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“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in 
uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart 2014; stemmen op D66.” 

De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook 
19 maart 2014 mag u wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen 
zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze 
gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen. 
   
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder en 
burgemeester heb ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat 
betekent dit voorstel voor mensen in hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor 
D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en meebeslist over de plannen die ons raken. 
Dat is een democratisch recht én, vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in ieder 
geval de beste garantie voor politiek waarin de mens centraal staat. 
   
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de 
klas van uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen 
tegen jeugdwerkeloosheid?  Worden zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten 
op maat geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde 
industrieterreinen en niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte 
aan bewoners die samen zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner 
zelf over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. 
Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen; 
stemmen op D66. 
   
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en 
ontplooien. Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten 
ons van nature niet alleen in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving, 
de maatschappij en onze gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van 
iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden 
schept en waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van mensen onderling de 
belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, 
individueel en samen. 
   
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, we denken 
in mensen en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het 
oog op de toekomst. Wij zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten werken om 
onze idealen te verwezenlijken. 
   
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van Nederland woont? 
Of gaat u er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt 
het verschil maken. Zeker hier in Teylingen, in uw eigen omgeving! 
   
Wacht niet af. Stem op 19 maart 2014. Beter nog; stem D66! 
   
Alexander Pechtold 
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1. Inleiding 
Op 19 maart 2014 gaan we weer naar de stembus om onze lokale vertegenwoordigers te 
kiezen in de gemeenteraad van Teylingen. Het is alweer de derde keer dat dit gebeurt 
binnen onze gemeente, na de verkiezingen van november 2005 en die van maart 2010. Acht 
jaar Teylingen, waarin D66 niet alleen acht jaar actief aanwezig is geweest in de 
gemeenteraad, maar de laatste 4 jaar ook deel uitmaakte van het College van Burgemeester 
en Wethouders. En natuurlijk zijn wij bereid om opnieuw onze verantwoordelijkheid daarin 
te nemen! 

Want het gaat best goed met Teylingen! En dat in een omgeving, die het moeilijk heeft. De 
economische crisis slaat om zich heen, het aantal werklozen is tot grote hoogte gestegen, 
evenals de bedragen, die telkens maar weer moeten worden bezuinigd. Maar Teylingen 
houdt zich - mede door onze inzet – staande.  Onze gemeente is financieel gezond gebleven, 
vooralsnog zonder lastenverhoging voor de burger, ons volkshuisvestingsprogramma draait, 
we zijn druk bezig met de uitdagingen die op sociaal terrein op ons afkomen, er is een 
station bijgekomen, fietspaden vernieuwd, de omgeving verfraaid, we bouwen duurzame 
wijken en milieu-initiatieven komen van de grond. 

Maar natuurlijk zijn we er niet! Het fundament is gelegd, maar het kan en moet nog beter. 
We moeten alle zeilen bijzetten om in deze periode onze burgers, die het echt nodig 
hebben,  te ondersteunen. Bedrijven en instellingen moeten gebruik kunnen maken van een 
goed en efficiënt werkende gemeentelijke dienstverlener. Zodat er met veel plezier in 
Teylingen gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden.  

Ons verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2014 – 2018 mag er zijn. Het is maatwerk 
voor Teylingen, maar met een ruim oog voor onze omgeving, met name de Bollenstreek. In 
het programma staan duurzaamheid, zorg & welzijn, onderwijs en realisme centraal. Tijdens 
het schrijven van dit programma is ook continu contact en afstemming geweest met onze 
collega D66-afdelingen binnen de Bollenstreek. Beleid houdt nu eenmaal niet op bij de 
gemeentegrenzen, steeds meer moeten vraagstukken bovenlokaal worden opgepakt. De 
gemeenten in de Bollenstreek zijn dan onze logische partners. 

De vijf landelijk geformuleerde richtingwijzers van D66 zijn ook in dit programma weer 
gebruikt als uitgangspunten van onze standpunten. U kent ze nog wel:  

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen,  

2. Denk en handel internationaal,  

3. Beloon prestatie en deel de welvaart,             

4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving en  

5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden.   

In de bijlage zijn deze richtingwijzers nog eens opgenomen. 

Wij vertrouwen erop dat ons programma u ook de komende periode weer aanspreekt. D66 
gaat ervoor, doet u weer met ons mee? 
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2. Economie en Ondernemerschap 
2.1 Visie 

Teylingen is een integraal onderdeel van de Bollenstreek. De Bollenstreek is en blijft een 
streek waar bollen worden geteeld. Maar de Bollenstreek is veel meer. De Bollenstreek is 
ook een streek van toerisme en recreatie, van de Keukenhof, ‘duin en kust’, van Space 
Research and Technology Center (ESTEC/ESA), van waterrecreatie en van evenementen door 
de gehele streek heen. Een deel van de Bollenstreek, Warmond, ligt in het Groene Hart en is 
in haar handel en dienstverlening heel sterk gericht op het water. 

Maar de kansen worden niet altijd even goed benut. Belangrijke economische dragers staan 
naast elkaar. Als we die dragers meer met elkaar verbinden, gaat er gezamenlijk nog meer 
kracht van uit. Ook Teylingen kan en moet haar steen daaraan gaan bijdragen. Daarnaast 
komt nog eens dat de Bollenstreek overvleugeld dreigt te worden door de metropolen ten 
noorden en ten zuiden van de streek. Daarom vindt D66 het noodzakelijk dat we meer en 
verdergaand gaan samenwerken en op termijn gaan fuseren met de andere gemeenten in 
de Bollenstreek. Ook samenwerking met de gemeenten in de Leidse regio biedt ons volop 
kansen om onze economie een extra impuls te geven, bijvoorbeeld door meer te doen met 
de rijke kunst-, cultuur- en onderwijsmogelijkheden. Op deze wijze geven we de economie 
een ‘boost’ en benutten we de sterktes van onze gemeente en onze streek het beste. 

2.2 Wat wil D66? 

Toerisme en werkgelegenheid 

Het toerisme in de streek kan de economie van Teylingen verder versterken. Toeristen 
komen nu op de bollen en het water af, maar we kunnen ook aantrekkelijk zijn voor andere 
toeristen in onze streek.  De toeristen, die nu grote steden zoals Leiden en Haarlem 
bezoeken voor kunst en cultuur, maar ook toeristen voor Bio Science en Space Technology, 
strand, kust en duinen kunnen meer attent gemaakt worden op wat Teylingen heeft te 
bieden. D66 is in dit verband voor stimulering en facilitering vanuit de regierol van de 
gemeente. Er moet worden onderzocht hoe we deze mogelijke verbreding van het aanbod 
van toerisme, dat het hele jaar door goed is voor inkomsten en werk, verder van de grond 
kunnen krijgen.  

Bollen 

De lokale overheid kan faciliteren om hoogwaardige teelt van bollen, niches en Research & 
Development mogelijk te maken en kan bijdragen aan het op gang brengen van contacten 
met landelijk of internationaal werkende onderzoekscentra. Het is belangrijk dat de 
bestaande aansluiting bij de kennisinfrastructuur met Bio Science en Space Technology 
wordt versterkt. De bollensector moet voldoende volume houden om de flankerende 
bedrijvigheid in de maak- en dienstensector in stand te houden. Inkrimping van het arsenaal 
aan hyacintengrond is onder voorwaarden bespreekbaar. 
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Ondernemers stimuleren en faciliteren 

Opstartende bedrijven kunnen worden ondersteund door ervaren ondernemers de 
startende ondernemers te laten coachen. De lokale overheid kan daarin een initiërende rol 
spelen eventueel in samenwerking met de Kamer van Koophandel en 
ondernemersverenigingen/branche-organisaties.  

D66 is voorstander van een zogenoemd ondernemersfonds en heeft er geen probleem mee 
wanneer de gemeente de inleg voor dit fonds tegen kostprijs int. Aan een 
ondernemersfonds (voor en door ondernemers) kunnen uitsluitend profitorganisaties 
deelnemen, dus geen heffing voor onderwijs- en zorginstellingen, de gemeente etc.  

Onze ondernemers zijn gebaat bij een vlotte afhandeling van al hun vragen en een zo 
eenvoudig mogelijke regelgeving. D66 pleit voor één loket waar ondernemers terecht 
kunnen. In samenwerking met de ondernemers moet de regeldruk zoveel mogelijk omlaag. 
Durf als gemeente zaken los te laten en aan anderen over te laten. 

Internet heeft een grote invloed op de omzet van sommige detaillisten. D66 zou graag zien 
dat de gemeente samen met ondernemers gaat werken aan de website ‘winkelen in 
Teylingen’, waarvan iedere detaillist gebruik kan maken c.q. aan gelinkt wordt. Alles via één 
site bestellen, afrekenen en thuisbezorgd krijgen of op één punt binnen de gemeente af te 
halen. Dit punt kan ook gebruikt worden voor de distributie van goederen die via internet 
elders worden besteld en in Teylingen worden afgeleverd. Financiering kan plaatsvinden 
vanuit het ondernemersfonds of met een jaarlijks bedrag dat maximaal even hoog is als de 
geïnde reclamebelasting min de kosten van de inning. 

Ruimte voor ondernemen 

Wat D66 betreft, krijgen bedrijfsterreinen die vlak bij het water liggen de bestemming 
‘leisure and nautics’ om watersportbedrijven en andere ‘leisure’-industrie meer ruimte te 
geven. Het bestaande ‘leisure’-terrein Veerpolder moet ook als zodanig worden omgedoopt 
en vanuit de regiefunctie gaat de gemeente stimuleren en faciliteren om deze bestemming 
echt in te vullen. 

Leegstand van winkelpanden is qua aanzicht niet erg opbeurend. D66 is er voorstander van 
dat de gemeente  leegstaande winkelpanden in overleg met ondernemers/eigenaren 
probeert op te vullen met een tijdelijk andere functie, bijvoorbeeld door deze in overleg met 
de ondernemers/eigenaren, tegen kostprijs tijdelijk beschikbaar te stellen aan kunstenaars 
als atelier/galerie/verkooppunt.  

Leerwerktrajecten 

De economie is gebaat bij goede werknemers. Daarom wil D66 dat de gemeente haar 
regierol oppakt om leerwerktrajecten te realiseren en samen met het onderwijs en de 
arbeidsmarkt, te zorgen voor een goede afstemming van het onderwijs op onze lokale en 
regionale arbeidsmarkt. Daarbij kan de gemeente zelf een belangrijke voorbeeldfunctie 
spelen door in aanbestedingen een paragraaf ‘Social return’ op te nemen, waardoor de 
uiteindelijke opdrachtnemer verplicht wordt invulling te geven aan leerwerktrajecten binnen 
de gemeente, dan wel in de sociale werkvoorziening banen te creëren. 
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Werkvervangende activiteiten voor werkeloze jongvolwassenen  

Voor D66 geldt goed onderwijs als een noodzakelijke investering in de toekomst van 
Nederland. Wanneer er ondanks goed onderwijs geen werk is voor de schoolverlater, is dit 
een onacceptabel probleem dat kan leiden tot verloedering van de samenleving. Daarom is 
D66 er voorstander van om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om werkeloze 
jongvolwassenen die een uitkering ontvangen, met zachte drang (tijdelijke) 
werkvervangende activiteiten op te leggen, zodat die jongeren werkervaring 
krijgen/behouden en ritme in het leven leren/houden. 

