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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen?
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan.
Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst.
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste
progressieve partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar.
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand.
D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan.
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische
overwinning voor D66.
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar.
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Samen met u
werkt D66 aan
een gemeente die ...
... vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van
mensen. Daarom wil D66 Leidschendam-Voorburg
dat onze gemeente mensen de ruimte en kansen biedt
waarmee zij het beste uit zichzelf en anderen kunnen
halen. We houden oog voor mensen die het alleen niet
redden. D66 staat verder voor een harmonieuze en
duurzame samenleving waarin we onze grondrechten
en gedeelde waarden koesteren. Ook binnen de
gemeente Leidschendam-Voorburg denkt en handelt
D66 vanuit een internationaal perspectief en willen we
dat prestaties beloond worden en welvaart gedeeld. Wij zijn trots op wat we de afgelopen vier
jaar hebben bereikt: de onderwijsvisie van de gemeenteraad, de afspraken met werkgevers
over stageplekken en de huisvestingsplannen voor onze scholen. Stuk voor stuk goede
besluiten die via het onderwijs gelijke kansen bevorderen en tweedeling in de samenleving
voorkomen.
Trots is D66 ook op de reputatie die we inmiddels hebben als partij die let op de financiën
van de gemeente. De partij die anderen bij de les houdt zodra wensdenken het dreigt te
winnen van het financieel boerenverstand. Met belastinggeld van inwoners en bedrijven ga
je zorgvuldig om. Zo heeft de gemeente dankzij D66 23 miljoen euro op jaarbasis bespaard
tijdens de economische crisis. Ook de duurzaamheidsagenda, het klimaatplan van de
gemeente Leidschendam-Voorburg en de doelstelling om de sport- en bewegingsgemeente
van Nederland te worden, passen uitstekend in het rijtje van prestaties die de D66-fractie de
afgelopen vier jaar voor u voor elkaar heeft gebokst.
Leidschendam-Voorburg heeft goede voorzieningen, is prima bereikbaar, huisvest
uitstekende scholen en heeft veel parken en groen. Kortom, onze gemeente is een heerlijke
gemeente om te wonen, te werken en te studeren. Die kenmerken zijn niet vanzelfsprekend,
vergen onderhoud en soms ook scherpe keuzes van politici. Daarom is het tijd voor nieuwe
ambities en hogere doelen voor de jaren tot en met 2021.
Wij hopen op uw stem op 21 maart 2018!

Lia de Ridder
lijsttrekker D66 Leidschendam-Voorburg
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Samen met u zorgt D66 ervoor dat
Leidschendam-Voorburg:
ieder kind uitstekend onderwijs biedt;

financieel fit is, met lage belastingen;

vergroent en in 2040 klimaatneutraal is;

gezond is en over goede zorg beschikt;

iedereen perspectief biedt op werk;

Samen met u zorgt D66 ervoor dat
Leidschendam-Voorburg:
een fijne, veilige woongemeente blijft;

goed bereikbaar is per fiets, ov en auto;

bruist in je vrije tijd;

ondernemers vrijheid gunt;

en in dienst staat van de inwoners;

