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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek 
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen 
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik 
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ 
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar 
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we 
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar 
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op 
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? 
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog 
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan. 

Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van 
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft 
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst. 
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale 
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen.  Kort nadat we de grootste 
progressieve   partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te 
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. 
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en 
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand. 

D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze 
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem 
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om 
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan. 
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van 
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een 
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor 
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de 
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische 
overwinning voor D66. 

Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. 
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Voorwoord lijsttrekker

Beste inwoners en ondernemers,

Voor u ligt het D66-verkiezingsprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Een programma 
dat tevens inhoud heeft gekregen vanuit vele 
gesprekken met u alsook de bijdragen welke D66 
heeft ontvangen van diverse Teylingse verenigingen, 
stichtingen, bedrijven en andere maatschappelijke 
organisaties.

Toekomstgericht
Gebied en inwoners van Teylingen gaan mij niet alleen 
zeer aan het hart maar ook wil ik me hiervoor samen met de (nieuwe) gemeenteraadsleden 
energiek inzetten. Onderwerpen als klimaat, onderwijs, zorg, werk en leefbaarheid zijn 
ook in Teylingen belangrijk. Naast deze onderwerpen staan in ons programma veel lokale 
aandachtspunten. Wat D66 betreft aanleiding genoeg om te blijven investeren in u en uw 
leef- en woonomgeving.

Groene leef- en werkomgeving
Teylingen is een prachtige gemeente. Maar ook een Randstedelijke blik op het ‘wel en wee’ 
bij ons en de regio verdient aanbeveling. Mens, dier en plant bijvoorbeeld hebben behoefte 
aan schone lucht en groene ruimte. Dit soort aspecten weegt D66 steeds mee onder andere 
bij (regionale) beslissingen over het bouwen van woningen, bedrijven en wegen.

Krachtig en samen
D66 Teylingen behartigt uw belangen met kracht. Ook de komende periode doen we dit 
in samenspraak met velen, aangezien D66 kennis en kunde van anderen zeer waardeert. 
De bevolkingsgroei en de netwerksamenleving vragen meer zeggenschap aan de 
voorkant; bijvoorbeeld door ‘wijkcontracten’ op het sociale vlak en ‘burenakkoorden’ voor 
het ruimtegebruik. Sowieso stimuleert D66 het onderlinge contact en de daadwerkelijke 
ontmoeting.

Tot slot
D66 Teylingen is optimistisch en neemt haar verantwoordelijkheid. Doet u met ons mee?

Fred Koot
Lijsttrekker D66 Teylingen

4



1. Waar het ons om gaat

Het gaat goed met Teylingen. Financieel staan we er gezond voor, de transitie van 
zorgtaken van het Rijk naar onze gemeente is goed verlopen en onze algemene- en 
sportvoorzieningen zijn van uitstekende kwaliteit.

D66 Teylingen is blij dat ze daar de afgelopen acht jaren vanuit het College en de 
gemeenteraad haar steen aan heeft kunnen bijdragen. Maar het kan altijd beter, want 
de maatschappij en de eisen die u als inwoner aan de gemeente stelt veranderen snel.

Wij zijn trots op de kracht en de initiatiefrijkdom van onze inwoners en de vele vrijwilligers 
die dagelijks bezig zijn onze gemeenschap draaiende te houden. Dat is het fundament 
van een gezonde samenleving en maakt het fijn om in Teylingen te wonen, werken en 
recreëren.

Wij hebben ons verkiezingsprogramma voor een belangrijk deel gebaseerd op de 
vele gesprekken met inwoners en ondernemers en op de informatie die wij hebben 
ontvangen van diverse Teylingse verenigingen, stichtingen, bedrijven en andere 
maatschappelijke organisaties. D66 wil met alle partijen en burgers komen tot een 
breed gedragen raadsprogramma.
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Programma 2018-2022
Ons programma voor Teylingen is opgesteld volgens vijf rode draden:

Aandacht voor de menselijke maat
D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen en streeft ernaar dat zoveel 
mogelijk inwoners meedoen en zelf de regie voeren over hun leven. Wie 
daar niet toe in staat is, wordt geholpen. Wij leggen de focus op preventie 
en leveren maatwerk voor wie extra zorg, begeleiding en ondersteuning 
nodig heeft.

Teylingen, levendig en gastvrij
D66 wil dat Teylingen zich blijft ontwikkelen en inwoners hierbij nauw 
betrekt. Wij zetten ons in voor een duurzame en groene leefomgeving 
waarin inwoners zich prettig en veilig voelen en kunnen genieten van 
kunst, cultuur, moderne sportvoorzieningen en natuur.

Wonen, werken en ondernemen in bruisend Teylingen
D66 vindt het belangrijk dat betaalbare en duurzame woningen voor alle 
doelgroepen gebouwd worden. Met name voor senioren en jongeren is 
een extra inspanning nodig. Bereikbaarheid, winkels en werk in de directe 
omgeving zijn onderwerpen die extra aandacht vergen.

Oog en oor voor een innovatieve en duurzame toekomst
De beleidsdoelstelling Teylingen duurzaam in 2030 vergt extra investeringen. 
Voor D66 gaat het hierbij naast de inrichting van wijken, ook om groen, 
afvalscheiding, innovatief ondernemerschap en maatregelen tegen de 
gevolgen van klimaatverandering. De gemeente moet hierin ambitie tonen 
en duurzaamheidsinitiatieven vanuit inwoners en bedrijven ondersteunen 
en waar nodig (mede) faciliteren.

En dit kan natuurlijk niet zonder……
Intensieve samenwerking met gemeenten in de regio en het actief 
betrekken van inwoners en bedrijven bij het maken van beleidskeuzes. 
De gemeente treedt op als verbinder en facilitator en maakt gebruik van 
de modernste communicatiemiddelen. De gemeentelijke dienstverlening 
is van hoge kwaliteit en de meerjarenbegroting is sluitend.

D66 krijgt het voor elkaar
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Graag geven wij u een kort overzicht wat D66 als collegepartij de afgelopen twee 
perioden heeft gerealiseerd en welke maatregelen wij nog willen nemen.

Duurzaamheid
We hebben een zeer actief duurzaamheidsbeleid gevoerd. Een ambitieuze 
duurzaamheidsagenda is opgesteld en wordt nu uitgevoerd. Met al onze maatregelen 
staat Teylingen volgens de universiteit van Tilburg op plek 32 in Nederland van 
duurzaamste gemeenten. En als deze agenda compleet is uitgevoerd, komen we op 
plek acht. Een prachtige doelstelling om na te streven! Waar we in het begin van de 
coalitieperiode blij waren met het plaatsen van 400 zonnepanelen, plaatsen we er 
in 2017 zo’n 27.000. Waar we in 2014 blij waren met onze eerste nul-op-de-meter-
school, hebben we nu meerdere scholen die zeer duurzaam zijn gebouwd danwel 
verbouwd. In Hooghkamer is het startsein gegeven voor de bouw van 28 nul-op-de-
meter-woningen, het grootste project in Zuid-Holland.

Maar het moet nog beter en sneller; alle cijfers rondom de klimaatdoelstellingen en 
vervuiling door CO2 nopen daartoe. Daarom stellen we door ons gehele programma 
ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen voor. Voorbeelden zijn het op zeer korte 
termijn echt overgaan op gasloos bouwen en ver(der)gaande maatregelen in mobiliteit 
om het milieu te sparen.

Zorg en Welzijn
In de afgelopen vier jaar zijn alle wetten en regelingen in de zorg, die van het Rijk 
overkwamen naar gemeenten, vertaald in gemeentelijke wetgeving. Daarna zijn we hard 
aan de slag gegaan met het lokaal en regionaal organiseren van de zorg, zowel voor 
de jeugd als voor de ouderen. We hebben daarin grote slagen gemaakt, bijvoorbeeld 
door het introduceren van Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s), de oprichting van Sociale 
Teams in Warmond en Voorhout en vanaf april 2018 ook in Sassenheim. We hebben 
mantelzorgers in het zonnetje gezet, vele vrijwilligers geprezen om hun diensten voor 
de samenleving. We hebben het ServicePunt Werk (SPW) opgericht, dat nu steeds 
meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt. We hebben 
de problematiek rond armoede en eenzaamheid op de kaart gezet en in concreet 
beleid uitgewerkt, onder andere met een vernieuwend schuldhulpverleningsbeleid. Er 
is een actieprogramma voor dementievriendelijk Teylingen gekomen, dat we nu aan 
het uitvoeren zijn.

Groot punt van zorg zijn echter de door het Rijk opgelegde bezuinigingen. Vooral in de 
jeugdhulp zorgt dat voor problemen, o.a. in de vorm van wachttijden. De veranderingen 
in de jeugdhulp moeten sneller, de wachtlijsten moeten kleiner worden. Dat kan door 
meer kostenbewustzijn en innovatie te vragen van de zorgaanbieders, die vaak nog te 
traditioneel behandelen.
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Het kan ook door ons denken en handelen meer te richten op het helpen van mensen 
in plaats van direct te kijken hoe de wet- en regelgeving in elkaar zit. We willen de 
zogenoemde ‘schotten’ tussen regels weghalen. Ontschotten dus. Dat vergt een 
andere houding van de gemeente én van alle betrokken zorgverleningsorganisaties. 
Hier wordt in dit programma op een aantal punten nader ingegaan.

Inwonersparticipatie
We willen ook een extra stap maken in de betrokkenheid van inwoners bij het 
inrichten van onze samenleving. Dat doen we met ons allen, niet alleen vanuit het 
gemeentehuis. Betrekken van inwoners bij het opstellen van overheidsbeleid vinden 
we belangrijk en dat hebben we veel gedaan de afgelopen periode. Voorbeelden zijn 
de inloopavonden voor diverse plannen voor nieuwe woonwijkjes, de wijkmarkten, 
het meedenken bij de plannen rond de Ruïne van Teylingen, de Roodemolenpolder, 
de inrichting van de wijk Kloosterwei/Ganzenwei in Warmond, de herinrichting van 
de Antoniuslaan in Sassenheim en de aanpak van de verkeersveiligheid in Warmond 
(traject Herenweg/Oosteinde). Maar het kan nog beter. In dit programma geven wij 
aan dat het gemeentebestuur niet alleen bij inwoners ideeën moet ophalen, maar daar 
ook met hen over in gesprek moet gaan. Vertellen waarom voorstellen van inwoners 
al dan niet worden overgenomen en hen actief te betrekken bij het financieel beleid. 
Dat is de vorm van participatie, de omgang tussen de gemeentelijke organisatie en 
haar inwoners die we anno 2018 mogen verwachten. Zo stellen wij een proef voor om 
samen met inwoners en ondernemers via een systeem van participatief begroten een 
burgerbegroting op te stellen.
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Wonen
We worden steeds ouder en kunnen op latere leeftijd steeds meer dan vroeger; we 
blijven dus ook langer zelfstandig wonen. Heel goed, maar dat vergt wel aanpassingen 
aan ons woonbeleid. D66 heeft de afgelopen jaren benadrukt dat er ‘gemengde en 
duurzaam gebouwde woonwijken’ moeten zijn, waar alle doelgroepen (jong, oud, gezin, 
alleenstaand, hier geboren/opgegroeid en mensen van elders) fijn kunnen wonen. We 
hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat deze filosofie is terug te vinden in onze 
grote nieuwbouwwijk Hooghkamer in Voorhout. Maar ook met de plannen rondom 
Liduina in Warmond is dit het uitgangspunt. En in Sassenheim kan als voorbeeld de 
Postpromenade genoemd worden.

Er kan er nog een schepje bovenop. Daartoe willen we afspraken maken met 
woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren en projectontwikkelaars om deze lijn 
steviger en sneller te vervolgen. Want wat is er mooier dan de zekerheid om oud te 
kunnen worden in de gemeente(kern), waar je al jaren met veel plezier hebt gewoond.