 

Hoe bereikt D66 dit? 
 
 Meer samenwerken in de regio organiseren; 
 Het ondersteunen van hoogwaardige bollenteelt en leggen van relaties met 

onderzoeksinstituten en andere economisch interessante bedrijfstakken en niches; 
 Leegstaande winkelpanden tijdelijk voorzien van een andere functie; 
 Startende ondernemers een coachingtraject door ervaren ondernemers aanbieden; 
 Deregulering van lokale voorschriften voor ondernemers; 
 Ondernemers mogen zelf bepalen op welke dagen zij hun winkels open doen  
 Het maken van een plan hoe toerisme duurzamer en beter te benutten binnen de 

gemeente; 
 Meer ruimte voor ‘leisure and nautics’; 
 Ook op lokaal niveau een betere afstemming tussen onderwijs en arbeid; 
 Werkvervangende activiteiten aan werkeloze jongvolwassenen aanbieden; 
 Eén loket voor ondernemers; 
 Mogelijkheden onderzoeken naar een website ‘Winkelen in Teylingen’. 
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3. Ruimte, Duurzaamheid, Milieu en Groen 
3.1 Visie 

D66 ziet een aantrekkelijke openbare ruimte als essentieel onderdeel van het welzijn van 
mensen. D66 vindt dat het vooral gaat om de juiste balans tussen bouwen, ondernemen en 
wonen, versus behoud van open ruimte, landschap en natuur. Respect voor de 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden en biodiversiteit. Aandacht voor voldoende 
groen in de leefomgeving en recreatiemogelijkheden.  

Iedereen heeft dagelijks te maken met de openbare ruimte of het nu is direct om het huis, 
bij het winkelen, onderweg naar school, werk of rondom de stations. De ontwikkeling van 
openbare ruimte vraagt dan ook om een duidelijke visie en effectief beleid. De gemeente 
werkt binnen de kaders van ruimtelijke plannen van Rijk en Provincie, zoals de structuurvisie 
infrastructuur en ruimte en de provinciale structuurvisies. Binnen die kaders kan de 
gemeente invullen wat en waar mag worden gebouwd.  

Omdat de uitdagingen op het gebied van ruimte meestal over de gemeentegrens heen gaan, 
is nauwe samenwerking in de Bollenstreek noodzakelijk en gewenst. Gezamenlijke belangen 
zullen voor D66 voorop moeten staan. Denk en handel regionaal! Niet ieder zijn eigen 
bedrijventerrein of kantorenpark ontwikkelen, maar behoefte en planning in samenhang in 
de Bollenstreek bezien. Door dit voorop te stellen komen we als geheel verder en creëren we 
een betere en krachtigere Bollenstreek waar het heerlijk wonen, werken en recreëren blijft. 
  
3.2  Wat wil D66? 

Duurzaamheid topprioriteit 

D66 ziet duurzaamheid niet als luxe artikel, maar als een noodzakelijke manier van denken 
én doen. Als een kans en niet als een kostenpost! Uitvoering van duurzaam beleid is een 
gecombineerde verantwoordelijkheid van de gemeente en haar burgers. De gemeente 
inspireert, enthousiasmeert en helpt. De gemeenschap, burgers, bedrijfsleven, instellingen, 
verenigingen, scholen, etc. worden actief betrokken bij de uitvoering van duurzaam beleid.  

D66 wil dat duurzaamheid een vanzelfsprekendheid wordt in het gemeentelijk beleid,   de 
communicatie en de bedrijfsvoering. Duurzaamheid is niet iets dat je af en toe of er even bij 
doet als het uitkomt. Het is een manier van denken en werken die in de gehele organisatie, in 
het communiceren, denken en handelen verweven moet zijn. Het is aan de gemeente om het 
goede voorbeeld te geven bij het toepassen van duurzame energiebronnen en het gebruiken 
van duurzame materialen. Daarnaast dient de gemeente nadrukkelijk de rol van aanjager en 
stimulator op te pakken richting bedrijven, inwoners en organisaties. 
 
D66 streeft naar een ‘Zero Waste’ samenleving, waarbij toepassing van eerder gebruikte 
grondstoffen, terugwinning en later hergebruik van nu benutte grondstoffen integraal 
onderdeel vormen van inkoop, gebouw- en gebiedsontwikkeling. De gemeente zal in haar 
voorbeeldfunctie een ‘Zero Waste’ policy introduceren bij al haar werkzaamheden, bij haar 
inkoop vanuit derden en in (deels) door de gemeente gefinancierde projecten. Bij de 
gemeente als opdrachtgever, dan wel bij de potentiële leverancier of projectontwikkelaar.  
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Bij het inkopen van goederen en het verstrekken van opdrachten zal de gemeente hierin 
haar verantwoordelijkheid nemen. De gemeente streeft er altijd naar de meest gunstige 
prestaties te realiseren over de reële levensduur van een te ontwikkelen project of in te 
kopen project of product: zowel op economische, functionele, sociale als milieuprestaties. 
Een duurzame formulering van het inkoopbeleid en de gunningscriteria wordt mede 
uitgewerkt volgens de factsheets van Agentschap NL/RVO (Cradle-to-Cradle en duurzaam 
inkopen).  
 
Bij zowel nieuwbouw als herinrichting kan en moet aandacht worden besteed aan het 
realiseren van een langere levensduur van onze woningvoorraad, hetzij via 
kwaliteitverhoging, hetzij via het flexibel kunnen wijzigen van functies van de gebouwen. Dat 
draagt niet alleen bij aan een duurzame inrichting van onze gemeente, maar levert ook een 
bijdrage aan het halen van klimaat- en CO₂-doelstellingen.  
 
Doorgaan met duurzame ontwikkelingen en projecten 

Door de huidige tijdgeest en economische teruggang vallen landelijk veel projecten stil. De 
gemeente is voor deze projecten vaak afhankelijk van andere partijen waaronder 
particulieren/projectontwikkelaars, maar is in bepaalde gevallen ook leidend.  
 
D66 wil dat Teylingen doorgaat met (het mogelijk maken van) duurzame ontwikkelingen en 
projecten. Niet stilleggen, afwachten of opschuiven, maar doorgaan. Dat helpt ons verder. De 
kwaliteit van duurzame ontwikkelingen staat daarbij wel onder druk. De neiging om steeds 
kleiner en gestapeld te bouwen, om wijken vol te proppen om plannen maar ‘financieel’ 
haalbaar te maken, zal moeten worden begrensd. D66 is bereid te kijken naar flexibele 
oplossingen, herbestemming en aanpassingen, maar de kwaliteit van de ruimte staat voorop. 
Naast de hoge eisen die we aan nieuwbouw van woningen en bedrijven stellen, moet de 
hoogste prioriteit worden gegeven aan verduurzaming van bestaand vastgoed. Teylingen 
moet projecten stimuleren waarin bewoners en ondernemers (gezamenlijk) werken aan 
voornamelijk betere energieprestaties.  
 
We moeten alleen doorgaan als we de kwaliteit kunnen garanderen voor nu en de toekomst. 
Geen achterstandswijken creëren, maar bestaande wijken verbeteren en verduurzamen. De 
leefbaarheid van de wijken staat voorop. Daar hoort ook bij dat we de vliegbewegingen van 
en naar Schiphol heel goed in de gaten blijven houden en waar mogelijk onze invloed 
moeten uitoefenen om deze boven Teylingen en de Bollenstreek tot een minimum te 
beperken.  
 
Groen dichtbij huis 

D66 vindt dat er juist ook in de wijken veel en toegankelijk groen moet zijn. Om dichtbij te 
kunnen ontspannen/recreëren. Een rondje joggen, een hut te bouwen, de hond uitlaten of 
even op een bankje in het groen zitten. Helaas zijn veel (nieuwbouw)wijken opgezet zonder 
voldoende groen. Daarvoor zou je niet de auto moeten hoeven pakken. D66 wil bij zowel 
nieuwbouw als herinrichting, ruimte voor groen en dichtbij recreatie realiseren. Uiteraard 
zullen buurtbewoners daarbij nadrukkelijk moeten worden betrokken. 
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Afval 

Het ontstaan van afval is niet te vermijden. D66 zal er op blijven toezien dat het scheiden van 
afval (gevaarlijk afval, GFT, plastic, papier, glas en restafval) overal binnen de gemeente 
voortgang blijft vinden en waar nodig nog wordt verbeterd. Dat geldt zowel binnenshuis als 
in de buitenruimte, waarbij de gemeente in haar milieubeleid stevig zal blijven inzetten op 
het voorkomen van zwerfafval en op recycling. Afvalverbranding kan dan langzamerhand 
worden afgebouwd. 
 
Behoud van open ruimte/polders, aanpak van leegstand.  

Behoud van polders en open ruimte is van belang voor ons eigen welzijn en voor 
toekomstige generaties. Van sommige agrarische bedrijven staat de voortzetting van het 
bedrijf op de tocht door veranderende omstandigheden in de lokale, nationale en 
internationale economische ontwikkelingen. Het is in dit verband goed om een strategie rond 
de grondverwerving inzake mogelijk aflopende agrarische bedrijven op te stellen met het oog 
op het behoud van de polders en de open ruimte. 
 
D66 is voorstander van een open en groen karakter van Teylingen. Daarom moet de 
Elsgeesterpolder open blijven en kan er in de Roodemolenpolder hooguit ruimte zijn voor 
lichte recreatie.  
 
De open ruimte in Teylingen en de rest van de Bollenstreek staat blijvend onder druk van 
ontwikkelingen: nieuwe bedrijventerreinen, kantoren, wegen en woningbouw. Dit terwijl er 
in Teylingen en nog meer in de regio’s om ons heen, steeds meer sprake is van leegstand. 
D66 stelt dan ook dat we eerst bestaande ruimte en leegstand beter moeten benutten 
alvorens  over te gaan tot nieuwbouw. Daarbij past ook dat braakliggende terreinen tijdelijk 
worden vergroend om de leefomgevingskwaliteit op peil te houden. D66 ziet mogelijkheden 
in de aanpak van leegstand. Een rem op nieuwbouw, herbestemmen en een specifieke 
leegstandsaanpak. In veel grote steden werkt de leegstandsaanpak door de inzet van 
specifieke instrumenten en de politieke wil. In Teylingen kan dit ook als de politieke wil er is. 
D66 wil zich daarvoor hard maken.  
 
