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Mensen weer centraal in Lansingerland 

Ons verkiezingsprogramma stelt mensen centraal. Vijftien jaar na het ontstaan van de fusiegemeente 

maken we scherp de balans op. We baseren ons plan op wat we door de jaren heen bij de inwoners 

van de kernen Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs hebben opgehaald in gesprekken.  

 

Lansingerland is een heerlijke plek. Je kunt er fijn winkelen, spelen in de vele parken en gezellig 

sporten in teamverband. Je zit midden tussen grote steden en toch in het groen. Het is fijn wonen in 

de verschillende kernen, zeker als je een goed inkomen en een lekker huis hebt. In een buurt met 

mensen zoals jij. In een gemeente waaraan je best jouw steentje bij wilt dragen, met een 

klimaatadaptieve tuin, een Plukberm, een fietstocht voor een goed doel of een buurtfeest. Dan vind 

je gehoor bij de buurt en de gemeente. 

 

Toch voelt een flink aantal inwoners van Lansingerland zich niet gehoord en begrepen. De vaak 

genoemde kloof tussen burger en overheid bestaat ook in Lansingerland. En ook hier zijn er steeds 

meer ‘have-nots’, naast de ‘haves’. Het leven van jonge mensen staat op pauze omdat er geen 

betaalbare huizen zijn. Mensen werken en hebben toch geldzorgen. Mensen maken zich zorgen over 

de opwarming van onze aarde, maar weten niet goed wat zij eraan kunnen doen. Slapeloosheid door 

schulden, kinderen die door armoede niet meedoen, langdurig werkloos zijn of aan de kant staan 

vanwege een beperking, lang op een wachtlijst voor Jeugd-GGZ, onzekerheid over je bedrijf na de 

coronacrisis, steeds meer herrie van het verkeer, geen passende school voor je kind of moeilijk 

aansluiting vinden in de buurt, omdat je een andere huidskleur hebt. Ook dat is Lansingerland.   

 

Veel van de inwoners die wij spraken vragen om een gemeentebestuur dat de inwoners centraal stelt 

en waarvoor betrouwbaarheid, vertrouwen in mensen, initiatiefrijk en verbindend optreden 

belangrijke waarden zijn. Met als uitgangspunten dat iedereen gelijk wordt behandeld, dat er gelijke 

rechten en kansen zijn, dat je eerlijk deelt in voorspoed en elkaar steunt als het tegen zit. Dat je jezelf 

mag zijn en je thuis kan voelen in je eigen buurt en in de hele gemeente. Dit vraagt niet alleen iets 

van het gemeentebestuur, maar ook iets van de inwoners van Lansingerland zelf. Bijvoorbeeld 

accepteren dat niet iedereen hetzelfde is. Dat we tegenstellingen willen overbruggen,  dat we ons 

verplaatsen in de ander en willen investeren in een samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan 

doen. Waarin iedereen welkom is. Het helpt als een gemeentebestuur daarin het voortouw neemt en 

het goede voorbeeld geeft. 

 

De coalitie die Lansingerland in de periode 2018-2022 bestuurde, heeft veel laten liggen. De kloof 

tussen inwoners en gemeente is groot en veel mensen zijn nauwelijks verbonden met hun kern of 

Lansingerland. Hoogste tijd dus om na te denken over de gezamenlijke toekomst van Bleiswijk, 

Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs én de nieuw te bouwen kern Bleizo-West. Wat willen we de 

komende vier jaren concreet voor elkaar krijgen? Hoe moet Lansingerland er in 2026 uitzien? En in 

2040? 
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Wat de PvdA Lansingerland voor ogen heeft voor 2022-2026  

Als PvdA gaan we voor een sociale en zekere toekomst voor alle huidige én nieuwe inwoners van 

Lansingerland. Wij willen zorgen voor onderlinge verbondenheid in een samenleving waarin inwoners 

erop kunnen rekenen dat iedereen met respect wordt behandeld en iedereen zich zeker en veilig kan 

voelen. Dit respect geldt voor de omgang van inwoners onderling, maar ook voor de omgang van het 

gemeentebestuur met haar inwoners. Het gaat om vertrouwen en gelijke behandeling voor iedereen, 

ongeacht inkomen, herkomst, huidskleur, religie, overtuiging, seksuele oriëntatie, genderidentiteit of 

-expressie en geslachtskenmerken. Lansingerland moet een inclusieve samenleving zijn waarin voor 

iedereen een plek is. 

  

Wie we zijn 

De PvdA in Lansingerland combineert de waarden van de sociaaldemocratie met een frisse kijk op de 

kansen en uitdagingen van het sterk groeiende Lansingerland. Wij zijn een partij die goed weet wat 

inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers in Lansingerland belangrijk vinden. Wij 

zetten ons in voor belangrijke ontwikkelingen in de provincie en de Metropoolregio, als het gaat om 

banen, bouwen, vervoer en duurzaamheid. Als oppositiepartij kozen wij ervoor om voortdurend 

politiek te agenderen en met betere bestuurlijke suggesties te komen. Bij situaties waarin de inwoner 

niet centraal werd gesteld en solidariteit ver te zoeken was. Steeds op basis van signalen van de 

inwoners, de bedrijven, maatschappelijke organisaties en de regionale en landelijke media. 

  

Via onze website berichten wij al 15 jaar lang elke week opnieuw uitgebreid over ons politieke werk. 

Zo werden wij de meest open politieke partij in Lansingerland. Iedereen kan controleren wat wij van 

plan zijn er wat wij er in de praktijk van terecht hebben gebracht. Door onze kennis en inzet zijn wij 

voor velen in de raad een belangrijk kompas als het gaat om de toekomst van Lansingerland. Onze 

kleine fractie heeft door de jaren heen grote successen geboekt op het terrein van betaalbaar wonen, 

sociaal domein, duurzame economische ontwikkeling en mobiliteit. Ons netwerk is groot en zeer 

divers. Wij weten dus als geen ander hoe je op een realistische manier de gezamenlijke toekomst van 

de kernen in Lansingerland veilig stelt. 
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Ons verkiezingsprogramma heeft 5 speerpunten 

Ons verkiezingsprogramma telt 20 aandachtspunten die voor de toekomst van Lansingerland 

belangrijk zijn. De eerste 5 hiervan vormen het hart van ons programma en moeten voor ons in het 

nieuwe collegeprogramma prioriteit gaan krijgen.  

 

Dit zijn die 5 speerpunten: 

1. Gemeente neemt regie voor een zekere toekomst van álle inwoners. Wij kiezen voor een 

bestuur dat de inwoners centraal stelt en waarvoor betrouwbaarheid, vertrouwen in mensen, 

bereikbaarheid,  initiatiefrijk en verbindend zijn belangrijke waarden zijn. De gemeente 

Lansingerland wordt een actieve partner bij maatschappelijke initiatieven. Onze huidige 3 en 

straks 4 kernen Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleizo-West krijgen een hoog 

niveau aan voorzieningen. En iedereen kan zichzelf zijn. 

2. Keihard werken aan de woningnood. De komende vier jaren moet er een grote doorbraak 

plaatsvinden in woningbouw. Hierbij moet ons gemeentebestuur als regisseur optreden. 

Lansingerland gaat jaarlijks zo’n 1000 huizen bouwen waarvan minstens 60% voor mensen 

met een laag en middeninkomen en voor jonge starters. Ook gaan wij “bouwen voor de 

buurt” om ervoor te zorgen dat ouderen en jongeren met een woonwens in hun vertrouwde 

omgeving kunnen blijven wonen. Bouwen is vanzelfsprekend klimaatneutraal en –adaptief en 

wijken zijn groen. De woningbehoefte leidt niet tot een verdeelde samenleving en 

experimenteren met woonvormen wordt gewoon. 

