
 

 

 

Perspectiefnota d.d. 18 juni 2018 

Voorzitter,  

Ik reed laatst in het donker met de auto door De Leyens en zag een fietser op de grond liggen. Toen 

ik op de plek des onheils aankwam zag ik dat verschillende mensen al bezig waren hem te helpen. 

Zijn vrouw, een verpleegkundige, een huisarts en weer later een politieagent, die net zijn dienst had 

verlaten. Mijn bijdrage was het aangeven van de verbandtrommel en het licht van de lampen van de 

auto laten schijnen op de plek waar de man lag. Toen de ambulance aankwam, ben ik vertrokken. Ik 

vond het bijzonder en hartverwarmend dat in korte tijd zoveel verschillende mensen hulp aanboden 

en ik dacht; zó voel je je thuis in de wijk.  

Want een thuisgevoel betekent voor het CDA veiligheid, zorg voor elkaar, het hebben van contacten 

en gedeelde verantwoordelijkheid. Mensen vertellen ons dat ze graag willen weten wat er gaat 

gebeuren in hun omgeving, zodat ze gevolgen ervan kunnen inschatten. Voor henzelf en de buurt. En 

wij merken dat als je je ergens thuis voelt, je ook een bijdrage wilt leveren aan activiteiten om jouw 

stad en jouw wijk mooier, gezelliger en veiliger te maken.   

Voorzitter,  

Vandaag hebben we het over de beleidsarme Perspectiefnota, en over de uitwerking van het 

Coalitieakkoord. In het Coalitieakkoord staat het “Wat” beschreven en dat is voor ons als 

medeopstellers ons uitgangspunt. Wel willen we enkele accenten op het ‘Hoe’ meegeven aan het 

college. Ik ga in op de onderwerpen wijken, sterke verenigingen, veiligheid en respect, zekerheid van 

zorg, duurzaamheid en tweetal  zorgpunten.  

De kern van het Coalitieakkoord gaat over de wijken. Dat vinden wij heel belangrijk. Het draait 

immers om onze inwoners, ondernemers, instellingen, bedrijven, verenigingen en vrijwilligers. Zij 

willen gehoord worden, serieus genomen worden. Het CDA zal in haar keuzes voor de toekomst van 

de stad altijd eerst aandacht hebben voor de gevolgen voor onze inwoners en daarna pas voor de 

stenen.  

Een succesvolle wijkaanpak vergt een soepele samenwerking tussen verschillende organisaties. Of 

het nu gaat om de zorg, wonen of werken in de stad. Samenwerking zorgt er om onveilige situaties 

aan te pakken, het groen te verfraaien, maar ook voor een beter zicht op mensen die eenzaam zijn. 

Een mooi voorbeeld van dat laatste zagen we in Tilburg met het initiatief Automaatje. We hebben 

het in een motie vervat en zijn benieuwd naar de reactie van het college.  

 

 

 



Voorzitter,  

Wij vinden dat iedereen de zorgen en belangen van de inwoner/cliënt of patiënt centraal zou moeten 

stellen. Zo versterken we de wijk en daarmee de stad. Bewoners met een goed initiatief willen we 

ondersteunen. We gaan ervan uit dat het college hen zal begeleiden, faciliteren en bij de hand 

pakken waar nodig. Ze vanaf het begin te betrekken bij ontwikkelingen in hun achtertuin of 

omgeving.  

Voor het CDA gaat het om een bereikbaar- en aanspreekbaar bestuur. Zorgen dat het kan óf duidelijk 

zeggen waarom iets niet kan. Zo voorkom je frustraties en procedure-vertragingen in een later 

stadium. Wijkwethouders en wijkregisseurs kunnen - waar nodig een doorbraak forceren. We zijn blij 

dat de wijkwethouders Ter Laak en Van Driel gaan starten met deze aanpak. We vertrouwen op hun 

slagvaardigheid. Als CDA-fractie hebben we ook ieder een wijk geadopteerd en zullen - indien nodig - 

de stemmen van de inwoners onder de aandacht van de wijkwethouders brengen. 

Verenigingen 

Het CDA ziet verenigingen als het cement van de samenleving. Bij verenigingen ontmoeten mensen 

elkaar, leren elkaar kennen en waarderen. Inwoners die elkaar normaal gesproken niet zouden 

ontmoeten vanwege de wijk of afkomst, vinden elkaar door de gedeelde interesse bij een vereniging. 

We zijn blij dat er in deze collegeperiode veel aandacht zal zijn voor de verenigingen en vrijwilligers 

en dat ruimten voor verenigingen makkelijker en beter betaalbaar beschikbaar zullen zijn. Wij zien 

concrete voorstellen graag tegemoet.   

Voorzitter, Jongeren die gaan studeren in een andere stad en alleen nog thuiskomen in de 

weekenden krijgen hopelijk in hun studentenstad een eigen sociaalvangnet. Maar veel Jongeren 

vinden het prettig om in het weekend hun Zoetermeerse contacten te onderhouden via hun 

verenigingen. Doordat zij alleen in het weekend aanwezig kunnen zijn, betalen zij verhoudingsgewijs 

veel contributie en haken daardoor af. Het CDA wil onze jongeren behouden voor de verenigingen en 

de stad. Daarom vragen wij de wethouder in onze motie om te onderzoeken hoe deze jongeren 

behouden kunnen blijven voor de verenigingen.   

