Verkiezingsprogramma 2018-2022
Zó! Zoetermeer
(Dit is de verkorte versie, op zozoetermeer.nl kunt u het volledige programma vinden.)

Zó! Zoetermeer is een onafhankelijke Zoetermeerse partij. Wij vertegenwoordigen de kiezers die de plaatselijke politiek belangrijk vinden en wij zijn een goed alternatief voor de
mensen die niet (meer) op een van de landelijke partijen willen stemmen.
Als het gaat om veiligheid en leefbaarheid dan behoren wij aan de rechterkant van de politiek, want wij willen niet dat Zoetermeer verloedert. Als het gaat over het voor elkaar zorgen, bijvoorbeeld voor ouderen en gehandicapten dan horen wij bij de linkerkant van de
politiek.
Wij zijn er voor alle Zoetermeerders, en daarbij maakt het voor ons niet uit waar u geboren
bent.
Koffie & Zó! - makkelijk contact met de fractie
Wij werken echt lokaal, en dat betekent dat wij niet alleen met u komen praten als er verkiezingen zijn. Wij zijn iedere maand, jaar in jaar uit, op een andere locatie - meestal een
winkelcentrum - met Koffie & Zó!. Met een kopje koffie erbij vragen we aan u hoe het gaat
in de stad.
De fractie komt vaak naar u toe, is makkelijk bereikbaar en stuurt met enige regelmaat
nieuwsbrieven naar alle geïnteresseerden. Uw inbreng wordt altijd serieus meegewogen.
Wonen - genoeg huizen voor iedereen
Zoetermeer heeft momenteel zo'n 55.000 woningen, maar er is in de stad en de regio echte
woningnood. In de komende jaren moeten er meer dan 10.000 woningen in Zoetermeer
bijkomen.
Zó! vindt dat we in de eerste plaats moeten zorgen voor betaalbare woningen voor de middeninkomens.
Daarnaast moeten er meer woningen komen voor jonge starters en hebben we genoeg
(zorg-)woningen voor senioren nodig. Nieuwe woningen moeten op een duurzame manier
worden gebouwd.
Mooie stad - schoon, leefbaar en bereikbaar
Het onderhoud van het groen, de straten, fietspaden en de stoepen, moet weer naar het
hoge niveau van voor de economische crisis. Zó! Zoetermeer wil ook een reeks maatregelen
om de overlast van hondenpoep aan te pakken.
Zó! heeft het initiatief genomen om het rigide bomenbeleid van de gemeente aan te pakken. Dat leidde tot een burgerinitiatief (van 450 indieners!) en er is een doorbraak bereikt:
Er wordt geluisterd naar mensen met grote overlast van een gemeentelijke boom. Zó! vindt
dat de stad mooi groen moet zijn en blijven. Dat kan op een manier dat het voor iedereen
prettig wonen is.
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Zó! wil dat het makkelijker wordt om geluidsoverlast van evenementen op een vast punt te
melden en dat dan direct gemeten wordt . Sowieso vinden we het niet nodig dat alle festiviteiten gepaard gaan met keiharde muziek.
De stad is er voor iedereen, óók voor gehandicapten. Zó! Zoetermeer heeft zich in de afgelopen jaren ingespannen om de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de stad voor gehandicapten te verbeteren. Over het resultaat zijn we nog steeds niet tevreden, dus daar blijven we hard aan werken.
Alle vormen van verkeer moeten aandacht krijgen: veilige wandel- en fietspaden, voldoende
OV dat rijdt, en met liften die het doen. Zó! wil dat er genoeg parkeerplaatsen zijn, óók bij
de nieuwe woningen die gebouwd worden. Fietsen moeten zoveel mogelijk veilig gestald
kunnen worden. Zó! vindt dat fietsenstallingen waarbij de fietsen binnen staan in ieder geval bewaakt moeten worden!