Regionale economische agenda
In de afgelopen periode is samen met de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek 
een regionale economische agenda tot stand gekomen. Deze agenda, met elf krachtige 
projecten daarin, zal zowel de Teylingse als de regionale economie een belangrijke zet 
vooruit gaan geven. Maar wij zien nog meer mogelijkheden. De economische acties in 
ons verkiezingsprogramma richten zich o.a. op meer mogelijkheden voor start-ups in 
Teylingen, het werven van groene, duurzame en innovatieve bedrijven en het benutten 
van digitale toepassingen.
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2. Aandacht voor de menselijke maat
Samenleven doe je niet alleen: daarvoor heb je elkaar nodig. D66 gaat ervan uit dat 
inwoners hun leven zoveel mogelijk zelf richting en inhoud willen geven. Individuele 
vrijheid en het recht op zelfregie is het uitgangspunt. De overheid heeft tegelijkertijd 
een zorgplicht voor inwoners die er zelf niet in slagen - noch met behulp van eigen 
familie, buren of vrienden - om economisch zelfstandig en/of sociaal zelfredzaam 
te zijn. De gemeente biedt dan een vangnet voor wie zorg- of hulpbehoevend is.

Zorg- en welzijnsvoorzieningen vanuit de overheid zijn voor iedereen op een eenvoudige 
manier toegankelijk. Het betaalbaar houden van alle voorzieningen is een opgave waar 
we met ons allen voor staan. Iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. 
Voor D66 is het belangrijk dat mensen de eigen regie hebben en zelf de keuze kunnen 
maken voor zorgaanbieders. Mensen moeten goed geïnformeerd zijn om een keuze te 
kunnen maken uit het zorgaanbod en de mogelijkheid hebben zelf de benodigde zorg 
in te kopen met een Persoonsgebonden budget (PGB). Een actuele en overzichtelijke 
website met al het zorg- en ondersteuningsaanbod, kan hen hierbij helpen (https://
www.digitale-sociale-kaart.nl/teylingen). Hiervoor dient voldoende budget beschikbaar 
te zijn.

Voor de inwoners is het van belang dat er één aanspreekpunt is bij de gemeente. De 
gemeente en de zorg-/welzijnsverleners kunnen dan vervolgens gezamenlijk of in hun 
eigen organisaties de juiste dienstverlening organiseren. Daar moet de inwoner niet 
mee belast worden.

Inwoners met een geestelijke en/of lichamelijke beperking hebben het extra lastig om 
zelfstandig te kunnen leven. D66 is daarom solidair met deze inwoners en ijvert voor 
een sociaal vangnet en extra begeleiding naar een passende vorm van zorgverlening, 
werk of dagbesteding.

Voor iedereen is er een plek in onze samenleving
In de visie van D66 is de Teylingse samenleving een gemeenschap van alle mensen. 
Leeftijd, afkomst en beperking, lichamelijk en/of geestelijk, vormen geen belemmering 
om erbij te horen en mee te doen. Voor iedereen is er een plek in onze gemeente, ook 
voor vluchtelingen en statushouders. Mensen die aangewezen zijn op een vorm van 
beschermd of begeleid wonen kunnen rekenen op een plek binnen de gemeente. Het 
gaat hierbij met name om mensen die niet meer thuis kunnen wonen en dreigen op 
straat te komen, dak- en thuislozen.
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Om de sociale cohesie te bevorderen en eenzaamheid en armoede tegen te gaan, wil 
D66 doorgaan met initiatieven als de buurtkamers in de drie kernen. De samenwerking 
met de ouderenbonden (KBO) zal intensief blijven, omdat zij een cruciale rol spelen in 
het welzijn van onze ouderen. Initiatieven als fietsmaatjes zijn geweldige vormen van 
ontmoeten, met de fantastische steun van vele vrijwilligers. Bibliotheken zijn plaatsen 
waar je meer kan doen dan alleen boeken lenen. Een kopje koffie, een krantje lezen, 
een praatje maken, genieten van kunst; een bibliotheek ontwikkelt zich in onze visie tot 
een ‘huis van de gemeenschap’ waar het elkaar ontmoeten centraal staat.

Wij gaan uit van datgene, wat mensen wèl kunnen, in plaats van wat ze niet (meer) 
kunnen. We willen het talent van niemand onbenut laten en ervoor zorgen dat zoveel 
mogelijk mensen de kans hebben op hun eigen manier mee te doen. Hierin past ook 
het beeld van wederkerigheid: wie een uitkering ontvangt, moet bereid zijn iets terug 
te doen voor de maatschappij. Er zijn echter ook mensen voor wie betaald werk even 
geen reële optie is. Die mensen moeten de ruimte krijgen om aan de slag te blijven met 
vrijwilligerswerk: juist door het opzetten van vrijwilligersprojecten kunnen gemeente 
en werkzoekenden van elkaar profiteren. Overigens mag het ‘iets terugdoen voor de 
maatschappij’ niet ten koste gaan van betaalde banen of de tijd en ruimte die de 
bijstandsgerechtigde nodig heeft om te solliciteren.

Speciale aandacht blijft er voor mensen met (beginnende) dementie. In het 
actieprogramma Dementievriendelijk Teylingen is aangegeven dat daarbij ook 
uitgaan wordt van wat mensen met dementie nog wèl kunnen. De gemeente dient 
dit actieprogramma voort te zetten, zodat Teylingen een echte dementievriendelijke 
gemeente wordt.
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Aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, arbeidsgehandicapten en langdurig 
werklozen biedt de gemeente extra ondersteuning om een passende werkplek of vorm 
van dagbesteding te vinden. Wij willen in samenwerking met de ISD Bollenstreek, het 
ServicePunt Werk en de MareGroep, maar ook met het particuliere bedrijfsleven invulling 
geven aan nieuw beschut werk en reïntegratie. D66 ondersteunt de transformatie van 
MareGroep van primair een sociale werkvoorziening naar een breder georiënteerde 
sociale onderneming.

Begeleiding naar werk moet maatwerk zijn, afgestemd op de kansen en mogelijkheden 
van de werkzoekende. Als het nodig is, moet bij- en omscholing onderdeel zijn van 
het reïntegratietraject. Een redelijke beheersing van de Nederlandse taal is hierbij 
onontbeerlijk.

De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf personeel met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan te nemen in plaats van deze in te huren. Bij aanbestedingen zal de 
gemeente als standaard een paragraaf Social Return On Investment (SROI) opnemen, 
waardoor een uiteindelijke opdrachtnemer verplicht wordt invulling te geven aan leer-/
werktrajecten en op deze wijze ook banen worden gecreëerd voor inwoners met een 
achterstand op de arbeidsmarkt.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Het realiseren van beschermd of begeleid wonen voor diegenen, die dat nodig 
hebben
• Stimuleren dat de gemeente in haar aannamebeleid ook mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt betrekt
• Het opnemen van Social Return on Investment (SRoI) als standaardeis bij 
aanbestedingen
• Het stimuleren van taalcursussen Nederlands voor iedereen (naar behoefte) 
en ondersteunen en faciliteren waar nodig van initiatieven van bewoners en 
maatschappelijke organisaties bij de integratie van nieuwe inwoners. Daarbij 
wordt het onlangs opgestelde handboek integratie statushouders zoveel 
mogelijk als leidraad gebruikt
• Het twee keer per jaar organiseren van een informatieavond voor nieuwe 
inwoners. Voor nieuwe inwoners is een welkomstpakket ten behoeve van een 
verdere introductie in Teylingen en de Duin- en Bollenstreek beschikbaar.
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Zorg, welzijn en sociaal bewustzijn in buurten en wijken
Wat D66 betreft staat bij zorg en welzijn de vraag van bewoners centraal en niet 
het aanbod van voorzieningen. Primair denken vanuit de problematiek van mensen, 
in plaats van het stug toepassen van de regels, hoort daarbij. En dat begint al 
wanneer er nog geen problemen zijn, maar wel mogelijk dreigen. De gemeente 
Teylingen investeert dan ook met name in preventie op het gebied van zorg, welzijn, 
schuldenproblematiek, schooluitval en uitkeringen. D66 wil echter verder gaan en 
hecht aan een goede sociale infrastructuur, waarbinnen (vroeg)signalering en een 
effectieve en efficiënte samenwerking met alle relevante partijen als zorgaanbieders 
(o.a. thuiszorg), huisartsen, welzijnswerk, woningcorporaties, scholen en politie tot 
stand komt. Wijkgericht en preventief werken, bijvoorbeeld via de sociale wijkteams, 
huisartsen en Welzijn Teylingen, vormen hierbij de sleutel.

D66 wil dat de ondersteuning aan zorgbehoevenden, in welke vorm dan ook, ertoe 
bijdraagt dat mensen meer zelfstandig kunnen blijven functioneren. Experimentele en 
innovatieve vormen van zorg moeten daarbij ingezet kunnen worden.

D66 wil niet denken in vakjes en specifieke regelingen. Dit past niet bij het uitgangspunt 
van redeneren vanuit de mens. Sport kan bijvoorbeeld een grote betekenis in de 
preventieve sfeer hebben voor gezondheid (overgewicht), jeugdzorg en integratie. 
D66 wil extra investeren op gebieden als sport, speeltuinen en vrijwilligerswerk, opdat 
kosten bespaard kunnen worden op de curatieve zorg. D66 wil dat de gemeente 
meer gaat denken vanuit de zorgvrager in plaats van op basis van de regeltjes. Eerst 
problemen oplossen en daarna bekijken in welk regeltje die oplossing past, waarbij 
zo goed mogelijk de ruimte binnen de wetgeving wordt gebruikt. Dit betekent ook het 
breed toepassen van de financiële middelen binnen het sociaal domein. Overschotten 
op bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten kunnen 
worden ingezet op de tekorten bij de Participatiewet (reïntegratie in het arbeidsproces) 
of bij jeugdhulp. Maar vanzelfsprekend ook andersom! Ook wil D66 geld reserveren 
voor innovatieprojecten in de zorg als deze bijdragen aan een verbetering van de 
kwaliteit en kostenverlaging daarvan.

Naast aandacht voor de zorgvragenden is er ook veel aandacht nodig voor de 
mensen om hen heen, die dag en nacht klaarstaan om hen te helpen. Dat zijn de 
mantelzorgers en de vrijwilligers. D66 wil dat de gemeente de komende periode extra 
aandacht besteedt aan deze mensen, die ontzettend veel en goed werk verrichten. 
Mantelzorgers kunnen we ondersteunen door middel van vormen van respijtzorg, door 
logeermogelijkheden te creëren of door dagjes uit voor mantelzorgers te organiseren.
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D66 wil dat de gemeente het vrijwilligerswerk continu ondersteunt door middel van de 
waarderingsprijs, door daarvoor aandacht te vragen in de media en door ondersteuning 
van subsidieaanvragen.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• D66 wil dat de gemeente cliëntenparticipatie serieus neemt door maatschappelijke 
organisaties, de WMO-raad, cliëntenraden en de ouderenbonden te betrekken 
bij de ontwikkeling van beleid
• Evalueren van de pilot meldpunt Zorgombudsman
• Trainen van de medewerkers in de sociale teams op het voorkómen dan wel 
zo vroeg mogelijk signaleren van sociale problemen
• Het geven van extra aandacht aan mantelzorgers, financieel of anderszins, 
om zelf ook tot rust te kunnen komen wanneer dat nodig is. Respijtzorg (het 
ontlasten van mantelzorgers) maakt daar een belangrijk onderdeel van uit
• In de communicatie-uitingen van de gemeenten continu aandacht vragen 
voor het goede werk van de vrijwilligers, de waarderingsprijs voortzetten en het 
geven van ondersteuning van vrijwilligers bij subsidieaanvragen
• Het zo laagdrempelig en makkelijk mogelijk maken van de toegang tot zorg- 
en welzijnsvoorzieningen. Daarbij kan gedacht worden aan één aanspreekpunt, 
namelijk bij een goed toegankelijk en bereikbaar sociaal team
• Extra aandacht organiseren via de sociale teams om eenzaamheid bij 
alleenstaanden en ouderen zoveel mogelijk tegen te gaan. De focus daarbij is 
het betrekken van deze mensen bij sociale activiteiten in de buurt
• Het verder uitvoeren van het actieprogramma Dementievriendelijk Teylingen
• Investeren in eHealth en innovatie gericht op gezondheid in combinatie met 
het behandelen van mensen. Er komt meer aandacht voor preventie en gezond 
leven
• Het invoeren van een maatschappelijke tegenprestatie van sportverenigingen 
en organisaties, die een financiële ondersteuning en/of subsidie ontvangen. 
Een toezegging/intentieverklaring om iets terug te doen voor de inwoners van 
Teylingen. Gedacht zou kunnen worden aan het ondersteunen, organiseren 
van sportdagen op basisscholen, bewegingsactiviteiten in zorgcentra, muzikale 
ondersteuning tijdens festiviteiten. Deze vraag ziet D66 graag verbonden aan 
het verlenen van subsidiebeschikkingen, zoals dat nu ook het geval is met het 
onderwerp duurzaamheid.
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Integrale aanpak van armoedebestrijding
D66 maakt zich zorgen over mensen met (hoog) oplopende schulden. Verliest een 
inwoner zijn werk en komt hij niet meer aan een baan, kan hij zijn schulden niet meer 
betalen of leeft hij onder het bestaansminimum, dan ligt er een verantwoordelijkheid bij 
de gemeente. Het huidige college heeft een armoedebeleidsnotitie opgesteld, waarin 
tevens alle instrumenten voor armoedebeleid zijn weergegeven. Dit beleid, met nadruk 
op het voorkomen van armoede onder kinderen, zal D66 in de komende periode 
verder voortzetten en uitbouwen. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om financiële armoede 
èn sociale armoede; van bijzondere bijstand tot kleding- en voedselbanken, die alle 
een onmisbare rol spelen voor de mensen met een erg kleine beurs.