3. Goede zorg en bestaanszekerheid voor iedereen. Iedereen kan pech hebben in het leven. 

Dan is het heel belangrijk dat je snel goede zorg en hulp dichtbij huis kunt vragen zonder veel 

ingewikkelde administratieve rompslomp en wantrouwende vragen. Het vertrouwensprincipe 

moet leidend worden bij de uitvoering van de WMO en de Participatiewet. Eenzaamheid 

wordt bestreden en het ‘granieten bestand’ in de bijstand wordt weggewerkt. Zo moet onze 

gemeente werken om te zorgen voor goede zorg en bestaanszekerheid voor iedereen.  

4. Jongeren zijn onze toekomst. Ongeveer een derde van onze inwoners is jonger dan 18 jaar. 

Lansingerland is één van de jongste gemeenten in ons land. Jammer genoeg blijkt dit nog te 

weinig uit het gemeentelijke beleid. De jeugd komt er vaak te bekaaid af. Dat moet echt 

anders om de toekomst van Lansingerland veilig te stellen. Een deel van de jongeren moet als 

jongvolwassene kunnen blijven wonen in Lansingerland, alleen of met een partner en op 

termijn misschien zelfs met kinderen. Kinderen uit de armoede houden blijft een speciaal 

aandachtspunt. 

5. Lansingerland wordt volledig klimaatneutraal en -adapatief. Dat is één van de grootste 

uitdagingen voor deze tijd. Behalve economische en technische aanpassingen vraagt het ook 

om veel aandacht voor de kosten van de noodzakelijke aanpassingen om je huis te 

verwarmen, te verlichten en te kunnen koken. Deze transitie  moet voor iedereen betaalbaar 

zijn. We moeten zien te voorkomen dat de armen solidair moeten zijn met de rijken als het 

gaat om subsidies voor warmtepompen en zonnepanelen, want zelf kunnen zij die niet 

betalen. We maken onze gemeente rainproof. Het gemeentebestuur treedt op als regisseur 

van het lokale, solidaire transitieproces.  
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Onze plannen in 20 punten   

De volgende 20 punten, met de 5 speerpunten voorop, geven een goed overzicht van wat wij de 

komende jaren precies willen gaan doen om onze sociaaldemocratische idealen voor de inwoners van 

Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en het nieuwe Bleizo-West waar te maken. 

 

1. Gemeente neemt regie voor een zekere toekomst van álle inwoners 

Wij kiezen voor een bestuur dat de inwoners centraal stelt en waarvoor betrouwbaarheid, 

vertrouwen in mensen, initiatiefrijk en verbindend belangrijke waarden zijn. De gemeente 

Lansingerland wordt een actieve partner bij maatschappelijke initiatieven. Onze huidige 3 en straks 4 

kernen Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleizo-West krijgen een hoog niveau aan 

voorzieningen. En iedereen kan zichzelf zijn. 

 

Voor de PvdA ziet dat er zo uit: 

  

 De gemeente geeft in samenspraak met de inwoners antwoorden op gevoelens van 

onzekerheid, onveiligheid en wantrouwen in onze samenleving. 

 Landelijke en lokale regelgeving voor het sociaal domein wordt uitgevoerd op basis van 

sociale waarden en steeds in overleg met maatschappelijke organisaties. Begrippen als 

“Terugtredende overheid”,  “Eigen kracht” en “Zelfredzaamheid” worden vervangen door 

“Solidariteit”, “Bestaanszekerheid” en “Actieve overheid”.  

 De ambtelijke medewerkers worden in aantal en expertise versterkt om grote 

maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: de woningnood, steeds grotere verschillen in 

inkomen en vermogen en klimaatverandering. 

 Er is sprake van échte burgerparticipatie en dat merk je aan de houding van de medewerkers. 

Eindelijk komen ook de wensen van mensen met een laag inkomen in beeld.  

 De dienstverlening wordt behalve efficiënter ook meer mensgericht. Laagdrempeligheid, 

bereikbaarheid  en toegankelijkheid zijn de centrale waarden.  

 De gemeente heeft weer een eigen telefoonnummer met eigen telefonisten. Dat 

vergemakkelijkt het contact met gemeentelijke medewerkers.  

 Bleiswijk houdt een eigen gemeentelijk servicepunt, net als de andere kernen.  

 Gemeentelijke medewerkers werken graag langere tijd voor Lansingerland. De inhuur van 

externe deskundigheid is een uitzondering.  

 Lansingerland heeft een strategisch sterk gemeentebestuur dat midden in de Metropoolregio 

een trouwe, creatieve en verantwoordelijke partner is, die kansen met beide handen aanpakt. 

 Er is een bestuurlijke aanpak die het hoofd biedt aan populisme en de waan van de dag. Alle 

energie gaat naar het voorkomen van misstanden. 

 Raadsleden weten beter wat er in de samenleving speelt en stoppen energie in het maken van 

belangrijke politieke keuzes voor de toekomst in plaats van op de stoel van het college als 

uitvoerder te gaan zitten. 
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2. Keihard werken aan de woningnood  

De komende vier jaren moet er een grote doorbraak plaatsvinden in woningbouw. Hierbij moet ons 

gemeentebestuur als regisseur optreden. Lansingerland gaat jaarlijks zo’n 1000 huizen bouwen 

waarvan minstens 60% voor mensen met een laag en middeninkomen en voor jonge starters. Ook 

gaan wij “bouwen voor de buurt” om ervoor te zorgen dat ouderen en jongeren met een woonwens 

in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wijken zijn groen en bouwen is vanzelfsprekend 

klimaatneutraal en -adaptief. De woningbehoefte leidt niet tot een verdeelde samenleving en 

experimenteren met woonvormen wordt gewoon. 

 

Voor de PvdA ziet dat er zo uit:  

 

We gaan meer bouwen en voor iedereen  

 Wij gaan 11.000 woningen bouwen in de periode 2022-2035, waarvan er minstens 8000 voor 

de inwoners van Lansingerland zélf zijn.  

 Dat kan alleen door een nieuwe kern op Bleizo-West te bouwen met zeker 6000 woningen. 

 Naast Wilderszijde,  gaan we ook snel bouwen bij de Merenweg en Langevaart in Bleiswijk en 

Wolfend in Bergschenhoek.  

 We zorgen voor totaal minstens 60% sociale, betaalbare en bereikbare huizen bij nieuwbouw, 

zodat er gemengde wijken met alle inkomensgroepen en alle leeftijden ontstaan.  

 Topprioriteit is er voor de jongeren die nu in Lansingerland opgroeien zonder perspectief op 

een huis. 

 Voorrang voor betaalbare koop- en huurwoningen krijgen woningzoekenden die werkzaam 

zijn in de zorg, onderwijs, politie, distributie, bouwsector en tuinbouwsector.  

 Wij introduceren “bouwen voor de buurt” als een nieuw concept: bouwen in de buurt als 

antwoord op de specifieke woonbehoeften van woningzoekenden in hun eigen kern of wijk. 

Dit bevordert sociale cohesie en continuïteit in vrijwilligerswerk. Met behoud van karakter 

moeten ook de historische linten of stukken gras hiervoor in aanmerking komen.  

 Een fors deel van de Eneco gelden wordt gereserveerd om al deze bouwplannen (mede) te 

kunnen financieren. 

 Met deze bouwplannen groeit Lansingerland naar 90.000 inwoners, de enige manier om een 

gezonde opbouw van onze bevolking te garanderen. 

De gemeente neemt de regie bij bouwen 

 Doorstroming voor ouderen van een grote naar een kleinere woning wordt met alle kracht 

bevorderd. Daar komt een speciaal financieringsprogramma voor.  

 Ook levensloopbestendig bouwen krijgt veel meer aandacht.  

 Ontwikkelaars krijgen een realisatieplicht om op alle woningbouwlocaties binnen 5 jaar te 

gaan bouwen.  

 De gemeente voert een actief grondbeleid: zelf verwerven van grond verdient de voorkeur.  