... ieder kind uitstekend onderwijs biedt
D66 omarmt plannen voor integrale kindcentra (IKC).
Dat zijn locaties waar onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse
opvang, sport en cultuur samenkomen. Kinderen kunnen er vanaf hun geboorte tot de
middelbare school terecht voor een uitdagende en inspirerende leef- en leeromgeving.
Deze centra moeten het gehele jaar open zijn, want alleen dan kunnen ouders werk
en zorg combineren. D66 wil binnen de gemeente minstens drie van deze kindcentra
realiseren: levendige ontwikkel- en ontmoetingsplekken in het hart van de wijk.
Scholen zijn wat D66 betreft klimaatneutraal, hebben een goed binnenklimaat
en een groen schoolplein.
Bij nieuwbouw of renovatie van scholen sluit de gemeente aan op onderwijsinnovaties
en nieuwe didactische concepten, zoals leerpleinen en lokalen gericht op vaardigheden
van de toekomst. Lesmateriaal dat de gemeente subsidieert is niet exclusief beschikbaar
voor die ene school. Denk aan praktijklokalen of specifieke apparatuur. Nu al gebruiken
basisscholen de 3D-printers van het Corbulo College. Dat is efficiënt en scholen leren
van elkaar. Uiteraard beschikken scholen over voldoende conciërges, schoonmakers
en ondersteunend personeel dat cruciaal is voor een goede school.
D66 wil een centraal aanmeldmoment voor alle basisscholen.
Na de derde verjaardag kunnen ouders hun kinderen aanmelden. Passend onderwijs
biedt de gemeente samen met buurgemeenten aan. Dat komt de kwaliteit ervan ten
goede en zorgt ervoor dat zorgleerlingen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben.
Leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben kunnen rekenen op D66.
Geld voor een onderwijsassistent of remedial teacher leidt tot onderwijs op maat en
kan de schoolresultaten aanzienlijk verbeteren. Scholieren voor wie Nederlands niet
de moedertaal is, krijgen zo nodig extra begeleiding. De gemeente biedt samen met
scholen vluchtelingen en statushouders onderwijs op maat en leert hen zo snel mogelijk
Nederlands. Dat bespoedigt hun integratie in onze maatschappij. Aandachtswijken
krijgen meer geld voor naschoolse activiteiten. D66 zet de huidige relatie met stichting
Leergeld graag voort.
D66 staat voor professionalisering van leerkrachten.
Op een digitaal platform kunnen alle scholen en leraren goede ideeën, praktische
tips en succesvolle innovaties met elkaar delen. D66 wil dat de gemeente zo nodig
(financieel) bijspringt om dit leernetwerk mogelijk te maken. D66 wil gemeentelijk geld
beschikbaar stellen voor leraren die zich willen bijscholen of hun kennis willen vergroten.
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Het vrijwilligerspunt van Woej kan leverancier van kennis van inwoners voor
scholen worden.
Experts vinden het vaak leuk gastlessen of workshops uit de praktijk te geven. D66 wil
graag dat de gemeente via het vrijwilligerspunt zorgt voor begeleiders die leerlingen
leren leren. Zomer- en weekendscholen in het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs kunnen rekenen op de steun van D66.
D66 wil dat de gemeente samen met bedrijven meer stage- en leerwerkplekken
creëert.
En D66 wil dat er meer praktische gastlessen komen. Dat begint al op de basisschool.
Daarom moet de gemeente initiatieven als het Huygens Lab voorzien van financiële
steun.
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... financieel fit is, met lage belastingen
Financiële feiten moet je goed meewegen in je beslissingen. Vrijwel elke politieke
keuze heeft financiële gevolgen. Daar moeten politici zich altijd van bewust zijn. En
iedere kiezer trouwens ook. De maatschappelijke effecten zijn doorslaggevend in
onze keuzes. Een solide gemeentebegroting is daarbij een harde voorwaarde, want
geld dat er niet is, kan een gemeente niet uitgeven. Structurele tegenvallers lost
D66 structureel op.
D66 verkiest scherpe keuzes boven hogere belastingen of onhoudbare
schulden.
Wij zorgen voor raadsleden met meer dan genoeg financiële ervaring om namens
de kiezer de gemeente financieel op het rechte pad te houden. D66 werkt ook nauw
samen met de Rekenkamercommissie. Verstandig investeren vandaag leidt tot lagere
kosten later. Uw D66-stem is een stem voor financiële zekerheid.
D66 houdt vast aan de zelf geïntroduceerde, harde grens voor de
gemeenteschuld.
Die grens is een minimale solvabiliteit van 30 procent. Zo blijft de gemeente financieel
gezond. De gemeente heeft nog altijd aandelen in Eneco, maar dat bezit dient voor
D66 geen publiek belang meer. Na verkoop ervan kan de gemeente in een klap een
groot deel van haar schulden aflossen. Dan behoort Leidschendam-Voorburg weer tot

Slim financieel beleid creëert uiteindelijk ruimte om te investeren en kansen
te benutten. Verstandig investeren vandaag leidt tot lagere kosten later. Uw
D66-stem is een stem voor financiële zekerheid.
D66 kijkt graag waar de gemeente voorzieningen efficiënter en innovatiever kan
uitvoeren en welke uitgaven soberder kunnen. Als de gemeente bijvoorbeeld het
onderhoud aan rotondes ook kan betalen met de opbrengst van reclamebordjes op
die rotonde, dan heeft die oplossing onze voorkeur.
De onroerendezaakbelasting (OZB) is voor D66 geen melkkoe en blijft gelijk,
afgezien van een inflatiecorrectie.
Dus wanneer de huizenprijzen stijgen, dalen de tarieven, als het aan ons ligt. Mocht de
landelijke politiek gemeenten meer ruimte geven voor lokale belastingen, dan verdeelt
D66 de lasten eerlijk. Dit zal zeker geen vrijbrief zijn voor hogere belastingen louter
omdat het mag.
De gemeente is marktpartij noch speculant, en schat risico's vaak later en
slechter in dan commerciële partijen.
Dat heeft de gemeente de afgelopen jaren pijnlijk ervaren met aangekochte bouwgrond.
D66 staat in principe voor zo min mogelijk grondposities. Grondbeleid draait voor D66
om het optimale gebruik van de ruimte binnen de gemeentegrenzen.
Een gemeentelijke subsidie is voor D66 in principe een tijdelijke ondersteuning
van maatschappelijke initiatieven.
Na de eerste, vaak onrendabele periode moet een initiatief op eigen benen kunnen
staan. Als de gemeente een subsidie geeft, dan wil D66 daar meetbare resultaten
aan koppelen. In tussentijdse evaluaties bekijkt de gemeente samen met de
subsidieontvanger of de concrete doelen bereikt zijn. Dat voorkomt bodemloze putten,
gebaseerd op alleen mooie verhalen. In een openbaar subsidieregister moet de
gemeente deze resultaten inzichtelijk maken. Eens per twee jaar wil D66 een analyse
ontvangen van de belangrijkste risico's voor de kwaliteit van dienstverlening op de
gemeentelijke kerntaken en kerndoelen.

