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“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in 

uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op D66.” 

 

De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook 
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen zich af of 

gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze gemeenteraadsverkiezingen uw stem 

moet laten horen. 

 

Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. 

Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik 

gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet 

steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in 

hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor 

D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en 

meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een 

democratisch recht én, vinden wij, ook een 

democratische plicht. Het is in ieder geval de beste 

garantie voor politiek waarin de mens centraal staat. 

Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes 

gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van uw 

kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het 

lokale bedrijfsleven samen tegen 

jeugdwerkeloosheid?  Worden zorg en ondersteuning 

van ouderen en gehandicapten op maat geleverd? 

Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van 

achterhaalde industrieterreinen en niet gebruikte 

beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente 

ruimte aan bewoners die samen zonnepanelen op 

hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf 

over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een 

steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook 

een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat 

begint met stemmen; stemmen op D66.  

D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op 

vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. 

Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en 

rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen 

in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze 

leefomgeving, de maatschappij en onze gezamenlijke 

toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van 

iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een 

overheid die steunt, randvoorwaarden schept en 

waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van 

mensen onderling de belangrijkste maatschappelijke 

motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, 

individueel en samen. 

D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn 

duidelijk over wat we willen, we denken in mensen 

en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de 

regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij 

zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten 

werken om onze idealen te verwezenlijken. 

Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de 

slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat u 

er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de 

handschoen oppakt? U kunt het verschil maken. 

Zeker hier in Leidschendam-Voorburg, in uw eigen 

omgeving! 

Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem 

D66! 

 

Alexander Pechtold 
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Voorwoord 
Ambities, dromen, soms mag het en soms moet het! Politiek en besturen gaan niet alleen over het oplossen van de 

dagelijkse knelpunten of het verder uitwerken van bestaand beleid. Politiek gaat in de kern over ambities, over 

durven dromen. Durven denken over hoe de wereld, de gemeente, of – liever nog - de samenleving er morgen uit zou 

moeten zien. Politiek gaat ook over het met elkaar proberen te verwezenlijken van die ambities en dromen, of je nu in 

de oppositie of coalitie zit. Politiek gaat dus ook over "samen met elkaar", want alleen kunnen we niets. De inwoners 

hebben de politiek nodig om iets te bereiken, maar de politiek heeft de inwoners net zozeer nodig om dat te 

realiseren.  

 

D66 Leidschendam-Voorburg streeft naar een 

samenleving waaraan ieder die dat kan vanuit de 

eigen kracht deelneemt en bijdraagt. Een gemeente 

waarin cultuur, natuur, bouwen, wonen en samen 

leven met elkaar in balans zijn en op een zorgvuldige 

en financieel verantwoordelijke wijze zijn 

vormgegeven. En waarin voorzieningen sociaal en 

rechtvaardig zijn. Die ambitie is verwoord in ons 

verkiezingsprogramma met de veelzeggende titel 

"Ruimte bieden, kansen geven". Wij vertrouwen op 

de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Wij 

streven naar een faciliterende, dienstbare gemeente, 

die de vitaliteit van de samenleving (jongeren, 

ouderen, ondernemers, ...) stimuleert en gebruikt om 

onze gemeente voor iedereen een aantrekkelijke en 

aangename plek te laten zijn.  

Daarom ziet D66 Leidschendam-Voorburg de 

toekomst ook met optimisme tegemoet. Een 

toekomst waarin we samen met iedereen voor 

moeten durven gaan. 

 

Peter van Dolen 
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Ruimte bieden, kansen geven 
Nederland is een welvarend land. Leidschendam-Voorburg een  welvarende gemeente. Deze welvaart is niet 

vanzelfsprekend. Zeker niet de laatste jaren: de werkloosheid loopt op, mensen hebben minder te besteden, 

bedrijven gaan failliet. Deze crisis kan alleen worden opgelost door met vertrouwen de toekomst tegemoet te treden. 

Dit vraagt om een overheid die ruimte biedt aan initiatiefrijke mensen. Ruimte voor eigen oplossingen, ruimte voor 

persoonlijke ontwikkeling, ruimte voor groei.  

Ruimte bieden betekent ook: mensen in staat stellen deze ruimte te pakken, kansen te geven om deel te nemen aan 

de samenleving. Door goede scholing, adequate zorg en toegankelijk openbaar vervoer. Door een efficiënte 

gemeentelijke dienstverlening en een gezonde financiële huishouding. Dat is wat D66 wil. Ruimte bieden aan de 

energie van onze inwoners en ondernemers. En kansen geven om mee te doen.  

 

Onze uitgangspunten: 

• D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. 

Dit betekent een bescheiden opstelling van de 

overheid. Niet vóór, maar met en door 

inwoners. D66 biedt eigen initiatief alle ruimte 

en stelt alleen regels waar dat echt nodig is. 

• Ons huidige niveau van welvaart en welzijn 

gunnen we ook aan onze kinderen en 

kleinkinderen. Duurzaamheid is voor D66 dan 

ook een harde randvoorwaarde. Dit betekent 

zorgvuldig omgaan met natuurlijke 

hulpbronnen,  landschappen en historisch 

erfgoed. D66 wil dat de gemeente financieel niet 

boven haar stand leeft. Zodat toekomstige 

generaties dezelfde kansen krijgen als wij.  

• Grenzen verliezen steeds meer aan betekenis. 

Dit geldt ook voor de gemeentegrens. We 

wonen in Leidschendam-Voorburg, werken in 

Rotterdam en gaan naar de film in Den Haag. 

Als gemeente moet je hiervoor niet de ogen 

sluiten. D66 kijkt dan ook over grenzen heen  

en zoekt nadrukkelijk samenwerking in de 

regio.   

 

• Mensen zijn uniek én gelijkwaardig. D66 wil dat 

de overheid ruimte laat voor verschillen tussen 

mensen. Mensen hebben verschillende 

behoeften en dus vragen individuele problemen 

om verschillende oplossingen. Oplossingen die 

de overheid mét u bedenkt, niet voor u. 

• Onze onderlinge sociale contacten en 

verbanden maken dat wij ons thuis voelen in de 

gemeente. Ze bepalen de veerkracht en vitaliteit 

van onze gemeente. De overheid kan deze 

verbanden niet maken –  samenleven doe je zelf 

– wel versterken. D66 ondersteunt initiatieven 

van inwoners die leiden tot grotere cohesie.  
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Ruimte voor ontplooiing 
Goed onderwijs en ruimte voor ontplooiing zijn cruciaal voor de toekomst van elke generatie. Voor jongeren vormt 

het een basis die sterk bepalend is voor latere kansen in het leven, voor ouderen is het de kans op verdere 

ontwikkeling en om aansluiting te houden bij een continu veranderende vraag naar vaardigheden en kennis.  

 

Goed onderwijs centraal 

Het belang van goed onderwijs voor kinderen en 

jongeren in een sociaal veilige omgeving zonder 

pesten kunnen we niet genoeg benadrukken. De 

inhoud van dit onderwijs wordt centraal, door de 

rijksoverheid, aangestuurd. De kwaliteit van 

onderwijs voor onze leerlingen is voor ons echter te 

belangrijk om aan de zijlijn te blijven staan. 

Onderwijs gaat verder dan leren lezen en rekenen 

tussen de vier muren van het klaslokaal.  

Er liggen nieuwe kansen. Scholen hebben een 

zorgplicht om de leerlingen passend onderwijs aan te 

bieden. De onderwijsbehoefte van iedere leerling 

komt centraal te staan. Samen met schoolleiders, 

schoolbesturen en andere betrokkenen kan de 

gemeente ondersteuning bieden bij de toepassing van 

de Wet Passend onderwijs.  

D66 hecht aan goede schoolgebouwen voor 

leerlingen, docenten en buurtbewoners. De 

huisvesting voor ons onderwijs is ook in onze 

gemeente te lang een ondergeschoven kindje 

geweest. D66 wil bestaande gebouwen verbeteren en 

de normen voor nieuwbouw opschroeven. Indien 

nodig zijn wij bereid om extra middelen beschikbaar 

te stellen, bovenop de gelden die de gemeente van het 

Rijk ontvangt. Bezuinigen op onderwijsgebouwen en 

–voorzieningen vinden wij niet verstandig. Wie 

bezuinigt op de toekomst kan nog wel eens duur uit 

blijken te zijn. 

D66 wil het aantal brede buurtscholen in de 

gemeente vergroten. In de brede buurtschool komen 

ouders, leraren en maatschappelijk organisaties 

samen. Naast onderwijs worden daar diverse 

naschoolse activiteiten georganiseerd zoals 

huiswerkbegeleiding, sport, cultuur, cursussen en 

kinderopvang. Dit is van groot belang voor de 

ontwikkeling van kinderen én voor de betrokkenheid 

van ouders. De brede buurtschool heeft een 

spilfunctie in de wijk en zorgt ervoor dat het 

schoolgebouw optimaal wordt gebruikt. Hierdoor 

ontstaat een rijker aanbod dat ten goede komt aan 

alle kinderen, taalachterstanden tegengaat en zorgt 

voor gelijke kansen. D66 wil met brede buurtscholen 

de samenwerking tussen kinderopvang, 

peuterspeelzalen en de school verder intensiveren.  

Bij de kinderopvang hecht D66 grote waarde aan 

kwaliteit, veiligheid en pedagogisch geschoolde 

medewerkers met een goede beheersing van de taal.  

 

Samenwerking tussen de kinderopvang, voorschool, 

peuterspeelzaal en basisschool zorgt voor snelle 

signalering van achterstanden en kansen bij 

kinderen. Daarom moet kinderopvang bij voorkeur 

geïntegreerd worden in de brede buurtschool. 

De decentralisatie van jeugdzorg en de introductie 

van Passend Onderwijs geven de gemeente nieuwe 

kansen om de zorg voor leerlingen die extra 

ondersteuning nodig hebben te verbeteren. D66 wil 

een goede verbinding tussen het onderwijs door 

scholen, de opvoeding door ouders en de extra zorg 

onder regie van de gemeente. Scholen moeten zich 

kunnen concentreren op het geven van onderwijs en 

het leveren van een algemene bijdrage aan de 

opvoeding. De gemeente biedt hoogwaardige en 

snelle hulp voor degenen die dat echt nodig hebben. 

Wij zien een belangrijke rol voor 

schoolmaatschappelijk werk, zodat ondersteuning 

voor jongeren én ouders laagdrempelig aangeboden 

kan worden op de plek waar zij al komen. 

D66 wil het aantal vroegtijdige schoolverlaters verder 

terugdringen. Bij regelmatig spijbelen of langdurig 

schoolverzuim is het van groot belang om 

transparant samen te werken met de afdeling 

leerplicht, ouders, het zorgteam van de school, 

wijkagent en andere betrokkenen. De leerling staat 

centraal in de aanpak – geen leerling is hetzelfde, 

maatwerk is de sleutel tot succes. Voor sommige 

leerlingen ontbreken de randvoorwaarden voor 

gemakkelijke deelname aan het onderwijs, denk aan 

een computer thuis, of een fiets om op school te 

komen. Lokale initiatieven die hierin helpen, 

verdienen waar nodig ondersteuning van de 

gemeente.   