Wij geven extra aandacht aan het uitvoeren van het schuldhulpverleningsbeleid, 
zoals dat recent is ontwikkeld. Speciale aandacht zal er zijn voor initiatieven die 
bewustwording en inzicht in het gedrag vergroten, waaronder Mobility Mentoring(*) en 
de Papierwinkel (waarbij mensen worden geholpen met het op orde brengen van hun 
administratie).

D66 wil dat zoveel mogelijk mensen met een uitkering aan het werk gaan. De mogelijkheid 
in de zogenaamde armoedeval te raken door (meer) te gaan werken, waardoor je 
geen of minder aanspraak kunt maken op gemeentelijke voorzieningen en daardoor 
in inkomen achteruit gaat, wil D66 voorkomen. Aanpakken van de armoedeval moet 
onderdeel zijn van het gemeentelijke armoedebeleid.

(*) Mobility Mentoring combineert het onderwerp armoede met de laatste inzichten 
vanuit de hersenwetenschap over de effecten van schaarste en armoede en de 
ontwikkelbaarheid van hersenfuncties. Deze nieuwe aanpak helpt mensen bij de 
aanpak van hun financiële en sociale problemen.
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Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Actief inzetten van buddies en schuldhulpmaatjes bij armoedebestrijding. Het 
nieuwe beleid rond schuldhulpverlening, met innovatieve ideeën op het gebied 
van preventie, zal bij armoedebestrijding centraal staan
• Het instrueren van de sociale teams om bij vermoedens van armoede hier 
extra aandacht aan te besteden en daarop door te vragen om de omvang van 
de problematiek zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen
• Onderzoeken of een vorm van herfinanciering en (gedeeltelijk) saneren van 
schulden om inwoners duurzaam van een schuldenprobleem af te helpen, 
mogelijk is. Inzet van dienstverlening door de Stadsbank Leiden is hiervoor één 
van de mogelijkheden
• Scholen stimuleren om meer aandacht te besteden aan armoede, zowel bij 
het herkennen daarvan bij leerlingen, als opnemen in het curriculum
• Via een scan in beeld krijgen in welke wijken de armoedeproblematiek speelt 
om vervolgens daar een meer wijkgerichte aanpak op te zetten
• Effectiever inzetten van de bestaande noodfondsen. De gemeente gaat wat 
D66 betreft met de beheerders van deze fondsen in overleg.
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Samenwerking in de jeugdhulp
Voor D66 staan de ontwikkelkansen van kinderen centraal. Ouders en opvoeders 
spelen daarbij de belangrijkste rol. Zij worden altijd betrokken bij het plan dat wordt 
opgesteld. D66 wil dat ouders bij de Centra voor Jeugd en Gezin terecht kunnen 
voor laagdrempelige opvoedvragen en actief worden ondersteund wanneer nodig of 
gewenst.

Kinderen in minimagezinnen lopen een groot risico op te groeien met een achterstand. 
Zij mogen niet tussen wal en schip vallen. D66 wil dat ieder kind de kans krijgt op een 
goede start, met voldoende mogelijkheden om zich te ontwikkelen.

Wij zetten in op regionale samenwerking tussen de gemeente en betrokken organisaties. 
Met name de samenwerking tussen de jeugd- en gezinsteams en de huisartsen behoeft 
verdere versterking. Dit is één van de belangrijkste onderdelen van de zogenoemde 
‘transformatie’ van de jeugdhulp, waar op dit moment vorm aan wordt gegeven. 
Alhoewel D66 beseft dat het een gigantische opgave is, gaat de transformatie bij 
de zorgaanbieders niet snel genoeg. Wachtlijsten in de jeugdhulp moeten zo snel 
mogelijk korter worden; daar is een effectievere en efficiëntere werkwijze voor nodig 
dan voorheen werd gehanteerd. Door middel van ontschotting (kijken naar het totaal 
in plaats van naar de afzonderlijke ‘vakjes’) van de beschikbare budgetten in het totale 
sociale domein, moeten de onverantwoord grote bezuinigingen van het Rijk op de 
jeugdhulp in Holland Rijnland worden opgevangen.
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Kinderen moeten zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Wanneer dat niet 
lukt, moet er hulp zijn. Per kind dient er één plan gemaakt te worden, waarin alle 
(gemeentelijke en zorg-) disciplines samenkomen. Preventie en vroegsignalering staan 
centraal bij de aanpak door de jeugd- en gezinsteams. Hoe eerder mogelijke problemen 
worden voorkomen dan wel aangepakt, hoe beter het is voor de ontwikkeling van het 
kind.

Extra aandacht binnen de jeugdhulp heeft D66 voor de groep jongeren die 18 jaar 
worden of net zijn geworden (18 min/18 plus). Voor hen valt vaak rond deze leeftijd de 
pedagogische en beschermende omgeving van school weg. Deze kwetsbare jeugd zal 
ondersteund moeten worden richting maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid. 
Met het 18 jaar worden, komen ze onder een andere wet te vallen (van de Jeugdwet 
naar de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Participatiewet). De wetgeving 
sluit echter niet altijd goed op elkaar aan. Om te voorkomen dat de jeugdigen daar de 
dupe van worden, moet er extra aandacht aan hen worden besteed, Een preventieve 
aanpak is nodig vanuit de gemeente en partners waar het gaat om onderwijs, werk, 
inkomen, zorg, veiligheid en wonen.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Het stimuleren van een verdergaande verbetering van de samenwerking tussen 
de jeugdhulpaanbieders onderling, alsmede met de gemeente, de jeugd- en 
gezinsteams, de sociale wijkteams en de huisartsen is geboden
• Het realiseren van een ontschot budget in het sociaal domein om mogelijke 
financiële tekorten in de jeugdhulp en de Wmo te kunnen opvangen
• Het in lijn met het advies van de Kinderombudsman ontwikkelen van een 
kindpakket waarin in de meest noodzakelijke (dagelijkse) behoeften wordt 
voorzien, aangevuld met zaken die nodig zijn om mee te kunnen doen in de 
samenleving
• Extra aandacht geven aan de doelgroep 18 min/18 plus, waarbij vooral ook 
de expertise van professionals en vrijwilligers gebruikt wordt
• Het in samenspraak met het onderwijs versterken van de preventieve en vroeg 
signalerende functie van scholen.
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Gezondheid
In Teylingen voelt 87% van de inwoners zich gezond. Dat is boven het regionale en 
landelijke gemiddelde, maar zeker geen reden om achterover te zitten. Er is aandacht 
vereist om er voor te zorgen dat de vergrijzende bevolking gezond blijft en dat trends 
volgehouden (steeds minder rokers) of omgebogen (steeds meer overgewicht) worden.

Het percentage gepeste kinderen in Teylingen wordt op 20% geschat. D66 is van mening 
dat dit percentage veel te hoog is en zo veel mogelijk moet worden teruggebracht. De 
gevolgen van pesten mogen niet worden onderschat: pesten kan leiden tot isolement, 
armoede, maar ook de fysieke en psychische gezondheid kan op het spel komen 
staan.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Het organiseren van publiciteitscampagnes om het roken en overmatig drinken 
zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit doen we samen met de scholen, jeugd- en 
welzijnswerk, de huisartsen en de JGT’s/CJG’s
• Het stimuleren van meer beweging via sportverenigingen, maar ook door de 
wijken aantrekkelijker voor fitness en ontspanning te maken
• De gemeente stimuleert en bevordert het gebruik van een bewezen anti-
pestprogramma op de Teylingse scholen.
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3. Teylingen, levendig en gastvrij!
Teylingen is een prachtige gemeente, waar mensen omzien naar elkaar en mensen 
van buiten de gemeente van harte welkom zijn. Of dit nu passanten zijn of mensen 
die in onze gemeente komen wonen, dat maakt niet uit. Meer dan 200 verenigingen 
en nog veel meer vrijwilligers zorgen voor veel vermaak, sport en cultuur. Inwoners 
en bezoekers kunnen hun hart ophalen bij tal van sporten, culturele activiteiten 
en het groen (natuur) en blauw (water) dat Teylingen te bieden heeft. Zo gaan 
we eenzaamheid tegen, stimuleren we de zogenoemde sociale cohesie in onze 
gemeente, bevorderen we onze gezondheid en zorgen we ervoor dat eenieder 
graag in Teylingen is.

Omdat we graag een levendige en gastvrije gemeente willen zijn, wil D66 ook dat 
mensen zich hier veilig kunnen voelen. In een soms brandende wereld om ons heen 
is Teylingen een oase van rust, niet alleen in de wereld, maar ook in de Randstad. 
En dat willen we graag zo houden.
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Groen in de wijken en parkeren
D66 ziet een aantrekkelijke openbare ruimte als essentieel onderdeel van het welzijn 
van mensen. Wij vinden dat er juist in de wijken veel en toegankelijk groen moet zijn. 
Om dichtbij te kunnen ontspannen/recreëren, een rondje te joggen, een hut te bouwen, 
de hond uit te laten of even op een bankje in het groen te zitten. D66 wil zowel bij 
nieuwbouw als herinrichting, ruimte voor groen en recreatie realiseren. Uiteraard zullen 
buurtbewoners daarbij nadrukkelijk moeten worden betrokken.

We kunnen meer aandacht schenken aan de diversiteit van ons openbaar groen. Door 
te kiezen voor speciale soorten groen, kunnen we zorgen voor een betere leefomgeving 
voor insecten (waaronder bijen en vlinders), vogels en andere organismen. Inwoners 
van Teylingen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen door hun eigen tuin of straat 
te vergroenen. Meer informatie over subsidies kan een stimulans zijn. Groene 
buurtinitiatieven, zoals de buurttuin bij de Kagertuinen, zijn een mooi voorbeeld voor 
andere wijken.
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D66 vindt dat er samen met de inwoners opnieuw gekeken moet worden naar de 
parkeerplekken in de wijken. Bij het herindelen van het gemeentelijk groen kan bekeken 
worden of dit als nieuwe groenstrook terugkomt of dat er extra parkeerplekken 
komen. Wij zijn bereid om in voorkomende gevallen af te wijken van de gebruikelijke 
parkeernormen, indien dit desgewenst ten goede komt aan meer openbaar groen in 
de wijk.