De huidige voorzieningen in de gemeente kunnen
prima op peil blijven zonder belastingverhoging voor
inwoners en ondernemers.
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... vergroent en klimaatneutraal wordt
De aarde warmt op en dat beïnvloedt ons klimaat. Dat probleem trekt zich niets aan
van grenzen en vraagt vooral om een internationale oplossing. Op lokaal niveau wil
D66 in Leidschendam-Voorburg wel graag haar steentje bijdragen. D66 schuift dit
probleem niet door naar volgende generaties.
De overheid moet de regisseur zijn van de verduurzaming in ons land.
En dat geldt voor de gemeente bij de verduurzaming van Leidschendam-Voorburg.
D66 wil dat heel Leidschendam-Voorburg in 2040 volledig klimaatneutraal is. Dat
vraagt volgens D66 om heldere en meetbare doelen. Daarom wil D66 dat 25 procent
van alle elektrische energie die de inwoners en bedrijven in de gemeente gebruiken in
2022 duurzaam opgewekt wordt. D66 wil ook dat we dan 25 procent minder energie
nodig hebben, 25 procent minder CO2 uitstoten en tot die tijd jaarlijks 1000 woningen
verduurzamen.
De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven.
Daarom wil D66 dat de gemeentelijke organisatie in 2022 volledig is overgestapt
op zelf opgewekte duurzame stroom. Dat geldt ook voor de openbare verlichting
en het gemeentelijke wagenpark dat in 2022 volledig moet draaien op elektrische
krachtbronnen, voortgestuwd door hernieuwbare energie. De gemeente streeft ernaar
in 2022 100 procent duurzaam in te kopen in de regio, passend binnen bestaande
mededingingsregels.
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D66 wil dat de gemeente grijze vlakken als parkeergarages, verkeersknooppunten
en schoolpleinen vergroent.
Ook moet de gemeente investeren in bloemenvelden die de biodiversiteit versterken. Met
woningcorporaties maakt de gemeente afspraken over versnelling van verduurzamingsen vergroeningsplannen en de afspraak dat corporaties die lid zijn van een vereniging
van eigenaren (vve) de duurzame besluiten van de vve niet blokkeren. Als corporaties
niet voldoende kunnen investeren, maakt de gemeente de afspraak dat huurders
en buurtgenoten daken van corporaties mogen gebruiken voor zonnepanelen. De
gemeente benut ook objecten als geluidschermen en sportaccommodaties om
duurzame energie op te wekken.
De gemeente neemt de regie pas goed in handen als ze regels schrapt die
verduurzaming nu hinderen.
En als de gemeente slimme financieringsconstructies uitdenkt voor duurzame energie,
als ze inwoners en bedrijven op grotere schaal voorlicht over besparingsmogelijkheden
en hen bij elkaar brengt voor innovatieve oplossingen. D66 wil dat bewoners en de
gemeente samen voor iedere wijk een verduurzamingsplan maakt, met aandacht
voor klimaatbestendigheid van de buurt en de biodiversiteit in de wijk. Binnen de
gemeentelijke organisatie komt een duurzaamheidscoördinator en een wethouder
krijgt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor verduurzaming van de gemeente.
De hoeveelheid afval die huishoudens genereren draagt bij aan de opwarming
van de aarde.
De hoeveelheid afval die huishoudens genereren draagt bij aan de opwarming van de
aarde. D66 wil afval gaan behandelen als grondstoffen waarbij, door scheiding van
afval, het hergebruik van een groot deel ervan mogelijk wordt (circulaire economie).
Wij zien als voordeel van het zelf thuis scheiden van afval dat we daardoor bewuster
gaan inkopen om zo minder restafval te produceren. Avalex is gestart met het invulling
geven aan deze vorm van afvalscheiding. D66 blijft de ontwikkelingen kritisch volgen
op effectiviteit en effecten voor inwoners met open ogen voor alternatieven.
D66 wil Leidschendam-Voorburg opnemen in het landelijk luchtmeetnetwerk
en zorgen voor eigen meetgegevens.
D66 wil Leidschendam-Voorburg opnemen in het landelijk luchtmeetnetwerk en zorgen
voor eigen meetgegevens. Zo wil D66 samen met buurgemeenten werken aan betere
luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving. Om mensen en bedrijven enthousiast te
maken voor verduurzaming, wil D66 dat de gemeente resultaten en goede voorbeelden
continu onder de aandacht brengt.
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... gezond is en over goede zorg beschikt
Het is een taak van de gemeente om inwoners, zorginstellingen en welzijnsorganisaties,
maar ook werkgevers, sportverenigingen en zorgverzekeraars bij elkaar te brengen
om de volksgezondheid te verbeteren. Alleen in overleg met alle relevante spelers
komt succesvol gezondheidsbeleid tot stand. D66 is blij met de grotere rol die de
gemeente heeft gekregen binnen de zorg en welzijn. De gemeente staat immers
dichter bij mensen die zorg nodig hebben dan het Rijk. De komende raadsperiode
is het zaak tot een samenhangende aanpak te komen binnen de gemeentelijke
zorg.
Bij voorkeur richt D66 zich op voorzorg in plaats van nazorg, maar we ontkomen
er niet aan dat sommige inwoners echt zorg nodig hebben.
Voor die mensen staat D66 pal. Specialistische hulp die niet voorhanden is in de
gemeente, moeten inwoners eenvoudig elders kunnen inkopen. D66 wil dat
cliëntenraden meer invloed krijgen op het gemeentelijke zorgbeleid: zij kennen immers
het beste waar patiënten behoefte aan hebben. Mensen die zorg nodig hebben krijgen
meer zeggenschap op hun zorgplan met hulp van de Sociaal Servicepunten, die
uitstekend werk verzetten in onze gemeente. Voor innovatieve samenwerkingsvormen
en nieuwe financieringsvormen staat D66 meer dan open. Helemaal als proefprojecten
zich richten op welzijns- en gezondheidswinst van inwoners en voortkomen uit
ervaringen op de werkvloer.