• D66 stelt een lokale onderwijsagenda op, waarin 

we onder andere aandacht besteden aan de 

doorgaande ontwikkeling van leerlingen 

(basisonderwijs, voortgezet onderwijs, 

MBO/HBO/WO en arbeidsmarkt), de 

ontwikkeling van brede scholen en de 

mogelijkheden om maatwerk te bieden aan  

individuele leerlingen.  

• Ouders van alle leerlingen worden uitdrukkelijk 

betrokken bij de voortgang van de leerling in het 

onderwijs. Goed onderwijs is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. 
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• D66 wil dat de leerplichtambtenaren nauwer 

samenwerken met school en jeugdzorg. Zij 

signaleren vroegtijdige schooluitval en kunnen 

tijdig ingrijpen met behulp van andere 

organisaties. Zodat zo min mogelijk jongeren 

zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt 

betreden.  

• D66 wil investeren in brede buurtscholen. Bij 

nieuwbouw moet hiervoor ruimte zijn. En bij 

bestaande scholen kan de gemeente faciliteren in 

voorzieningen voor zulke buitenschoolse 

activiteiten. De bestaande regeling voor 

multifunctionele accommodaties willen wij 

daarvoor in stand houden. 

• Middelen voor onderhoud van schoolgebouwen 

gaan tegenwoordig direct naar de schoolbesturen. 

Eerlijke verdeling van investeringen in 

onderhoud moet gewaarborgd worden. De 

gemeente blijft hierover in overleg met 

schoolbesturen. 

• D66 wil wachtlijsten voor basisscholen tegengaan 

om zo alle ouders gelijke kansen te bieden om 

hun kind op de school van hun keuze te laten 

starten.  

• Kinderen moeten zich veilig voelen, ook op 

school. Mede daarom ziet D66 er op toe dat 

scholen voorlichting geven over 

(homo)seksualiteit. Zo vergroten we de acceptatie 

van seksuele diversiteit onder jongeren en 

moeten jongeren zich veilig voelen om uit de kast 

te kunnen komen. 

 

Jongeren en de arbeidsmarkt 

De werkloosheid onder jongeren is in onze gemeente 

en regio relatief hoog. De oorzaken liggen 

grotendeels buiten de gemeente. Dat ontslaat ons 

echter niet van onze lokale verantwoordelijkheid. 

Een slechte start op de arbeidsmarkt is later lastig in 

te halen. Daarom is het tegengaan van 

jeugdwerkloosheid voor D66 ook lokaal een 

speerpunt. Indirect kunnen we veel doen voor jonge 

werkzoekenden: door het tegengaan van vroegtijdige 

schooluitval en door het verbinden van arbeidsmarkt 

en onderwijs.  

Een goede stageplek is cruciaal, voor het afronden 

van een opleiding, én voor een goede oriëntatie op de 

arbeidsmarkt. Vraag en aanbod weten elkaar 

onvoldoende te vinden. Ondernemers hebben 

stageplekken, maar geen geschikte kandidaten. 

Gemotiveerde jongeren blijven zonder stageplek. 

Hier ligt een opgave én een kans. Het gaat immers 

om dezelfde mensen. Het zijn onze ondernemingen 

waar stageplekken moeten worden gecreëerd en het 

zijn onze jonge inwoners die met diploma’s op zak de 

lokale ondernemingen voortstuwen. Werken aan 

samenhang, zorgen dat ondernemers en scholen 

elkaar optimaal aanvullen, daar gaat het om. 

Er wonen veel actieve en zeer ter zake deskundige 

gepensioneerden in Leidschendam-Voorburg. D66 

wil gebruik maken van de kennis van deze generatie. 

Als scholen ruimtes beschikbaar stellen en ouderen 

hun kennis, ervaring en vaardigheden, dan helpt dit 

jongeren enorm vooruit. 

Jongeren vanaf achttien jaar, die vanwege een 

beperking niet of gedeeltelijk aan het arbeidsproces 

kunnen deelnemen, komen in aanmerking voor 

financiële ondersteuning. Bij jongeren met een 

beperking die vanuit passend onderwijs kunnen 

participeren in het regulier onderwijs, wil D66 dat 

deze jonge mensen na het behalen van hun diploma 

volwaardig kunnen deelnemen aan het 

arbeidsproces. Zij zijn hierdoor financieel 

onafhankelijk en kunnen zonder een Wajong-

uitkering functioneren. 

• D66 wil een verbindende schakel tussen 

ondernemers en gemeente. Gevormd door 

mensen die weten wat er leeft bij onze 

ondernemers, die hun wijzen op de 

mogelijkheden die onze gemeente en 

onderwijsinstellingen onder andere in het 

jongerenloopbaancentrum bieden.  

• De gemeente kan, beter dan ze nu doet, het goede 

voorbeeld geven. In het gemeentelijk 

stageprogramma is de klad gekomen. Als het aan 

D66 ligt, maakt dit programma een herstart en 

wordt het uitgebreid. 

• D66 wil dat de gemeente met de 

onderwijsinstellingen en sociale partners in de 

regio om tafel gaat om gezamenlijk een plan op te 

stellen om meer leerwerkbanen (BBL) te creëren.  

• D66 wil dat de gemeente in haar inkoopbeleid 

nog sterker inzet op social return on investment, 

waarbij in ruil voor een gemeentelijke opdracht 

een sociale tegenprestatie gevraagd wordt. 

 

Jeugdzorg 

Jongeren moeten zich vrij kunnen ontwikkelen. Zij 

hebben ruimte nodig om zich met leeftijdsgenoten op 

te houden op veilige en vanzelfsprekende 

ontmoetingsplaatsen. Hier moet bij de inrichting van 

onze stad meer aandacht aan besteed worden. 

Parken, speelplaatsen en recreatiegebieden dragen 

bij aan een beter leefklimaat en een sterkere sociale 

infrastructuur. Investeringen in ontmoetingsplaatsen 

betalen zich ruimschoots terug. Voor echte overlast, 

en zeker voor crimineel gedrag, is natuurlijk geen 

plaats. Waar dit aan de orde is, grijpt de gemeente in 

samenspraak met politie, justitie en 

jeugdhulpverlening in. De gemeentelijke aanpak 
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Jongeren Op het Rechte Pad (JORP) is hiertoe een 

effectieve methode gebleken. Meest belangrijk is dat 

jongeren naar school gaan. Het afronden van een 

opleiding is de beste verzekering voor een goede 

toekomst.  

In 2015 wordt de jeugdzorg gedecentraliseerd van de 

provinciale naar de gemeentelijke overheid. De 

Jeugdwet legt de bestuurlijke en financiële 

verantwoordelijkheid bij de gemeente. Voor D66 ligt 

de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van 

kinderen op de eerste plaats bij de ouders. Soms is er 

echter hulp nodig – ouders kunnen hun taak niet 

goed aan en dit gaat ten koste van de ontwikkeling 

van het kind. Het is dan van belang dat het gezin 

centraal wordt gesteld, niet alleen het kind. De 

hulpverlening moet op maat georganiseerd en 

aangeboden worden vanuit de visie: één gezin, één 

plan, één hulpverlener. Jeugdzorg moet uitgaan van 

de eigen kracht van gezinnen. Door effectieve 

gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zoveel 

mogelijk voorkomen worden. Hierbij moet expliciet 

aandacht besteed aan de ‘match’ tussen 

gezinsvoogden en gezinnen. Ook wil D66 meer 

aandacht voor waarheidsvinding in de Jeugdzorg. Bij 

melding van verwaarlozing en misbruik handelt de 

gemeente als het aan D66 ligt snel, met oog voor de 

specifieke situatie en zonder dat kinderen onnodig 

lang in onzekerheid blijven 

De invoering van passend onderwijs (waar mede 

dankzij de inzet van D66 niet meer op bezuinigd 

wordt) en de decentralisatie van de Jeugdzorg, 

bieden een uitgelezen kans om de zorg in en om 

scholen beter te organiseren. Het Centrum voor 

Jeugd en Gezin moet nadrukkelijk op school 

aanwezig zijn, zodat ouders beter en sneller worden 

bereikt en er in samenwerking met de school 

daadwerkelijk een plan voor een kind kan komen. 

Vanuit het onderwijs kan een sterke preventieve 

werking uitgaan. Daarmee kan de aanspraak op de 

Jeugdzorg worden verminderd. 

Om jeugdzorg efficiënt en effectief uit te voeren, is 

samenwerken met andere gemeenten noodzakelijk. 

Leidschendam-Voorburg kan onmogelijk alle 

disciplines aan hulp aanbieden. Waar mogelijk wordt 

hulp op lokaal niveau aangeboden, waar nodig 

regionaal georganiseerd. Voor D66 is het belangrijk 

dat beschikbaarheid, expertise en kwaliteit van 

hulpverlening niet in het gedrang komen. Monitoring 

en evaluatie moeten er voor zorgen dat beleid 

vroegtijdig wordt aangepast en excessen worden 

voorkomen.  

• In de uitvoering van de jeugdzorg zoekt de 

gemeente samenwerking met andere gemeenten 

om expertise en kwaliteit te kunnen bieden, ook 

in tijden van teruglopende budgetten. 

• D66 wil de kosten voor de jeugdzorg die 

bovenlokaal wordt uitgevoerd evenredig verdelen 

en wil het aantal jongeren in de gemeente 

hiervoor als verdeelsleutel hanteren. 

• Jeugdzorg en onderwijs moeten binnen een 

portefeuille ondergebracht worden. 

• Er moet expliciet aandacht worden besteed aan 

de ‘match’ tussen gezinsvoogden en gezinnen. 

• D66 wil dat de aanpak Jongeren Op het Rechte 

Pad wordt voortgezet. 

• Opleiding en werk zijn van het grootste belang. 

Tegengaan van spijbelen en voorkomen van 

voortijdig schoolverlaten hebben prioriteit. 
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Ruimte voor ondernemers 
Laat ondernemen over aan ondernemers en help ze waar dat kan. De gemeente moet creatieve, innovatieve en 

ondernemende mensen de ruimte bieden hun plannen te verwezenlijken. Door dienend, transparant en betrouwbaar 

te zijn. Door duidelijke regels te stellen wanneer dat nodig is om bijvoorbeeld eerlijke concurrentie te bevorderen en 

zonder daarbij onnodige bureaucratie te scheppen. Juist in deze economisch moeilijke tijden vindt D66 dat deze 

bewezen pijlers van succes de leidraad moeten zijn voor het economisch beleid van de gemeente Leidschendam-

Voorburg. 

D66 wil meer snelheid en duidelijkheid bij vergunningaanvragen: een gemeente die scherp stuurt op efficiency en 

een sluitend gemeentelijk huishoudboekje. Door lagere gemeentelijke lasten kan onze gemeente de 

concurrentiepositie van onze ondernemers versterken.  

Onze inwoners hebben gemiddeld een hogere leeftijd dan in veel andere gemeenten. Dit brengt kansen met zich mee: 

met specifieke diensten en producten kan zowel werkgelegenheid worden gecreëerd als het welbevinden van onze 

inwoners worden vergroot. Vergrijzing biedt economische kansen aan ondernemende inwoners, bijvoorbeeld door de 

ontwikkeling van nieuwe zorgdiensten. D66 moedigt ondernemers aan de kansen van vergrijzing te verzilveren. 