Zó! heeft zich sterk gemaakt voor een betere route voor de vrachtwagens van Nutricia. We
hebben er net zo lang bovenop gezeten tot er verkeersborden kwamen bij de Marijkestraat
waardoor het inrijden van te lange vrachtwagens is verboden. Als het goed is wordt in de
loop van volgend jaar gestart met het aanleggen van een nieuwe route naar het bedrijf.
Veiligheid - thuis, buiten, en op school
Het is de bedoeling dat de politie zich bezighoudt met de grote criminaliteit en dat kleinere
overtredingen zoveel mogelijk worden aangepakt door het Team Handhaving. Zó! vindt dat
het Team Handhaving minimaal tussen 6.00 en 23.00 uur en ook in het weekeinde ingezet
moet worden. Het Team Handhaving moet goed bereikbaar zijn via een eigen e-mailadres
en telefoonnummer.
Zó! is voor cameratoezicht op plaatsen waar het zinvol is om criminaliteit te voorkomen of
om de pakkans te vergroten. Het gebruik van sociale media om de politie extra ogen en
oren te geven juichen wij toe als er goede afspraken over worden gemaakt.
We denken dat de samenleving beter en veiliger kan worden als mensen elkaar niet discrimineren. Ook moeten we er op letten dat verschillende culturen naast elkaar en met elkaar
kunnen leven in Zoetermeer, met een beetje tolerantie over en weer, en zonder elkaar
overlast te bezorgen. Natuurlijk moeten we heel alert zijn op mensen die radicaliseren.
Alcohol, drugs en jeugd, horen niet bij elkaar!
Zorg - het kan echt veel beter
Zó! vindt dat de gemeente meer verantwoordelijkheid voor de zorg moet nemen. Mantelzorgers hebben het al zwaar genoeg. De gemeente is niet 'klaar' als een beschikking is uitgeschreven voor hulp of voor een hulpmiddel. Zó! vindt dat ook gecontroleerd moet worden
of het allemaal volgens de afspraken - goed en op tijd - wordt geleverd.
Zelfredzaamheid is niet hetzelfde als zoek-het-zelf-maar-uit! Vaak is juist ondersteuning
van de gemeente nodig om de betrokkene zo zelfredzaam mogelijk te maken. Zó! wil dat dit
sterk verbetert!
Belangrijke punten voor Zó! zijn:
 Betere bereikbaarheid van de gemeente voor mensen die de Wmo nodig hebben.
 Ondersteunen van Mantelzorgers.
 Onafhankelijke cliëntondersteuning.
 Kortere levertijden en veel betere service voor hulpmiddelen zoals rolstoelen.
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Scootmobielen rijden - indien gewenst - 15 km/uur (natuurlijk niet in wandelgebieden).
Privacy in de zorg wordt gegarandeerd.
Voldoende verpleeg- en zorgbedden in Zoetermeer zelf.

De jeugdzorg - voor kinderen met psychische en/of verstandelijke problemen - is een
nieuwe taak van de gemeente. In eerste instantie heeft de gemeente ervoor gezorgd dat de
zorg zoveel mogelijk gewoon kon doorgaan. In de komende jaren is het nodig dat de jeugdzorg wordt omgevormd. Te veel kinderen krijgen te dure hulp, waarvan het niet eens altijd
duidelijk is of het wel helpt.
Inkomen - rondkomen is de basis
In Zoetermeer wonen naar verhouding veel gezinnen die te kampen hebben met armoede.
Zó! maakt zich daarbij zorgen over de verborgen werklozen, zoals de wat oudere goedopgeleide mensen die na veel dienstjaren vanwege de crisis hun baan hebben verloren. Hetzelfde geldt voor de mensen die steeds maar kort aan het werk komen door allerlei tijdelijke
banen. Zij gaan de bijstand in en uit, en dat betekent onzekerheid en armoede. Zoveel mogelijk werkgelegenheid is dan ook heel belangrijk.