Voor de wat oudere jeugd moeten er voldoende ‘hangplekken’ zijn, waar ‘gechilled’ 
kan worden. Een oplaadpunt op zonne-energie voor je mobiel en wifi hoort daar 
natuurlijk bij.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Het bij nieuwbouw en herstructurering aandacht geven aan leefbaarheid: 
leefbare wijken zijn wijken met sociale cohesie en voldoende parkeergelegenheid 
en groene ruimte
• Het geven van informatie en subsidies voor vergroening van particuliere tuinen 
en buurttuinen
• Buurtbewoners betrekken bij het vergroenen en/of herbeplanten van 
gemeentelijk groen
• Het realiseren van moderne hangplekken met wifi en duurzame oplaadpunten 
voor mobieltjes
• Onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente heeft om zelf het voorbeeld 
te geven bij de actie Steenbreek (‘asfalt eruit, plant erin’) bijvoorbeeld via 
waterdoorlatende parkeerplaatsen
• Adoptierotondes (rotondes die niet door de gemeente, maar door bedrijven 
worden onderhouden in ruil voor publiciteit) handhaven en in aantal vergroten.
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Natuur en biodiversiteit
De natuur vormt ook een onderdeel van ons leven. Natuur zelf leeft ook! Daar moeten we 
zuinig op zijn en ervoor zorgen dat generaties na ons er ook van kunnen genieten. D66 
streeft naar behoud van de landschappelijke waarden en de groen/blauwe kwaliteit. 
Er mag niet worden getornd aan de ecologische hoofdstructuur (Natuurnetwerk 
Nederland) van de Duin- en Bollenstreek en het Hollandse plassengebied. Daarnaast is 
de biodiversiteit in onze gemeente van hoog niveau en dat willen wij behouden. Bij het 
natuur en milieubeleid staat dat – in het verlengde van de huidige Duurzaamheidsagenda 
Teylingen – centraal.

Wij willen het groen in de kernen versterken en robuuste verbindingen met het groen 
buiten de gemeente realiseren. Aaneengesloten groengebieden zorgen immers voor 
meer biodiversiteit en verhogen de recreatieve waarde. Daarnaast wil D66 dat land- 
en tuinbouw in balans is met natuur en biodiversiteit, in Teylingen, in de Duin- en 
Bollenstreek en in het Hollandse Plassengebied.
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We zullen bezien waar we in Teylingen zogenoemde ‘tiny forests’ kunnen aanleggen. 
Dit zijn dichtbegroeide, inheemse bosjes ter grootte van een tennisbaan. De aanleg 
van een tiny forest vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit en 
gaat hittestress tegen.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• De gemeente voert de visie voor de Roodemolenpolder voortvarend uit en 
betrekt inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven hierbij
• Het afstemmen van het beheer en het aanpassen van openbaar groen op 
seizoensgebonden natuurontwikkeling en op de bescherming van planten en 
dieren en hun leefgebieden.
• Het introduceren van ‘tiny forests’
• Meer aandacht voor de mogelijkheden voor wandelen in het groen, voor 
openbare toiletvoorzieningen en voor bankjes binnen de gemeente om even uit 
te rusten en te genieten van de mooie omgeving
• Het helpen, stimuleren en faciliteren van agrariërs die willen overstappen 
naar een biologische bedrijfsvoering en maken hierbij gebruik van subsidies 
en faciliteiten die door Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland en andere 
(landelijke) regelingen geboden worden
• Aansluiting bij de Groene Cirkel Bijenlandschap Holland Rijnland, gebruik maken 
van subsidie of aantrekkelijke lening en ondersteuning voor aanleg van groene 
daken, vergroening van tuinen en ondersteuning van groene buurtinitiatieven 
zoals kweektuinen
• Ecologische onkruidbestrijding, rekening houdend met behoud en ontwikkeling 
van biodiversiteit door de gemeente en dit ook communiceren naar inwoners
• Het creëren van publieke tuinen naar voorbeeld van de voedseltuin Okkerheide 
in de Leidse Merenwijk.
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Veiligheid in en rond de gemeente
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 sociale normen stellen en handhaven. De overheid grijpt pas in wanneer dit 
noodzakelijk is. Buurtbewoners moeten 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. Dit is heel natuurlijk en ook 
altijd zo geweest is. Dit betekent dat buurtbewoners samen initiatief moeten nemen 
om de veiligheid in de wijk te waarborgen zonder continu toezicht. De overheid kan 
deze samenwerking stimuleren, maar niet afdwingen.

De gemeente moet de inwoners en bedrijven actief betrekken bij het opstellen van 
veiligheidsbeleid. Zij weten vaak het beste welke problemen er in hun eigen wijk 
zijn. Deze samenwerking maakt de politie-inzet effectiever en geeft een grotere 
verantwoordelijkheid aan de bewoners en de bedrijven in de buurt zelf. Een goed 
voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen politie en hondenbezitters. Mensen die 
’s avonds laat de hond uitlaten en niet geheel vertrouwde omstandigheden aantreffen, 
kunnen dan snel met de politie communiceren en hun waarnemingen of zorgen 
doorgeven. Handhavers moeten zichtbaar aanwezig zijn om bewoners te ondersteunen 
en om in te grijpen wanneer dat nodig is.
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De inrichting van de buitenruimte is voor het veiligheidsgevoel en de objectieve veiligheid 
van groot belang. De kwaliteit van buitenruimte en straatverlichting blijken belangrijke 
middelen om criminaliteit te bestrijden en veiligheidsgevoel te bevorderen. Maar ook 
de lay-out van nieuw te bouwen kleine wijkjes is van invloed op het veiligheidsgevoel.

Dankzij een aantal op initiatief van D66 in 2016 ingevoerde vuurwerkvrije zones neemt 
zowel de geluids- als milieuoverlast van vuurwerk rond Oud en Nieuw in Teylingen 
af. Iedereen moet de jaarwisseling veilig kunnen vieren. D66 handhaaft de huidige 
vuurwerkvrije zones en breidt die de komende jaren verder uit naar door inwoners en 
ondernemers aan te dragen gebieden. In 2022 is Teylingen vuurwerkvrij. Wel faciliteert 
de gemeente eindejaarevenementen met centrale en veilige vuurwerkshows.

Bij de oversteek bij station Sassenheim willen we bezien of de verkeersveiligheid 
verbetert door de fietsers en voetgangers voorrang te geven. De huidige situatie creëert 
dagelijks gevaarlijke situaties omdat auto’s veel te hard van en naar de parkeerplaats 
rijden. Dit wordt alleen maar erger als er straks meer auto’s heen en weer gaan rijden 
op dat punt. In Voorhout bezien we de verkeersveiligheid op de Herenstraat (slecht 
zicht vanuit de Boekhorstlaan, veiligheid voor de fietsers). In Warmond betreft het de 
verkeersveiligheid van de Herenweg en het Oosteinde.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Bewoners en bedrijven actief betrekken bij het veiligheidsbeleid van de 
gemeente
• Aandacht voor veilig wonen en brandveiligheid, zeker voor kwetsbare inwoners
• Bevorderen van sociale cohesie en het stimuleren van inwonerinitiatieven in de 
directe leefomgeving, zoals bijvoorbeeld het instellen van Buurt Apps
• BOA’s en de wijkagent zijn duidelijk zichtbaar. Graag zien wij dat de wijkagent 
een spreekuur in de wijken houdt en nauw samenwerkt met de sociale wijkteams
• Woongebieden, winkels en openbare gebouwen worden zoveel mogelijk voor 
iedereen toegankelijk. Ook voor mensen met een fysieke beperking
• Handhaven en uitbreiden van vuurwerkvrije zones.
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Kunst en cultuur
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. 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 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 bewoners van 
buurten en wijken meer ondersteunen. Iedereen moet van cultuur kunnen genieten, 
jong en oud. Nieuwe of al bestaande culturele projecten en initiatieven wil D66 
ondersteunen en stimuleren, bijvoorbeeld door in leegstaande panden al dan niet 
tijdelijk kleine ateliers te vestigen, waar culturele projecten kunnen worden gedaan of 
tentoongesteld. De wijkregisseur kan ook hier een belangrijke rol spelen.
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De Teylingse cultuur en geschiedenis is rijk aan wetenswaardigheden en vertelt het 
verhaal van wat zich door de vele jaren heen op ons grondgebied heeft afgespeeld. 
D66 vindt dat dat nog beter voor het voetlicht gebracht kan worden. Daarom willen we 
samen met scholen en cultuur/historische verenigingen bezien hoe we dit bijvoorbeeld 
een klein onderdeel kunnen laten uitmaken van de geschiedenislessen.

Maar ook buiten de grenzen van Teylingen kunnen we veel leren van cultuurontwikkeling, 
zelfs over de landsgrenzen heen. Het is goed om culturele relaties met gemeenschappen 
in het buitenland in het algemeen en binnen de Europese Unie in het bijzonder aan te 
gaan en te onderhouden.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Het uitbreiden van de sport- en cultuurregeling, waaruit mensen ondersteund 
worden die het meegenieten van kunst en cultuur niet zelf kunnen bekostigen
• Stimuleren van samenwerking van kunst- en cultuurinstellingen
• In leegstaande winkels of kantoorgebouwen tijdelijk een ‘bedrijfsverzamel-
gebouw’ voor kleine ateliers realiseren
• Het ondersteunen van buurtbewoners die culturele en kunstzinnige activiteiten 
willen ondernemen, wanneer zij daartoe het initiatief nemen. De wijkregisseur 
kan hierin een belangrijke rol spelen
• Het plaatsen van kunst in de buitenruimte stimuleren. Ook hier kan men 
rekenen op de wijkregisseur en de faciliterende rol van de gemeente
• Meer aandacht op scholen vragen voor cultuur en zo mogelijk de historische 
verenigingen hierbij inschakelen d.m.v. het organiseren van een cultuurtafel
• Het introduceren van een jaarlijkse kunstprijs, wellicht samen met andere 
bollengemeenten, om kunst verder te stimuleren
• De gemeente zal vriendschapsbanden met buitenlandse gemeenten bij 
uitwisselingen op bestuurlijk niveau ondersteunen door waar mogelijk acte de 
présence geven.
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Recreatie en toerisme
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. Het 
water leent zich uitstekend om sport, recreatie en toerisme op een plezierige manier 
met elkaar te verbinden.

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 & 
duinen en de Bloemencorso kunnen meer attent gemaakt worden op wat Teylingen 
te bieden heeft. D66 is in dit verband voor een breder aanbod vanuit de Bollenstreek, 
waarbij Teylingen haar aandeel in bollen, cultureel erfgoed en water kan inbrengen. Er 
moet worden onderzocht hoe deze mogelijke verbreding van het aanbod van toerisme, 
dat het hele jaar door goed is voor inkomsten en werk, verder van de grond kan komen.
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In ons watergebied kunnen historische schepen een extra beleving vormen, evenals 
de uitbreiding van kanoroutes en elektrisch varen. 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.

Om toeristen in Teylingen zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn, is D66 voor 
openbare aanmeerplaatsen voor rondvaartbedrijven, watertaxi’s etc. Dergelijke 
voorzieningen 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. Het gaat dan niet om ‘parkeren’, maar uitsluitend in en uit laten stappen. In 
Warmond zijn daarvoor voldoende plekken. In Sassenheim zijn er bij Oosthaven en het 
Voorhavenplein interessante locaties en in Voorhout bijvoorbeeld bij Overbosch.
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Toeristische organisaties in onze streek gaan wat D66 betreft meer samenwerken aan 
de, waar mogelijk zelfs internationale, promotie van onze streek. Met de 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 (realisatie ‘rondje Kaag’ en een goede verbinding tussen Kust en Kaag), 
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.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Meer samenwerking in de regio op het gebied van recreatie en toerisme 
organiseren
• Mogelijkheden onderzoeken naar een website ‘Winkelen in Teylingen’
• In- en uitstapplaatsen bij het water realiseren voor vervoer over water
• Bevorderen van rustige waterrecreatie; nieuwe kanoroutes (bijvoorbeeld Oost-
West) en meer aanlegplaatsen voor kano’s
• Meer gelegenheden voor dagrecreatie realiseren, bijvoorbeeld aan de 
Kagerplassen bij het uitkijkpunt op de Menneweg en bij het voormalige zwembad 
in Sassenheim
• Ontwikkelen van rondwandelingen en fietsroutes door de polders (o.a. 
het ‘rondje Kaag’), over de dijken in Warmond en Sassenheim voorzienvan 
trekpontjes en bankjes aan het water
• Het verzorgen van betere promotie van de toeristische mogelijkheden van 
Teylingen en de Duin- en Bollenstreek
• Het benadrukken van de mogelijkheden van milieuvriendelijke activiteiten. 
Denk daarbij aan natuureducatie, kanoën e.d.
• Het bevorderen van toeristische wandelroutes in onze dorpen zodat je zelf 
rond kunt lopen zonder gids op elke tijd van de dag
• Wandelpaden meer aan elkaar verbinden.
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Bewegen en (top)sport voor iedereen
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 en het ontwikkelt 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.

