2

VOORWOORD
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2022-2026 van de
lokale politieke partij Gemeentebelangen PijnackerNootdorp.
In het programma maken wij duidelijk wat wij de
komende raadsperiode willen bereiken. Uiteraard hangt
dat mede af van het aantal zetels dat wij na de
verkiezingen van 16 maart 2022 in de gemeenteraad
zullen krijgen. Hoe meer zetels hoe meer invloed wij
kunnen uitoefenen! Stem daarom op ons om ook uw
stem in de raad te laten horen.
Gemeentebelangen heeft zich de afgelopen periode
ingezet voor de inwoners van onze gemeente. Wij
luisteren naar onze inwoners en ondersteunen hen waar
het kan. Niet alleen met raad maar zeker ook met daad
als zij klem komen te zitten in de bureaucratische molens
van de overheid. Inwoners deden en doen nooit
tevergeefs een beroep op onze raadsleden!
Vele onderwerpen komen aan bod. Wij wensen u veel
plezier met het doornemen van ons
verkiezingsprogramma.

Bernard Minderhoud
Lijsttrekker
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Speerpunten Gemeentebelangen 2022-2026:

• Een financieel gezonde gemeente.
• Alleen betaalbaar verduurzamen.
• Sport is voor iedereen.
• Weg met bureaucratie en overbodige regels.
• Kostenverlaging in plaats van lastenverzwaring.
• Behoud van een groene gemeente.
• Veiligheid binnen en buiten.
• Lokaal gaat voor regionaal.
• Jongeren moeten een stem krijgen.
• Laat ondernemers ondernemen.
• Een transparant en eerlijk lokaal bestuur.
• Behoud de identiteit van onze kernen.
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Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp:
Echt in het belang van de gemeente!
Echt altijd weten wat er speelt
Sinds de oprichting in 2010 heeft
Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp (GBPN)
zich ontpopt als een partij die het verschil weet te
maken. Een partij met het hart op de tong, maar
altijd goed onderbouwd. Doordat wij niet
worden beïnvloed door de landelijke politiek, zijn
wij in staat om echt altijd op te komen voor onze
inwoners. Wij staan dan ook midden in de
gemeente door niet alleen het gebruik van
sociale media, maar ook door echt met inwoners
en ondernemers te praten. Als straight forward
partij die zich rechts van het midden positioneert,
hebben wij reeds de nodige resultaten behaald.
Echt lokaal betrokken
Gemeentebelangen is een partij die midden in
de maatschappij staat. In tegenstelling tot vele
andere partijen, wordt onze partij gerund door
mensen uit de praktijk. Mensen met ruime kennis
binnen de lokale politiek, maar ook met de
ervaring in het bedrijfsleven. Onze partij bestaat
niet uit partijleden die via de lokale politiek hun
landelijke ambities als politicus willen
waarmaken, maar uit inwoners die zich echt voor
de gemeente willen inzetten. Zowel onze fractie
als onze leden zijn woonachtig in alle
dorpskernen van de gemeente. Hierdoor weten
wij echt wat er lokaal speelt in zowel Delfgauw,
Pijnacker, Nootdorp als de Oude Leede. Alleen
met deze insteek zijn wij gezamenlijk in staat om
van Pijnacker-Nootdorp een nog mooiere
gemeente te maken.
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Echt open en transparant
Wij maken politiek bereikbaar voor eenieder.
Geen moeilijke termen, maar gewoon zeggen
waar het op staat. Eerlijk en transparant is waar
wij van houden en waar wij ons hard voor maken.
Openheid van zaken is een groot goed. Daarom
proberen wij onze inwoners zoveel mogelijk
overal bij te betrekken. Hiervoor maken wij
gebruik van onze sociale media en de website.
Onze leden en belangstellenden ontvangen
maandelijks onze nieuwsbrief. Ook is het
mogelijk om fractievergaderingen bij te wonen
om zo laagdrempelig kennis te kunnen maken
met de lokale politiek. Als lid van
Gemeentebelangen steun je niet alleen hetgeen
wij nastreven, maar heb je ook een stem bij de
algemene ledenvergadering.
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Echt een tikkeltje eigenwijs
Gemeentebelangen staat sinds de oprichting
bekend als de partij die een tikkeltje eigenwijs is.
Een partij die voet bij stuk houdt en zich niet met
een mooi verhaal laat afschepen. Wij zien dit zelf
als het grote verschil tussen Gemeentebelangen
en andere partijen. Wat wij doen, doen wij echt in
het belang van de gemeente en haar inwoners.
Wanneer wij niet het juiste gevoel ergens bij
hebben, zoeken wij dit tot op de bodem uit en
verdedigen wij dit punt om de mening van
inwoners en ondernemers over te brengen. Van
de raad met daarin alle partijvertegenwoordigers
tot aan het college, bestaande uit burgemeester
en wethouders. Ieder fractielid heeft een eigen
portefeuille met daarin belangrijke onderwerpen
binnen de gemeente. Vanzelfsprekend is er ook
een goede afstemming tussen de fractieleden
onderling.
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Echt in het belang van de gemeente
Wij zijn er niet alleen voor de inwoners, maar ook
voor de ondernemers. Zij maken dat onze
gemeente een fijne gemeente is om in te wonen
en te werken. Van Oude Leede tot Delfgauw en
van Nootdorp tot Pijnacker. Iedere kern heeft zijn
eigen karakter, zijn eigen cultuur en
ondernemersklimaat. Daarom is het belangrijk
dat iedere kern is vertegenwoordigd binnen onze
partij. Om onze gemeente nog mooier te maken,
zoeken wij nieuwe leden die dit samen met ons
willen bewerkstelligen. Als lid blijf je op de
hoogte van wat er speelt binnen de lokale
politiek, heb je de mogelijkheid om jouw mening
te uiten én om samen met ons het verschil te
maken. Aanmelden kan via www.gbpn.nl.
Laten we er samen iets moois van maken!
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Standpunten per onderwerp
Ons verkiezingsprogramma telt in totaal 34
bladzijden. Om jou een snel overzicht te geven
van waar wij voor staan met Gemeentebelangen,
hebben wij onze standpunten per onderwerp
uitgelicht. Zo kan jij snel zien hoe
Gemeentebelangen zich de komende periode
zal gaan inzetten voor onze mooie gemeente.
Wil je meer lezen over een van de onderwerpen?
Klik dan op de titel om naar dat hoofdstuk te
gaan.
1. Financiën
-

