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Voorwoord
‘Samen maken we Leidschendam-Voorburg!’:
dat is waar GBLV/Gemeentebelangen als lokale partij in gelooft en zich voor wil inzetten.
Vandaar dat wij een stip op de horizon zetten in onze visie.
Voor u ligt onze kijk op Leidschendam, Stompwijk en Voorburg. Zorgvuldig opgesteld door goed
te luisteren naar de inwoners, ondernemers, verenigingen, (zorg) instellingen en het bedrijfsleven;
immers Samen maken we Leidschendam-Voorburg. In dit programma kijken wij niet alleen naar
de komende raadsperiode, maar willen wij ook een stip op de horizon zetten; de visie op de
toekomst van onze gemeente. Belangrijke thema´s zoals de energietransitie, het klimaat, wonen,
bereikbaarheid en burgerparticipatie vragen immers meer tijd en kunnen niet in de komende
vier jaar volledig geïmplementeerd zijn. Met onze ideeën willen wij Leidschendam, Stompwijk en
Voorburg een plek 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.
Inwoners en ondernemers staan centraal in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg.
U staat centraal in onze prachtige gemeente. Het is daarom niet meer dan vanzelfsprekend dat
u betrokken wordt en dat uw kennis wordt gebruikt bij belangrijke ontwikkelingen in de leef- en/of
werkomgeving.
Onze gemeente staat we de komende 10 tot 20 jaar voor een aantal grote uitdagingen.
Uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, wonen, werken en ondernemen.
De toekomst vraagt om keuzes, niet alleen voor de huidige generatie, maar ook voor de volgende
generaties. We moeten ons meer bewust zijn van de gevolgen van ons handelen op de lange
termijn. GBLV/Gemeentebelangen wil als lokale partij de partner zijn die opkomt voor een
passende aanpak van die uitdagingen.

Gezamenlijk over grenzen heen durven stappen

Deze uitdagingen kunnen we alleen samen en in samenhang oppakken.
Een breed gedragen visie is noodzakelijk om tot een goede uitvoering te komen.
Dit moet samen met u, maar ook de politieke partijen moeten over grenzen heen durven stappen;
wij zijn hiertoe bereid! Wij willen samen met de andere politieke partijen kijken naar wat ons bindt,
en waarover we het samen eens zijn. De politiek moet niet meer gebaseerd zijn op inhoudelijke
verschillen en tegelijkertijd moeten we raadsbreed aan de slag met de overeenkomsten.
Dit vraagt wel iets van alle politieke partijen.
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vervolg: Voorwoord

We moeten op zoek gaan naar waar we het met elkaar over eens zijn, naar dat wat ons bindt.
Ervaring uit de afgelopen jaren leert ons, dat we het op verreweg de meeste onderwerpen wel
met elkaar eens zijn. Op de overige onderwerpen zullen de partijen in de raad op zoek moeten
naar een meerderheid. Het gemeentebestuur zal de regie moeten nemen voor een gezamenlijke
aanpak. Zij zal vooral actief participatie en samenwerking moeten faciliteren en stimuleren
met en tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere gemeentes.
Dit vraagt om innovatie en lef en dat is in onze gemeente zeker mogelijk.
De Coronacrisis heeft aangetoond dat onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke
instellingen ﬂexibel en innovatief genoeg zijn.

Waarom kiezen voor de lokale partij van Leidschendam-Voorburg?
Deze verkiezingen gaan over zaken die uw directe leefomgeving raken, zaken in uw buurt of
rond uw vereniging. Zaken die dichtbij en in de eigen gemeente worden geregeld, bijvoorbeeld
parkeerbeleid en verkeer, bouwplannen, voorzieningen voor ouderen en jongeren, jeugdzorg,
activiteiten in de buurt verzorgd door wijkorganisaties, mogelijkheden voor sport- en
cultuurbeoefening en niet in de laatste plaats de gemeentelijke belastingen, zoals de OZB en de
hondenbelasting.

GBLV/Gemeentebelangen gaat voor een heldere stellingname, pragmatisch, zonder ideologische
ballast en gericht op zuiver plaatselijke thema’s. Hierdoor kunnen wij effectiever inspelen
op de lokale situatie dan landelijke partijen, die gebonden zijn aan landelijke partijdisciplines
en -uitgangspunten. Kies daarom voor een lokale partij.
Met onze jarenlange opgedane kennis en uitgebreide achterban, zijn wij in staat om zaken
laagdrempelig aan te kaarten en zaken die voor u van belang zijn op de politieke agenda te krijgen.
Dat hebben we in de afgelopen jaren bewezen en daarom zijn we al jaren een van de grootste
partijen in onze gemeente. Dat wilt u toch zeker ook zo houden?

