
Stemwijzer - de toelichtingen 

1 De gemeenteraad moet blijven vergaderen in Huize Swaensteyn in 

Voorburg. 

Oneens 

D66 vindt dat de gemeenteraad een efficiënte vergaderlocatie verdient. Als Huize 

Swaensteyn de enige juiste locatie is, dan moet de gemeenteraad daar blijven. 

Maar als andere locaties ook geschikt zijn, en er voor Huize Swaensteyn een 

betere bestemming is dan nu, dan verhuist de D66-fractie graag. 

2 De gemeente moet meer subsidie geven aan lokale media die 
berichten over Leidschendam-Voorburg. 

Oneens 

D66 vindt het belangrijk dat media onafhankelijk zijn en onafhankelijke media 

zijn cruciaal voor de werking van de democratie. Extra subsidie tast de 

onafhankelijkheid van media aan. 

3 Er moet meer cameratoezicht komen bij treinstations in 

Leidschendam-Voorburg. 

Oneens 

D66 vindt dat je camera's alleen maar tijdelijk ophangt en alleen daar waar dat 

bijdraagt aan de veiligheid in de gemeente. De noodzaak van extra camera's bij 

treinstations is niet vastgesteld. Privacy van inwoners weegt in dat geval 

zwaarder. Bovendien wil D66 geen agenten achter een beeldscherm, maar op 

straat. 

4 Leidschendam-Voorburg moet geen coffeeshops toestaan. 

Oneens 

D66 wil een veilig en gereguleerd aanbod van softdrugs. Daarin past de 

eventuele aanwezigheid van een coffeeshop. Een verbod op coffeeshops binnen 

de gemeente zorgt er voor dat de overheid juist het zicht verliest op de handel 

en gebruik van softdrugs. Daar is de samenleving niet bij gebaat. 

5 De gemeente moet locaties aanwijzen waar inwoners vuurwerk 

mogen afsteken. De rest van Leidschendam-Voorburg is dan 
vuurwerkvrij. 

Oneens 

Vuurwerk hoort bij Oudejaarsavond. Alle inwoners zijn wat D66 betreft vrij om 

vuurwerk af te steken, zo lang dat maar veilig gebeurt, binnen de gemaakte 

afspraken. Vuurwerkvrije zones, zoals rondom verzorgingshuizen, zijn voor D66 

bespreekbaar. 

  



6 De gemeente moet uitgeprocedeerde asielzoekers geen opvang 

(bed-bad-brood) bieden. 

Oneens 

D66 is voor een basale opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen en vindt dan 

ook dat de overheid verantwoordelijk is voor deze sobere opvang zoals de bed, 

bad, brood-regeling. Volgens D66 is die aanpak beter dan uitgeprocedeerde 

vluchtelingen te laten zwerven in de illegaliteit en op straat. 

7 De gemeente moet minder geld uitgeven aan grote evenementen, 
zoals de BinckBank Tour. 

Oneens 

D66 wil dat Leidschendam-Voorburg een levendige gemeente is. In een 

levendige gemeente zijn af en toe grote evenementen. Daaraan mag de 

gemeente best wat geld besteden. 

8 De belasting op huizen en bedrijfspanden (ozb) moet omlaag. 

Eens 

De belasting op huizen en bedrijfspanden is voor D66 geen melkkoe. D66 wil zo 

laag mogelijke belastingen. Dus omdat de huizenprijzen weer stijgen, kan het 

belastingtarief omlaag. 

9 De gemeente moet de hondenbelasting afschaffen. 

Eens 

De hondenbelasting levert weinig op, maar kost de gemeente jaarlijks 100.000 

euro om te innen. Dat is niet zinvol en dus schaft D66 deze belasting graag af. 

10 In Leidschendam-Voorburg moeten meer vrij liggende fietspaden 
komen, ook als dat ten koste gaat van ruimte voor auto’s. 

Eens 

D66 wil graag meer vrijliggende en goede fietspaden. D66 is ervan overtuigd dat 

die er kunnen komen, zonder dat automobilisten daar last van hebben. Met 

goede fietspaden en uitstekend openbaar vervoer wil D66 automobilisten wel 

verleiden de auto te laten staan. 

