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WIJ, WONEN EN WERKEN IN LANSINGERLAND

      Verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Lansingerland

INHOUDSOPGAVE

Initiatieven uit de samenleving, andere overheid, wonen, werken & economie, financieel herstel
en verandering in het sociale domein zijn de kernthema’s van ons verkiezingsprogramma. Zij
worden daarom extra in het rode zonnetje gezet!

1. ONZE RODE LIJN

2. INITIATIEVEN UIT DE SAMENLEVING STAAN BORG VOOR  ONZE TOEKOMST

3. WONEN & BETAALBAAR BOUWEN OP EEN PERFECTE LOCATIE

4. WERKEN IN LANSINGERLAND, EEN BLOEIENDE ECONOMIE

5. FINANCIEEL HERSTEL VANAF 2014

6. VEEL VERANDERING IN HET SOCIALE DOMEIN

7. OUDEREN DOEN MEE

8. GEZONDHEIDSZORG HOOG OP ONZE AGENDA

9. SPORT VOOR IEDEREEN

10. JONGEREN, EEN DERDE VAN ONZE INWONERS IS JONGER DAN 22 JAAR

11. KUNST & CULTUUR ZIJN MEER DAN GELD ALLEEN

12. VERKEER & VERVOER OP DE GOEDE WEG

13. HERRIE IN LANSINGERLAND GAAT STOPPEN
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15. VEILIGHEID BLIJFT ZICHTBAAR

16. OPENHEID & INTEGRITEIT ZIJN VANZELFSPREKEND

17. TOT SLOT



2



3

WWW.LANSINGERLAND.PVDA.NL

                                            VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014- 2018

                                          PARTIJ VAN DE ARBEID LANSINGERLAND

1. ONZE RODE LIJN

De gemeente Lansingerland bestaat nog maar zeven jaar. Maar wat is er in die tijd veel gebeurd. Veel
van de dromen die de PvdA formuleerde in onze twee verkiezingsprogramma’s 2007-2014 zijn
intussen werkelijkheid geworden. Ons karwei is nog lang niet af. Er is nog veel werk te doen. De
economische crisis heeft in Lansingerland diepe sporen achter gelaten. De ingestorte woningmarkt
bracht Lansingerland in financieel zwaar weer. De komende jaren staan in het teken van herstel.
Daarvoor is een ‘Andere overheid’ nodig met veel ruimte voor initiatieven uit onze samenleving.

- De PvdA staat voor het benutten van kansen en het oplossen van onze financiele problemen.
Inwoners en gemeente moeten  samen optrekken. Wij, de inwoners van Lansingerland,
zorgen samen voor een goede toekomst in een gemeente waarin wij allemaal een plaats
hebben: kinderen, jongeren, ouderen, jonge gezinnen, oude en nieuwe Lansingerlanders,
ondernemers, mensen in de knel, tweeverdieners. Kortom, Wij!

- De PvdA pikt signalen van maatschappelijke onvrede op  en zorgt er  voor dat er geen ‘wij-zij’
samenleving ontstaat. Populisme is de PvdA vreemd.

- Het dienen van het ‘Algemeen Belang’, het er voor zorgen dat geen enkele inwoner  aan de
kant komt te staan door bijvoorbeeld armoede, handicap, seksuele geaardheid, discriminatie
of leeftijd,  is de centrale waarde voor de PvdA.  Daar staat de PvdA  met kracht voor.

- Een college zonder de PvdA werkt niet. Dat hebben de afgelopen jaren wel bewezen.

Wij, de inwoners van Lansingerland: De PvdA staat voor een sociale gemeente waar mensen elkaar
helpen, waarin wij samen maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen, waar eigen initiatieven
worden ondersteund, waar wij elkaar respecteren en waar het gemeentebestuur de motor voor
vernieuwing en maatschappelijke samenhang is.

Wonen in Lansingerland: De PvdA staat voor een groene, levendige en veilige gemeente waar
duurzaamheid en goede voorzieningen voor jong tot oud norm zijn, waar goed wonen voor iedereen
betaalbaar is en waar goede voorzieningen zijn zoals openbaar vervoer, groen & recreatie,
zorgvoorzieningen, sport, kinder- en buitenschoolse opvang en onderwijs.

Werken in Lansingerland: De PvdA staat voor werk voor iedereen, dus niemand aan de kant in
Lansingerland, meer banen dicht bij huis, een creatieve samenwerking tussen gemeente en
bedrijven. Met een groeiende bedrijvigheid en innovatie hoog in het vaandel.

“Wij in Lansingerland” is de rode lijn in ons verkiezingsprogramma. Het centrale thema dat de inhoud
geeft aan onze ideeën over het andere,  ” Wonen en Werken” .
“Wij, Wonen en Werken in Lansingerland” is  voor de periode 2014-2018 onze grote uitdaging.

SAMENGEVAT IS DEZE BOODSCHAP TEVENS DE TITEL VAN ONS PROGRAMMA & ONZE
WEBSITE:

WWW.LANSINGERLAND.PVDA.NL

http://WWW.LANSINGERLAND.PVDA.NL
http://WWW.LANSINGERLAND.PVDA.NL
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2. INITIATIEVEN UIT DE SAMENLEVING STAAN BORG VOOR  ONZE TOEKOMST

Andere tijden, andere overheid

Overheid en burger zullen samen voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen komen te staan. De
PvdA staat voor een ’politiek van nabijheid’ die de sociale veerkracht van inwoners optimaal benut en
die gebruik maakt van de kennis en kunde die er in de lokale samenleving volop aanwezig is. Wij
willen af van een overheid die denkt en handelt als een bedrijf, zich organiseert via aparte producten
en stuurt op het zo goedkoop mogelijk leveren van deze producten. Zo’n  overheid is van niemand.
Het gaat de PvdA niet om een ‘kleinere overheid’ maar om een ‘andere overheid’. Een overheid die
past bij ‘andere burgers’ die zelf initiatieven ontplooien. Een overheid die zich richt op samenbrengen,
inspireren, flexibel optreden en faciliteren. Een overheid die waar nodig van haar bevoegdheden
gebruik maakt, als scheidsrechter en bemiddelaar fungeert, optreedt als hoeder van de rechtstaat en
zorgt voor nieuwe maatschappelijke sturing. Zo zijn burgers en overheid samen daadkrachtig en
doeltreffend door een slimme en creatieve aanpak. Zo voorkom je vervreemding en de valkuil van een
fragmentarisch werkende overheid.

Inmiddels wonen er in onze gemeente meer nieuwe Lansingerlanders dan mensen die hier sinds jaar
en dag wonen en werken. Naast vertrouwde verbanden en traditionele vormen van vrijwilligerswerk
werkt de PvdA aan nieuwe manieren om de oude en de nieuwe inwoners te verbinden en te zorgen
voor broodnodige maatschappelijke betrokkenheid en samenhang.

Wat hebben wij er aan gedaan?

- De PvdA heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het stimuleren van initiatieven uit de
samenleving.

- Wij leverden bevlogen wethouders die zorgden voor een adequaat werkend
ambtenarenapparaat en een modern vrijwilligersbeleid door  de komst van een Vrijwilligers
Informatie Punt, voor een nieuwe aanpak van burgerparticipatie en burgerinitiatieven en een
gemeentelijk subsidiebeleid dat vrijwilligersinitiatieven die inspelen op nieuwe
maatschappelijke vraagstukken ondersteunt.

- De PvdA was mede initiatiefnemer van en actief in het succesvolle netwerk ‘Lansingerland
Leeft’, de fietstoer ‘Acht van Lansingerland 2009-2012’ en de werkgroep die in 2013 werkte
aan een bruisend Bleiswijk centrum.

