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Voorwoord Alexander Pechtold: Anders Ja D66

Ik ben blij dat u dit verkiezingsprogramma leest. Dat u de tijd en moeite 
neemt
om u te verdiepen in de ambities, plannen en ideeën van D66. Graag maak
ik van deze mogelijkheid gebruik om onze prioriteiten met u te delen. Toe te
lichten waarop wij in de komende periode onze energie gaan richten.
D66 kiest voor vernieuwing omdat het nodig is. Nederland is een mooi en
welvarend land. Maar ook een land dat heeft stilgestaan, terwijl de wereld 
veranderde.

Een land dat belangrijke beslissingen te lang voor zich uitgeschoven
heeft. Een land dat vraagt om verandering. Om een nieuw perspectief, een
stip aan de horizon. Niet angstig voor de toekomst, maar optimistisch. Vol
vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Wij durven te kiezen, en inder-
daad, daarmee zetten wij ons af tegen het grijze gemiddelde en de huidige 
politiek van stilstand. Wij hebben een alternatief, een eigen ambitieuze ver-
nieuwingsagenda. Een agenda om Nederland een voortrekker en baan-
breker in de 21e eeuw te maken. Een agenda waarmee wij volmondig ‘Ja’ 
zeggen tegen de uitdagingen en kansen van morgen.

In maart kunt u uw stem weer laten horen. Dan kunt u kiezen voor ver-
nieuwing. Dan bepaalt u hoe uw gemeente er uit gaat zien. Daar moet de 
verandering beginnen. Dicht bij huis. In uw gemeente, uw wijk, uw straat. 
Want na meer dan 10 jaar ervaring in de lokale politiek als gemeenteraads-
lid, wethouder en burgemeester, weet ik dat de meeste van uw ergernis-
sen en ongemakken daar worden opgelost. Ook in uw gemeente staan 
gemotiveerde en deskundige D66-kandidaten klaar om vol optimisme de 
verandering vorm te geven.
In dit verkiezingsprogramma vindt u onze voorstellen daarvoor, passend in
onze vernieuwingsagenda. Met 5 kernpunten: werken, kennis, duurzaam-
heid, wonen en kwaliteit van de overheid.

3

Anders
Ja



Het belang van lokale verkiezingen
De vernieuwingsagenda van D66 zal niet zonder slag of stoot gerealiseerd 
worden. Dat doen we samen met u. Voor, tijdens en na de verkiezingen. 
D66 vertrouwt op de kracht van het lokaal bestuur. Voor heel veel zaken is 
lokaal maatwerk beter dan regels uit Den Haag. Sterk lokaal bestuur vraagt 
ook om vernieuwing. Krachtige gemeenten, met heldere verantwoordelijk-
heden en bijpassende middelen, meer inspraak en verantwoording, meer 
gekozen bestuurders. En kleinschalige voorzieningen, met de menselijke 
maat. U vindt verderop in dit verkiezingsprogramma meer over onze plan-
nen in Teylingen. Ik wilde deze kans gebruiken om die lokale plannen in 
een bredere context te plaatsen. Ook dit programma vormt een belang-
rijke bouwsteen in onze vernieuwingsagenda. Ik vraag u de plaatselijke D66 
kandidaten dan ook te steunen en op 3 maart 2010 D66 te stemmen.

Alexander Pechtold 
Fractievoorzitter D66 in de Tweede Kamer
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Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Denk en handel internationaal

Beloon prestatie en deel de welvaart

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Koester de grondrechten en gedeelde waarden



Inleiding
Teylingen bestaat op 1 januari 2010 alweer vier jaar. Vier jaar, waarin D66 
met één zetel in de gemeenteraad vertegenwoordigd is geweest. Maar wat 
hebben wij van ons laten horen! Als geen andere partij is D66 onder de 
burgers geweest, weten wij wat er speelt en dragen we dat ook uit in de ge-
meenteraad en in de voorbereidende commissies. De pers heeft veel aan-
dacht aan onze activiteiten geschonken. En dat is niet meer dan terecht, 
want het was en is nog steeds hard nodig dat wij ons geluid laten horen. Er 
zijn nog genoeg zaken die beter kunnen en moeten!

De kwaliteit van wonen en leven in Teylingen kan nog omhoog. Onze prach-
tige polders staan onder druk. De productie van sociale woningbouw blijft 
ver achter. We staan nog op cruciale plekken en cruciale momenten stil in 
het verkeer. De recreatiemogelijkheden worden nog steeds onvoldoende 
benut. Uitbreiding van woon/zorgcombinaties duurt lang of blijkt soms he-
lemaal niet te komen. En de samenwerking met onze buren in de regio kan 
ook beter. Daarnaast is de verwachting dat er fors minder geld beschikbaar 
komt voor al deze zaken. De crisis raakt ook Teylingen. Kortom, er valt nog 
heel wat te realiseren en daarvoor zijn verstandige keuzes nodig. Die keu-
zes worden in dit verkiezingsprogramma gemaakt. 

Naast de huidige kwaliteit van wonen en leven in Teylingen is dit verkiezings-
programma ook geïnspireerd door de vijf sociaal-liberale richtingwijzers van 
D66. Aan het slot van dit verkiezingsprogramma zijn deze ter informatie 
opgenomen.

D66 kiest, kiest u D66?
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Dienstverlening
Regels nodig? Dan ook versimpelen en handhaven!
Hoe je het wendt of keert, een gemeentelijke organisatie heeft altijd maar 
één centraal belang: het belang van de inwoners. Daarom wil D66 extra 
aandacht schenken aan de manier waarop de gemeente met ons omgaat. 
Met andere woorden: hoe de dienstverlening richting inwoners steeds ver-
der kan worden verbeterd. Je moet bijvoorbeeld steeds opnieuw kijken of 
bepaalde regels wel nodig zijn. En als dat inderdaad zo is, dan moeten ze 
natuurlijk zo helder en begrijpelijk mogelijk zijn. Uiteraard samen met u be-
dacht en opgesteld.
En als het nodig is, gaan we die regels handhaven, want ook dat hoort erbij. 