Bianca Bremer
Lijsttrekker GBLV/Gemeentebelangen
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Burgerparticipatie
Onze visie:

•
•

•
•
•

Een inwoner of ondernemer moet eenvoudig kunnen weten wat er aan gemeentelijke
activiteiten in de directe leefomgeving spelen, of welke besluiten direct van invloed zijn op de
eigen leefomgeving. De gemeente zorgt met informatie op maat dat in deze informatiebehoefte
wordt voorzien;
Inwoners en ondernemers staan centraal in onze gemeente.
Het is daarom niet meer dan vanzelfsprekend dat ze betrokken worden en dat hun kennis
wordt gevraagd bij belangrijke ontwikkelingen in de leef- en/of werkomgeving van betrokkenen.
De gemeente maakt gebruik van de expertise van verenigingen en maatschappelijk
organisaties op de diverse beleidsterreinen. Zij zijn de voelhoorns in de samenleving;
Niet altijd zal de mening van de inwoners, ondernemers, verenigingen en
maatschappelijke instellingen worden gevolgd; maar bij een afwijking hiervan wordt de keuze
toegelicht;
Er is één aanspreekpunt (participatiecoach) binnen de gemeente voor participatie op de
verschillende beleidsterreinen;
Voor de omgevingswet is een gedragen participatietraject opgesteld.

Waar staan we voor:

•
•
•
•
•
•
•
•

College, raadsleden en ambtenaren hebben participatie in hun DNA zitten en weten de waarde
van de kennis van inwoners en ondernemers goed in te schatten.
Hiervoor is een duidelijke cultuuromslag nodig;
Ambtenaren zijn actief betrokken en hebben kennis van zijn/haar aandachtsgebied/taakveld
binnen de gemeente;
In elk(e) raadsbesluit of -brief staat in een apart hoofdstuk aangegeven op welke wijze de
participatie heeft plaatsgevonden;
De gemeente informeert inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke
instellingen proactief als in de raad onderwerpen ter tafel komen binnen het interesse- of
woongebied van inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen;
Niet alleen op beleidsterreinen als bereikbaarheid en wonen, maar op terreinen zoals
onderwijs, zorg en samenleving maakt de gemeente gebruik van de kennis van inwoners en
ondernemers;
De invulling van de omgevingswet krijgt een gedegen participatietraject;
Participatie wordt niet gezien als een bezuiniging (laat de inwoner dat maar zelf doen),
maar vanuit een meerwaarde voor de gemeente en de inwoner en ondernemer;
Inwoners en ondernemers nemen deel aan participatietrajecten vanaf het begin en worden
niet, zoals het nu te vaak gaat, pas aangehaakt als er al een besluit ligt.
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Cultuur, Onderwijs en Sport
Onze visie:

•
•
•
•

Een goede balans tussen onderwijs- en sport- en culturele voorzieningen maakt onze
gemeente een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken;
Cultuur, onderwijs, sport en ook scouting dragen bij aan de ontwikkeling van kennis en
vaardigheden van kinderen;
Goed onderwijs op scholen gaat kansenongelijkheid tegen;
De gemeente kent een groot aantal binnen- en buitensportaccommodaties die efficiënt en
effectief moeten worden benut.

Waar staan we voor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sport en bewegen in de openbare ruimte / wijken stimuleren met extra aandacht voor
kwestbare groepen door inzet van coaches;
Balans brengen in de aandacht en budget voor cultuur, sport en scouting.
Dit betekent onder andere aandacht voor structureel budget voor muziekonderwijs en culturele
evenementen;
Benut de kracht en uitstraling van lokale helden op het gebied van sport of cultuur;
De onderwijsinstellingen en de gemeente gezamenlijk de uitdaging om particuliere
huiswerkbegeleiding overbodig te maken door goed onderwijs te verzorgen of door
huiswerkbegeleiding na schooltijd, maar op school aan te bieden;
Onderwijsgebouwen moeten voldoen aan de ventilatienormen van het RIVM
(zonder in de winter de ramen open te moeten zetten);
Een duidelijke keuze maken rond Museum Swaensteyn: of de mogelijkheid bieden om
spraakmakende exposities te organiseren en daar ook fysiek ruimte voor bieden of het
museum beperken tot de oudheidkundige kamer Leidschendam-Voorburg;
Investeren in het potentieel van Museum Huygens’ Hofwijck door uitbreiding van de
expositiecapaciteit, bijvoorbeeld op het Stationsplein;
Een beter inzicht en voorspelbaarheid van de kosten van de binnen- en
buitensportaccommodaties;
Verder ondersteunen van sport, cultuur en scouting bij het maatschappelijk verantwoord
verenigen;
Mountainbikeroute in Vlietlanden maken en zo mogelijk aansluiten op route Zoetermeer.
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Duurzaamheid
Onze visie::