 Er komt geen verdere verhoging van de grondprijs voor de bouw van sociale huurwoningen. 
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 Samen met woningcorporatie 3B Wonen zetten wij ons in voor het schrappen van de 

verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting die aan corporaties worden opgelegd. 

 Splitsen van woningen door vastgoedeigenaren om hun rendement te verhogen is uit den 

boze. Verkameren van woningen is vergunningsplichtig. Hierop wordt stevig gehandhaafd.  

 Speculeren met onroerend goed wordt bestreden, zo nodig via een antispeculatiebeding.  

 In Lansingerland krijgen huisjesmelkers geen kans. Wij eisen een zelfbewoningsplicht voor 

huizen.  

Het is prettig en duurzaam wonen in onze wijken 

 Nieuwe wijken moeten perfect bereikbaar zijn via duurzaam OV en de fiets.  

 We bouwen groene en autoluwe wijken met goede voorzieningen. We stimuleren groene 

daken, groene gevels en veel bomen op straat.  

 De prestatieafspraken met 3B Wonen bevatten ook afspraken over de verduurzaming van hun 

woningbezit. 

Woonbehoeften leiden in Lansingerland niet tot een verdeelde samenleving 

 Daarom bouwen we flexwoningen voor starters en statushouders, naast een percentage van 

minimaal 25% sociale huurwoningen.  

 Door speciale aandacht voor nieuwe inwoners in onze gemeente zorgen we ervoor dat 

iedereen zich thuis blijft voelen in zijn eigen buurt. 

 De gemeente is regisseur bij de ontwikkeling van woonprojecten voor arbeidsmigranten.  

 Bedrijven worden verplicht om hun medewerkers (vaak arbeidsmigranten) voldoende en ook 

goede woonruimte aan te bieden. 

 Niemand slaapt op straat. Samen met de regio zorgen we voor voldoende opvanglocaties om 

de dakloosheid aan te pakken.  

 Experimenteren bij bouwen wordt gewoon 

 Experimenteel bouwen op basis van eigen initiatieven van jongeren, ouderen, mensen met 

een beperking en meer gezinshuishoudens wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. 

 Huren wordt even aantrekkelijk als een huis kopen en het gat tussen de starter en 

doorstromer wordt verkleind. 

 

 

3. Goede zorg en bestaanszekerheid voor iedereen 

Iedereen kan pech hebben in het leven. Dan is het heel belangrijk dat je snel goede zorg en hulp 

dichtbij huis kunt vragen zonder veel ingewikkelde administratieve rompslomp en wantrouwende 

vragen. Het vertrouwensprincipe moet leidend worden bij de uitvoering van de WMO en de 

Participatiewet. Eenzaamheid wordt bestreden en het ‘granieten bestand’ in de bijstand wordt 

weggewerkt. Zo moet onze gemeente werken om te zorgen voor goede zorg en bestaanszekerheid 

voor iedereen. 
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Voor de PvdA ziet dat er zo uit: 

  

 Er komt een grondige evaluatie van de aanpak bij de huidige WMO, Jeugdzorg en 

Participatiewet. Staat de mens en de hulpvraag nu echt centraal? Wij kiezen voor minder 

bureaucratie en meer tijd voor zorg en hulpverlening voor de hulpvragers.  

 De marktwerking in de thuiszorg en de eerstelijnszorg moet beëindigd worden.  

 Werken via aanbestedingen remt samenwerking tussen zorgorganisaties te veel af. Andere 

financieringssystemen zijn dus nodig.   

 In elke kern zijn er laagdrempelige en vaak geopende inloopadressen voor informatie, advies 

en verwijzing voor maatschappelijke vragen rond zorg en ondersteuning.  

 De komst van nieuwe huisartsen en tandartsen wordt gestimuleerd. Wachtlijsten zijn uit den 

boze. 

 De toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen voor laaggeletterden en mensen 

met een beperking moet goed geregeld zijn.  

 De wachtlijsten voor jongeren die om GGZ-hulp zitten te springen moeten verdwijnen.  

 De hoogte van de eigen bijdrage in de WMO wordt vastgesteld op basis van het inkomen. Wij 

willen geen abonnementstarieven meer. 

 Al onze kernen krijgen een loket voor sociaal juridische hulpverlening. 

 De zorg voor mensen die schuldhulpverlening nodig hebben, wordt verdubbeld. Er is 

voldoende ambtelijke formatie voor de uitvoering. 
 

 

4. Jongeren zijn onze toekomst 

Ongeveer een derde van onze inwoners is jonger dan 18 jaar. Lansingerland is één van de jongste 

gemeenten in ons land. Jammer genoeg blijkt dit nog te weinig uit het gemeentelijke beleid. De jeugd 

komt er vaak te bekaaid af. Dat moet echt anders om de toekomst van Lansingerland veilig te stellen. 

Een deel van de jongeren moet als jongvolwassene kunnen blijven wonen in Lansingerland, alleen of 

met een partner en op termijn misschien zelfs met kinderen. Kinderen uit de armoede houden blijft 

een speciaal aandachtspunt (zie kader). 

 

Voor de PvdA ziet dat er zo uit: 

  

 In elke kern van Lansingerland komen er Urban Sportsparken, skatebanen en hangplekken die 

allemaal voorzien zijn van internet.  

 Jongeren die in de buitenruimte een eigen feest of andere activiteit willen organiseren, krijgen 

gemeentelijke medewerking. In elke kern wordt hiervoor ruimte gereserveerd.  

 Betaalbaar bouwen voor jonge starters op de woningmarkt krijgt topprioriteit in het 

woningbouwprogramma. Net als goede zorg, onderwijs, een duurzame toekomst, sport, veilig 

verkeer en het kunnen zijn wie je bent voor jongeren.  
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 We zorgen voor uitgaansgelegenheden voor jongeren tussen de 14-18 jaar die dicht bij huis 

uit willen gaan. Op initiatief van de gemeente worden exploitanten gezocht die dit type 

horeca willen gaan uitbaten.  

 Jongeren krijgen gelijke kansen door inclusief beleid bij toegang tot recreatie, sport, 

onderwijs, veilig opgroeien en zorg voor jongeren. 

 

Kader: Hoe de armoede bij kinderen verdwijnt uit Lansingerland 

 

5. Lansingerland wordt volledig klimaatneutraal en -adaptief  

Een klimaatneutrale en –adaptieve gemeente Lansingerland is één van de grootste uitdagingen voor 

deze tijd. Behalve economische en technische aanpassingen vraagt het ook om veel aandacht voor de 

kosten van de noodzakelijke aanpassingen om je huis te verwarmen, te verlichten en te kunnen 

koken. Deze transitie  moet voor iedereen betaalbaar zijn. We moeten zien te voorkomen dat de 

armen solidair moeten zijn met de rijken als het gaat om subsidies voor warmtepompen en 

zonnepanelen, want zelf kunnen zij die niet betalen. We maken onze gemeente rainproof. Het 

gemeentebestuur treedt op als regisseur van het lokale, solidaire transitieproces. 

 

Voor de PvdA ziet dat er zo uit:   

 

Wonen en bedrijvigheid wordt klimaatneutraal 

 Alle nieuwbouw wordt gasloos gebouwd. 

 Gemeentelijke gebouwen zijn in 2030 volledig klimaatneutraal. 

 Energiecoöperaties in de drie kernen worden krachtig door de gemeente gesteund.  

- In de week voor Sinterklaas krijgen alle kinderen waarvan de ouders gebruik maken van 

schuldhulpverlening en/of een inkomen hebben tot 130% van het sociaal minimum een 

Sinterklaasbon van €100.  

- Alle jongeren tot 18 jaar die in armoede opgroeien krijgen een gratis OV abonnement op 

het RET-net.  