Wij willen ‘verdichten’ waar mogelijk en efficiënter en flexibeler omgaan met bestaande 
ruimte. Zo kunnen we open ruimte en groen zoveel mogelijk sparen voor toekomstige 
generaties. Duurzaam omgaan met de schaarse ruimte is daarvoor onontbeerlijk. 

Teylingen Fairtrade Gemeente 

Duurzaamheid loopt als rode draad door alle acties en plannen van de gemeente. Teylingen 
moet nu echt naast Millennium, ook Fairtrade Gemeente worden.  

Bomen vangen fijnstof op, temperen de hitte, produceren zuurstof, zorgen voor fraaie 
dorpszichten, bieden een huis aan talloze organismen en houden de mens gezond en bewust 
van de pracht van de natuur. D66 wil daarom extra fijnstof opvangende en zuurstof 
producerende bomen  in de gemeente, juist ook in de wijken.   

Bedrijven die hun CO2-uitstoot willen compenseren, betalen een bijdrage aan door de 
gemeente in te richten klimaatfonds. Het geld dat zo bijeengebracht wordt, wordt gebruikt 
om onderwijsinstellingen, sport- en welzijnsorganisaties de kans te geven te verduurzamen. 
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Ook kan dit geld gebruikt worden voor Natuur- en Milieu Educatie (NME) initiatieven. Via 
NME kan de gemeente haar beleid (zoals afval, energie, milieu, groen, gezondheid en 
recreatie in de natuur) uitdragen door middel van educatie en voorlichting. 

 

Hoe bereikt D66 dit? 
 
 Structureel integreren van duurzaamheid in het gemeentelijk beleid en de 

bedrijfsvoering; 
 Gemeente Teylingen koopt zoveel mogelijk duurzaam in; 
 Ambitieuze en concrete doelstellingen en maatregelen voor duurzaamheid 

opnemen, zoals maatregelen voor CO2-reductie, energiebesparing, groene energie 
realiseren, netwerk van laadpalen vergroten,  het delen van auto’s stimuleren, etc; 

 De gemeente fungeert als regisseur/makelaar/adviseur voor duurzame initiatieven; 
 Er wordt sterk ingezet op het voorkomen van zwerfafval en recycling; 
 In bestemmingsplannen kritisch toetsen op kwaliteit. Enkel doorgang van 

ontwikkelingen indien die kwaliteit is gegarandeerd voor toekomstige generaties. Bij 
nieuwbouw en herstructurering aandacht voor leefbaarheid: leefbare wijken zijn 
wijken met sociale cohesie en voldoende groene ruimte; 

 Behoud van open ruimte/polders; 
 Het opstellen van een strategie grondverwerving voor aflopende agrarische 

bedrijven; 
 Specifieke leegstandsaanpak regionaal. Eerst benutten van de bestaande ruimte en 

leegstand alvorens tot nieuwbouw over te gaan. 
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4. Zorg, Welzijn en Sociale Zaken 
4.1  Visie 

Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig; iedereen heeft recht op dezelfde 
grondrechten. D66 staat daarvoor. Iedereen moet in Nederland alle beschikbare 
mogelijkheden krijgen aangeboden om zich te ontwikkelen. D66 vertrouwt hierbij op de 
eigen kracht van mensen; daarom wil zij ook prestatie belonen, maar zij voelt zich ook 
verantwoordelijk voor een rechtvaardige deling van de welvaart en de zorg. Dit moet wat 
ons betreft leiden tot een duurzaam welzijn van ieder individu. 

Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Mensen die niet beperkt moeten worden 
door starre systemen en strikte regels. Vrij om te denken en te doen. Mensen die initiatieven 
nemen en daarmee vorm geven aan hun eigen leven, aan dat van hun naasten en van de 
samenleving. Onderling verbonden in vertrouwen, met zorg en verantwoordelijkheid voor 
elkaar. Wie struikelt wordt op de been geholpen en aangemoedigd om zelfstandig te blijven 
staan. Wie dit om welke reden niet kan, wordt geholpen en ondersteund. 

Overheidstaken op het gebied van zorg & welzijn moeten in 2014/2015 door de gemeente 
worden uitgevoerd. Daarbij gaat het om taken op het gebied van de Participatiewet, 
Jeugdzorg en het onderdeel begeleiding van de Algemene wet bijzondere ziektekosten 
(Awbz) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om deze taken verantwoord te 
kunnen uitvoeren, is schaalvergroting noodzakelijk. Hiervoor is nauwe samenwerking met 
omringende gemeenten (b.v. in Bollenstreekverband, samenwerking tussen Hillegom, Lisse, 
Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) van belang. 

Anderzijds zien we ook een soort schaalverkleining. Met de introductie van de Wmo is er 
veel meer nadruk op zelfstandigheid en zelf oplossen van problemen komen te liggen. De 
zelfredzaamheid van de burger is meer centraal komen te staan. Veel mensen in onze 
maatschappij kunnen niet meer zonder hulp in hun dagelijkse leven. Daarom wordt er een 
steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers die, naast alle professionals in 
de zorg, hun naasten zo goed mogelijk bijstaan. Deze vorm van solidariteit is onmisbaar en 
moet door de gemeente dan ook blijvend worden ondersteund.  

D66 steunt de overgang van alle onderdelen van de jeugdzorg naar gemeenten. Jeugdzorg 
moet in de buurt van kinderen worden georganiseerd, onder verantwoordelijkheid van het 
meest nabije bestuur. De complexiteit van de jeugdzorg, de juridische context en het 
toezicht vragen om specifieke expertise van gemeenten. Voor D66 is dit bij de transitie een 
belangrijk aandachtspunt. 

Wij willen inzetten op een krachtig preventiebeleid dicht bij de burgers (jong en oud) ter 
voorkoming van onnodige zorgvragen. Hier geldt letterlijk: voorkomen is beter dan genezen.  

D66 is voorstander van het zoveel mogelijk in één hand houden van alles wat met sociale 
zaken, zorg, welzijn, jeugd en onderwijs te maken heeft, omdat er veel verbanden tussen die 
onderwerpen zitten. Naar de burger toe is het van belang dat er een één-loket-benadering 
wordt gerealiseerd; de gemeente kan dan vervolgens in haar eigen organisatie de juiste 
dienstverlening organiseren, daar moet de burger niet mee belast worden. 
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4.2  Wat wil D66? 

Eigen kracht van burgers voorop 

Iedereen moet zolang mogelijk op eigen kracht en met eigen regie zijn leven en welzijn vorm 
kunnen geven. Als zorg nodig is, staat niet het systeem, maar de burger centraal. Het 
vaststellen van de zorgbehoefte en de uitvoering daarvan komt zo dicht mogelijk ‘in de 
buurt’ tot stand; mantelzorgers en vrijwilligers blijven heel belangrijk om hun naasten een 
‘menswaardig’ leven te kunnen laten leiden. 

D66 zet in op de mogelijkheden die mensen onderling ontwikkelen om elkaar te 
ondersteunen en bij te staan. De positieve, betrokken burger die open staat voor zijn 
omgeving en goed is geïnformeerd over wat er speelt vormt daarvoor de basis. 
De gemeente biedt ruimte aan initiatieven die door de ‘mensen onderling’ worden 
ontwikkeld. De gemeente stimuleert en faciliteert deze. 

Zorgverleners moeten goed opgeleid en goed betaald worden en met zo min mogelijk 
bureaucratie in staat worden gesteld om verantwoorde zorg te verlenen. Niet de stopwatch 
geldt als prestatieafspraak, maar aandacht, kwaliteit en zorgzaamheid. Initiatieven van 
zorgverleners of van het middenveld hiertoe krijgen van de gemeente alle kans. 

Het komt het welzijn van veel ouderen ten goede als zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen. D66 wil dat de gemeente hierin helpt, zonodig met huishoudelijke ondersteuning. 
Ook zorgt de gemeente wat D66 betreft voor aangepaste huisvesting voor ouderen in de 
wijken, zodat zij gemakkelijk mee kunnen blijven doen in de wijk, en niet te hoeven 
verhuizen naar een verzorgingstehuis. In sommige gevallen zijn ouderen daar zelfs op 
aangewezen als gevolg van het rijksbeleid inzake de zogenoemde zorgzwaartepakketten, 
waardoor zij genoodzaakt zijn thuis te blijven wonen. De inzet van familie, buren en vrienden 
zal een steeds grotere rol gaan spelen in de samenleving. Maar voor diegenen, die dan nog 
steeds buiten de boot dreigen te vallen, moet de gemeente de sociale achtervang zijn. 

De drie decentralisaties 

Bij de komende decentralisaties in het sociaal domein wordt uitgegaan van ‘één gezin, één 
plan, één regisseur’. Dat betekent dat alle partijen (gemeente, zorginstellingen, 
welzijnsinstellingen, corporaties, vrijwilligers, etc.) heel goed moeten samenwerken bij het 
uitvoeren van de nieuwe gemeentelijke taken op het gebied van werk en inkomen, zorg en 
welzijn. De gemeente zal de partij zijn, die voor zo’n structuur zorg moet dragen, met z’n 
allen zullen we ‘m moeten uitvoeren. En bij het realiseren van zo’n uitvoeringsstructuur kan 
veel samen gedaan worden met onze buren in de Bollenstreek; zij staan immers voor 
dezelfde, grote uitdagingen! 

Ondanks de stagnerende economie, moeten werkgevers worden gestimuleerd om zoveel 
mogelijk arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Daarnaast zal de sociale 
werkvoorziening zo veel mogelijk behouden worden. 

Wmo-raden in de Bollenstreek zouden verdergaand dan nu kunnen samenwerken, of zelfs 
kunnen fuseren, zodat ook die advisering tussen gemeenten onderling wordt afgestemd. 
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Gecentraliseerde kwaliteitsbewaking en klachtafhandeling behoort bij de gemeente. Burgers 
hoeven hun klachten niet bij de zorgverleners te melden, maar bij een speciaal gemeentelijk 
meldnummer. 

Schuldhulpverlening 

Snelle hulp bij schuldproblematiek is essentieel, zodat verslechtering van de situatie wordt 
voorkomen. D66 vindt dat bestaande wachtlijsten weggewerkt en nieuwe wachtlijsten 
voorkomen moeten worden. Vergaande maatregelen zoals het doorgeven van 
betalingsachterstanden door nutsbedrijven of grote huurachterstanden door woningbouw- 
corporaties aan de gemeente zijn voor D66 bespreekbaar. 

Integrale kindcentra 

D66 wil dat het Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugdzorg, kinderopvang, peuterspeelzalen en 
scholen samenwerken in brede buurtscholen of (nog een stapje verder) in integrale 
kindcentra. Meer ruimte en ondersteuning voor ouders en instituten die op succesvolle wijze 
jongeren met problemen (zoals bv. schoolverzuim, alcohol en drugs) opvangen en 
begeleiden, zoals zorgteams, de sportvereniging, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts en 
wijkagent.  