Eén loket
Bijna vier jaar na de fusie tussen Warmond, Voorhout en Sassenheim is 
de dienstverlening aan de inwoners goed vorm gegeven. Onze gemeente 
scoort landelijke gezien erg goed. Toch wil D66 het nu bereikte niveau van 
dienstverlening tegen het licht houden en verder verbeteren. De nadruk zal 
liggen op de directe contacten tussen u en de gemeente en het zoveel 
mogelijk terugdringen van onnodige bureaucratie. 
We willen, naast een fysiek loket, één digitaal loket te maken, waar alle ge-
meentelijke diensten worden aangeboden. Eén digitale frontoffice dus. Hoe 
het daarachter is geregeld, daar hoeft u zich niet om te bekommeren, dat is 
een zaak voor de gemeente zelf.
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D66 Teylingen wil:

• Regels nodig? Dan ook 
versimpelen en handha-
ven!

• Eén digitaal loket

• Instellen van dorpscon-
tactpersonen 

• Ondersteunen en opti-
maal inzetten van onze 
vrijwilligers
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Beleid is voor u, dus ook met u
Goede dienstverlening betekent ook dat inwoners tijdig worden betrokken 
bij het maken van nieuw beleid en de uitvoering van genomen besluiten. 
Gedurende dat proces moet er ook heel zuiver en zorgvuldig worden ge-
communiceerd. Of het nu om u persoonlijk gaat, om uw gezin of om uw 
wijk, inwoners moeten een belangrijke rol kunnen spelen. 
Daarom vindt D66 dat de gemeente per dorp een contactfunctionaris 
moet hebben, die de contacten onderhoudt met de mensen in dat dorp. 
Hij is daarin proactief en komt ook zelf naar u toe. Deze contactfunctiona-
ris brengt uw ideeën in het gemeentehuis naar binnen en kan vice versa 
beleidsmaatregelen, die door College en/of Raad zijn vastgesteld verder 
uitleggen en begeleiden in de dorpen.

En natuurlijk kan de gemeente een belangrijk gedeelte van haar dienstverle-
ning verzorgen via de stichting Welzijn Teylingen en de vele vrijwilligers, die 
Teylingen rijk is. D66 heeft hiervoor veel waardering en onderkent de be-
langrijke positie van de vrijwilliger. In de nieuwe APV zijn de administratieve 
lasten voor verenigingen teruggebracht door het invoeren van langlopende 
vergunningen en meldingen (i.p.v. vergunningen) voor kleine evenementen. 
D66 wil kijken in hoeverre deze regels nog verder verbeterd en vereenvou-
digd kunnen worden, zodat de administratieve rompslomp voor vrijwilligers 
nog verder vermindert. Waar mogelijk gaat dit, wat D66 betreft, in samen-
werking met andere partijen als de brandweer en de regio.

Het nieuwe evenementenbeleid moet eenvoudig en duidelijk zijn en vereni-
gingen niet onnodig belasten. De deelname van jeugd aan cultuurbevorde-
rende organisaties als koren, toneel, musicals, oranjevereniging en natuurlijk 
muziekverenigingen zorgt voor een verbreding van de maatschappelijke blik 
en een goed verenigingsleven draagt bij aan het bevorderen van de sociale 
vaardigheden van de jeugd. De cultuurverenigingen in Teylingen verzorgen 
een belangrijke rol op het vlak van sociale samenhang en de bevordering 
hiervan.
Om vrijwilligerswerk verder te stimuleren willen wij ook extra aandacht be-
steden aan de veiligheid van hun werkomgeving. Dit is in de eerste plaats 
een zaak van de organisaties zelf, maar vanuit het lokale bestuur kan daar 
wel aan worden bijgedragen, b.v. door het instellen van een vertrouwens-
persoon binnen de gemeente. 
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Rose Marie Keijzer
Is een muzikale en creatieve communi-
catiespecialist die al haar hele leven in 
de politiek zit. De afgelopen vier jaar als 
gemeenteraadslid voor D66. Ze heeft in 
Sassenheim gewoond en verblijft nu met 
plezier al meer dan 20 jaar in Warmond. 
Rose Marie gaat graag met mensen om 
en dat komt mooi uit voor iemand die 
zichzelf in de eerste plaats een volksver-
tegenwoordiger vindt.  
Ze heeft een heel brede belangstelling 
en zet zich als vrijwilliger voor tal van za-
ken in. Geen bestuurlijke functies binnen 
Teylingen, want dat kan conflicteren met 
het raadslidmaatschap.
Rose Marie maakt muziek, schildert, 
schrijft, fotografeert en knutselt. Zij wil 
graag verder in de politiek. Eerst nog 
een paar jaar Teylingen en dan naar an-
dere bestuursorganen.
Ze is de politiek in gegaan omdat ze 
vindt dat dingen anders en beter kun-
nen. Maar ook het feit dat er te weinig 
samen wordt gedaan met de inwoners, 
was een reden om zich als volksverte-
genwoordiger te melden.
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Duurzaamheid en 
Ruimtelijke 
Ordening
Teylingen, een oase in de Randstad
Teylingen ligt midden in de Randstad, drukte alom dus. Zorgvuldig omgaan 
met de ruimte is dan ook noodzakelijk. Aan de andere kant is Teylingen een 
oase in de Randstad, met de bollenvelden, de Kagerplassen en de mo-
gelijkheden tot recreatie. De ontspanning die Teylingen daarmee uitstraalt, 
is dan ook een Teylingse eigenschap die behouden moet blijven en moet 
worden versterkt.