13

Te vaak is de overgang van de jeugdzorg naar de normale zorg voor jongeren
een weg met hindernissen.
D66 wil voorkomen dat jongeren die zorg nodig hebben na hun 18e verjaardag in een
gat vallen. Voor D66 is het duidelijk dat binnen de jeugdzorg een specialist een cruciale
rol heeft bij de intake en diagnose.
D66 staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen zijn steentje
bijdraagt ongeacht achtergrond, gezondheid en geaardheid.
Helaas moeten scholen ook aandacht besteden aan ongezond en risicovol gedrag
en overgewicht. D66 wil de voorlichting over die thema's financieel steunen. D66 sluit
zich graag aan bij de Alliantie Nederland Rookvrij! Gemeentelijke gebouwen worden
rookvrij, en dat geldt ook op sportvelden, in speeltuinen en rondom scholen.
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor de
samenleving.
D66 wil dat de gemeente die groep niet vergeet; soms door een bloemetje, soms door
extra hulp te bieden bij de zorgverlening en soms door een mantelzorger financieel ter
wille te zijn.
D66 wil dat ouderen en zorginstellingen meer dan nu het geval is betrokken
zijn bij buurtactiviteiten.
Dat voorkomt dat ouderen hun laatste dagen slijten in isolement. Bovendien leren alle
leeftijden van sociale contacten tussen jong en oud. Naar de smaak van D66 verdienen
maatschappelijke initiatieven die jongeren koppelen aan ouderen extra ondersteuning.
Lang in het eigen huis wonen is een wens van veel ouderen, maar lukt soms
alleen met wat hulp van de gemeente.
D66 vindt het belangrijk om huishoudelijke hulp voldoende te ondersteunen, want het
welzijn van ouderen is een groot maatschappelijk goed. Verder moeten voorzieningen
als wijkgebouwen toegankelijk zijn met rolstoelen en rollators. Ten slotte vindt D66 dat
de gemeente moet inzetten op bredere beschikbaarheid en professionalisering van het
ouderenalarmsysteem.

De gemeente mag eigen bijdragen vragen, maar dat
mag niet leiden tot onnodige belemmeringen om
thuis te blijven wonen.
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... iedereen perspectief biedt op werk
Een baan is zo veel meer dan een manier om geld te verdienen. Werk geeft een
gevoel van eigenwaarde, biedt sociale contacten, collega´s om je heen en het
brengt een boel leven en gezelligheid. D66 wil dat iedereen de kans krijgt om zich
te ontwikkelen. Als kind op school, maar ook daarna als volwassene.
Studenten met een arbeidsbeperking kunnen dankzij D66 een extra
maandelijkse studietoelage krijgen van de gemeente.
Dat moet de gemeente vaker over het voetlicht brengen bij de doelgroep. Innovatieve
manieren om de sociale zekerheid verder te activeren, stuiten vaak op bezwaren van
de wetgever. Daarom staat D66 ervoor open om als gemeente deel te nemen aan
experimenten binnen de sociale zekerheid. Met meer kennis hoe we mensen het beste
aan een baan kan helpen, komen meer mensen aan het werk.
Mensen in de bijstand kunnen rekenen op hulp van de gemeente.
Via sollicitatietrainingen, stages met behoud van uitkering en proefplaatsingen.
Bijstanders die liever een bedrijf willen beginnen, kunnen ook rekenen op de
gemeente, bijvoorbeeld om gebruik te kunnen maken van de landelijke regeling voor
bedrijfskredieten voor mensen in de bijstand, of hulp te krijgen bij het schrijven van een
ondernemingsplan.

Iedere uitkeringsgerechtigde heeft recht op maatwerk.
Voor iedereen wil D66 een duidelijk gemeentelijk plan van aanpak om terug te keren
naar de arbeidsmarkt. Daarom moet de gemeente weten wat mensen in een uitkering
graag zouden willen en wat ze kunnen.

Het Sociaal Kompas loodst mensen die een uitkering ontvangen naar de juiste
organisaties en personen die hen kunnen helpen.
De gemeente reikt uitkeringsgerechtigden, als het aan D66 ligt, regelmatig informatie
aan over vrijwilligerswerk. Vaak is dat een eerste opstap naar betaald werk.

De gemeente moet actuele kennis hebben over de regionale personeelsbehoefte.
Dat kan alleen in samenwerking met bedrijven en andere gemeenten. Wat door
gemeentelijke samenwerking beter en goedkoper kan, doet de gemeente niet alleen;
denk aan gezamenlijke inkoop van trainingen. Maar ook leren van andere gemeenten
hoort daar bij. Kopiëren van succesvol beleid om mensen uit een uitkering naar werk
te begeleiden, is verstandig beleid.