 

Hoe bereikt D66 dit? 
 
 Eén ambtelijke beleidsorganisatie, waarin de drie onderdelen van de decentralisaties 

integraal worden opgenomen; 
 Sociale werkvoorziening zoveel mogelijk behouden; 
 Eén uitvoeringsorganisatie op basis van groot organiseren en klein & dichtbij 

uitvoeren; 
 Samenvoegen van de budgetten voor de drie decentralisaties, waardoor meer 

flexibiliteit in de uitvoering ontstaat; 
 Blijvende aandacht en ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg 

voor hun naasten; 
 Zorg voor diegenen, die buiten de boot dreigen te vallen, als laatste achtervang; 
 Werkgevers stimuleren zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten in dienst te nemen; 
 Wachtlijsten in de schuldhulpverlening zo snel mogelijk wegwerken; 
 Inzetten op een krachtig preventief jeugdgezondheidsbeleid, waarbij ouders via 

scholen en sportverenigingen worden betrokken bij en aangesproken op (overmatig) 
alcohol- en drugsgebruik van hun kind. 
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5. Onderwijs 
5.1 Visie 

In de ogen van D66 is onderwijs een essentiële voorwaarde om mensen het beste uit zichzelf 
te laten halen. Onderwijs vormt één van de pijlers voor de ontwikkeling van kinderen, 
economische groei en maatschappelijke stijging. D66 vindt dat onderwijs in haar optimale 
vorm moet worden gegeven en benut. Volgens D66 is het onderwijssysteem nooit af; het is 
net als de maatschappij voortdurend in ontwikkeling. Het onderwijs moet aansluiten bij de 
wensen en behoeften die leven in de samenleving en op de arbeidsmarkt. D66 investeert 
daarom in onderwijskansen, in het wegwerken van onderwijsachterstanden en in faciliteiten 
die het geven van goed onderwijs mogelijk maken.  

5.2 Wat wil D66? 

Proactief onderwijs 

D66 wil dat de gemeente een proactief onderwijsbeleid voert, zonder zich overigens met de 
inhoud van het onderwijs zelf te bemoeien. D66 wil dat de talenten van leerlingen beter 
wordt benut. Om dit te realiseren, pleiten wij voor verbeteringen van alle schakels binnen 
het onderwijs. Dit betekent een extra inspanning voor de leerling die net dat ‘duwtje in de 
rug’ nodig heeft. Maar ook aandacht voor de leerling die nét dat beetje extra uitdaging mist.  

De inhoudelijke invulling van het onderwijs ligt bij de scholen. De gemeente biedt 
ondersteuning op het gebied van onderwijsachterstanden en onderwijskansenbeleid. 
Schooluitval moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Door de inzet van jongerenwerkers 
en straatcoaches kunnen talenten van jongeren worden ontwikkeld en achterstanden 
worden aangepakt. Hierbij ligt de nadruk op preventie. D66 wil dat er op tijd aan de bel 
wordt getrokken wanneer kinderen problemen hebben op school of thuis. 

Passend onderwijs 

Schoolbesturen krijgen met ingang van 1 augustus 2014 de verantwoordelijkheid om aan elk 
bij hen ingeschreven kind een passend onderwijszorgarrangement te bieden. Het gaat hierbij 
om maatwerk: wat heeft het kind nodig om zo goed mogelijk te kunnen functioneren? 

Voor D66 is het belangrijk dat het onderwijs, samen met de gemeente en 
jeugdzorgaanbieders streven naar een samenhangend passend onderwijsbeleid en opvoed- 
en opgroeiondersteuning. Zo moet zoveel mogelijk  voorkomen worden dat kinderen extra 
zorg nodig hebben. Daar waar er wel sprake is van zwaardere problematiek, samen op te 
trekken bij de ondersteuning van het kind en zijn (directe) omgeving. 

De rol van de gemeente is volgens D66 die van een regisserende en stimulerende partner in 
de lokale- en regionale educatieve agenda overleggen (LEA/REA). Hier moet de afstemming 
plaatsvinden tussen wat aan de ene kant het onderwijs aan onderwijszorg biedt en wat de 
gemeente en jeugdzorgaanbieders  leveren in het kader van het preventieve jeugdbeleid (en 
met de decentralisatie jeugdzorg straks het totale jeugdbeleid). 
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Brede scholen 

Voor D66 is het belangrijk dat scholen zoveel mogelijk brede (buurt)scholen worden. Naast 
onderdak te bieden aan een peuterspeelzaal en kinderopvang kunnen ook de partners uit 
het CJG er contactmomenten organiseren. Zo kunnen basisscholen een spilfunctie in de wijk 
gaan vervullen en uitgroeien tot ware Integrale Kind Centra (IKC). Het inzetten van schone 
en veilig bereikbare schoolgebouwen voor wijkactiviteiten kan een bijdrage leveren aan de 
sociale cohesie in de wijk. Ook het aantrekkelijk inrichten van schoolpleinen waarvan 
kinderen ook na schooltijd veilig gebruik kunnen maken, kan bijdragen aan een prettige 
leefomgeving. 

Jeugdparticipatie 

D66 wil jongeren meer actief bij de gemeenschap betrekken (bevorderen jeugdparticipatie). 
Zij vormen immers een belangrijk en energiek onderdeel van onze samenleving; anderzijds 
kan jeugdparticipatie gezien worden als een vorm van ‘onderwijs in de praktijk’. De jeugd 
heeft de toekomst; laat ze daar dan zelf ook over meepraten en meebeslissen. De jaarlijkse 
‘kindergemeenteraad’ moet dan ook worden voortgezet. 

Volwassenenonderwijs 

Een leven lang leren is weggelegd voor iedereen, in welke vorm dan ook. Dat gebeurt 
sowieso in de praktijk, maar kan ook via volwassenenonderwijs of via aparte vormen van 
onderwijs, zoals bijvoorbeeld Natuur- en Milieueducatie. De georganiseerde vormen van 
educatie/onderwijs voor volwassenen en over specifieke onderwerpen staan bij D66 
centraal in de ontwikkeling van de mens. Daarom willen wij daar ook in Teylingen extra 
aandacht aan besteden en voldoende aanbod creëren voor hen, die daar gebruik van willen 
maken. 

 

Hoe bereikt D66 dit? 
 
 Evalueren van het huidige gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid door 

onderwijspartners in 2015; 
 Voor kinderen met een taalachterstand moet vanaf twee jaar de voorschool en 

vroegschoolse educatie beschikbaar zijn. De signalering van taalachterstand moet 
plaatsvinden via de consultatiebureaus; 

 Stimuleren van het opgaan van scholen in een Brede School; 
 Inburgeringscursussen en volwasseneneducatie zijn goede instrumenten om 

laaggeletterdheid en analfabetisme aan te pakken. Het heeft de voorkeur dergelijke 
initiatieven waar mogelijk te verbinden aan brede scholen; 

 Om schooluitval te voorkomen gaat D66 zich inspannen voor een betere 
samenwerking tussen de onderwijsinstellingen, Regionaal Bureau Leerplicht en de 
jeugdhulpverlening; 

 Meer ruimte geven aan organisaties die jongeren op succesvolle manier ondersteunen in 
het ontwikkelen van hun talenten en achterstanden; 

 Goed beroepsonderwijs staat of valt met voldoende stageplekken; de gemeente 
moet hieraan actief bijdragen; 
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 Bij projecten in de wijk wordt actief gezocht naar jongeren die mee kunnen helpen 
met de organisatie en uitvoering; 

 Voortzetten van de jaarlijkse kindergemeenteraad; 
 Extra aandacht voor allerlei vormen van volwasseneneducatie en educatie over 

specifieke onderwerpen, zoals Natuur- en Milieueducatie. 
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6. Wonen 
6.1 Visie 

Wonen betekent natuurlijk woonruimte voor mensen. Maar wonen betekent meer. Wonen 
betekent ook plezierig wonen, omdat de juiste voorzieningen dicht bij huis zijn, zoals 
bijvoorbeeld sporten en scholen. Verder hoort bij wonen een omgeving die kwaliteit 
uitstraalt en is ingericht met de mensen in de buurt. Daarbij gaat het, naast de kwaliteit van 
de woningen zelf, ook om de vraag of er voldoende groen in de wijk is, of het er schoon is, of 
het er veilig genoeg is voor kinderen om te spelen. Denk hierbij ook aan sociale veiligheid 
(b.v. bewust geen hangplek voor jongeren voor een supermarkt maken) en fysieke veiligheid 
( b.v. in de buurt van bouwterreinen). En de gemeente zal als sluitstuk ook moeten optreden 
(handhaven) als ‘schoon, heel en veilig’ in het geding zijn. 

Bij het bepalen van het woningaanbod moeten we vooral ook eerst over de grens van de 
eigen gemeente kijken. Immers, wonen in de Bollenstreek is echt een zaak van regionaal 
niveau. Bovendien behouden we graag ook op dit vlak de identiteit van onze regio: prettig 
wonen in de Randstad, in een duurzame en vooral groene omgeving. Daarnaast is het voor 
D66 belangrijk dat er compact in de woonkernen wordt gebouwd, zodat de groene en open 
ruimten zoveel mogelijk worden gespaard.  

Evenwicht tussen de verschillende woningtypen is belangrijk en dat evenwicht is er nu niet 
voldoende. Zonder dat evenwicht zal er onvoldoende doorstroming (starters naar een 
eengezinswoning; gezinnen met inmiddels uitwonende kinderen die kleiner willen gaan 
wonen) kunnen plaatsvinden, en daardoor zal de woningmarkt zich minder snel herstellen. 
Daarvoor is ook nodig dat onze bestemmingsplannen op deze punten flexibeler worden 
geformuleerd. Geen dichtgeregelde bepalingen, maar functies op hoofdlijnen, zodat snel kan 
worden ingespeeld op toekomstige vragen in de woningmarkt. 

6.2 Wat wil D66? 

Sociale woningbouw  

Gemeenten krijgen van de Rijksoverheid meer verantwoordelijkheid met betrekking tot de in 
hun gemeente actieve woningbouwcorporaties. D66 wil dat de gemeente er op aanstuurt 
dat de woningcorporatie zich zoveel mogelijk richt op haar kerntaak: het bouwen en 
beheren van betaalbare sociale huurwoningen. Daarnaast blijft een rol van de corporatie bij 
het realiseren van een prettige leefomgeving natuurlijk wel noodzakelijk. 

Voor een goede balans blijven we extra aandacht geven aan sociale woningbouw. Bij de 
bouw van appartementen voor senioren en starters gaat de voorkeur uit naar kleinschalige 
appartementencomplexen.  