Leidschendam-Voorburg is onderdeel van een groter economisch systeem. Dit betekent dat niet alle functies in de 

gemeente zelf aanwezig hoeven te zijn. En het biedt kansen: door de goede bereikbaarheid en het aantrekkelijke 

verblijfsklimaat is Leidschendam-Voorburg een perfecte vestigingsplaats voor ondernemers, onder andere voor 

kennisintensieve dienstverleners en ZZP’ers. We zijn meer dan parkeerplaats van Den Haag. Onze bereikbaarheid is 

een sterkte, deze willen we beter benutten. 

 

Efficiënte dienstverlening, lage lasten 

D66  wil dat onnodige regeldruk wordt tegengegaan. 

Dit leidt tot betere dienstverlening, minder 

bureaucratie en lagere kosten. Eén gemeentelijk 

aanspreekpunt, één loket voor vergunningen en 

zoveel mogelijk digitaal beschikbare dienstverlening. 

Het verminderen van regeldruk kan onder andere 

bereikt worden door vergunningsplichten waar 

mogelijk te vervangen door een meldingsplicht. Voor 

de vergunningen die overblijven en écht noodzakelijk 

zijn, wil D66 dat het ondernemersportaal nog meer 

als één loket en één aanspreekpunt gaat fungeren. 

Dat portaal is digitaal en tijdens het inloopspreekuur 

op bestaande locaties eenvoudig te bereiken. D66 wil 

dat een ondernemer ook buiten kantooruren bij de 

gemeente terecht kan voor gemeentelijke diensten. 

Daar werken ondernemende ambtenaren die 

meedenken met hun ‘klanten’. Ondernemers willen 

vooral snel duidelijkheid over zaken. Zij varen wel bij 

tijdigheid en duidelijkheid over gemeentelijke 

beslissingen, projecten en regelgeving. 

• Samen met ondernemers stelt de D66 een top 

tien op van minst zinvolle en meest beperkende 

regels (‘irritatie top-10’), en pakken deze binnen 

de mogelijkheden aan. 

• D66 wil dat alle dienstverlening zoveel mogelijk 

online beschikbaar is. 

• Geen bericht is goed bericht’: wanneer de 

gemeente niet binnen de gestelde termijn op een 

vergunningaanvraag reageert, dan kan de 

aanvrager de vergunning als verleend 

beschouwen. 

• Duurzame bedrijfsvoering leidt tot lagere lasten. 

Hoe schoner je bedrijf, hoe lager je lasten. 

 

Een vliegende start voor nieuwe 

ondernemers 

Een gezonde lokale economie kent een grote 

dynamiek. Hoe meer succesvolle startende 

ondernemers, hoe gezonder de balans. De gemeente 

ondersteunt starters, binnen de grenzen van haar rol 

als lokale overheid.  Niet alleen met generiek beleid, 

ook met activiteiten specifiek voor starters.  

• D66 wil dat de gemeente starters snel en 

overzichtelijk alle gemeentelijke informatie biedt 

die nodig is om succesvol aan de slag te gaan. 

Starters hoeven wat D66 betreft maar langs één 

loket voor alle papierwerk.  

• Om starters op weg te helpen wil D66 dat 

startende ondernemers de eerste drie jaar geen 

OZB betalen. Dit maakt het makkelijker voor 

inwoners van onze gemeente om een eigen bedrijf 

te beginnen. 

• We faciliteren een startersnetwerk waar aan peer-

to-peer coaching kan worden gedaan.  

• Het ondernemershuis in Den Haag biedt ook voor 

ondernemers uit onze gemeente een breed scala 

aan diensten. Dit is niet altijd bekend. Hieraan 

geven wij meer bekendheid.  

• De gemeente kijkt naar kansen in de regio waar 

we als gemeente ook baat bij hebben. Zo 

ontwikkelt het gebied rondom Den Haag zich 

steeds meer tot ‘security delta’. Leidschendam-
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Voorburg moet zich bij dit soort regionale 

economische ontwikkelingen aansluiten en op 

deze wijze ondernemers aantrekken.   

 

De gemeente als klant 

D66 Leidschendam-Voorburg wil een gemeentelijke 

organisatie die een bewust inkoopbeleid voert. We 

willen een kostenbewuste gemeente: we kopen geen 

‘Rolls Royce’ als een Volkswagen goed genoeg is. 

Maar prijs alleen is niet altijd doorslaggevend. De 

gemeente als klant kan een innovatieve, duurzame 

oplossing van een lokale ondernemer soms net dat 

duwtje in de goede richting geven. Europese regels 

zorgen ervoor dat de gemeente goedkoop kan 

inkopen en aanbesteden. Dat is goed, omdat het ten 

bate komt van de belastingbetaler. Wel is het 

mogelijk om binnen de bestaande regels ruimte te 

bieden aan (kleine) lokale ondernemers. Door 

bijvoorbeeld bouwprojecten niet als één groot pakket 

aan te besteden, maar bedrijven te laten intekenen op 

losse onderdelen van het project, wordt het mogelijk 

voor kleine en lokale ondernemer om mee te gaan in 

een aanbesteding. D66 wil dan ook dat de gemeente 

actief zoekt naar manieren om lokale ondernemers te 

betrekken bij inkoop en aanbesteding. 

• D66 wil dat de gemeente waar mogelijk de 

voorkeur aan lokaal gevestigde ondernemers 

geeft. 

• De beste prijs/kwaliteitverhouding en kosten 

blijven altijd kerndoelen bij gemeentelijke 

inkoopbeslissingen. Wanneer andere criteria- 

zoals duurzaamheid of lokaal ondernemerschap- 

worden meegewogen zal dit duidelijk van te voren 

worden aangegeven en zal de procedure op 

transparantie worden getoetst.  

• Openstaande rekeningen zijn een kostenpost voor 

ondernemers. D66 zet zich ervoor in dat de 

gemeente haar leveranciers op tijd betaalt. 

 

Winkelen in Leidschendam-Voorburg 

De detailhandel staat aan de vooravond van grote 

verandering en dat merken winkeliers in onze 

gemeente ook.  Consumentenbestedingen in veel  

winkels lopen terug. Dat komt deels door een tijdelijk 

lager consumentenvertrouwen, deels doordat 

consumenten steeds meer online winkelen. 

Succesvolle winkelgebieden zijn steeds minder een 

‘place to buy’ en steeds meer een ‘place to be’. Alleen 

winkelcentra die mensen zowel een prettige sfeer als 

gevarieerde producten aanbieden geven winkeliers 

gezonde ondernemerskansen.  Juist omdat een 

winkelier dat niet in z’n eentje kan bereiken ziet D66 

hier een belangrijke rol voor de gemeente. Een 

samenhangende visie, heldere randvoorwaarden en 

goed toezicht zijn hierbij veel belangrijker dan grote 

sommen belastinggeld. De winkeliers ondernemen. 

En de gemeente bewaakt een breed en gevarieerd 

winkelaanbod met een uitstraling die past bij de 

omgeving.  

• Winkeliers mogen hun klanten bedienen wanneer 

zij dat willen. Openingstijden zijn in principe vrij. 

Wel wil D66 dat er rekening gehouden wordt met 

de leefbaarheid in de wijk, en dat  winkeliers hun 

openingstijden afstemmen met de winkels om 

hen heen – dat is wel zo duidelijk voor het 

winkelend publiek.  

• Ook in onze gemeente zien we steeds meer 

leegstand van winkels. Bij langdurige leegstand 

moet de gemeente helpen het tij ten goede te 

keren door bestemmingsverandering toe te staan 

(daghoreca, wonen, zorg), natuurlijk in nauw 

overleg met ondernemersverenigingen. 

• Met haar twee historische centra heeft de 

gemeente een sterke troef met bovenlokale 

aantrekkingskracht in handen. D66 zet vol in op 

behoud van het bijzondere, historische karakter 

van Oud-Leidschendam en Oud-Voorburg.  

Winkels die zich hier vestigen moeten hier qua 

uitstraling bij aansluiten.  

• Leidsenhage speelt een speciale rol in het 

winkelaanbod van Leidschendam-Voorburg. Dit 

winkelcentrum heeft regionale 

aantrekkingskracht, maar die positie kalft 

langzaam maar zeker af. Eigenaren en winkeliers 

van Leidsenhage zien dat zelf als eerste in en 

ontwikkelen een groots opgezet plan. D66 vindt 

een hernieuwd Leidsenhage positief en wil dat de 

gemeente faciliteert waar dat kan. Maar D66 zal 

er ook scherp op toezien dat het plan voor 

Leidsenhage past in een bredere gemeentelijke en 

regionale detailhandelsvisie en dat de gemeente 

tijdig kan en zal ingrijpen als het plan niet wordt 

uitgevoerd als afgesproken. 

• Verblijfskwaliteit staat centraal. De buitenruimte 

is op orde. Terrassen dragen bij aan een 

aantrekkelijk verblijfsklimaat en worden zo veel 

mogelijk toegestaan. Openstelling van terrassen 

is tot 23.00 uur, met de mogelijkheid van jaarlijks  

vijf spontaan aan te vragen ontheffingen tot 

00.30 uur.  

 

Ruimte voor zelfstandige dienstverleners 

Door de goede bereikbaarheid is Leidschendam-

Voorburg een ideale vestigingsplaats voor 

dienstverleners en ZZP’ers, zowel in de kennis- als in 

de maakindustrie. Bereikbaarheid, ontmoeting en 

interactie zijn voor deze branches van groot belang. 

Dit maakt een aantrekkelijke openbare ruimte en de 

aanwezigheid van voorzieningen voor deze groep 

ondernemers van groot belang.  
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• D66 wil dat de gemeente samen met 

marktpartijen onderzoekt waar vestiging van 

openbare flexwerkplekken in de nabijheid van de 

historische centra mogelijk is. Hierbij is de 

transformatie of tijdelijk hergebruik van 

leegstaande kantoorruimte nadrukkelijk een 

kans.  

• Waar mogelijk wil D66 bij transformatie van 

leegstaand vastgoed ook ruimte bieden voor 

kleinschalige maakindustrie. 

• D66 wil samen met onze ondernemers in 

kansrijke gebieden bekijken welke gerichte 

verbeteringen in de openbare ruimte bijdragen 

aan deze interactiefunctie. 
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Ruimte voor energie in de samenleving 
We hebben allerlei soorten inwoners. Ze zien net het levenslicht of vieren hun honderdste verjaardag. Zij wonen hier 

al vele generaties of zijn net van de andere kant van de aardbol deze kant op gekomen. Ze leerden een ambacht of 

schrijven aan een proefschrift. Samenleven betekent voor D66 een oriëntatie op de woonomgeving. Wat ons 

samenbindt, is wijk en buurt, de scholen, de winkels, de veiligheid, het cultuuraanbod, het groen. Verschillen maken 

we wanneer dat noodzakelijk is voor beleid op maat, in alle andere gevallen kijken we liever naar overeenkomsten. 