- De financiele crisis ten spijt vormen ‘Wij in Lansingerland’  een unieke kracht die talloze
maatschappelijke, economische, leefbaarheids-, mobliteits- en milieuvraagstukken die op ons
afkomen kan weerstaan.

Wat gaan wij er verder aan doen?

 Het gemeentelijke beleid met betrekking tot burgerparticipatie en burgerinitiatieven wordt
voortgezet.

 Het bestaande, succesvolle, vrijwilligersbeleid wordt met kracht voortgezet met inbegrip van
het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP). Het VIP zal tweejaarlijks een ‘Beursvloer’ bijeenkomst
organiseren waar vraag en aanbod van “klussen” bijeen worden gebracht.

 De aanstaande decentralisatie van rijkstaken op het gebied van zorg, jeugdhulpverlening en
sociale zekerheid en arbeidsintegratie vragen om een duidelijke visie hoe hier vanuit het
perspectief van burgerinitiatieven mee om te gaan. Eerst goed kijken wat de samenleving zelf
kan en wil bieden en daar vervolgens als gemeentelijke overheid bij aansluiten, zo luidt het
PvdA parool.

 Waar het de gemeente aan geld ontbreekt om zelf maatschappelijke initiatieven te ontplooien,
moet er ruim baan geboden worden aan initiatieven die inspelen  op nieuwe maatschappelijke
behoeften die voortkomen uit de Lansingerlanders zelf. Maatschappelijk ondernemen is hier
een belangrijk onderdeel van. De gemeente bewaakt de ondergrens om te voorkomen dat niet
iedereen mee kan blijven doen.

 De gemeente speelt bij burger- en bedrijfsinitiatieven een faciliterende en voorwaarde
scheppende rol.

 Er wordt een nieuw gemeentelijk voorlichtings- en communicatiebeleid ontwikkeld dat recht
doet aan deze ‘kanteling’ van overheid richting burger.
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 Nieuwe digitale communicatiemiddelen worden ingezet: straten en buurten worden door
bewoners ‘bedekt’ met applicaties die inspelen op vragen aan elkaar om zodoende
dienstverlening dichtbij huis op basis van wederkerigheid te scheppen.

3. WONEN & BETAALBAAR BOUWEN OP EEN MOOIE LOCATIE

Wat hebben wij er aan gedaan?

- Lansingerland bouwt sinds 2011 ongeveer 400 huizen per jaar. Dat is meer dan de 300
woningen waar in de begrotingen van de afgelopen jaren van uit wordt gegaan maar veel
minder dan noodzakelijk om ons grondbedrijf gezond te houden.

- Lansingerland werkt hard aan een meerjarig herstelprogramma om de financiën van het
Grondbedrijf op orde te krijgen.

- De eerste 12 starterswoningen van 140.000 euro, een grote PvdA wens, zullen in 2014
gerealiseerd gaan worden in de Berkelse Oranjewijk.

- Er is een woningbouwprogramma ontwikkeld waarbij, in afwachting van verder herstel,
minstens 400 nieuwe woningen per jaar zullen worden gebouwd in de prijsklasse van 140.000
tot 220.000 euro.

Wat gaan wij er verder aan doen?

 Vanaf 2014 minstens 400 nieuwe woningen per jaar blijven bouwen in de prijsklasse van
140.000 tot 220.000 euro om daarmee ook met starterswoningen van 140.000 euro in te
spelen op onze jonge bevolking.

 Grondprijzen en nieuwbouwprijzen voortdurend aanpassen aan de markt.
 Flexibel in blijven spelen op wat de markt vraagt in samenspel met projectontwikkelaars en

bouwers. Gemêleerd bouwen in goed overleg met de buurgemeenten om tot een
evenwichtige bevolkingssamenstelling te komen en inspelen op veranderende vragen is een
must.

 Tenminste 22% sociaal bereikbare huurwoningen blijven bouwen voor mensen met een
inkomen tot modaal.

 Inspelen op vraag naar duurdere huurwoningen.
 Samen met onze corporatie 3B-Wonen blijven zorgen voor een kwalitatief sterke onderkant

van de woonmarkt en een goed aanbod van zorgwoningen.
 In Metropoolregioverband werken aan een goed afgestemde planning van nieuwbouw van

woningen om onderlinge concurrentie van gemeenten te voorkomen. Regionale afspraken
maken over afstemming en samenwerking met betrekking tot het bouwen aan de onderkant
van de woningmarkt. Het gaat daarbij om sociaal bereikbare woningen in zowel de huur- als
koopsector.

 Blijven werken voor een kwalitatief goed & veilig woonklimaat met goede voorzieningen,
infrastructuur, OV, groen en recreatie. Ligging van Lansingerland in het hart van de
Metropoolregio is perfect en een belangrijk verkoopargument;

 Lansingerland blijft  doorgroeien naar de  beoogde 70.000 inwoners waarmee de continuïteit
van ons ontwikkelde voorzieningenniveau wordt veilig gesteld.

 In 2018 zullen de winkelcentra van in Berkel centrum en Bergschenhoek helemaal klaar zijn.
 Ook het oude en karakteristieke centrum van Bleiswijk zal dan een toekomstbestendig

winkelhart kennen met een aantrekkelijke uitstraling naar het omliggende groen- en
recreatiegebied.

 Onze winkelcentra krijgen een breed en gevarieerd horeca-aanbod met leuke terrassen. Ook
in de groen- en recreatiegebieden en in onze parken krijgt horeca de ruimte.

 Winkels mogen op alle zondagen en feestdagen geopend zijn.

4. WERKEN IN LANSINGERLAND, EEN BLOEIENDE ECONOMIE

Wat is er aan de hand?

 In Lansingerland is het niet alleen goed om te wonen, maar ook goed om te werken. De
gemeente is groen, open en veilig, waarbij de drie kernen hun dorpse karakter hebben
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behouden. De gemeente is centraal gelegen in één van de belangrijkste economische centra
van Nederland en heeft een uitstekende infrastructuur.

 Alle bedrijventerreinen zijn prima bereikbaar met openbaarvervoer, per auto en per fiets. Er
zijn twee stations voor de RandstadRail waardoor Rotterdam en Den Haag snel en efficiënt
zijn te bereiken. Er zijn verschillende busverbindingen, ook naar Delft en Leiden. Via de ZoRo-
buslijn is een snelle verbinding met Zoetermeer mogelijk. Het openbaarvervoersknooppunt
Bleizo is in ontwikkeling.

 Lansingerland ligt aan de snelfietsroute tussen Rotterdam en Den Haag.
 De Rotterdamse haven en vliegveld Rotterdam/Den Haag liggen op korte afstand; er zijn drie

universiteiten en verschillende HBO instellingen van hoog niveau in de buurt en het politieke
centrum van Nederland ligt naast de “deur”.

 Deze gunstige omstandigheden hebben mede geleid tot een uitermate voortvarende
ontwikkeling van de bedrijvigheid in Lansingerland. Tussen 2003 en 2012 is het aantal
arbeidsplaatsen met 25% gestegen. Het aantal bedrijven dat zich in Lansingerland heeft
gevestigd is zelfs met 43% toegenomen.

 De werkloosheid in Lansingerland is in vergelijking met de rest van Nederland lager.
 De belangrijkste pijler van de bedrijvigheid in Lansingerland is (glas)tuinbouw met

aanverwante logistieke afzetcentra, toeleveranciers, onderzoek en onderwijs. Ons
glastuinbouwcomplex is het meest moderne en innovatieve ter wereld. Er zijn verschillende
bedrijven op mondiaal niveau werkzaam. Zij dragen bij aan de internationale uitstraling van
onze gemeente en zorgen daardoor mede voor de aantrekkelijkheid van Lansingerland als
vestigingsplaats.

