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Voorwoord van de lijsttrekker
Beste lezer,
Gemeentebelangen is sinds 2010 een groeiende en zelfstandige lokale partij, niet gebonden aan -of
beperkt door- landelijke partijen. De opkomst van lokale partijen is het logische gevolg van een
afname van het vertrouwen van de kiezers in de gevestigde landelijke partijen. Door de
verkiezingsuitslag van maart 2014 is er in Pijnacker-Nootdorp iets unieks gebeurd: een wethouder
van onze lokale partij werd in het college benoemd!
Ook de afgelopen jaren is gebleken dat er door de landelijke partijen niet echt geluisterd wordt naar
de burgers. Onze kandidaten zijn in ieder geval uitstekende vertegenwoordigers van de inwoners van
onze gemeente. Een deel daarvan heeft dat al bewezen, maar er zijn ook weer nieuwe talentvolle
kandidaten die onze kandidatenlijst versterken! Lokale vertegenwoordigers van een lokale partij, die
wel luisteren naar de burgers!
Gemeentebelangen vindt het directe contact met de inwoners minstens zo
belangrijk als het gebruik van social media. Maandelijks houdt onze partij
een spreekuur in één van de kernen van onze gemeente en als één van de
weinige politieke partijen staan we op de jaarmarkten. Verder kunnen onze
inwoners ook op verzoek de fractievergaderingen bijwonen.
Onze partij is voorstander van directe democratische invloed van de
inwoners door middel van burgerinitiatieven en referenda. Tekenend is dat
de meeste landelijke politieke partijen hier juist vanaf willen. Het gaat om
onze inwoners die in onze kernen leven, bij ons wonen en werken! Dat is
de basis van waaruit we de juiste besluiten moeten nemen!
Als uw wethouder heb ik altijd het lokale beeld voorop gesteld: zorgen dat er gekeken wordt naar
inwoners en niet naar statistieken. Moet het lokaal misschien toch iets anders worden geregeld dan
landelijk het geval is?
Zo heb ik gewerkt aan een betere en intensievere samenwerking met gemeenten waarbij het
specifieke lokale belang van Pijnacker-Nootdorp goed naar voren kwam. Denk aan nieuwe afspraken
binnen de GGD, het helpen opzetten van het Werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal en Buurt
& Zo, een samenwerkingsverband tussen Ipse de Bruggen en GGZ Delfland. Organisaties waarvan
eerst werd gedacht dat zij niet samen konden werken omdat de doelgroepen zo verschillend zijn,
werken nu wel goed samen. Door de samenwerking, die tot stand is gebracht tussen de Bibliotheek,
Jeugd- en Jongerenwerk en SWOP, is een krachtig veld om de inwoners gevormd die het om
verschillende redenen net even moeilijker hebben dan anderen. Het kan dus wel, als je maar durft om
nieuwe wegen te bewandelen!
Gemeentebelangen heeft de ambitie de grootste partij van Pijnacker-Nootdorp te blijven en weer
onderdeel te kunnen gaan uitmaken van het college van B&W. Met de inwoners weer terug naar het
echte gevoel, zoals dat hoort bij het wonen in een dorp, want alleen samen houden we het leefbaar!
Als lijsttrekker ben ik dan ook beschikbaar voor een nieuwe termijn als wethouder.
Als u dat ook wilt, roep ik u op een duidelijk signaal te geven op 21 maart aanstaande. Stem lokaal:
Gemeentebelangen, Betrouwbaar, Betrokken en Besluitvaardig!
Bernard Minderhoud
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Speerpunten
✓

