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In de vroege ochtendzon wacht Fatima bij de halte Bonfut in Rodenrijs op de sneltram die haar naar haar werk bij de  
Technische Universiteit in Delft zal gaan brengen. Lang wachten hoeft zij niet, de sneltram rijdt elke 5 minuten. Het kost haar,  
na een overstap op de sneltram naar Delft in het prachtige OV-Transferium bij Rotterdam The Hague Airport, nauwelijks  
25 minuten om de plek van bestemming in de Delftse TU-wijk te bereiken. Fatima heeft een bijzondere dag voor de boeg.  
Als wetenschappelijk onderzoekster luchtvaarttechnologie zal zij samen met haar onderzoeksteam een plan presenteren dat 
elektrisch vliegen ook voor grotere vliegtuigen een stap dichterbij gaat brengen. Haar droom is dat dit in 2035 eindelijk  
werkelijkheid gaat worden.

Intussen brengt Fouad , de echtgenoot van Fatima, hun twee kinderen van 4 en 6 jaar naar school. Fatima en Fouad wonen 
sinds 2024 in de nieuwe wijk Wilderszijde. De beide kinderen gaan naar de openbare school “De Wilderse Plas” die staat bij 
de plek waar ooit een meertje was gepland. Dat kwam er niet vanwege de vogels die dan een bedreiging voor overvliegende 
vliegtuigen zouden worden.

De school van de kinderen biedt buitenschoolse opvang en onderwijs tussen 6.30 uur en 20.00 uur. Alle basisscholen hebben 
samen met de organisaties voor buitenschoolse opvang vanaf 2020 een compleet aanbod ontwikkeld. Er is ook gespecialiseer-
de opvang voor kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Ideaal en een grote dagelijkse zorg minder voor drukke 
ouders als Fatima en Fouad.

Fouad werkt vlakbij huis bij de gemeente Lansingerland. Hij is daar sinds 2022 teamchef Basisbanen & Inkomen. En met  
succes. In 2018 hadden nog zo’n 700 inwoners van de gemeente een bijstandsuitkering. Vele van hen waren toen kansloos 
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voor werk, zelfs in de toen compleet overspannen arbeidsmarkt. Samen met een enthousiaste wethouder en een bevlogen 
team ging Fouad 8 jaar geleden aan de slag om uitkeringen in banen om te zetten. Er kwam samen met Rotterdam &  
Zoetermeer een gezamenlijk werkbedrijf waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in dienst treden via een 
Basisbaan. Zij verdienen een gewoon cao loon, zijn sociaal verzekerd en krijgen op hun 68ste naast hun AOW een  
aanvullende pensioenuitkering. 

Henriette (56) is één van de 250 Lansingerlanders die zo een vaste baan gevonden hebben. Zij werkt samen met 20 collega’s 
als onderhoudsvrouw en toezichthouder op sportpark Het Hoge Land. Zij is er de hele dag en dus ook de oren en ogen van 
het park. Voor de sportverenigingen is dit een uitkomst. Omdat jonge Lansingerlanders vanwege het vóór 2022 gevoerde 
bouwbeleid hier geen woning konden vinden, zijn zij naar elders verhuisd. Betaalbare woningen waren toen alleen nog te  
vinden in Rotterdam Zuid en op de Zuid Hollandse eilanden. Te ver om bij hun oude verenigingen te blijven sporten en ook  
als vrijwilliger te blijven werken. Voor Henriette is de Basisbaan een uitkomst: “Ik stond vanwege mijn leeftijd en mijn slechte 
rug al jaren aan de kant. Het was thuis armoede troef. Nu werk ik weer de hele dag en ben onder de mensen. Fantastisch!” 
Het regionale werkbedrijf dat voor de basisbanen zorgt, telt in 2030 liefst 10.000 banen. Het werkbedrijf zorgt, samen met  
de regionale ROC’s, ook voor vakopleidingen en taalcursussen en is de ruggengraat van de samenleving geworden. 

Fatima’s werkdag verloopt intussen voorspoedig. De landelijke en regionale pers is uitgelopen om van haar en haar onder-
zoeksteam te horen of elektrisch vliegen nu eindelijk door gaat breken: “Met de ontwikkelde technologie is het nu mogelijk 
om vanaf 2035 met maximaal 150 passagiers naar bestemmingen als Londen, Berlijn, Brussel, Parijs, Hamburg en Frankfurt te 
vliegen. Rotterdam The Hague Airport heeft nu dus geen uitbreiding van de geluidsruimte meer nodig. Zo pakken we alles”. 
Met de sneltram is zij rond de klok van 17.00 moe maar voldaan weer thuis. Zij haalt direct de kinderen van school. 

