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Voorwoord

‘Samen maken we Leidschendam-Voorburg!, is het motto van het verkiezingsprogramma 
2018 - 2022 van GBLV/Gemeentebelangen; de enige, onafhankelijke lokale politieke partij van 
Leidschendam-Voorburg. Het verkiezingsprogramma bouwt voort op ons vorige programma 
van “’Van stenen naar mensen’ en op onze activiteiten in de periode van maart 2014 tot nu.

GBLV/Gemeentebelangen vindt de mening van inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven 
in Leidschendam-Voorburg belangrijk. Voor het opstellen van het verkiezingsprogramma 
hebben we daarom een oproep gedaan aan inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven 
om (o.a. via beelden) aan te geven wat de komende vier jaar belangrijk is om in Voorburg, 
Leidschendam en Stompwijk aandacht aan te besteden.

Voor alle reacties op die oproep: heel veel dank! 
We hebben geprobeerd deze reacties zo goed mogelijk in ons programma op te nemen.

De oproep om bij te dragen aan ons verkiezingsprogramma werd gedaan in een fi lmpje. 
In het fi lmpje verzucht Constantijn Huygens dat al die traditionele verkiezingsprogramma’s 
bestaan uit “papier, papier, en nog eens papier!”. 
Het verkiezingsprogramma dat u nu leest bestaat ook uit heel veel papier. 
Maar we hebben met ons vorige verkiezingsprogramma laten zien dat het niet bij papier 
alleen blijft. Zo’n 85% van ons vorige verkiezingsprogramma hebben we weten te realiseren.

Met uw steun gaat GBLV/Gemeentebelangen ook graag in de komende raadsperiode 2018 - 2022 
aan de slag om het verkiezingsprogramma ‘Samen maken we Leidschendam-Voorburg!’ 
te realiseren.

Uw stem telt! Stem daarom lokaal in het stemlokaal op 21 maart 2018.

Leidschendam-Voorburg, januari 2017

Bestuur GBLV/Gemeentebelangen
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1. VISIE GBLV/Gemeentebelangen 
 
GBLV/Gemeentebelangen is de enige lokale politieke partij in Leidschendam-Voorburg.  
In dit verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 kunt u onze 
visie, ideeën en concrete punten lezen, waarmee wij Voorburg, Leidschendam en Stompwijk 
een plek willen laten zijn waar het prettig wonen, werken en verblijven is. Met aandacht voor 
inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven, die in onze gemeente wonen, ondernemen of 
op een andere wijze actief zijn. Iedereen is uniek en waardevol. Man, vrouw, jong, oud, religieus, 
niet religieus, met of zonder migratie-achtergrond, hetero- of niet heteroseksueel, arm, rijk, wel of 
niet geestelijk en/of lichamelijk beperkt, werkend of niet werkend, alleenstaand, samenwonend of 
getrouwd: Leidschendam-Voorburg is een gemeente waar ruimte is voor iedereen om samen te 
leven en om mee te doen. 
 
 
Samen maken we Leidschendam-Voorburg  
 
‘Samen maken we Leidschendam-Voorburg!’ is het motto van het verkiezingsprogramma  
2018 - 2022 van GBLV/Gemeentebelangen. Met dit motto wil GBLV/Gemeentebelangen een 
positief geluid laten horen. Samen staan we sterk. GBLV/Gemeentebelangen blijft kiezen voor 
wat mogelijk is en gaat niet uit van wat niet kan. Wij vinden daarmee ook dat de gemeente een 
positieve grondhouding richting inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven moet innemen  
en moet denken in mogelijkheden en oplossingen. 
 
Deel uitmaken van de Voorburgse, Leidschendamse of Stompwijkse samenleving betekent ook 
dat we samen Leidschendam-Voorburg nog beter maken als een plek om te wonen, te werken of 
te verblijven. In de visie van GBLV/Gemeentebelangen heeft de gemeente daarin een belangrijke 
stimulerende, verbindende en faciliterende rol. 
 
‘Samen maken wij Leidschendam-Voorburg!’ doen we met inwoners, verenigingen, instellingen en 
bedrijven uit Voorburg, Leidschendam en Stompwijk. Samen maken we Leidschendam-Voorburg 
dus met u! Beleid moet daarbij ontwikkeld worden passend bij de karakters en de cultuur van de 
drie woonkernen van onze gemeente: drie krachtige kernen, één sterke gemeente. 
 
 
Waarom kiezen voor lokaal? 
Lokale verkiezingen gaan over zaken in uw buurt of wijk en over verenigingen waar u deel 
van uitmaakt. Zaken die dichtbij in de eigen gemeente geregeld worden, bijvoorbeeld verkeer/
parkeerbeleid, bouwplannen, voorzieningen voor ouderen, jeugdzorg, activiteiten in de buurt 
verzorgd door wijkorganisaties, mogelijkheden voor sport- en cultuurbeoefening en ook over 
gemeentelijke heffingen, zoals de OZB.  
GBLV/Gemeentebelangen gaat voor een heldere stellingname, pragmatisch, zonder ideologische 
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ballast en gericht op zuiver plaatselijke thema’s. Wij kunnen daardoor effectiever inspelen 
op de lokale situatie dan de landelijke politieke partijen, die gebonden zijn aan landelijke 
partijdisciplines en -uitgangspunten. Een lokale politieke partij heeft daardoor vaak een lagere 
drempel om zaken aan te kaarten of op de politieke agenda te zetten. 
 
Terugblik raadsperiode 2014 - 2018 
Ons verkiezingsprogramma 2014-2018 ‘Van stenen naar mensen’ stond in het teken van meer 
aandacht vanuit de gemeente voor mensen, in plaats van bouwprojecten en stenen.  
Om inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven dichter bij elkaar te brengen en zo zaken 
voor elkaar te krijgen. We hebben van ons verkiezingsprogramma veel gerealiseerd.  
 
Wat hebben we kunnen realiseren als GBLV/Gemeentebelangen? 
GBLV/Gemeentebelangen heeft in afgelopen raadsperiode, als grootste partij, 
bestuursverantwoordelijkheid genomen door zitting te nemen in het College van Burgemeester 
en Wethouders. GBLV/Gemeentebelangen heeft daarbij gestreefd naar het verkleinen van de 
afstand tussen de gemeente en inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven.  
Dit door actief input te vragen en te luisteren naar zaken die in Voorburg, Leidschendam en 
Stompwijk spelen. De fractie heeft veel inwoners, ondernemers en besturen van verenigingen 
gesproken. Onze inzet in de gemeenteraad, in het college en daarbuiten werd gewaardeerd. 
 
Wat hebben we samen met onze coalitiegenoten onder andere gerealiseerd? 
- langlopende dossiers zijn vlot getrokken: 
 - ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor: het grote versluierde financiële tekort van  
  18,8 miljoen euro is zichtbaar gemaakt en teruggebracht naar nu 5,5 miljoen euro;  
  Dit met een realistische benadering met behoud van groen, met respect voor de   
  cultuurhistorische waarde van het gebied en het toevoegen van kwaliteit onder andere  
  in de vorm van recreatieve mogelijkheden; 
 - de reconstructie van de Stompwijkseweg/Dr. Van Noortstraat en de aanleg van de   
  Verbindingsweg Stompwijk; 
 - de verzakkingen in de Rietvink; 
- de revitalisering van het Oude Centrum Voorburg in de vorm van het Huygenskwartier; 
- de aandacht voor de lokale economie is versterkt; 
- de precarioheffing voor ondernemers en de OZB voor huurders van bedrijfspanden  
 is afgeschaft; 
- er is samen met de cultuursector een Cultuurvisie ontwikkeld, die een positieve 
 impuls heeft gegeven aan de positie van cultuur - ook in relatie tot de lokale     
 economie en onderwijs - in onze gemeente; 
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- de overgang van de taken van het Rijk en provincie op het gebied van zorg en jeugd  
 hebben we zonder grote problemen weten op te vangen; 
- op het gebied van duurzaamheid is het idee gelanceerd door GBLV/Gemeentebelangen  
 van een duurzaam energie collectief. Er is ook een begin gemaakt met dit collectief; 
- evenementen zoals A Walk in the Park, de Vlietdagen en de Binck Bank Tour zijn    
 ondersteund; 
- er is in Voorburg weer een servicepunt voor het aanvragen van paspoorten, rijbewijzen en  
 dergelijke.  
 
De financiële situatie van de gemeente is gezond.  
 
Het GBLV/Gemeentebelangen-Ombudsteam dat zich richt op zaken waar individuele inwoners bij 
de gemeente tegenaan lopen is in de raadsperiode 2014 - 2018 beduidend minder gevraagd om 
naar situaties te kijken.  
Wat hebben we niet kunnen realiseren als GBLV/Gemeentebelangen.  
Zoals uit de bijlage blijkt hebben we veel zaken kunnen realiseren. Een aantal zaken is echter niet 
gerealiseerd. Dat kan zijn omdat daar geen meerderheid in de gemeenteraad voor te vinden was, 
er nieuwe informatie beschikbaar kwam die heroverweging noodzakelijk maakte of omdat zaken 
meer tijd nodig hebben dan we vooraf hadden gehoopt. 
 
Voorbeelden hiervan zijn: 
 
1. het structureel verlagen van de OZB: bij de begrotingsbehandeling in 2015 bleek dat er sprake  
 was van een begrotingsoverschot. De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft voorgesteld  
 om dit in te zetten voor verlaging van de OZB. De meerderheid van de raad heeft besloten om  
 dat niet te doen, maar het overschot in de gemeentelijke spaarpot te stoppen. 
 
2. de aanleg van een extra oeververbinding over de Vliet was ook een punt uit het vorige   
 verkiezingsprogramma. Uit de grote aantallen externe onderzoeken naar de effecten op  
 de verkeersstromen, dat hiernaar is gedaan, bleek dat een extra oeververbinding niet tot  
 een betere doorstroming van het verkeer gaat leiden. Er ontstaat een verplaatsing van de  
 files binnen de gemeente, het zogenaamde waterbedeffect. Ook een groot deel van de   
 inwoners en ondernemers, die bij de onderzoeken betrokken waren gaven dit aan.  
 De fractie heeft daarom bewust tegen de oeververbinding gestemd en heeft daarbij wel een  
 aantal concrete maatregelen voorgesteld om de doorstroming van het verkeer en de    
 bereikbaarheid van het Damcentrum te verbeteren.  
 Aan de uitvoering van deze maatregelen wordt gewerkt. 
 
3. het terug laten keren van Vlietpop. GBLV/Gemeentebelangen ziet Vlietpop graag weer   
 terugkomen. De eerder genoemde cultuurvisie biedt daartoe ook mogelijkheden.  
 De gemeente wil hier graag in faciliteren (met o.a. geld), maar het initiatief moet van de  
 Vlietpop-organisatie komen. Dat is tot op heden nog niet gebeurd.  
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Speerpunten 
 
1. Drie krachtige woonkernen, één sterke gemeente 
 
2. Meedenken in plaats van tegendenken 
 
3. Burgerparticipatie: luisteren, besluiten en doen 

4. Economisch profiel accentueren en aan de slag! 

5. Bereikbaarheid gemeente met slimme oplossingen verbeteren 
 
6. Jongeren en ouderen waar nodig op maat ondersteunen  
 
7. Duurzaamheid als vanzelfsprekend gemeentelijk thema  
 
8. Blijven inzetten op goede voorzieningen voor onderwijs, sport en cultuur  
 
9. Waarborgen van goede zorg. 
 
 
Tot slot 
In dit verkiezingsprogramma geeft GBLV/Gemeentebelangen aan wat de keuzes zijn die wij samen 
met u willen maken om in Voorburg, Leidschendam en Stompwijk prettig te kunnen wonen, werken 
en verblijven!  
 
Als GBLV/Gemeentebelangen bij  de verkiezingen van u het vertrouwen heeft gekregen  
om deel uit te kunnen blijven maken van het college, dan zullen we ons volop inzetten om  
‘Samen maken we Leidschendam-Voorburg!’ waar te gaan maken. 
 
‘Samen maken we Leidschendam-Voorburg’” is het motto waarmee we deze verkiezingen in zullen 
gaan. Ga stemmen op 21 maart 2018 en stem lokaal in het stemlokaal.  
Het gaat immers over uw gemeente, uw wijk en uw buurt. Het gaat over lokale politiek en 
bovendien: “uw stem telt!”  



2. Samen maken we  
 
Leidschendam-Voorburg prettig om te WONEN 
 
Het is plezierig wonen in Voorburg, Leidschendam en Stompwijk door de vele voorzieningen op  
het gebied van onderwijs, sport en cultuur, de bereikbaarheid en het groen. Deze voorzieningen in 
onze gemeente bieden de mogelijkheid om de saamhorigheid in de kernen te versterken. Door 
meer bewust op de woningbehoefte van/voor doelgroepen te sturen (ouderen, jonge gezinnen, 
jongeren/studenten, alleenstaanden, statushouders, expats, sociaal en vrije sector) ontstaat een 
divers palet wat de aantrekkelijkheid van de gemeente als woongemeente zal verhogen. 
 
Niet volbouwen, maar herontwikkeling bestaande locaties 
GBLV/Gemeentebelangen is tegen het volbouwen van onze gemeente. Eerst moeten we kijken 
naar de mogelijkheid om bestaande locaties te herontwikkelen. Woningen voor jonge gezinnen en 
jongeren/studenten zijn daarbij van groot belang. Tegelijkertijd ligt er wel een opgave in de 
Randstad (dus ook voor Leidschendam-Voorburg) om aan de verwachte vraag naar woningen te 
voldoen.Voor GBLV/Gemeentebelangen geldt dat de gemeente zo groen mogelijk moet blijven en 
niet moet worden volgebouwd. 
 
Om toch in de woningbehoefte te voorzien zet GBLV/Gemeentebelangen in op:  
- omzetten van leegstaande kantoren naar woningen 
- vergemakkelijken van het splitsen van grote woningen (naar bijvoorbeeld twee woningen) 
- mogelijk maken om te komen tot het optoppen van woningen (een extra bouwlaag toevoegen),  
 wel rekening houdend met de beeldkwaliteit 
- de markt te stimuleren om met creatieve te plannen te komen voor extra woningen op   
 bestaande, bebouwde locaties. 
 
• Het groen in de gemeente koesteren en daarom de gemeente niet volbouwen, maar kijken  
 naar herontwikkeling van bestaande locaties. 
 
• Inzetten op alternatieve mogelijkheden om in de woningbehoefte te voorzien. 
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Sociale woningbouw 
GBLV/Gemeentebelangen is van mening dat bij nieuwbouw minimaal 30% sociale woningbouw 
gerealiseerd moet worden (niet per project, maar over het totaal van de nieuwbouwprojecten 
gedurende de raadsperiode) en dat de kernvoorraad aan sociale woningen in de gemeente niet 
mag worden aangetast. GBLV/Gemeentebelangen streeft naar het tegengaan van het 
zogenaamde scheef wonen. Dit betekent dat er voldoende sociale woningen moeten zijn,  
maar dat er ook voldoende woningen moeten zijn om door te stromen van sociale woningbouw 
naar de vrije sector. De gemeente heeft echter ook te maken met de Rijksverplichting 
statushouders te huisvesten. 
 
• Minimaal 30% sociale woningbouw bij nieuwbouw (niet per project, maar wel in totaal van de  
 nieuwbouwprojecten). 
 
