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Mensen weer centraal in Lansingerland 

De politieke partij ‘PvdA Lansingerland’ is er voor iedereen in Lansingerland. We zijn een sociale partij die 
vooruit wil met Lansingerland. Wij weten goed wat onze inwoners, verenigingen en ondernemers belangrijk 
vinden. We willen dat iedereen zich hier thuis kan voelen. Als je op ons stemt op 16 maart 2022, komen 
inwoners echt centraal te staan in onze gemeente. 
 
De 5 belangrijkste punten in ons verkiezingsprogramma zijn: 
 

1. Vertrouwen in inwoners. Wij willen een gemeentebestuur dat vertrouwen heeft in inwoners en ook 
zelf te vertrouwen is. Medewerkers moeten bereikbaar zijn en begrijpelijke taal spreken. Oudere 
inwoners of mensen met een beperking krijgen veel aandacht. Goed onderwijs, kunst en cultuur 
moeten zorgen voor verbinding. Lansingerland is er voor iedereen! Wat je inkomen, land van 
herkomst, huidskleur, religie of seksuele gerichtheid ook is. 

 
2. Keihard werken aan het tekort aan woningen. We willen dat onze gemeente twee keer zo snel 

woningen gaat bouwen als nu. Dan komen er in de komende 10 jaar totaal 11.000 woningen bij. 
Minstens 60% van alle nieuwe huizen moet betaalbaar zijn voor mensen met een laag en 
middeninkomen. Wij maken ons sterk voor de bouw van 3000 sociale huurwoningen. Ook gaan wij 
“bouwen voor de buurt” zodat ouderen en jongeren in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven 
wonen. Ongeveer 3 van iedere 4 nieuwe huizen moet voor woningzoekenden uit Lansingerland zijn. 

 
3. Goede zorg en passend werk voor iedereen. Iedereen kan pech hebben in het leven. Je bedrijf gaat 

failliet, een beperking maakt meedoen lastig of je kind loopt vast op school. Dan moet je snel goede 
zorg en hulp dichtbij huis kunnen vragen zonder ingewikkelde administratie en wantrouwende vragen. 
Speciale banen (‘basisbanen’) moeten ervoor zorgen dat iedereen goed werk heeft met een loon 
waarvan je prima kunt leven. 

 
4. Jongeren zijn onze toekomst. Lansingerland is één van de jongste gemeenten in ons land. Jammer 

genoeg blijkt dat nog veel te weinig uit het beleid van de gemeente. Wij willen zorgen voor meer 
plekken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Armoede en slechte zorg voor kinderen accepteren 
we niet. Woningnood onder jonge mensen ook niet. 

 
5. Klimaatverandering pakken we samen aan. Daarom moet de energie om je huis te verwarmen, te 

verlichten en te kunnen koken vooral van wind en zon gaan komen. Of misschien wel van warmte die 
overblijft van de industrie in de Rotterdamse haven. Het gemeentebestuur moet zorgen dat die 
overstap voor iedereen betaalbaar en bereikbaar wordt. Lansingerland moet klimaatneutrale huizen 
bouwen in nieuwe wijken, met genoeg groen om grote regenbuien op te vangen.  

 
De glastuinbouw en het Rotterdamse vliegveld doen hard hun best om 100% klimaatneutraal te 
worden. Het vliegveld is binnen Nederland aangewezen als plek om stiller en schoner vliegen en rijden 
te onderzoeken. Onze gemeente kan daaraan meewerken.  
 
Wij blijven ook vechten om de N209 veiliger, minder druk, stiller en schoner te krijgen. Nu verprutst 
deze weg het woonplezier van veel mensen in Bleiswijk en Bergschenhoek.  

 
Meer lezen over wat wij de komende 4 jaar willen bereiken? En over wat wij de afgelopen 4 jaar allemaal 
voor de inwoners van Lansingerland gedaan hebben?  Lees dan ons verkiezingsprogramma en onze 
weekberichten op website lansingerland.pvda.nl 