D66 wil dat de gemeente samen met bedrijven en andere organisaties op zoek
gaat naar beschutte werkplekken voor mensen die zonder hulp niet aan de
slag kunnen.
Ondersteunende functies in de schoonmaak, catering, ouderenvervoer of zorg bieden
daarvoor veel kansen. D66 wil daarnaast dat binnen de gemeentelijke organisatie
kansen komen, door eenvoudige taken van bestaande medewerkers samen te voegen
tot een beschutte baan.

Zo lang betaalde arbeid nog geen optie is, moet de gemeente zo snel mogelijk
zorgen voor een zinvolle invulling van de plicht tot tegenprestatie.
De plicht tot tegenprestatie hebben mensen die een gemeentelijke uitkering ontvangen.
Die tegenprestatie moet zinvol en passend zijn bij de vaardigheden van de mensen
met een uitkering, want dat motiveert en stimuleert hen.

Iedereen moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen.
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... een fijne, veilige woongemeente blijft
Bouwen om te bouwen is geen optie voor D66. De gemeente werkt alleen mee aan
nieuwbouwprojecten wanneer die plannen een antwoord bieden op woningtekorten
voor specifieke doelgroepen. Wij denken dan aan alleenstaanden, ouderen,
statushouders, studenten of mensen met een handicap. En niet te vergeten:
woningen in het middensegment. Daar zit het grote probleem; vanwege het tekort
daar, stokt de doorstroming op de woningmarkt.
De huizenmarkt vraagt om slimme nieuwbouw en transformatie van leegstaande
gebouwen.
Slim bouwen betekent al in het ontwerp rekening houden met veranderende
bestemmingen van gebouwen, zodat binnen de gemeente levensloopbestendig
gebouwd wordt. Slim bouwen geeft ruimte aan collectief particulier opdrachtgeverschap.
Dat brengt creativiteit in de ruimtelijke inrichting van de gemeente.

Slim bouwen betekent ook dat de gemeente zorgt voor een goede mix
van koophuizen, particuliere huurhuizen en woningen op de gereguleerde
huurmarkt.
Dat voorkomt een tweedeling in de gemeente en stimuleert gemengde buurten
en gemengde scholen. En uiteraard vereist slim bouwen naar de mening van D66
duurzame nieuwbouw.

Leegstand in de wijk tast de leefbaarheid aan.
Kundige architecten kunnen kantoren zonder gebruiker uitstekend ombouwen tot
aantrekkelijke woningen. Ombouwen van bestaande panden is bovendien vaak
duurzamer dan nieuwbouw en we ontzien zo het buitengebied. Deze aanpak vraagt
wel om een gemeente die flexibel omgaat met de bestemming van bestaande panden.
Woningcorporaties hebben als eigenaren van veel huurwoningen een grote rol. D66
acht corporaties medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid van buurten. D66 wil
daarover duidelijke afspraken maken met woningcorporaties.

Leidschendam-Voorburg moet een veilige woonomgeving zijn voor iedereen.
Voor jong en oud, arm en rijk, homo en hetero, autochtoon en allochtoon, gelovige en
atheïst. D66 accepteert geen onderscheid op welke scheidslijn dan ook.
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Veiligheid
Veiligheid begint met respect voor elkaar en elkaars eigendommen.
Buurtpreventieteams en buurtapps kunnen rekenen op de steun van
D66. Maar waar respect ontbreekt en er echt iets aan de hand is, treedt
de politie onbevooroordeeld op.
De wijkagent krijgt alle informatie en mogelijkheden om zijn werk
zo goed mogelijk te doen, uiteraard binnen de grenzen van de wet.
De politie moet aanspreekbaar zijn via moderne kanalen, maar niet alleen
via Whatsapp en Twitter. De politie moet ook zichtbaar zijn op straat, en
korte aanrijtijden hebben, zowel overdag als 's avonds en 's nachts.
D66 wil dat hulpdiensten extra aandacht besteden aan de opvang
van verwarde personen.
Waar nodig maakt D66 daarvoor extra geld vrij. D66 wil dat de politie strijd
blijft voeren met inbrekers en vindt daarbij ook preventiebijeenkomsten van
belang. Het voorkomen van inbraak kan namelijk kinderlijk eenvoudig zijn.
Het aantal inbraken bij bedrijven en instellingen vraagt volgens D66
om extra aandacht van de politie.
Dat geldt ook voor alcohol in het verkeer. Automobilisten stappen in onze
gemeente best vaak met een slok op achter het stuur. Extra controles bij
bijvoorbeeld sportkantines zijn daarop een goed antwoord.