• Kernvoorraad sociale woningbouw blijft in stand. 
 
Duurzaam zelfstandig blijven wonen/levensloopbestendig 
De gemeente Leidschendam-Voorburg kent relatief veel ouderen.  
Velen daarvan zijn zeer vitaal en zelfstandig en anderen hebben in meer of mindere mate hulp 
nodig. GBLV/Gemeentebelangen is er voorstander van dat oudere inwoners zo lang mogelijk op 
een prettige en goede manier in hun eigen woonomgeving te kunnen blijven wonen. 
 
Als het gaat om wonen voor ouderen dan is GBLV/Gemeentebelangen voorstander van het 
toepassen van moderne techniek (de zogenaamde domotica: technische middelen om zo lang 
mogelijk zelfstandig en met kwaliteit te kunnen blijven wonen) in nieuwbouwwoningen en bij 
renovaties. Ook in het ontwerp en aanleg van de openbare buitenruimte moet met ouderen 
rekening worden gehouden. GBLV/Gemeentebelangen wil geen bestrating meer in de  
gemeente aangelegd hebben die er fantastisch uitziet, maar die voor ouderen gevaarlijk is.  
 
Initiatieven in het kader van begeleid wonen worden door de gemeente gefaciliteerd. 
 
• Inzetten op levensloopbestendig wonen door inzet van moderne techniek (“domotica”)  
 en aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte. 
 
• Faciliteren van initiatieven voor begeleid wonen. 
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Vlietvoorde (Duivenvoordecorridor) 
De gemeente is geen projectontwikkelaar. Het project Vlietvoorde (Duivenvoordecorridor) moet 
daarom binnen de daarvoor bepaalde kaders van het Rijk en de Provincie Zuid-Holland zo snel  
als mogelijk worden verkocht. De publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling  
van Vlietvoorde blijft daarbij bestaan 
 
• Zo snel als mogelijk verkopen van het project Vlietvoorde (Duivenvoordecorridor)  
 binnen de vastgestelde kaders om zo financiële risico’s voor de gemeente te minimaliseren. 
 
Stompwijk 
Voor Stompwijk is GBLV/Gemeentebelangen van mening dat in het bijzonder naar meer en  
ook betaalbare woningen voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen moet worden gekeken.  
Wanneer voor deze groep geen woningen beschikbaar komen in Stompwijk leidt dat op termijn  
tot een situatie waar de vitaliteit van de kern Stompwijk onder zeer grote druk komt te staan.  
Een locatie waar de gemeente voor deze groepen woningbouw kan laten ontwikkelen, is de locatie 
Dorpshuis/voormalige bibliotheek, zodra het Kulturhus is opgeleverd. Ook bij de andere te 
ontwikkelen bouwlocaties binnen Stompwijk is het gewenst dat de gemeente inzet op aandacht 
voor deze doelgroepen. GBLV/Gemeentebelangen onderschrijft de insteek van de kern Stompwijk, 
dat deze woningen bedoeld moeten zijn voor de inwoners van Stompwijk. 
 
• Voorzien in de specifieke woningbehoefte in Stompwijk en extra woningen die daarvoor worden  
 gebouwd ook ten goede laten komen aan Stompwijk. 
 
Schakenbosch 
Schakenbosch is voor veel inwoners van Leidschendam een kostbare plek. Een plek met historie 
en een plek waar zorg centraal heeft gestaan. Het groene karakter van de omgeving moet 
gewaarborgd blijven. Met in het achterhoofd dat de komende tijd de vraag naar zorg alleen maar 
zal toenemen, vindt GBLV/Gemeentebelangen het belangrijk dat in het plan, initiatieven rond zorg 
en welzijn een plek kunnen krijgen. De ontwikkelaar kan zich hier ook in vinden.  
GBLV/Gemeentebelangen wil dat de gemeente hierin een coördinerende rol bij de verdere 
uitwerking van de plannen gaat spelen. Verder wil GBLV/Gemeentebelangen dat een 
klankbordgroep met bewoners uit de buurt betrokken wordt bij de nadere uitwerking van de 
plannen (zoals een millieueffectrapportage). 
 
• Zorgvuldige herontwikkeling van Schakenbosch, rekening houdend met de belangen van de  
 omwonenden, huidige gebruikers, historie en initiatieven rond zorg en welzijn. 
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Jongeren/studenten en expats 
In Den Haag breidt het aantal studenten zich ieder jaar uit. GBLV/Gemeentebelangen is er 
voorstander van om in de gemeente Leidschendam-Voorburg complexen te realiseren/initiatieven 
te ondersteunendie jongeren/studenten stimuleren zich hier te vestigen.  
Samenwerking met onderwijsinstellingen en vastgoedontwikkelaars, gespecialiseerd in 
studentenhuisvesting, ligt hierbij voor de hand. De wijken Voorburg-Noord en Bovenveen zouden 
hier geschikt voor kunnen zijn. Dit door de ligging bij het Intercitystation Den Haag Laan van NOI 
met uitstekende verbindingen naar Den Haag, Leiden en Delft, maar ook met de aansluiting naar 
Rotterdam en Amsterdam. 
 
Ook ten aanzien van expats moet de gemeente wat GBLV/Gemeentebelangen betreft actiever 
sturen om voor deze specifieke doelgroep woningen te bouwen, dan wel geschikt te maken.  
 
• De aantrekkelijkheid van Voorburg als woongemeente voor studenten versterken en voor  
 Leidschendam-Voorburg als geheel voor jongeren in het algemeen. 
 
• Als buurgemeente van Den Haag met tal van internationale instellingen voor  
 Leidschendam-Voorburg het expat-beleid concreet oppakken. 
 
Groen en parken 
Leidschendam-Voorburg is een relatief groene gemeente, maar op sommige plekken in de 
gemeente overheerst de bebouwing. Het gemeentelijk groen is, in het algemeen, van hoge 
kwaliteit, maar kan op een aantal plekken versterkt worden; ook met bloemdragende struiken.  
Het groen in de gemeente (met de bestemming groen) dient zoveel als mogelijk beschermd  
te worden en te worden behouden. Experimenten/projecten met stadslandbouw krijgen wat  
GBLV/Gemeentebelangen betreft een kans.  
 
Samen met de buurt het groen beheren - in samenspraak met de afdeling Stadsbeheer - moet 
worden gestimuleerd. Het aantal bomen moet minimaal gelijk blijven en waar mogelijk moeten 
meer bomen worden geplant.  
 
De trend om particuliere tuinen te verstenen en zo onderhoudsvrij te maken, is funest voor de 
waterbeheersing in de gemeente. Regenwater kan daardoor de grond niet meer in en moet via 
straatkolken worden afgevoerd. GBLV/Gemeentebelangen pleit niet voor het invoeren van een 
‘tegeltaks’ zoals dat in andere gemeenten gebeurt (een belasting die wordt geheven bij versteende 
tuinen), maar pleit wel voor een actie ‘steenbreek’ om particuliere tuinen weer groener te maken. 
 
Een bijzonder soort groen wordt In Leidschendam-Voorburg gevormd door een aantal prachtige 
parken. Deze mooie groenvoorzieningen in een sterk verstedelijkt gebied zijn de longen van onze 
gemeente. GBLV/Gemeentebelangen is van mening dat deze parken intensiever gebruikt kunnen 
worden voor de recreatie van onze inwoners. Het Sytwendepark en de Stadstuin Rusthout zijn 
hiervan een goed voorbeeld. Elk park heeft zijn eigen functie en ontwikkelingsmogelijkheden.  
Park Vreugd en Rust kan ruimte bieden aan de beeldenverzameling van onze gemeente.  
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De Stadstuin Rusthout kan wellicht een groter deel van het park betrekken bij de huidige stadstuin. 
De heemtuin in de gemeente zou in ere moeten worden hersteld.  
 
• Groen in de gemeente moet worden beschermd en behouden. 
 
• Het groen kan op een aantal plekken beter worden onderhouden en fleuriger. 
 
• Experimenten met stadslandbouw krijgen een kans. 
 
• Het vergroenen van particuliere tuinen (een actie ‘steenbreek’: geen tegels maar groen) moet  
 worden gestimuleerd om de waterbergingscapaciteit in de gemeente op een natuurlijke wijze  
 te vergroten. 
 
• Gebruik intensiveren van de parken in de gemeente en beter profileren van de parken. 
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3. Samen maken we Leidschendam-Voorburg  
 
de plek om te ONDERNEMEN en te WERKEN 
 
Leidschendam-Voorburg kent relatief veel MKB-ondernemers die zich naast het inzetten voor  
hun eigen onderneming, tevens  inzetten voor de lokale samenleving, bijvoorbeeld door het via de 
Ondernemersfondsen organiseren of mogelijk maken van evenementen en het ondersteunen van 
lokale sport- en culturele verenigingen. 
 
Lokale economie algemeen 
Leidschendam-Voorburg kan niet zonder een sterke lokale economie.  
Bedrijvigheid biedt werkgelegenheid en maakt de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen. 
Ondernemers hebben het door de financiële crisis, net als onze inwoners, in de afgelopen periode 
niet gemakkelijk gehad. Daarnaast hebben ontwikkelingen zoals winkelen op het internet en 
schaalvergroting ook effect op middenstand en bedrijven. De economie zit gelukkig weer in de lift.  
 
Leidschendam-Voorburg ligt qua verbindingen op een prima plek (kruispunt van de A4 Rotterdam - 
Amsterdam en de A12 Utrecht - Den Haag en met treinstation Voorburg op de lijn Den Haag - 
Utrecht en met het Intercitystation Den Haag Laan van NOI en het station Den Haag Mariahoeve 
op de lijn Rotterdam - Amsterdam). Ook in relatie tot de kenniscentra (TU Delft, Campus Den Haag 
en Universiteit Leiden) ligt de gemeente op een plek die kansen biedt voor zzp-ers en startups. 
Leidschendam-Voorburg zou in dat verband Christiaan Huygens als Nederlands grootste  
(en ook wereldvermaarde) wetenschapper beter moeten benutten.  
 
Economische agenda 
De gemeente heeft voor de zomervakantie 2017 een Economisch Agenda vastgesteld, waarin 
allerlei zaken staan die de gemeente met andere partijen op zou moeten pakken.  
GBLV/Gemeentebelangen is zeer kritisch op die Economische Agenda, omdat het waar het gaat 
om het echte economische beleid meer een praatstuk is dan een ‘doe’-stuk.  
Ook staan er allerlei zaken in die al jarenlang worden genoemd om aan te pakken, maar waar niet 
of nauwelijks invulling aan is gegeven. 
 
MKB Leidschendam-Voorburg heeft het economisch verkiezingsmanifest  
‘Ruim baan voor ondernemerschap’ gepresenteerd (tinyurl.com/y7jej5qd), waarin het MKB heel 
concreet acties benoemd die opgepakt moeten worden.  
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Een paar voorbeelden: 
- meer ambitie en visie vanuit de gemeente: waar willen we in samenwerking naar toe werken? 
- verandering in het ondernemerschap, vraagt een andere invulling van bedrijfsruimte en een  
 flexibele, meedenkende en faciliterende gemeente 
- de uitstraling en dienstverlening van de gemeente verdient aandacht en kan meetbaar worden  
 gemaakt door mee te doen aan de enquête MKB-vriendelijkste gemeente 
- regio: welke ambities eigent de gemeente in het verband van de Metropoolregio Rotterdam  
 Den Haag (MRDH) zich toe? 
- detailhandel: maak optimaal gebruik van Mall of the Netherlands en zorg voor goede    
 aansluitingen op Damcentrum en Huygenskwartier Voorburg (inclusief vernieuwde Binckhorst) 
- recreatie & toerisme: pak de uitwerking van de visie recreatie & toerisme voortvarend op,  
 gericht op inwoners Leidschendam-Voorburg en het MRDH-gebied 
- zorgeconomie - connectie met lokaal ondernemerschap nadrukkelijk zoeken.  
 Zakelijke dienstverlening – gebruik maken van goed bereikbare locaties  
 (Populierendreef, Overgoo), flexibele bedrijfshuisvesting met goede digitale infrastructuur en  
 inzetten op broedplaatsen voor startend ondernemerschap: (expats, startende ondernemers),  
 mede door vestigingsplaats te bieden in hart van kenniscentrum Rotterdam – Delft – Leiden.- 
- maakindustrie en bouw: combinatie van kleinschalige, lokale ambacht, stimuleren kleinschalige  
 innovatieve ontwikkelingen en gezamenlijke ambities overheid en ondernemers op gebied van  
 duurzaamheid, in lijn met beleid MRDH. 
 
GBLV/Gemeentebelangen onderschrijft deze visie van het MKB.  
Onze opvatting is dat de gemeente er niet is om op de stoel van ondernemers te gaan zitten of om 
ondernemersrisico te dragen. De gemeente is er wel om te stimuleren en te faciliteren.  
Wij willen de Economische Agenda zo snel als mogelijk herijken langs het verkiezingsmanifest 
‘Ruim baan voor ondernemerschap’ van het MKB Leidschendam-Voorburg.  
Daarna niet blijven hangen in overleg, maar aan de slag! 
 
• Herijken Economische Agenda aan de hand van het verkiezingsmanifest  
 van MKB Leidschendam-Voorburg. 
 
• Vervolgens zo snel als mogelijk concreet aan de slag met de uitvoering! 
 
• Gemeente stimuleert en faciliteert, maar draagt geen ondernemersrisico. 
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Winkelgebieden 
Mall of the Netherlands 
De gemeente krijgt in de periode 2018 - 2022 een voor Nederlandse begrippen uniek 
winkelcentrum binnen de gemeentegrenzen als afscheid wordt genomen van Leidsenhage en de 
Mall of the Netherlands in Leidschendam wordt geopend. GBLV/Gemeentebelangen vindt dat dit 
bovenregionale winkelcentrum vanuit de gemeente op een goede wijze moet worden gefaciliteerd. 
De verwachte bezoekersaantallen vragen een goede verkeerskundige afwikkeling.  
De Mall of the Netherlands biedt met deze bezoekersaantallen, daarnaast grote kansen voor 
winkelgebieden als het Leidschendamse Damcentrum/Sluisgebied en het Huygenskwartier 
Voorburg. Een goede bewegwijzering, marketingstrategie en vervoersopties (waaronder wandel- 
en fietsroutes en een goede openbaar vervoerverbinding) tussen de Mall of the Netherlands, 
Damcentrum en Huygenskwartier Voorburg moet dit mogelijk maken. Ook zijn wij voorstander van 
een goede verbinding tussen de Mall of the Netherlands en Stompwijk en het landelijk gebied van 
de gemeente. 
 
• De Mall of the Netherlands als gemeente goed faciliteren om het uitstralingseffect  
 op andere winkelgebieden (maar ook bezienswaardigheden/recreatiemogelijkheden  
 in de gemeente) te versterken. 
 
• Inzetten op goede verbindingen tussen de Mall of the Netherlands, Damcentrum/Sluisgebied,  
 Huygenskwartier Voorburg en Stompwijk. 
 
