
Verkort verkiezings-
programma
D66 kiest, kiest u D66?
Teylingen bestaat al weer vier jaar. Het gaat goed, maar er zijn zaken die 
nog beter kunnen. Jammer genoeg is daarvoor door de crisis minder geld 
beschikbaar. Dat vraagt om verstandige en eerlijke keuzes. Keuzes die D66 
maakt.

Dienstverlening
• D66 wil extra aandacht schenken aan de manier waarop de gemeente 

met de inwoners omgaat. Daarom zijn wij voor minder regels, die bo-
vendien simpel zijn en worden gehandhaafd.

• Wanneer u contact opneemt met de gemeente moet u op één plaats, 
fysiek of digitaal, “al uw boodschappen” kunnen doen.

• Ook een vaste contactpersoon tussen u, uw dorp en de gemeente 
past daarbij.

• Wij willen de administratieve rompslomp voor vrijwilligers zoveel moge-
lijke beperken en hen zoveel mogelijk ondersteunen.

• Ten slotte moet u desgewenst een rol kunnen spelen bij de totstand-
koming van besluiten.

Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening
• Teylingen is een oase in een drukke streek. Dat moet zo blijven: dus 

bijvoorbeeld het polderlandschap behouden en bestaande bedrijfster-
reinen optimaal  benutten voordat je nieuwe aanlegt.

• Een tweede Kaagbaan komt er wat D66 betreft absoluut niet.
• De gemeente moet op duurzaamheidsgebied het goede voorbeeld 

geven. Wanneer er bijvoorbeeld voor bepaalde lokale duurzaamheids-
projecten  geen subsidies zijn, wil D66 die stimuleren door wél geld en 
ondersteuning beschikbaar te stellen. D66 gaat voor de millennium-
doelstellingen en “fair trade”.

• Het scheiden van afval kan nog beter. D66 is voor een proef met “Dif-
tar”, waarbij u betaalt voor het afval dat u ook daadwerkelijk produ-
ceert. Veroorzakers van zwerfafval moeten worden aangepakt. 

 
Sport en recreatie
• Ontspannen is gezond. Daarom wil D66 sporten stimuleren. Bijvoor-

beeld door minder draagkrachtigen financieel te ondersteunen en 
sportprestaties van Teylingers nog meer in het zonnetje te zetten. Er 
gaat ook speciale aandacht uit naar sport en meer bewegen voor ou-
deren.

• De recreatieplannen van Teylingen moeten nu eindelijk eens worden 
uitgevoerd. Rust en natuur staan hierbij voor D66 centraal. Meer fiets-
routes en kanoroutes. Daarnaast is het ook prettig in het groen te kun-
nen recreëren, vlakbij de plek waar je woont. 
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Verkeer en vervoer
• In Teylingen wonen veel forensen. Daarom is het noodzakelijk dat de 

streek goed wordt ontsloten voor het autoverkeer en de noordelijke 
randweg er ook komt.

• Door het tweede station (Sassenheim) en de aanleg van de Rijngouwe-
lijn wordt de streek ook beter ontsloten via openbaar vervoer. D66 wil 
graag een goede busverbinding tussen de Teylingse dorpen.

• De fiets is ideaal voor korte afstanden. Dus gaan we fietsen stimuleren 
door betere en veilige verbindingen en meer en kwalitatief goede stal-
lingen.

Jeugd en onderwijs
• Kinderen moeten veilig kunnen spelen op goed onderhouden speel-

voorzieningen.
• “Hangen” moet niet worden beloond met een hangplek, maar een re-

den zijn om jongeren actief te gaan betrekken bij zaken die voor hen 
van belang zijn.

• Onderwijs is hét middel om onze jeugd een toekomst te geven. Dat 
onderwijs moet uitdagend en stimulerend zijn en passen bij het kind. 
Steekwoorden zijn; kwaliteit, kleinschaligheid, diversiteit, aandacht 
voor normen en waarden, de Brede School (inclusief de combinatie-
functies).

 
Wonen
• Plezierig wonen in een dorpse omgeving met goede voorzieningen. 

Dat willen we behouden. Kwaliteit van de groene woonomgeving en de 
veiligheid, sociaal en fysiek, staan centraal.

• Woningen bouwen is een regionale zaak, waaraan Teylingen een bij-
drage moet  leveren. Deze Teylingse bouw-bijdrage behoort wel plaats 
te vinden binnen de rode contouren van de drie dorpen.

• Teylingen heeft een inhaalslag te maken op het gebied van sociale wo-
ningbouw. Daarom zetten wij in op 40% sociale woningbouw in nieuwe 
projecten, met de nadruk op senioren- en starterswoningen. Wellicht is 
het ook mogelijk grote woningen op te splitsen voor starters. D66 wil 
wel dat de wijken groen blijven.

• Teylingen heeft een rijke cultuurhistorie. Daarom moeten we goed 
omgaan met de monumenten in de drie dorpen en het beschermde 
dorpsgezicht van Warmond. Een monumentenlijst en een monumen-
tenverordening zijn een must voor alle dorpen.
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Welzijn en zorg
• De doelgroepen voor de Wmo moeten worden uitgebreid. Niet alleen 

ouderen en gehandicapten, maar iedereen die in de maatschappij mee 
wil doen, moet dat ook kunnen. De Wmo-raad kan daar een belang-
rijke rol bij spelen.

• De gemeente moet vrijwilligers en mantelzorgers optimaal ondersteu-
nen. Daarom is het handig wanneer er een steunpunt is waar zij terecht 
kunnen.

• Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt, wat D66 betreft, vooral 
een plek waar vraag en antwoord elkaar ontmoeten en organisaties in 
het belang van het kind goed samenwerken en de verantwoordelijkheid 
oppakken.

• D66 is voor een veiligheidshuis. Daarin werken alle instanties samen 
die met ontspoorde jongeren te maken hebben zodat die jongeren zo 
goed mogelijk geholpen kunnen worden.

 
De regio
• D66 wil nog niet fuseren, maar wel goed samenwerken, zeker met de 

bollenstreekgemeenten. Wij zijn voorstander van gemeenschappelijke 
uitvoeringsdiensten om bijvoorbeeld vergunningen te verlenen of be-
lastingen te innen. Daarnaast vindt D66 het belangrijk dat de lokale 
overheden wel goed grip houden op die samenwerkingsverbanden.

• Ten slotte zien wij het beheer van de Kagerplassen, waarbij verschil-
lende gemeenten zijn betrokken, graag in één hand. Dat is goed voor 
het zorgvuldige beheer van dit prachtige gebied.

 
Financiën
We zitten in een crisisperiode. dat betekent: bezuinigen. D66 heeft daarin 
een prioriteitenlijstje.
1. eerst proberen extra inkomsten te genereren,
2. dan bezuinigen door zaken uit te stellen,
3. vervolgens besparen op uitgaven van de gemeente zelf
4. en ten slotte, als het echt niet anders meer kan, de lasten voor de 

inwoners verhogen.
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