Financieel gezonde gemeente vanuit
eigen kracht.
Een sluitende begroting zonder
aannames.
Financiële impuls van het rijk als extra
beschouwen.

2. Duurzaamheid
-

Inzet zonne-energie op daken in plaats
van zonneweides.
Een realistische en betaalbare
energietransitie.
Tegen horizonvervuilende windmolens.

3. Natuur & Recreatie
-

Verbeterde waterkwaliteit voor natuur en
recreatie in buitengebieden.
Meer ruimte voor activiteiten op
openbare plekken.
Bescherming en behoudt van flora en
fauna.
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4. Sport
-

Uitbreiding Jeugdfonds Sport & Cultuur
naar volwassenen.
Verenigingen mogelijkheden bieden om
makkelijker niet-sporters aan te trekken.
Meer sportfaciliteiten in de openbare
ruimte.

5. Veiligheid
-

Cameratoezicht in winkelcentra invoeren.
Een inclusieve gemeente waarin iedereen
zich veilig voelt.
Preventie en vroeg signalering om erger
te voorkomen.

6. Wonen & Leefbaarheid
-

Weldoordacht en ruimtelijk bouwen.
Bouwen naar behoefte en voor de eigen
inwoners.
Steunen particuliere initiatieven om
woningnood op te lossen.
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7. Afvalbeleid
-

Verlagen van de afvalkosten.
Onderzoek naar betere manier afval
verwerken.
Genoeg mensen en middelen om de
gemeente schoon te houden.

10. Economie
•
•

Ondernemen zonder overbodige regels.
Lagere lokale lasten door logisch financieel
beleid.
Vergunningen makkelijker aanvragen en
sneller verwerken.
Horeca meer ruimte en stimuleren lokale
evenementen.