Het is prettig wonen in Leidschendam-Voorburg. We hebben contact met buren en vrienden. We zijn actief in wijken 

en buurten. We ontmoeten elkaar in de bibliotheek en het theater. We helpen elkaar waar nodig. Boodschappen doen 

voor een buurvrouw die slecht ter been is en helpen op school zijn vanzelfsprekend. En dat is maar goed ook. Geen 

overheid kan een sociale infrastructuur overeind houden die niet door inwoners zelf gedragen wordt. Een veilige weg 

naar school, een aantrekkelijk cultuuraanbod, schone ontmoetingsruimten, dat zijn taken van de gemeente. D66 wil 

dat mensen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen en dat de gemeente zorgt voor de randvoorwaarden. 

Sociale samenhang ontstaat in de publieke ruimte, en is niet alleen een overheidstaak. Ruimte bieden, kansen geven. 

 

Ondersteuning voor vrijwilligers 

De samenleving ben je zelf. Wat kun jij doen, voor 

jezelf, voor een ander? Nederland telt internationaal 

gezien erg veel vrijwilligers. Ook in onze gemeente 

zijn veel inwoners betrokken bij wijk en buurt. Ze 

dragen sportverenigingen, organiseren evenementen, 

en runnen buurthuizen. D66 wil dat de gemeente 

deze vrijwilligers ondersteunt, onder andere met 

training en kennis. Tegelijkertijd verandert de inzet 

van inwoners. We blijven betrokken, maar vaak op 

een andere manier dan vroeger. Veel jongere mensen 

worden niet meer voor het leven lid van een 

vereniging. Ze staan wel graag spontaan op om een 

actiegroep te vormen. Of om een evenement te 

organiseren. In gelegenheidscoalities rond een 

specifiek thema. Sociale media maken dat ook heel 

gemakkelijk. Wij willen dat de gemeente daar oog 

voor heeft.  

• D66 wil dat de gemeente deskundigheid onder 

vrijwilligers bevordert, en vrijwilligers waar 

mogelijk met praktische kennis ondersteunt. 

• D66 ziet dat ‘de vrijwilliger’ niet bestaat. De 

gemeente moet in haar ondersteuning niet alleen 

de focus richten op de klassieke verenigingen en 

stichtingen, maar ook op andere manieren van 

betrokkenheid. Social media kunnen hierin een 

rol spelen. 

 

 

 

Cultuur 

Onze gemeente is een randgemeente van Den Haag. 

Een stad met veel culturele voorzieningen. Het is 

logisch dat onze culturele voorzieningen aanvullend 

en niet primair concurrerend zijn op Haagse 

voorzieningen. Wel is er lokaal altijd een rol. De 

theaters zijn belangrijk voor cultuureducatie en voor 

lokale evenementen. Het hebben van die 

voorzieningen is geen kers op de taart, maar een 

basisingrediënt. Zonder theaters, bibliotheek en 

musea zijn we niet meer dan een uitgestrekt 

woongebied. We hebben allemaal belang bij het in 

stand houden van die voorzieningen, zelfs wanneer 

we er geen gebruik van maken. Niet alleen zijn deze 

instellingen van belang voor het culturele klimaat in 

onze gemeente, ook zijn ze een trekker voor 

dagjesmensen en dragen ze bij aan de diversiteit van 

onze stadscentra.  

• D66 wil dat beide theaters blijven bestaan en zal 

zich inspannen om de musea, de Vlietdagen, de 

Huygensweek en de bibliotheek bloeiend te 

houden.  

• D66 is de initiatiefnemer geweest van het 

Kulturhus in Stompwijk. We maken ons er hard 

voor dat dit in de aankomende periode ook echt 

gerealiseerd wordt. 

• D66 wil samen met de inwoners nadenken over 

de rol van de bibliotheek. Blijft het vooral een 

uitgiftepunt van boeken of wordt het meer 

ingericht als plek voor ontmoeting en 

kennisdeling? 
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Ruimte voor eigen keus in zorg en welzijn   
Rijksbezuinigingen raken onze inwoners én de gemeente als vangnet. Dat is de harde realiteit van dit moment. De 

gemeente heeft een verantwoordelijkheid op sociaal terrein. Adequate zorg voor ouderen, het bestrijden van 

jeugdwerkloosheid, het voorkomen van uitval op school. En juist nu er een sterk beroep op de gemeente wordt 

gedaan, nemen haar mogelijkheden af. We moeten meer doen met minder geld. Voor ons betekent dat kiezen én 

delen. Maatwerk in plaats van uniformiteit is de oplossing.  

Inmiddels zijn we gewend geraakt aan het ijzeren gelijkheidsdenken: waar de één recht op heeft, kan de ander ook 

krijgen. En wat de één niet krijgt, mag de ander ook niet. Dit leidt tot algemene regelingen die met een schot hagel 

proberen problemen op te lossen. Dat kost veel geld en is niet altijd effectief. D66 wil meer beoordelingsruimte voor 

de gemeente, meer maatwerk, en dus ook meer verschillen tussen wat mensen krijgen. Wanneer we dat accepteren 

zijn we als gemeenschap goedkoper uit en de mensen beter geholpen. Wat houdt ons tegen? 

 

Zo zelfstandig mogelijk, zo lang mogelijk 

Zelfstandigheid is voor D66 een belangrijke waarde. 

Behoud van zelfstandigheid, in wonen en in 

participatie, staat voorop. Voor oudere inwoners 

betekent dit wel dat er meer zorg aan huis nodig is. 

Deze zorg kan de gemeente vanwege teruglopende 

financiële mogelijkheden niet allemaal meer betalen. 

Er zijn dus andere oplossingen nodig. En D66 is 

ervan overtuigd, die oplossingen komen niet alleen 

van de overheid, die komen ook van onze inwoners.  

We doen het samen. Veel oudere inwoners hebben 

mogelijkheden om hun zaken zelf te regelen. Door 

bijvoorbeeld extra zorg aan te kopen. Of door actieve 

ouderen te betrekken bij de ondersteuning van 

minder vitale ouderen. Samen zoeken we 

oplossingen. Zo kunnen we het geld dat er nog is, zo 

slim mogelijk inzetten op het juiste moment, op de 

juiste plek. Door er bijvoorbeeld bij de aanbesteding 

voor de thuiszorg op  te letten dat er niet op kwaliteit 

wordt bezuinigd. De waarde van een thuishulp die 

ook nog even tijd heeft voor een praatje, en die in 

staat is om vroegtijdig problemen te signaleren, is 

niet in geld uit te drukken. 

Ook voor gehandicapten en chronisch zieken zijn 

zoveel mogelijk zelfstandigheid en zorg op maat het 

uitgangspunt. Door de individuele zorgvraag centraal 

te stellen, kan de gemeente de zorg dichterbij mensen 

brengen en goedkoper maken. Door mensen de regie 

te geven over hun zorg kan de gemeente zorg leveren 

die aansluit op wat mensen nog wel kunnen en 

willen. Ook kunnen we hulpmiddelen slimmer 

gebruiken – denk aan het delen van scootmobielen of 

hergebruik van rolstoel of rollator. Op deze manier 

houden we de kosten voor de zorg beheersbaar. 

Voor zelfstandigheid en regie is vooruitplannen 

noodzakelijk. Met het klimmen van de jaren krijgt 

immers vrijwel iedereen gezondheidsproblemen. 

Men is zoveel mogelijk zelf betrokken bij de 

organisatie van de eigen zorg en doet daarbij eerst 

een beroep op omgeving, vrienden en familie. Wij 

willen dat de gemeente mensen informeert over 

mogelijke toekomstige behoefte aan zorg, en wat men 

zelf kan doen om zaken tijdig te plannen. 

In omringende landen zijn goede ervaringen 

opgedaan met een vrijwilligerssysteem waarin door 

jongere, vitale ouderen punten worden gespaard 

door het leveren van huishoudelijke ondersteuning 

aan  hulpbehoevenden in de gemeente.  Op een later 

moment kunnen die punten dan weer worden 

ingeruild wanneer men zelf huishoudelijke 

ondersteuning nodig heeft. Wij willen met onze zorg- 

en welzijnsorganisatie kijken of in onze gemeente een 

vergelijkbaar initiatief ontplooid kan worden. D66 

wil dat de toepassing van nieuwe mogelijkheden en 

vindingen in medische en informatie- en 

communicatietechniek actief worden gestimuleerd. 

Deze kunnen ouderen op allerlei manieren helpen: in 

het contact met familie, vrienden en hulpverleners en 

bij zelfzorg voor minder ingewikkelde aandoeningen.  

• Waar mogelijk worden hulpmiddelen zoals 

scootmobielen en rolstoelen gedeeld of 

hergebruikt. 

• D66 wil dat de gemeente inwoners helpt met het 

plannen van hun toekomstige  zorgvraag. 

 

Ouderenhuisvesting 

Onze gemeente kent nu al een groter aantal senioren 

dan gemiddeld in Nederland, een verschil dat de 

komende jaren groter wordt. De voorgenomen 

wijziging van het rijksbeleid om veel intramurale 

zorg te wijzigen in extramurale zorg geeft nieuwe 

uitdagingen, maar wordt door ons wel ondersteund. 

Dit vraagt om extra aandacht voor huisvesting van 

ouderen. 

Wij willen dat senioren, ook ouderen met een 

zorgbehoefte, zolang als zij kunnen zelfstandig 

blijven wonen. Daarom moeten in onze gemeente zo 

snel mogelijk geschikte woningen voor senioren 

worden gebouwd. Een deel van de bestaande 

woningvoorraad moet geschikt worden gemaakt voor 

senioren. Soms kan dat met kleine ingrepen als het 

toevoegen van een lift of het verwijderen van 
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drempels. Soms is meer nodig, en moet de indeling 

van woningen worden aangepast. Ook in de 

leefomgeving moeten hierbij aanpassingen worden 

gemaakt. Te denken valt hierbij aan goed geplaatste 

oversteekplaatsen voor rolstoelen en bestrating die 

rekening houdt met visueel gehandicapten. 

Zorgondernemers en zorgaanbieders kunnen hierbij 

helpen door de nieuwe technische middelen toe te 

passen die het mogelijk maken dat senioren zo lang 

mogelijk zelfstandig blijven wonen.  

• D66 wil dat onze drie  verzorgingscentra – 

Mariënpark, Rustoord en Sonneruyter – zo snel 

mogelijk worden verbouwd en heropend. 

• D66 wil dat er meer nieuwe woningen voor 

senioren worden gebouwd, en meer bestaande 

woningen geschikt worden gemaakt voor 

zelfstandige bewoning door ouderen, ook met een 

zorgbehoefte. 
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Ruimte voor klimaat en duurzaamheid 
We zijn een groene gemeente. D66 kiest dan ook voor groene groei. Dat vraagt optimale benutting van creativiteit, 

innovatief vermogen en ondernemerschap. Groen gedrag wordt beloond en de vervuiler betaalt. Lokaal zetten we in 

op dat wat mensen zelf kunnen bijdragen aan duurzaamheid. Vanuit de overtuiging dat een goed milieu bij onszelf 

begint. En vaak is dat ook nog eens goed voor onze portemonnee.  

 

Zuinig met energie en grondstoffen 

Om onze CO2-uitstoot verder terug te dringen zijn 

extra inspanningen nodig. Wij pleiten voor een breed 

gedragen actieplan op weg naar klimaatneutraliteit. 