•
•
•
•
•
•

We willen in nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen,
maatschappelijke instellingen, huiseigenaren, energie- en afvalwerkingsbedrijven en
(buur) gemeentes een duurzame gemeente zijn. Ook ambities formuleren en het ontwikkelen
van oplossingen doen we samen;
Alle woningen zijn in 2030 geïsoleerd en zoveel als mogelijk voorzien van groene daken, wijken
zijn aardgasvrij, stroom wordt duurzaam opgewekt;
In 2030 is onze gemeente Zero Waste; hierin trekken we samen op met (buur)gemeentes die
dezelfde doelstellingen hebben;
Inwoners en ondernemers zijn zich bewust van de uitstoot en het afval dat men produceert en
men maakt bewust keuzes om dit te verminderen;
Duurzaamheidsmaatregelen moeten passen binnen onze gemeente. Leidschendam-Voorburg
moet geen zelfvoorzienend klimaatneutraal eiland worden in de regio
(windmolenpark is niet aan de orde in onze gemeente);
Ook duurzame energie uit andere landen moeten we kunnen benutten door hiermee
verbindingen aan te gaan.

Waar staan we voor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er komt één wethouder met alleen wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid in de portefeuille;
Een integrale aanpak van wonen en duurzaamheid is noodzakelijk;
Onderzoek naar maatregelen op het gebied van duurzaamheid die ook de bereikbaarheid e.d.
verbeteren. Bijvoorbeeld milieuzones rond de sluis;
Uitwerking en uitvoering van de lokale energietransitie (LES) en de Transitie Visie Warmte
(TVW) doen we samen met inwoners en ondernemers;
Stappenplan voor aardgas vrije wijken: in 2024 zijn de eerste wijken aardgasvrij;
Subsidie op groene daken, regentonnen en isolatie is en blijft beschikbaar;
Het bouwen en renoveren van woningen gebeurt natuur inclusief;
Stimuleren van verenigingen, coöperaties en maatschappelijke instellingen om duurzaamheid
op te nemen in hun jaarplannen en ten uitvoer te brengen;
In 2022 komen we met een stappenplan voor Zero Waste. Hierbij wordt samen met
inwoners, ondernemers en verenigingen gekeken naar de ambities en de mogelijkheden afval
en plasticgebruik te verminderen; Financiële hulp is mogelijk en de gemeente (als organisatie)
geeft het goede voorbeeld en is in 2026 Zero Waste;
Onderzoek of inwoners en ondernemers die investeren in energiemaatregel minder WOZ
kunnen betalen of op andere manier een financiële stimulans krijgen;
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vervolg: Duurzaamheid

Waar staan wij voor:

•
•
•
•

In 2026 is de gemeente CO2 neutraal en als dat niet lukt wordt de CO2 gecompenseerd door
het planten van bomen in onze gemeente. Ook inwoners en ondernemers worden uitgenodigd
om dit te doen en kunnen hun CO2 compensatie realiseren via boomprojecten in de gemeente;
Bij aanleg kunstgrasvelden ook kijken naar nieuwe technieken om regenwater op te vangen en
te hergebruiken en niet direct lozen op het riool;
Alle daken van gemeentelijke gebouwen zijn groen of hebben zonnepanelen;.
Onderzoeken of de gemeente middels collectieve groene energie inkoop de duurzaamheid kan
vergroten en de energiekosten voor inwoners, bedrijven en verenigingen kan verlagen.
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Economie
Onze visie:

•
•
•
•
•
•

De gemeente denkt mee om ondernemen makkelijk te maken en zorgt voor ondersteuning
waar mogelijk;
De Westfield Mall of the Netherlands is een belangrijke economische pijler voor de gemeente,
maar de belangen van de omwonenden moet integraal onderdeel zijn van gemeentelijke
plannen rondom de Mall;
De overige winkelgebieden zoals het Huygenskwartier, de Julianabaan en het Damcentrum
zullen zich qua beleving sterker moeten profileren om aantrekkelijk te blijven in het groeiende
aandeel van online winkelen. De aantrekkingskracht van de Mall gebruiken om bezoekers ook
te verleiden om bijvoorbeeld het Huygenskwartier of het sluisgebied te bezoeken;
Agrarische bedrijvigheid en tuinbouw horen bij Leidschendam-Voorburg;
Recreatie- en toerisme zijn een economische factor die voor de drie kernen als overkoepelend
thema gelden;
Startups zorgen voor een creatief en innovatief ondernemerschap en de gemeente faciliteert dit
met bedrijfsverzamelgebouwen.