Behoefte van inwoners centraal stellen

✓

Verantwoord financieel beleid voeren én lokale lasten verlagen

✓

Lokale economie stimuleren

✓

Trots op de gemeente en haar inwoners uitstralen

✓

Recreatie en toerisme in de gemeente uitbreiden

✓

Wonen in de gemeente voor iedereen mogelijk maken

✓

Dorpse en landelijke karakter behouden

✓

Vaart op de Oostlaan terugbrengen

✓

Centrum van Pijnacker nieuw leven inblazen met mooie gevels

✓

Veiligheid voor inwoners en ondernemers bevorderen

✓

Afval naar de markt brengen en niet meer naar Avalex

✓

Metro vaker en langer door de hele gemeente laten rijden

✓

Adequaat wegennet realiseren

✓

VMBO school in de gemeente mogelijk maken

✓

Sport als één van de basisbehoeften voor een gezond leven bevestigen

✓

Zijn wie je bent in Pijnacker-Nootdorp mag

✓

Zelfredzaamheid staat voorop, bijstand alleen voor wie het écht nodig hebben

✓

Werk en inkomen voor onze inwoners mogelijk maken

✓

Goed voor de zorg zorgen, dan zorgt de zorg goed voor jou

✓

Energietransitie financieel doordenken
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Programma
Bestuur
✓ Behoefte van inwoners centraal stellen
Onze gemeente heeft behoefte aan een bestuur dat de inwoners centraal stelt en integer handelt. Het
gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp staat ten dienste van de inwoners en niet andersom. Het is
noodzakelijk dat de burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden met beide voeten op de
grond staan en midden in de maatschappij. Niet alleen gemeenteraadsleden, maar ook de
burgemeester en de wethouders moeten dus binnen de gemeente wonen en (net)werken. Bij iedere
beslissing die genomen wordt, moeten zij zichzelf afvragen: “Is het uit te leggen aan de inwoners?
Wegen we de lokale belangen voldoende af tegenover regionale en landelijke belangen?
Gemeentebelangen houdt al twee jaar lang elke maand spreekuren voor onze inwoners en
ondernemers in elke dorpskern. Als u niet langs kunt komen, komen onze fractieleden zonodig
gewoon bij u langs. Door deze werkwijze weten wij als partij wat er speelt en dat is belangrijk om in de
fractie ons standpunt te kunnen bepalen. Het is belangrijk dat het hele gemeentebestuur deze
houding heeft. Wat vaker uit het kantoor en meer op locatie gaan!
Een ander idee dat wij graag als proef willen uitproberen, is het inzetten van een mobiel servicepunt.
Bij dit mobiele servicepunt kunnen inwoners producten als paspoorten of rijbewijzen ophalen, maar
ook informatie opvragen over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, bezwaarprocedures en
voorlichtingsavonden. Zo’n mobiel servicepunt kan zich in eerste instantie richten op de verschillende
kernen, en afhankelijk van de behoefte kan dat eventueel worden uitgebreid. Wij denken hiermee de
afstand tussen de gemeente, haar inwoners en bedrijven te kunnen verkleinen.
Gemeentelijke besluiten moeten helder zijn voor inwoners. Op initiatief van Gemeentebelangen is de
afgelopen jaren het aantal geheime documenten teruggebracht en stelt de gemeente publiekvriendelijke versies van de gemeentelijke begroting en jaarstukken op. Zo kunnen inwoners in één
oogopslag zien hoeveel geld er bij de gemeente binnenkomt, waar dat geld vandaan komt en waar
het geld vervolgens aan wordt uitgegeven. Gemeentebelangen wil de transparantie verder uitbreiden.
Besloten vergaderingen moeten echt tot een minimum worden beperkt en iedere gemeentelijke
beslissing moet zo concreet en duidelijk mogelijk aan inwoners kunnen worden uitgelegd.
In 2016 is op initiatief van Gemeentebelangen de drempel voor het indienen van een burgerinitiatief
bij de gemeenteraad fors verlaagd. Met dit initiatief kunnen inwoners een onderwerp of concreet
voorstel op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Gemeentebelangen vindt dit instrument erg
belangrijk en wil het gebruik verder stimuleren. Ook vinden wij het belangrijk om de mening van onze
inwoners en ondernemers zo vroeg mogelijk te achterhalen. Dat zorgt ervoor dat wij als
gemeenteraad ook echt goede besluiten kunnen nemen. Gemeentebelangen vindt het tenslotte
noodzakelijk dat het in Pijnacker-Nootdorp mogelijk wordt voor inwoners een referendum te
organiseren.
Samenwerking met buurgemeenten is belangrijk, want Pijnacker-Nootdorp is geen eiland op zich. Het
moet echter niet ten koste gaan van onze zeggenschap. Besluitvorming moet zo dicht mogelijk bij de
inwoners plaatsvinden en mag niet ten koste gaan van onze dorpse identiteit. Wat lokaal kan, moet
lokaal worden opgepakt. Een eventuele fusie van Pijnacker-Nootdorp met een buurgemeente is voor
veel inwoners terecht een heet hangijzer. Voor Gemeentebelangen is dit dus zeker geen doel op zich.
We zijn van oordeel dat belangrijke besluiten zich uitstekend lenen voor een referendum, zodat de
inwoners zich kunnen uitspreken.
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Financiën
✓ Verantwoord financieel beleid voeren én lokale lasten verlagen
Na jaren van soms pijnlijke bezuinigingen ziet de meerjarenbegroting er weer hoopgevend uit. De
gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft weer extra geld te besteden. Het is dan wel belangrijk om niet
hap-snap allerlei wensen te gaan vervullen. Beter is te kijken welke financiële uitwerking de al
genomen besluiten hebben en of het echt nodig is (direct) aanvullende maatregelen te nemen, ook in
verband met het nieuwe regeerakkoord. Het is nu tijd om de schulden verder af te gaan bouwen en
de lasten voor onze inwoners en bedrijven te verlichten.
‘Geld genoeg’ wordt er wel eens door politici gezegd, belastingen worden nu eenmaal geheven en
meestal automatisch verhoogd. Gemeentebelangen vindt dat we eerst moeten beoordelen of een
uitgave echt noodzakelijk is. Niet onnodig geld uitgeven aan randzaken, want we moeten het wel met
elkaar bijeen brengen. Als u wilt dat het geld verantwoord wordt uitgegeven, dan bent u bij ons aan
het juiste adres. We zetten ons ook al jaren in voor het verlagen van uw lasten en daar gaan we met
uw steun gewoon mee door!
Vergeleken met omliggende gemeenten zijn de woonlasten in onze gemeente nog steeds hoog. Ons
streven is de woonlasten in de komende raadsperiode te verlagen tot in ieder geval het landelijk
gemiddelde. Ook de hondenbelasting kan wat ons betreft worden afgeschaft. Het is inmiddels
achterhaald. Wij geven er de voorkeur aan dat de lokale lasten gelijkelijk over onze inwoners worden
verdeeld.
Gemeentebelangen is er op tegen om de lokale lasten te verhogen, ook om bijvoorbeeld
milieumaatregelen, extra groenonderhoud of een VMBO-school te bekostigen. Voor dit soort ambities
moet de gemeente geld vrijmaken in de bestaande begroting. Door beschikbare gelden goed te
oormerken en te plannen, want dat nodigt uit tot een solide begroting. Natuurlijk vraagt dat om keuzes
en die willen wij graag samen met u maken!
Wij vinden het belangrijk om onze schulden verder af te bouwen nu de gemeente heeft besloten de
aandelen van Eneco te verkopen. We zijn er voorstander van om ook een flink deel van de opbrengst
te gebruiken om de gemeentelijke reserves aan te vullen om een verantwoord financieel beleid te
kunnen (blijven) voeren.
Gemeentebelangen wil het subsidiebeleid regelmatig laten beoordelen. Worden de subsidies nog
steeds terecht uitgegeven en is de besteding nog zoals we hebben afgesproken? Voorrang bij
aanvragen van subsidies kan, maar alleen als er een urgent doel mee wordt gediend.

Lokale economie
✓
✓
✓

Lokale economie stimuleren
Trots op de gemeente en haar inwoners uitstralen
Recreatie en toerisme in de gemeente uitbreiden