Dit plan stelt de gemeente natuurlijk niet alleen op, 

maar in nauwe samenspraak met bedrijven en 

bewoners. Want ons leefklimaat is een 

verantwoordelijkheid van ons allemaal. Op weg naar 

het actieplan kan de gemeente natuurlijk niet stil 

blijven zitten. Er zijn tal van maatregelen die in het 

hier en nu al een grote bijdrage kunnen leveren.  

• D66 wil dat de gemeente en haar inwoners hun 

CO2-uitstoot zoveel mogelijk verlagen, op weg 

naar een klimaatneutrale en energiezuinige 

gemeente. Dit is goed voor de portemonnee van 

bewoners en bedrijven, en goed voor onze 

gemeente.  Bestaande woningen moeten zo snel 

mogelijk energiezuinig worden gemaakt door de 

aanschaf van zonnepanelen te stimuleren en door 

in te zetten op isolatie van huizen. De gemeente 

doet dit nu en moet dit blijven doen, voor 

huiseigenaren en met woningbouwcorporaties. 

Door de afspraken in het Energieakkoord kan dit 

nog slimmer én goedkoper dan nu het geval is. 

• D66 wil dat de gemeente praktische 

financieringsconstructies ontwikkelt voor 

particulieren die de drempel voor investeringen 

in verduurzaming wegnemen. Bijvoorbeeld door 

in samenwerking met de leveranciers van 

zonnepanelen en huiseigenaren toekomstige 

besparingen nú al contant te maken, kunnen er 

direct voldoende middelen vrijgemaakt worden 

om aan de slag te gaan. In andere steden zijn hier 

– kostenneutraal – goede resultaten mee bereikt. 

Deze kennis ligt er en kan in Leidschendam-

Voorburg worden ingezet. 

• D66 wil meer mogelijkheden voor elektrisch 

autorijden, ondermeer door het plaatsen van 

laadpalen voor elektrische auto’s op strategische 

plekken. 

• Duurzaamheid wordt één van de voorwaarden in 

het gemeentelijk inkoopbeleid.  

• Gemeentelijke huisvesting is van de hoogste 

energieklasse. Bij nieuwe bouwprojecten, 

renovatie of herontwikkeling waarbij gemeente of 

een andere publieke partij opdrachtgever is, moet 

duurzaamheid – energiebesparing en -

opwekking, waterbesparing en duurzaam gebruik 

van bouwmaterialen –  altijd een prominente 

plaats innemen.  

• Het gemeentelijk wagenpark rijdt energiezuinig. 

• De gemeente moet tot slot inzetten op meer en 

beter duurzaamheidonderwijs op onze scholen. 

 

Afvalinzameling 

Niet elk apparaat dat niet werkt is kapot. Niet alles 

dat niet meer gebruikt wordt is versleten. Kapotte 

apparaten kunnen gerepareerd, oude spullen kunnen 

naar de kringloopwinkel. Veel afval kan gebruikt als 

grondstof voor nieuwe materialen. Met goede 

afvalinzameling en hergebruik is zowel milieuwinst 

als financiële winst mogelijk. Ook hier is ons gedrag 

maatgevend voor de uiteindelijke mate van succes. Er 

wordt nog lang niet voldoende afval gescheiden, in 

het restafval zitten nog grote percentages papier, 

plastic en organisch afval. Daarom ook hier 

stimulering van afvalscheiding op basis van het 

principe ‘de vervuiler betaalt’.  

• D66 wil dat de afvalstoffenheffing gerelateerd 

wordt aan de hoeveelheid afval die door een 

huishouden wordt aangeboden.  

• Daarnaast wil D66 een systeem van omgekeerde 

inzameling opzetten. Het herbruikbare, 

gescheiden afval wordt bij huis afgehaald, het 

restafval moet naar een container verderop in de 

straat gebracht. 

• Onze gemeente heeft in Avalex samen met andere 

gemeenten de krachten gebundeld op het gebied 

van afvalinzameling. Dit biedt potentieel grote 

schaalvoordelen. Deze samenwerking willen wij 

voortzetten. De gezondheid van het afvalbedrijf is 

voor D66 een leidend principe in de verdere 

ontwikkeling van de samenwerking. 

• Omvang van het samenwerkingsgebied van 

Avalex is niet heilig, er is ruimte voor gemeenten 

om tot het samenwerkingsverband toe te treden, 

dan wel voor deelnemende gemeenten om – met 

verrekening van kosten – uit te stappen.
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Ruimte om te leven 
D66 wil Leidschendam-Voorburg in stand houden als aantrekkelijke woon- en werkgemeente, nu en in de toekomst. 

Wij willen dan ook dat er een grotere variatie in typen woningen wordt aangeboden. Keuze en diversiteit maakt onze 

gemeente extra aantrekkelijk. Bij alle bouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen willen wij het open en groene 

karakter van onze gemeente handhaven en versterken. De rol van de overheid hierin verandert, de gemeente treedt 

vaker als regisseur op. Dit betekent dat de gemeente niet alles zelf bedenkt en uitvoert, maar meer ruimte geeft aan 

eigen initiatief en improvisatievermogen van haar inwoners. Wij onderschrijven deze opvatting van harte. 

 

Diversiteit aan woonruimte 

Corporaties moeten terug naar hun kerntaak, en dat 

is het verhuren van goede, betaalbare woningen aan 

mensen met lagere inkomens. Wij willen dat dit in de 

te maken prestatieafspraken met de corporaties 

concreet wordt vastgelegd.  Doordat in de toekomst 

energie een steeds groter deel zal uitmaken van de 

woonlasten, dragen investeringen in energiezuiniger 

maken van woningen direct bij aan de kerntaak van 

de corporaties. En dit kan vaak met eenvoudige 

maatregelen, en tegen lage kosten. Door slimme 

financieringsconstructies, waarbij financiële 

opbrengsten in eerste instantie gebruikt worden om 

de corporatie haar investering te laten 

terugverdienen, kan dit in principe kostenneutraal. 

Wij willen dat corporaties de inspraakmogelijkheden 

van bewoners verruimen, waarbij overdracht van 

beheer aan de bewoners een plaats moet krijgen. Dat 

is goed voor beide partijen: bewoners zijn tevreden 

en tevreden bewoners gaan veel zorgvuldiger en 

voorzichtiger met hun woning om.   

Niet alleen publieke of commerciële partijen 

ontwikkelen de stad. Particulieren, al dan niet in 

collectief verband, kunnen net zo goed kleinschalige 

ontwikkelingen op gang brengen. Particulier 

opdrachtgeverschap draagt bij aan de diversiteit van 

een wijk, vergroot betrokkenheid van bewoners bij de 

wijk, en maakt speciale woonvormen met specifieke 

eisen – voor bijvoorbeeld woongroepen en ouderen – 

mogelijk. Ook voor het behoud van midden- en 

hogere inkomensgroepen is particulier 

opdrachtgeverschap een middel. Een eenzijdig 

woningaanbod dwingt bewoners vaak naar andere 

wijken te verhuizen. Met particulier 

opdrachtgeverschap kan alsnog aan hun wensen 

voldaan worden. Ook voor de lagere inkomens en 

voor huurders zijn diverse vormen denkbaar waarbij 

een corporatie als achtervang, begeleider of als 

aanbieder optreedt.  

Een goede aansluiting op het internet wordt steeds 

belangrijker. Met een glasvezelverbinding zijn onze 

inwoners klaar voor ontwikkelingen in de toekomst, 

niet alleen op het gebied van entertainment en werk, 

maar ook op het gebied van domotica en andere 

interactieve zorgtoepassingen. Het aanbieden van 

deze voorziening is aan de markt. Wij willen met 

marktpartijen kijken hoe de gemeente hier aan kan 

bijdragen.  

Wij willen  een aanpassing van het verouderde 

instrument van welstandscommissies. Voor 

historische gebieden in onze gemeente is 

bescherming nodig, ook uitbreiding van het 

beschermd stadsgezicht in de oude kern van 

Voorburg is gewenst. Dit wordt geregeld in de 

Monumentenwet. Voor de overige gebieden willen 

wij dat de ruimte aan bewoners en gebruikers wordt 

gelaten om te bepalen wat zij wel of niet willen in hun 

omgeving.  

• D66 wil dat de gemeente particulier 

opdrachtgeverschap stimuleert door het 

wegnemen van belemmeringen en daar waar 

nodig de regie rol op zich te laten nemen. 

• De gemeente moet toestaan en waar nodig 

stimuleren dat woningen worden uitgebreid met 

extra kamers, extra meters of (aan)bouw in de 

tuin, waardoor bijvoorbeeld ouders bij kinderen 

kunnen gaan wonen.   

• De corporatie wordt gestimuleerd om versneld te 

investeren in het energiezuiniger maken van haar 

woningbezit. In gevallen moet dit kostenneutraal 

kunnen.  Ook wordt met de corporaties gekeken 

naar mogelijke nieuwe verhuurconstructies, zoals 

koop/huur.  

• D66 wil meer inspraak en betrokkenheid bij 

beheer voor bewoners van corporatiewoningen.  

• D66 wil dat de gemeente met marktpartijen kijkt 

hoe er meer glasvezel aansluitingen in de 

gemeente gerealiseerd kunnen worden.  

• D66 wil dat de gemeente het functioneren van 

onze welstandscommissies kritisch onder de loep 

neemt. Opheffen van de welstandcommissies is 

een mogelijke uitkomst.  

 

Transformatie van leegstaand vastgoed 

Er staan veel kantoren in onze gemeente leeg. Dit 

probleem lost zich niet vanzelf op. Er is een flinke 

overcapaciteit aan kantoorpanden. Bovendien is een 

deel van de kantoren niet meer van deze tijd. De kans 

dat deze panden ooit nog verhuurd worden is klein. 

Daarom moeten we nu in actie komen. Dit betekent 
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concreet transformatie of sloop. Wij vinden 

dat,voordat sloop wordt overwogen, moet worden 

onderzocht of transformatie tot andere functies – 

zoals wonen, zorg, flexibel kantoor, stadslandbouw – 

mogelijk is. Het CBS gebouw met 63.000 m2 kan als 

voorbeeldproject dienen. De nabijheid van de 

groeiende studentensteden Den Haag en Delft biedt 

hier kansen.  

Door het flexibeler maken van bestemmingsplannen 

en voorschriften kan een veel grotere dynamiek 

ontstaan in de winkelgebieden in de twee oude 

kernen en kan transformatie van leegstaand vastgoed 

worden vergemakkelijkt. ‘Nu al Eenvoudig Beter’ 

betrekt vernieuwers bij de Omgevingswet en laat zien 

wat nu al kan, door het uitdragen van best practices 

van eenvoudiger en betere regels, procedures en 

werkwijzen in de praktijk van ontwikkeling en beheer 

van de leefomgeving.  

• D66 wil dat de gemeente met eigenaren, 

beleggers en ontwikkelaars een plan maakt 

om langdurig leegstaande kantoorpanden te 

transformeren. 

• Toevoegen van nieuw kantooroppervlak 

door ontwikkelaars met leegstand in de 

gemeente kan  alleen onder de voorwaarde 

dat er elders evenveel of meer m2 afgaan 

door sloop of transformatie. 