 De economische crisis raakt ook Lansingerland. De tuinbouw verkeert in zwaar weer,
waardoor veel bedrijven problemen hebben overeind te blijven. Ook bedrijven uit andere
sectoren hebben moeite met overleven. Veel mensen verliezen hun baan en voor jongeren is
het moeilijk om na hun opleiding aan het werk te komen.

Wat gaan wij er aan doen?

  De economische crisis en de slechte financiële situatie van Lansingerland zullen de komende
jaren voelbaar zijn voor de inwoners van Lansingerland. De PvdA vindt het daarom van groot
belang dat de gemeente waar mogelijk impulsen geeft aan de lokale en regionale economie
om daarmee werkgelegenheid te creëren.

 De PvdA vindt dat de gemeente actief moet zijn bij het ontwikkelen van initiatieven om
mensen met een uitkering aan werk te helpen. De PvdA vindt het heel belangrijk dat de
aantrekkelijkheid van Lansingerland als vestigingslocatie voor bedrijven verder wordt
verstevigd, uitgebouwd en verbreed. Dit is noodzakelijk voor zowel het werk- als het
woonklimaat.

 De PvdA bevordert een goede mix van verschillende typen bedrijvigheid in Lansingerland.
 De PvdA wil initiatieven nemen die de samenwerking tussen gemeente en lokale en regionale

werkgevers bevorderen bij het opzetten van training- en opleidingslocaties.

Bedrijven

 Voor een sterke economische ontwikkeling is het van belang dat er een brede mix van
bedrijvigheid is.

 De PvdA wil dat de gemeente zich pro-actief en dienstverlenend opstelt naar de bedrijven. De
gemeente streeft naar “partnerschap” met het bedrijfsleven. Regelgeving wordt regelmatig
geëvalueerd op noodzakelijkheid.

 De PvdA wil dat gemeente en bedrijven meerjaren prestatieafspraken maken over thema’s als
deregulering, leer- en werkprojecten, management van bedrijventerreinen, duurzaamheid,
vervoersmanagement en de inrichting van winkelstraten en bedrijventerreinen.

 Het MKB is een vitaal onderdeel in de bedrijvigheid van Lansingerland. De positie van de
kleine, zelfstandige winkelier blijft onze aandacht houden.

 Vervoersknooppunt Bleizo met het daarbij geplande bedrijvenpark wordt het bruisende en
innovatieve gezicht van Lansingerland en Zoetermeer.

 Voortzetten van het gezamenlijke management van onze bedrijventerreinen (veiligheid,
ontwikkeling, gezamenlijke public relations).
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Greenport

 De PvdA vindt het van groot belang dat de gemeente Lansingerland, Greenport Oostland als
modernste tuinbouwgebied ter wereld blijft profileren, omdat dit uitermate gunstig is voor het
vestigingsklimaat.

 De PvdA heeft de samenwerking tussen Rotterdam Mainport en de Greenport gestimuleerd
en zal verdere initiatieven op dit gebied ondersteunen.

 Daar waar het kan en mogelijk is zal de PvdA innovatieve en duurzame ontwikkelingen in de
glastuinbouw stimuleren.

 Lansingerland was de eerste gemeente waar tuinders met aardwarmte op duurzame wijze
hun kassen gingen verwarmen. De gemeente helpt mee met het verder bevorderen van het
zelf opwekken van energie door bedrijven. De glastuinbouw moet leverancier van energie
worden.

 De PvdA zet zich in om meer kennis- en onderzoeksinstituten aan te trekken op het gebied
van (tuinbouw)technologie, logistiek, kwaliteit, etc. Voor de PvdA is dit van groot belang,
omdat hiermee een verbreding van de werkgelegenheid kan worden gerealiseerd.

 De PvdA vindt dat de gemeente een actieve rol moet spelen om Lansingerland te profileren
als toplocatie voor de tuinbouw. Zowel in Nederland als daarbuiten.

Werkgelegenheid: Niemand aan de kant in Lansingerland

 De PvdA vindt dat er alles op gericht moet zijn om jongeren snel aan het werk te krijgen.
 Lansingerland moet zich blijven inzetten om de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven te

versterken.
 De PvdA vindt dat de gemeente de wens van mensen met een handicap om een baan te

vinden prioriteit moet geven in het overleg met het lokale bedrijfsleven.
 De PvdA pleit voor een intensieve samenwerking tussen Kamer van Koophandel, andere

belangenorganisaties en gemeente, omdat hierdoor het contact met de bedrijven verder wordt
verbeterd.  Een ander voordeel van deze samenwerking is dat het mensen kan stimuleren om
bedrijven te starten

 Startende bedrijven zijn zeer belangrijk voor het creëren van werkgelegenheid.
 De gemeente gaat sociaal en duurzaam aanbesteden. In de voorwaarden wordt opgenomen

dat bij het uitvoeren van de werkzaamheden ook mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt en jonge werklozen die werkervaring nodig hebben, worden ingezet.

 De PvdA zal zich met alle kracht inzetten om nog meer bedrijven naar Lansingerland te halen
om daarmee het aanbod van werk verder te vergroten. Op onze bedrijfsterreinen is het aantal
bedrijven sinds 2000 met meer dan 85% toegenomen. Het aantal werkzame personen is in
die periode zelfs met 95% gestegen.

 De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente bemiddelt bij het vervullen van vacatures voor
inwoners met een (kortdurende) WW-uitkering.

 Intensief contact tussen gemeente en bedrijven om werkgelegenheid voor mensen zonder
werk te realiseren, vindt de PvdA van groot belang.

 Voor de PvdA is de snelle komst van een regionaal “Werkbedrijf” noodzakelijk:

o Vooruitlopend op de Participatie Wet wil de PvdA in ons “Werkbedrijf” de
gemeentelijke slagkracht en expertise samen met het UWV, de werkgevers en de
huidige sociale werkvoorzieningsbedrijven bundelen .

o Het “Werkbedrijf” dat de PvdA voor ogen heeft is een netwerkorganisatie binnen de
arbeidsmarktregio Zuid Holland Centraal (bestaande uit de gemeenten Lansingerland,
Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Voorschoten, Wassenaar en
Zoetermeer) waarin werkgevers, UWV en Zuid Holland Centraal-gemeenten met korte
lijnen en heldere afspraken samenwerken.

o In dit “Werkbedrijf” worden de sociale werkvoorziening, de aanpak van de
Jeugdwerkloosheid, de aanpak werkloosheid 55+’ers, aanpak overige WWB en
schuldhulpverlening veilig gesteld.



8

Verdere regionale samenwerking

 Met de vorming van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag worden de krachten gebundeld
en wordt de infrastructuur binnen de regio aanzienlijk verbeterd. De PvdA is een warm
pleitbezorger van deze samenwerking, omdat dit ook voor onze gemeente uitermate positieve
effecten heeft op het vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners.

Arbeidsmigranten horen er bij

 Er zijn in Lansingerland grote groepen arbeidsmigranten. Niemand aan de kant in
Lansingerland geldt ook voor deze groep, tijdelijke, bewoners van onze gemeente. De PvdA
wil geen illegaliteit in arbeid en huisvesting om uitbuiting en spookburgers te voorkomen. Een
belangrijke stap hierbij is het  verplicht inschrijven bij de gemeente voor arbeidsmigranten die
langer dan vier maanden in de gemeente verblijven.