Waar staan we voor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De afhandeling van vergunningen moet transparant en snel plaatsvinden, gericht op het
faciliteren van ondernemers (meedenken in plaats van tegen denken);
De Vlietdagen in de huidige vorm vervangen door een Vlietevenement in Leidschendam en een
evenement zoals A Walk In The Park in Voorburg;
Een evaluatie van het revitaliseringsproject Huygenskwartier Voorburg om te zien op welke
aspecten bijsturing noodzakelijk is met de betrokken partners;
Het verminderen van sluipverkeer in Leidschendam-Centrum door de Damlaan aantrekkelijk te
maken als winkelstraat (wel verblijfsgebied, geen doorgaande route);
Het revitaliseren van de Julianabaan, met de combinatie van de bibliotheek en Theater Ludens als
een belangrijke katalysator voor de versterking van de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum;
Het formuleren van een agrarisch beleid voor de gemeente, waarbij de agrarische sector
(boerenbedrijven, tuinbouwbedrijven, toeleveranciers en verwerkende bedrijven) als
economische kans voor de gemeente worden gezien;
Zzp’ers, startups e.d. faciliteren met passende bedrijfshuisvesting, ook thuiswerk HUBS worden
gefaciliteerd;
De mooie mogelijkheden voor recreatie en toerisme in de gemeente verdienen een (boven)
regionale marketing;
Recreatieve mogelijkheden Vlietland verder benutten;
Een apart loket in het servicekantoor waar inwoners, verenigingen of ondernemers van A tot Z
worden geïnformeerd en ondersteund bij een vergunningaanvraag.
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Leidschendam
Voorburg
Stompwijk
Samen maken we
Leidschendam-Voorburg!
Verkiezingsprogramma GBLV/Gemeentebelangen 2022 - 2026

Financiën
Onze visie::

•
•
•

Gemeente Leidschendam-Voorburg is een financieel sterke, gezonde en zelfstandige
gemeente;
We hebben een structureel begrotingsevenwicht;
De begroting en de jaarrekening is transparant, leesbaar en begrijpelijk voor onze inwoners.

Waar staan we voor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen lastenverzwaring, tenzij strikt noodzakelijk, voor onze inwoners;
Afschaffing van de hondenbelasting;
Verlaging van de afvalstoffenheffing;
Verlaging van de rioolbelasting;
Kostendekkende tarieven;
Ondersteuning voor startende ondernemers;
Subsidies voor verenigingen en maatschappelijke organisaties eerlijk verdelen;
Enecogelden gebruiken om onze gemeente te verduurzamen;
Jongeren helpen met financieren van eerste woning;
Belastingvoordeel bij woningen met A label;
Beloning voor groene tuinen;
De gemeente koopt duurzame energie in om kosten inwoners te verlagen.
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Openbare ruimte
Onze visie:

•
•
•
•

Leidschendam-Voorburg is een schone, groene leef- en werkomgeving;
De openbare ruimte in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg voldoet aan de eisen van
schoon, heel en veilig;
Alle basisvoorzieningen in de openbare ruimte zoals bv de bestrating van wegen en paden,
voorzieningen om te recreëren of te sporten, de openbare verlichting, zijn op orde;
Voorzieningen als het ophalen van huisafval, grofvuil, en riolering is op orde en blijft betaalbaar.

Waar staan we voor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wij willen een schone, groene en veelzijdige openbare ruimte;
De openbare verlichting is LED en gaat aan waar het nodig is, al dan niet automatisch;
Het grondwater is overal op peil, kruipruimtes lopen niet meer onder;
Speel- en losloopgebieden voor honden met daarbij behorende voorzieningen;
Met wijkbewoners in gesprek over hun eigen leefomgeving, waar ligt de behoefte, wat kan
beter;
Trottoirs moeten obstakel vrij zijn (geen huurscooters op parkeren!);
Gezamenlijk groenbeheer in wijken om cohesie te versterken;
Meer inzet op onkruidbestrijding; o.a. bestrijding van Zevenblad en Japanse knop;
Voldoende waterberging om overlast bij hevige regenval te voorkomen;
Hittestress bestrijding door het stimuleren van een groene omgeving, tegelwippen stimuleren;
Zwerfvuil gaan we actief bestrijden.
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Jongeren
Onze visie:

•
•
•
•
•

Alle kinderen en jongeren moeten in alle wijken in een veilige leef- en woonomgeving kunnen
opgroeien;
Scholing en meedoen in de maatschappij is een vanzelfsprekendheid, er zijn voldoende
verenigingen (sport, cultuur, scouting) waar een aanbod is dat aansluit op de behoefte van de
kinderen en jongeren;
Kinderen en jongeren die hulp nodig hebben krijgen dat, maar dat vereist ook inzet van de
jongeren zelf;
Er zijn woningen beschikbaar specifiek voor jongeren (zie hoofdstuk wonen);
Jongeren kunnen gemakkelijk in contact komen met de gemeente op een wijze die jongeren
aanspreekt op het gebied van onderwijs, gezondheid, wonen en werk en inkomen.