Zó! Zoetermeer zal altijd, bij alle besluiten, behoud en vergroting van de werkgelegenheid
zwaar laten wegen.
Nogal wat Zoetermeerse mensen hebben op zich niet eens een slecht inkomen, maar kunnen geen kant meer op vanwege torenhoge schulden. Zó! Zoetermeer maakt zich sterk voor
het tijdig helpen van mensen als ze schulden beginnen te maken. Het project EMMA (Eerder
Melden, Minder Armoede) waarbij partijen zoals de woningcorporaties in de gaten houden
bij wie betalingsachterstanden ontstaan zodat er snel hulp aangeboden kan worden, moet
als het succesvol blijkt te zijn worden doorgezet.
Zó! Zoetermeer heeft er in de afgelopen periode voor gezorgd dat er een Sociaal Leenfonds
is opgericht. Mensen met een laag inkomen die even te weinig geld hebben kunnen daar
renteloos lenen. Hiermee voorkomen we ook dat de schulden steeds groter en groter worden.
De ZoetermeerPas en de speciale KindPas voor mensen met een laag inkomen moeten blijven.
Het onderwijs moet goed afgestemd worden op de vacatures die bedrijven hebben, en jongeren moeten op school blijven tot ze genoeg geleerd hebben om een beroep uit te oefenen.
Duurzame energie - en niet (te) duur
Er komt een einde aan het aardgas uit Groningen en de uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen. Dat moeten we verstandig aanpakken. Zó! is voorstander van zonnepanelen,
van nul-op-de-meter-woningen, en van onderzoek naar alternatieve energiebronnen zoals
het gebruik van aardwarmte, waterkracht, fietspaden-als-zonnecollectoren, etc.
Voor Zó! Zoetermeer geldt: onderzoeken en experimenteren is goed, maar het is niet de
bedoeling dat het de bewoners van Zoetermeer extra geld gaat kosten. Een herhaling van
de problemen zoals met het warmtenet in Oosterheem moet voorkomen worden.
Zó! heeft niets tegen windenergie, maar we vinden dat enorme windturbines niet passen in
een dichtbebouwde stad. We vonden het trouwens ook een heel slecht plan dat er windtur-
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bines zouden komen in het Balijbos. Zó! heeft nauw samengewerkt met de mensen die daar
ook tegen waren en we hebben indringend ingesproken bij Provinciale Staten.
Vrije tijd - sport en cultuur
Goede accommodaties zijn van belang voor alle sportverenigingen. Dat geldt voor sportzalen en sporthallen maar ook voor de buitensport. De accommodaties moeten goed onderhouden worden en betaalbaar blijven voor de clubs.
Er is op het moment niet genoeg zwemwater voor vrij zwemmen. De gemeente moet zorgen voor uitbreiding van de zwembaden. Als ondernemers niet geïnteresseerd zijn om meer
zwembaden te exploiteren, moet de gemeente zelf het initiatief nemen.
Zó! Zoetermeer vindt het belangrijk dat mensen en vooral kinderen en jongeren zich kunnen uitleven met toneelspelen, zingen, dansen en acrobatiek. De Boerderij is aan modernisering toe en daarvoor moet de gemeente geld vrijmaken.
Zó! vindt dat er in de regio genoeg kijk-mogelijkheden zijn, dus wij willen niet almaar meer
uitgeven aan musea.
Zoetermeer Zó! betaalbaar
Hondenbelasting voor de eerste hond daalt van ruim 61 naar 25 euro.
De inkomsten uit de Onroerend Zaak Belasting (OZB) worden alleen verhoogd om de inflatie
te compenseren. Zó! is waakzaam dat niemand op extra hoge kosten wordt gejaagd.
Vragen?
Die kunt u altijd aan ons stellen. Ook na de verkiezingen!
Op onze website www.zozoetermeer.nl vindt u onze telefoonnummers.
U kunt ook een e-mail sturen naar fractie@zozoetermeer.nl.
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