Het huis van Fatima en Fouad is volledig van gaslos. Zij kochten hun huis in 2024 voor 250.000 euro, voor hen een lot uit de 
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loterij. Wilderszijde is een heel kindvriendelijke en kinderrijke wijk. Er wonen heel veel starters in de ongeveer 1500 apparte-
menten die de wijk telt. Daarnaast zijn er 1000 betaalbare grondgebonden woningen. De wijk telt 25% sociale huurwoningen, 
25% middel dure huizen en 25% koopwoningen tot 250.000 euro. De rest van de huizen zijn duurdere koopwoningen. Fatima: 
“Van geluidsoverlast van de luchthaven hebben we nauwelijks last. Alle huizen zijn perfect geïsoleerd. Bovendien wonen we 
aan de westzijde van de wijk, vlakbij het AMG Schmidtpark. De 250 treinen per dag in de HSL-bak hoor je hier nauwelijks”. 

Het is nog steeds een mooie zomerse dag wanneer Fouad van zijn werk terugkomt. Het is maar 10 minuten fietsen.  
Na de maaltijd en voor het slapen gaan van de kinderen gaat het gezin nog even spelen in de Waterspeelplaats in het  
AMG Schmidtpark. Daar wordt door buurtbewoners volop gebarbecued en bij gekletst. Als het slecht weer is, biedt de  
nabij gelegen moskee Al Fath gastvrij onderdak. Veel buurtbewoners komen er graag even buurten. 

Henriette is intussen met haar elektrische fiets in 20 minuten ook weer thuis. Zij woont samen met haar vrouw Ada en hun 
zoons Mees (14) en Jeroen (17) in een sociale huurwoning in Bleiswijk. Mees en Jeroen zitten in Bergschenhoek op de  
Vwo-school. Zij gaan elke dag op de fiets. Mees: “Fijn dat er in 2024 eindelijk een veilige fietstunnel onder de N209 bij  
Bleiswijk centrum kwam. Die verkeerslichten waren echt een crime en bovendien reuze onveilig. Ook de verlichting van het 
fietspad langs de Landscheiding is top. Mijn moeder vertelde dat zij vroeger in de winter in het pikkedonker daarover naar 
school moest. Bloedlink, lijkt mij!”

Ada (52) is wat later thuis. Zij werkt als zorgverlener 20 uur in de week bij Laurens aan de Noordeindseweg in Berkel en  
Rodenrijs. Omdat zij veel avonddiensten en ook nachtdiensten draait, gaat zij meestal met de elektrische auto. “Vlakbij  
mijn huis en bij mijn werk zijn er voldoende oplaadpunten. We reden altijd op benzine maar sinds 2028 zijn elektrische  
auto’s vrijwel net zo duur in aanschaf en veel voordeliger in onderhoud en in energiekosten. Toen was onze keuze dus niet  
zo moeilijk meer!”
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Henriette, Mees en Jeroen zijn enthousiast over de recente verbreding van de doorgaande fietspaden tussen de drie kernen 
en alle buurgemeenten. Jeroen: “Die fietspaden zijn bijna dubbel zo breed geworden. Hierdoor zit het langzame en snelle 
fietsverkeer elkaar nauwelijks meer in de weg. Met mijn ‘gewone’ elektrische fiets ben ik in 25 minuten in Rotterdam en  
Zoetermeer en binnen 45 minuten in Den Haag. Vanavond ga ik nog even lekker een rondje rijden met vrienden!”

Ada heeft in haar baan gedurende de afgelopen jaren vele veranderingen mee gemaakt, vertelt zij in haar zonnige tuin.  
“De zorgsector is de afgelopen 10 jaar ingrijpend veranderd. De politieke beleidsmakers zijn gelukkig weer terug gekomen 
van het idee dat álle ouderen zo lang mogelijk thuis moesten blijven. We merkten dat dit veel eenzaamheid opleverde en  
dat ook de zorgverlening aan huis steeds complexer werd. Bovendien kromp het aantal vrijwilligers sinds 2020 enorm.  
Onze gemeente is door de bevolkingssamenstelling “druk, druk, druk”. De vanzelfsprekende inschakeling van mantelzorgers 
werd de afgelopen jaren een enorm probleem”. 

