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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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Voorwoord lijsttrekker

Lansingerland is een prachtige gemeente. Centraal 
gelegen, tussen grote steden en omringd door 
groen, ruimte voor recreatie en met hoogwaardige 
voorzieningen. Voorzieningen zoals scholen, een 
zwembad, sportvelden, bos en parken en gezellige 
kernen waar wat te doen is en je leuk kunt uitgaan 
of winkelen. Dat is de kracht van Lansingerland. Dit 
hoge voorzieningenniveau wil D66 behouden en het 
liefst verhogen. Allereerst is het daarom van belang de 
gemeentelijke financiën op orde te houden. 

Duidelijke en duurzame keuzes. 
Onze inwoners zijn tevreden. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Lansingerland is ook nog 
lang niet af. We staan voor grote uitdagingen, onder andere op het gebied van woningbouw, 
economie en energie. Dat vraagt om duidelijke en duurzame keuzes. We willen de gemeente 
blijvend ontwikkelen, door steeds weer aan te passen en te veranderen. Inwoners kunnen 
meebeslissen over deze keuzes.

De groei van de gemeente roept nieuwe wensen en vragen op van consumenten en 
ondernemers. Ook de ouder wordende jeugd is op zoek naar een plek voor zichzelf. De 
gemeente moet deze uitdagingen samen met haar inwoners oppakken. D66 wil meer ruimte 
bieden voor initiatieven vanuit de samenleving.
Kansen voor iedereen
Voor alle opgaven zoekt D66 de samenwerking. D66 steekt de hand uit naar inwoners, 
bedrijven, andere politieke partijen, medeoverheden en maatschappelijke organisaties. D66 
Lansingerland wil zorgen dat iedereen dezelfde kansen heeft op goed onderwijs, werk, een 
huis en zorg op maat. D66 zet in op 10 opgaven:

 1. Gezonde, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving
  2. Van fossiele naar duurzame energie
  3. Goed bereikbaar met fiets en OV 
  4. Innovatieve en sterke economie 
  5. Het beste onderwijs voor gelijke kansen 
  6. Vooruitstrevend bestuur van en voor inwoners 
  7. Jeugd doet actief mee
  8. Sport en cultuur voor iedereen
  9. Zorg om jou heen
10. Financiën duurzaam op orde
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1. Een gezonde, aantrekkelijk en duur-
zame Leefomgeving
D66 vindt een gezonde, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving belangrijk. Mensen 
moeten veilig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren in Lansingerland. 
Inwoners krijgen meer behoefte aan activiteiten in hun directe omgeving. D66 vindt 
het daarom belangrijk dat de gemeente samen met haar inwoners nadenkt over 
evenementenbeleid op lokaal niveau. De gemeente moet ondernemers duidelijkheid 
bieden welke evenementen mogelijk zijn in Lansingerland. 
De gezondheid van onze inwoners staat voorop in alle keuzes die wij maken. Naast 
het belang van onze inwoners is een aantrekkelijke leefomgeving ook belangrijk 
voor de lokale economie. Bedrijven zijn op zoek naar een aantrekkelijke plek om 
zich te vestigen. D66 wil de luchtkwaliteit verbeteren en maatregelen treffen in 
de fysieke en sociale leefomgeving die de gezondheid van inwoners vergroot. 
Onder andere door sport en beweging te stimuleren. Door te investeren in goede 
fietspaden, zodat mensen eerder de fiets pakken in plaats van de auto. En het 
realiseren van voldoende, goed bereikbare en veilige buitenspeelplaatsen voor de 
jeugd.

Gezonde leefomgeving
De gezondheid van onze inwoners vraagt permanente aandacht. Lansingerland bouwt 
de komende jaren flink door. De gemeente ligt op een kruispunt van wegen, spoor en 
luchtvaart. Bij de aanleg van nieuwe wegen, woningen of bedrijventerreinen letten we 
goed op de consequenties voor de gezondheid. We streven naar schonere lucht en 
willen geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen. Iedere uitbreiding van Rotterdam 
The Hague Airport (RTHA) is wat D66 betreft daarom ongewenst. Ook bij de HSL 
houden wij stevig vast aan de afspraken die met de rijksoverheid zijn gemaakt.

Bij de aanleg en inpassing van de verlengde A16 zet D66 stevig in op de afspraken 
over ‘saldo nul’ (niet horen, zien of ruiken). D66 wil de garantie dat door de aanleg geen 
problemen ontstaan op het onderliggend wegennet. Onderzoeken geven aan dat deze 
rijksweg voor substantieel meer verkeer zorgt op de N209 en de Boterdorpseweg en 
Klapwijkseweg. Wij willen voorkomen dat provinciale en lokale wegen dichtslibben. De 
gemeente Lansingerland moet met de provincie in overleg om maatregelen te nemen 
die de toestroom beperken en goed begeleiden. 
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Bij gezondheid gaat D66 uit van het voorzorgsprincipe. Als de effecten van bijvoorbeeld 
afvalstoffen of geluidshinder op mens en milieu niet bekend zijn, moet de overlastgever 
zich maximaal inspannen zodat er minimaal gevaar is voor de volksgezondheid of 
het milieu. D66 wil oude sportvelden met rubbergranulaat, waarvan de levensduur is 
verlopen, veranderen in kurkvelden. Bij nieuwe velden gaan we met de verenigingen 
in gesprek over de risico’s en wensen die er zijn. Naast het verkleinen van eventuele 
gezondheidsrisico’s levert het omvormen van velden ook een vermindering op van 
milieuvervuiling door rubbergranulaat. Ieder jaar verdwijnen per veld kilo’s granulaat in 
de bodem en vermengt het zich met grondwater. 

Gezonde lucht 
D66 pleit voor gezonde lucht. Landelijk heeft D66 het 10 puntenplan voor gezonde lucht 
geïntroduceerd. Op gemeentelijk niveau leveren wij graag een bijdrage. Luchtkwaliteit 
wordt regionaal en landelijk voor het grootste deel bepaald door de industrie, het 
vliegveld, de havens en omliggende wegen. Bij de luchthaven, rijksweg en HSL 
moet de gemeente met het rijk en de provincie aan tafel zitten om de belangen van 
Lansingerland goed te behartigen. 

Op lokaal niveau willen we goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van 
houtstook. Veel mensen zijn zich onvoldoende bewust van de schade voor de eigen 
gezondheid en hun omgeving. Naast een voorlichtingscampagne brengen we klachten 
rond houtstook in beeld. Waar nodig zorgen voor we voor bemiddeling tussen 
bewoners. Vuurwerk zorgt ook voor overlast. Geluidsoverlast en vervuiling van het 
milieu. De overlast vindt plaats in een beperkte periode van het jaar. D66 is niet voor 
een algeheel vuurwerkverbod. Wel zijn wij voor het instellen van vuurwerkvrije zones 
voor specifieke locaties, zoals verzorgingstehuizen. Bewoners kunnen zo’n zone 
gezamenlijk aanvragen. 

Goed Wonen
Met de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden, meer 
mogelijkheden en meer vrijheid in het ruimtelijk beleid en het woonbeleid. Dat biedt 
ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk om te sturen op omvang, samenstelling en 
kwaliteit van de woningbouwproductie. 

De vraag naar woningen is nu groter dan het aanbod. Binnen de gemeente willen 
we extra kansrijke locaties benoemen voor de toekomst. D66 sluit daarbij geen 
mogelijkheden uit. Strategische grondaankopen zijn mogelijk, evenals de omvorming 
van tuinbouwbedrijven, oude bedrijventerreinen of weilanden tot nieuwe woonlocaties. 
Daarbij houden we rekening met het groene karakter van onze gemeente.
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De provincie wil dat nieuwbouw meer plaatsvindt in stedelijk gebied en rondom 
stations. D66 onderschrijft deze lijn. Het woningbouwprogramma willen wij daarom 
herzien. Wij willen bouwen voor de toekomst, niet alleen voor de vraag van vandaag. 
Ook het woningaanbod moet voldoende meebewegen met de veranderende eisen 
en wensen van de bevolking. Dat heeft consequenties voor het type woningen. De 
woningvoorraad moet ruimte bieden voor ieders financiële mogelijkheden; sociale 
huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen. 

Permanent onderzoek moet aantonen wat de daadwerkelijk behoefte is, nu en in de 
toekomst, van specifieke doelgroepen zoals: ouderen, alleenstaanden, statushouders, 
starters, gehandicapten en studenten. Voor de behoefte aan woningen kijken wij naar 
de totale woningvoorraad, niet alleen naar de nieuwbouw. De afspraak 20% sociale 
woningen in nieuwbouwplannen is voor D66 het startpunt. Wilderszijde is een grote 
woningbouwlocatie. Hier komen circa 2.400 woningen. Wilderszijde wordt wat D66 
betreft het voorbeeld van een innovatieve, duurzame, groene wijk. Een wijk voor de 
toekomst!

Verduurzamingsplan gebouwde omgeving
Het kabinet werkt met gemeenten, provincies, corporaties, netwerkbedrijven en 
andere partijen aan verduurzaming van de gebouwde omgeving. Een eerste stap is het 
opstellen van regionale plannen samen met deze partijen. Per regio komt een aanpak 
met een mix van energiebesparing, duurzame warmte en duurzame opwekking. 

D66 vindt dat Lansingerland snel aan de slag moet met een regionaal verduurzamingsplan 
voor de gebouwde omgeving. Per wijk of gebied wil D66 een plan voor het omschakelen 
naar duurzame energie. Binnen onze gemeente is woningcorporatie 3B wonen aan de 
slag met duurzaamheidsbeleid. Woningcorporaties die investeren in verduurzaming 
komen in aanmerking voor een korting op de verhuurdersheffing. Het kabinet reserveert 
hier 100 miljoen euro per jaar voor. D66 vindt dat 3B wonen goede stappen zet en wil 
vanuit de gemeente nog meer samen optrekken. 

Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad begint met vermindering van 
de warmtevraag door goede isolatie. Op de lange termijn komt de resterende 
warmtebehoefte  van warmtepompen, warmte opslag, zonneboilers of door 
warmtenetten die gebruik maken van restwarmte of geothermie. 

Groene tuinen hebben een belangrijke functie bij het opslaan en geleidelijk afvoeren 
van regenwater. D66 wil dat de gemeente samen met initiatieven zoals Steenbreek 
(minder steen, meer groen in de tuin) en de waterschappen actief informatie geeft aan 
de inwoners wat zij zelf kunnen doen. Ook bij alle nieuwe bestemmingsplannen moet 
voldoende rekening worden gehouden met de opvang van overtollig water.
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Afval scheiden en hergebruik
D66 wil het succes van de afvalscheiding voortzetten. Iedereen moet zoveel mogelijk 
afval scheiden. Het levert de gemeente veel besparing op omdat minder restafval 
verbrand hoeft te worden. Minder restafval zorgt ook voor een lagere afvalstoffenheffing 
voor onze inwoners. Wat D66 betreft betalen mensen met minder restafval minder 
afvalstoffenheffing. 

Het scheiden van plastic is en blijft belangrijk en zinvol. De winst is nu nog beperkt. 
Maar het systeem wordt verbeterd en verfijnd. De inwoners doen het eigenlijk te goed. 
We zamelen veel soorten plastic in die moeilijk te recyclen zijn. Ook worden veel 
producten onnodig in plastic verpakt. Via betere voorlichting, communicatie en nieuwe 
technieken levert het scheiden meer winst op en komt er uiteindelijk ook minder plastic 
in het milieu. 

D66 wil meer inzetten op het hergebruik van gebruiksvoorwerpen. De opzet van repair 
cafés of kringloopwinkels wil D66 stimuleren. Ook ondernemers en verenigingen 
betrekken we meer bij afvalscheiding en recycling. Belangrijke voorwaarde is dat er 
overal containers staan die vaak worden geleegd, zowel bij mensen thuis als in de 
openbare ruimte.

Schoon water
D66 wil het gebruik van schadelijke chemische onkruidverdelgers zoals Roundup door 
gemeente, bedrijfsleven en door inwoners stoppen. Het gebruik vormt een ernstige 
bedreiging voor ons milieu en voor het grond- en drinkwater.
Bedrijven en instellingen zoals autowasstraten, ziekenhuizen, kassen, etc. moeten 
ook hun verantwoordelijkheid nemen voor het zelf reinigen van afvalwater. Voor 
lozing moeten ze het reinigen. Ook de lozing en uitstoot van chemische afvalstoffen 
en meststoffen in onze (omliggende) sloten, plassen en rivieren wil D66 aanpakken. 
Dat doen we in samenwerking met omliggende gemeenten, waterschappen en de 
provincie.
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In het kort
>> Geen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport

>> A16 niet horen, zien of ruiken 

>> Nulmeting luchtkwaliteit langs toekomstig tracé A16 

>> Garantie dat door A16 geen problemen ontstaan op lokale wegen

>> Goede fietspaden en inrichting openbare ruimte die bewegen 
bevorderen

>> Granulaat sportvelden waarvan levensduur verloopt, omvormen 
naar kurkvelden

>> Actieplan Gezonde lucht Lansingerland, met metingen luchtkwaliteit

>> Bewoners actief betrekken met eigen inwoner-meetnet 
luchtkwaliteit

>> Voorlichting over het gebruik van houtkachels en aanpak klachten
Repair cafés of kringloopwinkels om hergebruik te vergroten

>> Voorlichting over groene tuinen die bijdragen aan opslag en afvoer 
van regenwater

>> Plan voor aanpak belemmerende regels rondom bouwen
Wilderszijde ontwikkelen tot innovatieve, duurzame, groene wijk van 
de toekomst

D66 krijgt het voor elkaar
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2. Van fossiele naar duurzame energie

Energietransitie
D66 zet zich in voor verdere verduurzaming zodat Lansingerland ruim aan 
kabinetsdoelstellingen voldoet en bijdrage levert aan de doelstellingen uit het akkoord 
van Parijs. De afgelopen raadsperiode heeft D66 het duurzaamheidsprogramma 
succesvol opgestart. Verdere professionalisering, versnelling, opschaling en grotere 
investeringen zijn nodig voor de energietransitie van fossiele naar nieuwe, duurzame 
energiebronnen. 

D66 ziet daarvoor kansen. Wij stimuleren tuinders gebruik te maken van de 
warmterotonde en andere vormen van duurzame energie. Wij willen binnen 10 jaar een 
warmtenet hebben voor Oostland dat aangesloten is op de provinciale warmterotonde. 
Onder andere door meer geothermie putten te slaan en de roca (Rotterdam Capelle) 
leiding aan te sluiten op de warmterotonde. 
Medewerking van inwoners is voor het succes van de energietransitie van groot belang. 
Inwoners willen we voorlichten, bewust maken en mee laten doen. Kansen zijn er 
bijvoorbeeld voor samenwerking met door inwoners zelf opgerichte energiecoöperaties. 
De gemeente richt deze energiecoöperaties niet zelf op en financiert ze ook niet. Wel 
geven we ze de ruimte en evenveel kans als commerciële organisaties.  

Verder zien we een kans voor verduurzaming door windenergie. De provincie heeft 
in Lansingerland een aantal locaties aangewezen voor windenergie. Tot slot is de 
verduurzaming van de woningbouw een enorme opgave. De woningcorporaties 
kunnen dat niet alleen. Provincie en rijk zijn hard nodig voor extra investeringen. Verder 
kunnen we zelf door de gemeentelijke belastingen te ‘vergroenen’ een bijdrage leveren. 
D66 heeft de kosten voor groene bouwplannen de afgelopen periode verlaagd. Wij 
willen onderzoek naar subsidiemogelijkheden voor de aankoop van zonnepanelen, 
compostbakken, regentonnen, vloer- en muurisolatie, etc. Op deze manier stimuleren 
we inwoners en ondernemers op een praktische manier zelf ook te investeren in een 
duurzame gemeente.

Van gas los
D66 wil alle nieuwbouwwoningen gasloos bouwen. Bij alle woningen die al zijn gepland, 
willen we met de ontwikkelaars de mogelijkheid voor gasloos bouwen bespreken. 
Voor bestaande bouw is medewerking en draagvlak bij inwoners voor maatregelen 
van groot belang. Per wijk of gebied maken wij samen met de bewoners een plan om 
van het gas af te komen en om te schakelen naar duurzame energie. Dit is niet alleen 
een technische uitdaging, maar vraagt ook grote inzet van alle betrokkenen en goede 
communicatie van de gemeente.
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Energie en sportvereniging
Voor sportverenigingen wil D66 de ingezette vervanging van bestaande verlichting 
door LED-verlichting bij sportverenigingen voortzetten. Dit levert een besparing op 
voor de verenigingen en een besparing voor de gemeente in de onderhoudskosten. 

Eneco aandelen
D66 vindt dat de gemeente geen aandelen moet bezitten in een commerciële 
internationale energiemaatschappij. D66 wil daarom de huidige aandelen in Eneco 
verkopen. Na een besluit door het nieuwe college wil D66 dat er een (maatschappelijke) 
kosten-baten analyse wordt uitgevoerd over de verkoop van de aandelen. Die analyse 
moet aangeven hoe we de opbrengst het beste kunnen investeren in meer duurzame 
en kostenbesparende initiatieven. Bijvoorbeeld de warmterotonde, duurzame 
straatverlichting, aanpassing van grondexploitaties etc. 

D66 wil een deel van de opbrengst storten in een Duurzaamheidsfonds waaruit nieuwe 
duurzame initiatieven opgezet worden. Financiële winst uit deze initiatieven komt 
terug in het fonds. Een deel van de opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om 
schulden af te lossen of op andere manieren ingezet om ruimte te creëren in de huidige 
grondexploitaties voor duurzame woningbouw.
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In het kort
>> Versterken duurzaamheidsprogramma met blijvend aandacht voor 
energietransitite

>> Tuinders stimuleren warmterotonde te gebruiken e.a. vormen 
duurzame energie

>> Meer voorlichting inwoners over energiebesparing en -productie 
bij woningen

>> Legeskosten verlagen voor groene bouwplannen 

>> Subsidies voor particuliere investeringen in duurzaamheid

>> Bij plaatsing windmolens omgeving betrekken en stimuleren 
burgerparticipatie 

>> Nieuwbouwwoningen alleen bouwen zonder gasaansluiting

>> Samenwerking met lokale duurzame initiatieven voor draagvlak 
onder inwoners 

>> Deel opbrengst Eneco in duurzaamheidsfonds voor lokale duurzame 
initiatieven 

>> Verduurzamingsplan samen met woningcorporatie en ontwikkelaars 
Van het gas los actieplan met een aanpak per wijk of gebied

D66 krijgt het voor elkaar
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3. Goed bereikbaar met fiets en OV

Goede bereikbaarheid
D66 wil dat Lansingerland goed en duurzaam bereikbaar is. Daarvoor zijn 
fietsvoorzieningen en hoogfrequente openbaar vervoer verbindingen noodzakelijk. 
Onze inwoners werken veelal in Den Haag of Rotterdam en reizen bijna dagelijks naar 
hun werk. Belangrijk dus dat we uitstekend bereikbaar zijn en blijven. D66 wil dat 
Lansingerland de best bereikbare, maar ook de meest duurzaam bereikbare gemeente 
is. Daarvoor zijn onze OV verbindingen belangrijk. Wij streven naar snelle en veilige 
fietsroutes en stimuleren elektrisch rijden. Elektrische oplaadpalen worden inmiddels 
door de markt gefinancierd. De gemeente moet er ruimte voor bieden en inwoners 
voorlichten over de mogelijkheden en voordelen. 

