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VRIJWILLIGERS VOOROP DUURZAAMHEID VOOR IEDEREEN

ZWEMBAD EN GYMWORLD INWONERSBERAAD

MEER DAN BOUWEN

Vrijwilligers zijn goud waard en verdienen onze ondersteuning. Ingeborg heeft 
er als wethouder voor gezorgd dat “Zoetermeer-voor-elkaar” is opgericht. 
Vrijwilligers kunnen zich hier aanmelden, trainingen volgen en van elkaar 
leren. Afgelopen coronaperiode zorgde deze service voor kookmaatjes, 
boodschappenhulp, automaatje (vervoer) en digitale huiswerkondersteuning. 

Willen we de wereld leefbaar en duurzaam houden voor onszelf en onze 
kinderen, dan zullen we er een schepje bovenop moeten doen. Duurzaamheid 
is een zorg van iedereen. Veel mensen zetten zich daar al voor in, maar niet alle 
Zoetermeerders hebben het geld om zonnepanelen op het dak te leggen of de 
muren te isoleren. Daarom willen wij een duurzaamheidsfonds waarmee zon- 
en windenergie en isolatie voor onze inwoners betaalbaar is.

Sporten is gezond en belangrijk om elkaar te ontmoeten. De afgelopen jaren 
heeft Ingeborg ervoor gezorgd dat Gymworld werd gebouwd en dat er op 
veler verzoek een nieuw zwembad komt. Goed voor de inwoners, goed voor de 
verenigingen en leuk om in - en ook onder - te sporten. 

Als je als inwoner meedenkt over besluiten van de gemeente, is de uitkomst 
soms teleurstellend en niet altijd goed te begrijpen. Wij willen dit anders aan 
gaan pakken door te starten met een burgerberaad. Een burgerberaad bestaat 
uit mensen die via loting gevraagd wordt om mee te denken over een speciaal 
onderwerp. Bij ingrijpende besluiten - zoals bijvoorbeeld de afvalinzameling - 
wordt het burgerberaad betrokken in de politieke advisering. Zo willen we 
zij-aan-zij met elkaar de problemen van de stad aanpakken.

Zoetermeer gaat veel bouwen en dat is nodig. Daarmee zijn we er niet. We willen 
ook dat er bij nieuwbouwprojecten plaats is voor maatschappelijke en culturele 
voorzieningen. We willen dat er een checklist komt met voorzieningen die 
verplicht aanwezig moeten zijn. Van sportterreinen, scholen, gezondheids- en 
buurtcentra tot speelvoorzieningen en plekken waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, leren kennen en omzien naar elkaar.

Het CDA Zoetermeer heeft vier zetels in de Zoetermeerse gemeenteraad. 
CDA-wethouder Ingeborg ter Laak is binnen het college verantwoordelijk voor 
Zorg, Welzijn, Sport en Verenigingen. Wat hebben we samen bereikt in vier 
jaar en waar gaan we de komende vier jaar voor?