D66 onderschrijft de Toekomstvisie Teylingen, maar dan wel met het be-
houd van het landschap. Zo min mogelijk cultiveren van de polders, natuur 
de natuur laten. We denken bijvoorbeeld aan een voet- of fietspad, maar 
geen bebouwing. De bedrijventerreinen die nu in de gemeente aanwezig 
zijn, moeten zoveel mogelijk worden benut; wij zijn tegen een nieuw bedrij-
venterrein ten zuidoosten van het spoor bij de Wasbeeklaan.

De invloed van Schiphol op Teylingen is groot. Beperking van de geluids-
overlast zal ook de komende periode hoog op de agenda moeten staan. 
Onze invloed zullen we op alle mogelijke manieren doen gelden. De 2e 
Kaagbaan komt er wat D66 betreft absoluut niet. Wij realiseren ons, dat 
hierbij samenwerking in de regio essentieel is. Samen staan we sterk. 

We kunnen het niet alleen
De overheid heeft een zorg voor een schone en leefbare leefomgeving, voor 
schoon water en het saneren van vervuilde grond. Ook de lucht die we 
inademen moet zo zuiver mogelijk zijn. De lokale overheid  kan dat niet al-
lemaal alleen regelen; er zijn landelijke wetten en regels voor. Provincies en 
gemeenten kunnen er wel veel aan bijdragen om die wetten en regels zo 
goed mogelijk uit te voeren en te handhaven. Daarvoor is ook hulp nodig 
van inwoners, bedrijven en instellingen. We hebben dus allemaal een eigen 
verantwoordelijkheid om onze steen bij te dragen aan een schoon milieu, 
waarbij de gemeente de inwoners, bedrijven en instellingen zoveel mogelijk 
terzijde staat.
D66 wil lokale initiatieven stimuleren door mensen op weg te helpen bij aan-
vragen voor landelijke subsidieregelingen en door geld te reserveren voor 
subsidies voor lokale projecten waarvoor geen landelijke regelingen zijn. 
Zoals lokale wind- en zonne-energieprojecten, isolatieprojecten als groene 
daktuinen en projecten op het gebied van duurzaam bouwen. De gemeen-
te zal hierin zelf het goede voorbeeld geven bijvoorbeeld door energie te 
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D66 Teylingen wil:

• Geen nieuwe bedrijfster-
reinen, behoud van onze 
polders.

• Geen tweede Kaagbaan

• Scheiden van afval en 
een pilot “diftar”

• Juist ook lokaal inhoud 
geven aan klimaat en 
duurzaamheid 
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besparen, zoveel mogelijk schone energie te gebruiken in gemeentelijke 
gebouwen en schone en zuinige auto’s in te zetten.
 
Afval, wat moet ik ermee?
Het inzamelen van niet te vermijden afval blijft ook een belangrijk speer-
punt om te werken aan een schonere leefomgeving. Het scheiden van afval 
wordt voortgezet en waar nodig verder verbeterd, o.a. door gescheiden 
inzameling van plastic en oud papier, al dan niet in samenwerking met ver-
enigingen. Wij moeten ons op een milieuvriendelijke, maar makkelijke ma-
nier kunnen ontdoen van ons afval. De mogelijkheden van het plaatsen van 
meer ondergrondse inzamelsystemen moeten worden onderzocht. Er komt 
wat D66 betreft een proef met Diftar, een systeem waarbinnen u alleen be-
taalt voor de hoeveelheid afval die u ook echt produceert. Daarbij zal het te-
gengaan van afvaltoerisme en het eventueel ontstaan van meer zwerfafval, 
nauwlettend in de gaten worden gehouden. D66 vindt dat er strikter moet 
worden gehandhaafd om zwerfafval tegen te gaan. 

Niet alleen hier en nu, maar ook daar en dan
Teylingen zal ook bij moeten dragen aan meer landelijke thema’s als kli-
maatbeleid en duurzaamheid. Daar loopt D66 niet voor weg. Integendeel, 
we doen daar juist volop aan mee. De voorbeeldfunctie van de gemeente 
zelf staat bij ons hoog in het vaandel, o.a. door een 100% duurzaam in-
koopbeleid in de komende raadsperiode en door te handelen conform de 
principes van fairtrade. In een fairtrade-gemeente dragen de gemeente en 
haar inwoners eerlijke handel een warm hart toe, b.v. door zoveel moge-
lijk maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast zal de gemeente 
Teylingen wat ons betreft de millenniumdoelstellingen blijven onderschrijven 
en verder zo goed mogelijk invullen.

Een goede milieuvoorlichting en –communicatie vormen een belangrijk on-
derdeel van alle maatregelen die we gezamenlijk moeten ondernemen. Die 
voorlichting en communicatie mag worden verwacht van de lokale overheid 
en D66 wil er ruime invulling aan geven.
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D66 betreft een 
proef met Diftar





Sport en recreatie
Druk druk druk… 
In de drukte van alledag moet er altijd plaats zijn voor ontspanning. Even 
lekker gaan sporten of de rust opzoeken zijn dan heerlijke dingen om te 
doen. Daarnaast is het ook nog goed om het hoofd even leeg te maken van 
de dagelijkse besognes en de gezondheid krijgt ook nog een duwtje in de 
goede richting mee. Redenen voor D66 om veel aandacht te hebben voor 
ontspanning.