 Arbeidsmigranten  betalen mee aan de voorzieningen waar zij gebruik van maken gedurende
hun verblijf. De PvdA wil dat de gemeente de toeristenbelasting als pressiemiddel gebruikt om
de werkgevers die arbeidsmigranten ‘illegaal’ onderdak bieden te stimuleren hun
medewerkers te wijzen op de inschrijvingsplicht.

ZZP’ers beter in beeld

 Lansingerland telt vele ZZP’ers. Velen gaat het economisch goed maar een aantal is, mede
door de financiele crisis, in zwaar weer gekomen. De PvdA wil dat de gemeente
Lansingerland zich betrokken toont bij hun situatie en actief is bij het zoeken naar oplossingen
voor deze ondernemers in de knel.

 De gemeente draagt er toe bij dat bij netwerkbijeenkomsten van ondernemers ook grote
ondernemingen mee doen. Zo worden er gemakkelijk contacten gelegd.

 Lansingerland houdt bij het gemeentelijke aanbestedingsbeleid rekening met het inschakelen
van ZZP’ers.

5. FINANCIEEL HERSTEL VANAF 2014

De oorzaak van de slechte financiële positie van de gemeente Lansingerland

De economie in Nederland krimpt al enkele jaren. Dit betekent dat de inkomsten van de rijksoverheid
dalen. Bij gelijkblijvende uitgaven ontstaat  een tekort op de begroting. Om de rekening van dit tekort
niet door te schuiven naar onze kinderen en kleinkinderen moeten de uitgaven en inkomsten weer met
elkaar in balans gebracht worden. Rijksbezuinigingen op de uitgaven leiden tot een verlaging van de
inkomsten van de gemeenten. De meerjarenbegroting 2014 van Lansingerland houdt rekening met
een forse afname aan rijksinkomsten.

Als gevolg van de crisis  stagneert  ook de woningbouw. Voor  Lansingerland, een gemeente met een
rijksopdracht op het gebied van volkshuisvesting, heeft dit ernstige nadelige effecten. Om de
rijksopdracht tot woningbouw mogelijk te kunnen maken hebben de kernen van de gemeente
Lansingerland vanaf de jaren ‘90 van de vorige eeuw een actief gemeentelijk grondaankoopbeleid
gevoerd. Hierbij is met geleend geld grond aangekocht die door de crisis later verkocht wordt dan
gepland én mogelijk in waarde afneemt. De inkomsten voor het aflossingen van de leningen komen
dus later dan gepland en de inkomsten zijn door (mogelijke) waardedaling van de grond ook nog eens
lager. Deze grondaankopen door de 3B-gemeenten van toen waren noodzakelijk om snel te kunnen
voldoen aan de nieuwbouw eisen van hogere overheden. Bij de opdrachtgevers van destijds ligt dus
ook een grote mede verantwoordelijkheid om het Lansingerland van nu te helpen uit de huidige
slechte financiele situatie te komen. Lansingerland moet dus met kracht voor haar belangen opkomen.
Een onafhankelijk rapport over de geschiedenis van de Vinex in de periode 1990-2008 is daarbij
behulpzaam.

Het is duidelijk dat de Lansingerlandse financiële positie hersteld moet worden. In dit
verkiezingsprogramma worden daarom maatregelen voorgesteld om de inkomsten en uitgaven
structureel weer met elkaar in balans te brengen. De verliezen zijn echter geen echte "uitgaven". Ze
worden afgeboekt van het eigen vermogen. Omdat dat nu negatief is, zal het moeten worden
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aangevuld. Bij het herstel van de financiële positie gelden twee belangrijke randvoorwaarden:
vertrouwen bieden voor de toekomst en eerlijk delen. Op weg naar een sterk en sociaal
Lansingerland!

Wat gaan wij er verder aan doen?

Onze uitgangspunten

 De PvdA deelt eerlijk: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Van iedereen wordt
een bijdrage gevraagd.

 De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij beheren die alsof
het om ons eigen geld gaat. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipline, wij sturen op
gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. We zijn terughoudend
met betrekking tot het aangaan van risico’s.

 Wij kiezen voor een beleid dat de gemeentelijke financiën structureel  op orde brengt.
 De PvdA  verwoordt helder wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van welke middelen.

Transparantie vooraf en achteraf. Het al sinds 2007 bestaande weekverslag op onze website
is een belangrijk medium om verantwoording af te leggen.

Onze aanpak

 Rijk en provincie moeten omdat zij opdrachtgever waren voor onze grote bouwopgaven
medeverantwoordelijkheid dragen en bewust worden van het feit dat de oplossing van het
Lansingerlandse financiële probleem maatwerk vereist. Het gemeentelijke tekort moet
drastisch worden beperkt door inzetten van instrumenten als:

o leencapaciteit (4,5% rekenrente in huidige begroting versus schatkistbankieren tegen
een lage rente).

o het herwaarderen van de Lansingerlandse aandelen zoals Eneco.
o Inlopen van de algemene reserve gedurende een aanzienlijk langere periode

dan 4 jaar.
 Het resterende tekort maakt lastenverzwaring door bezuinigingen en belastingheffing in

Lansingerland onvermijdelijk. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
o bezuinigingen zijn óók lastenverzwaringen. De PvdA maakt zodanige keuzes dat de

leefbaarheid van onze samenleving zo weinig mogelijk wordt geschaad.
o Wij kiezen voor een samenleving die solidair is. Daar hoort een overheid bij die

kwetsbare burgers niet laat vallen maar ondersteunt als dat nodig is. Daar horen
zelfredzame inwoners bij die hun eigen verantwoordelijkheid onderkennen, zelf
initiatief nemen en eigen kracht gebruiken.

o lokale belastingen waar een duidelijke tegenprestatie tegenover staat
(afvalstoffenheffing, rioolheffing en sommige leges) worden kostendekkend
doorberekend. De verwerking van afval wordt na aanbesteding in 2014 naar
verwachting goedkoper. Dat betekent een lastenverlaging afvalstoffenheffing.

o onroerend zaak belasting (OZB). Lansingerland kent op het gebied van de OZB een
onbenutte belastingheffingcapaciteit van 3-5 miljoen euro per jaar. Het is
onvermijdelijk dat (een deel van) deze onbenutte belastingscapaciteit – al dan niet
afgedwongen door hogere overheden – in de komende raadsperiode zal worden
ingezet.

o kwijtschelding. De PvdA zet zich actief in voor - het behoud van - kwijtschelding van
lokale lasten, voor mensen met een minimuminkomen (tot 110 procent
bijstandsniveau).

Onze verdere maatregelen

 De PvdA ziet voor de komende raadsperiode af van het opbouwen van extra reserves om het
weerstandsvermogen op peil te brengen. Om de stijging van de lastenverzwaring voor de
inwoner te matigen, accepteert de PvdA een lager weerstandsvermogen dan eigenlijk
gewenst is.

 De PvdA vindt dat de gemeente terughoudend moet zijn met het aankopen van grond.
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 In de afgelopen jaren heeft de gemeentelijke organisatie een grote bijdrage geleverd aan
noodzakelijke bezuinigingen. Efficiëntieslagen moeten voor de PvdA gezocht worden bij
intergemeentelijke samenwerking op gebied van het sociale domein. Deze hogere efficiency
moet ook dienstbaar zijn aan de kwaliteit van de dienstverlening.

 Het gebruik van nieuwe media, digitalisering van de dienstverlening en het gebruik van open
source software moet tot forse kostenbesparingen leiden.

 Werk is het instrument waarmee iedereen naar vermogen kan bijdragen aan het draaiend
houden van de economie en de samenleving. Het aan het werk helpen van mensen beperkt
de gemeentelijke Wet Werk en Bijstand (WWB) uitkeringslasten. De PvdA vindt dat op re-
integratiebudgetten niet mag worden bezuinigd.