• D66 wil flexibeler bestemmingsplannen. Dit 

maakt herbestemming van leegstaand 

vastgoed gemakkelijker. 

 

Ruimte voor groen 

Nederland ontwikkelt zich, de regio groeit en ook 

onze gemeente profiteert daarvan. Dit legt druk op 

groen in de omgeving. Leidschendam-Voorburg is 

een groene gemeente. Dit moet zo blijven, nu en in de 

toekomst. Want groen in de leefomgeving bepaalt in 

hoge mate de woontevredenheid van inwoners. Wij 

zullen ons maximaal inspannen om waardevolle 

groengebieden en binnenstedelijk groen te 

behouden.  

Wij willen meer groen op schoolpleinen en 

milieueducatie, want jong geleerd is oud gedaan. 

Kinderen die op school met groen, met 

duurzaamheid en met stadslandbouw in aanraking 

komen, hechten daar in de toekomst ook meer 

waarde aan. Daarom is het goed om op schoolpleinen 

bijvoorbeeld verse groenten te verbouwen en 

kinderen in aanraking te laten komen met natuur en 

milieu. Veel scholen doen dit al en waar dit nog niet 

gebeurt, moet de gemeente dat actief aanmoedigen. 

Bewoners die braakliggende terreinen als (tijdelijk) 

park of moestuin willen inrichten, krijgen waar 

mogelijk de steun van de gemeente. In overleg met de 

eigenaars van die terreinen kan dan bijvoorbeeld een 

stadstuin of stadslandbouw geregeld worden. Dit 

soort initiatieven maken van Leidschendam-

Voorburg een mooiere stad. 

Kleinschalige stadslandbouw biedt goede 

mogelijkheden om de natuur dichter bij de inwoner 

te brengen. De gemeente kan stimulerend optreden 

door samen met woningbouwverenigingen 

groenstroken bij woningen kunnen worden 

omgetoverd tot kleine tuinbouwgronden. In de 

gemeente willen we niet alleen sierbomen neerzetten 

maar ook noten- en vruchtenbomen. Op deze wijze 

wordt het groen echt van iedereen.    

• D66 wil het groene karakter van de 

Duijvenvoordecorridor, het groengebied richting 

de vlietlanden en de Vlietzone behouden. 

• Groen in de stad is van groot belang. D66 wil dat 

het bomenplan in de komende jaren met 

voortvarendheid wordt uitgevoerd.  

• D66 wil dat de gemeente zich samen met 

eigenaren en inwoners inspant om braakliggende 

terreinen al dan niet tijdelijk te herinrichten als 

park of moestuin. 

• D66 wil groen en natuur dichter bij de inwoners 

brengen door het mogelijk maken van 

kleinschalige stadslandbouw en dit te koppelen 

aan natuur- en milieueducatie op scholen.
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Ruimte voor mobiliteit 
Mobiliteit is de basis van stedelijk leven: ontmoeting en interactie zijn noodzakelijk voor cohesie en de bron van 

creativiteit en vooruitgang. Goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor een goed functionerende stad.  

 

Openbaar vervoer 

Wij willen,met andere D66-fracties binnen 

Haaglanden inzetten op de versterking van openbaar 

vervoer. Wij willen, zeker binnen de regio, dat de 

fiets en het openbaar vervoer de aantrekkelijkste 

vervoersalternatieven zijn. Er zijn forse 

bezuinigingen te verwachten op vervoer. Ook het 

openbaar vervoer lijkt daar niet aan te ontkomen. 

Wij zullen proberen deze bezuinigingen waar 

mogelijk te voorkomen. D66 zal daarbij inzetten op 

weloverwogen beslissingen, waarbij 

gebruikersstromen en bereikbaarheid van scholen, 

zorginstellingen, winkels  en voorzieningen 

belangrijke uitgangspunten zijn. 

• D66 wil bezuinigingen op OV zo veel mogelijk 

beperken, en zal zich hier regionaal voor inzetten.  

• De ontoegankelijke voertuigen van tramlijn 6 

moeten zo snel mogelijk worden vervangen  door 

voertuigen die toegankelijk zijn voor rollator- en 

rolstoelgebruikers. 

• Goede OV-bereikbaarheid van openbare 

gebouwen en voorzieningen is essentieel. D66 wil 

deze waarborgen.  

 

Fietsen 

Fietsen is gezond, goed voor het milieu en 

vermindert de druk op het lokale wegennet. Wij 

vinden dat extra inzet nodig is op de aanwezigheid 

van kwalitatief en kwantitatief toereikende 

onbewaakte fietsenstallingen. Om te beginnen bij OV 

stations. De veiligheid van fietsers en voetgangers 

verdient meer aandacht, vooral op routes die veel 

gebruikt worden door schoolgaande kinderen.  

Belangrijk is verder, dat bij het ontwerp van 

verkeersknooppunten en tijdelijke oplossingen meer 

rekening wordt gehouden met de fietser. Een fietser 

heeft meestal geen zin om een winkelcentrum of blok 

heen te fietsen als er ook een kortere route is. Een 

fietser staat niet graag te wachten tot de auto's drie 

keer aan de beurt zijn geweest. Ook fietsers steken 

niet graag een kruispunt over in meerdere 

tussenstappen met lange wachttijden ertussen. 

Prioritering en routering van fietsers moeten redelijk 

en logisch zijn. D66 wil dat de gemeente op 

kruisingen fietsers uit alle richtingen tegelijk groen 

geeft, zodat fietsers ook veilig schuin kunnen 

oversteken. Op verschillende plaatsen zijn hiermee 

positieve ervaringen opgedaan. 

• D66 wil meer fietsenstallingen bij OV-stations. 

• De veiligheid van fietsers en voetgangers staat, 

wat D66 betreft, centraal bij weginrichting. Zeker 

bij scholen. 

• Voor D66 wil doorgaande fietsroutes met 

voorrang voor fietsers. 

• In de winter worden fietsroutes goed sneeuw- en 

ijsvrij gehouden. 

 

Auto 

In de afspraken met het rijk zijn twee ongelijkvloerse 

kruisingen met de N14 afgesproken, om de 

doorstroming in de bebouwde kom te verbeteren. 

D66 zal zich er hard voor maken dat deze toegezegde 

knooppunten niet wegbezuinigd worden. De 

verbinding met Stompwijk moet in de aankomende 

periode grondig verbeterd worden, zodat we de 

komende vijftig jaar zonder problemen verder 

kunnen. Het ontlasten van de dorpskern en 

kwetsbare wegen van (vracht)verkeer is hierbij een 

belangrijk aandachtspunt. Goede 

parkeermogelijkheden zijn belangrijk voor het lokale 

vestigingsklimaat, zowel voor winkels als voor 

kantoren en werklocaties. Parkeren wordt pas 

gereguleerd op het moment dat parkeerdruk daar 

daadwerkelijk aanleiding toe geeft. Blauwe zones zijn 

dan een manier om parkeergedrag te sturen.  

• D66 wil dat de gemeente het goede voorbeeld 

geeft en haar werknemers aanmoedigt om met 

OV of fiets naar kantoor te komen. 

• D66 wil dat de wegverbinding met Stompwijk 

structureel verbeterd wordt. 

• Parkeren wordt gereguleerd als parkeerdruk hier 

aanleiding toe geeft.  

• Het vrij parkeren bij Leidsenhage en andere 

winkelgebieden wil D66 handhaven. 

 

E-rijden 

Elektrisch rijden is beter voor het milieu dan rijden 

op fossiele brandstoffen: er kan groene stroom 

worden getankt, en de uitstoot van fijnstof neemt af. 

E-rijden kan juist in Nederland, gezien de relatief 

korte afstanden, een belangrijke plek innemen. Wij 

zien graag dat dit op lokaal niveau wordt 

gestimuleerd. Er zijn wel laadpunten in de gemeente, 

maar niet op de meest handige plekken. Opladen 

duurt vier tot acht uur duur: een laadpunt is meer op 
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zijn plek bij een OV-verbinding (P+R) dan bij een 

winkelcentrum. Ook willen wij een 

stimuleringsregeling voor ondernemers die elektrisch 

bezorgen bij een regionale klantenkring (denk bijv. 

aan apotheken). Waar mogelijk worden middelen 

van het stadsgewest ingezet, overigens zonder als 

overheid particuliere taken over te nemen of 

concurrentie te verstoren. 

• D66 wil dat de gemeente in de aankomende 

periode meer oplaadpunten voor elektrische 

auto’s realiseert, zowel bij P+R voorzieningen als 

andere strategische plekken. 

• Ondernemers die lokaal bezorgen worden 

gestimuleerd elektrisch te rijden. 
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Ruimte door samenwerking 
De overheid moet actieve inwoners de ruimte geven. En actieve inwoners bieden de gemeente ruimte. Ruimte om 

niet alles zelf te hoeven organiseren voor inwoners. Ruimte voor een compactere overheid, maar met betere 

resultaten. Zo zien wij de verhoudingen tussen onze inwoners en onze gemeente.  

 

Niet voor, maar mét inwoners 

Niet elk probleem hoeft te worden opgelost door de 

overheid. Soms moet de gemeente snel en adequaat 

optreden. Soms is het juist verstandig als de 

gemeente een stapje achteruit zet.  Ten eerste door 

het beteugelen van de ‘beleidsreflex’: nodig inwoners 

en maatschappelijke organisaties uit om met 

oplossingen te komen en stel ze in staat die uit te 

voeren. In de tweede plaats willen wij dat het college 

bij de start van een nieuwe raadsperiode voor ieder 

‘groot project’ aangeeft  wat  de rol van inwoners is. 

Wordt het informeren, meedenken of meebeslissen? 

En de gemeente houdt vervolgens de betrokken 

inwoners op de hoogte over wat er met hun inbreng 

gebeurd is.   

Er verandert veel op het gebied van zorg, welzijn en 

participatie. Deze veranderingen zullen soms tot 

spanning en fricties leiden. Bemiddeling tussen 

gemeente en inwoners kan vaak tot goede 

oplossingen leiden. Een gemeentelijk ombudsman 

kan hierin een belangrijke rol spelen. Deze bekijkt 

vanuit een neutrale positie of mensen niet in de knel 

komen, en bemiddelt waar nodig. 

• Na de formatie geeft het nieuwe college aan welke 

projecten samen met inwoners worden 

vormgegeven en op welke manier. 

• We stimuleren burgerinitiatieven. 

• De organisatie wordt uitgedaagd om van buiten 

naar binnen te werken: kennis, ideeën en 

opvattingen opzuigen vanuit de inwoners is geen 

probleem. 

• De D66-fractie organiseert huiskamergesprekken 

met inwoners.  

• D66 wil een gemeentelijk ombudsman, om daar 

waar nodig te bemiddelen tussen gemeente en 

inwoners.  

• D66 wil dat jongeren actief betrokken worden bij 

de totstandkoming van beleid dat hun betreft. 

 

Digitaal, transparant en toegankelijk 

Wij geloven in mondige, zelfstandige inwoners als 

gelijkwaardige gesprekspartner. Om een 

gelijkwaardige gesprekspartner te kunnen zijn, is 

toegang tot gemeentelijke informatie essentieel. Voor 

zover mogelijk moet informatie van de gemeente vrij 

toegankelijk zijn, en worden aangeboden op  

 

laagdrempelige, logische en leesbare wijze. Zo is deze 

informatie makkelijk toegankelijk voor onze 

inwoners. Dit is wel zo transparant.  