Openbaar vervoer
Het is belangrijk dat Lansingerland goede OV-verbindingen heeft met omliggende 
steden, zodat mensen minder snel de auto pakken. D66 wil de ontwikkeling van 
openbaar vervoer verder stimuleren en ondersteunen. Wij zien hier een belangrijke 
rol voor de vervoersautoriteit van de Metropoolregio (MRDH). Op lokaal niveau is 
het niet efficiënt om zelf OV te financieren of te subsidiëren voor bepaalde groepen. 
Lansingerland moet er vooral voor zorgen dat zij in de Metropool-samenwerking haar 
belangen goed naar voren brengt. 

Parkeren
De gemeente is deels verantwoordelijk voor goede parkeervoorzieningen voor auto’s 
en fietsen in met name de winkelcentra en rondom OV-stations. De voorkeur gaat 
uit naar meer fietsvoorzieningen in plaats van autoparkeren. Tegelijk zijn voldoende 
parkeervoorzieningen bij stations nodig om het gebruik van openbaar vervoer voor 
meer mensen toegankelijk te maken. Parkeerplaatsen voor auto’s moeten integraal 
langs de gehele lijn van de RandstadRail worden bekeken op de schaal van de regio. 
Investeringen in autoparkeren zijn urgent bij station Westpolder en station Rodenrijs. 
Het is een primaire taak van de Metropoolregio om dit te financieren. D66 vindt dat de 
gemeente kan meewerken aan voorfinanciering. 
Meer bewaakte en overdekte fietsparkeerplekken zijn ook noodzakelijk op deze 
stations. De Biesieklette, de gratis bewaakte fietsenstalling, bij Berkel Westpolder is 
een mooie voorziening. D66 zet zich in voor goede bereikbaarheid van de kernen. 
Vanuit Bleiswijk moet er een goede verbinding komen naar het nieuwe NS-station 
Lansingerland-Zoetermeer. 

13



Nachtmetro
D66 is voor de definitieve komst van een nachtmetro in de weekeinden. Tot één uur 
‘s nachts voor degene die een film of concert bezoeken, maar liever langer voor 
bezoekers van clubs. Naast verlenging in de nacht wil D66 dat onder de doelgroep 
ook wordt onderzocht of er behoefte is aan het verruimen van de tijden in de vroege 
ochtend op zaterdag en zondag. Bij die beslissing houden we rekening met de aanpak 
van eventuele geluidshinder.

Elektrisch vervoer
D66 is voor groei van vervoer, maar wel voor duurzame groei. Elektrisch rijden is 
schoner en geeft minder overlast. Dankzij D66 is Lansingerland gestart met plaatsen 
van laadpalen. Geld is gereserveerd, maar het tempo moet omhoog. Onder andere 
door op strategische plekken snellaad plekken in te richten, bijvoorbeeld bij stations 
en horecavoorzieningen. Tenslotte moet de gemeente het goede voorbeeld geven 
door haar eigen wagenpark elektrisch te maken. 

Fietsen
Lansingerland is een fietsvriendelijke gemeente en dat moet zo blijven. In de vorige 
raadsperiode is veel in gang gezet, zoals plannen voor aanpassingen van het 
Berkels dijkje. Daarnaast zorgt het pas opgestelde fietsveiligheidsplan voor goed 
verkeersonderwijs op scholen en aanpak van onveilige situaties. De aanrijroute en 
de fietsvoorzieningen bij het winkelcentrum Berkel en Rodenrijs blijven een belangrijk 
aandachtspunt. D66 wil dat dit integraal wordt meegenomen bij de ontwikkeling van 
het centrumplan Berkel. Daarbij moet ook goed worden gekeken naar de benodigde 
fietspaden en voorzieningen voor elektrisch fietsen (e-bikes).
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In het kort
>> Veilige en snelle fietsroutes van en naar school, winkels en openbaar 
vervoer

>> Bij het nieuwe centrumplan Berkel aandacht voor veilige 
schoolfietsroutes

>> Ondergrondse parkeergarage in Berkel centrum 

>> Voldoende ruimte bij openbare voorzieningen voor fietsparkeren

>> Verdere uitbreiding van de RandstadRail in het weekend

>> Busverbinding van Bleiswijk naar nieuw treinstation

>> Voldoende elektrische laadpalen op centrale plekken

>> Gemeentelijk wagenpark elektrisch

D66 krijgt het voor elkaar
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4. Innovatieve en sterke economie
D66 stimuleert innovatie en ondernemerschap. De gemeente moet belemmeringen 
voor ondernemers in regels en procedures wegnemen en ruimte bieden voor 
innovatieve ideeën. D66 Lansingerland wil naar een circulaire economie. Een 
economie waarin producten en materialen hergebruikt worden, zodat grondstoffen 
hun waarde houden. Het biedt kansen voor ondernemers. Het zorgt voor meer 
samenwerking, innovatie en vermindert het grondstoffenverbruik en de hoeveelheid 
afval.

Minder regels en meer stimuleren
D66 wil minder regels voor lokale, nationale en internationale ondernemers, zodat zij 
zich met plezier in Lansingerland vestigen en zich volledig richten op hun (innovatieve) 
ondernemerschap. Belemmerende regels die moeten verdwijnen, bepalen we met 
input ondernemers en bewoners zelf.
Om ondernemerschap te stimuleren geeft D66 ruimte voor nieuwe initiatieven. Hierbij 
kan gedacht worden aan het mogelijk maken van een bedrijvenverzamelgebouw 
(incubator) voor zelfstandig ondernemers (ZZP’ers) en startende MKB’ers.

D66 wil naar een duurzame economie waarin maatschappelijke opbrengsten voor de 
samenleving (‘’planet en people’’) en het financiële rendement (“profit”) met elkaar 
in evenwicht zijn. Sociaal ondernemerschap wordt door de gemeente gestimuleerd. 
Bijvoorbeeld door het goede voorbeeld te geven bij de eigen inkoop.

Bij gemeentelijke aanbestedingen wil D66 dat concrete maatregelen zorgen dat ook 
ZZP’ers en kleine ondernemingen mee kunnen doen bij aanbestedingsprocedures. 
Aanbestedingen brengen we goed onder de aandacht bij bedrijven die al in 
Lansingerland zijn gevestigd. 

D66 wil meer inzet op promotie van Lansingerland als vestigingsplaats voor bedrijven. 
De huidige werkwijze scherpen we aan door meer maatwerk en begeleiding te bieden 
aan bedrijven die zich in Lansingerland willen vestigen. Bij promotie en marketing 
trekken we goed samen op met de provincie en de Metropoolregio.

Internationale Samenwerking
D66 ziet meerwaarde in samenwerking over de grenzen heen, zoals met China. Onze 
bedrijven opereren in een wereldwijde markt. De tuinbouw is economisch van grote 
waarde. Bedrijven uit Lansingerland hebben de overheid nodig om voet aan de grond te 
krijgen in China. Andersom zorgt samenwerking ervoor dat Chinese bedrijven zich hier 
vestigen en grond afnemen van de gemeente. D66 wil duidelijkheid en transparantie 
over de inzet en opbrengsten van deze samenwerking tussen landen of steden.
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Afstand tot arbeidsmarkt verkleinen
De gemeente moet in samenwerking met ondernemers zorgen dat werkzoekenden, 
mensen met een beperking, nieuwkomers en vluchtelingen aan het werk worden 
geholpen.
D66 wil gelijke kansen zodat iedereen mee kan doen in de samenleving. De overheid 
heeft hierin een voorbeeldfunctie. Daarom wil D66 dat er meer banen komen bij de 
gemeente voor mensen met een beperking. De etnische achtergrond van mensen moet 
bij een sollicitatie niet uitmaken. Regels en procedures moeten iedereen evenveel kans 
bieden. D66 is daarom geen voorstander van quota voor specifieke etnische groepen. 

D66 wil dat iedereen voldoende inkomsten en vaardigheden heeft om in zijn eigen 
onderhoud te voorzien. In sommige gevallen zorgt de gemeente voor bijzondere 
bijstand en schuldhulpverlening. De norm voor bijzondere bijstand rekken wij niet op. 
Bijstand moet gericht zijn op wat mensen écht nodig hebben. D66 wil samen particuliere 
initiatieven (zoals de voedselbank), zorginstellingen, woningbouwcorporatie en andere 
hulp biedende instanties zorgen dat deze kwetsbare groep krijgt wat ze nodig heeft.  

D66 wil dat de gemeente ondernemers stimuleert om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dat kan door hen een subsidie te verstrekken 
indien zij iemand uit die groep in dienst nemen. Bij gemeentelijke aanbestedingen 
willen wij de sociale doelstellingen van ondernemingen zwaarder meewegen.

Innovatieve glastuinbouw
De glastuinbouw is belangrijk voor de regionale economie. Regels mogen innovatie 
van de sector niet belemmeren. Daar waar mogelijk versoepelen we de regels, mits ze 
geen negatief effect hebben op het milieu. D66 wil dat de glastuinbouw zich vooral inzet 
voor verdere verduurzaming, zodat Lansingerland ruim aan de kabinetsdoelstellingen 
voldoet en een bijdrage levert aan het klimaatakkoord van Parijs. 

D66 wil tuinders en boeren stimuleren de daken van bedrijfsruimten te gebruiken 
of beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. Voorlichting en overleg is nodig om 
ondernemers te interesseren deel te nemen aan de warmterotonde. De warmterotonde 
zorgt ervoor dat warmte uit de industrie en haven wordt onze huizen en bedrijven kan 
verwarmen. Belemmering in regelgeving moet worden weggenomen. 

In de Greenport Westland Oostland wil D66 samen ondernemers, overheden, onderwijs- 
en kennisinstellingen (de triple helix) nadenken over de toekomst van de glastuinbouw. 
De gemeente moet actief inspelen op wat in de toekomst nodig is met betrekking 
tot bestemmingsplannen en andere randvoorwaarden. Een meerlaags teeltsysteem 
met LED-verlichting en gecontroleerd (micro)klimaat vraagt bijvoorbeeld om andere en 
hogere bedrijfsgebouwen in het glastuinbouwgebied.
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De experimenten van nu, zijn de standaarden van de toekomst. De gemeente moet daar 
in haar bestemmingsplannen rekening mee houden en tegelijk zorgen voor aandacht 
en medewerking bij de provincie. Een andere vorm van innovatie in de glastuinbouw is 
deelname aan een experiment met door de overheid gereguleerde wietteelt. Gedacht 
kan worden aan de productie en levering aan coffeeshops in de regio. Principieel is 
D66 niet tegen coffeeshops. De vraag lokaal dient wel vanuit de bewoners (gebruikers) 
naar voren te komen.  