Leidschendam-Centrum 
Voor Leidschendam-Centrum wordt het tijd om nu echt keuzes te gaan maken rond het desolate 
Damplein, dat ingesloten ligt tussen de Damlaan en het Sluisgebied. Stedenbouwkundig en 
economisch gezien is het Damplein wat GBLV/Gemeentebelangen betreft mislukt. Een eventuele 
wens om het Damplein te gaan vullen met horeca en terrassen steunt GBLV/Gemeentebelangen 
niet. Het woongenot van de bewoners boven het Damplein willen wij niet verstoren. 
Pas als de eigenaar van de leegstaande panden aan het Damplein het initiatief neemt om met 
reële oplossingen voor de leegstand van het Damplein te komen, moet de gemeente wat  
GBLV/Gemeentebelangen betreft, samen met de eigenaar optrekken in de uitwerking van de 
oplossingen. Wij pleiten voor de invoering van een leegstandsverordening om langdurige leegstand 
in de gemeente te ontmoedigen. We willen wel een economische impuls geven aan het 
Damcentrum. GBLV/Gemeentebelangen is bijvoorbeeld voorstander van het toevoegen van een 
wijkvestiging van de bibliotheek aan het Damcentrum.  
 
• Initiatief voor tegengaan leegstand Damplein ligt bij eigenaar leegstaande winkelpanden. 
 
• Geen horeca op het Damplein die woongenot bewoners boven het Damplein verstoort. 
 
• Invoeren van een leegstandsverordening. 
 
• Toevoegen van een wijkvestiging bibliotheek aan het Damcentrum. 
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Huygenskwartier Voorburg 
Voor het Huygenskwartier Voorburg geldt dat op de ingeslagen weg moet worden voortgegaan: 
inzetten op een goede positionering van het gebied en de bewaking van de daarbij horende 
afspraken (uniforme uitstraling, goede toepassing van het beeldmerk e.d.).  
 
Het Plan Waaijer (toevoegen parkeergarage, verplaatsen Hoogvliet, toevoegen woningen en 
verbeteren Vlietstraat) moet een reële kans krijgen om te worden ontwikkeld, mits aan alle daaraan 
te stellen randvoorwaarden wordt voldaan. 
 
De hoofdbewegwijzering naar het Huygenskwartier (liefst al vanaf de snelweg) moet zo snel 
mogelijk worden gerealiseerd. Dat geldt ook voor het plaatsen van de Voorburgse torentjes op de 
wegwijzers in het Huygenskwartier. 
De Van Schagenstraat blijft dicht. In overleg met het bestuur van de Oude Kerk, de ondernemers, 
bewoners en Mooi Voorburg moet de inrichting van het gebied rond de Oude Kerk worden bezien 
en waar nodig verbeterd. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de bevoorrading van 
winkels, trouw- en rouwstoeten en kerkbezoekers.  
Tot het gebied rond de Oude Kerk hoort ook het betreffende gedeelte van de Parkweg. 
 
Naast de mogelijke realisatie van de parkeergarage in het Plan Waaijer vindt  
GBLV/Gemeentebelangen het noodzakelijk dat de route van en naar de parkeerplaats bij Westvliet 
wordt verbeterd. 
 
GBLV/Gemeentebelangen is voorstander van het toevoegen van een wijkvestiging van de 
bibliotheek aan het Huygenskwartier. 
 
GBLV/Gemeentebelangen streeft naar behoud van een hotel op de locatie van het huidige 
Mövenpick hotel. 
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• Project Huygenskwartier Voorburg doorzetten (positionering, marketing en communicatie,  
 uniforme uitstraling, juist gebruik beeldmerk in samenwerking met ondernemers,    
 wijkvereniging, musea en Mooi Voorburg). 
 
• Bewegwijzering naar Huygenskwartier verbeteren. 
 
• Plaatsen van het Voorburgse torentje op de wegwijzers in het Huygenskwartier. 
 
• Looproute vanaf parkeerplaats Westvliet naar het Huygenskwartier verbeteren. 
 
• Plan Waaijer uitvoeren mits aan alle randvoorwaarden wordt voldaan. 
 
• De Van Schagenstraat blijft dicht, maar met betrokkenen de herinrichting rond de Oude Kerk  
 bezien, rekening houdend met ieders belangen. 
 
• Toevoegen van een wijkvestiging van de bibliotheek aan het Huygenskwartier.  
 
• Behoud van een hotel op de locatie van het huidige Mövenpick hotel. 
 
Julianabaan 
Voor de Julianabaan geldt dat een herinrichting in samenwerking met de verhuurders en huurders 
wenselijk lijkt. Ook moet worden gekeken naar de vestiging van de bibliotheek. De huidige locatie 
van de bibliotheek kan bij het dichter bij de wijken brengen van de bibliotheek mogelijkheden 
bieden voor een andersoortige impuls voor de Julianabaan. Daarmee kunnen misschien zelfs meer 
bestedende bezoekers naar het winkelcentrum worden getrokken, dan op dit moment bij de huidige 
bibliotheek het geval is. Als de ondernemers op de Julianabaan een ondernemersfonds willen 
oprichten dan moet dit wat GBLV/Gemeentebelangen betreft op dezelfde wijze als de twee andere 
ondernemersfondsen in de gemeente worden gefaciliteerd. 
 
• Herinrichting/verbetering buitenruimte Julianabaan. 
 
• Bij eventueel vertrek of verkleining van de bibliotheekvestiging nagaan welke mogelijkheden dit  
 biedt om het aantal kopende bezoekers gelijk te houden/te vergroten. 
 
• Nagaan of er behoefte bestaat aan een ondernemersfonds Julianabaan. 
 
Overige winkelgebieden 
Voor de overige winkelgebieden in de gemeente (bijvoorbeeld de winkelstrip aan de Koningin 
Julianalaan in Voorburg, de Van Aremberglaan in Voorburg, deFrederik Hendriklaan in 
Leidschendam, het Hoefblad in Stompwijk) geldt dat deze waar nodig worden gefaciliteerd in het 
op peil houden van de openbare ruimte. 
 
• Op peil houden van de openbare ruimte voor de overige winkelgebieden in de gemeente. 
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Winkelgebieden algemeen 
GBLV/Gemeentebelangen wil de detailhandelsvisie van de gemeente actualiseren om de laatste 
ontwikkelingen rond de winkelgebieden in de gemeente, maar ook de landelijke tendensen in de 
retail, mee te kunnen nemen en op die manier  komen tot een goed beleid rond de winkelgebieden 
in de gemeente. 
 
GBLV/Gemeentebelangen is verder voorstander van een integrale aanpak van de 
hoofdwinkelgebieden als het gaat om de rol van de centrummanager (strategisch-tactische 
ondersteuning), de handhaving (zoals overlast van fietsen, scooters, parkeeroverlast, afval, 
uitstallingen, terrassen e.d.) en het beheer van de openbare ruimte. Afhankelijk van de behoefte 
van de hoofdwinkelgebieden kan dan maatwerk worden geleverd. De Mall of the Netherlands is 
straks immers van een andere orde dan bijvoorbeeld de Julianabaan. 
 
GBLV/Gemeentebelangen wil de aantrekkelijkheid van de winkelgebieden voor bezoekers 
vergroten door gratis Wifi in de hoofdwinkelgebieden aan te bieden.  
 
GBLV/Gemeentebelangen wil de financiële armslag van de Ondernemersfondsen vergroten voor 
promotie en evenementen door elke geïnde euro voor de Ondernemersfondsen te verdubbelen.  
De stichting als rechtsvorm voor de Ondernemersfondsen kan niet bij alle betrokken ondernemers 
op steun rekenen. GBLV/Gemeentebelangen wil deze structuur evalueren en bezien of omvorming 
naar een vereniging wenselijk is of een model met één stichting voor de gehele gemeente en 
verenigingen per betrokken winkelgebied. De stichting kent in het betrokken winkelgebied het 
bestemde deelbudget toe, op basis van een door de Algemene Ledenvergadering van de 
verenigingen goedgekeurd bestedingsplan. 
 
• Actualiseren van de Detailhandelsvisie. 
 
• Integrale benadering van de winkelgebieden als het gaat om de inzet van centrummanager,  
 stadsbeheer en handhaving. 
 
• Vergroten financiële armslag Ondernemersfondsen door verdubbeling van het bedrag dat  
 de gemeente voor de Ondernemersfondsen int (bijdrage van de ondernemers blijft gelijk). 
 
• Evaluatie van de rechtsvorm van de Ondernemersfondsen (stichting versus vereniging). 
 
Ruimte voor de ondernemer 
Bedrijvigheid is noodzakelijk voor een krachtige woon- en werkgemeente.  
Ondernemers zijn gebaat bij goede en snelle dienstverlening door de gemeente en bovenal in 
duidelijkheid. GBLV/Gemeentebelangen hoort te vaak dat ondernemers, ondanks het 
gemeentelijke ondernemersloket, vastlopen bij een vergunningaanvraag.  
Aanvragen waar de gemeente steeds weer nieuwe bijlagen vraagt, aanvragen die zo lang lopen 
dat andere medewerkers een dossier onder zich krijgen en weer opnieuw nadere gegevens van 
een ondernemer worden gevraagd, zijn funest.  
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GBLV/Gemeentebelangen blijft daarom hameren op een omslag in het denken: een ondernemer 
moet zich welkom voelen in onze gemeente. Dit betekent dat de gemeente actief moet meedenken 
als een ondernemer zich bij het gemeentelijke loket (digitaal of in persoon) meldt voor een 
vergunningaanvraag of vergunningswijziging.  
De basishouding moet daarbij zijn: meedenken in plaats van tegendenken en uitgaan van wat wel 
kan in plaats van wat niet kan. 
 
GBLV/Gemeentebelangen is voorstander van beperkte ondersteunende horeca-activiteiten in 
winkels. Het mag echter niet zo zijn dat een situatie ontstaat dat horeca-ondernemers aan allerlei 
(strenge) voorwaarden moeten voldoen. En dat daarnaast in winkels oneerlijke concurrentie voor 
de horeca gaat ontstaan, omdat daar die strenge voorwaarden niet gelden. Met de horeca en het 
MKB moeten hier afspraken over worden gemaakt. 
 
GBLV/Gemeentebelangen wil komen tot een pilot voor het vrijlaten van de openingstijden voor de 
horeca. Dit vraagt om goede afspraken met de horeca, zoals het instellen van een verplicht  
horeca-overleg, op welke tijd de deur dicht moet en er geen nieuwe gasten meer binnen mogen, 
het tegengaan van mogelijke overlast door de horeca-ondernemer en een helder sanctiebeleid.  
 
Voor Stompwijk blijven we inzetten op revitalisering van de Meeslouwerpolder en op voldoende 
economisch draagvlak voor de voorzieningen in Stompwijk. GBLV/Gemeentebelangen steunt het 
initiatief voor een gedifferentieerde ontwikkeling van de Meeslouwerpolder.  
Dit biedt o.a. mogelijkheden voor de ontwikkeling van groen en (beperkte) woningbouw.  
Daarnaast zal in deze polder ruimte worden geboden voor de verdere ontwikkeling van de 
glastuinbouwbedrijven. Tot slot wordt ingezet op de realisatie van een compact bedrijventerrein.  
Dit bedrijventerrein moet vooral ruimte bieden aan bedrijven die nu al aan de Stompwijkseweg  
zijn gehuisvest. Verder moet Stompwijk en het buitengebied niet alleen worden gezien als het 
recreatieve gebied van de gemeente. De specifieke wensen en belangen van de agrarische 
bedrijven in het buitengebied en de bedrijvigheid/het ondernemerschap in Stompwijk verdienen ook 
aandacht. 
 
• Omslag in de gemeentelijke cultuur: ruimte voor initiatieven van ondernemers en inwoners. 
 
• Meedoen aan enquête MKB-vriendelijkste gemeente. 
 
• Beperkte ondersteunende horeca-activiteiten in winkels toestaan, maar daarover wel goede  
 afspraken maken met MKB en de horeca. 
 
• Pilot vrijlaten openingstijden horeca onder een aantal strikte voorwaarden. 
 
• Revitalisering Meeslouwerpolder doorzetten. 
 
• Aandacht voor de bedrijvigheid/het ondernemerschap in Stompwijk en de specifieke wensen  
 en belangen van de agrarische bedrijven in het buitengebied. 
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Goed vestigingsklimaat 
In de afgelopen jaren zijn grote werkgevers uit Leidschendam-Voorburg vertrokken.  
De ligging van Leidschendam-Voorburg biedt volgens GBLV/Gemeentebelangen voldoende 
perspectief voor dienst- en service-verlenende bedrijven en start-ups.  
Daarvoor is het nodig om als gemeente concrete acties op te zetten om de aantrekkelijkheid van 
Leidschendam-Voorburg voor het voetlicht te brengen en tegelijkertijd ook in de gemeente ruimte 
beschikbaar te hebben voor dergelijke bedrijven en zzp-ers.  
 
Met de revitalisering van de bedrijventerreinen waar al jarenlang over wordt gesproken, moet nu 
echt een start worden gemaakt. De huisvestingsmogelijkheden van zzp-ers verdient een impuls. 
Particuliere initiatieven om te komen tot huisvesting van zzp-ers moeten worden gefaciliteerd en  
de gemeente moet kijken welke gemeentelijke panden/locaties hiervoor geschikt zijn.  
Te denken valt aan de buitendienstlocatie van de afdeling Stadsbeheer aan de Einddorpstraat in 
Voorburg wanneer deze mogelijk vrijkomt na optimalisatie van de buitendienstlocaties van de 
gemeente, Huize Swaensteyn en de oude bibliotheek in Leidschendam. 
 
Ook aanvullende activiteiten zoals een Ondernemersgala en het instellen van een prijs voor  
de startende ondernemer van het jaar zijn mogelijkheden om de Leidschendam-Voorburg als 
aantrekkelijke vestigingsplaats te positioneren. 
 
• Positioneren en profileren van Leidschendam-Voorburg als strategische vestigingslocatie  
 in de Randstad. 
 
• Revitalisering bedrijventerreinen concreet oppakken in plaats van uitspreken intenties. 
 
• Aanbod bedrijfsruimte voor zzp-ers/start-ups vergroten. 
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4. Samen maken we Leidschendam-Voorburg 
    
een gemeente waarin MEEDOEN mogelijk is 
 
Iedereen is uniek en waardevol. Man, vrouw, jong, oud, religieus, niet religieus, met of zonder 
migratie-achtergond, hetero- of niet heteroseksueel, arm, rijk, wel of niet geestelijk en/of lichamelijk 
beperkt, werkend of niet werkend, alleenstaand, samenwonend of getrouwd: Leidschendam-
Voorburg is een gemeente waar ruimte is voor iedereen om samen te leven en om mee te doen. 
 
De gemeente draagt een verantwoordelijkheid voor inwoners die een steuntje in de rug nodig 
hebben, maar voorop staat de eigen verantwoordelijkheid van inwoners. 
 
Jeugdbeleid 
Ongeveer 20% van onze inwoners bestaat uit jongeren; een groep met eigen behoeften en 
wensen. GBLV/Gemeentebelangen wil onze jonge inwoners graag de ruimte bieden om zich te 
kunnen vermaken, ontplooien en veilig op te groeien. Op de jeugdzorg na wordt er nauwelijks over 
de jeugd gesproken binnen onze gemeente; dit moet wat GBLV/Gemeentebelangen betreft anders. 
De groep jongeren die deel uitmaakt van ‘De Jeugd Vertegenwoordigd’  
(de jongerenklankbordgroep van de gemeente) zou in dat verband vaker een rol kunnen gaan 
spelen bij beleidsvoornemens. 
 