Het actieve sportverenigingsleven blijven we stimuleren en ondersteunen, 
want sport is leuk en gezond. Daarnaast willen we het sporten en ontspan-
nen een extra impuls geven, b.v. door grote, aansprekende sportevene-
menten naar Teylingen te halen. Landelijke Indoor Tennisevenementen zijn 
daar al een voorbeeld van, maar ook op de voetbalvelden spelen soms 
al landelijk aansprekende elftallen. In Teylingen zelf is ook veel talent en 
zijn er hoogstaande sportprestaties, die meer in het zonnetje gezet moeten 
worden. Daarvoor zal de jaarlijkse verkiezing van sportman, sportvrouw en 
sportteam worden uitgebreid tot een grotere happening (‘Sporttoppers’), 
om het sportbeleid nog meer onder de aandacht te brengen. 
D66 wil voor degenen, waarvoor sporten al met al een dure aangelegen-
heid is, bezien in hoeverre het mogelijk is hen te ondersteunen. Bijvoorbeeld 
door de invoering van een kortings-sportpas waarmee minder draagkrach-
tigen verschillende sporten zorgeloos kunnen beoefenen.  

Sporten is natuurlijk niet alleen voor de jeugd, het belang van voldoende 
bewegen is voor ouderen natuurlijk ook erg groot!  Deze doelgroep wordt 
de komende jaren steeds groter. Ouderen, die zowel fysiek als mentaal 
aan hun gezondheid werken, doen bovendien minder vaak een beroep op 
medische voorzieningen, hetgeen de kosten voor volksgezondheid weer 
ten goede komt. Daarom zullen de sportmogelijkheden voor ouderen extra 
worden gestimuleerd, b.v. door financiële ondersteuning waar nodig en het 
aanbieden van ruimte.
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D66 Teylingen wil:

• Sporten stimuleren voor 
jong en oud, o.a. door 
grote evenementen

• Iedereen moet financieel 
in staat zijn om te kunnen 
sporten

• Een recreatieve fietsver-
binding tussen kust en 
Kaag

• Meer groene recreatie 
dichtbij de (nieuwe)wijken
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Vaart achter de recreatie!
Warmond is het dorp waar de recreatie het best tot zijn recht kan komen. 
Daaraan moet in de komende periode meer aandacht worden besteed. 
De recreatievisie van de gemeente Teylingen zal met meer kracht moeten 
worden uitgevoerd. De ideeën worden onderschreven door D66, niet het 
tempo waarin de plannen nu tot uitvoering worden gebracht. Daar zal – als 
het aan ons ligt – de komende periode met name op worden ingezet.
Koudenhoorn heeft een belangrijke rol bij het invullen van de recreatie in 
Warmond, maar wat ons betreft op een groot gedeelte van het eiland wel 
op een goede manier. Rust en natuur staan hierbij centraal. De overlast 
van het snelvaren op de Dieperpoel en het Norremeer wordt wat D66 be-
treft teruggedrongen en het overtreden van afgegeven vergunningen moet 
steviger worden aangepakt. Er kunnen meer kanoroutes komen en ook zal 
er wat D66 betreft een recreatieve fietsroute komen tussen kust en Kaag. 
In plaats van naar auto’s te kijken en het lawaai te beluisteren langs een 
drukke weg, kan men dan al fietsend genieten van het landschap. 
Ten slotte zal de recreatie en de rust ook naar de woonwijken toe gebracht 
moeten worden. In ieder geval voor nog nieuw te bouwen wijken, maar ook 
waar er wijken worden opgeknapt, zullen er dichtbij meer groene recreatie-
mogelijkheden moeten komen om een ommetje te wandelen, een boek te 
kunnen lezen op een bankje in het zonnetje, of om even lekker te kunnen 
spelen.
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René Hartvelt
Ik ben 46 jaar en geboren in Hendrik-
Ido-Ambacht. Het gezin verhuisde door 
het werk van vader al snel richting Apel-
doorn en daar ben ik dan ook opge-
groeid. Ik ben werkzaam in het onder-
wijs. Het tekort aan banen heeft mij ruim 
20 jaar geleden richting de ‘Duin en Bol-
lenstreek’ gebracht. Ik ben gehuwd en 
heb twee zoons. Sinds eind 2006 wo-
nen we in Voorhout. Het prettige aan het 
wonen in een dorp in de Randstad is dat 
je met alle voorzieningen binnen bereik, 
toch nog min of meer omringd bent door 
open groene ruimtes.
Een deelfunctie in mijn onderwijsbaan 
is het opleiden en coachen van nieuwe 
toekomstige collega’s. Het luisteren en 
doorvragen naar beweegredenen van 
mensen om vervolgens te komen tot 
overwogen vervolgstappen, is iets wat 
mij goed afgaat. Zó wil ik ook (gemeen-
te) politiek bedrijven.
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Verkeer en vervoer
De gemeente Teylingen is vooral een forensengemeente. De meeste men-
sen werken buiten Teylingen. Mobiliteit is dus voor de Teylingers belangrijk. 
Om een betere ontsluiting te krijgen van de Duin & Bollenstreek wil D66 ook 
een goede ontsluitingsweg aan de noordkant van de Bollenstreek.
Daarnaast moet er nu ook snel werk worden gemaakt van de noordelijke 
randweg in Voorhout.

De auto
De auto is voor veel mensen het favoriete vervoersmiddel. Het autobezit 
neemt ook nog steeds toe. En daarmee ook de parkeerproblemen. Om 
deze parkeerproblemen aan te pakken, maar ook om het winkelen en re-
creëren binnen de gemeente te stimuleren zonder al te veel ‘blik’ in het 
straatbeeld, denken wij aan de bouw van meer parkeergarages. 
Langzaam en zwaar vrachtverkeer moet zo veel mogelijk worden geweerd 
uit de dorpen. Daarom moet er worden gezocht naar alternatieven voor be-
voorrading van winkels, bijvoorbeeld door het instellen van bevoorradings-
venstertijden, buiten de spits.
Ontsluitingen van bedrijfsterreinen worden wat D66 betreft mogelijk buiten 
de dorpen om aangelegd. 