Winkelaanbod versterken
Samen met ondernemers en consumenten wil D66 een visie maken voor de verschillende 
kernen. Ieder met hun eigen karakter, voortbouwend op wat er al is. Hierbij moet 
aandacht zijn welke bedreigingen en kansen de huidige informatiesamenleving biedt. 

D66 is voor de geplande uitbreiding en kwaliteitsimpuls in Berkel Centrum. Wij willen 
daar inzetten op veel aantrekkelijke voorzieningen en investeren in hoge kwaliteit van 
de buitenruimte. De gemeente draagt indien nodig financieel bij, bijvoorbeeld voor een 
ondergrondse parkeergarage. D66 is ook voor de komst van een bioscoop of klein 
theater in het centrum. In het centrum van Bergschenhoek is sprake van leegstand. 
Om Bergschenhoek een impuls te geven is er een herinrichting van de openbare ruimte 
noodzakelijk. Bleiswijk functioneert goed, maar versplintering van het winkelaanbod 
moeten we voorkomen.

Om kernen aantrekkelijk te houden vindt D66 het belangrijk dat er voor ondernemers 
ruimte is om te experimenteren. Waar mogelijk nemen we knellende regels geheel 
of tijdelijk weg. Denk aan het toestaan van tijdelijke winkels (pop-up winkels) in 
leegstaande ruimten. Er is meer horeca gewenst in Lansingerland. Ondernemers 
mogen zelf de openingstijden bepalen, mits ze ook hun verantwoordelijkheid nemen 
voor de veiligheid en overlast in de omgeving helpen beperken. 

De vraag naar horeca activiteiten in winkels neemt landelijk toe. Steeds meer winkels 
verkopen naast hun winkelaanbod ook eten en drinken voor directe consumptie. 
Consumenten krijgen ook steeds meer de behoefte om activiteiten te combineren. 
D66 geeft ondernemers via experimenten hiervoor de ruimte.

18



In het kort
>> Meer promotie van Lansingerland als aantrekkelijke woon- en 
werkgemeente 

>> Minder regels (APV), meer verantwoordelijkheid bij ondernemers 
en inwoners

>> Duidelijk loket en vaste contactpersonen voor ondernemers

>> Meedoen aan pilot met drank- en horecawet

>> Mixen van horeca en detailhandel voor vernieuwende 
winkelconcepten 

>> Ondernemers bepalen zelf de openingsdagen en -tijden

>> Ondernemers medeverantwoordelijk voor openbare orde

>> Meedoen aan experiment met door overheid gereguleerde wietteelt

>> Stimuleren minder afval en meer hergebruik van goederen en 
grondstoffen

>> Meer circulair inkopen door de gemeente

>> Lokale ondernemers kansen bieden in aanbestedingsprocedures

>> Investeren in de kwaliteit van de drie kernen

D66 krijgt het voor elkaar
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5. Het beste onderwijs, voor gelijke 
kansen
D66 kiest voor investeringen in onderwijs. Goed onderwijs is, naast het gezin 
waarin je opgroeit, de aanjager van kansen en de motor voor persoonlijke groei en 
ontplooiing. Een leven lang. Door onderwijs vergroot je kennis en ontwikkel je taal-
, reken- of praktische vaardigheden. 

Onderwijs bereidt je ook voor op een leven in een samenleving. Waarin oog is voor 
de ander en waar mensen in staat zijn zelf goede keuzes te maken. In een wereld 
die steeds sneller verandert, is goed onderwijs een leven lang nodig om mensen 
wendbaar en weerbaar te maken. Goed onderwijs is daarmee niet alleen in het 
belang van het individu, maar in het belang van ons allemaal. 

Niet je afkomst, religie, of de rijkdom, positie of opleiding van je ouders mogen 
bepalend zijn voor je kansen. Toegankelijkheid van goed onderwijs voor iedereen is 
een zaak van rechtvaardigheid. Talent en inzet zijn de enige factoren die het succes 
van het individu bepalen.

Kindcentra
D66 wil dat basisscholen meer bieden dan onderwijs alleen. Een brede buurtschool 
(kindcentrum) is een school waar alle kinderen van twee tot twaalf jaar terecht kunnen. 
Op een brede buurtschool ontwikkelen kinderen zich op het gebied van sport, cultuur, 
creativiteit, techniek en maken kennis met natuur en duurzaamheid. We willen dat 
kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur en de 
school onder één leiding nauw samenwerken. De gemeente brengt deze partijen actief 
bij elkaar om dit te realiseren. Hierdoor ontstaat een rijker aanbod dat ten goede komt 
aan alle kinderen. Het gaat taalachterstanden tegen en zorgt voor gelijke kansen. D66 
wil dat de gemeente het initiatief neemt bij het tot stand brengen van deze kindcentra.

Mensen zijn nooit uitgeleerd
D66 wil dat inwoners de kans krijgen om hun vaardigheden aan te passen aan 
veranderende eisen op de arbeidsmarkt of wanneer ze zelf voor een andere richting 
kiezen. We willen dat mensen weerbaar en vrij zijn, dat iedereen mee kan blijven doen 
en dat iedereen kan doen waar hij goed in is. “Een leven lang groeien” betekent dat 
mensen hun hele leven in staat worden gesteld hun kennis bij te houden, te verbreden 
en te verdiepen. 
D66 wil dat mensen die na een onderbreking van hun carrière een doorstart maken, 
de gelegenheid hebben hun vaardigheden snel op peil te brengen. Mensen in de WW 
of bijstand moeten een opleiding kunnen volgen.
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Een leven lang groeien geldt ook voor nieuwkomers (statushouders of vluchtelingen) 
want juist zij hebben hulp nodig om een eigen plek in de samenleving te vinden. 
Investeringen in taalonderwijs, passende trajecten inclusief diploma erkenningen 
en bijscholing trajecten op maat zijn nodig. De gemeente heeft wat D66 betreft 
een verantwoordelijkheid om dit taalonderwijs aan te bieden en te bekostigen. De 
nieuwkomer heeft de plicht hieraan deel te nemen en zich in te zetten. 

Laaggeletterdheid
Het is steeds moeilijker om mee te komen wanneer je niet goed kunt lezen of schrijven. 
Al bij de allerjongsten pakken wij dit aan, door scholing te bieden via vroeg- en 
voorschools onderwijs. Deze bijscholing moet op advies van het CJG beschikbaar zijn 
en niet uitsluitend op basis van het huidige doelgroepenbeleid. Hiermee dringen we de 
instroom van jonge laaggeletterden sterk terug. Er moet ook geïnvesteerd worden in 
laaggeletterden die de school al hebben verlaten.

De bibliotheken zijn onze partner in het bestrijden van laaggeletterdheid en ongelijkheid. 
We willen kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden en een laagdrempelige plek voor 
mensen met diverse achtergronden. D66 ziet kansen in het verbinden van sociale, 
culturele en onderwijs doelen aan de doelstellingen van de bibliotheken om een leven 
lang leren te stimuleren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van taalonderwijs.
Ook digitale kennis wordt belangrijker: veel zaken moet je regelen via internet en bij 
de meeste banen werk je met computers. Sommige mensen hebben moeite deze 
ontwikkelingen bij te benen. D66 wil ook deze digitale laaggeletterdheid bestrijden 
in samenwerking met bibliotheken. Het voorkomen en bestrijden van digitale 
laaggeletterdheid bevordert gelijke kansen voor iedereen. 

Onderwijs dat aansluit bij het kind
Elk kind heeft recht op onderwijs op zijn of haar eigen niveau, binnen de eigen 
mogelijkheden. Of leerlingen achterblijven of juist hoogbegaafd zijn, beide hebben 
specifieke ondersteuning nodig. Keer op keer blijkt dat zwakkere leerlingen zich dankzij 
het Nederlandse onderwijsstelsel goed ontwikkelen. Dat is iets om trots op te zijn 
en op voort te bouwen met onze agenda van kansengelijkheid. Tegelijkertijd worden 
de meest getalenteerde leerlingen en studenten minder begeleid en ondersteund. 
Toptalent wordt alleen maar belangrijker. Daarom wil D66 specifieke programma's, 
zoals plusklassen, ruimschoots beschikbaar en toegankelijk maken binnen onze 
gemeente. Daar waar een kleine school deze niet kan bieden, zoeken we met scholen 
in de buurt naar oplossingen. Het belang van het kind en het recht om te leren staan 
centraal.
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Passend onderwijs voorziet in specifieke behoeften van leerlingen met beperkingen. 
Het doel van passend onderwijs is dat kinderen die behoefte hebben aan extra 
ondersteuning zoveel mogelijk op reguliere scholen terecht kunnen. Gemeente en 
onderwijs organiseren daarbij ondersteuning op maat. Kinderen die een steuntje in de 
rug nodig hebben, kunnen rekenen op voldoende ondersteuning op en buiten school, 
passend bij hun behoefte. De verschillende soorten van ondersteuning vormen een 
sluitend netwerk. Om dit netwerk te maken, wil D66 voor aansluiting zorgen tussen 
jeugdzorg, onderwijs en de verdere zorgketen rondom een kind, om problematiek 
vroeg te signaleren en inzet op elkaar af te stemmen. 

Met betrekking tot informatievoorziening is een verandering in denkhouding nodig. Het 
delen van persoonsinformatie tussen instanties is een kans om hulp en ondersteuning 
te bieden waarin de belangen van het kind centraal staan. Momenteel is er veel 
aandacht voor privacy risico’s en de juridische risico’s die instellingen en organisaties 
lopen. Goede informatie biedt echter ook kansen om proactief te handelen in plaats 
van achteraf.