Communicatie en een open houding 
GBLV/Gemeentebelangen kenmerkt zich als een voorvechter voor meer en betere communicatie, 
dit geldt ook voor de communicatie met jongeren. Duidelijk is dat zij behoefte hebben aan een 
eigen plek. Geef jongeren de ruimte om hun verhaal te doen en betrek jongeren bij de 
besluitvorming. 
 
Jeugdoverlast en verveling ombuigen naar positief gedrag  
Sommige groepen jongeren zorgen voor overlast (baldadigheid, hinderlijk gedrag, vandalisme e.d.) 
uit verveling of vanuit een gevoel niet geaccepteerd te worden door de maatschappij.  
Naast het ‘corrigerende’ en preventieve blauw op straat, waar GBLV/Gemeentebelangen voor 
staat, moeten we ook zorgen voor dialoog en begrip. Dit door jongeren te betrekken bij de 
maatschappij en zoveel mogelijk bij initiatieven voor hun leeftijdsgroep. Mooi is het wanneer 
vrijwilligers en ondernemers hierbij een rol kunnen spelen, actief ondersteund door de gemeente. 
 
Jongeren uitgaansgelegenheid 
Leidschendam-Voorburg kent eigenlijk geen algemene uitgaansgelegenheid voor jongeren.  
In de raadsperiode 2014 -  2018 is er geëxperimenteerd met een frisdisco in het pand KJ44.  
Voor het goed kunnen uitbaten van een dergelijk concept zijn echter daarnaast - op andere tijden - 
aanvullende activiteiten nodig, waarbij wel alcohol geschonken kan worden.  
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Kansen en participatie 
GBLV/Gemeentebelangen wil dat er meer aandacht is voor ontwikkelingskansen en talenten van 
het individu, bijvoorbeeld op het gebied van kunst en cultuur. In de ‘participatiesamenleving’ 
moeten we natuurlijk alle mogelijkheden bieden voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke 
participatie. Ook jongeren met een beperking  moeten toegang krijgen tot stageplekken en 
vrijwilligerswerk. Jongeren met autisme bijvoorbeeld, staan vaak buitenspel, terwijl ze vaak 
extreem goed zijn in bepaalde taken. Anders gezegd: door te denken in kansen in plaats van 
beperkingen krijgen deze jongeren ook een kans. 
 
Jongerenlintje 
Veel jongeren zijn al zeer betrokken bij onze samenleving. Velen zijn als vrijwilliger actief bij 
bijvoorbeeld een sportvereniging, de scouting, muziekvereniging, kerkgenootschap of andere 
maatschappelijke organisatie. GBLV/Gemeentebelangen juicht die maatschappelijke betrokkenheid 
toe, omdat zij zichtbaar maken dat er vaak onnodig gesomberd wordt over de jeugd.  
GBLV/Gemeentebelangen stelt voor om een gemeentelijke jongerenonderscheiding in het leven te 
roepen om de waardering tot uitdrukking te brengen voor jongeren die zich verdienstelijk inzetten 
voor de Voorburgse, Leidschendamse of Stompwijkse gemeenschap en/of de gemeente 
Leidschendam-Voorburg als geheel. De uitreiking hiervan zou - met een verwijzing naar de 
‘lintjesregen’ op de dag voor de verjaardag van de Koning - jaarlijks op 6 december kunnen 
plaatsvinden (de dag voor de verjaardag van de Prinses van Oranje). 
 
• Jongeren via ‘De Jeugd Vertegenwoordigd’ meer betrekken bij de beleidsvoorbereiding  
 in de gemeente. 
 
• Jongeren zien als een kans! 
 
• Ondersteunen van initiatieven om te komen tot een uitgaansgelegenheid voor jongeren. 
 
• Hulp voor jongeren met een beperking, zodat zij ook een kans krijgen om in de  
 samenleving te participeren. 
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Ouderenbeleid 
Vitale ouderen zijn  belangrijk voor de gemeente. Deze vitale ouderen kunnen ook  een rol spelen 
in de samenleving als vrijwilliger. De gemeente moet deze groep koesteren met hun kennis en 
ervaring! De gemeente moet dicht bij huis voorzieningen aanbieden voor deze doelgroep.  
Gedacht kan worden aan wijkvoorzieningen, maar er moet ook gebruikt gemaakt worden van 
bestaande netwerken in de verschillende kerkgemeenschappen van Voorburg, Leidschendam  
en Stompwijk. 
 
Naast vitale ouderen zijn er in onze gemeente ook ouderen die minder vitaal zijn en ouderen die in 
hun laatste levensfase zijn aanbeland. Ook voor hen moeten er voldoende voorzieningen zijn om 
op een menswaardige manier inwoner van onze gemeente te kunnen zijn.  
Dit betekent bijvoorbeeld ook dat er voldoende plekken in Leidschendam-Voorburg voor 
dementerende ouderen beschikbaar moeten zijn. Structurele financiële ondersteuning van hospice 
‘Het Vliethuys’, maar ook van het Buddynetwerk door de gemeente is daarbij wenselijk. 
 
Maatschappelijk Verantwoord Zorgen 
Leidschendam-Voorburg beschikt over een aantal goede zorginstellingen voor ouderen.  
GBLV/Gemeentebelangen wil dat deze faciliteiten ook beschikbaar worden gesteld aan mensen in 
de omgeving, die ook hulp nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan het voorzien in maaltijden. 
Hierdoor kunnen ouderen in de buurt ook langer zelfstandig blijven wonen. De gemeente moet het 
initiatief nemen om dit concept met de zorginstellingen, huisartsen, Woej en wijkcentra verder uit te 
werken. 
 
• De gemeente komt in samenspraak met (vertegenwoordigers uit) de doelgroep tot een   
 ouderenbeleid waarbij wordt ingegaan op de specifieke behoeften van ouderen (vitaal, minder  
 vitaal) als het gaat om huisvesting, mobiliteit, cultuur, recreatie en ontspanning en dergelijke. 
 
• Er wordt jaarlijks een Seniorenkrant uitgebracht die op papier en digitaal beschikbaar is. 
 
• Het hospice ‘Het Vliethuys’ en het Buddynetwerk worden financieel ondersteund. 
 
LHBTI-beleid 
Leidschendam-Voorburg is een zogenaamde koplopergemeente op het gebied van LHBTI-beleid 
(het beleid dat zich richt op iedereen die niet heteroseksueel is). De positieve insteek waarmee aan 
dit beleid in de raadsperiode 2014 - 2018 inhoud is gegeven voor deze groep inwoners heeft de 
steun van GBLV/Gemeentebelangen. Bij dit beleid is door de gemeente ook de samenwerking 
gezocht met de gemeenten Den Haag, Delft, Westland en Zoetermeer. GBLV/Gemeentebelangen 
wil dit beleid continueren en in samenspraak met de LHBTI-gemeenschap, Sport & Welzijn, de 
(sport)verenigingen, de John Blankenstein Foundation en het COC verder vormgeven. Specifieke 
aandachtsgebieden zijn wat GBLV/Gemeentebelangen betreft: jongeren, ouderen, voorlichting op 
school en jezelf kunnen zijn op je (sport)vereniging. 
 
• Het LHBTI-beleid wordt voortgezet en in overleg met betrokken partijen verder uitgewerkt. 
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Maatschappelijke ondersteuning 
De gemeente heeft allerlei Rijkstaken overgekregen op het gebied van zorg  
(de Wet maatschappelijke ondersteuning) met tegelijkertijd een budgetkorting. Vanuit de gedachte 
van versterking van zelfredzaamheid van inwoners zouden de zorgtaken met dat mindere budget 
moeten kunnen worden uitgevoerd. De praktijk blijkt soms echter weerbarstiger.  
 
Voor GBLV/Gemeentebelangen staat voorop dat inwoners die zorg nodig hebben, die zorg ook 
moeten krijgen. Aan de andere kant is het echter onmogelijk om het oude zorgbeleid voor te zetten 
met de budgetkortingen van het Rijk. Als het oude zorgbeleid gehandhaafd zou worden,  
dan kunnen allerlei andere gemeentelijke taken niet meer worden uitgevoerd, omdat budget dan 
moet worden verschoven naar de zorg en/of de gemeentelijke belastingen omhoog moeten.  
Dat is niet wat GBLV/Gemeentebelangen wil. 
 
GBLV/Gemeentebelangen ziet de oplossing voor dit vraagstuk in preventie, de inzet van 
vrijwilligers/mantelzorgers, verenigingen, slimme inkoop, inzet van moderne technologie en een 
gemeentelijke organisatie, die de balans tussen zorg en zakelijkheid op een goede manier  
weet te vinden. 
 
Ten aanzien van dat laatste is GBLV/Gemeentebelangen een voorstander van de toepassing van 
de hart - wet - euro - aanpak. Deze drie aspecten in samenhang bezien, leidt tot een passende 
afweging bij individuele zorgvragen (wat kan/moet er volgens de wet, wat zegt het hart in deze 
specifieke situatie en is dit ook een betaalbare oplossing ?). 
 
• Iedereen die in de gemeente zorg nodig heeft, krijgt die zorg na afweging  
 volgens de hart - wet - euro-balans. 
 
• De gemeente staat in goed overleg met de Participatieraad, de Cliëntenraad, het Platform  
 Gehandicapten en vergelijkbare organisaties voor de permanente opgave om slimme    
 concepten te bedenken en toe te passen. Dit om aan de zorgvraag in de gemeente te voldoen  
 en de budgetkortingen van het Rijk op te vangen. 
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Jeugdzorg 
Naast de taken uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is ook de verantwoordelijkheid 
voor de jeugdzorg bij de gemeente neergelegd. Ook hier geldt, net als bij de maatschappelijke 
ondersteuning, dat iedere jongere die zorg nodig heeft die ook moet krijgen.  
Wij onderschrijven daarbij wel één van de doelstellingen van de Jeugdwet om situaties/problemen 
waarmee jongeren te maken kunnen krijgen te de-medicaliseren. GBLV/Gemeentebelangen wil ten 
aanzien van de jeugdzorg in de eerste plaats inzetten op preventie. De rol van sportverenigingen, 
scouting, muziekverenigingen en vergelijkbare voorzieningen vinden wij daarbij van groot belang.  
Wij staan verder een geïntegreerde aanpak in de aanpak van (individuele) jeugdproblematiek voor, 
vinden dat zorg dichtbij huis moet worden geleverd en dat hulp ook snel moet worden geleverd. 
 
• Jongeren, die in de gemeente zorg nodig hebben, krijgen die zorg na afweging volgens  
 de hart - wet - euro-balans. 
 
• Preventie en de-medicaliseren gelden als uitgangspunt. 
 
• Integrale aanpak via een Jeugdteam, dichtbij huis en snelle hulp. 
 
Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers 
Als de gemeente een beroep wil doen op de inzet van vrijwilligers dan mogen de vrijwilligers  
ook iets terug verwachten van de gemeente. De collectieve vrijwilligersverzekering moet blijven 
bestaan. Daarnaast moet ‘het Vrijwilligerspunt’ zich met middelen van de gemeente kunnen blijven 
inzetten voor de verenigingen in onze gemeente. GBLV/Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat 
vrijwilligers goed zijn opgeleid voor het vrijwilligerswerk dat ze doen. De gemeente stimuleert 
daarom dat vrijwilligers opleidingen en trainingen volgen, waarvoor ook budget beschikbaar wordt 
gesteld. 
 
Naast vrijwilligers zijn ook mantelzorgers van groot belang. Met de vertegenwoordigers van de 
mantelzorgers willen wij komen tot een goed mantelzorgbeleid in de gemeente. 
 
• Vrijwilligers zijn onmisbaar in de samenleving. Hun inzet wordt ondersteund  
 (collectieve vrijwilligersverzekering, Vrijwilligerspunt, opleiding en training). 
 
• In overleg met vertegenwoordigers van de mantelzorgers komen tot een goed 
 mantelzorgbeleid in de gemeente. 
 
• Het mantelzorgcompliment (de waardering voor mantelzorgers) en de waardering  
 voor vrijwilligers blijft in stand. 
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Armoedebeleid en schuldsanering 
Voor GBLV/Gemeentebelangen moet het armoedebeleid in de eerste plaats zijn gericht op 
concrete acties die de oorzaak van armoede wegnemen. Het verstrekken van voorzieningen, 
omdat men het financieel minder heeft, maakt onderdeel uit van het beleid, maar vormt dus niet  
het hoofduitgangspunt. De gemeente kent een groot aantal regelingen die tot financiële bijdragen 
leiden in geval van armoede. Het gevaar hiervan is, dat de prikkel om weer zelf verantwoordelijk  
te worden voor de eigen financiële situatie (bijvoorbeeld door het vinden van werk) wegvalt  
(de ‘armoedeval’). 
 
Voor schuldsanering geldt eigenlijk hetzelfde als bij het armoedebeleid: schulden moeten worden 
weggewerkt, maar tegelijkertijd moet met de betrokkene worden gekeken hoe de oorzaak van het 
ontstaan van schulden moet worden aangepakt. Om schulden te voorkomen, is goede voorlichting 
over budgetbeheer noodzakelijk. Helaas heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg geen invloed 
op telefoonmaatschappijen, postorderbedrijven, internetwinkels en creditcard maatschappijen om 
schulden van inwoners bij deze bedrijven te voorkomen. 
 
• Het armoedebeleid van de gemeente richt zich op het wegnemen van de oorzaak van 
 armoede. Het verstrekken van voorzieningen, maakt echter wel deel uit van het 
 armoedebeleid. 
 
• Onderzoeken hoe de ‘armoedeval’ in het geval van toepassing van allerlei financiële 
 regelingen bij armoede kan worden tegengegaan. 
 
• Schuldsanering moet ook zijn gericht op het wegnemen van de oorzaken van het ontstaan  
 van schulden. 
 
Eenzaamheid 
We leven in één van de dichtst bevolkte landen van de wereld; via social media zijn we verbonden 
met de hele wereld en toch neemt de eenzaamheid van mensen toe. GBLV/Gemeentebelangen 
vindt het tegengaan van eenzaamheid belangrijk, omdat eenzaamheid haaks staat op waar wij 
voor staan: Samen maken we Leidschendam-Voorburg. In de lokale samenleving past 
eenzaamheid eigenlijk niet. Met de inzet van vrijwilligers, verenigingen, de kerkgenootschappen, 
instellingen zoals de bibliotheek, de musea, de theaters en allerlei activiteiten die worden 
georganiseerd, maar ook gewoon via de buren moet het mogelijk zijn om de eenzaamheid in de 
gemeente tegen te gaan. Signaleren en daarop vervolgens acteren is dan van belang. 
 
• De gemeente heeft oog voor eenzaamheid onder de inwoners en stimuleert organisaties  
 en inwoners een bijdrage te leveren aan het wegnemen van eenzaamheid. 

26  | 



Radicalisering 
Radicalisering is een bedreiging om goed te kunnen samenleven.  
De gemeente moet samen met scholen en maatschappelijke instellingen radicalisering voorkomen. 
Het ingezette beleid en de samenwerking met allerlei partners moeten worden doorgezet.  
Mocht radicalisering toch plaatsvinden, dan moet er binnen de gemeente een vertrouwenspersoon/
meldpunt zijn waar dit gemeld kan worden. 
 
• Het beleid tegen radicalisering moet met allerlei samenwerkingspartners worden doorgezet,  
 met een focus op preventie en vroeg signalering. 
 