Het ondernemersklimaat in onze gemeente is goed maar er ligt een mooie taak om dit verder te
stimuleren door het scheppen van gunstige voorwaarden voor bedrijven om zich hier te vestigen.
Natuurlijk met zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving. Ook hierbij geldt: regels moeten er zo
weinig mogelijk zijn, maar ze zijn er niet voor niets.
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Helaas kunnen wij niet alles zelfstandig beslissen. De provincie stuurt aan op de centrale ligging van
winkelpanden.Tegelijkertijd zijn de huren van deze winkelpanden (te) hoog voor veel (startende)
ondernemers, terwijl de ruimte om uit te breiden gering is. Dat moet veranderen!
Leegstand
Onze gemeente scoort niet echt slecht wat betreft leegstand. Maar een actieve aanpak blijft
noodzakelijk. Hoe voorkomen we leegstand van winkelpanden? Gemeentebelangen is geen
voorstander van het heffen van extra belasting op leegstaande panden. Dat wordt later zonder meer
doorberekend in de huren waardoor deze nog verder zullen stijgen. Dat is dus geen oplossing.
In de eerste plaats is het van belang om het gesprek aan te gaan met de verhuurders van de
winkelpanden. Het is de taak van de gemeente om er voor te zorgen dat het woon-, werk- en
leefklimaat in de gemeente goed is.
Om winkelcentra te verbeteren in samenwerking met winkeliersverenigingen, is het niet ondenkbaar
dat de gemeente ook zonodig een duit in het zakje doet, bijvoorbeeld om openbare toiletten in
winkelcentra nu eens echt te gaan realiseren. Uitbreiding van openingstijden, bijvoorbeeld op
zondagen, draagt bij aan de levendigheid van de centra en heeft ook een positieve uitwerking op
horeca etc. Gemeentebelangen is echter geen voorstander van nachtwinkels in de gemeente.
Goede verhoudingen tussen de OVPN, winkeliersverenigingen, verhuurders, de groter wordende
groep ZZP’ers en de gemeente is ook belangrijk. Gewoon onderzoeken wat je voor elkaar kunt
betekenen ten behoeve van onze gemeente en haar inwoners. Gewoon doen dus!
Nieuwe kansen
We zien ook mooie nieuwe kansen voor onze ondernemende inwoners. We denken dan bijvoorbeeld
aan het mogelijk maken van meer dan één casino in onze gemeente. Niet alleen aan de rand van
onze gemeente, maar ook meer centraal gelegen in de gemeente. Een gezellig avondje uit, dicht bij
huis! Onze gemeente groeit en wij vinden dat we onze inwoners ook meer uitgaansmogelijkheden
moeten bieden. Kleinschalige initiatieven van inwoners in de wijken zijn een nader onderzoek waard.
Na een aarzelende start breidt Heron zich steeds verder uit, maar ook de aanwas van bedrijven op
Boezem II gaat de goede kant op! Met goede grondprijzen, goede voorzieningen en goede
bereikbaarheid kan het niet anders dan goedkomen!
Er zou nog meer aandacht en profilering kunnen plaatsvinden ten aanzien van onze gemeente. We
hebben in onze gemeente natuurlijk een aantal grote bedrijven dat wereldwijd bekend is, maar wij
denken dat we met een goede citymarketing onze gemeente nog beter kunnen promoten als een
goede woon- en werkgemeente. Er is veel gaande in deze gemeente waar lang niet iedereen van af
weet. Een wereldkampioen tomatenkweken met een eigen warmteput. Een eerste echte private
energieleverancier die toevallig ook nog in planten doet. Bedrijven die hier zijn ontstaan en nu
wereldspelers zijn! Bedrijven die echt sociaal ondernemen. Gemeentebelangen wil onze gemeente
verder promoten. Er kan zoveel meer!
Natuurgebieden beter benutten
We hebben een prachtige gemeente, ook qua natuurgebieden, zoals de Groenzoom, de Balij, het
gebied rond de Dobbeplas, de Ruyven, de Ackerdijkse plassen enzovoorts, en die kunnen we nog
beter gaan benutten. Wist u dat er in het gebied rondom de Dobbeplas een Amfitheater ligt? Leuk
voor voorstellingen in de buitenlucht!
En wat vindt u van kanoën in de Groenzoom? Op de Dobbeplas zouden bijvoorbeeld best
waterfietsen kunnen komen, en misschien is er wel een ondernemer die kinderen daar graag wil leren
zeilen. En wat denkt u van het terrein van de Nootdorpse ijsbaan? Als er een laagje asfalt zou liggen
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kan er in de winter heel snel geschaatst gaan worden en in de zomer kan het worden gebruikt om
heerlijk te kunnen skaten of skeeleren. Wie weet kan er dan ook een mini parade of nog een
foodtruck festival worden georganiseerd. En Ruyven? Dit is nou echt iets waar we u als inwoners en
ondernemers bij nodig hebben. Samen kunnen we dat gaan regelen!

Wonen & Openbare ruimte
✓
✓
✓
✓

Wonen in de gemeente voor iedereen mogelijk maken
Dorpse en landelijke karakter behouden
Vaart op de Oostlaan terugbrengen
Centrum Pijnacker nieuw leven inblazen met mooie gevels

Onze gemeente krijgt nog elk jaar meer inwoners en de vraag naar woningen blijft toenemen. Dat
raakt direct de leefbaarheid van de gemeente. Het gevoel van verstedelijking kunnen we voorkomen
door smaakvol en creatief te bouwen, met oog voor het dorpse en landelijke karakter dat we willen
behouden. Ook in nieuwe wijken moeten, net als in de bestaande wijken, de nodige voorzieningen
worden gerealiseerd, zoals multifunctionele accommodaties, voldoende groen en voorzieningen zoals
trapveldjes. Het verbetert de leefomgeving en ook bij herinrichting van woonwijken moeten deze
voorzieningen een centrale rol spelen. Ons voorstel om Keijzershof groener te maken is inmiddels
opgepakt maar aandacht hiervoor blijft noodzakelijk om ook de bestaande wijken mooi, groen en
leefbaar te houden.
Verschillende doelgroepen
Het is van belang om de verschillende groepen woningzoekenden in onze gemeente te kunnen
huisvesten. Jong, oud, arm en rijk en iedereen die er tussen in zit, heeft een plek nodig om te wonen.
Bij ontwikkeling van nieuwbouwprojecten moet extra aandacht zijn voor de lokale woningbehoefte.
De rol van de gemeente is niet die van financierder, maar beperkt zich tot de verkoop van de grond,
de vergunningverlening en de inrichting van de openbare ruimte.
Nu het zo goed gaat met de bouw van woningen en dus ook met de verkoop van grond, kunnen meer
grondexploitaties worden afgerond, waardoor de financiële situatie van de gemeente nog verder zal
verbeteren. Het spreekt voor zich dat de gemeente alle grond voor een marktconforme prijs moet
verkopen, in overeenstemming met de door de raad vastgestelde nota grondprijzen.
Dan die lokale woningbehoefte. Al jaren pleiten wij voor meer bouwen voor onze eigen doelgroepen.
Wij vinden het belangrijk om de jeugd vast te houden voor onze identiteit en ons verenigingsleven. En
om ouderen te laten wonen in een woning naar hun keuze. Er is een grote vraag naar appartementen
voor jongeren én ouderen. Met het verbouwen van het Hofland bieden we jongeren een mooie eerste
aanzet. Een andere mooie plek die voor beide doelgroepen interessant kan zijn, is bijvoorbeeld de
oude brandweerkazerne in Nootdorp, waar eerst de VMBO school was gepland. Ook bij sanering van
tuinbouwbedrijven moet bekeken worden of hier woningen voor terug kunnen komen. Het geeft de
tuinder ook meer financiële armslag als hij stopt met zijn bedrijf. We hebben nog ruimte in de
gemeente en daar moeten we goed mee omgaan. Out of the box denken - samen met
woningbouwcoöperaties, ontwikkelaars en u als inwoners - is nodig om een project van duizend
woningen op een smaakvolle wijze te kunnen realiseren, met behoud van ons dorpse karakter. Ook
burgerinitiatieven voor collectieve bouwprojecten moeten dus een kans krijgen!
Oude glorie
De overgebleven monumentale, toonaangevende panden en beschermde dorpsgezichten in de
kernen moeten zo mogelijk behouden blijven.
Eén van de manieren om het dorpse karakter te behouden, is bepaalde delen zoveel mogelijk in oude
glorie te herstellen! Gemeentebelangen is benieuwd of de Vaart terug kan keren op de Oostlaan!
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Varen naar de veiling zal niet meer lukken, maar het water brengt wel weer de charme terug in het
centrum van Pijnacker en biedt een mooie overgang tussen het Raadhuisplein en Pijnacker-Noord.
Een mooie uitdaging om de haalbaarheid te onderzoeken en om te kijken op welke slimme manier we
dit tegen lage kosten kunnen realiseren.
Raadhuisplein
Hoe maken we van het Raadhuisplein een aantrekkelijke centrale plek? Het Witte Huis is een mooie
blikvanger, maar aan de ene kant staat de Diamant en aan de andere kant is de Rabolocatie. Geen
echte trekkers. Oude foto’s laten een heel ander beeld zien. Mooie huizen met gevels die passen bij
het uiterlijk van het Witte Huis. Als we dan toch bezig zijn met het opknappen van de Rabolocatie,
kunnen we zorgen dat de retro-architectuur de ruimte krijgt, door replica’s van historische gevels
tegen de nieuwbouw te plaatsen. Wij denken dat hierdoor het plein weer de uitstraling krijgt die het
verdient! Mooi voorbeeld is de Haagsche Bluf in Den Haag, waar het karakter ingrijpend is veranderd.
Ook voor de Diamant is dat in principe mogelijk, al moet daar nog wel een procedure worden
doorlopen om een mooie gevel te kunnen realiseren, maar niets is onmogelijk! We gaan er voor!
Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet, waarvan de invoering overigens weer is uitgesteld, zal de gemeenteraad
straks meer mogelijkheden geven om de juiste beslissingen te nemen over een gezonde en veilige
leefomgeving. Hoewel een deel van de huidige taken van de gemeenteraad zal verschuiven naar het
college en de inwoners van de gemeente, zal de raad nog wel de grote lijnen vaststellen in de vorm
van visie en beleidsvorming. Het proces van afwegen wordt dus naar voren gehaald en vastgelegd in
de omgevingsvisie en uitgewerkt in het omgevingsplan. De verwachte invoeringsdatum staat
vooralsnog op 1 januari 2021, dus een mooie uitdaging voor de (nabije) toekomst!