Ada is daarom door Laurens gevraagd om meer uren te gaan werken. De vraag naar geschoold personeel is groot en is een 
enorm knelpunt. Gelukkig betaalt de zorgsector bijna 20% meer dan in 2020. De nieuwe regering koos voor een stevige 
versterking van de publieke sector en voor een actieve overheid die sturend optreedt als het gaat om grote maatschappelijke 
vraagstukken. Het antwoord op de boze gele hesjes en het populisme van 10 jaar geleden. Ada: “Werken in de zorg wordt nu 
echt gewaardeerd. Nu de jongens groter worden, wil ik graag meer uren gaan werken”. 

Zoon Jeroen werkt tijdens de vakanties bij een groot glastuinbouwbedrijf in Bleiswijk. Naast orchideeën produceert dit bedrijf 
heel veel energie via de zonnepanelen op de kassen en via de restwarmte die aardwarmte oplevert. Dit tot grote voldoening 
van wethouder Valmir (PvdA) die duurzaamheid en economie in zijn portefeuille heeft. Hij is deze zonnige dag met de dienst-
fiets toevallig op bedrijfsbezoek bij de werkgever van Jeroen. Valmir: “Lansingerland is inmiddels al voor 75% energie neutraal. 
Vrijwel alle glastuinbouwbedrijven leveren energie aan woningen en andere bedrijven. Ook Rotterdam The Hague Airport dat 
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vele hectares zonnepanelen langs de start en landingsbaan heeft geïnstalleerd, levert goedkope stroom aan omwonenden. 
Lansingerland telt nu 35000 woningen. Daarvan is nu al de helft van gaslos. Alle 5500 sociale huurwoningen zijn bovendien 
goed geïsoleerd en van zonnepanelen voorzien”. 

Wethouder Valmir constateert trots dat de revolutie in de zorg, de komst van Basisbanen en de energietransitie enorm heeft 
bijgedragen aan de groei van de lokale en regionale economie. “Ons college met wethouders van GroenLinks, PvdA en WIJ 
Lansingerland huize koos in 2022 voor een sterk sturende aanpak. Wij rekenden direct af met de ideologie van ‘besturen op 
afstand’ en dat heeft ons geen windeieren gelegd. We zitten er bovenop. Ik verwacht dat Lansingerland volgend jaar tot de 
top 5 van Nederlands sterkste economische gemeenten zal behoren”. 

Fatima en Henriette zijn in hun vrije tijd als vrijwilliger actief in de stichting Lansingerland Cultuur. Femke (38) uit  
Bergschenhoek is directeur van deze stichting die in 2025 werd opgericht. De stichting exploiteert de lokale omroep  
RTV Lansingerland, de bibliotheken en het Historisch Museum Lansingerland, zorgt voor de steeds wisselende beelden  
exposities in de parken en plantsoenen en runt de drie Cultuurhuizen die Lansingerland rijk is. Femke: “Toen ik in 2019 in  
Bergschenhoek kwam wonen, schrok ik van de staat van de kunst & cultuur in Lansingerland. Die was voor een gemeente  
van 60.000 inwoners écht onder de maat, vond ik. Nu wonen hier ruim 75000 mensen die kunnen genieten van een breed  
en gevarieerd aanbod. We werken intensief samen met Rotterdam. Onze stichting doet geregeld een beroep op het depot  
dat de Rotterdamse kunst in de buitenruimte beheert.

Op deze zomerse namiddag is er een bestuursvergadering in het Cultuurhuis in Berkel dat sinds 2022 gevestigd is in de 
Oudelandsehof. Femke: Vandaag vergaderen we lekker buiten op het prachtige terras. We beslissen dan op het verzoek van 
de gemeente Rotterdam om ons samen met hen te kandideren voor de titel Europese Culturele Hoofdstad 2040”. Femke is 
blij dat de gemeente stevig investeert in kunst & cultuur. “Kunst & cultuur bindt mensen, verrijkt de woonomgeving en prikkelt 
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de gezamenlijke creativiteit. Zo werden we ook een festival gemeente op hoog niveau. Het AMG Schmidtpark en het Hoge 
Bergsebos gelden in ons land als absolute top-festivallocaties. André Rieu komt hier graag, net als Golden Earring en andere 
top-bands!”