• De agenda van collegeleden en declaraties 

worden openbaar en zijn op de gemeentelijke 

website in te zien. 

• D66 wil dat documenten die aan de raad worden 

verzonden ook voor onze inwoners toegankelijk 

worden gemaakt in een openbare database 

waarin beschikbaarheid, vindbaarheid en 

actualiteit van de documenten gegarandeerd is.  

• Daarnaast willen we een beleids- en 

projectenindex. Dat is een online register van alle 

beleidsdocumenten, achtergrondstudies, 

bestemmingsplannen en uitvoeringsprojecten die 

de gemeente onder haar hoede heeft. Waar 

mogelijk kan een bezoeker gelijk doorklikken 

naar het digitale document. Waar dat niet 

mogelijk is kan automatisch een verzoek worden 

verstuurd voor openbaarmaking van dat 

document. De index is actueel, betrouwbaar en 

volledig. 

• Door de gemeente en andere instanties vergaarde 

data worden zoveel mogelijk digitaal toegankelijk 

gemaakt: open data. Niet alleen is dit 

transparant, het biedt ook nog eens kansen voor 

de ontwikkeling van allerlei nuttige digitale 

diensten. 

 

Goed en efficiënt bestuur 

Meer doen met minder, dat is de opgave voor de 

komende jaren. Onze gemeente hoeft gelukkig niet 

alles alleen te doen. Efficiënt besturen betekent 

samenwerken waar het voordeel oplevert. We hebben 

bijvoorbeeld een bibliotheek samen met Rijswijk, en 

de uitvoering van veel sociale regelingen pakken we 

samen op met Wassenaar en Voorschoten. Dit levert 

meerdere voordelen op: broodnodige specialistische 

kennis wordt in de organisatie behouden, en 

tegelijkertijd leidt het tot een reductie van 

uitvoeringskosten. Met de aankomende 

decentralisaties vanuit het rijk neemt het belang van 

samenwerking alleen maar toe. Waar 

schaalvoordelen kunnen worden behaald, 

ondersteunen wij verdere samenwerking. Daarbij 

stoppen we nooit met nadenken. De baten van 

gemeenschappelijke uitvoering wegen niet altijd op 
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tegen de kosten. Soms is ‘zelf doen’ gewoon 

goedkoper. Vaak kom je hier al doende achter. 

Daarom streven wij ook naar flexibiliteit. In nieuwe 

samenwerkingsverbanden wil D66 de mogelijkheid 

om na twee jaar zonder sanctie uit te kunnen treden. 

Dat betekent niet hetzelfde als vrijblijvendheid. De 

gemeente hoort een betrouwbare en 

verantwoordelijke partner te zijn, maar wil wel 

kunnen leren van het verleden. Uiteindelijk wordt 

iedereen daar beter van.  

Steeds vaker doet de gemeente de uitvoering van 

haar taken niet meer zelf. Marktpartijen nemen deze 

dan over. Dit kunnen speciaal daarvoor met andere 

gemeenten opgerichte bedrijven zijn, of commerciële 

partijen. De gemeente trekt zich op de uitvoering 

terug en voert de regie. De komende jaren hevelt de 

rijksoverheid diverse rijkstaken over naar gemeenten 

en koppelt dit aan bezuinigingen. Meer taken met 

minder geld en dus een risico voor de kwaliteit van 

dienstverlening. Taken die zeer waarschijnlijk 

worden uitbesteed. De omvang en complexiteit van 

deze nieuwe gemeentetaken zal de trend naar een 

regiegemeente versterken. 

Deze ontwikkeling maakt controle en toezicht steeds 

belangrijker. De lessen uit het recente verleden (zoals 

de financiële perikelen bij Avalex en GGD) vragen om 

een grondige heroverweging van de sturing en 

controle op taken die worden uitbesteed en op de 

organisaties die het werk doen. Voor de 

gemeenteraad betekent het ook een herbezinning op 

de eigen beleidsbepalende en toezichthoudende 

mogelijkheden opdat uitholling van haar 

democratische verantwoordelijkheid wordt 

voorkomen. 

• D66 wil een grondige inventarisatie en kritische 

evaluatie van alle gemeenschappelijke regelingen, 

samenwerkingsverbanden, uitbestedingen en 

verbonden partijen en hoe het toezicht en de 

invloed op kwaliteit en kosten is gewaarborgd. 

• Van geval tot geval moet door de raad een 

expliciete afweging en keuze voor stoppen of 

doorgaan gemaakt worden, op basis van heldere 

overeengekomen normen en criteria. 

• In nieuwe samenwerkingsverbanden wil D66 de 

mogelijkheid om na 2 jaar zonder sanctie uit te 

kunnen treden. 

• Om goed toezicht te kunnen houden op partijen 

en organisaties waaraan uitvoering is 

toevertrouwd is voldoende capaciteit en expertise 

nodig in de ambtelijke organisatie. Dit borgen we 

ondermeer door nauwer samen te werken en 

taken en expertise te delen met omringende 

gemeenten. Met onze buren creëren we 

competence centres en expert pools. Dit verhoogt 

de kwaliteit van ons ambtelijk apparaat en 

voorkomt het inhuren van dure externe 

adviseurs. 

 

Midden in de regio 

Leidschendam-Voorburg is een voorstad van Den 

Haag. Zonder Den Haag geen Leidschendam-

Voorburg zoals wij dat kennen. Velen van ons werken 

in de stad. Allemaal maken we gebruik van de daar 

aanwezige voorzieningen. Bestuurlijke plaatsbepaling 

begint met zelfkennis. Waar we met Den Haag 

bestuurlijk kunnen optrekken, moeten we dat niet 

nalaten. Voorzieningen stemmen we af op het Haagse 

aanbod, beleidsmatig werken we elkaar niet tegen, 

maar vullen we elkaar aan. Ook zien we directe 

kansen voor de verbinding van Haagse ambities aan 

lokale opgaven: de groei van Den Haag als 

studentenstad biedt bijvoorbeeld grote 

mogelijkheden voor de transformatie van leegstaand 

vastgoed in studentenhuisvesting, bijvoorbeeld in het 

voormalige CBS-gebouw, of in het Billiton-gebouw 

nabij tramlijn 19.  

De regio strekt zich uit voorbij Den Haag. De drie 

lijnen van de RandstadRail maken dat zonder meer 

duidelijk. Met Rotterdam en Den Haag als grootste 

kernen vormen we één grootstedelijke regio. Hoe 

beter de gemeenten in deze regio verbonden zijn, hoe 

meer onze inwoners profiteren. Het gaat niet langer 

om bezit, maar om toegang. Wie via een snelle 

verbinding toegang heeft tot werk en voorzieningen 

in Den Haag of Rotterdam woont in een rijkere 

gemeente. Dat is de grondgedachte van de 

Metropoolregio. Het gaat om verbinden, afstemmen 

en onnodige barrières wegnemen. Voorwaarde voor 

samenwerking zijn er wel: sober en doelmatig 

bestuur, een vastomlijnd takenpakket en directe 

invloed voor de deelnemende gemeenten. Onze 

grondhouding is echter positief. Dat is onze visie op 

de Metropoolregio.   

• D66 wil profiteren van onze centrale stedelijke 

ligging, onder andere door in te zetten op het 

huisvesten van studenten die in Den Haag of 

Delft studeren. 

• D66 wil meer samenwerken met de omliggende 

gemeenten in de Metropoolregio. 



Verkiezingsprogramma D66 Leidschendam-Voorburg 2014 - 2018  

31 
 

 

 

Veil ige 
ruimte  



Verkiezingsprogramma D66 Leidschendam-Voorburg 2014 - 2018  

32 
 

Veilige ruimte 
Veiligheid is cruciaal om in vrijheid te kunnen leven en actief te kunnen samenleven. Een veilige leefomgeving is een 

basisvoorwaarde.  Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid; maar vooral een verantwoordelijkheid 

van mensen zelf. Onderlinge sociale verbanden zijn de belangrijkste voorwaarden voor het scheppen van een veilige 

leefomgeving. Het zijn de inwoners die in de publieke ruimte normen stellen en handhaven. Gemeente en politie 

grijpen in als dit noodzakelijk is.  

 

Bewoners actief  

Wij willen bewoners actief betrekken bij het opstellen 

van veiligheidsbeleid. Bewoners weten vaak het beste 

welke problemen zich in hun eigen wijk 

manifesteren. Deze samenwerking maakt de politie-

inzet effectiever en geeft een grotere 

verantwoordelijkheid aan de buurtbewoners zelf. 

Politie moet zichtbaar aanwezig zijn om bewoners te 

ondersteunen en om in te grijpen wanneer dat nodig 

is, ook nu de Nationale Politie in werking is getreden.  

Dit betekent dat buurtbewoners samen initiatief 

moeten nemen om de veiligheid in de wijk te 

waarborgen. De gemeente en politie stimuleren zulke 

samenwerking, en zullen vanzelfsprekend 

ondersteunen als dat nodig blijkt te zijn. Dat 

betekent voor D66: genoeg wijkagenten en goede 

bereikbaarheid voor buurtbewoners, ook in de late 

uren. 

Woninginbraak komt te vaak voor in onze gemeente. 

Dit raakt mensen in de kern: je eigen privéruimte 

blijkt immers kwetsbaar. Dit probleem moet verder 

aangepakt. Preventie moet hierbij voorop staan.  

• D66 wil dat de gemeente samen met inwoners en 

politie het veiligheidsbeleid opstelt. 

• D66 wil inbraakpreventiebijeenkomsten voor de 

inwoners, waarbij gedacht kan worden aan 

voorlichting door een ex-inbreker, en 

samenwerking met bedrijven die een beter hang- 

en sluitwerk kunnen verzorgen. Een zelfde type 

bijeenkomsten wordt georganiseerd voor 

bedrijven, ter preventie van overvallen. 

• Daarnaast wil D66 een actief gebruik van de 

burgemeestersbevoegdheden. Zo kunnen 

bijvoorbeeld aan inbrekers of diegenen die ’s 

nachts met inbrekerswerktuig worden 

aangetroffen een gebiedsverbod worden 

opgelegd.   

• Bij jeugdige criminelen vindt D66 dat in 

voorkomende gevallen de ouders aansprakelijk 

mogen worden gesteld voor schade die hun kind 

heeft aangericht. 

 

Zichtbaar gezag 

De politie moet zichtbaar aanwezig zijn en blijven in 

onze wijken en buurten. De burgemeester is 

verantwoordelijk voor de lokale openbare orde en 

veiligheid. Bij wanordelijkheden en bij onveilige 

situaties dient hij over afdoende politieagenten en 

zeggenschap te beschikken. D66 vindt dat de raad en 

de burgemeester duidelijke prioriteiten over politie-

inzet moeten meegeven via het veiligheidsplan. Naast 

politie zien we steeds meer Bijzondere 

Opsporingsambtenaren, zogeheten BOA’s, die in 

wijken en buurten toezicht houden. BOA’s kunnen de 

politie ontlasten, vooral in taken die de leefbaarheid 

betreffen zoals het aanpakken van vuil op straat, 

foutparkeren en lichte overlast.  De politie moet zich 

niet steeds meer uit het openbare domein 

terugtrekken. De onderlinge samenwerking tussen 

BOA’s en politie dient verbeterd te worden. 