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 wordt behouden.

Wij willen sport veel aandacht geven. Die aandacht begint al op scholen en op de 
buitenschoolse opvang. Omdat sport leuk, gezond en sociaal is, wil D66 sport onder 
alle groepen van de samenleving (jeugd, ouderen, , mindervaliden) stimuleren. We 
willen dat er meer snelfiets- en hardlooproutes met rek- en strektoestellen worden 
aangelegd en er binnen de wijken meer al dan niet omheinde trap- en basketbalveldjes 
komen.
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D66 vindt dat sportprestaties 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. Ondersteuning van topsport 
wil D66 bieden door te zorgen voor kwalitatief goede accommodaties en incidenteel 
door subsidiëring van topsportevenementen. De uitreiking van de jaarlijkse sportprijs 
om hen in het zonnetje te zetten, verdient vervolg.

D66 wil een duurzame toekomst voor de sportverenigingen door goed onderhoud van 
de sportvelden en een beter gebruik van accommodaties. Modernisering of aanleg van 
sportvelden, sportaccommodaties en recreatievoorzieningen zal op duurzame wijze 
gebeuren. Bij nieuwe initiatieven zal waar nodig over de gemeentegrenzen gekeken 
worden en afstemming plaatsvinden met de andere gemeenten in de regio, zoals dat 
onder andere is gebeurd bij de skeelerbaan in de Veerpolder in Warmond.

Het behoud van het zwembad Wasbeek in Sassenheim vindt D66 belangrijk, zeker nu 
andere zwembaden in de regio gesloten dreigen te worden. In de eerste plaats is het 
zwembad een prachtige vorm van vertier en vermaak, waar velen gebruik van maken 
gedurende het gehele jaar. Bovendien is het ook een plek waar sociale contacten 
kunnen ontstaan of worden onderhouden. In de derde 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 zou de realisatie van 
een 50-meter bad in de regio toejuichen.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Uitbreiding van de sport- en cultuurregeling, 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
• Het aanleggen van snelfiets- en hardlooproutes, trap- en basketbalveldjes
• Voortzetten van de jaarlijkse sportprijs
• Het bij de aanleg van nieuwe accommodaties of vervanging van bestaande 
vooropstellen van duurzame opties, zoals bijvoorbeeld kurk op de voetbalvelden 
i.p.v. rubberen korrels
• Het behouden van het zwembad Wasbeek in Sassenheim.
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4. Wonen, werken, ondernemen
in bruisend Teylingen!
Teylingen is een prachtige plek om te wonen. Midden in de Randstad en toch 
landelijk. Steden als Leiden, Den Haag en Amsterdam zijn prima en snel te 
bereiken, het strand ligt op fietsafstand. Recreatiemogelijkheden op het water 
zijn volop aanwezig. Daarnaast biedt Teylingen en omgeving volop kansen om te 
werken in een baan waar je je happy bij voelt. Binnen de Duin- en Bollenstreek 
in de dienstensector, het toerisme, het MKB of de bollen. Net daarbuiten in de 
wetenschap, de ziekenhuizen en het bedrijfsleven in de grotere steden. Zo is er een 
prima combinatie van wonen en werken te realiseren in onze gemeente, waarbij je 
ook in veel gevallen per fiets naar je werk kunt.

Wonen
Binnen Holland Rijnland is ervoor gekozen om een gezamenlijke, regionale 
woningmarktvisie op te stellen. Op zich een goede lijn, maar wel moeten we ervoor 
zorgen dat de wachttijden voor sociale woningen omlaag gaat. Met gemiddeld meer dan 
zes jaar zijn die nu veel te hoog. Daartoe moeten we ervoor zorgen dat de doorstroming 
in zogenoemde ‘wooncarrières’ wordt gestimuleerd, dat de te bouwen woningen in 
onze regio – en dus ook in Teylingen – worden afgestemd op de vraag en dat er 
evenwicht zit in de types te bouwen woningen (voor starters, alleenstaanden, gezins- 
en seniorenwoningen). Daarnaast verdient de problematiek van het scheefwonen een 
blijvende aandacht en aanpak.

Als besloten wordt extra woningen te bouwen, dient dat in de eerste plaats te 
geschieden via inbreiding: zo veel als mogelijk is de woningen realiseren in bestaand 
bebouwd gebied, om het buitengebied zoveel mogelijk te sparen. Wel moet natuurlijk 
bij dat inbreiden de nodige creativiteit worden gebruikt om ook binnen de woonwijken 
de leefbaarheid op hoog niveau te houden. Dat betekent onder andere zo min mogelijk 
hoogbouw en veel aandacht voor groen in de wijk.

Huidige hulpmiddelen als startersleningen zullen wat D66 betreft uitdrukkelijk 
worden ingezet. Ook zullen we (collectieve) particuliere initiatieven op het gebied van 
woningbouw blijven stimuleren; dit geeft een extra dimensie aan in onze woonomgeving.
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En alles wat we doen aan woningbouw, doen we duurzaam. Legio mogelijkheden 
zijn er om duurzaam te wonen; dat varieert van een prima isolatie van het huis, via 
zonnepanelen, groene daken en gasloos tot en met nul-op-de-meter-woningen. 
Wat D66 betreft beperkt dat zich niet tot nieuwbouw. Duurzaamheidsresultaten 
vallen vooral te behalen bij bestaande bouw. Daarom willen we met eigenaren van 
woningen, bijvoorbeeld via Verenigingen van Eigenaren (VvE) en woningcorporaties, 
de mogelijkheden van verduurzaming onder de aandacht brengen.

Ten slotte streeft D66 een woonomgeving na, waar ouderen zo lang mogelijk veilig 
en comfortabel in hun eigen, vertrouwde woning kunnen blijven wonen. Dat betekent 
iets voor de samenstelling van wijken, waar wat ons betreft dus ook een mix van 
doelgroepen (komen te) wonen: jongeren, ouderen, gezinnen, alleenstaanden, mensen 
met een beperking, mensen die hier zijn geboren of komend van elders. Daarnaast 
willen we zoveel mogelijk gebruik gaan maken van domotica (nieuwe technologieën 
en diensten in en aan huis voor een betere kwaliteit van leven, veiligheid en wonen). 
Vooral voor onze senioren en mensen die lijden aan dementie. E-health (toepassing van 
digitale middelen in de zorg, zoals videobellen of oefenplannen) is met name inzetbaar 
voor een ieder die daar gebruik van wil én kan maken.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Zoveel mogelijk inzetten op inbreiding, zo weinig mogelijk in buitengebied 
bouwen
• Levensloopbestendig ontwerpen en bouwen
• Coachen van zelfbouwers en hen helpen bij het doorlopen van procedures
• Het behouden van startersleningen als onderdeel van het huisvestingsbeleid
• Het realiseren van nieuwe woningen voor alle doelgroepen die klimaatneutraal 
zijn met nul- op- de meter voorzieningen en zonder gasaansluiting
• In samenspraak met netwerkbedrijf (en regio) in gang zetten van de uitfasering 
van het aardgasnet in bestaande woningen. Doelstelling is Teylingen gasvrij in 
2050 of zoveel eerder als mogelijk
• Afspraken maken met woningbouwcorporaties en VvE’s over mogelijkheden 
tot snellere verduurzaming van het bestaande woningenbestand.
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Werk en ondernemerschap
Werken, al dan niet via een eigen onderneming, is voor veel mensen de belangrijkste 
manier om te voorzien in de eigen levensbehoeften. Maar ook om armoede en 
eenzaamheid te voorkomen. Om een sociaal netwerk op te bouwen. Om te blijven 
leren. En om een bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving. D66 vindt werken 
dan ook één van de belangrijkste items om aandacht aan te besteden. Veel is overigens 
landelijk bepaald en/of via afspraken tussen werkgevers en werknemers, maar ook de 
gemeente kan hier veel aan bijdragen. Dat zal D66 dan ook graag doen.

Kijkend naar de kansen die er liggen in Teylingen, de Bollenstreek, maar ook in Leiden, 
wil D66 in ieder geval verder inspelen op de economische mogelijkheden die recreatie, 
toerisme, bollen (denk aan hoogwaardige teelt, niches, R&D), strand, kennis & 
wetenschap (versterken van samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven), 
Bioscience en Space ons bieden. Ook zullen we goed de extra mogelijkheden in de 
gaten houden die de Brexit kan gaan bieden. Het aantrekken van nieuwe bedrijven en 
daarmee van banen behoort zeer wel tot de mogelijkheden. Dit kan tevens een extra 
aanleiding zijn om onze bedrijventerreinen optimaal te blijven gebruiken dan wel te 
herontwikkelen, zodat er geen extra bedrijventerreinen behoeven te worden aangelegd.
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Verder willen we binnen Teylingen extra aandacht besteden aan het op peil houden van 
de detailhandel in de kernen. Die aandacht hoeft wat D66 betreft niet geheel te worden 
gekoppeld aan de huidige winkelcentra; kleine voorzieningen zoals buurtsupertjes in 
de woonwijken moeten tot de mogelijkheden behoren. De detailhandelsvisie wordt 
geëvalueerd en in samenwerking met de lokale en regionale ondernemersverenigingen 
geactualiseerd.

Ook wil D66 gelegenheid bieden aan start-ups om hun nieuwe, creatieve activiteiten 
te gaan ontwikkelen. We gaan bezien op welke wijze we hen kunnen ondersteunen, 
bijvoorbeeld door het aanbieden van werkruimten op kleine schaal, van waaruit zij 
hun activiteiten kunnen gaan uitvoeren. Leegstaande ruimte komen wat ons betreft 
hiervoor als eerste in aanmerking.

Als we het hebben over het vinden en uitvoeren van werk, verdienen de mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt onze speciale aandacht. D66 wil hen extra helpen 
een baan te vinden en te begeleiden. Het gaat dan voornamelijk om mensen die niet 
volledig zelfstandig kunnen werken, mensen die al twee jaar of langer geen baan 
hebben kunnen vinden en inmiddels bijstand van de gemeente ontvangen, jeugdigen 
die zonder of met beperkte kwalificaties de arbeidsmarkt opkomen en statushouders. 
Het ServicePunt Werk (SPW) biedt hen de ondersteuning die ze nodig hebben; we 
staan dan ook voor een krachtige doorontwikkeling van deze belangrijke organisatie.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Regionale Brede Economische Agenda verder uitwerken en uitvoeren
• MKB-bedrijven en regionale aanbieders meer kansen geven bij gemeentelijke 
aanbestedingen
• De detailhandelsvisie actualiseren
• De citymanager zijn werk laten voortzetten
• Faciliteren en ondersteunen bij opzetten van een digitaal winkelcentrum
• Het mogelijk maken van starterssubsidies voor (duurzame) initiatieven (repair-
café's, kringloopwinkels etc.)
• In overleg met ondernemers creatieve oplossingen zoeken om leegstand 
tegen te gaan.
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Ruimtelijke ordening
Iedereen heeft dagelijks te maken met de openbare ruimte, of het nu is direct om 
het huis, bij het winkelen, onderweg naar school of werk of rondom de stations. De 
ontwikkeling van openbare ruimte vraagt dan ook om een duidelijke visie en effectief 
beleid, waarin een juiste balans tussen bouwen, ondernemen, wonen, recreëren, open 
ruimte en natuur de leidraad is. In onze op te stellen omgevingsvisie op basis van 
de Omgevingswet (en wat D66 betreft: vooruitlopend daarop) zullen we die balans 
heel helder beschrijven, met de elementen die in dit verkiezingsprogramma worden 
benoemd. In ieder geval zullen het behoud van open ruimten en groen, duurzaamheid 
en aandacht voor de kwaliteit van de sociale leefomgeving daar belangrijke 
elementen van uitmaken. Wij blijven tegen bebouwing in de Elsgeesterpolder en de 
Roodemolenpolder. Kleinschalige recreatie in de Roodemolenpolder is wat ons betreft 
bespreekbaar, maar niet meer dan dat.
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Daar waar er nog sprake is van verrommeling van het landschap zal dit ook met 
kracht blijven worden aangepakt, o.a. door de voortzetting van het Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)-programma, waarin verouderde loodsen, stallen, 
etc. mogen worden vervangen door een nieuw te bouwen woning. Op braakliggende, 
niet gebruikte terreinen willen we, al dan niet tijdelijk, mogelijkheden bieden om bijen- 
en vlinderkasten neer te zetten.