Op pad langs de bedrijven in Lansingerland fietst wethouder Valmir deze zonnige middag ook langs de N209 tussen  
Bergschenhoek en Bleiswijk. Het verkeersbeeld is heel rustig nu de maximum snelheid tussen de Groendalseweg en de  
aansluiting met de nieuwe A13 Rotterdam bepaald is op 60 km. “Dit scheelt ontzettend veel vieze lucht, CO2 uitstoot,  
geluidsoverlast voor de direct omwonenden en ook heel veel verkeersongevallen. Bovendien is de weg zo minder  
aantrekkelijk geworden voor het sluipverkeer op weg naar de A12 of de A13 naar Dordrecht”.

De mooie zomer van 2030 ten spijt moet de wethouder die avond nog brainstormen in het Gemeentehuis onder leiding van 
de nieuwe burgemeester Kathy. De gemeente is volop in gesprek met een groep mensen die van weinig geld rond moet zien 
te komen en waarvan de kinderen in armoede opgroeien. Eén van hen is Mathilde (44) uit Rodenrijs die om 19.00 uur in het 
Gemeentehuis voor overleg aanschuift. Door een nare echtscheiding, veel schulden en een ernstig ziek kind is zij in financieel 
zwaar weer terecht gekomen. “Gelukkig weet de gemeente tegenwoordig precies welke gezinnen in Lansingerland het  
financieel moeilijk hebben. Met iedereen is er intensief contact en wordt er een persoonlijk plan van aanpak gemaakt.  
Teamchef Basisbanen & Inkomen Fouad en zijn team werken hard aan oplossingen. Ik heb er zelf veel steun aan en anderen 
ook. Inmiddels is het aantal kinderen dat in armoede opgroeit met de helft gedaald. Nog maar 4% van de kinderen heeft  
bovendien specialistische jeugdzorg nodig. Tien jaar geleden was dat nog 9%”. 

Voor burgemeester Kathy was het een drukke zomerdag. Samen met wethouder Petrine, Mobiliteit en Regio  
(WIJ Lansingerland) was zij in regionaal en provinciaal verband intensief aan de slag met de toekomstige infrastructuur.  
“We hebben de afgelopen jaren al een enorme stap vooruit gezet. Mooi dat alle 68-plussers nu eindelijk gratis met de RET 



9

kunnen reizen. Metro E gaat in 2031 één keer per drie minuten rijden, station Lansingerland-Zoetermeer telt 15000 reizigers 
per dag en de sneltram vanaf dit station naar station Rodenrijs, het OV-transferium Rotterdam-The Hague Airport en Schiedam 
station is een mega succes. Het spoor tussen Den Haag CS en Gouda wordt in 2032 verdubbeld zodat er dan elke 10 minuten 
in beide richtingen een trein vanaf station Lansingerland-Zoetermeer vertrekt”. Volgens wethouder Petrine is er nu eindelijk 
ook een oplossing voor de verbetering van het OV binnen en tussen de kernen in de maak. Dit is maar goed ook nu 
Lansingerland verder gaat groeien naar 110.000 inwoners als vitaal deel van de nieuwe Stadsprovincie Rotterdam-Den Haag 
die in 2034 van start zal gaan en de Metropoolregio zal gaan vervangen. 

Maartje (37) en Erik (36) zijn de buren van Fatima en Fouad in de wijk Wilderszijde. Zij winkelen vaak in het in 2023 stevig  
uitgebreide winkelcentrum van Berkel en in het compleet gerenoveerde winkelhart van Bergschenhoek. “Het winkelaanbod is 
heel compleet, er is veel gezellige horeca met zonnige terrassen en het parkeren met auto en fiets is er veilig en gratis”.  
Ook het centrum van Bleiswijk is bij hen in trek: “leuk, dat historische winkelcentrum met die speciale winkeltjes! En wat een 
goed idee om in de zomer als toeristische attractie een elektrisch pendeltreintje te laten rijden tussen de bushalte in het  
centrum en het Rottemerengebied!” Dit schitterende gebied vormt samen met de Groenzoom, Vlinderstrik, Triangel,  
Hoge & Lage Bergsebos met zijn fraaie heuvels op het dak van de A16 Rotterdam, Park de Polder en het AMG Schmidtpark 
het groene dichtbij huis-hart van Lansingerland. 