Waar staan we voor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Alle kinderen en jongeren hebben recht op goed onderwijs en krijgen daarvoor de juiste
middelen; dat betekent dat werkende ouders met een minimumloon ook (financieel)
ondersteund worden;
Er moet voldoende aanbod zijn van vrijetijd activiteiten op het gebied van sport, cultuur en/of
scouting;
Project starten waarbij we de kinderen en jongeren informeren over de bereikbaarheid en de rol
van de gemeente op het gebied van gezondheid, onderwijs en werk;
De gemeente biedt stageplaatsen aan voor jongeren;
De gemeente legt een koppeling tussen jongeren en ouderen in de gemeente (persoonlijke
ontwikkeling jongeren stimuleren, sociale cohesie in de wijk versterken, eenzaamheid
verlichten, etc.);
Kinderen en jongeren krijgen in specifieke wijken extra aandacht. De gemeente treedt hierin
samen op met partners, waaronder verenigingen;
Verenigingen worden gestimuleerd om de kracht van jongeren als vrijwilliger (of stagiair) te
gebruiken en te ondersteunen;
Er komt een jongeren(advies)raad;
Inventariseer waar behoefte is aan hangplekken in de buitenruimte;
Gezond opgroeien van jongeren stimuleren door:
18 – feesten te (laten ) organiseren
voorlichting
openstellen van verenigingsgebouwen om te chillen (in overleg met de verenigingen)
lachgas verbod instellen;
Wethouders en ambtenaren komen regelmatig langs op scholen voor een inloopspreekuur.
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Veiligheid
Onze visie:

•

In onze gemeente is het veilig wonen, werken, recreëren en verblijven.

Waar staan we voor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We willen minimaal een verdubbeling van het aantal Buitengewoon Opsporings Ambtenaren
(BOA´s);
Wij willen vaste wijk- en winkel BOA´s;
We behouden ons eigen politiebureau;
(Wijk)agenten zijn meer zichtbaar op straat (te voet, per fiets);
Politie als partner op school;
Veiligheidsclusters in de wijk, samenwerking van Politie, BPT´s, BOA´s;
Aanpak rattenplagen en overlast meeuwen;
Schone openbare ruimte;
Aanpak cybercrime vooral voor ouderen;
Aanpak ondermijning;
Extra veiligheid rondom jeugdinstelling Schakenbosch en Leidschendam-Noord;
Voorkoming van radicalisering en extremisme;.
In elke kern komt er tijdens Oud en Nieuw een feest waarbij een show wordt gegeven met
bijvoorbeeld lasers en drones gericht op vermindering vuurwerkoverlast.
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Stompwijk, Wilsveen en buitengebied
Onze visie:
In 2030 heeft Stompwijk zich ontwikkeld tot een vitaal dorp met een vitaal platteland
.
Een vitaal dorp: vanaf 2023 wordt er, na een inhaalslag voor de periode dat er qua woningbouw
niets is gebeurd, regelmatig een kleine hoeveelheid (betaalbare) woningen bijgebouwd (zo’n10
per jaar), waardoor ook nieuwe generaties Stompwijkers zich in het dorp kunnen huisvesten.
Door deze ontwikkeling blijven ook de voorzieningen in het dorp levensvatbaar;
Een vitaal platteland: in 2030 heeft een beperkt aantal melkveehouders het agrarisch beheer
over een grootste deel van het buitengebied (Stompwijk, Wilsveen), met voldoende aandacht
voor (agrarische) natuur en recreatiemogelijkheden. Daarnaast zijn er diverse ondernemers
die zich richten op de paardenhouderij. Een deel van het agrarische gebied is coöperatief
eigendom geworden (bijvoorbeeld via de aanpak ‘Land van Ons’), waarbij herstel van
biodiversiteit en landschap centraal staan.