•
•

8. Welzijn
-

-

-

Tegen de komst van luchtvervuilende
producenten als houtstookovens.
Inwoners met ondersteuning en vooral op
eigen kracht financieel gezond laten
worden.
Stimuleren maatschappelijke
betrokkenheid op sociaal en cultureel
vlak.
Waterkwaliteit bevorderen ten behoeve
van flora en fauna.

9. Infrastructuur
•
•
•

Werkzaamheden binnen de gemeente
beter plannen en communiceren.
Een logisch strooibeleid voor de veiligheid
van onze inwoners.
Goede verbindingen voor fietsers, maar
zeker ook automobilisten.
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11. Jeugdzorg
•
•
•

Betere afweging maken qua
verantwoordelijkheid.
Openheid in cijfers om als raad te kunnen
sturen.
Integraal systeem met een leidend BSNnummer om dubbeltelling tegen te gaan.

12. Democratie
•
•
•

Duidelijke, transparante en snelle
communicatie naar inwoners.
Jongerenraad invoeren voor advies en
betrokkenheid jongeren.
Meningspeilingen om beter in te kunnen
spelen op wensen inwoners.
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1. Financiën
Wonen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp,
betekent wonen in een fijne gemeente. Iedere
dorpskern heeft zijn eigen unieke
eigenschappen en dat maakt het fijn om hier te
wonen. Voor jou als inwoner is het belangrijk dat
de gemeente waarin jij woont, het financieel
goed op orde heeft. Gemeentebelangen heeft
zich hier meerdere malen hard voor gemaakt in
de afgelopen vier jaar en zal dit ook de
komende vier jaar doen.
1.1 Financieel gezonde gemeente
Als gemeente hebben wij het de afgelopen jaren
heel goed gehad. Een mooie eenmalige
uitkering door het verkopen van aandelen Eneco.
Maar we hebben aan de andere kant ook veel
investeringen gedaan. Scholen en andere
gebouwen zullen de komende tijd verrijzen, zijn
in aanbouw of zijn reeds gerealiseerd. Ondanks
die financiële impuls door de verkoop van de
Enecogelden, is het financiële plaatje voor de
komende jaren minder mooi dan wordt
voorgesteld.
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Wij als Gemeentebelangen hebben al vele malen
aangegeven dat het uitgeven van spaargeld niet
kan blijven doorgaan. Het opeten van een buffer
zorgt ervoor dat het steeds moelijker gaat
worden. We zien dit helaas nu al terug in het
huishoudboekje van onze gemeente.
1.2 Financiële impuls vanuit het rijk als extra
beschouwen
Om te voorkomen dat donkere wolken zich
boven onze gemeente samenpakken, willen wij
ingrijpen. Als partij willen wij een sluitende
begroting. Een waarbij we geen voorschot
nemen op een mogelijke rijksbijdrage die wij wel
of niet ontvangen. Wij willen duidelijkheid en
uitgaan van zekerheden, ook als dit betekent dat
daar lastige keuzes uit voort zullen komen. Wij
hopen niet op een extra bijdrage die vanuit het
rijk loskomt. Wij geloven in de kracht van onszelf
als het gaat om financiën en houden dus liever
zelf de broek op. En als er dan toch een
financiële impuls komt vanuit het rijk? Dan willen
wij dat deze wordt ingezet om meer voor jou als
inwoner te doen. Meer woningen en meer
voorzieningen. Zodat jij en mede inwoners van
Gemeente Pijnacker-Nootdorp hier profijt van
hebben.
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2. DUURZAAMHEID
De wereld is mooi om ons heen. We hebben een
hele groene gemeente en er zijn veel plekken
om te recreëren of tot rust te komen in de