Veiligheid & Leefbaarheid
✓
✓

Veiligheid voor inwoners en ondernemers bevorderen
Afval naar de markt brengen en niet meer naar Avalex

Het is één van de kerntaken van de gemeente om de dorpen veilig, leefbaar en schoon te houden.
Veiligheid gaat voor een deel over beleving. Kun je ‘s avonds normaal over straat lopen zonder
gevoel van angst en voel je je veilig in je eigen woning?
Er moet voldoende blauw op straat zijn en/of er moeten meer ordehandhavers in de wijken zichtbaar
aanwezig zijn. Dat verdient zichzelf terug! Het huidige politiebureau moet binnen onze
gemeentegrenzen voor de toekomst worden behouden. We zijn nota bene een groeigemeente! Ook
de wijkteams moeten bemenst zijn met het maximaal aantal wijkagenten, zonder dat het ten koste
gaat van het aantal surveillanten. U heeft er recht op!
Cameratoezicht
Wij zijn voorstander van cameratoezicht daar waar dat nodig is. Daders kunnen veel sneller worden
gevonden door gericht te zoeken met beelden. Zeer effectief en al vaak toegepast in andere
gemeenten en ook op enkele van onze bedrijventerreinen, zoals Oost Ambacht.
Als u als winkelier aangifte doet van winkeldiefstal, dat wilt u toch ook dat de politie dit snel en
effectief afhandelt? Gezien het lage aantal aangiften van winkeldiefstal, is het interessant om uit te
zoeken hoe de aangiftebereidheid onder winkeliers kan worden vergroot.
We willen ook bereiken dat uw fiets er nog staat als u terugkomt uit een winkel met uw
boodschappen! Gemeentebelangen pleit voor meer preventie. Zo kunnen fietseigenaren er op
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gewezen worden hoe zij hun fiets het best kunnen beveiligen. Het moet de dieven zo moeilijk mogelijk
worden gemaakt!
Woninginbraken
Het voorkomen van woninginbraken is voor ons een prioriteit. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen mag
van ons meer gepromoot worden. Niets is zo erg als een inbraak in uw huis, in uw eigen ruimte, waar
u zich veilig hoort te voelen. Met eenvoudige maatregelen kan veel ellende worden voorkomen. Zorg
bijvoorbeeld voor goede buitenverlichting, zoals een lamp met schemerschakelaar of
bewegingssensor. Vergeet de brandgangen achter uw huis niet!
We juichen mooie initiatieven, zoals buurtpreventieprojecten en WhatsApp-groepen, waar oplettende
inwoners elkaars woningen en straat in het oog houden, natuurlijk ook toe. Ook zijn wij zijn
voorstander van wijktoezicht, waarbij bewoners extra toezicht op hun wijk houden door
burgersurveillances. Door middel van Right to Challenge kunnen inwoners deze taken van
gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen!
Cybercrime en sexting
Cybercrime willen we voorkomen en bestrijden. Iets waar niet alleen jongeren, maar ook ouderen
steeds vaker mee te maken krijgen, vaak zonder dat ze het weten. Het onder valse voorwendselen
aftroggelen van wachtwoorden of pincodes moeten we zoveel mogelijk voorkomen.
Het online zetten van privéfoto’s is een onderwerp dat ook de nodige aandacht verdient, omdat
meestal jongeren het slachtoffer hiervan zijn.
We moeten er dan ook voor zorgen dat ook onze gemeentelijke partners, SWOP, Jeugd- en
Jongerenwerk en de Bibliotheek goed zijn toegerust om al onze inwoners bewust te maken van de
gevaren. Ook sportinstellingen zijn daarin een belangrijke partner.
Ondermijning
Dit is ook zo’n nieuw begrip, waar we de laatste tijd steeds meer over lezen en horen. Het tegengaan
van invloed van de ‘onderwereld’ in de ‘bovenwereld’ is vanzelfsprekend, maar niet eenvoudig aan te
pakken. Het heeft veel verschijningsvormen en verdient de onverdeelde aandacht van gemeente,
politie, justitie en inwoners gezamenlijk. Voorzichtigheid is geboden en een goede maatregel die het
gemeentebestuur kan nemen is bijvoorbeeld ook het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) aan toekomstige raadsleden en wethouders. Verder wil Gemeentebelangen verloedering van
bedrijventerreinen tegengaan. Leegstaande panden zijn regelmatig broedplaatsen voor criminele
activiteiten.
Coffeeshop
Gemeentebelangen is geen voorstander van de komst van een coffeeshop naar onze gemeente. Wel
zijn we benieuwd naar de uitkomst van een landelijke proef met gereguleerde wietteelt. De
overheidswiet wordt landelijk geteeld en verspreid onder een aantal deelnemende gemeenten. De
proef is bedoeld om te onderzoeken of met legale teelt de criminaliteit afneemt en de wiet minder
schadelijke stoffen kan bevatten.
Hangjongeren
Veelal zoeken hangjongeren plekken uit zoals de ingang van een winkelcentrum, een park of een
plein. In elke kern is er wel zo’n plek. Er wordt al veel gedaan aan preventie door politie en jeugd- en
jongerenwerk. De polite grijpt alleen in als er strafbare feiten worden gepleegd, zoals vernielingen.
Gemeentebelangen heeft per motie voorgesteld om gebruik te gaan maken van WiFi4EU, een
Europese regeling voor gratis wifi in gemeenten. In onze gemeente zou dat prima kunnen worden
toegepast in de verschillende kernen op een centrale hangplek voor jongeren, waar nu geen wifi is.
Dit wordt verder uitgewerkt.
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Vuurwerk
Elk jaar is er weer discussie over het afsteken van vuurwerk. Gaan we het beperken tot één centrale
locatie per kern? Gemeentebelangen vindt dat wel erg betuttelend. Er zijn in onze gemeente al
vuurwerkvrije zones en vuurwerk mag op oudejaarsdag van 18.00 uur ’s avonds tot en met 02.00 uur
op nieuwjaarsdag worden afgestoken. De voorschriften moeten worden gehandhaafd en verder heeft
iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Ook een veilige jaarwisseling moeten we samen doen!
Afval
Veiligheid en leefbaarheid worden vaak in één adem genoemd, maar er zijn ook grote raakvlakken
met wonen, de openbare ruimte en hoe we omgaan met ons afval.
Met het inzetten van Omgekeerd Inzamelen denkt de gemeente betere afvalscheiding te kunnen
realiseren. Met als gevolg lagere kosten. Wij hebben nog steeds onze twijfels of deze aanpak gaat
werken. Maar verlaging van de kosten is hard nodig. De inzameling via Avalex kost de aangesloten
gemeenten te veel geld, het blijft tobben met de uitvoering en bovenal: de gemeenten kunnen te
weinig sturen. En dat terwijl met afval veel geld te verdienen valt!
Er zijn al jaren geleden onderzoeken gedaan en nu worden er weer vijf alternatieven uitgewerkt. Wat
een geldverspilling! Het gaat immers over uw geld, dat moeten we als bestuur nog meer gaan
beseffen. Wat Gemeentebelangen betreft, stoppen we met het samenwerkingsverband rondom
Avalex. We zijn er voorstander van om met de andere deelnemende gemeenten afspraken te gaan
maken om uit te treden. In vier jaar tijd Avalex ontmantelen en het ophalen en verwerken van afval
overlaten aan professionele afvalverwerkers tegen lagere prijzen. Dat is ons doel!
Internet
In sommige delen van onze gemeente is de kwaliteit van het internet erg slecht. Voor ondernemers
levert dat problemen op bij de bedrijfsvoering. Leerlingen ervaren problemen bij het maken van
huiswerk en inwoners in het algemeen ervaren problemen bij het surfen en downloaden van
informatie. In 2018, in een wereld die voor een groot deel digitaal functioneert, en waar de gemeente
haar inwoners vraagt zo veel mogelijk via internet zaken met haar te doen, is het de hoogste tijd dit te
gaan aanpakken. Gemeentebelangen heeft een motie hierover mede ingediend om te onderzoeken in
welke vorm de gemeente kan bijdragen aan burgerinitiatieven om dit probleem aan te pakken.

