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ZORG ALTIJD DICHTBIJ EEN VEILIG GEZIN VOOR IEDER KIND

WAARDERING VOOR MANTELZORGERS GEZOND VERSTAND

EEN GOED ZIEKENHUIS DICHT BIJ HUIS

Wie zorg aanvraagt, maakt zich al zorgen genoeg. Je wilt dan snel en 
eenvoudig geholpen worden; met deskundigen praten en samen oplossingen 
zoeken. Daar draait het om. In Zoetermeer heeft Ingeborg daarom een 
samenwerkingsverband voor zorg en welzijn opgezet: inZet. Er zijn nu zes 
plekken in de stad waar je kunt binnenlopen met al je zorgvragen. Makkelijk, 
laagdrempelig en snel. 

Kinderen en jongeren moeten veilig en gezond in hun eigen omgeving 
kunnen opgroeien. Soms is daar een professioneel steuntje in de rug bij nodig. 
Maar hulp uit de eigen omgeving van het kind is zeker zo belangrijk. Wij 
vinden dat kinderen het recht moeten krijgen om iemand uit de eigen 
omgeving te betrekken bij belangrijke zorgbesluiten; een familielid, de 
buurman of de trainer van het voetbalteam. 

Wie een ander steunt, mag ook zelf rekenen op steun. Dankzij Ingeborg geven 
we in Zoetermeer mantelzorgers nu een adempauze en waardering. Met 
respijtzorg, een gratis parkeervergunning, een mantelzorgwaardering en een 
jaarlijks feest. 

Iedere euro moet verstandig worden uitgegeven. Maar alles dat ingewikkeld 
is, is ook wel eens onlogisch. Als een zieke moeder in een rolstoel dagelijks 
vervoer nodig heeft maar geen geld voor een auto is het onlogisch om als 
gemeente elk jaar duizenden euro’s uit te geven voor taxivervoer. Het is dan 
voor beide partijen beter als we een auto regelen voor deze familie: meer 
vrijheid voor dit gezin en kost de samenleving uiteindelijk veel minder geld. 
Dat is niet ‘buiten de hokjes’, dat is gewoon je gezond verstand gebruiken.

Wij zijn supertrots dat we in Zoetermeer een eigen ziekenhuis hebben: het 
LangeLand-ziekenhuis. Maar helaas zien we steeds meer ziekenhuizen in het 
land verdwijnen of steeds minder zorg bieden. Dat mag het LangeLand niet 
overkomen. Wij investeren daarom in het behouden van het LangeLand. 

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?