Het CDA wil dat jong en oud zich thuis voelen in Zoetermeer. Een zwembad hoort daarbij. Dat is 

vastgelegd in het Coalitieakkoord. We zijn blij dat het college op zoek gaat naar een goede locatie. 

Veiligheid 

Iedereen wil veilig en schoon wonen zonder overlast in welke vorm dan ook. Inwoners zullen zich dan 

sneller thuis voelen in hun wijk. Het CDA is zeer tevreden over de komst van 7 nieuwe boa’s. Maar 

wij zien het onderwerp veiligheid breder dan alleen extra fte’s. Het CDA wil polarisering tegengaan. 

De verharding en het slechter wordende contact tussen groepen inwoners baart ons zorgen. Een stad 

waarin mensen niet meer omzien naar elkaar, is geen stad waar het goed gaat. Daarom steunen wij 

de motie van de CU/SGP. Door de wijkgerichte aanpak, waarin meerdere onderwerpen integraal 

worden opgepakt, verwachten wij dat de inwoners zich weer gehoord gaan voelen. Dit zal het ook 

veiligheidsgevoel van inwoners ten goede komen. 

Jeugdzorg 

We zijn blij dat er in de wijken meer aandacht komt voor het integraal werken. Datzelfde geldt voor 

het sociale domein. De bevestiging van de werkwijze 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur om de problemen 

integraal bij de jeugdzorg aan te pakken, vinden wij heel belangrijk. Het aantal jongeren dat bekend 

is bij jeugdzorg is, ten opzichte van andere gemeenten, zorgbarend hoog. Kinderen verdienen het om 



gezond en veilig op te groeien tot zelfstandige volwassenen. Daarom vragen wij in een motie of het 

College kan nadenken, in aanvulling op het integraal PGb, over het nut van een gezinsgebonden 

budget voor met name de gezinnen met complexe problematiek.  

Duurzaamheid 

Het CDA wil dat Zoetermeer ook na de schaalsprong een groene stad blijft met woningen van hoge 

kwaliteit voor jongeren, ouderen en gezinnen, zodat we ons thuis blijven voelen. We zijn blij dat er in 

het Coalitieakkoord veel aandacht is voor de energietransitie en duurzaamheid. De PvdA en CDA 

hebben veel energie gestoken om het klimaatpact te maken. De beweging naar aardgasvrij wonen is 

in gang gezet, waarbij woningcorporaties een belangrijke rol spelen. De Zoetermeerse energie 

coöperatie DEZO verricht goed werk in onze wijken. Wij zijn enthousiast dat het nieuwe college een 

duurzaamheidsfonds instelt. 

Voor particuliere woningbezitters is de energietransitie echter nog een probleem. De enorme kosten 

zijn nog niet goed te financieren. Het CDA wil investeringen in duurzaamheid betaalbaar maken. 

In een motie roepen wij het college op om de mogelijkheden van objectgebonden financiering op de 

voet te volgen en te betrekken bij de invulling van het duurzaamheidsfonds. 

In een stedelijke omgeving komt geluidsoverlast van verkeer op tal van plekken voor. Stil asfalt kan 

helpen, hoge geluidsschermen zijn niet altijd een passende oplossing. Er zijn nieuwe innovaties die 

het geluid geleiden alsof er een scherm naast de weg staan. Wij roepen het college in onze motie op 

of deze oplossingen ook in Zoetermeer toepasbaar zijn. 

Dorpsstraat 

De Dorpstraat in Zoetermeer is een potentiële parel, zoals staat in het Coalitieakkoord. Daar is het 

CDA het zeker mee eens. Tegelijkertijd hebben we wel zorgen en vragen ons af of deze dof geworden 

parel wel wordt opgepoetst. Het CDA ziet de Dorpstraat als recreatief winkelgebied voor 

kleinschalige unieke, specialistische winkels met een hoge sfeer en uitstraling voor heel Zoetermeer. 

Dat betekent dat een goede samenwerking tussen ondernemers, vastgoedondernemers en de 

gemeente nog meer noodzakelijk is, een samenwerking waarbij iedereen zijn eigen taak en rol pakt. 

Alleen op deze manier kan een kwaliteitsslag gemaakt worden in de Dorpstraat. We wensen dat als 

Zoetermeerders elkaar toe. 

Hoge Nood 

In het stadshart is één openbaar toilet. Echter, hoge nood kan door verschillende oorzaken zomaar 

optreden bij het bezoeken van de mooie voorzieningen in de Binnenstad. Er bestaan apps waar 

bedrijven zich kunnen aanmelden, zodat bezoekers weten waar ze terecht kunnen als zij hét niet 

langer kunnen ophouden. Wij vragen het college in onze motie Hoge Nood, een plan te maken om 

onze bezoekers te faciliteren.  

Voorzitter. Ik rond af.  

Het CDA wil dat iedere inwoner zich thuis voelt in Zoetermeer en in zijn eigen wijk. Daarvoor is het 

belangrijk dat inwoners zich veilig, gekend en vertrouwd voelen in hun omgeving. Of zoals Cicero het 

al eeuwen geleden heeft gezegd: “Geen plaats is aangenamer dan thuis.” Het bestuur is er voor onze 

inwoners, om hen te verbinden en onze wijken en stad te versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat het 

coalitieakkoord daaraan een grote bijdrage levert. Wij wensen het college succes met het uitvoeren 

van haar mooie taak.  