Schoolhuisvesting en bereikbaarheid
Lansingerland is een jonge gemeente met veel leerlingen. De afgelopen vijftien jaar zijn 
nieuwe scholen gesticht en gebouwd. Het huidige grote aanbod van onderwijs hebben 
we aan die investeringen te danken. D66 wenst deze fijnmazigheid te behouden, vast 
te houden aan de huidige doorverwijs afstand van scholen en de toegang voor onze 
inwoners tot onderwijs in de regio. Juist ook bij verdere groei van de gemeente.

Bij groei van de gemeente is nieuwe onderwijshuisvesting nodig. Er is ruimte voor meer 
openbaar onderwijs. D66 wil dat er bij die nieuwbouw ook meer rekening wordt gehouden 
met de wens van ouders en leerlingen voor andere of nieuwe onderwijsconcepten. Het 
doel is een divers aanbod van onderwijsconcepten zodat er altijd een school is die 
past bij de ontplooiing van een kind. Dit kan nu al door in gesprek met schoolbesturen 
na te gaan of een school een concept kan voeren er nog niet is.

Renovatie van bestaande schoolgebouwen wordt in de toekomst een belangrijk thema. 
Bij bouw en verbouw wil D66 duurzame, zoveel mogelijk energie neutrale en gezonde 
schoolgebouwen. Ook bij de herbouw van de Prins Willem Alexander en De Kwakel. 
D66 vindt dat de huidige Prins Maurits school de komende periode vervangen moet 
worden. 
Bij herhuisvesting wil D66 aandacht voor verkeersveiligheid naar en rondom verschillende 
locaties. Daarbij laten we het advies van ouders in de medezeggenschapsraden 
van de scholen (MR) zwaar meewegen. In de ogen van D66 gaat het uitgangspunt 
verkeersveiligheid boven het uitgangspunt van minimale kosten voor tijdelijke 
huisvesting.
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Veilige schoolfietsroutes
De gebouwen voor basis- en voortgezet onderwijs in de gemeente moeten goed, 
veilig en bereikbaar zijn. Verkeersonveilige situaties pakken we aan. De rotondes 
van de Boterdorpseweg en de fietsroutes langs en over de Oudelandselaan zien 
wij als gevaarlijke verkeerssituaties. D66 wil een aanpak waarin ouders, kinderen en 
buurtbewoners zelf meebepalen wat er aangepast moet worden. Ook maakt D66 zich 
hard voor de organisatie en financiering van leerlingenvervoer voor degenen die dat 
nodig hebben. 

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
D66 wil dat de gemeente de aansluiting tussen school en werk (onderwijs-arbeidsmarkt) 
verbetert. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door het beschikbaar stellen 
van stage- en opleidingsplekken binnen de eigen organisatie en door het maken 
van social return afspraken met bedrijven en (gesubsidieerde) instellingen waar de 
gemeente zaken mee doet. 

Daarnaast wil D66 dat de gemeente zoveel mogelijk initiatieven aanjaagt of ondersteunt 
waarbij onderwijs, bedrijfsleven en intermediairs bijdragen aan een betere aansluiting 
tussen school en werk. Dat hoeft niet automatisch financiële steun te betekenen. Het 
kan ook op een andere manier. Bijvoorbeeld door er aandacht aan te geven of partijen 
met elkaar in gesprek te brengen. D66 is groot voorstander dat de gemeente als 
aanjager en begeleider overleg organiseert tussen VMBO scholen, MBO instellingen 
en het lokale bedrijfsleven. Met het organiseren van een vast samenwerkingsverband 
zetten we duidelijke opleidingstrajecten op die zorgen voor een betere aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

D66 ziet het innovatiebudget voor onderwijs als een middel voor die betere aansluiting. 
Om voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen is het belangrijk dat het onderwijs zich 
richt op technologische en maatschappelijke vernieuwingen. Scholen ervaren daarin 
een grote beperking in financiën. Investeringen in bijvoorbeeld nieuwe apparatuur zijn 
hoog en de ontwikkelingen volgen elkaar snel. Denk daarbij aan 3D printers. Ook is 
vooraf soms onduidelijk welke ontwikkeling door zal zetten. Met een innovatiebudget 
stimuleren dat scholen zo goed mogelijk inspelen op (technologische) innovaties in de 
samenleving.
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Onderwijs en nieuwkomers
Onderwijs en werk zijn belangrijk voor nieuwkomers. Integratie vraagt een inspanning 
van beide kanten. De gemeente moet zorgen voor goede integratiekansen en mag 
verwachten dat deze kansen worden benut. Een concrete rol voor de gemeente ligt op 
meerdere terreinen. D66 zet in op het maken van een individueel plan van aanpak waarin 
een eigen inkomen uit werk het uitgangspunt is voor elke vluchteling bij aankomst in de 
gemeente. We willen de mogelijkheid bieden om een opleiding te volgen met behoud 
van uitkering als dit de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Als een traject naar 
werk (nog) niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor alternatieven om te participeren, 
bijvoorbeeld door stages, vrijwilligerswerk en andere leerwerk-mogelijkheden. D66 
wil samenwerken met maatschappelijke organisaties om de huisvesting, inburgering, 
opleiding en werkbegeleiding aan elkaar te koppelen. Verder is het nodig om positieve 
ontmoetingen met andere inwoners van onze gemeente te stimuleren.

24



In het kort
>> Kindcentra voor alle kinderen van twee tot twaalf jaar 
>> Opleiding voor mensen met een uitkering of zonder werk 

>> Nieuwkomers direct taalonderwijs of bijscholing op maat bieden 
en bekostigen
>> Tijdens vroeg- en voorschools educatie signaleren van 
laaggeletterden 
>> Digitale laaggeletterdheid bestrijden in samenwerking met 
bibliotheken

>> Plusklassen beschikbaar en toegankelijk maken binnen gemeente
>> Passend onderwijs voor specifieke behoeften van leerlingen met 
beperkingen
>> Investeren in nieuwe onderwijshuisvesting bij verdere groei 
gemeente

>> Bij nieuwbouw rekening houden met andere of nieuwe 
onderwijsconcepten 
>> Bij nieuw- of verbouw inzetten op energie neutrale en gezonde 
schoolgebouwen
>> Advies van ouders over verkeersveiligheid zwaar meewegen

>> Stage- en opleidingsplekken bieden binnen de eigen gemeentelijke 
organisatie 
>> Betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt door 
samenwerking
>> Innovatiebudget voor onderwijs om goed in te spelen op 
veranderingen

D66 krijgt het voor elkaar
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6. Vooruitstrevend bestuur van en voor 
inwoners
De gemeente is belangrijker dan ooit. Door decentralisaties in de zorg zijn veel 
nieuwe taken naar de gemeente gekomen. D66 vindt dat lokaal bestuur voorwaarden 
moet scheppen voor mensen om zich te ontplooien. Of dat nu in een onderneming, 
vereniging of andere activiteit is. Het vraagt om een bescheiden lokale overheid 
die ruimte geeft aan inwoners en ondernemers door het aantal regels te beperken. 
Inwoners en ondernemers in Lansingerland moeten zo min mogelijk merken van 
regelgeving en administratieve handelingen. Uitgangspunt is de vraag, niet de 
regel. De overheid denkt mee over wat er wel kan en hoe. 

Inwoners verwachten van de gemeente moderne dienstverlening. Transparantie is 
voor D66 een uitgangspunt. Het lokale bestuur moet navolgbaar en controleerbaar 
zijn. Ook om de lokale democratie en inspraak goed te laten functioneren. Privacy 
en informatiebeveiliging van de gemeente is voor de inwoners essentieel en vraagt 
om actie. Zowel qua organisatie als het gebruik van technologie. Tenslotte moet 
de lokale democratie zich blijven ontwikkelen. De afstand tussen gemeenteraad 
en inwoners is te groot. D66 wil wijkgericht werken, daadwerkelijk toekennen 
en overdragen van budgetten en verantwoordelijkheid aan inwoners. De raad 
neemt hierin het voortouw door uit te stralen en te communiceren dat ze van 
en voor de inwoners zijn. Bijvoorbeeld door commissievergaderingen op locatie 
te organiseren en bij beeldvormingsavonden meer interactie te creëren tussen 
politieke vertegenwoordigers en inwoners.

Digitale dienstverlening: inwoner aan het stuur
De wereld digitaliseert. Dienstverlening en producten worden steeds meer digitaal 
geleverd, ook in Lansingerland. Dat vraagt om een verandering in cultuur en 
werkprocessen, waarbij de inwoner centraal moet staan. In de komende raadsperiode 
vergt dit een grote inspanning. Gemeentelijke dienstverlening moet digitaal waar dat 
kan en in persoon waar nodig. 

Inwoners moeten zelf kunnen kiezen hoe en op welk moment ze contact willen met de 
gemeente. De gemeente zet maximaal in op het gebruik van digitale dienstverlening, 
waar passend, om inwoners optimaal te bedienen en te ontlasten. Ook voor de 
gemeente biedt dit voordelen, omdat het daarmee efficiënter en goedkoper wordt. 
Aandacht is nodig voor groepen die moeite hebben met digitalisering. Maatwerk, 
zoals iets toesturen per post of persoonlijk contact, blijft altijd mogelijk. Tegelijkertijd 
blijven we nadenken en experimenteren met intelligente en slimmere vormen van 
dienstverlening, zoals chatbots. Robots of software die vragen van bewoners snel 
kunnen beantwoorden. 
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Er wordt gestart met de ontwikkeling van digitale mogelijkheden voor burgers om 
zelf controle te hebben over gegevens. De inwoner vragen we digitaal naar zijn of 
haar mening Feedback op de dienstverlening moeten inwoners kunnen geven via de 
gemeente-app of de website. Ook de zoekfunctie op de gemeentesite wordt verbeterd. 
D66 wil een nulmeting onder gebruikers en concrete verbeteracties.