Verkeer & Vervoer
✓ Metro vaker en langer door de gemeente laten rijden
✓ Adequaat wegennet realiseren
Om prettig in Pijnacker-Nootdorp te kunnen wonen en de lokale economie te kunnen stimuleren, is
een goede infrastructuur heel belangrijk. De infrastructuur moet worden aangepast op de groei van
het aantal inwoners en de verstedelijking van de gemeente, maar Gemeentebelangen wil dat dit in
goede balans gaat met ons landelijke en dorpse karakter.
Metro
Eén van de belangrijke vervoersaders van Pijnacker-Nootdorp voor nu en zeker voor de toekomst is
de metrolijn tussen Den Haag en Rotterdam. De metro rijdt op dit moment overdag elke 10 minuten
en 's avonds tot net na middernacht elke 15 minuten. Voor inwoners die uit willen gaan of late avondof nachtdiensten draaien, is dit nu een groot probleem. Zij zijn nu gedwongen de auto te pakken.
Anno 2018 is dat zeker in een metropoolregio niet meer van deze tijd. Het draagt ook niet bij aan een
goed woon- en leefklimaat voor jongeren en werkenden in de gemeente. Gemeentebelangen wil dat
de metro vaker en langer door gaat rijden, ook gedurende de nachtelijke uren. Een noodzakelijke
voorwaarde is wel om geluidsoverlast tegen te gaan, zeker voor vervoer gedurende de nachtelijke
uren. Wanneer het budget daarvoor onvoldoende is, vinden wij dat dit moet worden aangevuld.
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Aansluiting openbaar vervoer
Samen met de verschillende openbaar vervoersbedrijven moet de gemeente de metro, bussen en
trams in Pijnacker-Nootdorp zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten, waarbij ook specifieke
aandacht is voor minder mobiele inwoners en het meenemen van bijvoorbeeld rollators of rolstoelen.
De bereikbaarheid van gemeentelijke voorzieningen is daarbij essentieel. U wilt toch toch ook veilig
op elk moment van de dag van en naar de metro kunnen komen en gaan? Een goede busverbinding
tussen de drie metrohaltes en onze kernen is dus belangrijk. Bovendien moeten de verschillende
dorpskernen ook onderling goed te bereiken zijn. Zeker in afwachting van een metro die vaker en
langer doorrijdt, is het van groot belang dat de nachtbussen vanuit Den Haag en Rotterdam worden
doorgetrokken naar de dorpskernen Pijnacker en Nootdorp. De Buurtbus moet blijven, zeker zolang
er geen alternatief is.
Geen betaald parkeren
Duurzame mobiliteit draait om bewustwording, gedragsverandering en betere en slimmere benutting
van de mobiliteitsmogelijkheden. Gemeentebelangen neemt daarbij als uitgangspunt in dat bepaalde
vervoersmogelijkheden - zoals het openbaar vervoer, de fiets en de benenwagen - moeten worden
gepromoot en gestimuleerd, maar het gaat ons te ver om het gebruik van de auto in gemeentelijk
beleid (actief) te ontmoedigen. Het gebruik van de auto is daarvoor op dit moment een te essentieel
onderdeel van onze vervoersmogelijkheden. Veel inwoners hebben ook geen andere keus dan het
gebruik van de auto. Denk aan het transport van goederen of werklocaties die moeilijk met het
openbaar vervoer te bereiken zijn. Precies om deze reden is Gemeentebelangen tegen de invoering
van betaald parkeren op straat en vóór het uitbreiden van het aantal parkeergelegenheden.
Snelle en goede oplossing voor de grote parkeerproblemen bij de metrostations
Gemeentebelangen staat voor een snelle en goede oplossing voor de parkeerproblemen bij de
metrostations. De regio werkt al enige tijd aan een regionale P+R-visie en de eindresultaten daarvan
worden in de tweede helft van 2018 verwacht. Daarna moet het regionale P+R beleid nog worden
verweven met het gemeentelijke beleid. De eerste concrete maatregelen zullen dus pas ergens in
2019 worden genomen. Gemeentebelangen vindt dat de gemeente met deze planning niet kan
volstaan en al op korte termijn iets voor onze inwoners moet doen. Inmiddels is voor station Nootdorp
een tijdelijke oplossing gevonden. Een kavel bij het metrostation, waar momenteel geen kopers voor
zijn, wordt voor 3 tot maximaal 5 jaar als P+R-terrein ingericht.
Een adequaat wegennet in Pijnacker-Nootdorp
Gemeentebelangen staat voor een goed wegennet in Pijnacker-Nootdorp. Verkeersknelpunten
moeten voortvarend worden aangepakt, maar de doorstroming van het verkeer mag niet ten koste
gaan van de verkeersveiligheid of de leefbaarheid. Onderhoud aan het wegennet of aan fietspaden
moet zorgvuldig worden gepland en zo goed mogelijk worden gecommuniceerd met inwoners en
buurgemeenten. De afgelopen jaren is zeker dit laatste niet of te weinig gebeurd. Dat moet anders!
Ook moeten omleidingen goed worden aangegeven op de weg. Fietspaden moeten verder zoveel
mogelijk afgescheiden zijn van de autoweg, bijvoorbeeld door middel van een groenstrook. Hierdoor
wordt ook het fietsen in onze gemeente veiliger.
Ook is Gemeentebelangen nog steeds voorstander van de aanleg van een tweede verbindingsweg
tussen Pijnacker en Nootdorp om ook de bereikbaarheid van de kernen onderling te verbeteren. In
regionaal verband worden nut en noodzaak van een tweede wegverbinding onderzocht. Reeds in
2014 hebben wij hier al afspraken over gemaakt, maar dit onderzoek is nog amper van de grond
gekomen. Eind 2017 zijn op regionaal niveau de ambities van het onderzoek uitgewerkt en dit jaar
moet nog een besluit volgen over de fasering en prioritering van het onderzoek. Gemeentebelangen
vindt dit echt te lang duren en wil dat er druk wordt gezet om deze studie zo snel mogelijk te laten
plaatsvinden.
In dit kader is ook een onderzoek naar het doortrekken van de Komkommerweg naar het
tuinbouwgebied Noordpolder geboden. Een goede ontsluiting is van economisch belang voor de
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duurzame tuinbouw. Aangezien meer dan de helft van de bedrijven hier al is aangesloten op
aardwarmte, zou de mogelijkheid van een extra aardwarmterotonde gelijk kunnen worden
meegenomen in het onderzoek. Als deze weg wordt doorgetrokken hoeft het vrachtverkeer niet meer
over de Noordeindseweg en de Rijskade, waardoor het een stuk veiliger zal worden voor de vele
kinderen die naar school fietsen! Ook de voor de bewoners van Oud-Delfgauw zal dit een verbetering
van hun leefomgeving tot gevolg hebben.
30 km-zone
Het is bekend dat 30 km-zones zoveel mogelijk zelfhandhavend moeten zijn ingericht. Dat betekent
dat de weg zo ingericht moet zijn dat te hard rijden zo goed als onmogelijk is (denk aan bloembakken,
drempels, wegversmallingen enzovoort). Gemeentebelangen is geen voorstander van het
aanbrengen van meer wegobstakels in woonwijken dan nu al het geval is. Met name hulpdiensten
lopen steeds vaker vertraging op om bij hun plaats van bestemming te komen, omdat ze in
toenemende mate hinder ondervinden van snelheidsremmende obstakels.
Zeker zolang het aantal inwoners van de gemeente toeneemt en nieuwe woonwijken worden
ontwikkeld, vindt Gemeentebelangen dat tijdig maatregelen moeten worden genomen om het
wegennet uit te breiden zodat de doorstroming optimaal blijft, en de veiligheid gegarandeerd wordt.