- De zorg voor gezinnen die schuldhulpverlening nodig hebben, wordt verdubbeld. Er is 

voldoende ambtelijke formatie voor de uitvoering. 

- Voor kinderen die in armoede opgroeien en extra hulp nodig hebben, regelen we 

huiswerkbegeleiding. 

- Kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn gratis voor ouders met een inkomen op 

bijstandsniveau die in deeltijd werken en/of onderwijs volgen.   

- De gemeente zet zich in voor het schrappen van de kostendelersnorm. Die vergroot de 

eenzaamheid en versterkt de uitzichtloosheid voor kinderen die werken en nog thuis wonen.  

- Werkende ouders in armoede krijgen bijzondere aandacht en hulp op maat.  



 

 

11 

 

 Voor warmteleverantie in woningen, kantoren en bedrijven schakelt heel Lansingerland aan 

op de hopelijk te ontwikkelen warmterotonde met restwarmte van de Rotterdamse haven en 

de glastuinbouw.  

 Ook warmteleverantie op basis van waterstof, waarvoor de bestaande gasleidingen kunnen 

worden gebruikt, is een goede optie.  

 Onze voorkeur gaat uit naar collectieve systemen. Individuele oplossingen, zoals via 

warmtepompen, moeten we alleen toepassen wanneer het met waterstof of restwarmte niet 

lukt. 

 Nog lang niet alle daken in Lansingerland zijn voorzien van zonnepanelen. Nieuwe 

promotiecampagnes en blijvende beschikbaarheid van een gemeentelijk fonds om 

voorfinanciering mogelijk te maken, blijven noodzakelijk. 

 In elk winkelcentrum in onze drie kernen is er een informatiepunt waar inwoners informatie 

en advies kunnen krijgen over isoleren van woningen, subsidiemogelijkheden en de stand van 

zaken met betrekking tot het gehele transitieproces. Energiecoaches zullen hierbij praktisch 

behulpzaam zijn.   

 De gemeentelijke voorlichting over de energietransitie dichtbij huis wordt geïntensiveerd. 

 Ophalen van afval vindt gescheiden plaats. De hoeveelheid restafval moet fors 

teruggedrongen worden.  

We passen onze gemeente aan de klimaatverandering aan  

 Alle schoolpleinen en speelplekken in de openbare ruimte worden vergroend.  

 Bij het ontwerp van nieuwe wijken wordt verstening vermeden. 

 Er komt in het kader van de operatie Steenbreek een campagne om tegels in tuinen te 

verwijderen en te vervangen door groen. 

 Er komen voldoende buffermogelijkheden voor overvloedig regenwater, verspreid over heel 

Lansingerland.  

Vervoer is steeds meer duurzaam 

 Lansingerland krijgt een uitgebreid netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto’s. 

 Door elektrisch verkeer (privé, transport, OV) neemt het verkeerslawaai af. 

 Gemeentelijke transportmiddelen zijn in 2030 volledig klimaatneutraal. 

 Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is in 2030 volledig klimaatneutraal. 

 Het resultaat van het brede participatieproces dat moet leiden tot een breed gedragen 

voorstel voor het nieuwe luchthavenbesluit voor RTHA moet voor Lansingerland leidend zijn. 

 Stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) werkt voor heel Nederland als 

aanjager en als platform voor bedrijven, wetenschap, onderwijs en overheden aan de komst 

van 100% klimaatneutrale luchtvaart.  Lansingerland zoekt de mogelijkheden van 

samenwerking met RHIA, mede vanuit het perspectief van duurzaam vervoer voor de 

glastuinbouw en een duurzame en geluidsarme luchtvaart.  

 Drones voor het transport van pakjes, het uitvoeren van overheidstaken en misschien ook het 

personenvervoer gaan de komende jaren een grote opmars maken. Regelgeving hiervoor is 

noodzakelijk om overlast te voorkomen.  
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Luchtkwaliteit verbetert 

 Burgermeetnetwerken zijn een goed initiatief als het gaat om het meten van de luchtkwaliteit 

en de hoogte van het geluid in de directe woonomgeving. Het bevordert ook het bewustzijn 

van burgers hierover. Onze gemeente helpt de initiatiefnemers dit netwerk te onderhouden 

en uit te breiden.  

 Er komt een structureel meetpunt voor ultra fijnstof in de omgeving van A16 Rotterdam, 

RTHA, N209 en HSL-tracé. In Nederland wordt tot op heden ultra fijnstof alleen nog maar 

structureel gemeten in Amsterdam Osdorp, niet ver van Schiphol. Voor ultra fijnstof bestaan 

nog geen Europese normen. Die moeten er wel komen. 

We houden duurzaam leven betaalbaar voor iedereen 

 De gevolgen van de transitie naar klimaatneutraal en -adaptief moeten betaalbaar zijn voor 

iedereen. Iedere maatregel wordt beoordeeld op betaalbaarheid voor mensen met een laag 

inkomen.    

 We voeren een inruilmogelijkheid voor witgoed in voor inwoners met een inkomen tot 130% 

sociaal minimum.  

 Voor elk huishouden met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum is een energiebox 

beschikbaar met hierin duurzame producten zoals ledlampen, waterbesparende douchekop 

en tochtstrips.   

 We monitoren het effect van afvalscheiding voor huishoudens met een laag inkomen. 
 

 

6. Verbinding vormt de basis voor de toekomst van Lansingerland 

Lansingerland moet een gemeente worden waar iedereen welkom is en waar iedereen zich zelf kan 

zijn. Iedereen moet in onze samenleving kunnen meedoen en ook een steentje bijdragen. Dat wordt 

ook van je verwacht. In Lansingerland delen we eerlijk in voorspoed en steunen elkaar als het tegen 

zit. Je kan je thuis voelen in je eigen buurt, eigen kern en in de hele gemeente.  

 

Voor de PvdA ziet dat er zo uit: 

    

 Nieuwe inwoners in onze gemeente krijgen uitgebreid aandacht, zodat ze zich snel thuis 

voelen. Er komt een welkomstprogramma door de burgemeester. 

 Onze lokale identiteit is wat ons bindt. We zijn allemaal Lansingerlanders.  

 Meer mensen met lage en middeninkomens en mensen met een praktisch beroep moeten 

hier kunnen wonen, waardoor Lansingerland een goede afspiegeling van de landelijke 

samenleving gaat vormen. Dat vergemakkelijkt de verbinding. 

 Continuïteit bij vrijwilligersorganisaties gaan we versterken door professionele coördinatie en 

ondersteuning én door jonge mensen een huis in onze gemeente te bieden. Oudere 

vrijwilligers delen hun expertise en werken samen met jongere mensen. 
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 “Iedereen mag zichzelf zijn”. Wij verzetten ons tegen iedere vorm van discriminatie op grond 

van inkomen, land van herkomst, huidskleur, religie, overtuiging, seksuele oriëntatie, 

genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.  We bestrijden de steeds meer 

gesignaleerde islamofobie. 

 Solidariteit betekent voor ons dat we niet alleen voor ons zelf en eigen kring opkomen maar 

juist ook voor de ander. 

 Er komen gemeentelijke programma’s in het kader van verbinden (bijvoorbeeld in het kader 

van de Regenbooggemeente, komst van asielgerechtigden en werving van vrijwilligers voor 

sport en maatschappelijke organisaties). 
 

  

7. Het gemeentebestuur garandeert een veilige en inclusieve gemeente 

Het vertrouwen kunnen hebben dat iedereen gelijk wordt behandeld, dat er gelijke rechten en 

kansen zijn, en dat de overheid de inwoners centraal zet. Dat is wat ons gemeentebestuur moet gaan 

uitstralen en garanderen. Dat vraagt een andere houding van de gemeentelijke medewerkers en de 

partners voor veiligheid en ondersteuning.  