Transparantie als uitgangspunt
Transparantie is een uitgangspunt dat iedereen onderschrijft, maar blijkt in de uitvoering 
lastig. Alle informatie wordt wat D66 betreft zoveel mogelijk beschikbaar gesteld 
via internet. Zoals bijvoorbeeld alle inhoudelijke beleidsprogramma’s en financiële 
informatie. Voor eventuele knelpunten met betrekking tot persoonsgegevens, worden 
praktische procedures en slimme hulpmiddelen gebruikt om dit op te lossen. De Digitale 
Begroting wordt verder doorontwikkeld om inwoners goed inzicht te geven waar het 
belastinggeld aan wordt besteed. De volgende stap is voor D66 het overdragen van 
(deel)budgetten aan (georganiseerde) groepen inwoners. Uiteindelijk moeten inwoners 
een eigen (deel)begroting op kunnen stellen in de vorm van een Burger Begroting.

Privacy & Informatiebeveiliging
Privacy & veiligheid zijn in onze informatiesamenleving, thema’s die belangrijker worden. 
De gemeente speelt hierin een grote rol. Door in de organisatie en in processen privacy 
en veiligheid te borgen. Concreet wil D66 een functionaris Gegevensbescherming, 
die verantwoordelijk is voor privacy, voldoende middelen en bevoegdheden geven. 
Handhaving of toezicht is niet het enige perspectief, het gaat ook om het  goed en 
zorgvuldig gebruiken van persoonsgegevens in werkprocessen. D66 wil in 2018 met 
hulp van de Rekenkamer door een externe partij de informatiebeveiliging van de 
gemeente laten testen. Daarna wordt om het jaar door een externe partij getoetst en 
verbeteringen getroffen. 

Van en voor inwoners
In de afgelopen periode heeft de raad inwoners beter betrokken bij het bestuur en het 
democratisch proces. In de komende periode zet D66 volgende stappen. Concreet 
willen wij meer interactieve inspraak tijdens informatiebijeenkomsten in plaats van 
avonden waar vooral wordt gepresenteerd. Ook vergadert de raad vaker op externe 
locaties die bij het onderwerp passen. De gemeente mag projecten ook overdragen 
aan inwoners. De gemeente geeft de regie uit handen aan georganiseerde inwoners die 
echt zeggenschap krijgen over de invulling van delen van het gemeentebudget. Wijken 
die dat willen moeten bijvoorbeeld een eigen budget krijgen voor groenonderhoud.
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In het kort
>> Uitgangspunt is openbaar, tenzij 

>> Alle informatie en besluitvorming komt zoveel mogelijk actief op 
internet 

>> Van alle raadsvoorstellen is altijd een openbare versie 

>> Publiceren van geheime stukken waarvan geheimhouding is 
opgeheven

>> Inwoners inzicht bieden in het begroten van budgetten

>> Jaarlijkse toetsen kwetsbaarheid van informatiebeveiliging door 
externe partij

>> Functionaris 
>> Gegevensbescherming middelen en verantwoordelijkheden geven

>> Adviseur Burgerparticipatie voor anders besturen en beter 
betrekken inwoners 

>> Opzetten gemeente brede wijk- of buurtnetwerken door vrijwillige 
coördinatoren

>> Ruimte voor eigen initiatieven inwoners en overdracht van taken 

>> Beschikbaar stellen wijk- of buurtbudgetten 

>> Vergaderingen raad, commissie of politieke activiteiten op locatie 
in gemeente

D66 krijgt het voor elkaar
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7. Jeugd doet actief mee

Voorzieningenniveau aanpassen
Lansingerland is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, zeker voor ouders met 
kinderen. Het voorzieningenniveau is voor de lagere leeftijden al goed ontwikkeld. Het 
kan altijd beter door speelveldjes en speeltoestellen voor de allerjongsten mee te laten 
groeien met de leeftijd van kinderen in een wijk. Kinderen worden ouder en gaan op 
zoek naar meer uitdaging. Er zijn nog veel voorzieningen en activiteiten te bedenken 
voor de leeftijdscategorie van 10-18 jaar. Het is belangrijk dat ook onze oudere kinderen 
zich in de vertrouwde en veilige omgeving van Lansingerland kunnen vermaken en 
ontwikkelen. D66 wil het voorzieningenniveau voor deze doelgroep daarom verbeteren. 

Veel jongeren in Lansingerland missen voorzieningen die voor hen belangrijk zijn. De 
omliggende gemeenten met grote winkelketens en diverse uitgaansgelegenheden 
hebben een grote aantrekkingskracht op jongeren. Vooral Rotterdam is met haar diverse 
uitgaansgelegenheden populair. D66 is daarom voorstander van een nachtmetro in de 
weekeinden. Tot één uur ‘s nachts voor degene die een film of concert bezoeken, maar 
liever langer voor bezoekers van clubs. Daarnaast wil D66 dat bij een uitbreiding van 
Berkel Centrum goed wordt gekeken naar de specifieke behoefte van onze jongeren.

Jeugd doet actief mee 
Een groot gedeelte van de Lansingerlandse samenleving bestaat uit jongeren. Maar 
weinig jongeren zijn betrokken bij de lokale politiek. De volksvertegenwoordigers die 
praten en beslissen over de jeugd zijn in overgrote meerderheid 40+ of ouder. Daardoor 
is de voeling met de doelgroep jongeren minder groot. Het is daarom belangrijk om 
de inbreng van de jeugd anders te organiseren. De raad en commissies kunnen 
interactieve avonden organiseren op scholen voor voortgezet onderwijs om scholieren 
te bereiken op voor hen belangrijke onderwerpen. Maar het kan nog beter, D66 wil 
daarom een jongerenpanel instellen.

Via een jongerenpanel krijgen deze jongeren een actieve stem in het bepalen en 
meebeslissen over de politieke koers in onze gemeente. Zo worden zij betrokken bij 
de vele onderwerpen die er in de gemeente spelen en krijgen ze ook meer invloed. 
In omliggende grotere gemeenten zijn al verschillende vormen van jongerenraden. 
Jongeren informeren en adviseren vanuit hun perspectief gemeenten en betrokken 
organisaties. Via zo’n jongerenpanel kan de stem van de jongeren in Lansingerland in 
de lokale politiek doorklinken. 
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Een jongerenpanel adviseert de gemeente en spreekt actief in op onderwerpen 
die gaan over de jeugd. Op die manier wordt het geluid van onze jongeren beter 
gehoord. Door het beschikbaar stellen van budget op bepaalde onderwerpen krijgt het 
jeugdpanel ook beslisbevoegdheid. Zo kunnen jongeren bijvoorbeeld meebeslissen 
over de invulling van chillplekken en sport- en speelvoorzieningen.

Chillplekken voor jongeren
Veel van onze wijken zijn voornamelijk ingericht voor de allerjongsten met 
speelvoorzieningen. Voor de wat oudere jeugd willen we onze wijken aanvullen met 
aantrekkelijke chillplekken of sportplekken waar de oudere jeugd gezellig bij elkaar 
komt. Dit voorkomt dat jongeren overlast geven op ongewenste plekken en er telkens 
moet worden opgetreden, waardoor de roep om meer cameratoezicht ontstaat. 
D66 gelooft niet dat cameratoezicht een effectief middel is voor de aanpak van deze 
overlast. Om eventuele overlast van jongeren aan te pakken wil D66 een integraal plan 
waarmee de  gemeente nog meer samen optrekt met politie, jeugd & jongerenwerk, 
buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s), buurttoezicht en bewoners. Simpelweg 
meer handhavers (BOA’s) in dienst nemen, is niet de oplossing. De meerwaarde zit 
wat D66 betreft juist in het versterken van de samenwerking door meer integraal en 
wijkgericht te werken.

De chillplekken moeten veilig zijn en bestand zijn tegen vandalisme. Jongeren moeten 
zichzelf vermaken zonder anderen tot last te zijn. D66 wil Lansingerlandse jongeren 
graag betrekken bij het bepalen van deze locaties en de inrichting ervan.

Studenten & starters
D66 wil dat jongeren in Lansingerland kunnen blijven wonen. Starters moeten voldoende 
kans hebben op een voor hen betaalbare woning, zodat ze niet hoeven uit te wijken 
naar omliggende gemeenten. Uit onderzoek moet blijken hoe groot de behoefte is. 
D66 vindt het ook van belang dat studenten de mogelijkheid krijgen om tijdelijk in 
Lansingerland te wonen. Voor studenten in Rotterdam, Delft of Den Haag zou 
Lansingerland een aantrekkelijk alternatief kunnen vormen voor huisvesting. Lansingerland 
ligt centraal, heeft een mooie woonomgeving, goede transportverbindingen en een 
aantrekkelijk voorzieningenniveau. D66 wil onderzoeken wat de behoefte is onder 
studenten en of het realiseren van studentenhuisvesting haalbaar is.

30



Digitaal meedoen
Alle leerlingen moeten digitaal mee kunnen doen. Dit betekent dat alle middelbare 
scholieren in Lansingerland de beschikking moeten krijgen over ICT middelen zoals 
een laptop of smartphone. In navolging van andere gemeenten wil D66, indien andere 
regelingen daar niet in voorzien, jongeren voorzien van een smartphone of laptop zodat 
ze volledig kunnen deelnemen aan onderwijs en alle andere (sociale) activiteiten. 

Voorlichting
D66 wil dat de jeugd op een passende leeftijd binnen het onderwijs wordt voorgelicht 
over veilige en fijne sex en verantwoordelijk gebruik van drank, drugs en omgaan 
met internet (digitale geletterdheid). Bij mishandeling, traumatische ervaringen of bij 
problemen die thuis moeilijk bespreekbaar zijn, zoals (v)echtscheidingen, verslaving 
of schulden moeten zij weten waar ze hulp kunnen krijgen. Andersom dient er voor 
ouders ook informatie te zijn wat het voor een kind betekent als hun ouders scheiden.