Onderwijs, Cultuur & Sport
✓ VMBO-school in de gemeente mogelijk maken
✓ Sport als een van de basisbehoeften voor een gezond leven bevestigen
VMBO
In 2017 heeft de raad besloten dat er op de locatie van de oude Brandweerkazerne in Nootdorp geen
VMBO-school komt.
Gemeentebelangen staat voor een VMBO-school in onze gemeente omdat deze voorziet in een
behoefte, maar wel op een geschikte locatie en onder de juiste (financiële) voorwaarden. Laten we de
mogelijkheden eens gaan verkennen, als we toch met de scholen gaan praten!
Cultuur
Het behoud van de Nederlandse cultuur moet door de gemeente actief worden ondersteund. Het
vieren van Nederlandse feestdagen moet door de gemeente zoveel mogelijk worden gesteund met
behulp van de lokale organisaties. In onze gemeente hebben we het Cultuurplatform dat advies geeft
aan de gemeente over beleid, uitvoering en evaluatie op het gebied van kunst en cultuur.
Om onze gemeente aantrekkelijk en levendig te houden is het belangrijk om het houden van
evenementen in de gemeente te stimuleren. Naast wat wij als gemeente zelf doen, roepen wij onze
(culturele) instellingen op hiervoor initiatieven te ontwikkelen. Het Stimuleringsfonds biedt
mogelijkheden voor financiële ondersteuning.
Het aanvragen van subsidies moet zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt om aanvragers niet te
ontmoedigen. Controle over de juistheid van de aanvraag dient wel vooraf plaats te vinden om
problemen achteraf te voorkomen.
In onze gemeente hebben we een rijk verenigingsleven, hoewel sommige verenigingen momenteel
onder druk staan door het slinkend aantal vrijwilligers. Er zijn de nodige regelingen die ervoor zorgen
dat ook inwoners in de lagere inkomensgroepen gebruik kunnen maken van sport- en
cultuurvoorzieningen. Gemeentebelangen hoopt dat met de invoering van een variant op de
Rotterdampas het gebruik van culturele voorzieningen zal toenemen.
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Sport
Gemeentebelangen draagt sport een warm hart toe. Sport is ook een verbindende schakel naar
andere thema’s. Het bevordert een gezonde leefstijl, verhoogt arbeidsproductiviteit en leerprestaties,
voorkomt ziekten en draagt bij aan de sociale samenhang, integratie en een zinvolle besteding van
vrije tijd.
Het betrekken van inwoners van allerlei leeftijden bij de maatschappij is van niet te onderschatten
belang. Door te sporten komen mensen het huis uit, maken ze contact met anderen en blijven ze in
beweging. Daardoor levert sporten een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van eenzaamheid en
overgewicht. Niet alleen bij ouderen maar ook bij jongeren. Gemeentebelangen ondersteunt nieuwe
initiatieven zoals bijvoorbeeld bejaardensport en de verhuur van sportaccommodaties voor
bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten. Dat we daarvoor goede sportvoorzieningen moeten hebben klinkt
logisch. Voor de buitensport is in 2017 een investeringsplan vastgesteld. Maar we moeten de
binnensport niet vergeten! Sommige binnensportaccommodaties, zoals het Baken en de Jan
Janssenhal, hebben dringend een grote opknapbeurt of groot onderhoud nodig. Wij kijken daarom uit
naar de inventarisatie binnensport, die de gemeente samen met de sportverenigingen in 2018 op gaat
stellen.