Ook bij ruimtelijke ordening geldt: deze houdt niet op bij de gemeentegrens. Wij 
willen ons beleid via de omgevingsvisie dan ook uitdrukkelijk afstemmen met de ons 
omringende gemeenten en we verwachten dat ook van onze buren. Dit geldt met 
name voor – indien aan de orde – de aanleg van bedrijven- en/of kantorenterreinen.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Het verzorgen van een juiste balans tussen bouwen, ondernemen, wonen, 
open ruimte en natuur
• Samenwerken in de regio, de behoefte aan nieuwe woningen en bedrijfsterreinen 
regionaal bekijken
• Het behouden van open ruimtes en groen
• Openhouden van de Elsgeesterpolder en in de Roodemolenpolder hooguit 
lichte recreatie
• Het realiseren van een goede implementatie van de Omgevingswet
• Eerst benutten van leegstand en braakliggende terreinen alvorens over te 
gaan tot nieuwbouw van woningen en bedrijven.
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Mobiliteit en bereikbaarheid
Verplaatsen is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Dat 
winkels e.d. bereikbaar zijn voor iedereen is een tweede element daarbij. Het komt nog 
te vaak voor dat óf de mogelijkheden om je te verplaatsen te kort schieten, of dat de 
plaatsen die je wilt bereiken, voor sommige doelgroepen gewoon niet toegankelijk zijn. 
Denk daarbij aan ouders met kinderwagens, senioren en mindervaliden. D66 wil dat 
iedereen overal moet kunnen komen. Dat betekent dat mobiliteit voor iedereen moet 
zijn weggelegd en dat in ieder geval openbare plaatsen voor een ieder toegankelijk 
moeten zijn en dat we bedrijven en organisaties willen stimuleren om datzelfde te 
regelen.

Mobiliteit kan niet los gezien worden van milieuproblemen. D66 wil extra inspanningen 
om fijnstof en luchtverontreiniging door verkeer en Schiphol te verminderen. Ook is het 
zaak snel duurzame alternatieven te stimuleren, zoals elektrisch rijden en deelauto’s.

Als we ons dan goed kunnen verplaatsen, is D66 duidelijk in de wijze waarop: zeker op 
de kortere afstanden met de fiets, op de wat langere afstanden zo veel mogelijk met 
het openbaar vervoer.
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Fietsen is één van de snelste vormen van vervoer binnen onze gemeente en naar 
de ons omringende gemeenten, maar bovendien de meest duurzame manier van 
verplaatsing. Wij blijven onverkort inzetten op een uitbreiding van ons fietspadennetwerk. 
Snelfietsroutes waar mogelijk. Het investeren in nieuwe wegen koppelen wij aan die 
situaties, waarin dit direct bijdraagt tot de leefbaarheid en/of verbeteren van economische 
levensvatbaarheid van bijvoorbeeld een bedrijfsterrein. Het onderhoud van ons 
bestaande lokale wegennet staat voorop, waarbij een duurzame en verkeersveilige 
inrichting ervan centraal staan.

Daarnaast is natuurlijk de auto niet meer weg te denken uit onze samenleving. Maar 
de auto wordt door ons alleen actief gestimuleerd als het gaat om elektrische of 
waterstofauto’s. Laadpalen voor elektrische auto’s worden waar wenselijk en mogelijk 
neergezet. Daarnaast is het autodelen een heel duurzame vorm van autogebruik. 
Autodelers rijden 15-20% minder dan autobezitters. Een standplaats gebonden 
elektrische deelauto vervangt negen tot dertien auto’s. Deze vorm van autodelen heeft 
de grootste effecten op autogebruik- en bezit.

Zwaar vrachtverkeer, te hard rijden, onveilig rijden in de auto of op de scooter, het zijn 
allemaal zaken die we zoveel mogelijk willen vermijden in de kernen. Verkeersmaatregelen 
op de Herenweg en Oosteinde in Warmond, op de Herenstraat in Voorhout en op 
de Hoofdstraat in Sassenheim zijn daarvan voorbeelden. Verkeersveiligheid is in het 
belang van iedereen, dus ook buiten de bebouwde kom wordt hier de nodige aandacht 
aan besteed.
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Ook verdient het steeds groter wordende aandeel dat pakketbezorgers op de weg 
hebben de aandacht. Wij denken dat de vele ritten in onze kernen door veel busjes 
efficiënter georganiseerd kan worden en willen daar graag over spreken met deze 
bedrijven.

Maar er is nog een andere manier van verplaatsing mogelijk, juist in en om onze 
gemeente: over het water. We willen de mogelijkheden onderzoeken om bijvoorbeeld 
de watertaxi te introduceren als vorm van vervoer tussen de kernen, maar ook naar de 
ons omringende buurgemeenten.

De bereikbaarheid van Teylingen vormt zo hier en daar nog een probleem, vooral in de 
spitsuren. Een aantal maatregelen wordt daarvoor al getroffen, zoals de aanpassingen 
op de Oosthoutlaan in Voorhout, Rijksstraatweg en Herenstraat in Sassenheim. Een 
aantal maatregelen buiten Teylingen kunnen daar ook aan bijdragen, zoals een betere 
ontsluiting aan de noordzijde van de Bollenstreek .

De automobilist in de Randstad loopt hoe langer hoe meer vast. Dit heeft ook negatieve 
gevolgen voor de Duin- en Bollenstreek. Inwoners van Teylingen reizen vaak vanuit onze 
gemeente naar Amsterdam, Schiphol, Utrecht, Leiden, Den Haag en Delft. Andersom 
moet onze streek goed bereikbaar blijven voor recreanten, toeristen en forenzen die 
hier komen werken. Het huidige openbaar vervoer schiet helaas nog steeds te kort 
om mensen te overtuigen hun auto te laten staan. Wat ons betreft gaat het openbaar 
vervoer de concurrentie met de auto aan!

Als het gaat om de bereikbaarheid tussen de kernen van Teylingen, dan is, zoals 
gezegd, de fiets de beste wijze om van A naar B te gaan. Bovendien is het prachtig 
fietsen tussen de kernen. Maar als het openbaar vervoer toch echt de eerste optie is, 
dan willen we de bereikbaarheid tussen de drie kernen verbeteren, bijvoorbeeld door 
het introduceren van een elektrische buurtbus.
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Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Het realiseren van voldoende en veilige fietsenstallingen, o.a. bij de stations, 
het toegankelijker maken van het OV door de bushaltes te voorzien van 
instapvoorzieningen op bushoogteniveau
• Het bevorderen van de verkeersveiligheid door het aanpakken van minder 
veilige wegen binnen de bebouwde kom, de voorrangssituatie bij station 
Sassenheim te bezien, en de snelheid op de A44 tussen de Kaagbrug en de 
afrit bij AkzoNobel terug te brengen naar 100 km/uur
• Stimuleren van de samenwerking met pakketbezorgers om het verkeer 
te verminderen, onderzoeken van de mogelijkheden van afhaallocaties en 
mogelijkheden om milieubewuster te rijden
• D66 stimuleert het fietsgebruik in de gemeente en zet in op veilige, en ook 
bredere (snel)fietspaden en overdekte fietsenstallingen voor de vele bakfietsen, 
scootmobielen, racefietsen en e-bikes. In herinrichtingsplannen in de kernen 
moet ruimte komen voor fiets-parkeerplekken en elektrische oplaadpunten. Het 
combineren van de fiets (en elektrische OV-fiets) met openbaar vervoer moet 
worden gepromoot en versterkt door samenwerking met de NS en goede, veilige 
P+R faciliteiten; We inventariseren bij welke fietspaden de verlichting zodanig 
is, dat dit leidt tot fysieke of sociale onveiligheid en pakken de probleempunten 
daarna aan
• D66 wil laten onderzoeken of de reistijden in het openbaar vervoer verkort 
kunnen worden
• Het stimuleren van het delen van auto’s door informatie te geven en door één 
duidelijk loket voor aanvraag van een deelauto parkeerplaats
• Het uitbreiden van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s binnen de 
gemeente. De gemeente heeft hierbij een voorlichtende, ondersteunende en 
stimulerende rol
• Het samen met de regiogemeenten initiëren van een convenant ‘duurzame 
mobiliteit’ voor verkeer met minder CO2-uitstoot
• Extra inspanningen om fijnstof, geluidsoverlast en luchtverontreiniging door 
Schiphol te verminderen
• De gemeente maakt prestatieafspraken over duurzaamheid met vervoers-
bedrijven in het kader van doelgroepenvervoer die de gemeente inhuurt
• .De gemeente stimuleert de drinkwater- en energiebedrijven om het mogelijk 
te maken voor inwoners om water- en energiestanden digitaal door te geven en/
of om water- en energiestanden in één bezoek op te nemen.
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5. Oog en oor voor een innovatieve en 
duurzame toekomst
D66 streeft naar een duurzame, harmonieuze samenleving. Een schone, veilige en 
groene leefomgeving voor onze huidige en toekomstige inwoners. Onze huidige 
economie gaat uit van verbruiken en vervolgens weggooien. Hiermee putten we 
onze aarde uit en raken grondstoffen op. Nu is het moment gekomen om stappen 
te zetten om onze manier van leven en consumeren te veranderen. D66 wil dat niet 
alleen onze inwoners en bedrijven hierin veranderen, maar ook dat de gemeente 
Teylingen haar verantwoordelijkheid neemt.

Duurzaamheid is niet iets wat je af en toe doet of er even bij doet als het uitkomt. 
Het is een manier van denken en werken die in de samenleving verweven moet zijn. 
Het is juist in deze tijden aan de gemeente om het goede voorbeeld te geven als het 
gaat om het toepassen van duurzame energiebronnen, het gebruiken van duurzame 
materialen en het ontwikkelen en beheren met het oog op de toekomst. En daarnaast 
dient de gemeente nadrukkelijk de rol van aanjager en stimulator op te pakken richting 
bedrijven, organisaties en inwoners.

D66 vertaalt duurzaamheid naar volhoudbaarheid. Willen wij onze bestaande manier 
van leven volhouden en verder ontwikkelen, dan moeten wij op een andere manier 
naar het gebruik van grondstoffen en ons maatschappelijk kapitaal kijken. Steeds meer 
bedrijven en organisaties delen die ambitie en laten zien dat het kan. Ook in Teylingen 
zien we veel initiatieven die bijdragen aan transitie naar de circulaire economie(*) zoals 
het repaircafé, werkgroep Teylingen Fairtrade, gezamenlijke inkoop van zonnepanelen 
door bedrijven en inwoners en het delen van auto´s en elektrisch gereedschap, .

Daarnaast drukt de term volhoudbaarheid ook uit dat duurzaamheid niet alleen iets is, 
wat zich afspeelt in de fysieke samenleving, maar ook in het sociale domein. Ook daar 
dienen we ons continu af te vragen wat ons gedrag betekent voor de generaties, die 
na ons met dezelfde problematiek te maken krijgen. Ten slotte kan ook de ambtelijke 
samenwerking tussen Hillegom, Lisse en Teylingen in bredere zin gezien worden als 
een eerste stap richting een duurzame bestuurlijke oplossing.