• Binnen de gemeente moet een vertrouwenspersoon/meldpunt zijn waar (het vermoeden van)  
 radicalisering kan worden gemeld. 
 
Statushouders 
De gemeente heeft een wettelijke taak rond het opvangen van statushouders.  
Hieraan moet op een adequate wijze invulling worden gegeven, waarbij integratie voorop staat. 
GBLV/Gemeentebelangen onderschrijft hier de uitgangspunten van een integrale aanpak, 
passende huisvesting, inburgering en (arbeids)participatie, gericht om ook met statushouders als 
inwoners op een goede wijze invulling te geven aan ‘Samen maken we Leidschendam-Voorburg’. 
 
• De opvang van statushouders moet op een ordentelijke manier worden geregeld. 
 
Werkgelegenheid 
De economie trekt weer aan. Het aantal vacatures in bepaalde sectoren van de economie neemt 
toe. De toename van de werkgelegenheid biedt perspectief om de werkloosheid in Leidschendam-
Voorburg te laten dalen. Het is in de eerste plaats de eigen verantwoordelijkheid van inwoners van 
onze gemeente om zelf werk te vinden. De gemeente kan en moet daar wel bij helpen.  
Lukt het niet om werk te vinden, dan is het noodzakelijk dat de werkzoekende een bijdrage levert 
aan de samenleving van Leidschendam-Voorburg.  
Te denken valt aan vrijwilligerswerk bij verenigingen, in de zorg of ondersteuning op scholen.  
 
In de bestrijding van de werkloosheid ligt de prioriteit bij de jeugd.  
Voor deze doelgroep is het belangrijk dat wordt beschikt over een diploma om volwaardig mee te 
kunnen doen op de arbeidsmarkt. Inzetten van bedrijfscoaches in samenwerking met het MKB 
moet worden uitgewerkt. 
 
GBLV/Gemeentebelangen wil echter voorkomen dat werkloosheid van oudere inwoners als  
een gegeven wordt gezien. De focus op jeugdwerkgelegenheid mag niet leiden tot een vergeten  
groep ouderen zonder baan. Een hernieuwde screening van het bijstandsbestand is wat  
GBLV/Gemeentebelangen betreft wenselijk.  
Daarnaast wil GBLV/Gemeentebelangen een doorlichting op de effectiviteit van het aanbod aan 
reïntegratie-trajecten.  
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Voor inwoners van Leidschendam-Voorburg met een afstand tot de arbeidsmarkt zal de gemeente, 
buiten het Sociaal Werkbedrijf DSW om, maatregelen treffen om deze doelgroep aan passend 
werk te helpen. 
 
De gemeente stelt binnen de eigen organisatie op de verschillende opleidingsniveaus 
stageplaatsen ter beschikking om zo een bijdrage te leveren aan de arbeidsmarktkansen voor 
jongeren. Bij gemeentelijke aanbestedingen van enige omvang zal het beschikbaar stellen van 
stageplaatsen door de aanbiedende partij in de beoordeling van ingediende offertes moeten 
worden meegenomen. 
 
• Waar werkzoekenden niet in staat blijken om zelf werk te vinden, zal de gemeente zich inzetten  
 om mensen aan het werk te helpen. 
 
• Van werkzoekenden zal een maatschappelijke tegenprestatie worden verwacht, die niet ten  
 koste mag gaan van bestaande werkgelegenheid. 
 
• Bestrijding van jeugdwerkloosheid heeft hoge prioriteit, bijvoorbeeld door inzet van 
 bedrijfscoaches, het beschikbaar stellen van voldoende stageplaatsen bij de gemeente en  
 stageplaatsen bij gemeentelijke opdrachtnemers. 
 
• Werkloosheid voor inwoners van 50+ is geen gegeven.  
 Ook hier is het streven om inwoners aan een baan te helpen. 
 
• Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen om aan passend  
 werk te komen. 
 
• De effectiviteit van re-integratietrajecten moet worden doorgelicht. 
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5. Samen maken we  
 
Leidschendam-Voorburg LEEFBAAR 
 
Veel inwoners zetten zich als vrijwilliger in bij een sportclub, scouting, muziekvereniging of bij 
evenementen. Samen zorgen zij ervoor dat in onze gemeente veel verschillende vormen van 
vrijetijdsbesteding gedaan kan worden. Leidschendam-Voorburg heeft tal van mooie voorzieningen 
op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. De gemeente is ook relatief groen en er zijn 
voldoende recreatieve mogelijkheden. Ook kent de gemeente een aantal mooie evenementen. 
 
Onderwijs 
Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. GBLV/Gemeentebelangen is een 
voorstander van onderwijshuisvesting waar het kind centraal staat en zich thuis voelt.  
Wij willen scholen bouwen waar kinderen de ruimte hebben om zich te ontwikkelen en die passen 
in het huidige tijdsbeeld. Gecombineerd met goede sportvoorzieningen, die preventief werken voor 
een gezonde toekomst van de kinderen. Wijk- en sportverenigingen moeten buiten schooltijd 
gebruik kunnen maken van de voorzieningen. 
 
De belangrijkste gemeentelijke taak rond onderwijs ligt bij de huisvesting.  
Dit betekent wat GBLV/Gemeentebelangen betreft, dat de kwaliteit van de onderwijshuisvesting  
op orde moet zijn. Bovendien moet ruimte worden geboden om nieuwe onderwijsinstellingen naar 
onze gemeente te halen. GBLV/Gemeentebelangen wil het vakonderwijs versterken en door 
samenwerking met het MBO onderwijs een goede en snelle startpositie voor die leerlingen op de 
arbeidsmarkt realiseren. Tussen beschikbaar budget en bouwwensen mag geen ruimte zitten. 
 
Nieuwe scholen moeten klimaatneutraal worden gebouwd; voldoen aan de eisen rond frisse lucht 
en er moet voldoende groene speelruimte zijn, die waar mogelijk ook kan dienen als voorziening 
voor de buurt/wijk. 
 
Een goede beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk bij onderwijs, opleiding en werk.  
De aanpak van laaggeletterdheid moet worden doorgezet. Het taalonderwijs voor ouders, die geen 
of onvoldoende Nederlands spreken moet gezamenlijk met hun kinderen uit groep 3 of hoger van 
het basisonderwijs worden gegeven. 
 
Veel kinderen gaan op de fiets naar school. Zij nemen als kwetsbare groep deel aan het verkeer. 
GBLV/Gemeentebelangen wil dat er voor scholieren een zogenaamde  
‘Veilig naar school’ app (een initiatief uit de regio Midden-Limburg) beschikbaar komt.  
Met deze app kunnen scholieren aangeven welke plekken in hun ogen onveilig zijn.  
De school kan hier extra aandacht aan besteden in verkeerslessen, maar ook de gemeente krijgt 
een goed inzicht in de verkeersbeleving van jongeren en kan zo nodig aanpassingen doorvoeren. 
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• Bij het bouwen van scholen niet uitgaan van prognoses van leerlingaantallen over 40 jaar,  
 maar kijken naar de behoefte van het kind in het huidige tijdsbeeld om goed onderwijs te  
 kunnen geven. 
 
• Vakonderwijs versterken en goede startpositie op arbeidsmarkt realiseren. 
 
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal is belangrijk; de aanpak van laaggeletterdheid  
 doorzetten. 
 
• Introductie van de ‘Veilig naar school’ app. 
 
Sport 
Sporten is een belangrijke vrijetijdsbesteding die ook bijdraagt aan de gezondheid.  
De kwaliteit van de sportvoorzieningen willen we behouden; het beheer van de voorzieningen kan 
vermoedelijk efficiënter, effectiever en meer klantgericht dan de gemeente op dit moment doet.  
Wat goed gaat in het beheer door verenigingen zelf moeten we natuurlijk vooral zo laten.  
De kostenbesparingen die verbeterd beheer op kunnen leveren, komen ten goede aan 
sportactiviteiten van de verenigingen (inzet op breedtesport, een beurs voor jong sporttalent). 
 
Er moet naar worden gestreefd om sportvoorzieningen beter  te benutten.  
Dit kan door de faciliteiten ook te gebruiken voor allerlei activiteiten die voor buurten en wijken 
relevant zijn. Een inventarisatie van de benodigde sportfaciliteiten bij de binnen- en 
buitensportverenigingen moet leiden tot een beter beeld van de wensen en knelpunten waar de 
sportverenigingen tegenaan lopen. 
 
Sportverenigingen in de gemeente, die het initiatief nemen om hun accommodatie zelf aan te 
pakken, kunnen op dit moment niet rekenen op een financiële garantstelling van de gemeente.  
De eigen financiële regels van de gemeente staan dit niet toe.  
Om dan als sportvereniging de financiering rond te krijgen is lastig. Tegelijkertijd is het risico van  
de gemeente vrijwel in alle gevallen nihil. GBLV/Gemeentebelangen wil dat garantstellingen aan 
sportverenigingen en vergelijkbare maatschappelijke organisaties mogelijk worden. 
 
• Inventarisatie van wensen en knelpunten bij de sportverenigingen ten aanzien van hun   
 sportaccommodatie. 
 
• Onderzoeken of het gemeentelijk beheer van sportcomplexen en mogelijk ook het eigendom  
 van sporthallen, binnen bepaalde randvoorwaarden kan worden overgedragen aan  
 een private partij. 
 
• Efficiency-voordelen, die uit een verbeterd beheer naar voren komen, ten goede laten komen  
 aan de sportverenigingen. 
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• Instellen van een jaarlijks overleg met de sportverenigingen om kansen en verbeterpunten te  
 bespreken en waar mogelijk op te pakken. 
 
• GBLV/Gemeentebelangen wil dat garantstellingen aan sportverenigingen en vergelijkbare  
 maatschappelijke organisaties mogelijk worden. 
 
Cultuur 
De cultuurvisie “Van Forum tot Universum” is in uitvoering. GBLV/Gemeentebelangen onderschrijft 
de visie daarin over samenwerking, de wisselwerking tussen cultuur en economie, het aanleren/
ontwikkelen van creatieve vaardigheden om voorbereid te zijn op de eisen van de 21e eeuw en 
cultuur in de wijken brengen. 
 
De subsidiestructuur van de amateurkunstbeoefening (toneel, zang, muziek, dans) moet worden 
geëvalueerd. De huidige subsidietoekenning aan een beperkt aantal gezelschappen is niet 
uitlegbaar op grond van objectieve criteria. GBLV/Gemeentebelangen sluit niet uit dat het 
subsidiebudget voor de amateurkunstbeoefening door die evaluatie zal moeten worden verhoogd. 
 
GBLV/Gemeentebelangen wil een kritische blik op de bibliotheek, musea en theaters in relatie  
tot de functies, de huisvesting, het beleid van culturele (maar ook sociale) hotspots en overige 
beleidswensen die de gemeente heeft.  
 
Ten aanzien van: 
- de bibliotheek speelt het idee deze dichter naar de wijken te brengen 
- de musea geldt dat Hofwijck beperkt is qua expositieruimte en Museum Swaensteyn heeft  
 aangegeven in het huidige pand geen toekomst voor het museum te zien.  
 Museum Swaensteyn lijkt zich daarnaast te willen richten op een beperkt aantal thema’s,  
 waarin voor de geschiedenis van Leidschendam en Stompwijk geen plek lijkt te zijn  
- Theater Ludens geldt dat het theater voortvarend de handschoen heeft opgepakt, na het  
 externe onderzoek, maar tegen de grenzen van de organisatie/het budget aanloopt.  
 Daarnaast is het theater onvoldoende zichtbaar door de ligging.  
 Het Veur Theater heeft aangegeven dat de huidige constructie zonder structurele financiële  
 bijdrage op termijn niet houdbaar zal zijn. 
- Waar investeringen in deze functies nodig zijn - na de hiervoor genoemde kritische blik - om  
 het cultuuraanbod in de gemeente te versterken in samenhang met andere beleidswensen  
 vanuit de gemeente (bijvoorbeeld: versterken economie, impuls geven aan winkelgebieden,  
 woningbouw, bedrijfsruimte e.d.) wil GBLV/Gemeentebelangen daarvoor een goede  
 business case opgesteld zien. 
 
De Romeinse historie van Leidschendam-Voorburg is een belangrijk element in de te verwachten 
aanwijzing van de Limes (de Romeinse buitengrens) tot Unesco Werelderfgoed.  
GBLV/Gemeentebelangen ziet dit als een kans voor de lokale economie vanuit het perspectief van 
recreatie en toerisme. De zichtbaarheid van dat erfgoed moet dan wel worden vergroot en 
gepromoot; ondernemers die zich hierop richten moeten worden gefaciliteerd. 
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De efficiëntie en effectiviteit van de cultuureducatie moet tegen het licht worden gehouden. 
Cultuureducatie is voor GBLV/Gemeentebelangen een belangrijk item in de vorming van inwoners 
en onmisbaar in het onderwijs in het aanleren van de zogenaamde 21st century skills  
(de vaardigheden die horen bij een snel veranderende informatie- en kennismaatschappij.  
Het gaat niet alleen om vaardigheden om kennis te kunnen vergaren, maar ook om snel steeds 
weer nieuwe dingen te kunnen leren).  
Ook in de Cultuurvisie Van Forum tot Universum wordt dit genoemd. 
 
Het project ‘Licht aan de Sluis’ (het uitlichten van panden in het Sluisgebied in Leidschendam) 
verbreden naar andere locaties in de gemeente. 
 
• Evaluatie van de subsidiestructuur voor de amateurkunstbeoefening. 
 
• Kritische blik op de bibliotheek, musea en theaters in relatie tot hun functies en huisvesting  
 en de beleidswensen vanuit de gemeente. 
 
• Inzetten op het beter zichtbaar maken van de Romeinse historie van Voorburg en  
 Leidschendam in het licht van de aanwijzing van de Romeinse Limes tot UNESCO    
 Werelderfgoed. 
 
• Evaluatie van de activiteiten rond de cultuureducatie in de gemeente. 
 
• Het project ‘Licht aan de Sluis’ verbreden naar andere locaties in de gemeente. 
 
• Introductie van een gemeentelijke cultuurprijs. 
 
Stedenbanden 
GBLV/Gemeentebelangen hecht aan de twee stedenbanden met Hranice in Tsjechië en 
Konstancin-Jeziorna in Polen in de uitwisseling van culturele en maatschappelijke activiteiten, 
mede gericht op de jeugd. Het gemeentebestuur dient daar in samenspraak met de werkgroepen 
en de stichting Stedenbanden invulling aan te geven. 
 
• Handhaven van de stedenbanden met Hranice en Konstancin-Jeziorna. 
 
Wijkgericht werken 
Voor GBLV/Gemeentebelangen zijn de wijken het kloppend hart van de gemeente.  
Hier komen inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen samen.  
Hier vindt de participatiemaatschappij plaats. De gemeente moet daarom de omslag maken naar 
wijkgericht werken. Hier komt ook de ruimtelijke en sociale component samen.  
De wijken krijgen daarvoor een eigen budget. Ook als het gaat om het onderhoud van de wijk, 
bijvoorbeeld het groenonderhoud, zouden bewoners veel meer bij hun wijk betrokken kunnen 
worden.  
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Met ‘groen-burgers’ kan de koppeling worden gelegd tussen wat in een wijk wenselijk wordt 
gevonden en wat de gemeente kan leveren. 
 