drukke randstad. Veel inwoners kennen nog de
tijden waarin er geen weides vol met
zonnepanelen en landschapsverwoestende
windparken waren. Wij zijn echt niet blind voor
de aanpassingen die gedaan moeten worden
voor een duurzamere gemeente, maar wat ons
betreft wel met aanpassingen die het landelijke
karakter zoveel mogelijk behouden en de
leefomgeving plezierig houden. Echt duurzaam
dus.
2.1 Tegen windenergie
We zijn het allemaal met elkaar eens dat we
moeten kijken hoe we deze wereld op een goede
wijze kunnen doorgeven aan de volgende
generatie. Daarom is Gemeentebelangen
faliekant tegen de bouw van windmolens die
zorgen voor horizonvervuiling, slagschaduw en
forse geluidshinder. Naast dat ze jaarlijks
duizenden vogels het leven kosten, is er ook nog
geen oplossing voor het verwerken van
windmolens na demontage. Hoezo duurzaam?
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2.2 Inzet van zonne-energie
Zonne-energie is in tegenstelling tot windmolens
wel een mogelijkheid, echter dan wel alleen op
daken en niet in de schaarse mooie
groengebieden in de drukke randstad.
'Zonneweides' zijn dan ook wat ons betreft
uitgesloten. Naast zonne-energie op daken, is
ook aardwarmte een initiatief waar wij positief
tegenover staan. Aardwarmtemogelijkheden
hebben wij al door onze innovatieve
ondernemers tot onze beschikking. Als het aan
ons ligt, gaan we dit eerst verder uitwerken om
de volgende stap te kunnen maken naar een
duurzamere gemeente.
2.3 Energietransitie algemeen
Het nu al vastpinnen van grote infrastructurele
uitgaven om van het gas af te gaan, is wat ons
betreft nog veel te vroeg. Wij hebben nog jaren
te gaan en de haalbaarheid van de doelen in de
klimaatwet zijn nog lang niet zo zeker als gedacht
door de bedenkers ervan. Zorgvuldigheid gaat
boven wensdenken. Ja, wij willen veranderen
naar een meer energiezuinige samenleving,
uiteindelijk gebaseerd op een fossiele brandstof
vrije wereld, maar dan wel in realistische stappen.
Stappen waarbij iedereen mee kan doen en niet
voor peperdure investeringen komt te staan die
uiteindelijk niet gaan brengen wat er gevraagd is.
Kernenergie is wat ons betreft onontbeerlijk om
de doelen te halen.
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3. Natuur en recreatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp profileert zich
als een groene en duurzame gemeente. Het
groene karakter is ons handelsmerk en een
belangrijke drijfveer voor inwoners om hier te
komen wonen. De gemeente is omringd door
natuur en weilanden. Dit alles midden in de
randstad, terwijl het landelijk karakter nog volop
voelbaar is. Bekend zijn o.a. Buytenhout, de
Groenzoom en de polders in Oude Leede.
3.1 Benutten van recreatie
De Dobbeplas maakt samen met vijf andere
natuur- en recreatiegebieden deel uit van het
regiopark Buytenhout. De Dobbeplas is de plek
om te zwemmen, te surfen of te vissen. Het water
van de plas moet schoner en blauwalg moet
worden bestreden. Dit kost geld, maar is een
essentieel onderdeel voor het woongenot van
onze inwoners. Gemeentebelangen zou graag zien
dat er meer recreatie op de Dobbeplas plaatsvindt
zonder de natuur daarbij te benadelen. Dit biedt
direct ook ruimte voor lokale ondernemers om op
te anticiperen. Denk aan de verhuur van roeiboten,
kano’s en waterfietsen. Gemotoriseerde boten
blijven nadrukkelijk verboden.