(*) Een economie waar afval niet bestaat en waar verspilling van grondstoffen wordt 
tegengegaan door de herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren.
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Duurzaamheidsdoelstellingen
In december 2015 werd in Parijs een klimaatakkoord van historisch belang gesloten. 
Alle landen in de wereld spraken af dat de temperatuurstijging ruim beneden de 2 
graden moet blijven en dat gestreefd wordt naar maximaal 1,5 graden opwarming. Het 
nakomen van de afspraken van dit akkoord is de enige kans om een klimaatcrisis te 
voorkomen. D66 wil dat de gemeente Teylingen ‘Paris proof’ wordt.

Ons doel is Teylingen Duurzaam in 2030 zoveel mogelijk te realiseren en Teylingen te 
maken tot een van de meest duurzame gemeenten van Nederland. Hiervoor willen 
wij dat de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda met urgentie wordt uitgevoerd 
en duurzaamheidsinitiatieven vanuit de Teylingse gemeenschap door de gemeente 
worden ondersteund en gestimuleerd. We staan met onze agenda nu op een 32e 
plaats in Nederland op de lijst van meest duurzame gemeenten; bij volledige uitvoering 
van de Duurzaamheidsagenda zullen we de top 10 binnendringen.
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D66 wil duurzame initiatieven op het gebied van zonne-energie, energiecollectieven etc. 
stimuleren en zet in op lokale duurzame energie. De gemeente kan hierbij fungeren als 
regisseur/makelaar/adviseur voor het uitwerken van initiatieven vanuit de samenleving.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Het voortzetten van een stevige duurzaamheidsagenda in de komende 
raadsperiode (2018 – 2022) met concrete doelstellingen en projecten die in 
samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties 
worden gerealiseerd. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie
• Teylingen blijft Fairtrade gemeente en koopt circulair en zoveel mogelijk 
biologisch in
• De gemeente actualiseert waar nodig de Duurzaamheidsagenda Teylingen om 
substantieel te blijven stijgen op Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI-index); 
we zullen dit blijven monitoren via de zogenoemde Telos-systhematiek (Telos 
is een universitair kenniscentrum dat duurzame ontwikkeling maatschappelijk 
hanteerbaar maakt. Telos brengt de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 
uit)
• De gemeente neemt maatregelen als verduurzaming van het gemeentelijk 
wagenpark, zuinige (straat)verlichting en het inzetten van zonnepanelen op 
gemeentelijk vastgoed
• Het stimuleren van de oprichting van een groene businessclub, zoals een 
lokale ‘Green Deal’, samenwerking van woningbouwcorporaties, gemeente, 
bedrijven, (vastgoed) ondernemers en maatschappelijke organisaties, ter 
bevordering van een duurzame economie. D66 streeft naar de opzet van een 
regionaal groenfonds en het geven van leningen voor initiatieven die bijdragen 
aan CO2-reductie en verduurzaming opleveren, een z.g. ‘Revolving Fund (fonds 
waarin de gelden op termijn door de lener worden terugbetaald)’
• Scholen stimuleren aan milieueducatie te doen, om te beginnen in samenwerking 
met ons Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn
• De gemeente participeert in operatie Steenbreek en promoot die actief met 
informatie naar de inwoners, met name in nieuwbouwwijken
• De gemeente bankiert duurzaam en let er expliciet op dat gemeentegelden 
alleen worden gestald bij banken die expliciet aandacht geven aan milieu- en 
sociale gevolgen van investeringen en leningen.
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Circulaire economie
Een duurzame toekomst vereist een zogenaamde circulaire economie. Hiervoor kiezen 
heeft consequenties voor de manier van inkoop en bedrijfsvoering van de gemeente 
zelf, maar ook van andere organisaties en bedrijfsleven in Teylingen. Het inzetten op 
circulaire economie is geïntroduceerd in de Duurzaamheidsagenda Teylingen 2015-
2018, waarin circulaire economie één van de vier pijlers is. Deze lijn willen we met 
kracht voortzetten.

Recent heeft ook de gemeente Teylingen het landelijke Manifest Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Via ons inkoopbeleid hebben wij de 
mogelijkheid om bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen te stimuleren of aan te 
jagen. Dit geldt zeker voor thema’s die gericht zijn op duurzame ontwikkeling. De ambitie 
hierbij is niet langer slechts te voldoen aan minimale eisen van milieu-impact tegen een 
zo laag mogelijke (eenmalige) kostprijs, maar het aanmoedigen en/of uitnodigen van 
leveranciers om zo duurzaam en biologisch mogelijk producten, diensten of werken te 
leveren tegen een zo gunstig mogelijk financieel en maatschappelijk perspectief op de 
langere termijn. Dit betekent dat duurzaamheidaspecten prominent onderdeel moeten 
zijn van de manier waarop de inkoop binnen de gemeente is georganiseerd en vergt 
veelal een andere manier waarop de toelevermarkt wordt benaderd.
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Duurzame, schone energie
We ondersteunen de groei van duurzame energie door ruimte te maken voor 
windmolens, biogasproductie en zonneweides – met waarborgen voor inspraak – en 
door het inperken van eventuele welstandseisen voor zonnepanelen. Door de impact 
van deze maatregelen op de woonomgeving, zullen we dit uitdrukkelijk samen met 
de inwoners vormgeven. We kijken daarbij niet alleen naar inpassing in de omgeving, 
maar ook naar andere vormen van betrokkenheid van inwoners bij deze initiatieven.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Het bij de aanleg van windmolens en zonneparken waarborgen van een goede 
en ruimtelijke inpassing, bijvoorbeeld door waar mogelijk naast bestaande 
infrastructuur te bouwen 
• Het bezien van mogelijkheden voor omwonenden en inwoners van de 
gemeente om te participeren in de aanleg van windmolens en zonneparken niet 
alleen vanuit duurzaamheidsoverwegingen, maar ook om er financieel van te 
kunnen profiteren
• Kleinschalige zonne-energieprojecten stimuleren en faciliteren.
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Afval is grondstof!
D66 streeft naar een afvalloze, zero waste samenleving waarbij toepassing, terugwinning 
en hergebruik van eerder gebruikte grondstoffen de standaard is. De hoeveelheid afval 
per inwoner in Teylingen is nog te hoog. D66 wil in de komende periode de nadruk 
leggen op een reductie van het afvalaanbod en meer afvalscheiding. Natuurlijk moet 
er voor de inwoner voldoende gelegenheid zijn om op een duurzame manier van het 
afval af te komen. Daarom zijn wij voorstander van het zogenaamde ‘omgekeerd 
inzamelen’, waarbij scheiden, hergebruik en lagere kosten voor inwoners die minder 
dan gemiddeld restafval inleveren het uitgangspunt is.

D66 pleit voor het ondergronds inzamelen van afval en stimuleert het circulair gebruik 
van grondstoffen (circulaire economie). Reststromen moeten verder verduurzaamd 
worden: ‘van reststof naar grondstof’. Toekomstige kostenverminderingen en eventuele 
(financiële) opbrengsten zijn voor de inwoners en maatschappelijke organisaties van 
Teylingen.
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De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalverwijdering van huishoudens. Bedrijven 
zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van hun afval. Dit betekent dat er 
verschillende bedrijven zijn die zich bezighouden met de verwijdering van bedrijfsafval. 
In de praktijk leidt dit tot dagelijkse aanwezigheid van auto’s van inzamelaars. De 
gemeente kan de ondernemersverenigingen stimuleren om tot een gezamenlijke 
afvalverwijdering van bedrijven te komen, hetgeen ertoe zou kunnen leiden dat het 
aantal inzamelaars in de gemeente beperkt kan worden, waardoor er minder overlast 
en opstoppingen in de winkelstraten zullen plaatsvinden.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• De gemeente faciliteert ondernemers die een vergoeding voor het inleveren 
van herbruikbaar afval geven
• Het aanpakken van zwerfafval, houden van educatieprojecten en campagnes. 
Afvalbakken op straat met heldere scheidingsmogelijkheden voor gft, papier en 
restafval plaatsen, met name in recreatiegebieden
• Vrijwilligers die zwerfafval opruimen, belonen 
• Met het bedrijfsleven bespreken we hoe de vervoersbewegingen bij het 
ophalen van het afval van de ondernemers (en de overlast ervan) door nauwere 
samenwerking gereduceerd kan worden 
• Bij evenementen zoals sportparkpop, najaarsfeesten, Kaagweek en Koningsdag 
opnemen van duurzaamheidseisen in de evenementen-vergunningen, zoals 
containers plaatsen om papier en plastic te scheiden.
• In overleg treden met de TOV om het efficiënter maken van de inzameling van 
bedrijfsafvalstoffen te realiseren.
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Duurzaam bouwen 2.0
Duurzaam bouwen is een term die al lang bestaat. Maar inmiddels heeft deze term 
een nieuwe lading gekregen. Er wordt niet alleen meer gekeken naar bouwen met 
duurzame materialen, maar ook naar mogelijkheden om gasloos en met schone energie 
te bouwen. Vanaf 2050 moeten alle gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. D66 
ijvert ervoor dat onze gemeentelijke gebouwen al in 2025 energieneutraal zijn.

We moeten ons echter niet blindstaren op alleen de nieuw te bouwen woningen, 
voorzieningen en bedrijven. De grote milieuwinst is vooral te behalen in de bestaande 
woningvoorraad. Daar ligt dan ook een belangrijke duurzaamheidsopgave voor de 
komende tijd.

D66 wil graag meedenken met bewoners die zonnepanelen willen plaatsen maar zelf 
geen geld hebben. Dan gaat het ook om woningisolatie en andere maatregelen om 
woningen te verduurzamen.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• De gemeente maakt o.a. samen met de woningbouwverenigingen via 
prestatieafspraken een plan, waarin ze aangeeft hoe ze iedere wijk energieneutraal 
gaat maken De gemeente maakt daartoe samen met de woningbouwverenigingen 
en met het netwerkbedrijf een planning voor het uitfaseren van aardgas
• De gemeente gaat om tafel met marktpartijen, waaronder aannemers en 
installateurs, om hen te stimuleren actief isolatie en duurzame energie aan te 
bieden
• Circulair bouwen wordt de nieuwe bouwnorm in onze gemeente, waarbij 
lokale duurzame energieopwekking een standaardonderdeel is
• Er wordt meer aandacht besteed aan het langer comfortabel en veilig thuis 
wonen. Levensloopbestendig bouwen zal steeds meer worden toegepast
• Het vanaf 2019 alleen nog maar realiseren van energieneutrale 
nieuwbouwwoningen in Teylingen 
• Het steunen van bewoners die energiebesparende maatregelen treffen 
• De gemeente beloont bewoners voor het energiezuinig maken van hun woning 
door het geven van een korting op en zo mogelijk kwijtschelding van de leges 
in gevallen waarin een omgevingsvergunning is vereist 
• De gemeente stelt een sloopkalender als eis om in beeld te brengen welke 
grondstoffen er vrijkomen en wat het potentieel is van die producten.
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Onderwijs en onderwijshuisvesting 
D66 ziet onderwijs als dé investering tot succes en persoonlijke groei. De eerste 
levensjaren zijn belangrijk om een fundament te leggen voor een leven lang leren en 
ontwikkelen. Brede scholen en Integrale Kind Centra zullen invulling moeten geven 
aan voor- en buitenschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs, sport en cultuur. 
Het inspelen op individuele behoeften van kinderen, het ontwikkelen van talenten en 
het vroegtijdig signaleren van eventuele achterstanden heeft op gemeentelijk niveau 
prioriteit. Gelijke kansen voor iedereen, maar juist ook aandacht voor individuele 
verschillen, waarbij er een totaalpakket aan ontwikkelingsmogelijkheden wordt 
aangeboden. 

Leerlingenvervoer moet aansluiten bij de persoonlijke situatie van het kind en het gezin. 
Het gaat hier vaak om leerlingen, die niet zelfstandig van huis naar school kunnen. 
Juist deze groep verdient een adequaat, goed verzorgd en betrouwbaar vervoer.