 

Voor de PvdA ziet dat er zo uit: 

    

 “Inclusief Lansingerland” en vertrouwen in elkaar wordt de rode lijn in al het gemeentelijke 

handelen. Toepassing van algoritmen bij de uitvoering van de sociale zekerheid gebeurt in 

Lansingerland niet. 

 Het mes gaat in de plicht tot tegenprestatie. Wederkerigheid en menselijke waardigheid staan 

centraal.  

 De gemeente komt duidelijk op voor de rechten van iedereen. Gelijkheid en vrijheid zijn 

immers de basis voor de rechtstaat en van onze samenleving. 

 Alle medewerkers van onze gemeente volgen een cursus over omgaan met 

vooringenomenheid. Discriminatie op welke grond dan ook is ontoelaatbaar. 

 Uitkeringsgerechtigden in het kader van de Participatiewet krijgen adviesrecht over het 

gemeentelijke beleid en uitvoering. Hiertoe wordt een adviescommissie ingesteld. 

 Wie een klacht of melding heeft, kan altijd veilig terecht bij de gemeente, politie en 

hulpverlenende instanties. Niemand wordt in de steek gelaten. 

 Diversiteit is troef in de opbouw van het gemeentelijke apparaat. De gemeente geeft het 

goede voorbeeld en legt hiervoor subsidie- en aanbestedingsvoorwaarden op.  

 “Thee drinken” met elkaar helpt echt! Het gemeentebestuur gaat vaker op de thee bij 

nieuwkomers in de gemeente. 

 Symbolen doen ertoe. Sinterklaas is een feest voor iedereen en dus zal ook in Lansingerland 

Piet veranderen van kleur. 
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8. Onderwijs en kinderopvang vormen de start voor een zekere toekomst 

Wij zorgen voor een onderwijsaanbod dat aansluit op de vraag van de inwoners. Officieel gaat de 

gemeente alleen maar over onderwijshuisvesting maar intensief overleg met schoolbesturen op basis 

van de knelpunten die de gemeente ziet, kan in de praktijk tot goede oplossingen leiden.  

 

Voor de PvdA ziet dat er zo uit: 

   

 Alle onderwijsgebouwen worden perfect onderhouden, worden klimaatneutraal, krijgen 

groene schoolpleinen en worden goed geventileerd.  

 Er is een breed aanbod in onderwijssoorten voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.  

 Lansingerland mist nog speciaal onderwijs. Gelet op de groei van onze gemeente moet er 

hiervoor ruimte komen. 

 Ook de beschikbaarheid van middelbaar beroepsonderwijs (MBO) is nog beperkt. Ook hier zijn 

er groeimogelijkheden in samenwerking met lokale en regionale bedrijven. 

 De samenwerking tussen onderwijs, zorg, jongerenwerk, gemeente, arbeidsmarkt, politie, 

sport en cultuur is nog te incidenteel. Periodieke werkconferenties om knelpunten in beeld te 

krijgen en gezamenlijk oplossingen te formuleren zijn hard nodig. 

 Kinderen die in armoede opgroeien moeten aan alle schoolactiviteiten kunnen meedoen 

(schoolreisjes, excursies, feestjes). “Vrijwillige” ouderbijdrage mag geen sta in de weg zijn.  

 De komst van nieuwe kinderopvang en voorzieningen voor buitenschoolse opvang (BSO) 

wordt gestimuleerd. Wachtlijsten moeten verdwijnen. 

 We bieden ruimte voor de komst van brede scholen waar onderwijs, zorg en 

talentontwikkeling samenkomen. Zij vormen ook een steun in de rug voor kansarme kinderen.  

 We bevorderen de betrokkenheid van ouders door ondersteuning bij de opvoeding te geven.  

 We stimuleren het verenigingsleven, vrijwilligerswerk en burgerschap van de inwoners door 

dit actief onder de aandacht te brengen bij leerlingen en ouders.  

 We ondersteunen educatieve activiteiten tijdens de weekends en de vakantieperiodes.  

 De voorschool wordt een basisvoorziening onder regie van het onderwijs en toegankelijk voor 

alle kinderen.  

 In het onderwijs wordt veel aandacht besteed aan de energietransitie en andere aspecten van 

duurzaamheid. 
 

 

9. Welzijn van ouderen voor een vitale samenleving   

Ouderen vormen een vitaal onderdeel van Lansingerland en zijn steeds meer actief in 

vrijwilligerswerk en betaalde arbeid. Dat moeten we ondersteunen met een gevarieerd, passend 

woningaanbod, cultuur, horeca en maatschappelijke ondersteuning. Het algemene aanbod aan 

voorzieningen moet aansluiten bij hun specifieke, uit hun leeftijd voortvloeiende behoeften maar er 

zijn natuurlijk ook extra maatregelen nodig. 
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Voor de PvdA ziet dat er zo uit: 

   

 Ouderen worden op alle fronten behandeld als een belangrijke spil van de Lansingerlandse 

samenleving. Ze hebben veel expertise, meer tijd dan jongeren, kennen de geschiedenis van 

onze gemeente en zetten zich graag in. 

 “Bouwen voor de buurt”, het nieuwe bouwconcept dat wij voorstellen, wordt ook voor 

ouderen met een woonvraag  belangrijk. Zo kunnen zij in hun vertrouwde omgeving blijven 

wonen en creëren zij door te verhuizen ruimte voor jongere woningzoekenden.  

 Eigen initiatieven van ouderen, zoals bouwplannen die gericht zijn op de komst van 

woongroepen voor ouderen of hofjeswoningen, worden gesteund.  

 Er worden voldoende grondgebonden woningen voor ouderen gebouwd.  

 De komst van kleinschalige ontmoetingsplekken voor ouderen dichtbij huis wordt bevorderd. 

Dit kan ook in en rond scholen of sportlocaties zijn, soms in het kader van vrijwilligerswerk.  

 Inloopadressen voor informatie en advies bieden ook voor ouderen die dit willen een specifiek 

aanbod. 

 Sociaal-culturele activiteiten in allerlei soorten en maten worden georganiseerd voor ouderen 

in alle kernen. Ook het nieuwe Cultuurhuis in Berkel centrum moet een breed programma 

voor ouderen aanbieden.  

 De steun aan mantelzorgers moet beter. Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk. Samen met hen 

wordt op initiatief van de gemeente bekeken hoe de gemeente en maatschappelijke 

organisaties beter kunnen ondersteunen.  

 Veiligheid op straat, goed openbaar vervoer naar en tussen de kernen, bestrijding van 

eenzaamheid en armoede, beschikbaarheid van vrijwilligers en professionele zorg zijn ook 

voor ouderen zeer belangrijke thema’s. Met hun specifieke vragen en behoeften wordt 

uitdrukkelijk rekening gehouden.  

 Het college voert minstens twee maal per jaar overleg met de ouderenbonden en organisaties 

over bovenstaande thema’s.  

 
 

10.  Lansingerland steunt innovatie voor duurzame welvaart en welzijn 

De economie, oftewel economische welvaart, is geen doel op zich. Het is een middel om 

bestaanszekerheid en vooral ook welzijn voor onze inwoners te bereiken. Fijn werk onder goede 

arbeidsomstandigheden hoort daar ook bij. Duurzame, innovatieve bedrijvigheid moet de ruimte 

krijgen in Lansingerland. Voor mensen die door een lichamelijke, sociale of psychische 

arbeidsbeperking niet in staat zijn om regulier werk te krijgen, zijn er door de gemeente aangeboden 

basisbanen. Zo kan iedereen aan de slag in Lansingerland. 

  

Voor de PvdA ziet dat er zo uit: 
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Globale, regionale en lokale economie is duurzaam en innovatief  

 Iedereen heeft recht op werk en daarvoor zorgt een bloeiende regionale en lokale economie 

met vooral duurzame en innovatieve bedrijven. 