Openbaar vervoer
Hoe geliefd en handig de auto ook is, deze vorm van vervoer is voor D66 
niet altijd de eerste keus. Wij zien een belangrijke rol weggelegd voor het 
openbaar vervoer. Nu binnen afzienbare tijd er een tweede treinstation bin-
nen onze gemeente komt te liggen (Wasbeeklaan), zal dit een extra impuls 
zijn voor het forensenverkeer met het openbaar vervoer. 
Ook de aanleg van de Rijn-Gouwelijn zal de streek beter ontsluiten. Wij 
vinden een goede busverbinding tussen onze drie dorpen van het grootste 
belang. Afhankelijk van het tijdstip en de intensiteit van het gebruik van de 
bus zijn andere alternatieven mogelijk (dorpsbussen en regiotaxi’s). 
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D66 Teylingen wil:

• Realiseren noordelijke 
randweg in Voorhout

• Aanpak parkeerproble-
men, “blik” ondergronds 
en goede doorstroming

• Openbaar vervoer aan-
vullen met dorpsbus en 
regiotaxi

• Fietsen in Teylingen moet 
aantrekkelijker en veiliger 
worden
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De fiets
De fiets is en blijft natuurlijk het ideale vervoermiddel voor de korte en mid-
denlange afstand. Goede regionale fietsroutes, zowel voor het woonwerk 
verkeer als het recreatieve fietsverkeer, zijn dan ook erg belangrijk.
Waar mogelijk, moeten gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer van elkaar 
gescheiden worden. 
Er moet extra aandacht zijn voor veilige fietsroutes van en naar de scholen 
en de sportverenigingen. 
Wat D66 betreft hebben fietsers op alle rotondes binnen de bebouwde kom 
voorrang en zijn de regels voor fietsers op rotondes binnen Teylingen en  
breder nog, binnen Holland Rijnland conform de landelijke richtlijnen.
Goede fietsparkeervoorzieningen bij winkels, bushaltes en treinstations, 
scholen en sportvoorzieningen bevorderen het gebruik van de fiets nog 
eens extra.

De voetganger
Het verwijderen van trottoirs in (winkel)straten heeft een positief effect op 
de verkeersveiligheid van voetgangers, omdat ander verkeer meer reke-
ning houdt met zich op dezelfde weg bevindende voetgangers. Langzamer 
rijden en beter uitkijken zijn dan het gevolg. Daarom moeten we kijken op 
welke plaatsen in Teylingen het verwijderen van trottoirs tot de mogelijkhe-
den behoort.
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Jeugd en onderwijs
Onze jeugd 
Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen. Woonwijken kunnen niet 
zonder goed onderhouden speelvoorzieningen. Jongeren hebben ruimte 
nodig. Ruimte om zich te kunnen ontwikkelen en ontplooien. D66 maakt 
zich daar sterk voor.
We willen de jeugd en de jongeren ook serieus nemen en betrekken bij de 
besluitvorming. Wij zijn dan ook voor het in het leven roepen van een jon-
gerenraad. Als gemeente moeten we aan de slag met de plannen die de 
jongeren zelf maken. Niet langer hangplekken maken op de plekken waar 
jongeren hangen. Passief hangen is geen reden voor belonen. Actief mee-
doen wel. Zo kan een ontmoetingsplek, het trapveldje, de skatebaan, het 
basketbalveldje, het popconcert in ‘de Tulp’ echt van en voor de jongeren 
worden. Jongeren dragen echter ook zelf zorg voor hun projecten en het 
welslagen daarvan. Daarom is bij het realiseren van voorzieningen voor jon-
geren hun betrokkenheid erg belangrijk.

Gemeenten hebben een regiefunctie voor lokaal preventief jeugdbeleid en 
jeugdgezondheidszorg. Dit betekent onder andere dat de gemeente ge-
zond gedrag bij de jeugd zal moeten bevorderen. D66 wil dit doen door 
het stimuleren van sporten en anderszins bewegen, door het geven van 
voorlichting over gezond gedrag (tegengaan drugsgebruik en overmatig 
alcoholgebruik) en over voeding en (over)gewicht. Hierbij zal worden sa-
mengewerkt met de GGD, die over veel kennis beschikt op deze tereinen.

Onderwijs
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar hoe geef je de jeugd toe-
komst? Volgens D66 is onderwijs hiervoor het middel, zodat iedereen zich 
kan ontwikkelen tot een zelfstandig en verantwoordelijk denkend individu 
die een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Nu heb je als gemeente 
maar beperkt invloed op het leerklimaat binnen de gemeentegrenzen, daar 
het grootste deel van het onderwijsbeleid landelijk wordt bepaald.  Maar dit 
houdt volgens ons niet in, dat je niets zou moeten doen. Als gemeente heb 
je invloed op de vestiging en locatie van nieuwe scholen. Je bent als ge-
meente verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen. Als 
gemeente kun je onderwijspartijen bij elkaar brengen en kun je op die ma-
nier invloed uitoefenen op het onderwijsbeleid en bijsturen in een gewenste 
richting. En ook kunnen via het subsidiebeleid sommige onderdelen in het 
onderwijs een extra impuls krijgen. Wij vinden dat onderwijs uitdagend en 
stimulerend moet zijn, en passend bij het kind. Dus vrijheid en diversiteit 
met daarbij de mogelijkheid tot kleinschaligheid. Elementen van deze visie:
• Geen grote schoolgemeenschappen, maar kleinschalige scholen met 

