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RECHTVAARDIGHEID

VEILIGHEID VOOROP

LACHGAS GEEN NIEUWE COFFEESHOPS

VEILIGHEIDSAANPAK VOOR JONGEREN

Als het vertrouwen op een eerlijke behandeling door de overheid wordt 
beschadigd, moeten we direct ingrijpen. Neem de toeslagenaffaire. In de 
landelijke politiek wordt te traag gehandeld. Daarom heeft de CDA-fractie 
geregeld dat in Zoetermeer de gemeente is bijgesprongen. Pijnlijk dat het 
nodig is, maar noodzakelijk voor de mensen die in de knel zaten. 

Iedereen moet veilig in Zoetermeer kunnen wonen. Eerlijk en hard werken 
moet lonen. Ondermijning door criminele groepjes en benden moet hard 
worden aangepakt. Maar straffen alleen helpt niet, er moet ook hoop op een 
goede toekomst zijn. We willen dit aan elkaar koppelen door het ‘afpakken en 
opbouwen’ programma. Het geld van criminelen investeren we in 
wijkvoorzieningen en in een studiefonds voor jongeren die aan hun toekomst 
willen bouwen. 

Gelukkig zie je ze steeds minder in Zoetermeer: van die zilverkleurige 
slagroompatronen. Op de stoep of in auto’s. Lachgas lijkt onschuldig, maar kan 
zorgen voor verlammingen, verkeersongelukken en verloedering op straat. 
We vinden een slechte zaak. We moeten juist voorkomen dat onze jongeren 
lachgas gebruiken. Daarom heeft de fractie ervoor gezorgd dat er in 
Zoetermeer een verbod op lachgas is ingevoerd.

Overvallen, kogelregens op klaarlichte dag en blauwe vaten chemisch afval in 
het Westerpark: dit zijn de concrete resultaten van een laks drugsbeleid. Het 
CDA wil actie tegen dit soort maatschappelijke ontwrichting.  Ook in 
Zoetermeer. Drugs zijn slecht voor de gezondheid, voor de omgeving en de 
leefbaarheid in de stad. Daarom willen we niet alleen prioriteit geven aan het 
bestrijden van drugscriminaliteit, maar ook het aantal coffeeshops in 
Zoetermeer zo klein mogelijk houden.

Wij willen dat iedere jongere een volwaardige kans heeft om iets van het leven 
te maken. Om dit concreet te maken, zet het CDA in op het versterken van 
verenigingen en de sociale samenhang van de wijk. Een mooi voorbeeld is er 
in Oosterheem, waar Zoebas basketbaltraining geeft aan de jongeren in de 
buurt. Onze insteek: iedere buurt een eigen Zoebas.

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?