 Greenport Lansingerland is een wereldspeler en zorgt voor vele banen. Daarom draagt ons 

gemeentebestuur ook financieel bij aan de innovatie van de glastuinbouw (onderzoek en 

research). De ontwikkeling Horti-Sciencepark vormt daarbij een speerpunt. 

 In 2040 is de glastuinbouw 100% klimaatneutraal en is het oppervlaktewater helemaal 

schoon.  

 De aansluiting onderwijs-bedrijfsleven is een belangrijk vast agendapunt voor het periodiek 

overleg gemeente-ondernemersorganisaties.  

 Er komen geen distributiecentra meer op resterende lege bedrijvenlocaties. Werving wordt 

gericht op de maakindustrie en start ups in innovatieve sectoren. 

 Samen met de gemeente Rotterdam, vakbonden en ondernemersorganisaties werken wij aan 

verbindingen tussen Mainport Rotterdam, Greenport Lansingerland en RTHA/RHIA als 

innovatieve economische aanjagers voor onze regio. 

 Lokale bedrijvigheid is goed ingebed in de kernen 

 Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en in de toekomst Bleizo-West kennen goed 

onderhouden en bereikbare winkelcentra met een breed aanbod, leuke horeca en een 

plezierig verblijfsklimaat.  

 Ieder van de kernen heeft sterke ondernemersverenigingen als gesprekspartner van de 

gemeente.  Doelen en aanpak worden goed afgestemd in regulier overleg. 

 Bedrijventerreinen worden goed bereikbaar via openbaar vervoer. De Laan van 

Mathenesse/WUR Bleiswijk krijgt een bushalte. Voor Oudeland wordt gezocht naar een OV-

modaliteit op maat. 

Iedereen gaat richting een betaalde baan 

 Van het huidige minimumloon van nog geen €10,- per uur kun je niet rondkomen. 

Lansingerland spreekt zich daarom uit voor een verhoging van het wettelijk minimumloon 

naar €14,- bruto per uur en betaalt dat ook voor werk dat voor de gemeente wordt 

uitgevoerd, direct of indirect. 

 Lansingerland maakt serieus werk van het creëren van basisbanen voor mensen die onder de 

Participatiewet vallen en geen kans meer hebben om een plaats op de reguliere arbeidsmarkt 

te verwerven. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn dat minimaal het minimumloon wordt 

betaald, de cao van de overheid met goede scholingsmogelijkheden, andere secundaire 

arbeidsvoorwaarden en pensioensopbouw geldt en de basisbaan niet tot verdringing van 

werkgelegenheid leidt. Onze gemeente stopt dus met werken zonder loon!   

 Mensen met een arbeidsbeperking hebben recht op betere ondersteuning en begeleiding. 

 In de regio komt een sociaal ontwikkelbedrijf dat de werkgever wordt van de mensen met een 

basisbaan en dat moet fungeren als springplank voor mensen met een arbeidsbeperking naar 

regulier werk en als vangnet voor wanneer dat (nog) niet mogelijk is. 
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11.  Lansingerlandse post-COVID aanpak in teken van een zekere toekomst  

Van de maatschappelijke en economische gevolgen van COVID-19 zijn we waarschijnlijk nog lang niet 

af. De gevolgen van de pandemie moeten blijvend aandacht krijgen om een verdere 

inkomensongelijkheid in onze gemeente te voorkomen. 

 

Voor de PvdA ziet dat er zo uit: 

 

 De gemeente brengt in 2022 in kaart wat COVID-19 direct en indirect heeft aangericht bij 

inwoners en maatschappelijke organisaties. De raad wordt actief betrokken bij het opstellen 

van een passend hulpprogramma in samenwerking met de Rijksoverheid en Provincie.  

 Wij zorgen dat daar ruim geld voor is. Speciale aandacht is er voor het voorkomen van 

tweedeling in samenleving (‘haves’ and ‘have-nots’) en van inwoners die tegenover elkaar 

komen te staan.  
 

 

12.  Kunst en cultuur voor verbinding en fijner leefklimaat  

Kunst en cultuur waren de afgelopen jaren het ondergeschoven kind in onze gemeente. Maar 

levendige, prettige kernen vragen om een goed aanbod aan kunst en cultuur. Bleiswijk, 

Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs verdienen een flinke impuls die past bij de verdere groei van 

het aantal inwoners. Kunst en cultuur zorgen voor verbinding en ontmoeting tussen mensen en 

verrijken het leefklimaat.  We willen kunst en cultuur dus nadrukkelijk versterken. Ook straks in 

Bleizo-West. 

 

Voor de PvdA ziet dat er zo uit: 

  

 In 2023 staat er in elke kern een Cultuurhuis met een lokale bibliotheekvestiging en veel 

ruimte voor kunst en cultuur. Dé plek voor iedereen voor sociale verbinding, studie, les  aan 

laaggeletterden, voor laagdrempelige ontmoeting en voor informatie en advies.   

 Het jaarlijkse budget voor kunst en cultuur wordt stap voor stap verhoogd met €1 miljoen om 

kunst en cultuur in Lansingerland te stimuleren (podia, amateuristische kunstbeoefening, 

bibliotheekwerk). Dit kan gefinancierd worden via de meerinkomsten die voortvloeien uit de 

groei van onze gemeente.  

 Wij stimuleren de komst van meer kunst in openbare ruimten. 

 Er is veel aandacht voor culturele activiteiten voor jongeren. Voor hen is er nog veel te weinig 

te beleven in Lansingerland. Ze krijgen daar zelf veel over te zeggen. 

 De komst van een Historisch Museum Lansingerland waarin de drie bestaande historische 

verenigingen samenwerken wordt gestimuleerd. Het oude Bleiswijk centrum is een mooie 

plek hiervoor.  
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 Wij zorgen voor goede verspreiding van kunst- en cultuurvoorzieningen over de huidige drie 

kernen.   

 Ook de nieuwe wijk Bleizo-West krijgt een passend aanbod aan kunst en cultuur, in 

samenhang met ontmoeting en verbinding tussen de bewoners van de wijk en hun link met 

Lansingerland. 

 Het toch al schaarse culturele erfgoed in onze kernen, waaronder ook verschillende kerken, 

moet behouden blijven. Het subsidiebeleid moet vanuit die visie worden herzien en 

uitgevoerd. 

 

 

13.  Schoon, heel en veilig als blijvende waarde in openbare ruimte  

De openbare ruimten in onze gemeenten zien er over het algemeen goed onderhouden uit. Dat 

willen we graag zo houden en waar nodig uitbreiden. Het draagt bij aan veiligheid en verbinding. 

 

Voor de PvdA ziet dat er zo uit:  

 

 Onze inzet is om in heel Lansingerland het hoogste onderhoudsniveau A te realiseren. 

 Het uitstekend werkende digitale klachtenmeldingssysteem wordt  gecontinueerd.  

 Bij grote infrastructurele werken in een wijk worden de inwoners via een goede 

participatieaanpak intensief en ruim op tijd betrokken.  

 Bij herinrichting van wijken en buurten wordt gewerkt aan een klimaatneutrale omgeving 

en een goede waterhuishouding.  

 Veel aandacht is er voor veilige kinderspeelplaatsen en plekken voor jongeren om elkaar 

te ontmoeten. 

 Voor ouderen moeten er schone, veilige zitplekken zijn in de openbare ruimte, 

bijvoorbeeld in winkelcentra en in parken. 
 

 

14.  Verkeersveiliger en duurzamere mobiliteit  

De komende jaren zal het verkeersbeeld stap voor stap gaan veranderen. Auto’s, bussen en 

vrachtwagens die rijden op fossiele brandstof maken plaats voor elektrische of via waterstof 

aangedreven vervoermiddelen. Het verkeerslawaai neemt af. De groei van het aantal (elektrische) 

fietsen zal fors blijven groeien. Het openbaar vervoer moet zich gaan herpositioneren als gevolg van 

al deze ontwikkelingen. De opmars van drones voor het vervoer van pakjes en ook van personen is 

een kwestie van tijd. Het denken over mobiliteit zal ingrijpend veranderen. De verkeersveiligheid gaat 

daarom ook nieuwe eisen stellen. 