aandacht voor het individuele kind
• Diversiteit bevorderen in identiteit en onderwijsvisie van scholen. Er is 

dan echt iets te kiezen voor ouders
• Binnen het (openbaar) onderwijs aandacht voor maatschappelijke ont-

wikkelingen, om zo begrip te kweken voor verschillen in politieke opvat-
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tingen, culturen, godsdiensten en levensbeschouwelijke overtuigingen 
• Stimuleren van lesprogramma’s waarbij het ontwikkelen van normen en 

waarden bij leerlingen centraal staan. Gebruikmakend van ervarings-
deskundigen, liefst uit de eigen gemeente (ouderen, reclasseringsdes-
kundigen, maar ook ex-delinquenten en ex-alcohol/drugsverslaafden). 

• Het stimuleren van maatschappelijke stages
• Opvang voor kinderen na schooltijd (de Brede School). Extra gelden 

beschikbaar stellen voor kinderen met taalachterstand, eventueel inge-
past binnen de Brede School.

• Bij de invulling van de Brede School een beroep doen op de plaatselijke 
cultuur- en sportverenigingen. Wij zijn nadrukkelijk voorstanders van 
combinatiefuncties.
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Joost Koomen
32 jaar, geboren en opgegroeid in de 
bollenstreek. Ik heb twee jonge kinde-
ren en geniet van een actief en druk 
leven. In mijn vrije tijd trek ik graag met 
het gezin de omgeving in. De plassen, 
de duinen, het bos en het stand. Sinds 
2005 woon ik met mijn vrouw in Voor-
hout en dat bevalt uitstekend. Ik werk 
bij de Rijksoverheid, omdat ik werk met 
maatschappelijke betekenis wil doen. Ik 
houd me bezig met het verbeteren van 
de overheid (betere kwaliteit, zuiniger en 
slimmer). Er valt nog veel te doen. Ik vind 
het erg belangrijk dat mensen de over-
heid (kunnen) blijven vertrouwen.
 
Ik ben goed in het verbeteren van (be-
drijfs)processen. Vanuit mijn opleiding 
(o.a. bestuur & organisatie aan de Vrije 
Universiteit) heb ik kennis van het open-
baar bestuur. Een goede besluitvorming 
is namelijk ook in onze gemeente essen-
tieel. Het vinden van de juiste balans tus-
sen mens en regels, wonen en werken, 
economie en natuur. Een eerlijke, open 
en zorgvuldige afweging. Geen regen-
tenmentaliteit, napraten of bureaucratie.





Wonen
Wonen is meer dan alleen woningen 
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 sportlocaties en scholen. 
Het behoud van het dorpse karakter in Teylingen vinden we van groot be-
lang. Verder hoort bij wonen een omgeving die kwaliteit uitstraalt en die is 
ingericht met de mensen uit de buurt zelf. Daarbij gaat het, naast de kwa-
liteit van de woningen zelf, bijvoorbeeld  ook om de vraag of er voldoende 
groen in de wijk is, of het er schoon is, of het er veilig genoeg is, of kinderen 
er ruimte hebben om veilig te spelen enzovoorts. Denk hierbij ook aan soci-
ale veiligheid en fysieke veiligheid. 

Uitbreiden ja, maar vergeet de buren niet
Het woningaanbod wordt regionaal bepaald, we moeten dus ook over de 
grens kijken. Immers, wonen in de Bollenstreek is echt een zaak van Hol-
land Rijnland niveau (dus regionaal). Daarbij blijft uitbreiding binnen Tey-
lingen overigens eveneens noodzakelijk, ook als het gaat om de bijdrage 
aan het regionale huisvestingsprogramma. Voor D66 zijn de rode contouren 
(bebouwingsgrens) van de drie dorpen bepalend voor de plekken waar wel 
en niet gebouwd kan worden. 
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Evenwicht betekent balanceren
Evenwicht tussen de verschillende woningtypen is belangrijk en dat even-
wicht is er nu niet voldoende. Omdat we een inhaalslag te maken heb-
ben, zetten we voor een goede balans in op 40 % sociale woningbouw bij 
nieuwe projecten. De nadruk ligt daarbij (in verband met tot nog toe onvol-
doende bereikte resultaten) op senioren- en starterswoningen. Maar ook 
het aangepast wonen voor gehandicapten wordt niet vergeten.
Het fonds voor sociale woningbouw (gevuld door projectontwikkelaars en 
waar mogelijk woningcorporaties) wordt voortgezet. 
Bij de bouw van appartementen voor senioren en starters gaat de voor-
keur uit naar kleinschalige appartementencomplexen. Voor senioren waar 
nodig in een woon/zorg combinatie. Voor starters zal onderzocht worden 
of grotere onbetaalbare woningen in meerdere kleinere woonunits gesplitst 
kunnen worden. Bij het bepalen van het voorzieningenniveau in de wijk, zal 
nadrukkelijk ook de mate van groen een belangrijke rol gaan spelen. 