Welzijn & Zorg
✓
✓
✓
✓

Zijn wie je bent in Pijnacker-Nootdorp mag
Zelfredzaamheid staat voorop, bijstand slechts voor diegenen die het écht nodig hebben
Werk en inkomen voor onze inwoners mogelijk maken
Goed voor de zorg zorgen, dan zorgt de zorg goed voor jou

Eén van de basisvoorwaarden voor het welzijn van de inwoners van onze gemeente is dat iedereen
kan zijn wie hij of zij is. Ongeacht leeftijd, ras, geslacht, politieke- of seksuele voorkeur. PijnackerNootdorp moet voor inwoners een veilige plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. De gemeente moet
zich bewust zijn van haar voorbeeldfunctie op dit gebied en moet met woord en daad duidelijk maken
geen geweld of discriminatie te tolereren. Met maatschappelijke organisaties zoals scholen,
bibliotheken of (lokale) belangen- en welzijnsorganisaties moet nauw contact hierover worden
gehouden en in overleg met hen moet gemeentelijk beleid worden ontwikkeld.
LHBTI
Op initiatief van Gemeentebelangen is LHBTI (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen,
biseksuelen, transgender- en intersekse personen) de afgelopen jaren als nieuw onderwerp op de
politieke agenda van de gemeente Pijnacker-Nootdorp gekomen. Zo hijst de gemeente sinds 2015
jaarlijks op nationale Coming Out Day de regenboogvlag en is in 2016 beleid ontwikkeld waarbij
aandacht is voor de acceptatie van LHBTI, met name door voorlichting te geven op scholen en bij
maatschappelijke instellingen. Wellicht heeft u al begrepen dat deze voorlichting inmiddels ook plaats
vindt! Waarom nu speciaal aandacht voor deze doelgroep? Discriminatie en geweld tegen iedereen
moet toch worden bestreden? Het blijkt dat er in de praktijk toch nog veel onbekendheid is over deze
groep. En dat geweld tegen deze groep nog veel voor komt. De politie en betrokken hulpverleners in
de zorg zijn goed voorbereid om hiermee om te gaan.
Gemeentebelangen ziet graag dat de gemeente lokale, regionale en landelijke LHBTI-organisaties bij
het ontwerpen van beleid op dit gebied betrekt en daar goed contact mee houdt.
Het is belangrijk dat Pijnacker-Nootdorp de samenwerking zoekt met de omringende gemeenten waar
dat meerwaarde heeft. Als voorbeeld denken wij aan aansluiting bij de regionale
zichtbaarheidscampagne van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Westland en
Zoetermeer. Gemeentebelangen wil er op aansturen dat ook Pijnacker-Nootdorp het convenant
Regenboogsteden tekent als deze regeling in 2018 wordt voortgezet. Laten we hopen dat zo’n
convenant in de toekomst niet meer nodig zal zijn!
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Statushouders
Gemeentebelangen is kritisch als het gaat om het aantal statushouders dat de gemeente van de
Rijksoverheid lokaal moet huisvesten en de maatregelen die hiervoor genomen moeten worden. Het
beperkt immers de mogelijkheden voor eigen inwoners om huisvesting en werk te vinden in de
gemeente. Zodra statushouders in Pijnacker-Nootdorp gevestigd zijn, is het voor een snelle integratie
van groot belang dat zij zo snel mogelijk deelnemen aan onze samenleving. De gemeente moet eraan
bijdragen dat statushouders in hun ontwikkeling en integratie worden begeleid. Wij verwachten ook
van de statushouders een actieve houding en de bereidheid om een tegenprestatie te leveren in de
vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk bij een (sport)vereniging of welzijnsinstelling, zolang er nog
geen sprake is van een betaalde baan. Net zoals we dat vragen van andere werkzoekenden.
Werk en welzijn
Voor diegenen die het écht nodig hebben heeft Gemeentebelangen op het gebied van inkomen de
afgelopen jaren best veel kunnen bereiken. De inkomensgrens voor ouders met minderjarige kinderen
voor bijzondere vormen van bijstand is omhoog gegaan van 110% naar 130% van de bijstandsnorm,
waarmee de groep die echt tussen wal en schip viel, nu ook geholpen wordt. Verder is het jeugd-,
sport- en cultuurfonds ingesteld en is er een schoolspullenpas gekomen.
Zelfredzaamheid
Gemeentebelangen zet de zelfredzaamheid van inwoners voorop. Hulp en bijstand voor minder
weerbare inwoners moet zonodig kunnen worden ingezet. Hulp kan bestaan uit advies of begeleiding
binnen de kaders en mogelijkheden van de gemeente. Initiatieven zoals vrijwilligers die ouderen of
eenzame mensen bezoeken, zoals de vroegere cliëntondersteuners, juichen wij daarbij toe.
Tegenprestatie
Wanneer de gemeente een uitkering verstrekt, moet een tegenprestatie worden verplicht. Behalve dat
iemand best iets terug mag doen voor de maatschappij, is het ook bedoeld om mensen actief te laten
blijven en niet van het arbeidsproces te laten vervreemden. Niet altijd kun je iets in het gewenste
werkgebied vinden, maar er is altijd wel iets om op te pakken. Wij denken bijvoorbeeld aan het op
stap gaan met eenzame ouderen of jongeren of het meehelpen bij het Repair Café of het rijden met
de Buurtbus. Iedereen kan wel iets!
Aan het werk
Voor de niet-werkenden is verder het Werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal opgezet, een
samenwerking tussen UWV en verschillende gemeenten om de inwoners die geen werk hebben aan
het werk te helpen. Het gaat er niet om wat een persoon niet kan maar om hetgeen hij wel kan. Niet
de leeftijd is bepalend, maar de inzet! Door gewoon te beginnen en waar nodig bij te stellen, is het nu
al een succes! In de twee jaar tijd die er zijn verstreken zijn er in de regio ongeveer 3400 banen
gecreëerd. Mooi initiatief door het out of the box denken van onze lokale wethouder! Zo heeft
Gemeentebelangen meer ideeën die we met uw steun verder willen gaan uitwerken!
Handhaving
Belastinggeld moet terecht komen bij diegenen die het ook écht nodig hebben. Daarom moet er ook
binnen het sociaal domein streng worden opgetreden als misbruik aan de orde is. Iedereen heeft
recht op een vangnet en iedereen heeft recht op een gelijke behandeling. Voor iedereen moeten dus
exact dezelfde regels gelden, anders ben je als gemeente niet geloofwaardig en ondermijn je je eigen
handhavingsbeleid. Een hart voor mensen die het nodig hebben, maar hard voor mensen die niet
willen of frauderen.
Zorg goed voor de zorg, dan zorgt de zorg goed voor jou
Eén van de meest besproken onderwerpen van de afgelopen jaren is de zorg. ‘Het wordt te duur,
gemeenten bezuinigen, de zorgaanbieders hebben het zwaar, de overheid moet ingrijpen’, zomaar
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wat kreten die de afgelopen jaren zijn geuit. En ze hebben allemaal een kern van waarheid, want
gemeenten kregen minder geld van het Rijk voor het leveren van dezelfde zorg. In onze gemeente
heeft dit geleid tot het maken van de juiste keuzes om de bezuinigingen voor zowel de jeugdzorg als
de WMO zo evenwichtig mogelijk door te kunnen voeren. Dit heeft goed uitgepakt voor de betrokken
inwoners. Desondanks kan er altijd aanleiding zijn tot klachten. Mochten er klachten door de
gemeente niet naar tevredenheid van de inwoners zijn afgehandeld, dan kunnen zij zich in tweede
instantie altijd tot de Nationale Ombudsman wenden.
Jeugdzorg
Het Rijk geeft gemeenten ook een budget voor jeugdzorg en daar moeten de gemeenten het mee
doen. Gemeentebelangen zou graag willen laten doorlichten of de zorg waarvoor de gemeente
betaalt, op de juiste manier wordt verleend nu de zorgverlener alles zelf berekent en tekent. Controle
is een probaat middel want goede jeugdzorg is net zo belangrijk als betaalbare zorg! Voorkomen
moet worden dat de gemeente onnodig de toelage vanuit het Rijk met eigen middelen moet
aanvullen. Voor Gemeentebelangen is het uitgangspunt in ieder geval dat ook in de komende
raadsperiode 2018-2022 zeker wordt gesteld dat kinderen goede kansen krijgen voor hun toekomst!
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Wat Gemeentebelangen betreft is het duidelijk. Goede zorg moet blijven, nu en in de toekomst.
Gemeentebelangen is echter geen voorstander van het verhogen van de WMO-bijdrage voor hogere
inkomens. We moeten de kosten in bedwang houden en de zorg beschikbaar houden voor diegenen
die het echt nodig hebben. Als iemand thuis kan blijven wonen als er een traplift wordt geïnstalleerd,
dan moet dat worden geregeld. In onze gemeente zorgen we voor elkaar.
Om fraude te voorkomen is Gemeentebelangen er geen voorstander van om inwoners het
persoonsgebonden budget (PGB) te geven om zelf zorg in te kopen. Gemeentebelangen vindt dat
gemeenten best zelf weer taken ter hand kunnen nemen om te gaan uitvoeren, of dat inwoners door
Right to Challenge dat zelf oppakken. Versnipperde aanbieders met allemaal hun eigen hoge
kostenplaatjes kunnen we dan weren. En maatwerk kunnen we stimuleren. Er wordt wel eens gezegd
dat er meer wordt verdiend aan de zorg dan in de zorg. Laten we dit lokaal beter gaan regelen!