•
•

Waar staan we voor:

•

•
•

Stompwijk is één van de drie kernen van onze gemeente, met specifieke uitdagingen
en problemen. Wij zijn van mening dat Stompwijk ook als volwaardige kern wordt erkend.
Stompwijkers zijn trots op hun dorp en weten met elkaar veel te bereiken door creatieve en
doortastende oplossingen. Dit vereist wel een gemeentebestuur dat zich kan verplaatsen in
de positie van Stompwijkers en mogelijke ontwikkelingen met een ‘dorpse bril’ worden bezien.
Dit geldt ook voor de bewoners van het Wilsveen;
Diverse woningbouwplannen zijn ontwikkeld om vanaf 2022 daadwerkelijk te realiseren, maar
vereisen wel een voortvarende aanpak van de gemeente. In eerste instantie zijn de woningen
bedoeld zijn voor de (jonge) inwoners van Stompwijk, conform het voorstel van de Adviesraad;
Een aantrekkelijk en vitaal buitengebied heeft nadrukkelijk een meerwaarde voor de stedelijke
omgeving; het biedt kansen voor recreatie, natuurbeleving, groene energie, etc.
Een vitaal platteland vereist de komende raadsperiode dan ook een duidelijke visie van de
gemeente op de gewenste ontwikkeling van het gebied, waarbij er ruimte wordt geboden
aan (jonge) agrarische ondernemers voor de verdere ontwikkeling van hun bedrijven,
met behoud van de kwaliteit van het gebied, maar ook een visie op de ontwikkelmogelijkheden
van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen van de stoppers is vereist. Initiatieven, zoals
alternatieve vormen van agrarisch (coöperatief) eigendom, gericht op herstel van biodiversiteit
en landschap, zullen door de gemeente worden ondersteund.
Ook is aandacht nodig voor kavelruil en ontsluiting van percelen voor een efficiënte
bedrijfsvoering.
Dit uiteraard in samenspraak met de inwoners en ondernemers van Stompwijk.
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vervolg: Stompwijk,

Wilsveen en buitengebied

Waar staan wij voor:

•
•
•
•
•
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Een duidelijk standpunt over de toekomstige (agrarische) bestemming van het
buitengebied in het bestemmingsplan/de omgevingsvisie is cruciaal om verstorende activiteiten
van speculanten en projectontwikkelaars te voorkomen;
Naast de agrarische bedrijvigheid is ook behoud en ontwikkeling van andere bedrijvigheid voor
Stompwijk van groot belang;
De kwaliteit van de Stompwijkseweg blijven monitoren en zo nodig actie ondernemen;
De Adviesraad moet een actievere rol als overlegorgaan binnen onze gemeente krijgen waar zij
duidelijk de behoeften en wensen van Stompwijk kunnen inbrengen;
Tot slot zal de gemeente initiatieven om het gehele buitengebied aan te sluiten op snel internet
(glasvezel) voortvarend ondersteunen.
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Bereikbaarheid
Onze visie:

•
•
•
•

Onze gemeente heeft een goede infrastructuur voor mobiliteit waarbij veiligheid voor kwetsbare
verkeersdeelnemers centraal staat. De gemeente is vanuit de regio via goed openbaar vervoer
en snelwegen bereikbaar. Ook de doorstroming van verkeer is verbeterd!
Onze geparkeerde auto´s gaan zoveel als mogelijk ondergronds of centraal.
Onze fietsen en scooters kunnen we kwijt in (bewaakte) fietsenstallingen bij winkel- en
sportgebieden;
We gaan onderzoek doen naar alternatieve vormen van mobiliteit waaronder
vervoersbewegingen door de lucht; bv een kabelbaan;
Geen vervuilende (vracht)auto´s, motoren binnen de gemeentegrens.

Waar staan we voor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderzoek naar Huygenstunnel (A12 ondergronds);
Goede fiets en wandelpaden;
Parkeren zoveel als mogelijk onder de grond en parkeerhubs op strategische plekken;
Parkeren blijft gratis;
Vanuit retail gekochte spullen thuis laten bezorgen zodat bezoekers op fiets of met OV kunnen
winkelen;
Onderzoek naar kabelbaan van bv Forepark naar the Mall, om het verkeer te ontlasten en
eventueel naar andere richtingen zoals bv het strand;
Een integraal plan (langere termijn) met kennis en betrokkenheid van bewoners en
ondernemers opgesteld om de Vlietbruggen, situatie rond the Mall, het Damcentrum en
knelpunten in onze gemeente te ontlasten. Financiering vanuit Enecogelden;
Samen met Den Haag en de Provincie de N14 aan te passen voor een verbeterde
verkeersstroom. Onderzoek naar een extra tunnelbuis om de verkeersstromen van en naar
Den Haag, de kust en/of The Mall of the Netherlands beter te kunnen beheersen;
Onderzoek naar de rijrichting rondom de Mall om de parkeervoorzieningen te bereiken zonder
overlast omwonenden (bijvoorbeeld zo min mogelijk kruisende wegen door rijrichting
eenzijdig te maken);
Onderzoek naar Huygenstunnel (A12 ondergronds) en doorstroming naar Binckhorst;
Kruispunten en stoplichten sterk verminderen op de toegangswegen naar de N14.
Kruispunten die niet noodzakelijk zijn laten vervallen en andere kruispunten vervangen door
(dubbele) rotondes. Minder stoplichten;
Goede aansluiting tussen de tramhalte Mall en het winkelgebied door bijvoorbeeld een
loopbrug;
De verkeersinformatie systemen die in 2022 worden geplaatst optimaliseren en desnoods
uitbreiden om een goede doorstroming te creëren vooral op en richting de N14;