 De PvdA vindt dat maatschappelijke accommodaties in gemeentelijk bezit kostendekkend
verhuurd moeten worden. De gemeente kan bijdragen in de huurkosten wanneer de
accommodatie gebruikt wordt voor activiteiten die onder de gemeentelijke subsidieregeling
vallen. Leegstand moet worden voorkomen. Efficiënt gebouwengebruik is dus norm. Als het
financieel niet anders kan, kiest de PvdA voor een tijdelijke  verlaging van het
onderhoudsniveau door Beheer Buitenruimten. Samenwerking met particuliere initiatieven in
wijken en buurten worden aangemoedigd en ondersteund.

6. VEEL VERANDERING IN HET SOCIALE DOMEIN

Wat hebben wij er aan gedaan?

- Ook in Lansingerland werkte de PvdA de afgelopen jaren hard aan een zorgzame
samenleving met zelfredzaamheid, zorg voor elkaar en leefbaarheid in buurten en wijken. Dat
betekent dat de gemeente de eigen kracht van inwoners stimuleert en ondersteuning beperkt
tot steun aan minder zelfredzame en kwetsbare inwoners.

- In Nederland is in 2013 de scheiding tussen wonen en zorg versneld ingevoerd. Mensen
moeten langer zelfstandig blijven wonen al dan niet met ondersteuning vanuit hun eigen
netwerk, gemeentelijke WMO of zorgverzekeringswet.

- Sterke WMO Raad is volop aan de slag.
- Een uitstekende wethouder geleverd!
- De gemeente Lansingerland krijgt vanaf 1 januari 2015 meer taken en verantwoordelijkheden

omdat het Rijk drie taakvelden decentraliseert:
o de decentralisatie AWBZ. Begeleiding, ondersteuning en persoonlijke verzorging uit

de AWBZ maken voortaan deel uit van de Lansingerlandse WMO.
o de decentralisatie jeugdzorg betreft de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, de

gesloten jeugdzorg, de geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-ggz), de
zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking, de begeleiding en persoonlijke
verzorging van jeugdigen, vervoer bij begeleiding en persoonlijke verzorging van
jeugdigen, kortdurend verblijf ten behoeve van jeugdigen, ggz in het kader van het
jeugdstrafrecht (forensische zorg) en de uitvoering van
kinderbeschermingsmaatregelen en van jeugdreclassering.

o de uitvoering van de Participatiewet. De gemeente zorgt er voor dat zoveel mogelijk
mensen aan de samenleving meedoen. Het liefst via een reguliere baan, maar als dat
(nog) niet mogelijk is, door op andere manieren deel te nemen. De Participatiewet
voegt de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de
Wajong samen. Er is straks dus een regeling voor iedereen die in staat is om te
werken.

Wat gaan wij er verder aan doen?

 De PvdA ziet de komende decentralisaties als een unieke kans om in samenhang te werken
en terug te keren naar eenvoud. Geen aparte doelgroepen en hokjes meer, van jong, oud,
werkloos, gehandicapt, jeugdgehandicapt met bijbehorende regels en papierwinkel. Wij willen
kijken naar de persoon zelf, geen stickertjes op de hoofden plakken. Niet langer talrijke
hulpverleners over de vloer. Eén gezin, Eén plan, Eén budget is het credo en het doel.

 Het gaat voor de PvdA om een principiële keuze voor een andere samenleving. Eén die drijft
op eigen kracht, eigen regie, zelf doen.
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Inkomensondersteuning is speerpunt

 Armoede is werkelijkheid in deze moeilijke economische tijd. Waar een menswaardig,
fatsoenlijk bestaan in het geding is, staat de PvdA op. Inwoners hebben een eigen
verantwoordelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen en armoede te voorkomen.
Als dat niet lukt, vindt de PvdA dat de gemeente ondersteuning moet bieden met
inkomensondersteuning, schuldhulpverlening, culturele, sociale en sportieve participatie,
vinden van werk en een collectieve zorgverzekering.

 De PvdA wil, in navolging van het advies van de Kinderombudsman, speciale aandacht voor
de kinderen in probleemgezinnen en deze waar mogelijk ondersteunen bij het  kunnen
meedoen op school en bij sportverenigingen.

 Daarnaast zoekt de PvdA naar mogelijkheden om sporten voor kinderen betaalbaar te
houden. Zoals door de inzet van het Sport Jeugdfonds.

 De PvdA wil de komende periode extra aandacht voor de ‘nieuwe’ kwetsbaren. Binnen onze
gemeenten zijn  veel gezinnen waarbij één of beide partners hun baan verloren hebben en
daardoor in de problemen zijn gekomen doordat zij wonen in een koophuis met een hoge
hypotheekschuld of in een huurhuis met hoge huur.

 Ook ziet de PvdA veel zelfstandigen en ZZP’ers die met veel moeite de eindjes aan elkaar
knopen.  Er komen instrumenten beschikbaar om ook deze mensen te ondersteunen.

 Waar er wettelijke beperkingen zijn om het inkomensondersteuningsbeleid toe te passen wil
de PvdA private alternatieven ontwikkelen om kinderen in deze gezinnen te ondersteunen op
school en bij hun sportvereniging. Wij willen ook dat deze groep mensen in de problemen
gebruik kan maken van de kennis en expertise via de nieuwe wijkteams.

 De gemeente Lansingerland kent een beperkt bovenwettelijk inkomensondersteuningsbeleid.
Hier mag voor de PvdA niet op bezuinigd worden. De extra gelden die ingezet worden door
het rijk voor de schuldhulpverlening worden dus daarvoor gereserveerd.

Onze decentralisatie aanpak

o De drie decentralisaties moeten in samenhang met elkaar georganiseerd worden.
o De op te stellen regels moeten zo eenvoudig mogelijk zijn.
o Het merendeel van de te decentraliseren taken moet de gemeente Lansingerland op

lokaal niveau integraal, dus zonder schotten, uitvoeren. Dat betekent voor de PvdA dat
het lokale zorgnetwerk in Lansingerland goed georganiseerd wordt, zodat inwoners ook
echt geholpen kunnen worden.

o Lansingerland werkt voor nieuwe vormen van lichte ondersteuning of aanpassing van het
huidige aanbod bestuurlijk waar nodig samen met andere gemeenten. Binnen de
participatie decentralisatie geldt dat ook voor de uitvoering van de sociale zekerheid en
het lokale en regionale arbeidsmarkt beleid.

o Voor de realisatie van vormen van zwaardere, specialistische ondersteuning en zorg
moet samenwerking gezocht worden met andere gemeenten. Alleen op die manier kan
de gemeente Lansingerland haar nieuwe taken goed uitvoeren.

o De decentrale verantwoordelijkheden worden in Lansingerland effectiever, met minder
bureaucratie en kostenefficiënt vormgegeven. Verschil met omringende gemeenten mag.
Het is voor de PvdA van belang om, ondanks bezuinigingen, kwaliteit te borgen,
professionals ruimte te geven en nieuwe vormen van solidariteit te ontwikkelen. Anders
denken, doen en organiseren!

o Buurtteams gaan de buurten van Lansingerland actief in en kennen de bewoners. Deze
teams helpen de bewoners bij hun problemen of signaleren problemen. De teams helpen
bewoners hun problemen zelf op te lossen of om hulp in hun omgeving te organiseren.
Als het nodig is schakelen de teams andere professionele hulp in.

o Huisartsen houden bij de decentralisaties een eigen verantwoordelijkheid bij de  door de
gemeente te betalen jeugdzorg. Daarnaast wordt voorzien in door de zorgverzekeraar te
betalen wijkzorg. De PvdA wil de samenwerking tussen huisartsen en wijkzorg
bevorderen door hen te betrekken bij het inrichten van de wijkteams en te onderzoeken
of medisch advies bij indicaties ingekocht kan worden bij huisartsen. De PvdA vindt het
wenselijk dat de wijkzorg binnen de samenwerking met de eerste lijnszorg en huisartsen
een verbindende rol krijgt.

o Het principe van keuzevrijheid over de te verlenen zorg moet overeind blijven. De
zorgcliënt moet zoveel mogelijk zeggenschap houden over de eigen zorg.
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7. OUDEREN DOEN MEE

Wat hebben we er aan gedaan?