 

Voor de PvdA ziet dat er zo uit: 
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Verbeterde mobiliteit 

 Een adviesbureau met topexpertise in stedenbouw gaat de nu niet aantrekkelijke ruimtelijke 
overgangen tussen de kernen onderzoeken en komt met een plan voor verbetering. 

 Geïnventariseerd wordt ook welke lokale en regionale fietspaden verbreed moeten worden 

vanwege het toegenomen gebruik. Ook hierbij is verbinding tussen de kernen een 

aandachtspunt. 

 Voor auto’s en fietsen geldt overal binnen de bebouwde kom een maximum snelheid van 30 

km p/u met uitzondering van aangewezen ontsluitingswegen waar een maximum van 50 km 

gaat gelden voor auto’s.  

 In alle winkelcentra in de kernen zijn er voldoende plekken om de fiets te stallen. Daar 

moeten bewaakte fietsenstallingen komen. 

 Het parkeren van leenscooters en leenauto’s wordt gereguleerd. 

 De knip op de Noordeindseweg ter hoogte van de rotonde Planetenweg/Oostmeerlaan blijft 

gehandhaafd. 

 Er komt toch een fietstunnel ter hoogte van de rotonde Klapwijkseweg/Oudelandselaan, 

omdat de verkeersintensiteit daar steeds groter wordt door de groei van de Westpolder en er 

nog geregeld vervelende ongelukken zijn. 

 Het deel van de N209 tussen de Ankie Verbeek-Ohrlaan in Rotterdam en de Groendalseweg in 

Bleiswijk wordt een gemeentelijke ontsluitingsweg. De status van doorgaande provinciale weg 

verdwijnt dus als uit onderzoek blijkt dat dit bijdraagt aan de leefbaarheid in Bleiswijk en 

Bergschenhoek en geen te grote verstoring van het autoverkeer in onze regio oplevert. 

Hierdoor vermindert de verkeersdruk rond Bleiswijk en Bergschenhoek en ontstaat er ruimte 

om het nu nog rommelige gebied tussen deze kernen opnieuw vorm te geven. 

 Drones voor het transport van pakjes, het uitvoeren van overheidstaken en misschien ook het 

personenvervoer gaan de komende jaren een grote opmars maken. Voor de 

verkeersregulatie, veiligheid en privacybewaking zijn regels en handhaving nodig. 

 Gezien de te verwachten grote veranderingen in het toekomstige verkeersbeeld is een 

complete doorrekening van de nieuwe verkeerstromen, het gebruik van wegen en de 

parkeernormen nodig. Daarom doen wij nu geen beloften over parkeernormen. 

 

Breder beschikbaar OV  

 Nu het keerspoor van Metrolijn E bij Pijnacker-Zuid gereed is, zal er tijdens de spitsuren snel 

worden begonnen met de 5 minuten frequentie op het traject Rotterdam-Pijnacker-Zuid. 

Onze gemeente moet met bus-OV en parkeren van fiets en auto het gebruik van Metrolijn E 

stimuleren en faciliteren. 

 De bushalte Bonfut wordt in ere hersteld nu de bouw van de wijk Rodenrijsevelden en 

Wilderszijde is gestart. 

 De weekend nachtmetro E tussen Rotterdam en Pijnacker-Zuid blijft rijden  

 Er komt ook een bushalte op de Laan van Mathenesse nabij de WUR Bleiswijk 

 Buslijn 174 blijft de winkelcentra van Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek bedienen. 
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 De ZoRo-busbaan tussen station Lansingerland-Zoetermeer en station Rodenrijs wordt 

omgevormd tot een sneltramlijn en vanaf station Rodenrijs wordt deze doorgetrokken naar 

RTHA en Schiedam.  

 Er komt een snelbuslijn van Delft via Lansingerland en de nieuwe A16 Rotterdam naar station 

Rotterdam Alexander.  

 Er komt eindelijk gratis OV voor iedereen met een inkomen op bijstandsniveau op het gehele 

lijnennet van de RET.  

 Alle NS en Metrostations krijgen een bewaakte fietsenstalling. 
 

 

15.  Recreatie in de groene longen voor Lansingerland 

Lansingerland telt vele prachtige groen- en recreatiegebieden binnen de eigen grenzen en de 

omgeving. De Groenzoom in Berkel en Rodenrijs, het Lage- en Hogebergsebos in Bergschenhoek en 

Bleiswijk, de Bleiswijkse Fles, de Rottemeren bij Bleiswijk, de Vlinderstrik in Rotterdam, de 

Ackerdijkseplassen in Pijnacker, het AMG Schmidtpark in Berkel en Rodenrijs, De Bergboezem in 

Berkel en Rodenrijs, Park de Polder in Bergschenhoek en na de voltooiing van de A16 Rotterdam het 

nieuwe park de Triangel dat een verbinding gaat vormen tussen Park de Polder en het Lage 

Bergsebos. Dankzij goede provinciale en regionale samenwerking zijn zij tot stand gekomen en 

worden zij goed beheerd en onderhouden. Goed dat er nu een camping is bij boerderij het 

Lansingerland in Bergschenhoek en dat het aantal B&B ’s voorzichtig groeit. Lansingerland is een 

groene gemeente midden in de drukke Metropoolregio. Dit moeten wij koesteren en versterken. 

 

Voor de PvdA ziet dat er zo uit: 

 

 Lansingerland steunt de activiteiten van organisaties die zich inzetten voor de exploitatie van 

de groenvoorzieningen, zoals Outdoor Valley. 

 Veel aandacht is er voor het stimuleren van de recreatie in ons gebied. Het inspirerende 

regionale initiatief van stichting PlezierRivier Rotte wordt door ons van harte gesteund.  

 De samenhang tussen en de bereikbaarheid van de verschillende groen- en recreatiegebieden 

moet worden versterkt. De komst van de fietsroute  “Van Rotte naar Schie” is hierbij van 

groot belang.  

 De toeristische relatie tussen Bleiswijk centrum en het aanpalende Rottemerengebied kan 

veel sterker. Bezoekers van dit gebied moet het aantrekkelijk worden gemaakt om ook een 

kijkje in Bleiswijk centrum te gaan nemen. 

 Fietspaden en fietsverkeer moet veiliger voor verschillende snelheden.  

 De vrijwilligers van Rotta zijn en blijven een belangrijke overleg- en kennispartner als het gaat 

om het behoud en uitbouw van onze groene omgeving.  

 Lansingerland ondersteunt het snel voltooien van Park de Polder, aanleggen van het 
Triangelpark (tussen Bergweg–Zuid en de N209), en het ontwikkelen van het Hoekse Park 
(zowel West als Oost) en ook de Rottezoom (vanaf de A12 langs de Rotte). 
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 Biodiversiteit is een belangrijk punt van aandacht en actie, net als de kwaliteit van ons 
oppervlaktewater.  

 Meer bomen zijn onontbeerlijk in het kader van de klimaatadaptatie.  

 Natuur-inclusief bouwen is de grote uitdaging voor de komende jaren. Daarom wordt hier bij 
het opstellen van de nieuwbouwplannen uitdrukkelijk aandacht aan besteed. 

 Het parkeerterrein bij de Hergerborch wordt toch een plantsoen met een parkeergarage 
eronder zodat er vanuit Berkel winkelcentrum een groene passage naar het AMG Schmidtpark 
ontstaat.  
 

 

16.  Toegankelijkheid als voorwaarde voor een inclusief Lansingerland  

Iedereen moet in Lansingerland kunnen meedoen en zichzelf kunnen zijn. Maar dat gaat niet vanzelf. 

Wij zullen nog heel wat moeten doen voordat onze gemeente écht voor iedereen toegankelijk is. 