... goed bereikbaar is per fiets, ov en auto
Mobiliteit brengt banen in de regio binnen bereik van alle burgers in de gemeente.
D66 is alleen niet de partij van grootschalige nieuwe infrastructuur of kostbare
prestigeprojecten. Voor ons geven kosten-batenanalyses de doorslag. Wij wegen
woongenot en economische noodzaak zorgvuldig tegen elkaar af. Bekende
knelpunten zoals de bruggen in Leidschendam en aan de Wijkerlaan verdienen een
gedegen verkeerskundige analyse en zo nodig aanpassing.
D66 staat voor vraaggericht (openbaar) vervoer.
Geanonimiseerde data van de ov-chipkaart en navigatiesystemen maken het mogelijk
om de mobiliteitsvraag te achterhalen. Met die kennis kan openbaar vervoer (ov) beter
ingericht worden en verkeersknelpunten aangepakt. Want lege bussen of stilstaande
treinen betekenen niet dat er geen vraag is. Frequentie en kwaliteit gaan hand in hand.
Inwoners houden vanzelfsprekend vrije keuze tussen fiets, ov en auto.
De fiets en het ov moeten de automobilist wel verleiden. Treinstation Voorburg en
metrohaltes als Leidschendam-Voorburg verdienen efficiënter openbaar vervoer en
beter parkeerbeleid om te voorkomen dat forenzen buurtbewoners overlast bezorgen.
D66 verwelkomt stillere en uitstootvrije bussen. De gemeente moet bestaande
fietswegen aantrekkelijker en veiliger maken voor woon-werkverkeer. D66 zet in op
een uitbreiding van het aantal fietspaden en snelfietsroutes: binnen de gemeente,
maar ook als verbindingswegen naar buurgemeenten.
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Openbare ruimte is schaars en dus is D66 terughoudend met nieuwe
parkeerplaatsen.
Meer vakken verhogen de autodichtheid; auto’s staan 95 procent van de tijd stil.
D66 gaat sluipverkeer tegen, voorkomt dat autobezitters transferia als publieke
langparkeerdepots benutten en reguleert parkeren bij kantoorgebouwen met
bijvoorbeeld blauwe zones.
Te weinig parkeerruimte kan de leefbaarheid van woonwijken beperken,
evenals de toestroom naar sportvelden en winkelcentra, met name de Mall of
the Netherlands.
D66 ziet daarom brood in een gemeentebreed parkeeronderzoek, dat rekening houdt
met de snelle ontwikkelingen in mobiliteit. Zo bezitten jongeren nu al minder auto´s dan
vroeger. Meer asfalt is dan dus ook niet altijd de toekomstgerichte oplossing.
Betere benutting van het bestaande wegennetwerk is onze eerste wens.
Daarbij moet de gemeente de infrastructuur geschikt maken voor nieuwe mobiliteit
als elektrische fietsen en zelfrijdende auto's. Zonder spoedeisendehulppost bij MC
Antoniushoeve moeten inwoners verzekerd kunnen blijven dat ambulances korte
aanrijtijden houden.
Veiligheid op de weg houdt de aandacht van D66.
Wij ondersteunen verdere campagnes tegen ongewenst gedrag zoals het gebruik van
sociale media in het verkeer en rijden onder invloed. D66 wenst vooral in Leidschendam
extra maatregelen om de dertigkilometerzones beter af te dwingen.
Conflictpunten in het verkeer pakt D66 aan.
Met name op punten waar fiets- en autostromen elkaar kruisen. Maar de gemeente
neemt ook jaarlijks een pakket kleinschalige maatregelen ter verbetering van de
verkeersveiligheid rond basisscholen en buitenschoolse opvang en op routes naar
middelbare scholen.
Mobiliteit is ook een middel tegen vereenzaming.
Leeftijd, beperking of geldgebrek mag mobiliteit niet in de weg staan. D66 ijvert voor
goed vervoer op afroep voor ouderen die niet meer kunnen of willen rijden en voor
mindervaliden toegankelijk openbaar vervoer. Bijdrages van vrijwilligers of mensen in
de bijstand kunnen deze voorziening betaalbaar houden.
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... bruist in je vrije tijd
Sport, beweging, kunst en cultuur laden onze accu op. D66 wil goede en veilige
sportaccommodaties, veel vrijheid voor ondernemers die leuke evenementen
organiseren, en initiatieven ondersteunen die inwoners samenbrengen. Wij willen
dat iedereen mee kan doen, ongeacht portemonnee, leeftijd, handicap of vriendenkring. Of het nu gaat om bewegen, sport, kunst, cultuur of vrijwilligerswerk.
Daarom wil de gemeente de sport- en bewegingsgemeente van Nederland
worden.
Leidschendam-Voorburg beschikt al over uitstekende voetbal- en hockeyvelden, maar
ook handballers, korfballers en cricketers hebben goede faciliteiten. Met hulp van de
gemeente moet er een blijvende oplossing komen voor huisvesting van de Voorburgse
Rugby Club. D66 wil dat de gemeente en de sportverenigingen deze voorzieningen
goed onderhouden. Op dagen dat de velden of sportzalen niet of nauwelijks bespeeld
worden, is er ruimte voor scholen, andere verenigingen en buurtbewoners.
Buurtsportcoaches krijgen wijken letterlijk in beweging.
Dat nuttige werk moet doorgaan, vindt D66. In wijken waar bewoners weinig sporten
moeten buurtsportcoaches extra tijd en geld krijgen om mensen over die drempel te
helpen. Samen sporten is goed voor de leefbaarheid van de wijk en gezond voor lijf en
leden. Dat hoeft lang niet altijd zweten, zwoegen en zware inspanning te betekenen.

Kunst zet aan tot denken, daagt uit, troost en ontroert ons.
Het verbindt ons met het verleden, heden en toekomst en geeft uiting aan onze
creativiteit. Cultuur verbindt en leert verschillen te overbruggen. Daarmee moeten
zeker ook onze kinderen in alle wijken en zeker op de naschoolse opvang in aanraking
komen. Ze moeten kennis kunnen nemen van onze kunst en cultuur. Het is aan de
gemeente hoogwaardige kunst en cultuur toegankelijk te maken voor een breed
publiek.