Ten aanzien van de wijkverenigingen (van en door de bewoners in een wijk) en de wijkcentra  
(die namens de gemeente door Woej worden beheerd) wil GBLV/Gemeentebelangen onderzoeken 
of dit onderscheid in de praktijk nog steeds werkt zoals ooit bedoeld.  
GBLV/Gemeentebelangen wil voorkomen dat de wijkcentra door de financiële mogelijkheden 
concurreren met het goede werk dat de wijkverenigingen met vrijwilligers doen. 
 
• De gemeente moet wijkgericht werken met een eigen budget per wijk, om de ruimtelijke en  
 sociale component te bundelen. 
 
• Onderzoek naar het systeem van wijkverenigingen en wijkcentra. 
 
• Geen oneigenlijke concurrentie van de wijkcentra met de wijkverenigingen. 
 
Maatschappelijk Verantwoord Verenigen 
Er is door de Rijksoverheid een beleid ingezet (“de participatiemaatschappij”) waarbij de overheid 
zich steeds meer terugtrekt en verantwoordelijkheid neerlegt bij inwoners om zelf actief te worden 
in hun wijken en buurten. In Leidschendam-Voorburg is het project Maatschappelijk Verantwoord 
Verenigen (MVV) ingezet om verenigingen een rol te kunnen laten spelen in de wijken en buurten 
en daarvoor ook budget te geven. GBLV/Gemeentebelangen is van mening dat de begeleiding 
vanuit de gemeente minder kan. Verenigingen zijn prima zelf in staat om zaken op het gebied van 
MVV zelf op te pakken. Minder begeleiding enmeer eigen kracht betekent ook dat er bij 
gelijkblijvend budget voor MVV er meer budget beschikbaar komt voor de verenigingen. 
 
• Maatschappelijk Verantwoord Verenigen voortzetten, maar met minder begeleiding vanuit de  
 gemeente en met meer vertrouwen op de eigen kracht van de verenigingen.  
 
Recreatie, toerisme en evenementen 
Onze gemeente heeft een prachtig historisch verleden en een mooie natuur.  
Twee belangrijke elementen om toeristisch aantrekkelijk te zijn.  
Daarnaast zijn er unieke voorzieningen op fietsafstand, zoals het strand en de verschillende  
musea van Den Haag, Leiden en Delft. De verschillende toeristische trekpleisters in Voorburg, 
Leidschendam en Stompwijk moeten meer met elkaar verbonden worden. Het water (de Vliet, 
Vlietland, Vlietzone) is daarbij de bindende factor. Diezelfde verbinding kan worden gelegd met 
Leiden, Delft en Den Haag. Het aandeel watersportrecreatie kan daardoor worden versterkt, 
uitgebreid en fungeren als waterberging. Ook de Nieuwe Driemanspolder zal de recreatieve 
mogelijkheden in de gemeente versterken. 
 
Onderdeel van het opgestelde “Actieplan recreatie en toerisme´ is het versterken van recreatieve 
routes (fiets, varen, paarden, wandelen). GBLV/Gemeentebelangen wil het MTB-routenetwerk 
(mountainbike) met Den Haag, Katwijk, Leiden en Zoetermeer faciliteren. 
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De toeristenbelasting die de gemeente heft, wordt op dit moment gebruikt als algemeen dekkings-
middel (dit betekent dat de belasting niet specifiek wordt besteed aan recreatie en toerisme). 
GBLV/Gemeentebelangen wil de toeristenbelasting omvormen naar een doelbelasting  
(de inkomsten uit de toeristenbelasting moeten worden besteed aan de  kosten op het gebied  
van recreatie en toerisme). 
 
In de gemeente wordt een groot aantal evenementen georganiseerd, die bijdragen aan een 
leefbaar Leidschendam-Voorburg. De Opening van het vaarseizoen, de Erfgoeddag, Koningsdag, 
Jazz Culinair, A Walk in the Park, de Stompwijkse Paardendagen, het Culturele Zomerfestival,  
de Open Monumentendag, het Huygens Muziekfestival, de Vlietdagen, de Sint Maartenviering,  
de intocht van Sinterklaas, het ontsteken van de Kerstboom en Lichtjesavond zijn daar mooie 
voorbeelden van. 
 
Met de tijdrit van de Binck Bank Tour heeft de gemeente in 2017 een zeer groot evenement  
binnen de gemeentegrenzen gehad. Het organiseren van dergelijke grote evenementen ziet  
GBLV/Gemeentebelangen als een goede mogelijkheid voor de promotie van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg als geheel of voor de kernen Voorburg, Leidschendam en Stompwijk 
afzonderlijk.  
 
De polder Essesteijn heeft een recreatieve waarde in de gemeente door het polderlandschap in 
combinatie met molen ‘De Vlieger’ en de kinderboerderij. GBLV/Gemeentebelangen wil met de 
betrokken partijen in het gebied bezien of de realisatie van een bezoekerscentrum tot de 
mogelijkheden behoort om zo de aantrekkelijkheid van het gebied nog verder te vergroten. 
 
• De uitvoering van het recent opgestelde “Actieplan recreatie & toerisme”  
 wordt voortvarend opgepakt. 
 
• Faciliteren MTB-routenetwerk (mountainbike) met de buurgemeenten. 
 
• De toeristenbelasting omvormen naar een doelbelasting. 
 
• Ontwikkelen van een informatieve LV-app samen met onder andere MKB  
 (ondernemers recreatie & toerisme), horeca, musea en watersport. 
 
• De uitvoering van het recent opgestelde evenementenbeleid wordt voortvarend opgepakt. 
 
• Grote evenementen benutten om de gemeente beter op de kaart te zetten. 
 
• Onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot een bezoekerscentrum Polder Essesteijn. 
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6. Samen maken we  
   
Leidschendam-Voorburg BEREIKBAAR 
 
Leidschendam-Voorburg ligt op het kruispunt van de assen Rotterdam - Amsterdam en Den Haag 
- Utrecht, de vier grote steden van de Randstad. Deze steden zijn snel te bereiken vanuit onze 
gemeente via de A4 en A12 en via het spoor. Door de toename van de economische bedrijvigheid 
neemt de mobiliteit weer toe. Dit gaat niet aan Leidschendam-Voorburg voorbij. De drukte zal naar 
verwachting toe gaan nemen onder andere door de opening van de Mall of the Netherlands.  
 
Mall of the Netherlands 
GBLV/Gemeentebelangen wil dat de verkeersafwikkeling vanaf de opening van de Mall of the 
Netherlands gemonitord wordt. Gemeente, politie en hulpdiensten moeten voorbereid zijn op het 
nemen van maatregelen en/of het garanderen van aanrijdtijden, mochten de bezoekersaantallen 
tot het vastlopen van het verkeer leiden. 
GBLV/Gemeentebelangen bepleit onderzoek naar de mogelijkheden van een pendelbus vanuit de 
parkeerplaats bij het ADO-stadion naar de Mall of the Netherlands en een tramverbinding zonder 
dienstregeling van Den Haag Centraal - Den Haag Laan van NOI - Mall of the Netherlands. 
 
• Monitoren verkeersafwikkeling van de Mall of the Netherlands. 
 
• Voorbereiden van maatregelen bij eventueel vastlopen van het verkeer en garanderen   
 aanrijdtijden hulpdiensten. 
 
• Onderzoeken van een pendelbus ADO-stadion - de Mall of the Netherlands en een    
 tramverbinding zonder dienstregeling Den Haag Centraal - Den Haag Laan van NOI -  
 de Mall of the Netherlands. 
 
Verkeerscirculatie: over en onder de Vliet  
In 2016 is besloten dat er  geen extra oeververbinding over de Vliet komt.  
GBLV/Gemeentebelangen wil inzetten op maatregelen om de verkeerscirculatie in de gemeente, 
en dan met name in Leidschendam, te verbeteren. Hier is een groot aantal maatregelen voor 
geformuleerd die wat GBLV/Gemeentebelangen betreft, voortvarend moeten worden opgepakt.  
 
Onderdelen daarvan zijn: 
- de doorstroming van de N14 verbeteren (ongelijkvloers of anders) 
- introductie van een dynamisch verkeersinformatiesysteem (wat is de snelste route om in of uit  
 Leidschendam en Voorburg te komen) 
- de bruggen over de Vliet openhouden voor wegverkeer tijdens de spits. 
 
De inzet van slimme verkeerstechniek moet sowieso worden onderzocht om de doorstroming van 
het verkeer te verbeteren. Dit heeft ook een positief effect op de luchtkwaliteit. Ook moet worden 
nagedacht over de gevolgen voor verkeersafwikkeling bij het gebruik van zelfrijdende auto’s 
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GBLV/Gemeentebelangen wil dat er een quick scan wordt uitgevoerd naar de mogelijkheid van het 
scheiden van het doorgaande en het bestemmingsfietsverkeer in het Huygenskwartier door de 
aanleg van een fietsbrug bij de A12. Hiervoor is al eerder onderzoek gedaan; de quick scan dient 
om te zien of nieuwe inzichten/technieken mogelijk zijn of dat er misschien andere mogelijkheden 
zijn om een snellere fietsverbinding te realiseren. 
 
De verkeerseffecten van de toekomstige Rotterdamsebaan op Voorburg-West moeten kritisch 
worden gevolgd. Wanneer nodig zullen maatregelen worden genomen om sluipverkeer tegen te 
gaan, ten laste van de gemeente Den Haag. Daarnaast moet in Park Leeuwenbergh gemonitord 
gaan worden op de luchtkwaliteit/fijnstof en de geluidsbelasting. 
 
• Maatregelen om doorstroming van het verkeer in Leidschendam te bevorderen zo snel   
 mogelijk uitvoeren. 
 
• Meer inzetten op slimme verkeerstechnieken, inclusief voorbereiden op introductie  
 zelfrijdende auto’s. 
 
• Quick scan afwikkeling fietsverkeer Huygenskwartier. 
 
• Kritisch volgen verkeersafwikkeling toekomstige Rotterdamsebaan. 
 
• Monitoren luchtkwaliteit/fijnstof en geluidsbelasting Park Leeuwenbergh. 
 
Openbaar vervoer 
Voor wat betreft het openbaar vervoer in de gemeente wil GBLV/Gemeentebelangen een pilot  
met een buurtbus naar Stompwijk vergelijkbaar met buurtbus Leidschendam-Voorburg 47.  
Het is in de ogen van GBLV/Gemeentebelangen eigenlijk onbestaanbaar dat de kern van 
Stompwijk niet bereikbaar is met openbaar vervoer vanuit de twee andere kernen van de 
gemeente. Een mogelijk tracé zou kunnen zijn station Voorburg/Huygenskwartier, Julianabaan, 
Mall of The Netherlands, Mariënpark, Leidschendam-Centrum en Stompwijk om daarmee niet 
alleen winkelgebieden met elkaar te verbinden, maar ook het toeristisch-recreatief potentieel van 
Stompwijk beter te ontsluiten. Deze lijn haakt dan in het Damcentrum ook aan op Buurtbus 47. 
 
GBLV/Gemeentebelangen wil graag  tramlijn 2 met nieuw trammateriaal (Randstadrail) met  
lage instap doorgetrokken zien naar Leidschendam-Noord, zodat een betere voorziening voor  
ouderen/gehandicapten wordt gerealiseerd. 
 
• Introductie van een (buurt)busverbinding tussen Voorburg - Leidschendam - Stompwijk. 
 
• Tramlijn 2 met lage instap doortrekken naar Leidschendam-Noord. 
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Bereikbaar Stompwijk 
Het project bereikbaar Stompwijk wordt doorgezet: na de reconstructie van de Stompwijkseweg 
gaat het dan om de aanleg van de Verbindingsweg en de herstructurering van de  
Dr. Van Noortstraat. Wanneer door de verbeterde bereikbaarheid van Stompwijk het sluipverkeer 
toeneemt, zullen maatregelen moeten worden getroffen om dat  sluipverkeer te weren. 
Ook moet worden gemonitord of het toestaan van vrachtverkeer in beide richtingen over de 
Stompwijkseweg niet tot het kapot rijden van het wegdek leidt. Met de (agrarische) bedrijven aan 
de Stompwijkseweg moeten afspraken worden gemaakt over de wijze waarop hun zware verkeer 
de gereconstrueerde weg zo min mogelijk belast. 
 
• Het project bereikbaar Stompwijk (reconstructie Stompwijkseweg, aanleg Verbindingsweg en  
 herstructurering Dr. Van Noortstraat) afronden. 
 
• Monitoren op sluipverkeer over de gereconstrueerde Stompwijkseweg en Verbindingsweg en  
 indien nodig daartegen maatregelen nemen. 
 
• Afspraken maken met de (agrarische) bedrijven aan de Stompwijksweg, zodat deze route zo  
 min mogelijk wordt belast. 
 
Fietsen/langzaam verkeer 
Het gebruik van fietsen moet worden gestimuleerd door goede en veilige fietsverbindingen. 
 
De openbare ruimte moet ook veilig zijn voor scootmobielen, e-bikes en rollators.  
 
Voor landbouwvoertuigen moet worden bezien op welke wijze zij, zonder overlast te veroorzaken, 
vanuit het buitengebied in de kernen van Leidschendam en Voorburg kunnen komen. 
 
• Aan langzaam verkeer in de openbare ruimte moet aandacht worden besteed  
 (veilig en goed voor fietsen, scootmobielen, e-bikes en rollators). 
 
• De bediening van de fietsbrug over de Vliet automatiseren. 
 
• Onderzoeken hoe landbouwvoertuigen vanuit het buitengebied van de gemeente in de kernen  
 Leidschendam en Voorburg kunnen komen. 
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Parkeren 
Parkeren blijft in de gemeente gratis. Waar blauwe zones worden/zijn ingevoerd moet aandacht 
zijn voor het zogenaamde waterbedeffect (verplaatsing van parkeerproblematiek naar andere 
straten/buurten wijken). Ook geldt dit voor Haagse parkeermaatregelen die effect hebben op 
Leidschendam-Voorburg. Daar waar  blauwe zones in de gemeente worden toegepast, vraagt dat  
om adequate inzet van handhavingscapaciteit. 
 
GBLV/Gemeentebelangen pleit voor een project om per wijk met hulp van bewoners te kijken waar 
extra parkeerplaatsen in de openbare ruimte kunnen worden gerealiseerd, zonder dat dit ten koste 
gaat van het openbaar groen. 
 
De parkeerdruk bij de (RandstadRail)stations vraagt extra aandacht en handhaving.  
Dit geldt ook voor de wijken die grenzen aan Den Haag.  
 
Rond het Raadhuiskwartier Leidschendam moeten de medewerkers van het Stadskantoor 
gestimuleerd worden de auto thuis te laten, ter verlichting van parkeerdruk in de wijk. 
 
De voorgenomen aanleg van extra parkeerplaatsen bij de sluis in Leidschendam moet zo snel 
mogelijk worden gerealiseerd. 
 
Bij ontwikkelingen in het Huygenskwartier moet nadrukkelijk aandacht zijn voor het toevoegen van 
extra parkeermogelijkheden. 
 
Nagaan wat het effect van de toename van deelauto’s is op de parkeerbehoefte in de gemeente. 
 
• Parkeren in de gemeente blijft gratis. 
 