11 Er moet een extra verbindingsweg komen over de Vliet bij Klein 

Plaspoelpolder. 

Oneens 

Experts hebben aangetoond dat zo'n dure brug over de Vliet bij Klein 

Plaspoelpolder niet helpt. En het maakt de gemeenteschuld te hoog. Betere 

doorstoming op de N14 door de Sijtwendetunnel is de verstandige oplossing. 

  



12 De gemeente moet 65plussers met een Ooievaarspas gratis laten 

reizen met het openbaar vervoer. 

Oneens 

Gratis vervoer voor alle 65-plussers met een Ooievaarspas is niet nodig. Als het 

nodig is, als ouderen met een Ooievaarspas vervoer bijvoorbeeld de reis naar de 

dokter of het ziekenhuis niet kunnen betalen, dan mag de gemeente wat D66 

betreft meehelpen aan een oplossing. 

13 De gemeente moet zich inzetten voor het ondergronds maken van 
de A12 en daaraan meebetalen. 

Eens 

D66 is ervan overtuigd dat een ondertunnelde A12 de luchtkwaliteit verbetert, de 

woonomgeving mooier maakt en geluidsoverlast vermindert. Omdat 

Leidschendam-Voorburg veel profiteert van dit project, vindt D66 dat de 

gemeente eraan mag meebetalen, maar de A12 is in de eerste plaats een 

rijksweg. 

14 De gemeente moet de parkeervergunning voor een tweede auto 

duurder maken. 

Oneens 

D66 vindt dat goede fietspaden en uitstekend openbaar vervoer de automobilist 

moeten verleiden om de auto te laten staan, maar het gemeentelijk 

parkeerbeleid moet niet de vrijheid van onze inwoners aantasten. Veel gezinnen 

hebben een tweede auto nodig voor woon-werkverkeer. 

15 De gemeente moet de bijstandsuitkering verlagen van mensen die 
de Nederlandse taal niet spreken. 

Oneens 

D66 vindt het noodzakelijk dat nieuwkomers zo snel mogelijk Nederlands leren. 

De bijstandsuitkering garandeert een bestaansminimum. De bijstandsuitkering is 

dus geen middel om andere doelen te bereiken. 

16 Voor alle leerlingen in het basisonderwijs moet de gemeente 
schoolzwemmen opnieuw invoeren en betalen. 

Eens 

D66 wil van Leidschendam-Voorburg de sport- en bewegingsgemeente van 

Nederland maken. De meeste mensen bewegen nu te weinig, en dat geldt ook 

voor sommige kinderen. In het waterrijke Leidschendam-Voorburg is 

schoolzwemmen een extra goed idee voor de veiligheid van onze kinderen. 

Bovendien kost opnieuw invoeren van schoolzwemmen niet veel. 

  



17 Ook mensen met een bijstandsuitkering moeten een eigen bijdrage 

betalen voor zorg en ondersteuning (Wmo). 

Eens 

D66 vindt dat de gemeente iedereen een eigen bijdrage mag vragen als zij zorg 

krijgen. Maar die eigen bijdrage mag nooit een onnodige belemmering zijn om 

thuis te blijven wonen. 

18 Het geld voor zorg en maatschappelijke ondersteuning dat de 
gemeente in een bepaald jaar overhoudt, moet voor zorg en 

ondersteuning beschikbaar blijven. 

Oneens 

D66 vindt dat je altijd goed moet kijken waar belastinggeld het beste aan 

besteed kan worden. Als de gemeente binnen zorg en ondersteuning geld 

overhoudt, was er dus genoeg budget beschikbaar. Dan kijkt D66 graag of er 

voor het overgebleven geld een andere goede besteding is. 

19 Minimaal 30 procent van de nieuwbouw in Leidschendam-Voorburg 
moet bestaan uit sociale huurwoningen. 

Oneens 

Onderzoek wijst uit dat er geen gebrek is aan sociale huurwoningen in 

Leidschendam-Voorburg. Deze gemeente heeft wel een groot tekort aan net iets 

duurdere woningen (het middensegment). D66 zet graag in op het wegwerken 

van dat tekort om de huizenmarkt vlot te trekken. 