Cultuurhistorie niet te vergeten!
Teylingen heeft  een rijke cultuurhistorie. Ook dat is een onderdeel van het 
woongenot in onze gemeente. Daarom heeft D66 veel aandacht voor cul-
tuurhistorie (waaronder archeologie) en een toegankelijk buitengebied, met 
haar eigen waarden. Deze mogen niet verloren gaan! Warmond is voor een 
groot gedeelte beschermd dorpsgezicht. Daar gaan we dan ook zorgvuldig 
mee om! net als met de (gemeentelijke) monumenten in Sassenheim en 
Voorhout. Een lijst van gemeentelijke monumenten en een goede gemeen-
telijke verordening op dit punt is echt een must. 
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Welzijn en zorg
De Wmo kan breder…!
Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 
werking getreden. Het doel van deze wet is dat iedereen zelfstandig en 
actief meedoet aan de samenleving, ongeacht zijn of haar beperkingen. 
Eigen verantwoordelijkheid en solidariteit tussen mensen onderling (familie, 
vrienden, bekenden of buren, de zogenaamde  mantelzorgers) is een pijler 
van de Wmo. In deze Wmo heeft de gemeente de rol van regisseur. Zij 
moet voor een samenhangend beleid zorgen inzake wonen, zorg en wel-
zijn. In de afgelopen periode is er begonnen met het herijken van bestaand 
beleid, maar dat is niet voldoende. De komende collegeperiode moet wor-
den benut om de Wmo zo uit te voeren, dat een ieder die ‘mee wil doen’, 
doelgroep is. Dus niet alleen zieken, gehandicapten en ouderen. Als D66 
vinden wij dat bij het tot stand komen en verantwoorden van dit volgens 
Wmo nieuw te creëren beleid, u als inwoner nauw betrokken moet worden. 
Het inschakelen van de  Wmo-raad blijft daarin een belangrijke voorwaarde. 

Mantelzorgers en vrijwilligers
Een zorgzame samenleving kan ondermeer bereikt worden door te stimu-
leren dat mensen zelf oplossingen bedenken voor problemen die zich voor-
doen in de eigen sociale omgeving. Binnen het geheel van welzijn en zorg 
is een grotere rol weggelegd voor mantelzorgers en vrijwilligers. Als D66 
vinden wij dat de gemeente in zijn rol van regisseur aan deze vrijwilligers 
ondersteuning moet bieden.
Er dient hiervoor een steunpunt aanwezig te zijn, waar u of uw mantelzorger 
met alle relevante vragen om informatie, advies en ondersteuning terecht 
kan.
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Centrum voor Jeugd en Gezin
Per 1 januari 2010 is het hebben van een Centrum voor Jeugd en Gezin voor 
iedere gemeente in Nederland verplicht. D66 wil dit Centrum voor Jeugd en 
Gezin uitbouwen tot een ontmoetingsplaats voor vraag en antwoord. Een 
goed bereikbare en herkenbare plek waar ouders alle vragen kunnen stellen 
over de gezondheid, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen is niet 
alleen in lijn met het kabinetsbeleid, maar ook een waardevolle aanvulling 
voor die ouders en verzorgers, die daar behoefte aan hebben. 

Het Veiligheidshuis
Als D66 vinden we dat er binnen de gemeentegrenzen, dan wel in regionaal 
verband een zogenaamd ‘Veiligheidshuis’ moet zijn. 
Een veiligheidshuis is een lokaal of regionaal samenwerkingsverband tus-
sen verschillende veiligheidspartners gericht op een integrale, probleemge-
richte aanpak van jongeren om de objectieve en subjectieve sociale veilig-
heid te bevorderen. In het Veiligheidshuis werken verschillende organisaties 
(zoals politie, bureau Halt, Slachtofferhulp, leerplichtambtenaar, gemeente) 
samen die bij veiligheid en handhaving zijn betrokken en nu letterlijk onder 
één dak de werkzaamheden verrichten. Hierdoor vindt vrijwel doorlopend 
informatie-uitwisseling plaats over zorg- en risicojongeren. Zo kunnen deze 
jongeren zo goed mogelijk worden geholpen om niet af te glijden in crimina-
liteit, maar om een mooie toekomst op te bouwen.
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Ans Willemze
Is in 1947 geboren en opgegroeid op 
een boerderij in de Haarlemmermeer.
Heeft gewoond in Cambridge (U.K) Am-
sterdam, Uithoorn, Chapel Hill (V.S.), 
Parijs en sinds 1979 met veel plezier 
in Warmond. Gehuwd, twee volwassen 
kinderen en drie kleinkinderen.
 
Zij is langdurig werkzaam geweest bin-
nen de zorg en welzijnssector. Van 
daaruit nauw betrokken geweest bij de 
ontwikkeling van de Regionale Commis-
sie Gezondheidszorg ZHN, de Stichting 
Mantelzorgondersteuning en het vrijwil-
ligerswerk in de zorg o.a. de Vrijwillige 
Thuishulp en de oprichting van het Hos-
pice Duin en Bollenstreek.
Activiteiten in haar vrije tijd, bestuur van 
Het Oude Raadhuis, Provinciaal Plat-
form Maatschappelijke Dienstverlening 
Zuid Holland, het Gezondheidscentrum 
Het Wantveld in Noordwijk, het Vluch-
telingenwerk en een raadlidmaatschap 
(1994-1998) van Progressief Warmond 
en commissiewerk.
 
Overige vrije tijdsbesteding: koken, rei-
zen, lezen, wandelen, fietsen, zwemmen 
en zeilen in de omgeving.





Regio
Bollenstreek JA!
Europa JA! zeggen wij landelijk. Bollenstreek JA! zeggen wij lokaal.  
D66 vindt het nu nog niet realistisch en dus nog niet wenselijk om te fu-
seren met een aantal buurgemeenten. Daarvoor is het na de fusie van 1 
januari 2006 nog echt te vroeg. Samenwerken is de komende jaren wel erg 
belangrijk. Samen sta je sterk, bijvoorbeeld als je met Schiphol praat over 
geluidsoverlast. 