D66 is voorstander van de inzet van meer zogenaamde combinatie leerkrachten. 
Meervoudige expertise voor de klas zou in het basisonderwijs kunnen betekenen dat 
ingezet wordt op vakleerkrachten (lichamelijke opvoeding, ICT, creatieve vakken), die 
rouleren binnen de verschillende scholen in de gemeente.
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D66 staat voor een leven lang leren, waarbij uitzicht op de arbeidsmarkt beter 
gegarandeerd kan worden. Te denken valt aan meer inzetten op volwassenenonderwijs, 
laaggeletterdheid, continu leren programma’s in het kader van reïntegratie en inspelen 
op maatschappelijke en technische ontwikkelingen.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Het realiseren van een effectieve koppeling tussen regulier onderwijs en passend 
onderwijs, maar ook met de andere onderwerpen in het sociale domein. Goede 
samenwerking en alert gedrag bij leraren, GGD en huisarts waarborgen dat 
• Het ondersteunen van passend onderwijs door een ontwikkelingsagenda met 
de scholen, stichtingsbesturen en relevante samenwerkingsverbanden op te 
stellen 
• Waar nodig bevorderen we renovatie of herbouw om een goed leer- en 
leefklimaat te handhaven 
• Om in schrijnende gevallen een goede oplossing te bieden, wordt bekeken of 
de Verordening Leerlingenvervoer kan worden uitgebreid
• Het realiseren van een effectievere inzet van vakleerkrachten over meerdere 
scholen in de gemeente Teylingen
• Het geven van meer aandacht voor volwassenenonderwijs en laag-geletterdheid
• Het behouden van de Kindergemeenteraad en meer aandacht geven aan 
duurzaamheidsonderwijs en jeugdparticipatie in plannen van de gemeente
• Het inzetten op preventie van schooluitval.
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Bedrijventerreinen
Het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen is pas dan aan de orde na herstructurering 
en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en nadat de momenteel al bestemde 
bouwgrond is benut. Leegstand van bedrijfsgebouwen en kantoren dient zoveel 
mogelijk eerst te worden benut. En als dan verdere uitbreiding aan de orde is, dan wil 
D66 zoveel mogelijk groene/duurzame en/of innoverende bedrijven stimuleren zich 
binnen de gemeente Teylingen te huisvesten.

Monumenten en erfgoed
Wij behouden graag zoveel mogelijk erfgoed. Het vertelt ons delen van de geschiedenis 
van onze prachtige gemeente, en daar moeten we zuinig op zijn. We zijn trots op onze 
monumenten en ons erfgoed en willen het beschermen tegen de economische en 
politieke waan van de dag. Vele inwoners waarderen de aanwezigheid van monumenten 
in de gemeente. D66 ziet erfgoed dan ook als een belangrijk onderdeel van onze 
beleving van het huidige Teylingen. Het behoud van monumenten in onze gemeente 
is dan ook belangrijk en bescherming ervan moet gebaseerd zijn op eenduidig en 
weloverwogen beleid. Herbestemming van kerkgebouwen, boerderijen, industriële 
complexen en andere monumentale gebouwen levert een attractieve woon- en 
werkomgeving op alsmede culturele en toeristische hotspots.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Het monumentenbeleid en ons beleid op oud en nieuw erfgoed waar nodig 
actualiseren
• De huidige puntensystematiek inzake monumentenbeleid tegen het licht 
houden
• Herbestemming van monumentale gebouwen om deze te behouden voor de 
samenleving.
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Bestuurlijke toekomst
Een sterk lokaal bestuur kan worden gerealiseerd door verdergaande opschaling van 
gemeenten in de Bollenstreek. Daarmee wordt de kwaliteit van het werk verbeterd, de 
kwetsbaarheid van de diensten verminderd en kan het op termijn ook kosten besparen. 
De Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek heeft aangegeven voorstander te 
zijn van één Bollenstreekgemeente. Wij zijn het hierover met hen eens.
Sinds 1 januari 2017 zijn de ambtelijke organisaties van Hillegom, Lisse en Teylingen 
gefuseerd. Een volgende stap is wat ons betreft een bestuurlijke fusie van deze 
gemeenten, dit met extra aandacht voor de inwoners in de dorpen. Door een 
bestuurlijke fusie mogen het gemeentebestuur en de inwoners niet uit elkaar groeien. 
Er zijn voldoende mogelijkheden om dat tegen te gaan, bijvoorbeeld door het instellen 
van wijkregisseurs per kern en het benoemen van vaste contactpersonen voor 
verenigingen en stichtingen in onze gemeente.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Streven naar gemeentelijke fusie van alle gemeenten in de Duin- en Bollenstreek
• Instellen van wijkregisseurs voor kernen
• Het benoemen van vaste contactpersonen voor verenigingen en stichtingen.
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6.  En dit kan natuurlijk niet zonder… 

Participatie 
De Duin- en Bollenstreek wordt omringd door de Noordzee, de Metropoolregio 
Amsterdam/Utrecht/Almere en de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag/Leiden). 
Toekomstige grootschalige woningbouw in deze regio’s heeft grote impact op de 
leefbaarheid in onze streek. Dit maakt een krachtig lokaal bestuur en strategische 
allianties noodzakelijk. Inwoners en ondernemers moeten, eerder dan nu het geval is, 
hun kennis en kunde kunnen inbrengen bij tal van beslissingen.
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Steeds meer doet de overheid een beroep op de eigen (veer)kracht en 
verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers. De roep om te zoeken naar nieuwe 
vormen van participatie en inrichting van de lokale democratische vertegenwoordiging 
wordt steeds luider. De tijd is rijp voor een andere verhouding tussen gemeente en 
gemeenschap; bijvoorbeeld door meer zeggenschap over de maatschappelijke en 
fysieke leefomgeving te geven aan inwoners en ondernemers via platforms, panels, 
apps (zoals de app Youmee), gebiedsraden, dorpsraden, wijkraden, wijkteams etc. 
Hierbij hoort duidelijkheid over wanneer inwoners en ondernemers betrokken worden 
en wat er met de resultaten gebeurt. 

Handhaving
Informatie uitwisseling (o.a. signalen, meldingen) en de samenwerking tussen inwoners, 
ondernemers, bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) en politie dient zodanig 
geïntensiveerd te worden dat pro actie en preventie gewoon worden. In geval van 
daadwerkelijke acties dient het onderscheid tussen BOA’s en politieagenten duidelijk 
te zijn, zowel in taken als in herkenbaarheid op straat.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Bij overheidsparticipatie wordt meer gebruik gemaakt van ideeën van 
inwoners. Daarbij haalt de gemeente niet alleen ideeën op, maar worden keuzes 
ook verantwoord samen met die inwoners
• Via wijkmarkten, vertegenwoordigers in de kernen e.d. zullen we meer op 
maat, per concrete situatie, bezien wat nodig is voor de omgeving. De daarbij te 
maken afspraken kunnen worden vastgelegd in een zogenoemd maatschappelijk 
wijkcontract.

• Intensivering van de samenwerking tussen BOA’s, politie en sociale wijkteams.
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Communicatie en informatievoorziening
D66 hecht aan een goed contact tussen inwoners en bestuur, zodat zij goed 
samenwerken. Juist omdat beslissingen van de gemeente vaak grote invloed hebben 
op inwoners. In de kernen wordt de gemeente soms gemist in de ogen van inwoners, 
ondernemers en verenigingen. D66 wil een gemeente die werkelijk luistert naar 
inwoners en die uiteindelijke keuzes uitlegt. Inwoners van Teylingen hebben immers 
zelf ook goede ideeën en pakken zelf zaken op. Daarvoor is een overheid noodzakelijk 
die communicatie, participatie en dienstverlening als kerntaken ziet. Verenigingen 
willen meer duidelijkheid over wat zij kunnen bijdragen aan de samenleving. D66 vindt 
dat het tijd is voor een cultuuromslag op het gemeentehuis. Wij realiseren ons wel dat 
dit tijd kost en dat dit inzet vraagt van de gemeente én van inwoners. 

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Het formuleren van beleid en uitvoeringsmaatregelen nog meer vormgeven 
in samenspraak met inwoners en organisaties, waarbij expliciet zal worden 
aangegeven waarom suggesties en wensen niet worden overgenomen
• De gemeente gaat in gesprek met de inwoners over de aard en de kwaliteit 
van de geleverde dienstverlening
• Inwonerinitiatieven krijgen de ruimte op alle niveaus en de gemeente werkt 
samen met inwoners
• Het communiceren met en informeren van inwoners via het burgerpanel, 
sociale en digitale media zoals Twitter, Facebook, Instagram en apps als Fixi en 
Youmee verder uitbouwen.
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Bestuur en dienstverlening
D66 wil een ambtenarenapparaat dat kwalitatief toegerust is op de bestaande en 
nieuwe taken. D vraagt hoogwaardige en duurzame voorzieningen in dienstverlening, 
zorg en handhaving. Dat betekent verder investeren in de kwaliteit van beleid, besluiten 
en de organisatie. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan de introductie van periodieke 
evaluaties. D66 wil inzetten op een professionele ambtelijke organisatie in een veilige 
cultuur. Een professionele organisatie gaat uit van het denken in mensen en redeneert 
niet vanuit regels. Zo’n organisatie kan zich losmaken van de ‘ambtelijke vakjes’ en 
over de grenzen van die vakjes heenkijken. We noemden dat hiervoor al het ‘ontschot 
werken’. Dat geldt wat ons betreft ook voor de diverse organisaties, met wie de 
gemeente samenwerkt.

Producten en diensten zoals vergunningen, identiteitsbewijzen etc. zullen steeds vaker 
bij inwoners en ondernemers afgeleverd worden. 

Goed bestuur binnen een krachtige gemeente draagt zorg voor het actief en vroegtijdig 
betrekken van de inwoners bij plannen en voornemens. De gemeente hanteert 
inmiddels een aantal keer het zogenoemde BOB-traject, waarbij door Beeldvorming, 
Oordeelsvorming en uiteindelijk Besluitvorming een strakke basis wordt neergelegd 
om te komen tot een gedragen plan en/of voornemen. 

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Dienstverleningsprestaties blijven monitoren en waar nodig verbeteren
• Meedoen aan burgerpeiling en de resultaten openbaar maken via https://
www.waarstaatjegemeente.nl.
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Financiën en subsidiëring
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. De tweede stap betreft het uitstellen van voorgenomen bestedingen en 
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.

Als algemene stelregel geldt dat er geen extra geld beschikbaar mag komen voor 
grote prestigeprojecten. Dergelijke projecten behoren kostenneutraal 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 bezuinigingen. Inwoners, clubs en verenigingen dienen in 
een vroeg stadium betrokken te worden bij de bezuinigingsoperaties waarvoor we als 
gemeente zullen blijven komen te staan. De inwoners moeten kunnen meedenken over 
mogelijke maatregelen en zelf alternatieven kunnen aandragen.

(Eénmalige) subsidies en bijdragen worden verstrekt aan instellingen en verenigingen 
niet om wat ze zijn, maar om wat ze er mee doen. Subsidies en bijdragen aan derden 
zijn tijdelijk en moeten steeds geëvalueerd worden.

Als onderdeel om inwoners en bedrijven actief bij het gemeentelijk financiële beleid 
te betrekken, wil D66 een proef voor participatief begroten of een burgerbegroting 
uitvoeren. Hierbij krijgen bedrijven en bewoners zeggenschap/invloed over de vraag 
waar prioriteit aan gegeven dient te worden en aan welke projecten de gemeente 
geld besteedt. Met inwoners zoeken we naar een balans tussen reguliere lasten, 
investeringsprojecten en lokale lasten.

Wat gaat D66 daarvoor doen?
• Het realiseren van een toekomstvaste sluitende meerjarenbegroting
• Uitvoeren van een proef met een systeem van ‘participatief begroten’ of een 
‘burgerbegroting’.
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

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. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

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. 

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.  

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.
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62Colofon
Hartelijk dank aan alle D66-leden, inwoners, verenigingen, stichtingen, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties die hun ideeën met ons gedeeld hebben en daarmee 
een bijdrage hebben geleverd aan dit verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogrammacommissie
Arno van Kempen
Bart van der Ploeg
Edith Alkemade
Fred Koot
Jos Bauman
Roel van den Berkmortel

Fotografie
Henk en Rose Marie Keijzer
Edith Alkemade
Roel van den Berkmortel

Contact met de afdeling?
info@d66teylingen.nl
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