20 In de wijk Bovenveen moeten studentenwoningen komen. 

Eens 

D66 zet graag in op plannen die antwoord bieden op woningtekorten voor 

specifieke doelgroepen, waaronder studenten. 

21 Na de bouw van woningen in de Duivenvoorde corridor mag er 
nergens buiten de bebouwde kom nieuwbouw komen. 

Eens  

D66 ontziet graag het buitengebied, bijvoorbeeld door binnen de bebouwde kom 

nieuwbouw toe te staan en zeker ook door bestaande panden om te bouwen. 

Want dat is vaak duurzamer dan nieuwbouw. 

22 De gemeente moet leningen verstrekken aan alle ouderen die hun 
huis willen aanpassen, om daar langer te blijven wonen. 

Oneens 

D66 vindt het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen, en 

ondersteunt hen daarbij, bijvoorbeeld via huishoudelijke hulp of zorg aan huis. 

De eigen bijdrage daarvoor mag geen onnodige belemmering zijn om thuis te 

blijven wonen. Veel ouderen kunnen woningaanpassingen zelf betalen. Mocht dat 

niet lukken, dan vindt D66 dat eerst de zorgverzekeraar in beeld komt. De 

gemeente is immers geen bank. 



23 Het centrum van Leidschendam moet een milieuzone worden, 

zodat vervuilende vrachtauto’s daar niet mogen rijden. 

Oneens 

D66 wil vervuilende auto's graag van de weg hebben, maar vindt dat dit op 

landelijk niveau geregeld moet worden door eisen te stellen aan de voertuigen of 

oude voertuigen extra te belasten. En niet door ondernemers te verbieden op 

bepaalde wegen te rijden. 

24 De gemeente moet de oevers en bermen minder vaak maaien. 

Eens 

D66 werkt graag aan een grotere biodiversiteit binnen de gemeente. Minder vaak 

maaien draagt daar aan bij en is een goedkope oplossing. 

25 De gemeente moet altijd subsidie geven aan inwoners die hun huis 
isoleren of zonnepanelen plaatsen. 

Eens 

Duurzaamheid is een van de speerpunten van D66. Je woning isoleren of 

zonnepanelen plaatsen is een goede oplossing, maar vraagt een fikse 

investering. D66 vindt dat de gemeente daarbij moet helpen. 

26 De gemeente moet restafval elke week laten ophalen. 

Oneens 

D66 wil dat de straten schoon zijn. Als we met zijn allen afval goed scheiden is 

het niet nodig om iedere week restafval op te laten halen. 

27 De gemeente hoeft inwoners die hulp krijgen bij het aflossen van 
hun schulden geen extra financiële steun te geven. 

Eens 

De gemeente steunt mensen met hoge schulden door middel van 

schuldhulpverlening. D66 vindt dat extra geld geven niet de oplossing is voor 

deze groep mensen. Zij moeten zelf hun inkomsten verhogen of hun uitgaven 

verlagen. 

28 In de hele gemeente moet parkeren gratis blijven. 

Eens 

D66 vindt dat goede fietspaden en uitstekend openbaar vervoer de automobilist 

moeten verleiden om de auto te laten staan, maar niet door parkeergeld te 

vragen. Bovendien is gratis parkeren goed voor onze ondernemers. 

29 De belasting op huizen en bedrijfspanden (ozb) mag omhoog met 

meer dan de inflatie. 

Oneens 

De belasting op huizen en bedrijfspanden is voor D66 geen melkkoe. D66 wil zo 

laag mogelijke belastingen. Dus omdat de huizenprijzen weer stijgen, kan het 

belastingtarief omlaag. 



30 De gemeente moet een deel van de huidige parkeerplaatsen voor 

auto’s vervangen door fietsenstallingen. 

Oneens 

D66 wil graag meer fietsenstallingen. D66 is ervan overtuigd dat die er kunnen 

komen, zonder dat automobilisten daar last van hebben. Te weinig parkeerruimte 

beperkt de leefbaarheid van woonwijken, net als de toestroom naar sportvelden 

en winkelcentra, zoals de Mall of the Netherlands. 