• Het tegengaan van parkeerdruk in de gemeente vraagt om een pakket aan maatregelen  
 (nagaan behoefte, aanleg extra parkeerplaatsen, tegengaan waterbedeffect en stringente  
 handhaving). 
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7. Samen maken we  
   
Leidschendam-Voorburg DUURZAAM 
 
Duurzaamheid 
GBLV/Gemeentebelangen is blij dat de laatste jaren duurzaamheid steeds meer een levenswijze  
is geworden en een stevige plaats in onze gemeente inneemt. Inwoners, verenigingen, instellingen 
en bedrijven zijn bereid om investeringen te doen in duurzame maatregelen.  
GBLV/Gemeentebelangen wil een duurzame en leefbare gemeente. Dat betreft duurzaamheid 
binnen de gemeentelijke organisatie zelf, maar ook moet duurzaam gedrag gepromoot worden 
onder de inwoners en ondernemers van Leidschendam-Voorburg.  
 
• Het realiseren van duurzaam en energie-neutraal vastgoed door strenge eisen te stellen aan  
 nieuwe projecten en het stimuleren van verduurzaming van bestaande bebouwing. 
 
• Partijen uitnodigen om onderzoek te doen naar verduurzaming van bestaande bebouwing door  
 middel van creatieve, integrale oplossingen en het belonen van duurzame initiatieven. 
 
• Het aantrekken van organisaties die rekening houden met het effect van hun onderneming op  
 de omgeving (‘impact driven’). 
 
• Focus leggen op zonne-energie. 
 
• Geen gebruik van windenergie met windturbines in de huidige omvang (de windturbine op de  
 grens van Den Haag moet als het aan GBLV/Gemeentebelangen ligt zo snel mogelijk weg en  
 mag niet vervangen worden). 
 
• In Leidschendam-Voorburg wordt geen schaliegas gewonnen. 
 
• Reduceren van fijnstof door vuurwerkvrije zones en bewustwording effect van open haarden/ 
 vuurkorven e.d. op de luchtkwaliteit. 
 
• Geen onnodige verlichting in de openbare ruimte door toepassing intelligente verlichting. 
 
• Het aantal bomen in de gemeente moet minimaal gelijk blijven. 
 
Afvalbeleid 
In een schone buurt is het prettiger wonen. Het is GBLV/Gemeentebelangen een doorn in het oog 
dat bij ondergrondse afvalcontainers in wijken afval niet goed wordt aangeboden. Met het invoeren 
van ‘beladingschips’ wordt tijdig gesignaleerd wanneer een afvalcontainer geleegd moet worden. 
Het kan dan niet meer voorkomen dat ondergrondse afvalcontainers vol zitten, mits de organisatie 
om te reageren op het signaal ‘bijna vol!’ goed geregeld is. 
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De toepassing van beladingschips en een daarop ingespeelde afvalinzamelingsdienst moet leiden 
tot containers waar altijd zonder probleem afval in gedeponeerd kan worden. Het moedwillig 
plaatsen van afval naast afvalcontainers waar nog ruimte in is, moet wat GBLV/Gemeentebelangen 
betreft worden aangepakt. GBLV/Gemeentebelangen ziet daarvoor, naast goede voorlichting over 
hoe om te gaan met afval, twee oplossingen: een experiment met het maandelijks ter beschikking 
stellen van een buurtbudget (in te zetten voor een buurtactiviteit zoals buurtfeest, buurtbarbecue) 
voor de locatie met de minste meldingen en daarnaast een geïntegreerde aanpak van het snel 
reageren op overlastmeldingen (opruimen, handhaven). 
 
Voor de afvalinzameling hanteert GBLV/Gemeentebelangen twee uitgangspunten.  
In de eerste plaats moet de gemeente Leidschendam-Voorburg aan de wettelijke doelstellingen 
voor afvalscheiding en -hergebruik voldoen. Dit betekent dat vasthouden aan het oude systeem 
niet meer mogelijk is. In de tweede plaats wil GBLV/Gemeentebelangen een afvalinzameling- 
systeem dat goedkoop en gemakkelijk is voor inwoners. Nascheiding van restafval is daarbij voor 
GBLV/Gemeentebelangen op termijn een prima optie. Zolang nascheiding echter nog onvoldoende 
beschikbaar en betaalbaar is, wordt het nieuwe inzamelen als systeem gehanteerd.  
GBLV/Gemeentebelangen vindt wel dat de communicatie rond dit systeem sterk moet worden 
verbeterd. Eenvoud, eenduidigheid en regelmaat rond het aanbieden van afval is daarbij ook een 
aandachtspunt. 
 
Een afvalbrengstation is een noodzakelijke voorziening. Voor GBLV/Gemeentebelangen hoeft  
deze voorziening niet in Leidschendam-Voorburg een plek te hebben.  
De nu voorgestelde locatie in Rijswijk als alternatief voor de (niet haalbaar gebleken) locatie in 
Voorschoten is wat GBLV/Gemeentebelangen betreft akkoord. Het afvalbrengstation neemt 
hierdoor geen ruimte in de eigen gemeente in, er hoeft niet in de eigen gemeente naar een 
geschikte locatie te worden gezocht en bezwaren van omwonenden als een locatie zou worden 
gevonden in de eigen gemeente worden voorkomen. 
 
• De afvalinzameling moet zodanig worden ingericht dat een situatie met volle containers slechts  
 bij uitzondering kan plaatsvinden. 
 
• Moedwillig bijplaatsen van afval bij niet volle containers moet worden aangepakt door enerzijds  
 buurten met weinig meldingen over afvaloverlast te waarderen met een buurtbudget en  
 anderzijds een geïntegreerde inzet op direct opruimen en handhaven. 
 
• De afvalinzameling moet qua frequentie van de verschillende stromen eenvoudig, eenduidig en  
 met regelmaat worden ingericht. 
 
• Een afvalbrengstation moet in de nabijheid van Leidschendam-Voorburg beschikbaar zijn.
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8. Samen maken we  
 
Leidschendam-Voorburg VEILIG 
 
Wij vinden het belangrijk dat Leidschendam-Voorburg een veilige gemeente is.  
Gelukkig zijn veel mensen bereid om hierin  te helpen. Buurtpreventieteams (BPT’s) en buurt 
Whatsapp-groepen zijn hier voorbeelden van. De criminaliteitscijfers laten zien dat Leidschendam-
Voorburg geen onveilige gemeente is. Desondanks is er niets ergers dan slachtoffer te worden van 
een woninginbraak, geweld op straat of een babbeltruc.  
 
Ouderen en veiligheid 
Ouderen zijn een – helaas – gemakkelijk doelwit voor lafhartige criminelen.  
GBLV/Gemeentebelangen wil daarom dat de extra aandacht voor het thema ouderen en veiligheid 
blijft en dat die inzet ook wordt geïntensiveerd.  
Bijvoorbeeld in de vorm van eenvoudige instructiekaarten, voorlichtingsbijeenkomsten met de 
politie en fysieke maatregelen in huis, zoals deurspionnetjes e.d.. 
 
• De acties om het slachtofferschap voor ouderen te verkleinen, voortzetten en intensiveren. 
 
Woninginbraken 
De kans op een woninginbraak moet nog verder naar beneden. GBLV/Gemeentebelangen pleit 
daarom voor een gezamenlijke, integrale actie van gemeente, politie, woningbouwverenigingen, 
verzekeraars en lokale leveranciers van hang- en sluitwerk om woningen beter te beveiligen.  
Het aandeel woningen voorzien van het Keurmerk Veiligheid Wonen (inclusief rookmelders en 
koolmonoxidemelders) moet in de gemeente omhoog. Het houden van informatieavonden over 
inbraakpreventie moet worden voortgezet en het gebruik van buurt-Whatsapp-groepen  
(inclusief gedragsregels) moet worden gestimuleerd. 
 
Buurtpreventieteams (BPT’s) 
In veel wijken zijn zogenaamde buurtpreventieteams (BPT’s) gestart. Particulier initiatief dat 
ondersteund wordt door onder andere de gemeente en politie. Veel BPT’s zijn gestart na een 
aantal inbraakincidenten in een wijk. Voor GBLV/Gemeentebelangen zijn de BPT’s niet alleen extra 
ogen en oren voor de politie, maar ook (meer dan dat het nu het geval is) van de gemeente.  
Er moeten nauwere contacten komen tussen BPT’s, scholen en verenigingen in de buurt. Ook vindt 
GBLV/Gemeentebelangen het belangrijk dat er samenwerking komt tussen de verschillende teams. 
 
• Waar in een buurt behoefte bestaat wordt een buurtpreventieteam (BPT) gestart. 
 
• Stimuleren dat buurtpreventieteams (BPT’s) contacten aanhalen met scholen en verenigingen  
 in hun buurt en waar mogelijk onderling samenwerken.  
 
• De acties om het slachtofferschap voor ouderen te verkleinen voortzetten en intensiveren. 
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Veiligheid winkelgebieden 
GBLV/Gemeentebelangen heeft gepleit voor een vaste handhaver voor het Huygenskwartier,  
die toeziet op de scooter- en fietsverboden, parkeerovertredingen, laad- en lostijden, uitstallingen, 
terrassen, inrijverboden voor vrachtwagens e.d. Ook in de andere winkelgebieden mag de 
zichtbaarheid van handhaving worden vergroot. GBLV/Gemeentebelangen stelt voor om samen 
met de ondernemersfondsen en/of de winkeliersverenigingen te bezien waar exact behoefte aan is. 
 
• Mede in samenspraak met de ondernemersfondsen/winkeliersverenigingen nagaan welke  
 handhavingsbehoefte er in de winkelgebieden is. 
 
Politie en gemeentelijke handhaving 
De werkwijze van de gemeentelijke afdeling belast met handhaving moet worden doorgelicht op 
effectiviteit en efficiëntie: is het mogelijk om de bestaande handhavingscapaciteit beter te benutten, 
zodat bijvoorbeeld adequater  kan worden opgetreden tegen afval-, parkeer- en scooteroverlast.  
 
• Doorlichten van de gemeentelijke afdeling belast met handhaving om te bezien of het mogelijk  
 is om de bestaande handhavingscapaciteit adequater te benutten. 
 
• Het politiebureau in Leidschendam-Voorburg moet open blijven!  
 
• De zichtbaarheid van de politie en van de handhaving blijft een aandachtspunt. 
 
• Versterken handhaving (aanpakken verkeershufters) en zichtbaar uitvoeren snelheidscontroles.

• overlast gevend gebruik van (soft)drugs in de openbare ruimte aanpakken. 
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9. Samen maken we Leidschendam-Voorburg    
 
een gemeente met goed BESTUUR 
 
Drie krachtige kernen, één sterke gemeente 
De gemeente heeft onlangs op basis van de inbreng van inwoners, verenigingen, instellingen en 
bedrijven de visie ‘Leidschendam-Voorburg op de kaart’ uitgebracht. Hierin staan de drie kernen 
van de gemeente centraal. GBLV/Gemeentebelangen onderschrijft dat uitgangspunt: drie krachtige 
kernen, die samen één sterke gemeente maken. Dit betekent dat er een verdere omslag moet  
gaan plaatsvinden in de wijze waarop de gemeente als organisatie (gemeentebestuur en ambtelijke 
organisatie) de inwoners benadert. Het was gebruikelijk om te spreken over ’de stad’ waarbij het 
landelijk gebied en Stompwijk vaak werden vergeten. Met ‘de stad’ werd dan gedoeld op Voorburg 
en Leidschendam. Het klopt dat deze twee kernen verstedelijkt zijn, maar dat maakt de combinatie 
nog geen stad. De sterkte van de gemeente als geheel (Leidenschendam-Voorburg) is wat ons 
betreft gelegen in de kracht van de drie kernen (Voorburg, Leidschendam en Stompwijk). 
 
Het uitgangspunt van drie krachtige kernen betekent niet dat alle kernen dezelfde voorzieningen 
moeten hebben. Kracht uit zich soms in uniformiteit, maar vaak ook in verschillen. De combinatie 
van de verschillen tussen de kernen, maakt juist een sterk geheel. 
 
• Omslag in denken: drie krachtige kernen, één sterke gemeente. 
 
Inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven centraal 
GBLV/Gemeentebelangen wil graag als uitgangspunt hanteren dat de inwoners, verenigingen, 
instellingen en bedrijven er niet voor de gemeente zijn, maar dat de gemeente er voor hen is.  
De gemeente heeft daarbij de rol om te verbinden, te faciliteren en te stimuleren.  
De gemeente denkt mee in plaats van tegen, denkt in oplossingen in plaats van in problemen. 
 
De gemeente heeft echter nog steeds een eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid.  
Bij de bestuurlijke afweging van belangen door de gemeenten zullen sommigen baat hebben bij 
een besluit en anderen niet. Die belangenafweging op basis van goede argumenten en voorzien 
van de inbreng van belanghebbenden, is wat GBLV/Gemeentebelangen betreft een rol die bij de 
gemeente ligt. En dus niet aan de inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven moet worden 
overgelaten. 
 
• Inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven staan centraal. 
 
• Meedenken in plaats van tegendenken;oplossen in plaats van problematiseren. 
 
• Belangenafweging op basis van goede argumenten en de inbreng van belanghebbenden blijft  
 een verantwoordelijkheid van de gemeente. 
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Gemeentelijke dienstverlening 
De gemeentelijke dienstverlening is op een groot aantal terreinen prima geregeld.  
Via de website, de telefoon of persoonlijk contact kan de gemeente bereikt worden en de 
gemeente komt ook meer en meer naar u toe. GBLV/Gemeentebelangen vindt het belangrijk  
om dit te constateren, omdat vaak de zaken die beter kunnen, scherp worden uitvergroot.  
Wat de gemeente allemaal voor u doet en wat gemakkelijk als vanzelfsprekend wordt gezien, moet 
niet uit het oog worden verloren. 
 
Op een aantal punten is blijvende aandacht en/of concrete verbetering in de  
dienstverlening nodig: 
- de telefonische wachttijd 
- de juistheid van verstrekte informatie 
- de tijdige beantwoording van e-mails en brieven 
- de zorgvuldigheid rond het bezwaartermijnen 
- correcte verslaglegging 
- de vindbaarheid van verslagen, besluiten, moties en amendementen van  
 raads- en commissievergaderingen. 
 
GBLV/Gemeentebelangen wil ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening zo snel mogelijk 
de procedures rond vergunningverlening verbeterd zien. De invoering van de Omgevingswet  
(die een groot aantal wetten zal gaan vervangen) kan hiervoor een stimulans zijn.  
Voor verbetering vatbaar is het bewaken van de afhandelingstermijnen en de verstrekking van 
gegevens, die thans soms meerdere keren moeten worden aangeleverd.  
Een professionele inbreng vanuit vakspecialismen in de beoordeling van een aanvraag is 
noodzakelijk. Daarbij mag niet  vergeten worden dat het om het totaal gaat. Die totaalafweging 
vraagt een andere blik dan van een vakspecialist. In het beginstadium van een aanvraag moet er 
één gemeentelijk aanspreekpunt zijn dat een aanvrager op weg helpt en duidelijkheid schept.  
 
De gemeentelijke website, de Facebookpagina’s van de gemeente, Twitter en Instagram zijn 
allemaal bronnen waar informatie over de gemeente kan worden gezocht. Niet iedereen is echter 
actief op internet. De aandacht voor informatie op papier blijft daarmee noodzakelijk.  
 
Het gemeentelijk Servicepunt in Voorburg voor het aanvragen van paspoorten en rijbewijzen,  
moet worden gehandhaafd en op een betere manier worden gehuisvest. 
 