Sociale woningbouw is momenteel vaak de minst duurzame bebouwing. D66 wil met de 
lokale woningbouwcorporaties afspraken maken met betrekking tot het versneld isoleren 
van deze woningen. Daarbij moeten woningbouwcorporaties zoveel mogelijk in staat gesteld 
worden de gedane investeringen terug te verdienen. 
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D66 ondersteunt ook lokaal de aanpak van scheefwonen. Dit begint met inzicht krijgen in de 
omvang van het probleem in de gemeente. Vervolgens zal de gemeente actief sturen op het 
realiseren van (huur)woningen waarnaar doorgestroomd kan worden. 

Particuliere woningbouw 

D66 is voorstander van samen kunnen bouwen van een huis (collectief particulier 
opdrachtgeverschap) omdat dit de ultieme vorm van bouwen naar behoefte is. Het 
welstandsbeleid zal zich hierbij moeten beperken tot een aantal algemene, aan het loket van 
de gemeente verkrijgbare criteria, waaraan men zich moet houden.  
Startersleningen hebben hun nut bewezen en moeten worden voortgezet. Bovendien willen 
wij starters en mensen die besluiten om zelf te gaan bouwen de mogelijkheid bieden van 
een coach; iemand die starters kan helpen de ‘projectontwikkelaar’ van de eigen woning te 
worden, maar ook de coach die de starter op weg kan helpen in het woud van 
landelijke/gemeentelijke regels, formulieren en verantwoordelijkheden.  
 
Fijne leefomgeving 

D66 wil mensen met plezier laten wonen. Dat is dus meer dan alleen huizen bouwen. Dat is 
ook zorgen voor groen in de wijk, een veilige wijk realiseren, waar het prettig toeven is. 
 

Hoe bereikt D66 dit? 
 
 De nadruk ligt in het volkshuisvestingsbeleid op senioren- en starterswoningen, en 

aangepast wonen voor gehandicapten; 
 Waar nodig moet voorzien worden in een woon/zorgcombinatie;  
 Verduurzamen van bestaande sociale woningbouw (het maken van afspraken met 

woningcorporaties over het versneld isoleren van sociale woningen); 
 Probleem van scheefwonen aanpakken; 
 Voor starters zal onderzocht worden of grotere onbetaalbare woningen in meerdere 

kleinere woonunits gesplitst kunnen worden. Flexibel bouwen, waarbij de aard van 
de woning snel kan worden aangepast aan de doelgroep, zal meer worden 
toegepast; 

 Startersleningen zullen opnieuw onderdeel van het beleid zijn; 
 Starters en ‘zelfbouwers’ begeleiden door middel van coaching; 
 Altijd met de randvoorwaarde: voldoende groen in de wijk. 
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7. Veiligheid en handhaving 
7.1 Visie 

Een optimaal veiligheidsbeleid is gericht op preventie en gefundeerd op rechtvaardigheid 
voor iedereen. Het verwerpt maatregelen die zorgen voor schijnveiligheid en gaat 
symboolmaatregelen tegen. Daadwerkelijke oorzaken van criminaliteit kunnen verminderd 
of geheel weggenomen worden. Dit vereist effectieve, preventieve maatregelen, zoals 
voorzorgsmaatregelen op het gebied van veilig wonen, voorlichting en educatie. Het in 2013 
ingevoerde Burgernet is ook een voorbeeld van een preventieve, sociale 
veiligheidsmaatregel. Voor het overige is symptoombestrijding in de vorm van repressie wel 
nodig, maar wat D66 betreft als second best. Repressie lost de achterliggende problemen 
niet op, maar zorgt wel voor minder negatieve effecten op de samenleving.  

Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de overheid; het is in de eerste plaats 
een verantwoordelijkheid van mensen zelf. Het zijn de mensen die in de publieke ruimte 
normen stellen en handhaven. De overheid grijpt pas in wanneer dit noodzakelijk is. 
Buurtbewoners moeten in de eerste plaats elkaar kunnen aanspreken op hun gedrag in de 
openbare ruimte. Elkaar en ook elkaars kinderen. Opvoeding is immers niet alleen een 
kwestie tussen kinderen en hun eigen ouders. Een groot deel van het leven van alle kinderen 
speelt zich af buiten het zicht van de ouders, wat overigens altijd zo geweest is. Dit betekent 
dat buurtbewoners samen initiatief moeten nemen om de veiligheid in de wijk te 
waarborgen. De overheid kan deze samenwerking stimuleren, maar niet afdwingen. 

4.1 Wat wil D66? 

Bewoners en bedrijven 

De overheid moet de bewoners en bedrijven actief betrekken bij het opstellen van 
veiligheidsbeleid. Zij weten vaak het beste welke problemen zich in hun eigen wijk 
manifesteren. Deze samenwerking maakt de politie-inzet effectiever en geeft een grotere 
verantwoordelijkheid  aan de bewoners en de bedrijven in de buurt zelf. Handhavers 
moeten zichtbaar aanwezig zijn om bewoners te ondersteunen en om in te grijpen wanneer 
dat nodig is.  

Inzet Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) 

De onderlinge samenwerking tussen BOA’s en politie dient geïntensiveerd te worden zodat 
gerichte uitwisseling over optreden kan plaatsvinden. Waar BOA’s worden ingezet dient het 
onderscheid tussen deze handhavers en politieagenten duidelijk te zijn, zowel in taken als in 
herkenbaarheid op straat. 

Inrichting buitenruimte 

De inrichting van de buitenruimte is voor het veiligheidsgevoel en de objectieve veiligheid 
van groot belang. De kwaliteit van buitenruimte en straatverlichting blijkt een van de 
belangrijkste middelen om criminaliteit te bestrijden en veiligheidsgevoel te bevorderen. 
Maar ook de lay-out van wijken en de bouwwijze van flats zijn van invloed op het 
veiligheidsgevoel. 
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Vaste camera’s en preventief fouilleren kunnen het veiligheidsgevoel verhogen, maar zijn 
ook een bedreiging voor de privacy. Daarom vindt D66 dat deze maatregelen alleen mogen 
worden ingezet als het echt niet anders kan en dat de inzet dan bovendien van tijdelijke aard 
moet zijn. 

Veiligheidshuizen 

Veiligheidshuizen  (fysieke locaties waar verschillende instellingen regionaal samenwerken 
aan het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit) zorgen er voor dat 
verschillende instanties die zich richten op objectieve en subjectieve veiligheid, goed 
samenwerken aan een persoonsgerichte aanpak. Doordat ze letterlijk onder één dak de 
werkzaamheden verrichten, vindt vrijwel doorlopend informatie-uitwisseling plaats over 
zorg en risicojongeren. Deze veiligheidshuizen houden zich ook met preventie bezig en 
hebben nauwe contacten met het onderwijs. Teylingen richt zich bij de regionale nazorg van 
ex-gedetineerden op het Veiligheidshuis Hollands Midden.  

 

Hoe bereikt D66 dit? 
 
 Bewoners en bedrijven actief betrekken bij het veiligheidsbeleid van de gemeente; 
 Intensivering van de samenwerking tussen BOA’s en politie; 
 Terughoudend beleid met preventief fouilleren en vaste camera’s in verband met 

privacy van de burger. 
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8. Verkeer en Vervoer 
8.1 Visie 

Mobiliteit is belangrijk voor Teylingen en de Bollenstreek als geheel. Voor D66 gaat de 
voorkeur uit naar de fiets en openbaar vervoer om redenen van leefbaarheid, natuur- en 
klimaatbescherming. Openbaar vervoer dat aantrekkelijk is kan de automobilist verleiden 
zijn auto te laten staan of om zijn auto te gebruiken om een OV-station te bereiken. 
Aangezien de Bollenstreek een landelijk gebied is, is en blijft de auto echter een belangrijk 
vervoersmiddel. Goede ontsluiting van de Bollenstreek is dan ook van belang. In het lokale 
verkeer is de (elektrische) fiets een belangrijk, gezond en duurzaam vervoermiddel.  

8.2 Wat wil D66? 

Fiets  

D66 wil dat mensen kunnen kiezen uit verschillende vormen van vervoer. D66 wil het 
gebruik van de fiets stimuleren door waar mogelijk het aanleggen van zogenoemde 
‘fietssnelwegen’. Via deze ‘snelwegen’ fietst de fietser veiliger en is hij sneller op de plaats 
van bestemming. Dat nodigt uit om meer de fiets te pakken.  

Door de aanleg van station Sassenheim is de bereikbaarheid van Teylingen per trein 
aanzienlijk verbeterd. Dit heeft geleid tot een enorme populariteit van het station. Om 
reizen per trein nog aantrekkelijker te maken, zou de NS-sprinter frequenter moeten rijden 
en zijn voldoende parkeerplaatsen en (veilige) fietsenstallingen en een goede ontsluiting per 
bus vereist. Voor wat betreft de fietsenstallingen wil D66 dat er fietsoplaadpunten voor 
elektrische fietsen worden gerealiseerd. Daarnaast kan er beter gebruik worden gemaakt 
van de fietsenstallingen bij het station Sassenheim: aan de voorzijde is het zeer druk, terwijl 
er aan de achterzijde van het station continu fietsenstallingen leeg staan.  Wij willen de 
aannames van de NS, dat er net zoveel treinreizigers richting Amsterdam reizen als in de 
richting van Leiden nog eens laten onderzoeken. Dit kan wat ons betreft overigens goed 
gekoppeld worden aan het bezien van verbetermogelijkheden inzake de regionale 
verkeerscirculatie . 

Er dient voor de gehele gemeente te worden geïnventariseerd bij welke fietspaden de 
verlichting zodanig is, dat dit leidt tot fysieke of sociale onveiligheid. Dit dient dan 
vanzelfsprekend te worden aangepakt. 

De fietsveiligheid in Teylingen kan op punten aanmerkelijk worden verbeterd. De 
fietsveiligheid is daar, waar er op smalle maar drukke wegen zowel fietsers als (vracht)auto’s 
elkaar passeren, in het geding. Een voorbeeld hiervan is de Herenweg in Warmond, richting 
de stoplichten bij het spoorviaduct. Er dient een inventarisatie te komen van dergelijke 
plekken binnen de gemeenten, inclusief verbetervoorstellen. 

De vernieuwde fietspaden met betonplaten langs de Herenweg, de Oosthoutlaan en de 
Jacoba van Beierenlaan zijn een aanwinst en mogen wat D66 betreft een vervolg krijgen, 
bijvoorbeeld op het Oosteinde in Warmond of de Rijksstraatweg in Sassenheim. 
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Vormen van openbaar vervoer 

Vanzelfsprekend dienen alle kernen van Teylingen goed bereikbaar te zijn en te blijven als 
men reist met het openbaar vervoer. Met de komst van het station Sassenheim en de 
aanpassing van de busverbindingen in de regio is die bereikbaarheid in grote delen van de 
gemeente goed geregeld. Daarnaast vindt D66 de busverbindingen tussen de kernen 
onderling van groot belang. D66 wil  een goede doorstroming van het OV. De provinciale 
wegen in de regio zijn belangrijk voor een goede afwikkeling van het OV. Vrije busbanen zijn 
daarvoor een goede mogelijkheid. 