D66 werkt aan een gemeente waar creatief talent tot wasdom komt
En waar creatieve producties toegankelijk zijn voor alle inwoners. Dat is een rol voor
de bibliotheek in het digitale tijdperk. De bieb is namelijk meer dan een plek waar
je een thriller of film leent. Het is ook een plek om te studeren als het thuis te druk
is. Of een plek om te repeteren met je bandje, om te leren dammen van ouderen
of waar je je eigen theatervoorstelling uitvoert. Bibliotheek en wijkcentrum ineen, als
ontmoetingscentrum in iedere wijk.
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De gemeente mag naar de mening van D66 actiever een gevarieerd cultureel
aanbod steunen.
En de gemeente mag dat culturele aanbod naar onverwachte plekken dirigeren,
bijvoorbeeld een lunchoptreden in een kantorencomplex. Om in het centrum van
Leidschendam meer leven in de brouwerij te brengen, ziet D66 een rol voor initiatieven
van de lokale ondernemers en het Veurtheater. Het Voorburgse Ludenstheater verdient
wat D66 betreft een onderzoek hoe het zijn publiek beter kan bedienen.

Onze gemeente telt maar liefst 20.000 vrijwilligers, maar extra handjes zijn
altijd welkom voor de sport en informele zorg.
D66 wil een digitaal vrijwilligersforum waar vrijwilligers zich kunnen aanbieden. Van
eenmalige inzet tot structureel bijspringen. De gemeente verstrekt de daarvoor vereiste
verklaring omtrent het gedrag kosteloos. Om het enthousiasme van vrijwilligers vast
te houden experimenteert de gemeente met langere contracten aan bedrijven en
subsidies voor verenigingen met prestatieafspraken. Een jaarlijkse beursvloer voor
culturele instellingen, sportclubs en wijkverenigingen is een goed middel om potentiële
vrijwilligers te werven.
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... ondernemers vrijheid gunt
D66 is zich bewust van het open karakter van de Nederlandse economie. Het
sentiment op internationale markten bepaalt ook het economisch tij in Nederland.
Een gemeente moet niet proberen dat tij te beïnvloeden. Daarvoor reikt de
invloed van een individuele gemeente niet ver en zijn de gemeentelijke zakken
niet diep genoeg. Wel kan de gemeente zorgen voor goede faciliteiten voor lokale
ondernemers, die tegelijkertijd bedrijven naar de gemeente kunnen lokken passend
bij de woonfunctie die onze gemeente kenmerkt.
Zo wil D66 de mogelijkheden van gebouwen vooraf niet te veel beperken.
Die ruimte biedt de nieuwe Omgevingswet. In plaats van bepalen welke activiteiten
in een pand zijn toegestaan, wil D66 ondernemers alleen opleggen wat niet is
toegestaan. Die radicaal andere manier van denken voorkomt eindeloze procedures
voor ondernemers, waardoor zij tijd, geld en moeite besparen en sneller kunnen
inspringen op nieuwe kansen die zich voordoen.
D66 juicht initiatieven van ondernemers toe die de grenzen van sectoren
overstijgen.
Wij zijn een partij die onnodig knellende regels graag opruimt, ook als dit belemmeringen
zijn voor bedrijven die online hun waar slijten. Of wanneer zich nieuwe vormen van de
deeleconomie aandienen.
Ondernemers van nu drijven op goede internetverbindingen.
Maar ook de young professional die regelmatig thuiswerkt, en het gezin waar internet
toegang biedt tot televisie, muziek, online games en vlogs. D66 wil dat de gemeente
de aansluiting van huishoudens en bedrijven op het glasvezelnetwerk mogelijk maakt,
en dat ze op publieke rekening ook bibliotheken, scholen en culturele instellingen
aansluit op dat snelle netwerk.
Ruime openingstijden van winkels en horeca vergroten ieders mogelijkheden
van ondernemers en consumenten.
Het maakt de combinatie van werken en zorg voor kinderen, ouderen en buren
gemakkelijker. Wat D66 betreft, besluiten ondernemers in eerste instantie zelf over
openingstijden, ook op zondag.
Bedrijfsverzamelgebouwen zijn broedplaatsen voor talent en succes.
D66 is groot voorstander van extra bedrijfsverzamelgebouwen binnen onze gemeente,
die dient als een magneet voor meer. Meer horecagelegenheden, meer stageplekken
en meer innovatie in Leidschendam-Voorburg. D66 wil bezoekers van de Mall of the
Netherlands verleiden ook andere winkelcentra en andere mooie plekken van de
gemeente te bezoeken.
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Evenementen
D66 denkt daarnaast dat de gemeente een belangrijke speler is in de
(financiële) ondersteuning van evenementen in de gemeente. Dat trekt
bekijks, bezoekers en betalende klanten in onze kernen.
Melding in plaats van vergunning?
D66 onderzoekt graag of een meldingsplicht voor evenementen de
vergunningsplicht kan vervangen en welke effecten dat heeft op de lokale
economie.
Meer ruimte voor duurzame initiatieven
D66 ziet graag dat de gemeente de eisen voor vergunningen versoepelt
voor duurzame initiatieven en voor initiatieven die de gezondheid van de
inwoners van Leidschendam-Voorburg ondersteunt of verbetert.
Betrek ouderen bij activiteiten in de buurt
D66 wil dat ouderen en zorginstellingen meer dan nu het geval is betrokken
zijn bij buurtactiviteiten. Dat voorkomt dat ouderen hun laatste dagen slijten
in isolement.