• D66 wil dat de politie zichtbaar op straat 

aanwezig is. 

• Raad en burgemeester geven duidelijke 

prioriteiten over politie-inzet via het 

veiligheidsplan. 

• Inzet van BOA’s is aanvullend op politie-inzet. 

Voor D66 ligt het geweldsmonopolie bij de 

politie. BOA’s worden niet uitgerust met 

wapenstok, pepperspray of anderszins bewapend. 

• D66 vindt dat het beveiligen van het publieke 

domein werk is voor goed geschoolde mensen. 

Daar horen geen geüniformeerde inwoners 

zonder bevoegdheden en adequate opleiding bij. 

 

Inrichting van de buitenruimte  

De inrichting van de buitenruimte is voor de 

veiligheid in de gemeente van groot belang.  

Voldoende  straatverlichting en goed onderhoud zijn 

belangrijke middelen om criminaliteit te bestrijden 

en veiligheidsgevoel te bevorderen. Hier kan winst 

behaald worden. Er is steeds meer kennis 

beschikbaar om het gedrag in de buitenruimte 

positief te beïnvloeden, zoals ‘slimme verlichting’. 

Ook aard en locatie van ‘groen in de wijk’ kan een 

bijdrage leveren aan veiligheid.  

De gemeente dient snel op te treden tegen zaken als 

graffiti en zwerfvuil. Als dat niet direct wordt 

verwijderd, leidt het vaak tot nog meer aantasting 

van de leefomgeving, waardoor het gevoel van 

veiligheid kan worden aangetast, en waardoor de 
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uiteindelijke kosten voor herstel  worden vergroot. 

Snel ingrijpen dus, het mes snijdt aan twee kanten.  

Omdat ook hier geldt dat de inwoners vaak meer 

weten en zien dan de gemeente, bevordert de 

gemeente wat D66 betreft het instellen van 

wijkteams: teams van betrokken inwoners die de 

ogen en oren van de gemeente vormen. Zij kunnen 

sneller aantastingen signaleren en onveilige situaties 

in de buurt melden.  

Cameratoezicht kan bijdragen aan de veiligheid in de 

gemeente. Wij zijn voor in principe niet voor 

cameratoezicht, maar het kan soms wel effectief zijn 

als aanvullend middel. Wij willen cameratoezicht  

uitsluitend in vastgestelde gebieden met een hoog 

risicoprofiel, en altijd tijdelijk. Camera’s zijn altijd 

duidelijk zichtbaar, vanuit preventief oogpunt. Wij 

willen geen agenten achter de monitor, deze willen 

wij op straat.  

• D66 wil investeren in een prettige buitenruimte. 

Dit draagt bij aan leefbaarheid én veiligheid.  Eén 

keer kosten, twee keer effect. 

• Bij onderhoudsachterstand moet de gemeente 

snel ingrijpen, dit voorkomt verloedering én 

hogere kosten. 

• Inwoners worden gestimuleerd om 

onderhoudsachterstanden actief te melden.  

• D66 wil alleen bij uitzondering cameratoezicht. 

Dit is dan tijdelijk en alleen in vastgestelde 

gebieden met een hoog risicoprofiel. 
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Financiële ruimte 
Keuzes en besluiten lijken in deze tijd eerst en vooral  een financiële afweging zijn. Dat is de omgekeerde wereld. 

Keuzes en besluiten beginnen en eindigen met het helder vaststellen van ambities, doelen, belangen en prioriteiten, 

waarbij niet alleen directe kosten, maar ook maatschappelijke effecten overwogen dienen te worden. Het financieel 

beleid van de gemeente is de uitkomst van een democratisch proces in de raad zelf. Onaangename ontwikkelingen en 

effecten moeten juist aanleiding zijn om (nieuw) beleid te maken en daarvoor draagvlak te creëren. En, hoe ironisch 

ook, vaak blijken noodgedwongen veranderingen ook positief effect hebben. Het is aan de gemeenteraad daarin 

afwegingen te maken en in een democratisch proces de betreffende keuzes en besluiten vast te stellen. Financiën zijn 

daarbij, hoe belangrijk ook, slechts één van de randvoorwaarden.   

 

Eerlijk over geld 

De financiële positie van de gemeente is relatief 

solide. De vooruitzichten voor de gemeentelijke 

financiën zijn echter niet gunstig: een overdracht van 

taken door de landelijke overheid met een 

efficiëntiekorting, de aanhoudend ongunstige 

conjuncturele situatie en dit bovenop de lopende 

bezuinigingsoperaties. De middelen van onze 

gemeente staan ook in de komende raadsperiode 

onder zware druk.  

Wij zullen niet aarzelen ook minder leuke 

boodschappen eerlijk aan de kiezer voor te leggen. 

Daarbij staat voor ons het belang van een solide 

gemeentebegroting hoog op de agenda. Gelukkig kan 

de gemeente taken die het rijk haar toebedeeld ook 

efficiënter uitvoeren. Zo hebben de invoering van de 

Wet werk en bijstand en experimenten met de 

jeugdzorg laten zien. Wij zijn dan ook voorstander 

van de overheveling van deze taken. Echter, als het 

rijk er té weinig geld bij doet, dan is de boodschap 

wat ons betreft dat de taken soberder uitgevoerd 

gaan worden. D66 is geen voorstander van het 

opvullen van gaten met gemeentegeld.  

De bezuinigingen in de afgelopen periode hebben een 

zware wissel getrokken op verschillende kwetsbare 

sectoren in de samenleving. Toekomstige 

bezuinigingen kunnen we niet op voorhand 

uitsluiten. Mocht dit het geval zijn, dan is het voor 

ons essentieel om eerst duidelijk in beeld te krijgen 

wat de exacte impact is van de opgetelde 

bezuinigingen van gemeente en rijk .  

 

Gemeentelijke lasten 

D66 vindt dat de gemeente eerst moet hervormen en 

dan pas de lasten moet verhogen. Moet de gemeente 

opnieuw bezuinigen, dan zal D66 eerst pleiten voor 

kortingen op de gemeentelijke uitgaven, ook als 

hiervoor lastige maatregelen nodig zijn. Kwetsbare 

groepen en sectoren zullen we in dat geval altijd 

zoveel mogelijk ontzien. 

• Heffingen zijn in principe kostendekkend. 

Belastingen zijn – zolang geen wettelijk 

vastgestelde tarieven gelden – onderwerp van 

politiek debat.  

• Een betere en rechtvaardiger verdeling van de 

lokale lasten als afvalstoffenheffing, rioolrecht 

etc., door meer rekening te houden met de 

omvang van een huishouden bij het vaststellen 

van tarieven, heffingen en retributies. Het 

principe van de vervuiler betaalt bevordert het 

kostenbewustzijn en daarmee efficiency en 

duurzaamheid. 

• De OZB-lasten blijven na inflatiecorrectie per 

saldo gelijk. Dit werkt twee kanten op. Stijgende 

huizenprijzen betekenen een lager OZB-tarief, en 

vice versa.  

 

Financieel fit en gezond 

D66 heeft bij vorige verkiezingen en bij de 

coalitieonderhandeling hard ingezet op solide, 

gezonde financiën. En een gemeente die in moeilijke 

tijden de oplossing primair niet zoekt in hogere 

lasten voor inwoners en ondernemers, of de rekening 

doorschuift naar de toekomst.  

Goed financieel beleid biedt ook ruimte om te 

investeren. Dit betekent kansen benutten waar en 

wanneer ze zich voordoen, met verstand en met durf. 

Investeren is voorsorteren op de toekomst.  Nu slim 

investeren leidt tot lagere kosten in de toekomst. 

Het is wettelijk verplicht bij investeringen reserves te 

vormen, buffers om tegenvallers op te vangen. Zulke 

reserves zijn nuttig. Soms worden reserves gebruikt 

om geld te onttrekken aan politieke besluitvorming 

en daarmee aan mogelijk zinnige bestedingen. Nu 

hebben we een grote algemene reserve opgebouwd. 

Door meer aandacht te besteden aan risicobeheer en 

toezicht moet duidelijk worden of geen geld op de 

plank blijft liggen dat we voor zinnigere doelen 

kunnen inzetten. D66 wil risico’s en reserves meer in 

evenwicht brengen. 

• D66 wil dat bestemmingsreserves tot het 

noodzakelijk minimum worden beperkt en alleen 

worden aangehouden waar er harde 

verplichtingen liggen. Over omvang en doel van 

reserves ter afdekking van onzekerheden dient 



Verkiezingsprogramma D66 Leidschendam-Voorburg 2014 - 2018  

36 
 

volledig en transparant aan de raad te worden 

gerapporteerd. 

• Financiële stabiliteit is een eerste vereiste, 

begrotingsevenwicht en een adequaat risicobeleid  

een noodzakelijke voorwaarde. De raad krijgt een 

overzicht van alle risicovoorzieningen met de 

achterliggende overwegingen en heroverweegt 

deze waar nodig. 

• Naast en in samenhang met de klassieke, 

financiële risico-inventarisatie moet de raad ten 

minste tweejaarlijks kunnen beschikken over een 

overzicht van de belangrijkste risico’s met 

betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening 

op het gebied van de kerntaken en -doelen van de 

gemeente.   

• D66 wil dat elk jaar uitgaven en inkomsten 

structureel in evenwicht zijn. Ook over een 

langere periode schrijft de gemeente – als het aan 

D66 ligt – zwarte cijfers. 

• Structurele tegenvallers worden met structurele 

maatregelen opgelost.  

• D66 wil een betere informatiepositie voor de raad 

door een tweejaarlijkse kwaliteitsmonitor en 

financiële stresstest. 

• D66 wil ruimte houden voor nieuwe prioriteiten. 

Financieel moeilijke tijden mogen niet leiden tot 

verkramptheid van bestuur en beleid. Er moet 

ruimte zijn voor bijstellingen en voor nieuw 

beleid. 
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Colofon 
Dit verkiezingsprogramma tot stand gekomen onder 

de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur 

van D66 Leidschendam-Voorburg. Het programma is 

opgesteld door de verkiezingsprogrammacommissie 

van D66 Leidschendam-Voorburg, bestaande uit: 

• Bart Nijhof voorzitter 

• Harry Blanke 

• Arnoud Breedijk 

• Karel Dekker 

• Peter van Dolen 

• Ernst Ford 

• Ineke Geneste 

• Paul de Goede 

• Stefan van de Griendt 

• Paul van der Heijden 

• Philippine Hohage 

• Marije van der Laan  

• Kees van der Leer 

• Erich de Leeuw 

• Commerijn Plomp 

• Rob Schouten 

 

Voor de totstandkoming van dit programma dankt de 

programmacommissie verder: 

• Verschillende experts – leden en niet-leden – die 

hun kennis belangeloos beschikbaar stelden 

• Martijn Morren voor het redigeren van de tekst 

 

Het verkiezingsprogramma van D66 Leidschendam-

Voorburg is definitief vastgesteld door de leden 

tijdens de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) op 

18 november 2013. 
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