In een waterrijke gemeente als Teylingen ligt er ook een andere vorm van openbaar vervoer 
voor de hand tussen de kernen: die van de watertaxi. Dergelijke verbindingen kunnen een 
waardevolle, maar ook leuke, milieuvriendelijke en een recreatief interessante aanvulling 
zijn op de bestaande vormen van vervoer. Liefst in de buurt bij parkeerplaatsen of 
toeristische trekpleisters, horecaconcentraties of winkelcentra. Zo kan er  een verbinding 
worden gelegd tussen land- en watergebonden recreatie. In Warmond zijn voldoende 
plekken, in Voorhout zou men kunnen denken aan een steiger bij Overbosch. In Sassenheim 
zijn zowel Oosthaven als het Voorhavenplein interessante locaties (bezoek horecaplein, 
winkels, Ruïne). 

Ontsluiting  

De N443 en N444 zijn opgeknapt en de voorbereidingen voor de Noordelijke Randweg 
Voorhout zijn in gang gezet. D66 is voorstander van een verbetering van de ontsluiting van 
de regio aan de noord- en zuidzijde (Noordelijke Ontsluiting Greenport en Rijnlandroute). 

Ook in Teylingen zijn er - vooral in de spits - wegen die met enige regelmaat vol staan met 
auto’s. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de Oosthoutlaan in Voorhout en de 
Hoofdstraat/Parklaan in Sassenheim. D66 wil al deze plekken goed in beeld hebben en 
verkeersdoorstromende resp. verkeersremmende maatregelen nemen waar dat nodig is. 
D66 wil zwaar verkeer en sluipverkeerdoor de kernen ontmoedigen.  

Duurzaamheid 

Duurzaamheid en verkeer & vervoer zijn nauw met elkaar verweven. D66 benadrukt ook in 
dit programma het belang van de fiets en het openbaar vervoer. Daar waar er sprake is van 
autogebruik, kan er ook duurzamer worden gehandeld dan nu. Het aantal oplaadpunten 
voor elektrische auto’s dient te worden vergroot; dit stimuleert het gebruik van deze 
milieuvriendelijke auto’s. Waar mogelijk wil D66 dit samen met ondernemers doen. 

 

Hoe bereikt D66 dit? 
 
 Optimaliseren van het gebruik station Sassenheim; 
 Bevorderen van het gebruik van de (elektrische) fiets door het inrichten van 

hoofdfietsroutes (zowel voor woon-werkverkeer als voor recreatieve fietsers), 
fietscorridors, meer en beter gebruik van fietsenstallingen en P&R plaatsen en het 
plaatsen van oplaadpunten voor elektrische fietsen bij het station;  

 Inventarisatie van de plaatsen, waar de fietsveiligheid kan worden verbeterd;  
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 Aanvullend gebruik van alternatieve vormen van openbaar vervoer, zoals de 
watertaxi; 

 Verkeersdoorstromende resp. verkeersremmende maatregelen nemen waar dat 
nodig is; 

 Bij herinrichting van wegen bezien of het verwijderen van een trottoir de 
verkeersveiligheid van voetgangers verbetert.  
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9. Burger en Bestuur 
9.1 Visie 

D66 staat voor de betrokken burger, de positieve burger, die aandacht heeft voor z'n 
omgeving, die ideeën opdoet hoe sommige dingen beter kunnen en dat in de praktijk 
brengt. Dit in tegenstelling tot de mondige burger die vaak vooral strijdlustig voor z’n eigen 
zaak opkomt richting de gemeente. De betrokken burger wil meedenken, en vraagt om 
betrouwbare informatie, om te weten wat er speelt. Hij hoeft niet alles te weten en te zien, 
maar hij moet het wel kunnen als hij dat wil. Er zijn diverse maatregelen van de landelijke 
overheid die een beroep doen op actief en betrokken burgerschap. Reden waarom de relatie 
tussen burger en gemeentebestuur moet veranderen. Ook de lokale overheid moet meer 
kunnen vertrouwen op de eigen kracht van mensen en ruimte maken voor dat wat “mensen 
onderling” kunnen realiseren. Daarvoor is een overheid nodig die communicatie als deel van 
de 'core business' beschouwt, van de basis van democratisch werken. Een uitgebreid, 
consistent en degelijk communicerende overheid. Niet alleen voorlichting, maar 
tweerichtingencommunicatie. Dat vereist professionaliteit in de communicatie, niet alleen 
van de communicatieafdeling, maar van iedere ambtenaar, van elk lid van het college en van 
ieder raadslid dat contact heeft met deze betrokken burgers. De wijkregisseur van de 
gemeente Teylingen speelt daarin een belangrijke rol als schakel tussen burger en 
gemeentelijke organisatie. 

Het betekent ook dat de raad haar werk heel algemeen houdt, zodat de betrokken inwoners 
samen met de gemeente de participatieprocessen goed kunnen invullen. Durven loslaten 
wordt wat D66 betreft het credo: vertrouw op de eigen kracht van mensen. Projecten zijn 
niet automatisch te koppelen aan een bepaalde vorm of zwaarte van participatie; 
participatie is maatwerk. Deze wijze van werken vraagt om een andere opstelling en een 
andere cultuur. 

Democratisch bestuur  

Goed en betrouwbaar bestuur is van vitaal belang voor de democratie. Bestuurders moeten 
controleerbaar zijn en besluitvorming transparant. Recente incidenten rondom integriteit 
van lokale bestuurders hebben deze noodzaak alleen maar herbevestigd. Om die reden 
staan wat D66 betreft in Teylingen bijvoorbeeld de banen en bijbanen van raadsleden, 
wethouders en burgemeester, op de website. Dit inclusief de beloning.  

9.2 Wat wil D66? 

Verdergaande samenwerking, op termijn fusie 

Het gemeentebestuur moet een volwaardige partner zijn in breed regionaal verband om de 
belangen van gemeente en de streek te kunnen behartigen. Daartoe zijn in de Duin-en 
Bollenstreek al de nodige samenwerkingsafspraken gemaakt. Dit is, gezien de al jaren 
durende discussies hierover, een grote stap voorwaarts. D66 ondersteunt samenwerking 
met als insteek harmonisatie en een fusie op het moment dat dat opportuun is. Wij zullen 
voorstellen voor een bestuurlijke herindeling toetsen aan de drie K’s : kwaliteitsverbetering, 
kwetsbaarheidvermindering en kostenbesparing. Alleen indien deze drie punten niet 
gewaarborgd zijn in de nieuw ingedeelde gemeente, is D66 tegen herindeling.  
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Voor de korte termijn is o.a. in de gemeente Teylingen besloten in te stemmen met het 
vormen van een Bollenraad. Dit is een samenwerkingsverband met aangesloten gemeenten 
(naast Teylingen ook Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout) op basis van een zogenoemde 
gemeenschappelijke regeling. In deze Bollenraad zullen onderwerpen worden behandeld die 
grensoverschrijdend zijn en daarmee van belang voor de Bollenstreek als geheel. Het idee is 
dat die onderwerpen dan niet meer op de agenda staan van de gemeenteraden zelf. D66 zal 
het functioneren van deze Bollenraad nauwgezet volgen, omdat het gezien kan worden als 
een extra laag in de besluitvormingsstructuur met extra vormen van overleg en afstemming 
tot gevolg. De Bollenraad mag niet leiden tot meer bureaucratie. Daarom acht D66 het voor 
de Duin- en Bollenstreek noodzakelijk op termijn te komen tot herindeling. Alleen dan kan 
een volwaardige, democratisch legitieme en krachtige gemeente een rol van betekenis 
spelen met partners in de regio tussen Noord-Holland en Leiden-Den Haag-Rotterdam.  
De bedrijvigheid in de Bollenstreek is gediend bij een regiovisie die de lokale belangen 
overstijgt. De vraag om als 'één mond' te kunnen spreken is een herhaalde wens van de 
ondernemers in de streek. D66 onderschrijft de argumenten die door de ondernemers 
worden aangevoerd en wil zich ook daarvoor sterk maken. Ook de belangenbehartiging van 
de ondernemers in de Duin- en Bollenstreek is gediend bij een fusie die vereenvoudiging en 
meer helderheid in de diensten aan ondernemers geeft. 

Wethouders 

Teylingse wethouders komen uit Teylingen of  - indien dat niet mogelijk is – bij voorkeur uit 
één van de gemeenten waarmee we nauw willen samenwerken. Wethouders met wachtgeld 
moeten beschikbaar blijven om andere taken voor de gemeente te verrichten. 
 

Hoe bereikt D66 dit? 
 
 Communicatie met de burgers waar het kan, informatie naar de burgers waar het 

moet; 
 Beleidsvoornemens van de gemeente en de uitvoering ervan zoveel mogelijk in een 

goede participatie met de burgers en bedrijven vormgeven;  
 De wijkregisseur moet blijven om betrokken inwoners te faciliteren bij hun ideeën; 
 Kritisch volgen van het functioneren van de Bollenraad; 
 Op termijn stimuleren van een fusie in de Bollenstreek, om de kracht van de regio 

zoveel mogelijk te benutten tussen de noordelijke en zuidelijke Metropool. 
 

 

 
 

 



 
 

27 

10. Kunst en cultuur 
10.1 Visie 

Een culturele gemeente is een rijke en sociale gemeente. Het kunnen ‘inademen’ van kunst 
en cultuur is een verrijking van onze geest. Het actief mee kunnen doen op dit gebied, is 
vormend maar ook ontspannend en samenbindend. Kunst en cultuur behoren daarom een 
belangrijke plek in te nemen in Teylingen. Wij waarderen en ondersteunen in dit verband de 
aanwezigheid en de programma’s van de theaters in onze gemeente. Kunst en cultuur zijn 
onmisbaar voor het creatieve vermogen van de gemeenschap en de maatschappelijke 
samenhang. Culturele en kunstzinnige educatieve activiteiten spelen in het leerproces van 
kinderen, maar ook van volwassenen een onmiskenbare rol. D66 vindt dat kinderen (liefst 
ook via de school) van jongs af aan bekend gemaakt moeten worden met cultuur, kunst en 
kunstbeoefening.  