Jeugdzorg & Preventie
Bij jeugdzorg zijn er grote instellingen die sturen op wachtlijsten en klanttevredenheid. Dat 
is van belang, maar D66 vindt dat de kern van de jeugdzorg het beste wordt aangepakt 
via integrale hulpverlening op gezinsniveau. Via zogeheten keukentafelgesprekken 
wordt door een professional de problematiek in de volle breedte, integraal bekeken in 
plaats van verschillende gesprekken los van elkaar.  Deze integrale aanpak is in het 
sociaal domein ingezet, maar kan nog beter. 

D66 wil goede aansluiting tussen jeugdzorg, onderwijs en andere hulp rondom een 
kind om problematiek vroeg te signaleren en inzet op elkaar af te stemmen. 
Rond informatievoorziening is een verandering in denkhouding nodig. Het delen van 
persoonsinformatie in de keten is een kans om hulp en ondersteuning te bieden waarin 
de belangen van het kind centraal staan. Momenteel is er terecht veel aandacht voor 
privacy en de juridische risico’s die instellingen en organisaties lopen. Goede informatie 
kan juist ook kansen bieden om snel en proactief te handelen in plaats van reactief, 
achteraf of te laat.

Daarnaast vindt D66 dat kinderen en hun ouders het recht hebben om in een omgeving 
te wonen naar hun voorkeur. Urgentieverklaringen moeten daarom rekening houden 
met de woonwensen van gescheiden ouders. Vaak willen ouders in de directe omgeving 
blijven vanwege het opgebouwde sociale netwerk en de wens om bijvoorbeeld naar 
dezelfde school te blijven gaan. Urgenties bij scheiding moeten niet zomaar vervallen 
na een enkele weigering. Verder wil D66 dat bij gezinnen met jonge kinderen niet wordt 
overgegaan tot huisuitzettingen, uit belang van het kind. Er dient gekeken te worden 
wat er bereikt kan worden met een integrale aanpak.
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In het kort
>> Meer voorzieningen en activiteiten voor jeugd van 10-18 jaar 

>> Aandacht voor behoeften van jongeren bij uitbreiding Berkel 
Centrum 

>> Jongeren praten, denken en beslissen mee via een Jongerenpanel 

>> Jeugdpanel krijgt beslisbevoegdheid over eigen budgetten 

>> Aantrekkelijke chillplekken en sportplekken voor de oudere jeugd 

>> Voldoende kansen voor jonge starters op de woningmarkt

>> Onderzoek naar behoefte aan studentenhuisvesting 

>> Alle leerlingen kunnen digitaal meedoen 

>> Integrale hulpverlening op gezinsniveau

>> Informatie delen om betere hulp en ondersteuning te bieden 

>> Urgentieverklaringen zo organiseren dat kinderen in eigen omgeving 
blijven wonen

D66 krijgt het voor elkaar
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8. Sport en cultuur voor iedereen
Sociale activiteiten, individueel of in verenigingsverband, bieden veel 
ontplooiingsmogelijkheden voor onze inwoners. De samenwerking tussen 
verenigingen en onderwijs en zorg levert een meerwaarde voor de samenleving. 
D66 wil de samenwerking tussen sport & cultuur stimuleren om mensen actief en 
fit te houden en vereenzaming tegen te gaan. Het haalt mensen niet alleen uit hun 
isolement maar draagt ook bij aan vroegsignalering en preventie in het sociale 
domein. D66 ondersteunt sociale en maatschappelijke initiatieven die een bijdrage 
leveren aan de samenleving. 

Sport
Lansingerland is een jonge gemeente waar sport voor iedereen toegankelijk moet 
zijn. De huren zijn de laatste jaren verhoogd waardoor we waakzaam blijven op het 
effect op sportdeelname. De overheid moet inwoners stimuleren om te sporten en te 
bewegen: door hier vroeg op school mee te beginnen, maar ook door het aanbod in 
stand te houden. 

De brede steun van D66 voor sport en bewegen vormt een hoeksteen van het 
preventiebeleid. D66 is van mening dat sport en bewegen onontbeerlijk zijn voor een 
gezonde en vitale bevolking, voor jong of oud, arm of rijk, met of zonder handicap, 
ongeacht afkomst. Nog niet voor iedereen is het normaal om te sporten en dat een 
leven lang te doen. De voordelen van sporten en bewegen gaan verder dan alleen 
zorg. Investeren in sport is vaak een goede investering in welzijn en leefbaarheid. D66 
wil daarom in Lansingerland in sport investeren als onderdeel van het sociale zaken- 
en welzijnsbeleid. 

In Lansingerland hebben wij een rijk (sport)verenigingsleven. Vrijwilligers ondersteunen 
een bloeiend sportleven voor jeugd en volwassenen. Sportverenigingen en sportvelden 
zijn plekken waar iedereen uit de samenleving elkaar ontmoet en met elkaar plezier heeft. 
Om iedereen mee te laten doen is uitbreiding van voorzieningen nodig, bijvoorbeeld 
extra hockey- of voetbalvelden in Berkel. Het zwembad De Windas in Bergschenhoek 
groeit bij een toenemend inwonertal uit haar jas. Nu al zijn er wachtlijsten. D66 
ondersteunt de uitbreiding van de Windas door aanpassing van het bestemmingsplan 
of eventueel met financiële steun. Daarnaast is D66 voorstander van het vergoeden 
van schoolzwemmen en zwemles voor nieuwkomers zonder zwemdiploma of inwoners 
met een laag inkomen.
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Veilige & duurzame sportmogelijkheden
De openbare ruimte moet ook geschikt zijn voor sport of recreatieve activiteiten. Hierbij 
kan gedacht worden aan verlichting van het skate park. Daarnaast is verlichting in het 
landscheidspark noodzakelijk langs het regionaal fietspad.
De openbare ruimte is voor ongeorganiseerde sport vaak cruciaal. D66 wil dat de 
overheid daarop inspeelt door te zorgen voor een openbare ruimte die beweging 
stimuleert. Sport en bewegen nemen we daarom direct mee bij de start van nieuwe 
gebiedsontwikkelingen De gemeente maakt hierover afspraken met projectontwikkelaars 
en woningcorporaties. Sport en bewegen in de openbare ruimte bevorderen we met 
het aanleggen van goede speelvelden en openbare speeltoestellen, het zorgen voor 
veilige en schone parken en het uitzetten en promoten van sport- en wandelroutes met 
gratis watertappunten. Belangrijk daarbij is de veiligheid voor gebruikers en het zorgen 
dat mensen met een beperking ook kunnen sporten. 

Uitbreiding faciliteiten
Sportfaciliteiten worden nu al goed benut. Het aantal inwoners neemt de komende 
jaren toe. Bij sommige verenigingen ontstaan wachtlijsten. Uitbreiding is noodzakelijk. 
Zo is op voorhand duidelijk dat de capaciteit bij hockey en voetbal een knelpunt wordt.
D66 wil de ingezette vervanging van inefficiënte verlichting door zuinige LED verlichting 
voortzetten en versnellen bij sportverenigingen. Dit levert een besparing op voor 
verenigingen en voor de gemeente in onderhoudskosten. De exploitant van de 
sport- en culturele accommodaties is verantwoordelijk voor een goede bezetting. Hij 
is dienstverlenend voor de verenigingen, doet het dagelijks beheer en weet wat er 
gebeurt. Hij kan daarom de gemeente actief adviseren over panden en huurders. 

Cultuur 
D66 vindt een sterke culturele en creatieve sector een essentiële voorwaarde voor een 
open, zich ontwikkelende en verbonden samenleving. Cultuur heeft daarnaast ook 
economische waarde. Een bloeiende culturele sector is vaak een reden om ergens te 
willen wonen en maakt een gemeente op aantrekkelijk voor talenten en bedrijven. De 
afgelopen jaren is er door alle overheden (gemeente, provincie en rijk) bezuinigd op 
kunst en cultuur. Wat D66 betreft mag er daarom weer meer worden geïnvesteerd op 
lokaal niveau. Niet zozeer in kunst in de openbare ruimte of het financieren van eigen 
musea. 
De investeringen dienen wat D66 betreft vooral voor het aanbieden van cultuur in het 
onderwijs en het faciliteren van cultuuraanbod in cultuurhuizen. 
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Cultuurhuizen
D66 wil dat culturele instellingen samenwerken in het ontwikkelen, in stand houden 
en uitwisselen van expertise en samen een samenhangend cultureel aanbod in de 
regio ontwikkelen. D66 is voor het realiseren van drie cultuurhuizen in de drie kernen 
waar diverse partijen meerwaarde bieden voor de samenleving. Samen met andere 
verenigingen kunnen deze locaties het buurthuis van de toekomst worden.

D66 ziet een trekkersrol voor de bibliotheek binnen deze cultuurhuizen. De rol van 
de bibliotheek is breder geworden dan het enkel uitlenen van boeken. Naast het ter 
beschikking stellen van kennis en informatie, het bieden van mogelijkheden voor 
ontwikkeling en educatie is de moderne bibliotheek van vandaag steeds meer een 
laagdrempelige ontmoetingsplaats met aanbod van cultuur.
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In het kort
>> Ondersteunen uitbreiding zwembad de Windas 

>> Iedereen in Lansingerland een zwemdiploma 

>> Sportparticipatie verbeteren, ook voor mensen met een beperking

>> Meer aandacht voor sport en bewegen bij inrichting van de 
openbare ruimte 

>> Uitbreiden capaciteit sportvelden

>> LED verlichting bij alle accommodaties van sportverenigingen

>> Stimuleren breed cultuuraanbod in de cultuurhuizen in de drie 
kernen

D66 krijgt het voor elkaar
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9. Zorg om jou heen

Zorg & Welzijn
In Lansingerland is zorg dichtbij georganiseerd en er wordt naar je omgekeken. De 
zorgvraag staat centraal, niet het geld en niet de instelling. Bij de uitvoering van de 
jeugdwet en de WMO is dat het uitgangspunt. Ook voor zorginstellingen waar de 
gemeente niet bevoegd is, zoals verpleeghuizen, draagt zij een verantwoordelijkheid.