... in dienst staat van de inwoners
Ons welzijn en onze welvaart kunnen niet bestaan zonder overheid. Maar de
overheid moet ruimte en vertrouwen geven waar mensen zelf initiatief willen en
kunnen nemen. Aan de andere kant stelt de overheid duidelijke randvoorwaarden
en laat de overheid blijken wat ze wil.
Iedereen kent verhalen over de overheid die er niet lijkt te zijn voor de burger.
In de samenleving die D66 voor ogen heeft doen inwoners zelf actief mee om concrete
doelen te behalen. En beslissen inwoners maximaal mee over het beleid, en niet eens
per vier jaar. De gemeente moet ruimte scheppen voor ideeën van burgers, hun kennis
durven te benutten, en aanspreekbaar zijn.
Inwoners die vaak met de gemeente te maken hebben, kunnen rekenen
op beperkte administratieve lasten en een vast aanspreekpunt binnen de
gemeente.
Dat geldt voor werkzoekenden, voor ouderen die zorg krijgen van de gemeente, maar
ook voor bedrijven en ondernemersverenigingen: één contactpersoon die de organisatie
door en door kent en inwoners en bedrijven ontlast. De gemeente moet bereikbaar
zijn - ook buiten kantoortijden - via de balie, maar ook via kanalen als Whatsapp en
Twitter. De voorkeur van D66 gaat uit naar digitale communicatie tussen gemeente en
inwoners, maar ook telefonisch en via het loket moet de gemeente bereikbaar blijven.
Paspoorten en rijbewijzen moeten thuis afgeleverd blijven worden.
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Een gemeente hoort wensen en verlangens van burgers en bedrijven af te
wegen bij haar besluiten.
D66 wil een gemeente die inwoners veel meer betrekt bij de politiek en zaken slim
regelt met, in plaats van voor de samenleving, en bijvoorbeeld met cliëntenraden komt
tot zorgbeleid. Of mensen met een lichamelijke beperking raadplegen in discussies
over toegankelijkheid van gebouwen, en bewonersorganisaties en verhuurders over
leefbaarheid in de wijk. Betrokkenheid bij de politiek begint op jonge leeftijd: D66 wil
ook dat scholen daaraan een stevige bijdrage leveren, bijvoorbeeld als de gemeente
een naburig park herinricht of de straat van de school wil verduurzamen.

Soms is samenwerking geboden met andere gemeenten, waterschappen of
de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
Goede democratische controle op die verbanden is een voorwaarde, met een regelmatige
evaluatie. Over publiek geld moeten politici altijd gedegen publieke verantwoording
afleggen, ook over hun eigen belangen en declaraties. De gemeenteraad is het hoogste
democratisch orgaan binnen de gemeente. In die arena moet de politiek besluiten
nemen. D66 wil daarom dat wethouders veel vaker scenario´s aan de gemeenteraad
voorleggen, in plaats van eendimensionale, gesloten voorstellen. Met dat dualisme,
zoals die manier genoemd wordt, wil D66 onverdroten doorgaan de komende vier
jaar. D66 wil daarom ook geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar een akkoord op
hoofdlijnen.

Omgevingswet grote kans voor plannen op maat
De nieuwe Omgevingswet draait om burgerparticipatie en flexibiliteit. Dat is een
uitgelezen kans voor bestemmingsplannen nieuwe stijl. D66 ziet een gemeente
voor zich die alleen kaders schetst, en die met suggesties van inwoners en
bedrijven aan de slag gaat. Dat geeft ruimte aan goede ideeën en plannen
uit de samenleving, zodat het initiatief bij onze inwoners ligt en niet op het
gemeentehuis. D66 wil verder dat inwoners en bedrijven, die hinder of schade
denken te ondervinden, de kans krijgen om vooraf bezwaar te maken bij
bouwplannen die afwijken van bestemmingsplannen. Nu kan dat vaak alleen
achteraf, zodat een goed compromis na overleg vaak geen alternatief meer is.

Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Colofon
Aan het verkiezingsprogramma van D66 Leidschendam-Voorburg hebben veel
leden en experts van buiten de afdeling meegedacht. Een bijzonder woord van
dank gaat uit naar de leden van de programmacommissie die extra veel tijd en
energie hebben gestoken in dit verkiezingsprogramma.
In alfabetische volgorde: Edwin Bastian, Rob van den Bosch, Frans Bothof, Peter
van Dolen, Edo Gillissen, Leo van der Holst, Hennie Homan, Bob Janssen, Jacco
van Maldegem en Erwin de Mos.
Tekst & redactie
Jacco van Maldegem
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Edo Gillissen (p. 5, 11, 19, 21, 22, en 26)
Eelco van der Waals (p. 6)
Maarten Crump (p.25)
Techniekbeeldbank.nu (p. 8 en 15)
Libreshot.com (p. 9, 13 en 23)
Beeldbank D66 (p. 18)
Contact met de afdeling?
info@d66leidschendam-voorburg.nl
Contact met de fractie?
fractie@d66leidschendam-voorburg.nl
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