10.2 Wat wil D66? 

Kunst en cultuur in de wijken: een culturele leefomgeving 

In Teylingen is het prettig wonen, ook vanwege het kunst- en cultuurklimaat. Maar  kunst en 
cultuur kosten geld en de subsidiebronnen zijn aan het opdrogen. D66 wil daarom het 
samenwerken van instellingen op het gebied van kunst en cultuur stimuleren. Samenwerking 
kan bovendien ook tot nieuwe, creatieve ideeën leiden. Kunst en cultuur kunnen ook een 
boost krijgen door het faciliteren van de creatieve industrie. 
D66 wil culturele initiatieven en activiteiten speciaal voor en door de inwoners van buurten 
en wijken meer ondersteunen. D66 vindt het belangrijk dat iedereen van cultuur kan 
genieten, jong en oud. Nieuwe of al bestaande culturele projecten en initiatieven  wil D66 
ondersteunen en stimuleren, bv. door in leegstaande panden al dan niet tijdelijk kleine 
ateliers te vestigen, waar culturele projecten kunnen worden gedaan of tentoon gesteld. De 
wijkregisseur kan ook hier een belangrijke rol spelen 

In het spoorviaduct bij station Sassenheim en in het spoorviaduct bij Warmond is met de 
muurschilderingen een prachtig voorbeeld te vinden van een culturele activiteit, waarbij de 
buitenruimte wordt verfraaid en leuker wordt gemaakt. Dat smaakt naar meer. D66 wil dit 
soort initiatieven uitbreiden, waarbij ook de jongeren in onze gemeenten worden 
uitgenodigd daar aan mee te doen. 

D66 is nadrukkelijk van mening dat de politiek geen oordeel mag vellen over kwaliteit van 
kunst. Bij kunst en cultuur geldt voor de gemeente als motto: niet programmeren, maar 
faciliteren. 

Monumentenbeleid 

Wij behouden graag zoveel mogelijk erfgoed. We zijn er trots op en willen het beschermen 
tegen de economische en politieke waan van de dag. D66 ziet erfgoed ook als een belangrijk 
onderdeel van onze beleving in Teylingen. Het behoud van monumenten in onze gemeente 
is belangrijk en bescherming ervan is wat D66 betreft dan ook zeker aan de orde. Dat moet 
overigens geen ‘overkill’ worden in termen van ‘er niets meer mee mogen’, dan wel een 
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introductie van heel veel bureaucratie.  
 

Hoe bereikt D66 dit? 
 
 Handhaven van het fonds waaruit mensen ondersteund worden die het 

meegenieten van kunst en cultuur niet zelf kunnen bekostigen, zodat iedereen kunst 
en cultuur kan ervaren; 

 Stimuleren van samenwerking op het gebied van kunst en cultuur;  
 In leegstaande winkels of kantoorgebouwen tijdelijk een ‘bedrijfsverzamelgebouw’  

voor kleine ateliers realiseren; 
 Faciliteren door de gemeente van buurtbewoners die culturele en kunstzinnige 

activiteiten willen ondernemen, wanneer zij daartoe het initiatief nemen. De 
wijkregisseur kan hierin een belangrijke rol spelen;  

 Inwoners stimuleren kunst te plaatsen in de buitenruimte, aangezien de Teylingse 
buitenruimte zich niet kenmerkt door kunstzinnige uitingen. Ook hier kan men 
rekenen op de wijkregisseur en de faciliterende rol van de gemeente; 

 Het monumentenbeleid en de daaruit volgende regels moeten met elkaar in 
evenwicht zijn. 
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11. Sport, recreatie en toerisme 
11.1 Visie 

Sport en bewegen is belangrijk voor zowel het individu als de samenleving. Sport is 
ontspannend en zorgt dat mensen zich fit en gezond voelen. Bovendien heeft sport een 
sociale kant: het biedt de kans op ontmoetingen, een sociaal netwerk. D66 is vóór 
breedtesport binnen de gemeente en vóór topsport in de regio. Hierbij geldt voor de 
gemeente als motto: niet programmeren, maar faciliteren. 

Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor Teylingen, dat zowel in de Bollenstreek als in Het 
Groene Hart ligt. Beide gebieden zijn aantrekkelijk voor een kort of langer verblijf. Recreatie 
en toerisme zijn belangrijke economische pijlers en bieden veel werkgelegenheid. Niet alleen 
de bollen, maar zeker ook de waterrecreatie, met onder andere de 15 campings rond de 
Kagerplassen, spelen daarbij een belangrijke rol.  In de directe omgeving van Teylingen 
vinden we bovendien de kuststreek en een paar grote steden; ook die zijn aantrekkelijk voor 
recreanten en toeristen. Het water leent zich uitstekend om sport, recreatie en toerisme op 
een plezierige manier met elkaar te verbinden. 

4.2 Wat wil D66? 

Sporten voor iedereen 

D66 wil dat mensen die willen sporten dat ook kunnen doen. Daartoe dienen er voldoende 
goed onderhouden sportaccommodaties te zijn, maar ook faciliteiten voor ongeorganiseerde 
sporters. Bovendien moet iedereen financieel in staat zijn om te kunnen sporten. Een 
financiële bijdrage voor de minst-draagkrachtigen in onze gemeente zal behouden moeten 
blijven. 

Omdat sport leuk, gezond en sociaal is, wil D66 sport onder alle groepen van de samenleving 
(jeugd, ouderen, allochtonen, mindervaliden) stimuleren. D66 wil dat er meer fiets- en 
hardlooproutes worden aangelegd en er binnen de wijken meer trapveldjes en sportkooien 
komen. 

D66 wil breedtesport de meeste aandacht geven. Dat begint al op scholen en op 
buitenschoolse opvang. Ondersteuning van topsport wil D66 indirect bieden door te zorgen 
voor kwalitatief goede accommodaties en incidenteel door subsidiëring van 
topsportevenementen.  

Sportaccommodaties 

D66 wil een duurzame toekomst voor de sportverenigingen door goed onderhoud van de 
sportvelden en een beter gebruik van accommodaties. Bij modernisering of aanleg van 
sportvelden, sportaccommodaties en recreatievoorzieningen moet over de 
gemeentegrenzen gekeken worden en afstemming plaatsvinden met de andere gemeenten 
in de regio. 

Het behoud van het zwembad in Sassenheim vindt D66 belangrijk, zeker nu andere 
zwembaden in de regio gesloten dreigen te worden. Daar zijn twee redenen voor aan te 
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geven. In de eerste plaats is het zwembad een prachtige vorm van vertier en vermaak, waar 
velen gebruik van maken gedurende het gehele jaar. In een recreatiegemeente als 
Teylingen, maar ook gezien  haar plek in de regio, hoort een eigen zwembad bij de 
faciliteiten die we te bieden hebben. In de tweede plaats is zwemonderwijs, al dan niet via 
de scholen, van groot belang in een waterrijke gemeente als Teylingen. Kort en goed: leren 
zwemmen redt levens, zeker in onze gemeente. 

D66 vindt dat prestaties beloond mogen worden. Dit geldt ook voor de diverse talenten in de 
sport die Teylingen rijk is. Talenten in de (top)sport bieden vertier en stimuleren door hun 
voorbeeldfunctie de breedtesport. De uitreiking van de jaarlijkse sportprijs om hen in het 
zonnetje te zetten, verdient vervolg. 

Duurzaam genieten van de omgeving 

Een belangrijk aspect bij recreatie en toerisme is ‘de beleving’.  Ons cultureel erfgoed speelt 
daar een belangrijke rol in, maar ook de natuurwaarde van onze buitengebieden. D66 wil 
zich daarom inzetten om erfgoed te bewaren en de natuurwaarden minimaal te behouden, 
maar liever nog te versterken. In ons watergebied kunnen historische schepen een extra 
beleving vormen, evenals de uitbreiding van kanoroutes en elektrisch varen. 

D66 vindt het belangrijk dat de toeristische aantrekkelijkheid optimaal wordt benut en 
verder wordt versterkt. Belangrijk daarbij is dat het accent meer komt te liggen op 
duurzaamheid en het versterken en behoud van natuurwaarden. Om dit alles goed van de 
grond te krijgen, is samenwerking op allerlei niveaus gewenst. Om te bereiken dat de bollen, 
de kust, de plassen en de stad elkaar versterken, is het onder andere noodzakelijk dat de 
toegankelijkheid en de kwaliteit van deze gebieden (op zichzelf en onderling) voor 
recreanten en toeristen erg goed is. Dat geldt ook voor het water; de aanlegplaatsen voor 
bijvoorbeeld kanoërs moet worden uitgebreid (toegankelijkheid), terwijl duurzaam aandacht 
zal moeten worden gegeven aan de kwaliteit van het water (o.a. waken voor en aanpakken 
van blauwalgen, bewaking van de kwaliteit van het water in samenwerking met het 
Hoogheemraadschap).  

Daarnaast kan er gedacht worden aan het realiseren van een rondwandeling door de polders 
en over de dijken van Warmond en Sassenheim en via trekpontjes, bijvoorbeeld om zo de 
eendenkooi in Warmond te bereiken. Het gaat hierbij wat D66 betreft om een vorm van 
extensieve recreatie, waarbij rust centraal staat en massatoerisme niet aan de orde is. 

Voor een duurzame planning van sportaccommodaties en recreatievoorzieningen is een 
langetermijnvisie van 10 tot 20 jaar nodig. Daar zal D66 dan ook veel aandacht aan gaan 
besteden, waarbij de regionale functie van deze accommodaties en voorzieningen ook een 
rol zal spelen. 

Pleziervaartuigen 

D66 wil onderzoeken of het tekort van 800 ligplaatsen voor pleziervaartuigen op basis van 
een onderzoek van jaren geleden, inmiddels nog reëel is. Indien dat nog steeds het geval is, 
mogen er meer ligplaatsen in Teylingen komen, maar wel met respect voor de natuur en 
fatsoenlijke inpassing in het landschap. Ook het gebruik van de Bootjeshaven in Warmond 
zou geëvalueerd moeten worden. Deze haven is ooit opgezet met als doel ligplaatsen te 
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bieden voor kleine bootjes van mensen met een kleine beurs. Bezien moet worden of er 
inmiddels sprake is van ‘scheefliggers’. Indien dat het geval is, moeten er maatregelen 
worden genomen om terug te keren naar het oorspronkelijke doel.  

Maar niet iedereen heeft zelf een boot. Om toeristen naar Teylingen te trekken, is D66 
daarom voor openbare aanmeerplaatsen voor rondvaartbedrijven, watertaxi’s etc., die 
toeristen willen oppikken of afzetten zoals de steiger bij het Leidse stadhuis: niet ‘parkeren’ 
maar uitsluitend in en uit laten stappen. In Warmond zijn daarvoor voldoende plekken, in 
Voorhout bijvoorbeeld bij Overbosch en in Sassenheim zijn Oosthaven en het 
Voorhavenplein interessante locaties. 

Teylingen op de kaart 

Toeristische organisaties in onze streek gaan wat D66 betreft meer samenwerken aan de, 
waar mogelijk zelfs internationale, promotie/vermarkteting van onze streek. VVV Warmond 
wordt VVV Teylingen. Met deze VVV worden toeristische prestatieafspraken gemaakt. 
Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verbetering van het dagrecreatieaanbod 
(concrete dagprogramma’s zowel tijdens als buiten het bollen- en watersportseizoen) of de 
ontwikkeling van moderne fiets-  en wandelroutes, met QR-codes en de mogelijkheid om 
interactief door Teylingen/de streek rondgeleid te worden. Daarnaast zou specifiek gekeken 
moeten worden naar recreatieve en toeristische mogelijkheden wanneer de bollen zijn 
uitgebloeid en het op het water te koud is geworden. 