De vraag centraal en eigen regie
Niet altijd krijgen mensen de zorg die ze nodig hebben. Er wordt geleverd wat 
beschikbaar is, zonder dat is gekeken naar alle aspecten van iemands leven. Het 
gevolg is dat de zorgverlening niet goed aansluit. D66 wil dat er een compleet en 
adequaat zorgpakket om iemand heen wordt georganiseerd.

Mensen met een zorgbehoefte raken soms de controle kwijt. D66 vindt dat mensen 
het recht hebben om zelf regie te voeren over de zorg die ze krijgen. De regels rond het 
persoonsgebonden budget (PGB) moet op de schop. Nu staat in het gemeentelijke 
beleid het leveren van zorg in natura voorop, pas als dat niet kan, ontstaat er grond 
voor een PGB. Zo’n PGB mag dan niet meer kosten dan de zorg in natura. Dat wil 
D66 veranderen. PGB als gelijkwaardig alternatief en niet op voorhand beperkt in 
hoogte. Voor mensen die niet direct in staat zijn om hun eigen keuzes te maken of hun 
zorgverlening te coördineren, moet cliëntondersteuning beschikbaar zijn.

Voldoende voorzieningen, krijgen wat je nodig hebt
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet en de 
WMO. D66 vindt dat de voorzieningen uit de jeugdwet (bijvoorbeeld jeugdpsychiatrie, 
jeugd- en opvoedhulp) en WMO (bijvoorbeeld hulp in de huishouding, beschermd 
wonen) altijd beschikbaar moeten zijn. Gebrek aan budget mag nooit een reden zijn 
om geen hulp te verlenen. Iedereen moet krijgen wat nodig is. Tegelijkertijd mag het 
niet leiden tot een lakse houding bij aanbieders van zorg.
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Voorzieningen als verpleeghuizen, poliklinieken, huisartsenposten vallen niet onder 
de gemeentelijke bevoegdheid. Toch zijn ze heel belangrijk voor de inwoners van 
Lansingerland. Dat blijkt uit de recente ontwikkelingen rond Huize St. Petrus en de 
jarenlange discussie over de huisartsenpost in Bleiswijk. D66 vindt dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van deze voorzieningen. D66 wil dat de 
gemeente een beeld heeft welke voorzieningen in welke kern nodig zijn en daarover 
onderhandelt met de zorgverzekeraar. De binding met de kernen is belangrijk. Het 
sociale netwerk van bijvoorbeeld ouderen bevindt zich vaak in hun directe omgeving. 
Daarnaast vindt D66 dat de kwaliteit van deze voorzieningen publiek bekend moet 
zijn zodat iedereen daar rekening mee kan houden in hun keuzes. De gemeente moet 
periodiek kwaliteitsonderzoek organiseren onder de gebruikers van deze voorzieningen.

Mantelzorg
De beste verzorging krijg je van mensen die dicht bij je staan. D66 vindt mantelzorg 
van onschatbare waarde. Tegelijkertijd is het leveren van mantelzorg zwaar en lastig 
te combineren met werk. D66 wil daarom het PGB-tarief voor informele zorg gelijk 
trekken met het tarief voor formele zorg. Zo wordt mantelzorg meer beloond en kan de 
mantelzorger minder werken, zonder in financiële problemen te komen.

Mantelzorg bieden aan je ouders is een alternatief voor de bureaucratie van de 
verpleeghuiszorg. Het moet dan wel eenvoudiger worden om een mantelzorgwoning 
op je eigen terrein te bouwen. D66 wil dat deze woningen voor langere tijd kunnen 
blijven staan en dat onnodige bouwkundige eisen worden afgeschaft.

Wonen en zorg
In Lansingerland is veel gebouwd voor gezinnen met kinderen. Lansingerland is 
daardoor minder goed voorbereid op de toenemende vergrijzing en heeft te weinig 
woningen voor specifieke doelgroepen.

Om de toenemende vergrijzing op te vangen moet er meer gebouwd worden voor 
eenpersoonshuishoudens. Daaromheen moeten faciliteiten voor zorg aan huis 
ontwikkeld worden. Ook moet ouderen die langer in hun eigen woning willen wonen 
goed gefaciliteerd worden. Het WMO-beleid moet zo worden aangepast dat moderne 
oplossingen rond ICT en domotica bij mensen thuis mogelijk zijn.

Specifieke doelgroepen hebben het in Lansingerland soms lastig op de woningmarkt. 
Van pleegkinderen wordt verwacht dat ze met 18 jaar zelfstandig zijn. Maar een woning 
is lastig te vinden in Lansingerland. D66 wil dat de woonbehoefte van specifieke 
doelgroepen in kaart wordt gebracht en dat er in zowel nieuwbouwwijken als bestaande 
wijken genoeg aanbod voor deze doelgroepen wordt gerealiseerd.
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In het kort
>> Bij toekenning zorg, de vraag centraal stellen

>> Eigen regie vergroten door recht op PGB te versterken

>> Cliëntondersteuning organiseren

>> Gebrek aan budget mag hulpverlening nooit in de weg staan

>> Streng letten op verspilling bij zorginstellingen

>> Gemeente vormt zich een beeld van welke voorzieningen in kernen 
nodig zijn  

>> Kwaliteitsonderzoek bij gebruikers voorzieningen. Resultaten 
openbaar maken

>> PGB-tarief informele zorg ophogen tot tarief voor formele zorg

>> Bouwen van mantelzorgwoningen makkelijker maken

>> Meer woningen voor eenpersoonshuishoudens en zorg aan huis 

>> Techniek en bediening (domotica) in huizen via WMO

>> Woonbehoefte specifieke doelgroepen beter in kaart brengen

D66 krijgt het voor elkaar
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10. Financiën duurzaam op orde
Het gaat beter met de financiën van Lansingerland. Door goed financieel bestuur 
is de gemeente uit de rode cijfers gekomen. D66 wil de financiën duurzaam op 
orde houden en voorkomen dat er in de toekomst weer harde bezuinigingen nodig 
zijn wanneer de rente stijgt of het economisch minder gaat. D66 wil daarom een 
bestuur dat goed om blijft gaan met het belastinggeld van haar inwoners. 

Gezien het meerjarenbeeld met een solide weerstandsvermogen, dalende 
schulden en aantrekkende woningbouw is er ruimte om te investeren in een 
duurzame en sociale samenleving. Het is niet noodzakelijk en niet in het belang 
van de inwoners om overschotten op te potten in allerlei reserves. Een deel van 
het begrotingsoverschot wil D66 daarom inzetten om de lasten voor de burgers, 
ondernemers en verenigingen te verlagen.

Subsidies voor groene en duurzame initiatieven
D66 wil de investeringen in duurzaamheid door inwoners en ondernemers stimuleren. 
De ambitie voor verduurzaming van de woningvoorraad en de benodigde omschakeling 
naar duurzame energiebronnen vraagt een forse investering. Door gemeentelijke 
belastingen te vergroenen kan een bijdrage worden geleverd. D66 wil daarom de leges 
voor groene bouwplannen voortzetten en onderzoek doen naar subsidiemogelijkheden 
voor bijvoorbeeld de aankoop van zonnepanelen, compostbakken, regentonnen, vloer- 
en muurisolatie, etc. Op deze manier worden inwoners en ondernemers gestimuleerd 
zelf ook te investeren in een duurzame gemeente.

Verlagen woonlasten
De onroerend zaak belasting (OZB) is 3% verlaagd. D66 wil de OZB verder verlagen 
tot het niveau van de ons omliggende gemeenten. Lansingerland blijft zo aantrekkelijk 
als woongemeente voor huidige en toekomstige bewoners. Ook de afvalstoffenheffing 
wordt in 2018 verlaagd. Door (nog) meer afval gescheiden in te zamelen en door 
hergebruik van afval stuurt D66 op verdere verlaging van de afvalstoffenheffing. 
D66 wil de hondenbelasting niet afschaffen, maar wel bevriezen. De hondenbelasting 
mag geen melkkoe meer zijn. De belasting wordt wat D66 betreft niet langer jaarlijks 
automatisch verhoogd. De opbrengst wordt vastgesteld op het niveau van 2018. 
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Inzicht en invloed financiën
D66 wil inwoners van Lansingerland beter betrekken bij de gemeentelijke financiën. 
Goed financieel bestuur begint bij het bieden van duidelijk inzicht in alle gemeentelijke 
geldstromen. Daarnaast wil D66 bewoners meer zeggenschap en verantwoordelijkheid 
geven in de financiën. D66 heeft gezorgd voor een eerste interactieve begroting. 
Deze wil D66 de komende jaren doorontwikkelen. Voor bepaalde beleidsterreinen 
(bijvoorbeeld speelplaatsen of groene inrichting) moeten inwoners de mogelijkheid 
krijgen zelf een begroting op te stellen of zeggenschap en verantwoordelijkheid te 
krijgen over (deel)budgetten. 

Geen huurverhogingen verenigingen
D66 vindt een gezonde en culturele gemeente belangrijk en wil daarom geen verdere 
verhogingen van de huur voor verenigingen. Sport en cultuur moeten toegankelijk 
blijven voor iedereen in Lansingerland. Verenigingen krijgen meer ruimte om, binnen 
kaders, zelf meer inkomsten te genereren. 
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In het kort
>> Investeren in een duurzame en sociale samenleving 

>> Lasten (OZB, afvalstoffenheffing) verlagen 

>> Kosten (leges) voor groene bouwplannen verlagen 

>> Onderzoek naar subsidie voor duurzame investeringen door 
inwoners 

>> Inwoners goed inzicht bieden in financiën via interactieve begroting

>> Meer zeggenschap en verantwoordelijkheid inwoners via burger 
budget

>> Geen verdere verhogingen van de huur voor verenigingen 

>> Verenigingen ruimte bieden om zelf meer inkomsten te genereren

D66 krijgt het voor elkaar
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