Verkiezingsprogramma GBLV/Gemeentebelangen 2022 - 2026

| 17

vervolg: Bereikbaarheid

Waar staan wij voor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Onderzoek naar parkeermogelijkheden onder Cartouche en tennispark Overdam;
Onderzoek Lammermarkt constructie in Leiden voor bv de Kom in het Forepark (een
ondergrondse parkeergarage);
Optimaliseren openbaar vervoer tbv de bereikbaarheid van the Mall, maar ook inzet van
shuttlebusjes/pendelbussen;
Wegennet per wijk en met de wijkbewoners aanpassen; 30 km, éénrichting, versmallen,
verbreden;
Bouwlocaties niet als postzegel zien, verkeer en vervoer breder bekijken;
Het Damcentrum autoluw maken. Motorvoertuigen zijn hier te gast en Damlaan anders
inrichten en bv het visgraad parkeren realiseren;
We gaan eerst naar de infrastructuur kijken vóórdat we gaan bouwen;
Wij willen milieuzones binnen onze gemeente; dit houdt in dat vervuilende voertuigen niet meer
naar binnen mogen; als eerste in het Damcentrum;
PR terrein bij Mariahoeve openhouden;
Geen hoogwaardig OV Binckhorst via Prinses Mariannelaan, geen aantasting van Opa´s veldje
Huygens Hofwijck en de scouting;
Meer recreatieve aanlegplaatsen voor pleziervaart (bijvoorbeeld insteekhavens in
Huygenskwartier.
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Werk en inkomen
Onze visie:

•
•

Inkomen en werk zijn belangrijk grondslagen voor een kansrijk leven; Iedereen moet de kans
krijgen hierbij aan te sluiten. GBLV wil de kansen van de regionale arbeidsmarkt benutten en
daarbij past een sterke rol van Leidschendam-Voorburg in regionale samenwerking met andere
gemeenten, ondernemers en scholen;
Een adequaat armoedebeleid: dit moet in de eerste plaats worden 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.

Waar staan we voor:

•
•
•
•
•
•
•
•

Regionale aanpak van begeleiding naar werk met behulp van bemiddelingsorganisaties
waardoor de regionale arbeidsmarkt wordt benut;
Investeren in werk en inkomen en waar nodig verlenging van het minimabeleid;
Kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
Voorlichting gericht op toekomstperspectief en eigen verantwoordelijkheid ter voorkoming van
schulden;
Effectieve armoedebestrijding door onderliggende problemen aan te pakken en voorkoming
van de armoedeval;
Activiteiten ondersteunen die inwoners helpen met een taalachterstand;
Actieve inzet om werkloosheid en schuldenproblematiek tegen te gaan;
Ooievaarspas kan gebruik worden binnen verenigingen en bij verenigingen worden gekeken
welke knelpunten de huidige regeling heeft.
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Wonen
Onze visie:

•
•
•
•

Wonen is een recht in Nederland en wij willen dat iedereen in onze gemeente een
(passend) dak boven het hoofd heeft;
Het woningaanbod moet afgestemd zijn op de behoefte en wensen van de inwoners,
dat betekent een evenwichtig aanbod van woningen.
Bij nieuwbouw moet daarom 30% sociaal zijn;
Een woonomgeving moet schoon, veilig, groen en goed bereikbaar zijn;
Alle woningen zijn duurzaam.