- Introductie betaalbare Rotterdam Pas.
- Veel aandacht voor goede uitvoering van de WMO.
- Uitvoering van de WMO is nu ook in financieel opzicht in orde.
- Kadernota Maatschappelijke ontwikkeling & subsidies is door de raad vastgesteld met veel

aandacht voor de belangen van ouderen.
- Ontmoetingsplek voor ouderen De Koepel in Berkel centrum is geopend.

Wat gaan we er verder aan doen?

 Eenzaamheid onder ouderen moet worden tegengegaan. De PvdA vindt het  van belang dat
er voldoende aanbod is van activiteiten voor ouderen. De gemeente moet initiatieven op dat
gebied stimuleren en faciliteren.

 Mantelzorgers worden gekoesterd door goede begeleiding, cursussen en de mogelijkheid te
organiseren om van tijd tot tijd even op verhaal te komen.

 Ouderen moeten meer betrokken worden bij de inrichting van de gemeente.
 Decentralisatie van de zorg en introductie van buurtteams zijn ook voor ouderen van groot

belang.

8. GEZONDHEIDSZORG HOOG OP ONZE AGENDA

Wat hebben we er al aan gedaan?

- De gevaren van het gebruik van alcohol en drugs prominent op de agenda van de Raad
gezet;

- Goed aanbod van medische en zorgvoorzieningen Lansingerland breed gerealiseerd.
- Aanrijtijden door extra ambulance in brandweerkazerne is sterk verbeterd.

Wat gaan we er verder aan doen?

 De PvdA vindt het belangrijk dat er een goed over de kernen verspreid aanbod is van woon-
en zorg- en ontmoetingsvoorzieningen voor ouderen en mensen met een (psychische,
lichamelijke of verstandelijke) handicap.

 Het aanbod aan zorgvoorzieningen en gezondheidscentra groeit mee met de toename van het
aantal inwoners.

 Alcohol en drugs kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. De PvdA wil daarom een
grootschalig onderzoek onder de Lansingerlandse bevolking over het gebruikspatroon. Indien
de uitkomsten van het onderzoek daartoe aanleiding geven wordt overgegaan tot passende
maatregelen.

9. SPORT VOOR IEDEREEN

Wat hebben wij er aan gedaan?

Over sport is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Toen de PvdA in 2011 toetrad tot het college
en de portefeuille sport overnam, was er sprake van een grote achterstand in het beleid. Inmiddels is
er een forse inhaalslag gemaakt in goed overleg met de sportverenigingen. Over veel bestaat
overeenstemming maar nog niet over alles. Vooral de hogere huurprijzen vanwege door de raad
vastgestelde profijtbeginsel en de nieuwe huurcontracten vallen de verenigingen zwaar.  De PvdA
heeft daar begrip voor maar constateert dat het financieel gezien momenteel niet anders kan. De
PvdA hecht grote waarde aan sport en een goede relatie met de sportverenigingen. Sport bindt, houdt
mensen gezond, zorgt voor maatschappelijke  initiatieven en draagt bij aan de ‘Wij’ samenleving die
de PvdA voorstaat. Sportverenigingen moeten als innovatieve maatschappelijke ondernemers een
belangrijke rol gaan spelen bij de aanstaande decentralisaties waaronder die van de jeugdzorg, Een
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goede samenwerking tussen sport en gemeente is dan ook zeer noodzakelijk en staat voor de PvdA
borg voor duurzame oplossingen die continuïteit garanderen.

- In de periode 2007-2010 heeft de gemeente fors geïnvesteerd in nieuwe velden, spothallen en
een zwembad met buitenbad.

- Vanaf 2010 speelt het profijtbeginsel waardoor sportverenigingen jaarlijks een oplopend
bedrag aan huur moeten betalen. Daarmee gaat de dekkingsgraad met betrekking tot het
bedrag dat de gemeente uittrekt voor investeringen, kapitaalslastenafschrijvingen en
onderhoud en het bedrag dat de sportverenigingen jaarlijks aan huur betalen snel omhoog.

- Lansingerland beschikt momenteel over fraaie, moderne sportaccommodaties.

Wat gaan wij er verder aan doen?

 Profijtbeginsel blijft van kracht.
 Onderzoek instellen naar voor- en nadeel van de oprichting van een verzelfstandigd

sportbedrijf buitensport waarbij de gemeente alle taken met betrekking tot investeringen,
beheer en onderhoud en exploitatie overdraagt aan een door de buitensportverenigingen op
te richten sportbedrijf.

 Verdere samenwerking tussen sportverenigingen, ouderen, zorg, jongerenwerk, BSO, scholen
blijven stimuleren ten behoeve van activiteiten op maat en een optimaal gebruik van de
accommodaties. Intensieve samenhang zoeken met de drie decentralisaties op het sociale
domein.

 Onderzoek naar de haalbaarheid van een door de Pedaalridders gewenste  wielerbaan in het
A.M.G. Schmidtpark.

 Goede relatie en samenwerking tussen gemeente en sportverenigingen bevorderen.
 Toekomstige vraag naar aantal en type accommodaties goed blijven volgen ten behoeve van

planning van voorzieningen in de toekomst.
 Meer aandacht voor de sport door ongeorganiseerden (grootste groep sporters).

10. JONGEREN, EEN DERDE VAN ONZE INWONERS IS JONGER DAN 22 JAAR

Wat hebben wij er aan gedaan?

- Besluiten genomen over de nieuwbouw van basisscholen en BSO in de Westpolder van
Berkel en Rodenrijs.

- Er komt nieuwbouw voor het voortgezette onderwijs Melanchthon Bleiswijk aan de Merenweg
- Kwaliteit van de kinderopvang is op orde.
- Jongerenwerk is Lansingerland op vele plekken actief op straat.
- Speelmogelijkheden in alle buurten van Lansingerland gerealiseerd inclusief een meerjaren

onderhouds- en vervangingsprogramma met behulp van burgerparticipatie.
- Centrum Jeugd en Gezin is van start gegaan. Goed aanbod ontwikkeld van preventieve

jeugdzorg en gezinsondersteuning ondermeer door Humanitas Home Start.
- Decentralisatie Jeugdzorg in 2015 wordt samen met de Stadsregio intensief voorbereid.

Wat gaan wij er verder aan doen?

 Decentralisatie Jeugdzorg in 2015 verder concreet handen en voeten geven. Aandacht voor
burgerparticipatie van de zijde van ouders & kinderen bij de vormgeving van deze zorg.
Stimuleren van burgerinitiatieven voor preventieve en gezinsondersteunende activiteiten
dichtbij huis.

 Brede school concept krijgt in Lansingerland eindelijk vorm in de Westpolder.
 Het beroemde Lansingerlandse Jeugddebat moet weer in ere worden hersteld.
 Feestcafe voor jongeren in A.M.G. Schmidtpark komt eindelijk van de grond.
 Van alles te doen in het A.M.G. Schmidtpark voor jongeren via burgerinitiatieven en een echte

skatebaan.
 Hang en ontmoetingsplekken voor jongeren met Wifi.
 De PvdA vindt een gevarieerd en passend onderwijsaanbod in Lansingerland belangrijk.