 

Voor de PvdA ziet dat er zo uit: 

 

 De aanpak van de toegankelijkheid van alle openbare ruimten en gebouwen met een publieke 

functie is nog steeds te incidenteel. Er komt een integraal programma voor heel Lansingerland 

met een structurele aanpak waarbij eerst de prioriteiten worden aangepakt.  

 De gemeente stimuleert bedrijven en maatschappelijke organisaties om ook in hun gebouwen 

en terreinen de toegankelijkheid te verbeteren.  
 

 

17.  Inburgeren in een welkom Lansingerland  

De nieuwe inburgeringswet biedt kansen om nieuwkomers/statushouders beter op te vangen in de 

lokale samenleving. Werken en de taal leren kan worden gecombineerd en de directe toegang tot 

arbeidsmarkt en scholing brengt mensen met elkaar in contact. Ook zij horen erbij en maken deel aan 

onze inclusieve samenleving. 

 

Voor de PvdA ziet dat er zo uit: 

 

 Er worden voldoende sociale huurwoningen gebouwd om in de vraag van 

nieuwkomers/statushouders en ook van andere woningzoekenden te voorzien. Voorkomen 

moet worden dat groepen woningzoekenden in het politiek-maatschappelijke debat tegen 

elkaar uit worden gespeeld. Flexwoningen zijn een goede optie. 

 Er is een sluitende samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisaties die voor de 

begeleiding zorgdragen (Humanitas Lansingerland), corporatie 3B Wonen en onderwijs- en 

culturele instellingen (taalscholen, Bibliotheek Oostland, scholen), medische en 
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zorgvoorzieningen. De gemeente en Humanitas Lansingerland hebben voldoende formatie 

beschikbaar om deze taken goed uit te kunnen voeren.  

 Voor een deel van de nieuwkomers/statushouders zal het beschikbaar komen van basisbanen 

een kans zijn om goed te integreren en hun toekomst veilig te stellen.  

 De gemeente zet alles op alles om ervoor te zorgen dat nieuwkomers/statushouders een 

volwaardige en kansrijke plek in onze samenleving krijgen. Daartoe wordt een breed 

programma ontwikkeld voor heel Lansingerland. 
 

 

18.  Sport als gezonde smeerolie voor Lansingerlanders    

Sport moet voor iedereen bereikbaar en voor iedereen betaalbaar zijn. Het moet een symbool zijn 

van onze inclusieve samenleving waarin iedereen er toedoet en waarin iedereen moet kunnen 

meedoen. Aan sport doen houd je gezond en vitaal en zorgt ook voor de zo hard nodige sociale 

cohesie.  

 

Voor de PvdA ziet dat er zo uit: 

 

 De gemeente zorgt voor een goed onderhoud van de in eigen beheer zijnde sportparken en 

sporthallen.  

 De gemeente maakt een programma voor het snel klimaatneutraal maken van sportparken en 

sporthallen.  

 De toekomst van de sportverenigingen valt of staat met de beschikbaarheid van voldoende 

vrijwilligers op de velden en in de bestuurskamers. Vraag en aanbod gaan steeds meer 

schuren. Professionele ondersteuning aan de verenigingen bij het werven van vrijwilligers, het 

oplossen van knelpunten bij bestuurstaken, het nog inclusiever maken van de verenigingen en 

het aanpassen van het sportaanbod aan nieuwe vragen en ontwikkelingen wordt op kosten 

van de gemeente beschikbaar gesteld via een op te richten sportservice-bureau 

Lansingerland. 

 Er komt een onderzoek naar de ruimtelijke inpassing van een mogelijk vierde sportpark. 

Daartoe wordt voldoende ruimte geserveerd in de nieuwe ruimtelijke structuurvisie.  

 Lansingerland heeft het plan om uit te groeien tot de gezondste gemeente van Nederland. Dit 

plan wordt uitgewerkt tot een concreet uitvoeringsprogramma in samenspraak met de 

sportsector. Het wordt gekoppeld aan een lokaal Preventieakkoord. 

 Er komt veel meer aandacht voor de sport voor mensen met een beperking. In overleg met de 

sportverenigingen wordt onderzocht of vraag en aanbod voldoende in evenwicht is en welke 

stimuleringsprogramma’s er nog nodig zijn.  
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19.  Veiligheid in een nieuw jasje  

Het begrip veiligheid is aan modernisering toe. Onze samenleving heeft te maken met nieuwe 

bedreigingen die snel om antwoorden vragen. Denk maar aan de sterk gestegen digitale criminaliteit 

en de ondermijning die de fundamenten van onze democratische rechtstaat kan gaan aantasten. Ook 

de gemeente Lansingerland moet hier een bijdrage aan gaan leveren.  

 

Voor de PvdA ziet dat er zo uit: 

 

 Het werken aan traditionele veiligheid in wijken en buurten door voldoende beschikbaarheid 

van wijkagenten en boa’s wordt onverkort voortgezet 

 Het bevorderen door de gemeente van digitale veiligheid  voor alle inwoners, met nadruk op 

de meest kwetsbaren, wordt vastgelegd in een gemeentelijk plan van aanpak.  

 Er komt een publiek debat over de bescherming van de privacy van inwoners in hun directe 

woonomgeving en in openbare ruimten vanwege het toenemende aantal camera’s en drones.  

 Bestrijden van criminaliteit blijft nodig maar voorkomen is altijd beter dan genezen. De 

gemeente werkt aan intensieve preventieprogramma’s om afglijden naar (jeugd)criminaliteit 

te voorkomen. Er komt een intensief plan voor probleemgezinnen  

 Nieuwe vormen van crimineel gedrag zoals ondermijning en uitbuiting worden met kracht en 

voldoende middelen bestreden.   

 Buurtpreventie via Buurttoezicht is belangrijk. Deelnemers aan Buurttoezicht volgen een 

verplichte cursus over omgaan met vooringenomenheid en oog voor privacy van bewoners en 

bezoekers van de wijk. 

 Geweld achter de deur wordt systematisch gesignaleerd door bijvoorbeeld leraren, 

schoolmaatschappelijk werk, huisartsen, sportverenigingen. Er is een sluitende aanpak.  
 

 

20.  Lansingerland blijft een financieel sterke gemeente  

De financiële positie van Lansingerland is nog steeds sterk. De meerjarenbegroting ziet er vooralsnog 

goed uit. Dat biedt met de groei van onze gemeente de mogelijkheid om onze voorzieningen in de 3 

en binnenkort 4 kernen te versterken. Maar onze huidige coalitie begroot conservatief, brengt 

nieuwe plannen zonder onderbouwing, durft geen OZB te verhogen en snijdt keer op keer in het 

sociale domein. Het moet financieel anders in Lansingerland. 

 

Voor de PvdA ziet dat er zo uit: 

 

 Er ligt nog een bedrag van ruim €100 miljoen op de plank als gevolg van de verkoop van 

Eneco-aandelen. Het heeft onze voorkeur om dit geld te besteden aan projecten die de 

sociale structuur en de leefbaarheid voor iedereen in Lansingerland versterken. Te denken 

valt bijvoorbeeld aan de bouw van de nieuwe wijk Bleizo-West waar onder meer vele 
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betaalbare woningen voor jonge starters moeten komen. Jongeren die broodnodig zijn om 

voor een evenwichtige leeftijdsopbouw te zorgen.  

 De OZB in Lansingerland ligt onder het landelijke gemiddelde. Een hogere OZB is voor de PvdA 

geen taboeonderwerp wanneer belangrijke voorzieningen daarmee gehandhaafd kunnen 

blijven.  

 Bij mogelijke bezuinigingen worden in ieder geval de speciale voorzieningen voor arme 

mensen en mensen met een grote sociale achterstand volledig ontzien.  

 

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de PvdA Lansingerland op 14 december 2021  

 

 


