurontwikkelingen in  samenhang met
overheden en andere  partijen tot een nader
uitgewerkt plan moet leiden. Een gebieds-
overstijgende totaalontwikkeling die het gebied
rondom en de kern van Stellendam in de
toekomst een nieuwe uitstraling zal geven.
Kortom, temidden van onrustige tijden trachten
we het schip van de gemeente zoveel mogelijk
op de juiste koers te houden en de nodige
ontwikkelingen nog in gang te zetten die ten
goede dienen te komen aan het welzijn van
onze inwoners en behoud en versterking van de
leefbaarheid in ons gebied. Lees de gehele
bijdrage op: www.sgp-goedereede.nl.

Maak gebruik van het zorgloket
De SGP wil staan voor zwakkeren in de samenleving. Wij willen omzien naar
mensen in kwetsbare omstandigheden. Vanuit Bijbelse naastenliefde willen wij
als een schild voor hen zijn. We willen hen ondersteuning bieden en helpen om
hun eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken. Aanvullend op de
ondersteuning vanuit familie, kerk en maatschappelijke verbanden, wil de SGP
dat de gemeente zorgt voor een goed sociaal vangnet voor hen die desondanks
toch uit de boot dreigen te vallen. 

In het gemeentehuis is een zorgloket, waar u persoonlijk bij een deskundige Wmo-
consulent met uw vragen terecht kunt. U kunt hier terecht (telefonisch) van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 's Middags en donderdagavond op afspraak
via telefoonnummer (0187) 49 15 00 of e-mail: gemeentehuis@goedereede.nl. Een
aanvraagformulier voor vervoersvoorzieningen, een rolstoel, woonvoorzieningen en
hulp bij het huishouden kunt u downloaden. Ouderen, die willen weten voor welke
voorzieningen ze in aanmerking kunnen komen en die moeite hebben met het invullen
van verschillende formulieren, kunnen een beroep doen op de formulierenbrigade van
de SWO, telefoonnummer (0187) 64 113 44. De SWO is een welzijnsstichting die het
mantelzorgadvies op Goeree-Overflakkee verzorgt.

Fietsen door
natuurlijke natuur

Kerk en samenleving!

De SGP in Goedereede
wenst u Gezegende
Kerstdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar
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„De natuurgebieden in onze

gemeente zijn voldoende
toegankelijk!“

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

Het  roer van de gemeente
Goedereede in onrustige tijden

Beste jongere,

Het is niet (meer) vanzelfsprekend dat je als
jongere een politieke avond of activiteit
bezoekt. Een overvolle agenda is hiervan
meer dan eens de reden. Toch is de politiek
razend interessant en is er de christelijke
plicht onze stem te laten horen! De SGP-
jongeren Goedereede doet dit al 25 jaar en
hoopt dit nog lang te kunnen doen. Dit is
natuurlijk alleen te realiseren met een
enthousiaste achterban die meehelpt (op
welke manier dan ook) de politieke
activiteiten tot een succes te doen worden.
Raadpleeg daarom de site en meld je aan
als lid!  www.sgp-goedereede.nl/jongeren

ACTIVITEITEN

Jubileumuitgave
In 1986 is de SGP-jongeren
vereniging te Goedereede
opgericht. Aanvankelijk als
studievereniging. Het doel is
actuele politieke vraagstuk-
ken met elkaar te bestu-
deren en van een politiek
antwoord te voorzien.

De laatste jaren ligt het accent
vooral op het bereiken van

jongeren. Hoewel de vereniging de naam 'Husaï' (jonge
raadgever van koning David) nog steeds draagt is de
naam SGP-jongeren een begrip. In het kader van het 25-
jarig bestaan zijn er diverse activiteiten georganiseerd.
Dit jaar is er ook een speciale Jubileumuitgave met
bijdragen van burgemeester v.d. Velde, wethouders en
oud-voorzitters. Ook de geschiedenis komt in woord en
beeld tot leven.

Met de presentatie van deze speciale Jubileumuitgave en
DVD, met daarin opgenomen de 25-jarige historie met
foto- en filmmateriaal en het educatieve programma
'Klik, Kijk en Ontdek', is het jaar afgesloten. Wil je ook
deze uitgave ontvangen? Kijk dan op onze website! 

Gemeentebeleid en visie SGP Goedereede - editie 2011

Actueel Video Nieuws

Wethouder Tollenaar en oud-wethouder
Admiraal over de gemeentepolitiek!  

Kijk snel op: www.sgp-goedereede.nl
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