Stap voor stap is Lansingerland het enorme gebrek aan betaalbare huur- en koopwoningen aan het inlopen. Wethouder Ivana 
(GroenLinks) is daar maar wat trots op. “De wachttijden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning zijn  
teruggebracht tot maximaal 2 jaar en ook voor jongeren zijn hier nu kansen op een prima woning. In 3B-Wonen hebben we 
een gouden woningcorporatie. Lansingerland is nu eindelijk verlost van het enorme schuldenpakket vanwege al die gronden 
die niet bebouwd waren. Er is nu voldoende geld voor het sociale domein, infrastructuur, duurzaamheid en goed onderhoud 
van al onze buitenruimten”. 
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Zoon Joris (10) van Maartje en Erik heeft een handicap en is op een rolstoel aangewezen. “Voor ons als ouders was het dus 
heel belangrijk dat wij in een gemeente gingen wonen die veel investeert in toegankelijkheid. Of het nu om de straten,  
winkelcentra en parken gaat of om scholen en sportclubs waar mensen met een beperking écht welkom zijn. Lansingerland 
excelleert hierin. Mensen met een beperking voelen zich hier echt welkom. Wij zijn reuze blij dat Joris hier kan opgroeien!”

Zijn er dan echt geen zorgen in Lansingerland? Burgemeester Kathy en wethouder Valmir zijn er uitgesproken over: “Ondanks 
de Brexit van 2019 en de economische recessie van 2024-2025 is de economie in onze gemeente toch blijven groeien.  
Dit komt omdat al onze kaarten zijn gezet op innovatie, op kennisindustrie & tuinbouw, op dienstverlening, op logistiek en op 
de grote distributiecentra op Oudeland en langs de A12 bij station Lansingerland-Zoetermeer. De Railterminal bij Bleiswijk is al 
een groot succes. Waar wij ons grote zorgen over maken, is dat al onze bedrijventerreinen nu al tjokvol zitten. We kunnen geen 
kant meer op. En je weet, stilstand is achteruitgang. Samen met de nieuwe Stadsprovincie Rotterdam-Den Haag moeten we 
snel aan een oplossing gaan werken!”

Lansingerland maakt zich op voor een zomerse avond, het einde van zomaar een zonnige dag in 2030. Een uitgelezen kans om 
nog even te gaan chillen in het AMG Schmidtpark. Dat doen de hoofdrolspelers in dit verhaal maar wat graag. Fatima, Fouad, 
Henriette, Ada, Mees, Jeroen, Femke, Valmir, Ivana, Kathy, Mathilde, Petrine, Maartje en Erik schuiven gezellig aan op het 
terras van de uitspanning in het AMG Schmidtpark. Net als de oud-wethouders Ankie, Simon en Albert die in 2019 het 500ste 
weekbericht nog meemaakten. Samen kijken ze naar de prachtig ondergaande zon boven Rodenrijs. Het heldere lichtje boven 
de dorpskerk twinkelt. Morgen is het zaterdag en wordt het opnieuw een feestelijke en zomerse dag in Lansingerland 2030. 
Dan verschijnt bovendien het 1000ste jubileum weekbericht van de PvdA-fractie in Lansingerland. 





Begin februari 2019 verschijnt het 500ste weekbericht van de PvdA-fractie in Lansingerland. Sinds de start van de gemeente 
in januari 2007 werd er geen enkele week overgeslagen. Zo schreef de PvdA historie. Het PvdA Lansingerland weekbericht  
is landelijk uniek en is tijdens de afgelopen 12 jaar een veel gelezen medium geworden. Een belangrijke nieuwsbron voor  
PvdA leden, inwoners, lokale en regionale media en maatschappelijke organisaties die geïnteresseerd zijn in het politieke  
wel en wee in Lansingerland. Vergeleken met 2007 is Lansingerland anno 2019 ingrijpend veranderd. Lansingerland verandert  
verder. Hoe zal onze gemeente er in 2030 uitzien wanneer het 1000ste PvdA Lansingerland weekbericht verschijnt? “Zomaar 
een mooie zomerdag in Lansingerland 2030” vertelt het verhaal van de mensen die hier dan zullen wonen en werken. 

De fractie van PvdA Lansingerland