Waar staan we voor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Woningcrisis is inmiddels Woningnood geworden en vraagt om snelle maar zorgvuldige
oplossingen;
Versnelling in de vergunningverlening is cruciaal om het aanbod van nieuwbouwwoningen te
vergroten (!); met één aanspreekpunt bij de gemeente;
Bouwen ism wijken(schouw); waar is behoefte aan en waar is nog plek;
Gebouwen/woningen herontwikkelen, met aandacht voor behoud monumenten en erfgoed;
Zoveel mogelijk inbreiden zo min mogelijk ten koste van groen;
Leefbaarheid in wijken behouden;
Accent op 30% sociaal en middel dure woningen (huur en koop);
Flexwonen zoals bv Tiny houses faciliteren;
Aandacht voor voldoende seniorenwoningen, waardoor tevens de doorstroom uit
eengezinswoningen wordt gestimuleerd;
Z.s.m. tijdelijke woningen bouwen op locaties die geen bouwlocaties zijn, en ook niet worden
Per bouwlocatie bepalen wat qua woontype geschikt is;
Aandacht voor evenwichtige opbouw wijken; niet nog meer sociale woningen in de Prinsenhof;
Pas bouwen als de bereikbaarheid gegarandeerd is;
Woon- en werkcombinaties stimuleren;
Mobiliteit en bereikbaarheid moet onderdeel zijn van besluitvorming bouwprojecten;
Stimulerend beleid voeren op het voorkomen van ‘scheef wonen’;
Vanuit de gemeente wordt alles gedaan om de huidige woningen in Oranjekwartier te
behouden;
Moderne woonconcepten stimuleren en faciliteren (collectieven, gezamenlijke voorzieningen,
meer generatie woningen) zoals bijvoorbeeld de Knarrenhof of Akropolis IJburg;
Voor alles geldt, eerst met inwoners/stakeholders om tafel, dan pas planvorming, de gemeente
is immers geen verlengstuk van de ontwikkelaar.
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Zorg
Onze visie:

•

•
•

De eigen kracht van de samenleving én de inwoners staat centraal in de zorgverlening.
De gemeente draagt bij aan het versterken van die eigen kracht als iemand hulp nodig heeft.
Om die hulp passend en betaalbaar te houden wil GBLV een sterke, actieve en doelgerichte
samenwerking tussen gemeente, inwoners, organisaties en instellingen bij het ontwikkelen en
uitvoeren van beleid;
Een integrale visie op het ouder worden waarin zorg, wonen, activiteiten en voorzieningen op
elkaar worden afgestemd; autonomie van de oudere is daarbij het uitgangspunt;
Aandacht voor de jongeren in onze gemeente die jeugdzorg nodig hebben. De zorg is nu nog
vaak versnipperd en helpt jongeren onvoldoende bij hun soms complexe problemen.

Waar staan we voor:

•
•
•
•
•
•
•

Bij GBLV telt de menselijke maat bij besluitvorming rondom zorgvoorzieningen.
Wij willen ondersteuning naar behoefte, waarbij de persoonlijke omstandigheden van de
inwoners centraal staan;
Snelle verstrekking van noodzakelijke hulpmiddelen en diensten in het sociale domein;
We ondersteunen actief initiatieven van inwoners en organisaties om gezamenlijk eigen hulp en
zorg te organiseren of in te kopen;
De gemeente is consequent en herkenbaar in haar ondersteuning zodat iedere inwoner,
zorgaanbieder, vrijwilliger en mantelzorger zekerheid kan ontlenen aan het handelen van de
gemeente;
We versterken de rol van Leidschendam-Voorburg in de regionale samenwerkingsverbanden
om meer en beter resultaat te behalen in inkoop en uitvoering van Jeugdbeleid, Jeugdzorg,
WMO;
GBLV wil meer aandacht voor preventie; we moeten voorkomen dat inwoners in een
onnodig complexe of schrijnende situatie terechtkomen;
De grenzen aan wat vrijwilligers en mantelzorgers kunnen doen moeten we samen bewaken.
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01

Bianca Bremer

02

Hans Peter Klazenga

03

Marien van wijk

04

Maurice Hartsinck

05

Walter Rosbenders

06

Sanja Duijvestijn

07

Ed Klaarhamer

08

Freek Steutel

09

Monica Velu

10

Bert van Viegen

11

John Starrenburg

12

Els van Saltbommel

13

Lisa van der Spek

14

Robin van Wissen

15

Marc Beers

16

Tjaard de Vries

17

Harry Hooijmans

18

Aad van Velsen

19

Koos van Wissen

20

Frits Koppe

21

Liesbeth Starrenburg

22

Wim Jansen

Verkiezingsprogramma GBLV/Gemeentebelangen 2022 - 2026

Groepsfoto: MG Fotograﬁe / Michel Groen

© GBLV/gemeentebelangen 2022

Verkiezingsprogramma GBLV/Gemeentebelangen 2022 - 2026

| 23