Natuur, milieu & duurzaamheid
✓ Energietransitie financieel doordenken
Groene gemeente
Onze gemeente profileert zich als een groene en duurzame gemeente. Het groene karakter is ons
handelsmerk en een belangrijke drijfveer voor inwoners om zich hier te vestigen. Het groen in onze
gemeente is dus een kernkwaliteit die we moeten beschermen.
Het onderhoud van het het groen is hierbij een belangrijk punt van aandacht, waarvoor voldoende
budget beschikbaar moet zijn. De gemeente moet tijdens het groenonderhoud adequaat rekening
houden met het broedseizoen en de flora en fauna.
Het particulier groenonderhoud kan worden gepromoot om de kosten voor de gemeente beheersbaar
te houden. Het is ook een goede manier om inwoners te laten participeren. Het voorstel van
Gemeentebelangen om rotondes te adopteren heeft goed navolging gekregen en draagt bij aan de
verfraaiing van de openbare ruimte.
Dierenwelzijn
De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van dieren op haar grondgebied. In onze
gemeente is de afgelopen periode een adequaat dierenwelzijnsbeleid ontwikkeld. Wij zien de
uitvoering daarvan met vertrouwen tegemoet. Voor de opvang van (gewonde) rondzwervende dieren
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heeft de gemeente een contract met het regio-asiel in Rijswijk, dat ook voor Delft en Westland dieren
opvangt. Meldingen van dierenmishandeling moeten direct worden opgepakt en onderzocht door de
politie of door buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Daders moeten worden gestraft en
zonodig moet het houden van dieren worden verboden.
Gemeentebelangen wil eigenaren van katten oproepen om hun dieren te laten chippen en
registreren. Hoewel een aantal partijen, zoals de Dierenbescherming, aandringt op een
chipverplichting voor katten, is dit nog niet wettelijk verplicht gesteld. Ook al speelt het probleem van
malafide handel en misstanden bij kattenfokkers veel minder dan bij hondenfokkers, toch zou het
chippen en registreren van katten het aantal (verwilderde) zwerfkatten kunnen verminderen. De
gevonden katten kunnen dan worden thuis gebracht!
Energietransitie financieel doordacht en niet alleen vanuit emotie
Gemeentebelangen is voorstander van duurzaamheid, maar wel met een gezonde afweging van alle
factoren. We zijn voorstander van zonne-energie en aardwarmte. Windturbines sluit
Gemeentebelangen uit. Windmolens doden vogels, geven geluids- en schaduwhinder voor de
omwonenden, verstoren het microklimaat en ontsieren het landschap.
Pijnacker-Nootdorp loopt voorop met duurzame energie. Het is belangrijk om hier verder mee aan de
slag te gaan, maar wel doordacht en niet doelloos geld pompen in plannen die bij voorbaar al tot
mislukken gedoemd zijn. Het is immers ons belastinggeld. Het is belangrijk om een langetermijnvisie
te ontwikkelen die betaalbaar is. Flinke investeringen moeten dus wel daadwerkelijk geld of
energiewinst gaan opleveren.
Onze gemeente heeft twee briljante ondernemers die investeren in aardwarmte. Laten we ook als
gemeente daar eens iets meer mee gaan doen! Laten we eens gaan berekenen of we een netwerk
kunnen aanleggen waarmee we huizen kunnen verwarmen met warm water uit de grond. Als het
mogelijk is, laten we dan zorgen dat het er komt. Lokaal, maar de hele wereld kijkt mee! Goed voor
ons imago! De nieuw te bouwen wijk Tuindershof zal hierdoor kunnen worden verwarmd.
Dat zijn echter de nieuwe huizen. Ook de bestaande woningen moeten we aanpassen om het doel
energieneutraal in 2050 te kunnen behalen. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen nodig.
Gemeentebelangen maakt zich sterk om inwoners advies te geven op belangrijke momenten, zoals
bij vervanging van de keuken, vervanging van de ketel, of bij verkoop van uw huis. Wat kun je als
inwoner doen om van het gas af te gaan, hoe kom je tot meer energieneutraliteit in je woning? Is de
aanschaf van een warmtepomp mogelijk in je huis, wat kost dat en hoe gaan we dat financieren? Kan
dit in de hypotheek worden meegenomen bij de aankoop van een woning? Dit zijn de echte zaken
waar je als overheid niet moet betuttelen maar moet aangeven wat er wel kan. Een campagne Van
Gas Los, zoals andere gemeenten organiseren kan onze inwoners daarbij ondersteunen, samen met
lokale ondernemers die hier al veel kennis over hebben ontwikkeld.
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Colofon
Programmacommissie:
- Bernard Minderhoud;
- Ina Mantjes-Schubart;
- Richard van Oevelen;
- Bianca van Petegem;
- Bartjan Kerklaan;
- John Thuring;
- Kees Jongh;
- Vivian Noordzij;
- Carla Bok;
- Jan van Overdam;
- Judith Junggeburt;
- Ibrahim Ahmed;
- Paul Slegtenhorst.
Met dank voor het aanleveren van input:
- Rondom Wonen;
- Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp (OVPN);
- LTO-Noord Glaskracht;
- VNO NCW;
- Ondernemend 3B;
- Stichting Welzijn Ondersteuning Pijnacker (SWOP);
- COC Haaglanden;
- KBO/PCOB;
- Sportverenigingen;
- Dierenbescherming;
- Diverse bewonersverenigingen;
- Diverse actieve inwoners van Pijnacker-Nootdorp.
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