 

Hoe bereikt D66 dit? 
 
 Behouden van de financiële sportbijdrage die sporten voor minder draagkrachtigen 

mogelijk maakt; 
 Scholen en buitenschoolse opvang stimuleren om kinderen met sport in aanraking te 

brengen. Daarbij willen we samenwerking met de sportverenigingen bevorderen; 
 Duurzame visie voor sportaccommodaties en recreatievoorzieningen wordt 

opgesteld; 
 Voortzetten van de jaarlijkse sportprijs; 
 Bevorderen van rustige waterrecreatie; nieuwe kanoroutes (bv oost-west) en 

verbreding van het aantal aanlegplaatsen voor kano’s; 
 Actualiseren van het beleid inzake de ligplaatsen van pleziervaartuigen; 
 Evaluatie van de Bootjeshaven in Warmond; 
 Organiseren van een rondwandeling door de polders, over de dijken in Warmond en 

Sassenheim o.a. via aanbrengen van trekpontjes; 
 Betere promotie van de toeristische mogelijkheden van Teylingen/de Bollenstreek. 
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12. Regio 
12.1 Visie 

De Bollenstreek ligt tussen twee gebieden in: Stadsregio Amsterdam en de Stadsregio 
Rotterdam/Den Haag, die volop in ontwikkeling zijn.  D66  is van mening dat onze regio 
daarom ook bewust met de eigen ontwikkeling bezig moet zijn. Wanneer iedere gemeente 
voor zichzelf gaat, komt daarvan niets terecht. Wij hechten daarom grote waarde aan 
samenwerking en goed functionerende samenwerkingsverbanden. De democratische 
legitimiteit moet daarbij wel in de gaten worden gehouden en waarnodig worden 
gerealiseerd.  

12.2 Wat wil D66? 

Fusie op termijn 

Wanneer regionale bestuurlijke samenwerking zo ver gaat dat de raden van de afzonderlijke 
gemeenten uitsluitend nog zorgen voor bestuurlijke drukte en nauwelijks meer invloed 
kunnen uitoefenen op het gemeenschappelijk afgesproken beleid,  is een fusie op termijn 
opportuun. Zoals al eerder in ons verkiezingsprogramma is aangegeven, moet dan wel 
voldaan worden aan de 3 K’s: kwaliteitsverbetering, kwetsbaarheidvermindering en 
kostenbesparing. Samenwerking is een middel om samen op een hoger plan te komen. 

Wanneer onze regio bewust met eigen ontwikkeling bezig is, past daarbij ook de nodige 
inzet van de provincie. Deze richt zich tot op heden met name op het zuiden van Zuid-
Holland. De problemen van onze regio verdienen echter meer aandacht: de regio zit 
verkeerskundig gezien op slot met alle schadelijke gevolgen van dien, Schiphol heeft een 
enorme impact, de Greenport moet ontwikkeld worden, op duurzaamheidsgebied zijn er 
grote slagen te maken, er blijft straks open ruimte over die wordt achtergelaten door kleine 
agrarische bedrijven, etc.  

Holland Rijnland 

Dit samenwerkingsverband heeft middels een regionaal investeringsfonds  (RIF) grote 
projecten in gang gezet die ook van belang zijn voor de Bollenstreek. Deze zijn nu allemaal in 
uitvoering. Ook op andere terreinen dan ruimte wordt er zinvol samengewerkt, bijvoorbeeld 
rond de sociale agenda. D66  wil  binnen Holland Rijnland met andere gemeenten blijven 
samenwerken wanneer er onderwerpen zijn die zich daarvoor lenen (cafetariamodel). D66 
ziet met name samenwerking binnen Holland Rijnland bijvoorbeeld gestalte krijgen op de 
terreinen van duurzame economie, duurzame samenleving en de sociale agenda (o.a. de drie 
decentralisaties). D66 zal continu een eigen input leveren voor de strategische agenda van 
Holland Rijnland. Zo zal er regionaal beleid voor duurzaam bouwen moeten komen,  moet de 
CO2 reductie in de streek in 2020 meer dan 16 procent ten opzichte van 2005 zijn, kan er 
samen meer worden gedaan rond afvalketens  en moet er een infrastructuur komen voor 
duurzame brandstoffen.  
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Hoe bereikt D66 dit? 
 
 Meer aandacht vragen van de provincie voor de aandachtspunten in de 

Bollenstreek; 
 Continu een eigen input geven voor de strategische agenda van Holland Rijnland; 
  Samenwerking in Holland-Rijnland volgens het cafetariamodel: 

onderwerpsafhankelijk samenwerkingspartners zoeken. 
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13. Financiën 
13.1 Visie 

Omdat er tal van nieuwe uitdagingen op gemeenten afkomen, zoals de drie decentralisaties 
in het sociaal domein en de overheidsbezuinigingen én omdat we in de Bollenstreek nauw 
gaan samenwerken, is het op dit moment nog niet duidelijk voor welke financiële opgave we 
de komende jaren exact staan. Maar het is helder dat er een flinke financiële uitdaging voor 
ons ligt. Fors minder geld en toch de nodige ambities die we willen realiseren. Ook de 
komende periode gaan we verder met het voeren van een sluitend financieel beleid, waarbij 
de eerste stap bestaat uit het realiseren van extra inkomsten voor de gemeente. Als tweede 
stap noemen we het uitstellen van voorgenomen bestedingen, daarna– als stap drie – het 
besparen van uitgaven van de gemeente. De vierde stap kan vervolgens zijn het indexeren 
van de OZB en pas als laatste stap het verzwaren van de lasten voor de inwoners en/of een 
beroep doen op de financiële reserves van de gemeente. 
 
13.2 Wat wil D66? 

Burgers gaan ook over financieel beleid 

D66 wil geen uitholling van het huidige voorzieningenniveau. Ook willen we geen stilstand, 
want dat is achteruitgang. Dat vraagt om heldere keuzes. En soms een schepje erboven op. 
Dat is een lastige maar eerlijke boodschap. Ook de komende, moeilijke jaren staat D66 voor 
een sluitende begroting, die middels zogenaamde ‘stresstests’ wordt gecontroleerd op 
houdbaarheid.  
Als algemene stelregel geldt dat er geen geld beschikbaar mag komen voor grote prestige 
projecten. Dergelijke exercities behoren kosten neutraal te geschieden, of winstgevend.  
D66 vindt dat het verstandig is om inwoners te betrekken bij het vormgeven van het 
financieel beleid. Daardoor komen er betere oplossingen naar boven. Dat geldt ook voor 
lastige zaken zoals ombuigingen. D66 wil de inwoners, clubs en verenigingen in een vroeg 
stadium betrekken bij de ombuigingsoperaties waarvoor we als gemeente zullen blijven 
komen te staan. De inwoners moeten kunnen meedenken over mogelijke maatregelen en 
zelf alternatieven kunnen aandragen. 
 
Subsidies 

Subsidies worden verstrekt aan burgers/instellingen niet om wat ze zijn, maar om wat ze er 
mee doen. Subsidies zijn wat D66 betreft altijd tijdelijk en moeten geëvalueerd worden. 
Dat geldt ook voor ‘bijdragen’ zoals de gelden die naar het corso en het Nationaal 
Regenboog Evenement gaan en ook voor wat betreft de financiële contracten die de 
gemeente afsluit met beheersstichtingen zoals Park Overbosch, Park Rusthoff en de 
Eendenkooi. 
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Hoe bereikt D66 dit? 
 
De keuzes die D66 maakt om een sluitend financieel beleid te voeren, zijn te verdelen in een 
vijftal lijnen. In volgorde van prioriteit: 

1. Realiseren van extra inkomsten voor de gemeente (bv. verkoop van gemeentelijke 
gebouwen, introductie van parkeergelden, zandwinning uit 't Joppe; meer subsidies 
bij Rijk en Europa aanvragen); 

2. Uitstellen van voornemens en bestedingen (bv. bij beheer en onderhoud van de 
gemeente); 

3. Besparen op uitgaven van de gemeente (bv. efficiencymaatregelen in eigen dienst, 
beperken tot kerntaken, hervormen);  

4. Indexeren van de OZB;  
5. en als het echt niet anders kan: lasten verzwaren voor de inwoners (bv. leges 

verhogen), en/of een tijdelijk beroep op de gemeentelijke financiële reserves. 
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Bijlage: Sociaal-liberale richtingwijzers 

 

D66 benadert de mens en maatschappij op een positieve manier. Wij vertrouwen erop dat 
mensen veel van de problemen die ze tegenkomen zelf kunnen oplossen. Maar reiken de 
helpende hand als dat eens niet lukt. Wij hebben en tonen respect voor onze medemens en 
uit zorg voor komende generaties stáán we voor duurzaamheid. We zijn niet bang om verder 
te kijken dan onze eigen gemeente. Ook zijn we bereid om lastige keuzes te maken. En dat is 
hard nodig. Het zijn in veel opzichten zware tijden. Dan is voor velen de verleiding groot om 
hun heil te zoeken in oude patronen van schijnveiligheden en in schijnoplossingen. In dit 
verkiezingsprogramma tonen onze standpunten welke problemen, uitdagingen en 
oplossingen wij in uw directe omgeving zien. De wereld staat de komende vier jaar niet stil. 
Ook ná de verkiezingen zullen er ongetwijfeld onderwerpen op de raadsagenda komen die 
we nu nog niet kunnen voorzien. Om u te laten beoordelen hoe onze D66 fractie hierop zal 
reageren willen we kort uitleggen hoe wij naar de mens en de maatschappij kijken. Wij 
hanteren een vijftal richtingwijzers waarin elke D66-er zich herkent en waarmee de manier 
waarop we in het leven en de politiek staan beknopt is samengevat. Elk van de 
richtingwijzers afzonderlijk is zeker niet uniek voor het D66 gedachtegoed, maar het is de 
combinatie van juist déze vijf denkrichtingen die de mens en maatschappijvisie van D66 
definiëren. Deze vijf richtingwijzers maken ook dat onze standpuntbepaling voor u als 
inwoner voorspelbaar is: onze standpunten komen voort uit één of meerdere van onze 
richtingwijzers. 

 

De vijf sociaal-liberale richtingwijzers 

 

Vertrouw op de eigen kracht van mensen 

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de 
toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf 
oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit 
van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en 
wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen 
doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. 

 

Denk en handel internationaal 

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan 
open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons 
steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa 
steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische 
vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij 
handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. 
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Beloon prestatie en deel de welvaart 

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de 
overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor 
zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een 
beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de 
ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan 
ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat 
zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar 
worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt 
voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen 
gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. 
We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van 
natuur en milieu gerechtvaardigd wordt. 

 

Koester de grondrechten en gedeelde waarden 

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van 
ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. 
Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol 
gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze 
democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en 
zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen. 

 