Voor de privacy- en vertrouwelijkheidsaspecten in de omgang met gegevens van inwoners, 
verenigingen, instellingen en bedrijven moet voldoende aandacht zijn en aan de wet- en 
regelgeving op dat punt moet uiteraard worden voldaan. 
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• Aanpakken van een aantal concrete aandachts- en verbeterpunten rond de gemeentelijke  
 dienstverlening. 
 
• Doorlichten en verbeteren procedures voor vergunningaanvragen (mede in het licht van de  
 invoering Omgevingswet). 
 
• Naast goede informatievoorziening via internet en social media, moet ook informatie op papier  
 beschikbaar zijn. 
 
• Het gemeentelijk Servicepunt in Voorburg blijft gehandhaafd en wordt beter gehuisvest. 
 
• De gemeente is alert op privacy- en vertrouwelijkheidsaspecten rond gegevens van inwoners,  
 verenigingen, instellingen en bedrijven. 
 
Gemeentelijke huisvesting 
Bij gemeentelijk vastgoed dat kan worden afgestoten zo snel  mogelijk actie ondernemen om 
onnodige beheerskosten te vermijden en de opbrengsten uit verkoop voor andere activiteiten te 
kunnen benutten. 
 
De huisvesting van de gemeenteraad in Huize Swaensteyn (ooit een herberg) is niet meer van 
deze tijd. Voor inwoners en ondernemers die de raadzaal weleens bezoeken, is het een hele 
opgave om te verstaan wat er wordt gezegd door de slechte akoestiek en de verouderde 
geluidsinstallatie. Voor mensen met een lichamelijke beperking is het bijwonen van de 
gemeenteraadsvergaderingen lastig en een bezoek aan de fractiekamers zelfs onmogelijk.  
De kosten van de noodzakelijke aanpassingen zijn wat ons betreft te hoog.  
Daarnaast willen wij voorkomen dat de aanpassingen leiden tot aantasting van het monumentale 
gebouw. GBLV/Gemeentebelangen heeft een voorkeur voor het verplaatsen van de huisvesting 
voor de gemeenteraad naar Herenstraat 42. 
 
GBLV/Gemeentebelangen wil dat samen met het Platform Gehandicapten de bereikbaarheid van 
gemeentelijke gebouwen in kaart wordt gebracht. Dit in het licht van de wet- en regelgeving rond 
de bereikbaarheid van overheidsgebouwen en waar nodig komen met voorstellen tot aanpassing. 
 
• Gemeentelijk vastgoed wat kan worden afgestoten, zo snel mogelijk afstoten. 
 
• De huisvesting van de gemeenteraad verplaatsen naar Herenstraat 42. 
 
• In kaart brengen van de bereikbaarheid vande gemeentelijke gebouwen in samenwerking met  
 het Platform Gehandicapten en waar nodig die bereikbaarheid verbeteren. 
 
• Tijdens de openingstijden van het Stadskantoor in Leidschendam wordt er aan de  
 drie aanwezige vlaggenmasten gevlagd met de Nederlandse driekleur, de vlag van de  
 Europese Unie en de gemeentevlag. 
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Dierenwelzijn 
GBLV/Gemeentebelangen vindt dierenwelzijn belangrijk. Wij zijn er voorstander van om het 
dierenwelzijnsbeleid, dat in onze gemeente van toepassing is, in een aantal uitgangspunten te 
formuleren samen met onder andere de Dierenbescherming, de agrarische sector en de politie. 
 
• Opstellen van uitgangspunten voor het dierenwelzijnsbeleid in de gemeente. 
 

46  | 



10. Samen maken we Leidschendam-Voorburg 
 
een speler in de REGIO 
 
Schaalvergroting 
Het aantal gemeenten in Nederland neemt jaarlijks af door herindelingen.  
Deze herindelingen komen veelal voort uit de afweging van gemeenten dat zij te kleinschalig zijn 
om zelfstandig goede dienstverlening te kunnen bieden aan hun inwoners. Met een schaal van 
75.000 inwoners is dat voor Leidschendam-Voorburg op zichzelf nog geen probleem. De gemeente 
moet wat GBLV/Gemeentebelangen betreft wel alert blijven op de ontwikkelingen in de regio.  
Als bij buurgemeenten herindelingen zouden plaatsvinden, dan geeft de huidige schaal van 75.000 
inwoners omringd door gemeenten van dan meer dan 100.000 inwoners een ander perspectief. 
GBLV/Gemeentebelangen wil voorkomen dat bij verschuivingen in de omgeving van 
Leidschendam-Voorburg op een of andere tekentafel, ineens ook naar het geheel of delen van 
onze gemeente wordt gekeken. 
 
• Alert blijven op de ontwikkelingen bij de buurgemeenten en de provincie als het gaat om  
 schaalvergroting van gemeenten. 
 
Gemeenschappelijke regelingen 
Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen gemeenten voor de 
uitvoering van bepaalde taken (zoals Avalex, de GGD, de Veiligheidsregio Haaglanden, het Sociaal 
Werkbedrijf DSW, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag - de MRDH). 
  
GBLV/Gemeentebelangen vindt drie zaken bij gemeenschappelijke regelingen van belang: 
1. helderheid over de taken 
2. invloed op het beleid 
3. goed (financieel) beheer. 
 
Drie gemeenschappelijke regelingen verdienen hierbij bijzondere aandacht: de MRDH, Avalex en 
het Sociaal Werkbedrijf DSW. Ten aanzien van de MRDH vindt GBLV/Gemeentebelangen dat de 
Metropoolregio Den Haag Rotterdam teveel op afstand staat en dat de invloed op het beleid voor 
de gemeente te gering is. Op papier zijn er allerlei gremia bedacht waarin de gemeente met 
wethouders en raadsleden kan participeren, maar in de praktijk is de invloed gering/afwezig. 
 
Ten aanzien van Avalex is GBLV/Gemeentebelangen van mening dat deze gemeenschappelijke 
regeling zo snel als mogelijk moet worden ontmanteld. De afvalinzameling moet worden uitbesteed 
door de thans deelnemende gemeenten, waarbij het Avalex inzamelbedrijf (personeel/materieel/
huisvesting) overgaat naar de partij die aanbesteding van het inzamelcontract heeft gewonnen.  
De gemeenten vormen dan samen een nieuwe gemeenschappelijke regeling die erop is gericht om 
het afval dat zij gezamenlijk laten inzamelen tegen zo gunstig mogelijke tarieven te laten 
verwerken/recyclen. Deze nieuwe (beperkte!) gemeenschappelijke regeling is ook verantwoordelijk 
voor het contractbeheer in de richting van de particuliere inzamelaar. 
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Ten aanzien van het Sociaal Werkbedrijf DSW is voor GBLV/Gemeentebelangen een 
gemeenschappelijke regeling niet noodzakelijk. De bedrijfsvoering en financiële situatie van het 
Sociaal Werkbedrijf DSW moeten kritisch worden bezien. De DSW-taak van Leidschendam-
Voorburg voor de doelgroep moet wel worden behouden. GBLV/Gemeentebelangen sluit nieuwe 
vormen van passend werk binnen de gemeentegrenzen niet uit. Initiatieven hiertoe moeten 
ondersteund worden. 
 
Regionale samenwerking is niet alleen een activiteit voor de  burgemeester en/of wethouders, 
maar juist ook van de gemeenteraad. De gemeenteraad hoort het als een uitdaging te zien om in 
de regio contacten te onderhouden en op deze wijze met de andere gemeenteraden zelfstandig  
te opereren van de gemeenschappelijke regelingen en/of het college sterk in te kaderen. 
 
Leidschendam-Voorburg wordt omringd door andere gemeenten en invloeden van Rijk en 
provincie. De ontwikkelingen bij de buurgemeenten, Rijk en provincie moeten beter worden 
gevolgd en ook adequaat met onze inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven worden 
gedeeld. GBLV/Gemeentebelangen wil dat met een positieve insteek overleg met de 
buurgemeenten, Rijk en provincie wordt gevoerd. Een dossier zoals de windturbine willen wij in  
de toekomst te allen tijde vermijden. (Denk verder aan projecten als de Rijnlandroute,  
de herontwikkeling van de Binckhorst en de aanleg van de Rotterdamsebaan, de verbreding van 
de A4 en de aanpassing/doorstroming van de N14). 
 
De gemeente gaat volledig participeren in de Omgevingsdienst Haaglanden en draagt de 
uitvoering van taken, die op dit terrein nog binnen de gemeente zelf worden uitgevoerd, op aan de 
Omgevingsdienst. 
 
• De aansturing en transparantie van de Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH)    
 verbeteren. 
 
• Avalex zo snel als mogelijk ontmantelen; de afvalinzameling uitbesteden en als gemeenten  
 gezamenlijk inkopen van afvalverwerkings- en recyclingcapaciteit. 
 
• De positie van het Sociaal Werkbedrijf moet qua taakuitvoering, bedrijfsvoering en financiën  
 kritisch worden bezien. De zorg voor de DSW-doelgroep staat voorop. 
 
• De gemeenteraad moet zich actiever in de regio opstellen als het gaat om gemeenschappelijke  
 regelingen en investeren in formeel en/of informeel overleg met raadsleden uit andere   
 gemeenten. 
 
• Leidschendam-Voorburg staat open voor samenwerking met andere gemeenten en wil als  
 goede buur bijdragen aan het oplossen van vraagstukken waar buurgemeenten zich voor zien  
 gesteld. Dit mag echter niet tot een structureel nadeel leiden voor Leidschendam-Voorburg 
 
• Volledig participeren in de Omgevingsdienst Haaglanden. 
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11. Samen houden we Leidschendam-Voorburg  
      
FINANCIEEL GEZOND 
 
Leidschendam-Voorburg is een financieel sterke en gezonde gemeente. 
 
Structureel begrotingsevenwicht 
Het financiële huishoudboekje van de gemeente is meer dan op orde. GBLV/Gemeentebelangen 
onderschrijft het belang van een structureel begrotingsevenwicht: de gemeente mag geen 
structureel tekort op de begroting hebben, maar ook geen structureel overschot.  
Als er sprake is van een substantieel, structureel begrotingsoverschot moet lastenverlaging voor 
inwoners en/of bedrijven aan de orde komen. Een goede inschatting van de (financiële) risico’s en 
kansen, die de gemeente loopt en heeft, maakt het ook mogelijk om na te gaan hoeveel reserves 
er moeten worden aangehouden. GBLV/Gemeentebelangen heeft een duidelijke voorkeur voor  
een dergelijke rationele benadering van de benodigde reserves, in plaats van het maar toevoegen 
van overschotten aan de reserves onder het emotionele mom van “je weet maar nooit… 
” Elke euro, die om die reden in de reserves verdwijnt, vermindert de maatschappelijke 
investeringen van de gemeente of verlaagt de koopkracht van inwoners. 
 
• Er moet sprake zijn van een structureel begrotingsevenwicht. 
 
• De gemeente is er niet om de eigen spaarpot zo vol mogelijk te krijgen, maar overschotten te  
 investeren in de gemeente of te komen tot lastenverlichting van inwoners en/of bedrijven. 
 
• De transparantie van de begroting moet worden verbeterd. 
 
OZB en overige tarieven 
GBLV/Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat de woon- en ondernemerslasten de komende 
jaren niet zullen stijgen (exclusief inflatiecorrectie) en dat zeker op het gebied van de 
afvalstoffenheffing naar verlaging moet worden gestreefd. 
 
De tarieven die de gemeente hanteert dienen kostendekkend te zijn. Waar deze kostendekkende 
tarieven relatief hoog zijn ten opzichte van andere, vergelijkbare gemeenten geldt, indien binnen 
twee jaar de tarieven niet zijn teruggebracht of qua hoogte solide zijn onderbouwd:  
‘elders goedkoper dan krijgt u het verschil terug’. 
 
• Het streven moet zijn om de gemeentelijke lasten, voor wat betreft de afvalstoffenheffing, in de  
 komende jaren te verlagen. 
 
• Voor startende ondernemers wordt onderzocht of tijdelijke vrijstelling van gemeentelijke lasten  
 en heffingen geheel of gedeeltelijk mogelijk is. 
 
• Er is sprake van kostendekkende tarieven. 
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Aandelen Eneco 
GBLV/Gemeentebelangen is voorstander van de verkoop van de gemeentelijke aandelen Eneco.  
In de afgelopen jaren heeft Eneco zich met steun van de deelnemende gemeenten verzet tegen 
het Rijksbeleid om productie- en netwerkbedrijf te splitsen.  
De splitsing bleek echter onontkoombaar. Er is nu een commercieel productiebedrijf (Eneco) en 
netwerkbedrijf (Stedin) ontstaan. GBLV/Gemeentebelangen vindt het niet de verantwoordelijkheid 
van de gemeente om in commerciële bedrijven aandelen te houden, hoe goed en nobel hun 
activiteiten ook zijn. Mocht tot verkoop van de aandelen Eneco worden gekomen, dan wil  
GBLV/Gemeentebelangen de opbrengst inzetten voor het structureel compenseren van het 
wegvallen van het dividend, het verlagen van de schuldenlast van de gemeente en het investeren 
in projecten in de gemeente. 
 
• Verkoop van de aandelen Eneco en de opbrengst inzetten voor compensatie jaarlijks dividend,  
 verminderen schuldenlast van de gemeente en investeren in gemeentelijke projecten. 

’Samen maken we Leidschendam-Voorburg!’
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Kandidatenlijst 

 1  Hans Peter Klazenga (Leidschendam, Raadhuiskwartier)
 2  Bianca Bremer (Voorschoten*)
 3  Frank Rozenberg (Voorburg, Bovenveen)
 4  Sanja Duijvestijn (Leidschendam, Damsigt)
 5  Nico Hooijmans (Leidschendam, De Rietvink)
 6  Freek Steutel (Leidschendam, De Zijde)
 7  Monica Velù (Voorburg, Voorburg-Midden)
 8  Marien van Wijk (Leidschendam, Damcentrum)
 9  Maurice Hartsinck (Voorburg, Bovenveen)
 10  Ed Klaarhamer (Leidschendam, Damsigt)
 11  Lida van den Akker (Leidschendam, Wilsveen)
 12  Jan van Wissen (Voorburg, Voorburg-West)
 13  Bram van Popering (Voorburg, Essesteijn)
 14  Walter Rosbenders (Leidschendam, Duivenvoorde)
 15  Robin van Wissen (Leidschendam, Leidschendam-Zuid)
 16  Ron Guleij (Leidschendam, Raadhuiskwartier)
 17  Mary Koeleman (Stompwijk)
 18  Loek van Houten (Leidschendam, Schakenbosch)
 19  Jean Thierry (Voorburg, Voorburg-Midden)
 20  Maria Zweekhorst (Leidschendam, Veursehout)
 21  Harry Hooijmans (Leidschendam, De Rietvink)
 22  John Kersten (Leidschendam, Rietvink)
 23  Koos van Wissen (Stompwijk)
 24  Anjo van der Burgt (Leidschendam, Zeeheldenwijk)
 25  Aad van Swieten (Stompwijk)
 26  Wim Jansen (Leidschendam, Duivenvoorde)
 27  Frits Koppe (Voorburg, Huygenskwartier)
 28  Aad van Velsen (Stompwijk)
 29  Tjaard de Vries (Leidschendam, Schakenbosch)
 30  John Prins (Den Haag*)

  * Verhuizend naar Leidschendam-Voorburg
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