Er moeten voldoende basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar zijn.
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11. KUNST & CULTUUR ZIJN MEER DAN GELD ALLEEN

Wat hebben wij er aan gedaan?

- Monumenten & de historische dorpslinten in stand houden.
- Gemeentehuis open gesteld voor optredens en tentoonstellingen.
- Initiatieven uit samenleving gestimuleerd.
- Budget kunst A.M.G. Schmidtpark park is veiliggesteld.
- Toekomstbestendigheid van de bibliotheek Oostland is geregeld.
- Historische Laan van Koot is behouden gebleven.
- Steun gegeven aan de drie historische verenigingen en het Bleiswijkse Museum.

Wat gaan wij er verder aan doen?

 Instellen van een evenementencommissie A.M.G. Schmidtpark ten behoeve van organisatie
van culturele, sportieve, recreatieve evenementen in het nieuwe & bruisende Stadspark.

 Gemeentehuis gebruiken als ‘Gemeenschapshuis’ met vele culturele activiteiten en
tentoonstellingen van lokale kunstenaars.

 Stimuleren van een initiatief uit de samenleving dat leidt tot een openlucht theater in het
A.M.G. Schmidtpark.

 Onderzoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden om kunst & cultuur bij de mensen te
brengen.

 Kunst- en cultuurmanifestaties in het park, naar het voorbeeld van andere gemeenten.
 Stimuleren van maatschappelijk initiatief om de Veilingklok voor Bleiswijk te behouden

wanneer de Greenery van Bleiswijk naar Naaldwijk gaat verhuizen.

12. VERKEER & VERVOER OP DE GOEDE WEG

Wat hebben wij er aan gedaan?

- Komst ZoRo-bus en verhoging frequentie RET netwerk Lansingerland.
- Doortrekken Metro-E naar Slinge brengt kortere reistijden richting Rotterdam centrum met

zich.
- Snellere & frequentere bereikbaarheid Bleiswijk.
- Meer fietsenstallingen bij Metro E haltes en ZoRo-bushaltes.
- Fietspaden plan & bewegwijzering in en om Lansingerland vrijwel voltooid.
- Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2008 vrijwel geheel uitgevoerd. Alle 30 km zones zijn gereed.
- Laan van Mathenesse (noordelijk deel van de ring Lansingerland) in uitvoering. Lansingerland

Ring is daarmee geheel voltooid.
- Komst station Bleizo in voorbereiding.
- N 209 tussen Bleiswijk/A12 en Bergschenhoek/Doenkadeplein gerenoveerd en

geherstructureerd. Nieuwe aansluiting bij Bergschenhoek dorp.
- Komst A13/A16 voorbereid via raadsbesluit met strikte voorwaarden.
- Verbetering fiets- en autoveiligheid: gevaarlijke hotspots zijn opgeruimd.
- Verkeersveiligheid bij scholen is op peil gebracht.
- Grote voorstander van komst Metropoolregio met vervoersautoriteit als een van de

hoofdtaken.

Wat gaan we er verder aan doen?

 Zorgen voor aansluiting van ZoRo-bus op station Bleizo.
 Betere aansluiting vanuit Bleiswijk naar NS station in Zoetermeer/Bleizo.
 Eventuele aanpassing Mobiliteitsplan 2008 na evaluatie in 2015 via Burgerparticipatie.
 Geluidshinder voor omwonenden rond N209 oplossen.
 Aanleg A13/A16 onder strikte randvoorwaarden (inpassing in Lage Bergse Bos via landtunnel,

geen geluidsoverlast in Bergschenhoek).
 Stap voor stap van ZoRo-bus naar railverbinding door aftakking Metro-E naar Bleizo.
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 Bewaakte fietsenstallingen bij Metrostations.
 Verbetering OV vanuit Lansingerland naar Rotterdam Alexander als onderdeel van project

aanleg A13/A16.
 Parkeernota klaar (voldoende plek bij winkelcentra, stations en in de Vinex wijken) en geen

betaald parkeren in de centra.
 Vanaf 2015 inzet van de nieuwe Metropoolregio voor beter afgestemd & kwalitatief OV en

verkeersprogramma in onze Metropoolregio.
 Veilige verlichting van het Landscheidingsfietspad tussen station Rodenrijs en station

Bleizo/Zoetermeer en de fietspaden die via het A.M.G Schmidtpark diverse woonwijken
verbinden.

13. HERRIE IN LANSINGERLAND GAAT STOPPEN

Wat hebben we er aangedaan?

- Herrie is het thema waar wij in onze weekverslagen de meeste aandacht aan hebben
geschonken.

- HSL: maximaal 57 dba geluidsbelasting is de norm.
- HSL: intensief contact met Tweede Kamerfractie. Schriftelijke vragen mee voorbereid. Idem

naar aanleiding van Voortgangsrapportages van ministerie I&M over ontwikkeling van de HSL.
Deelname college Lansingerland aan Ronde Tafelgesprekken van de Tweede Kamer over
onze HSL perikelen, werkbezoek Tweede Kamer aan HSL, bezoek staatsecretaris aan HSL
pilot in december 2013.

- Druk op realisering HSL pilot maatregelen (raildempers, bodemplaten, mini-schermen) in
2013, intensief geluidsmeetprogramma in 2011-2012, voorbereiding definitief maatregelen
pakket in 2014 op basis van maximaal 57 dba geluidsbelasting.

- Druk blijven houden op stillere aanvliegroutes naar Rotterdam The Hague Airport via de
Rottemeren. Definitieve uitvoering via GPS-aanvliegprocedure wordt in 2014-2015 verwacht.
Met deze aanpak schreven wij in 2010 nationale luchtvaartgeschiedenis.

- Toenemende geluidshinder N209 ter hoogte van Bergschenhoek en Bleiswijk centrum op de
(provinciale) agenda gezet.

Wat gaan wij er verder aan doen?

 Meetprogramma HSL opzetten naar aanleiding uitvoering geluidswerende maatregelen naar
aanleiding van pilot.

 Intensief overleg met onze Tweede Kamer fractie voortzetten.
 Inzet en frequentie van typen HSL en ander treinmaterieel intensief volgen en op

geluidseffecten evalueren.
 Overleg met provincie Zuid-Holland over geluidsmeetprogramma N209. Periodiek meten van

verkeersintensiteit. Verbeterprogramma opzetten in combinatie met de ontwikkeling van
A13/A16. Burgerparticipatie mbt de aanpak.

 Standaardaanvliegroutes via GPS over Rottemeren worden in 2014-2015 praktijk.
 Voorbereiding nieuw Luchthaven Besluit 2014 met burgerparticipatie. Nieuw Luchthaven

Besluit (ministerie I&M is bevoegd gezag) moet veel geluidswinst voor omwonenden van de
luchthaven met zich brengen. Meer vliegbewegingen alleen indien vliegtuigen geluidsarmer
worden en economische betekenis van meer vliegverkeer helder is. Voortaan geen herrie
vliegtuigen meer op Rotterdam Airport.

 Goede samenwerking rond de geluidsdossiers met onze collega PvdA fracties in Tweede
Kamer, Provinciale Staten, Rotterdam, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer.

14. PARKEN & GROENZONES & MILIEU VORMEN ONS GROENE HART

Wat hebben wij er aan gedaan?

- De aanleg van het A.M.G.Schmidtpark is in volle gang. Burgerparticipatie met betrekking tot
de inrichting & activiteiten is inmiddels goed van de grond gekomen (skatebaan, wielerbaan,
kinderboerderij, speelplekken, openlucht activiteiten).