De 4e laag bij de kraag
Bij samenwerking tussen gemeenten en soms de provincie Zuid-Holland 
ontstaat wel de kans op een soort 4e bestuurslaag, tussen gemeenten en 
provincie in. Om vervelende verrassingen uit te sluiten, zullen alle gemeen-
ten dus extra alert moeten blijven dat ze zelf blijven beslissen, ook op regi-
onaal niveau. Met een fraaie term noemen we dat ‘verlengd lokaal bestuur’. 
Wij zullen alle samenwerkingsverbanden, waar we graag aan meewerken, 
scherp in de gaten blijven houden op lokale aansturing.

Krachtenbundeling betekent verhoging kwaliteit
Een aantal lokale taken zijn overal hetzelfde. Denk maar eens aan het ver-
lenen van vergunningen, het toezicht houden op en de handhaving van die 
vergunningen . Maar ook andere gemeentelijke taken, zoals belastingen 
innen, zijn overal hetzelfde. Landelijk wordt er gestreefd naar regionale uit-
voeringsdiensten, die dit soort gemeenschappelijke taken op zich nemen. 
Wij ondersteunen dit en willen graag dat er een grote, robuuste uitvoerings-
dienst, te samen met andere gemeenten in onze regio wordt gerealiseerd. 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt overigens niet overgeheveld, die 
blijft waar die hoort: bij de gemeente zelf. Het doel van deze krachtenbun-
deling is een verhoging van de kwaliteit van de vergunningen en de hand-
having daarop, meer efficiëntie in het overheidsoptreden en meer service 
richting  inwoners.

Beheer in één hand
Wij zijn voor één organisatie die de hele Kaag beheert (plassenschap). De 
Kagerplassen worden nu nog door verschillende gemeente beheerd. Bij 
het beheer van de plassen is er altijd sprake van een compromis tussen 
verschillende belangen: milieu, natuur, landbouw, recreatie, economie. Dat 
is al lastig zat. Maar als er ook nog eens meerdere beheerders zijn, zijn 
er ook meerdere compromissen. Dit is volgens ons niet goed voor een 
zorgvuldig beheer van dit prachtige gebied. Een plassenschap moet hier 
uitkomst bieden.
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Financieel
Waarvan betalen we de crisis?
Het is 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. D66 wil geen uitholling van het huidige voorzieningen-
niveau. 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 komende moeilijke jaren staat D66 voor een 
sluitende begroting. De keuzes die D66 maakt om een sluitend financieel 
beleid te voeren, zijn te verdelen in een viertal lijnen in volgorde van prioriteit:
• Het realiseren van extra inkomsten voor de gemeente (b.v. verkoop van 

gemeentelijke gebouwen, introductie van parkeergelden, zandwinning 
Joppe realiseren; meer subsidies bij Rijk en Europa aanvragen);

• Het uitstellen van voornemens en bestedingen (b.v. bij beheer en on-
derhoud van de gemeente)

• Het besparen van uitgaven van de gemeente (b.v. efficiencymaatrege-
len in eigen dienst)

• Het vragen van extra lasten van de burger (b.v. leges verhogen, OZB 
verhogen)

D66 vindt dat ook bij het vormgeven van het financieel beleid het beter is 
om de inwoners bij het beleid te betrekken. Daardoor komen er betere op-
lossingen naar boven. Dat geldt ook voor lastige zaken zoals bezuinigingen. 
D66 wil de inwoners, clubs en verenigingen in een vroeg stadium betrekken 
bij de bezuinigingsopgave waarvoor we als gemeente staan. De inwoners 
moeten kunnen meedenken over mogelijke maatregelen en zelf alternatie-
ven kunnen aandragen. 

31

Anders
Ja

Ton Verdegaal
Geboren als Hagenaar in 1950 ben ik, 
via Voorburg en Wateringen, 20 jaar 
geleden met vrouw en kinderen in 
Voorhout neergestreken. Onze 3 –nu 
volwassen- kinderen zijn hier opge-
groeid en hebben hier hun wortels.
Sinds 6 jaar werk ik ook in Voorhout, 
als financieel directeur bij Werkvoor-
zieningschap Kust-, Duin- en Bollen-
streek/MareGroep.
In het verleden heb ik voor accoun-
tantskantoren gewerkt, een aantal ja-
ren mijn eigen administratiekantoor 
gehad en ruim 20 jaar bij Amerikaanse 
ICT bedrijven gewerkt als financieel di-
recteur.
Naast deze werkzaamheden ben ik 
jarenlang bestuurslid geweest bij een 
aantal verenigingen, het laatste als 
penningmeester van de Stichting Vrije 
Academie Sassenheim, welke het af-
gelopen jaar is samen gegaan met de 
Volksuniversiteit in Voorhout.
Mijn hobby’s draaien om sport; passief 
en actief. Ik golf en nog steeds voet-
bal ik met veel plezier in het ‘7tegen7’ 
team van Foreholte. Ik geniet van wan-
delen, op het strand, in de duinen of in 
de bergen en we reizen graag.





Soc iaa l - l i be ra le 
richtingwijzers
D66 benadert de mens en maatschappij op een positieve manier. Wij ver-
trouwen 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 raadsa-
genda komen die we nu nog niet kunnen voorzien. Om u te laten beoorde-
len hoe onze D66 fractie hierop zal reageren willen we kort uitleggen hoe 
wij naar de mens en de maatschappij kijken. Wij hanteren een vijftal rich-
tingwijzers 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 ruim-
te 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 ver-
bonden. 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 bin-
nenland 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 eco-
nomische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat men-
sen 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 econo-
misch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die 
zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid.

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mede-
dogen.
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 gelijk-
waardigheid 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.
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Mensen zijn ver-
schillend en wij 

willen dat de 
overheid ruimte 

laat voor die 
verschillen