- Plannen voor de inrichting & beheer van de groen & natuurgebieden Groenzoom &
Triangelpark & Vlinderstrik zijn inmiddels gereed en worden uitgevoerd.
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- Hoeksepark & Rottemeren gebied zijn op orde. Fietspaden plan van Rottemeren naar
Delfland/Schie is gereed en wordt nu aangelegd (Vlinderstrik).

- Burgerparticipatie ten aanzien van inrichting speelplekken in buurtplantsoenen loopt. Plan om
veilige speelplekken periodiek te vernieuwen is operationeel.

- De aloude Laan van Koot in Rodenrijs is nog bewaard gebleven.
- Grote beheer en onderhoudsplannen zijn vastgesteld.
- Lansingerland is steeds meer een fietsvriendelijke gemeente. Het regionale en lokale

fietspaden net is vrijwel rond.
- Nieuwe Gemeentehuis is duurzaam ontwikkeld en voorzien van zonnepanelen.
- Er wordt door de gemeente duurzaam aanbesteed.
- Voorbereiding nieuwe contracten vanaf 2015 met betrekking tot afvalophaal staat sterk in het

teken van burgerparticipatie en duurzaamheid.

Wat gaan wij er verder aan doen?

 In 2014 moet het A.M.G.Schmidtpark en later het Hoeksepark gereed zijn. Er moet een forse
stap gezet zijn bij de aanleg van de Groenzone Pijnacker-Berkel, de Vlinderstrik en de
Rottezoom. Bij de inrichting van deze gebieden worden bewoners en natuurorganisaties actief
betrokken.

 Meer horeca en leuke terrassen in het A.M.G. Schmidtpark.
 Goede & veilige fietspaden tussen Rottemerengebied, Vlinderstrik, Delfland, Bieslandse Bos

en Balijbos.
 Rottemerengebied heeft behoefte aan meer kwalitatief goede horeca en de komst van een

hotel en/of camping/bungalowpark op de grens van dit gebied.
 Slim en flexibel beheer van de Groenzoom met kansen om in te spelen op initiatieven uit de

samenleving.
 De natuurgebieden die als een groene long om onze gemeente heen liggen, zijn er om voor

jong en oud om te recreëren. De PvdA pleit ervoor dat inwoners van Lansingerland, maar ook
regelmatige bezoekers uit andere gemeenten, mee helpen het gebied naar de wensen van de
gebruikers verder te ontwikkelen.

 Bij het beheer van de groene gebieden staat het principe van “social return” centraal en is
inzet van vrijwilligers een belangrijke eis.

 Ten aanzien van het recreatieve groen in  het Rottemerengebied geldt dat aan groen,
recreatie en horeca gerelateerde bebouwing kan worden toegestaan wanneer dat een
versterkende functie voor de benutting exploitatie van het gebied heeft. De vestiging van een
hotel in de buurt van het Rottemeren gebied kan een bijdrage leveren aan de recreatie en
economische versterking van Lansingerland.

 De PvdA wil dat Lansingerland in 2025 een klimaatneutrale gemeente is. Er komt een
concreet stappenplan om dit doel ook echt te realiseren. Via de innovatieve inzet van de
glastuinbouw kan Lansingerland een belangrijke energieproducent worden, ook voor de
inwoners van de gemeente zelf. Wij gaan voor een duurzame economie.

 De gemeente koopt haar producten 100% duurzaam in en zorgt voor een klimaatneutrale
eigen organisatie.

 Monumenten, veenweiden, lintstructuren en ander historisch landschap moet waar mogelijk is
beschermd worden. De aloude Laan van Koot in Rodenrijs moet blijven.

 Gemeente werkt actief aan een gemeentebreed “eco-return”, faciliteert gezamenlijke inkoop
van zonnepanelen en het plaatsen van stroomstations voor auto’s en fietsen.

 75% van het huishoudelijke afval wordt in 2020 gescheiden ingezameld.
 Premie op door inwoners inleveren van gescheiden afval (lagere heffingen).
 De lege bouwlocatie Wilderszijde de komende jaren ook benutten voor initiatieven uit de

samenleving die in het teken staan van duurzaamheid, zelfvoorziening, milieu experimenten.
Stimuleren dat inwoners meer gaan volkstuinieren.

 Strijd tegen de paardenpoep op de openbare weg en fietspad.

15. VEILIGHEID BLIJFT ZICHTBAAR

Wat hebben we gedaan?

- Beleidskader integrale veiligheid is vastgesteld.
- Actieve deelname aan en goede dienstverlening door onze Veiligheidsregio.
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- Vrijwillige Brandweer heeft een goede positie in de Veiligheidsregio behouden.
- Uitrol van ‘Buurttoezicht’ over vele wijken in Lansingerland.
- Goede samenwerking politie, brandweer en andere hulpdiensten met gemeente

Lansingerland..

Wat gaan wij er aan doen?

 Veiligheid in Lansingerland mag niet afnemen. Niet alleen een laag criminaliteitscijfer is van
belang. Minstens zo belangrijk is dat mensen zich ook veilig voelen. Samen met bewoners
wordt gewerkt aan een veilige woonomgeving.

 Strenge handhaving is nodig: regels zijn regels en criminaliteit en overlast wordt aangepakt.
 Buurttoezicht intensiveren naar alle buurten en wijken in Lansingerland.
 Toekomst Vrijwillige Brandweer blijft onze PvdA aandacht vragen.

16. OPENHEID & INTEGRITEIT ZIJN VANZELFSPREKEND

Wat hebben wij er aan gedaan?

- Lansingerland is landelijk gezien een van de koplopers als het gaat om het formuleren en in
de praktijk brengen van gemeentelijk integriteitsbeleid.

- Raad heeft procedure met betrekking tot geheimhouding en vertrouwelijkheid van bepaalde
informatie en de periode waarvoor die geldt formeel vastgelegd.

- College houdt zich strikt aan de ‘actieve informatieplicht’ bij de informatievoorziening aan de
Raad.

- Informatie is alleen vertrouwelijk wanneer de Wet Openbaarheid van Bestuur dit verplicht of
ingeval van een kwetsbaar gemeentelijk belang vanwege onderhandelingen met derden of
wanneer de positie van derden in het geding komt. De rest is openbaar.

- Informatievoorziening via gemeentelijke website en app is sterk verbeterd.

Wat gaan wij er verder aan doen?

 De veranderde relatie tussen overheid en burger (‘Andere overheid, Andere burger’) vraagt
om doorontwikkeling van het gemeentelijke integriteitsbeleid.

 Verdere verbetering van de gemeentelijke informatievoorziening via internet door nog betere
zoekfuncties op de website.

 In VNG verband de Wet Openbaarheid van Bestuur aanpassen aan de nieuwe, digitale tijden.

16. TOT SLOT

Om dit programma te realiseren hebben wij de steun van de Lansingerlandse kiezers hard nodig.
Meedoen aan een nieuw college waarin wij onze idealen, plannen en ideeën kunnen gaan realiseren,
is voor ons noodzaak. Wij willen niet aan de politieke zijlijn staan.
Een college zonder de PvdA werkt niet. Veel wat wij in 2007 en 2010 wilden bereiken, hebben wij
ook feitelijk gerealiseerd. Wat wij hebben beloofd, hebben wij ook gedaan. Met een fractie van drie
personen in de Raad en een Wethouder (sinds oktober 2011) in het college.
Met de steun van de kiezers kunnen wij verder blijven bouwen langs de rode lijn die wij hebben
ontwikkeld en die in dit verkiezingsprogramma verder is uitgewerkt.

Stem daarom op ons, de PvdA Lansingerland, op woensdag 19 maart 2014!