Naast de Dobbeplas zijn wij ook van mening dat er
meer aandacht uit mag gaan naar het
aantrekkelijker maken van het amfitheater in
Nootdorp. Hier kan worden gedacht aan
optredens in het kader van muziek en toneel in de
zomermaanden. Door verschillende plekken te
creëren waar inwoners zich kunnen terugtrekken,
verdelen we de drukte en kan ieder op zijn of haar
manier genieten van wat onze gemeente hen te
bieden heeft. Laat mensen zich met elkaar
verbinden in onze prachtige groene gemeente.
3.2 Behoudt van flora en fauna
Gemeentebelangen vindt het onderhoud aan het
groen belangrijk. Auto’s die parkeren in het groen
of in de wadi’s willen wij tegengaan.
Gemeentebelangen is niet van mening dat er
strengere regels moeten komen voor het kappen
van bomen in onze gemeente. Er is immers al een
vergunningsplicht, zodat hier verstandig mee
wordt omgegaan. Er moet wel bij het onderhoud
aan het groen rekening worden gehouden met het
broedseizoen en de bescherming van zowel flora
als fauna. Er moet ruimte zijn voor voldoende
diversiteit in begroeiing langs de (natuurlijke)
oever.

Foto Dobbeplas | ©Fred Leeflang
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4. Sport
In tijden van een pandemie is gebleken hoe
belangrijk sporten is. Sporten om stress te
verminderen, sporten om fit te blijven en sporten
als een vorm van verbinding. Sporten zorgt voor
een hogere arbeidsproductiviteit, betere
leerprestaties, voorkomen van ziektes en het
draagt bij aan een actieve deelnameparticipatie
binnen onze gemeente. Gemeentebelangen vindt
sporten enorm belangrijk en zet zich hier dan ook
voor in om dit voor iedereen mogelijk te maken
tegen een zo betaalbaar mogelijk tarief.
Sportaccommodaties moeten goed worden
onderhouden. De realisatie van de nieuwe Jan
Jansenhal in Nootdorp is een aanwinst voor onze
gemeente.
4.1 Sporten voor iedereen mogelijk
Participatie binnen onze gemeente is van groot
belang. Kinderen die samen bewegen en zo
vriendjes maken, ouderen die samen bewegen om
zo uit hun sociaal isolement te komen en
statushouders en mensen met een beperking die
bewegen om zo actief deel te nemen aan de
maatschappij. Met een grote diversiteit aan
sporten binnen onze gemeente, vindt
Gemeentebelangen dat iedereen moet kunnen
sporten. Sporten verbindt en daar zetten wij ons
bij Gemeentebelangen voor in. Wij zijn dan ook
voor een uitbreiding van het Jeugdfonds Sport &
Cultuur naar volwassenen.
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4.2. Sportclubs een maatschappelijke rol
De rol van sportclubs binnen onze gemeente is van
groot belang voor de sociale verbinding. Daarom
vindt Gemeentebelangen het belangrijk dat
sportclubs hun verantwoordelijkheid kunnen
nemen op dit vlak. Door het huidige beleid voort
te zetten, aangevuld met nieuw op te zetten
beleid, waarbij het voor verenigingen
gemakkelijker wordt gemaakt om ook niet sporters
aan te trekken op zowel de wedstrijddagen als niet
wedstrijddagen.
4.3 Sportfaciliteiten buiten
In onze gemeente is een aantal plekken waar
buiten kan worden gesport. Deze zijn soms zo druk
bezocht in de zomermaanden, dat mensen hier
niet terecht kunnen. Sporten is belangrijk en zo
ook het buitenleven. Gemeentebelangen wil zich
inzetten voor meer faciliteiten om buiten te kunnen
sporten. Een gezonde geest in een gezond
lichaam! Hierbij wordt gedacht aan skatebanen
met aangrenzend basketbal -en/of voetbalvelden
en meer sport- en speeltoestellen in de openbare
ruimte.
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5. Veiligheid
Gemeentebelangen neemt veiligheid zeer serieus
en komt regelmatig met nieuwe initiatieven om
dit kracht bij te zetten. Veiligheid is van groot
belang voor onze inwoners. Iedereen wil
voorkomen dat er in zijn huis wordt ingebroken.
We irriteren ons wanneer er iets vernield wordt,
ook al is het niet ons eigendom. Wij vinden het
belangrijk dat je op ieder moment van de dag
veilig over staat kunt lopen. Vanuit de gemeente
mag er wat ons betreft meer geld worden
uitgetrokken voor handhaving en BOA’s om dit
doel te bewerkstelligen. Wanneer wij een beroep
moeten doen op de politie, dan moet deze ook
beschikbaar zijn. Gemeentebelangen wil ook de
komende raadsperiode aandacht besteden aan
onder andere de volgende onderwerpen.
5.1 Woninginbraken
Gemeentebelangen vindt het van groot
belang dat jij je als inwoner veilig voelt in jouw
woning. Daarom dienen woningen te zijn voorzien
van goed hang- en sluitwerk en moeten woningen
als het donker is goed verlicht kunnen zijn. Al deze
voorwaarden staan onder andere vermeld in het
Politiekeurmerk Veilig Wonen, voor zowel
bestaande bouw als nieuwbouwwijken. In onze
gemeente wordt het Politiekeurmerk Veilig Wonen
nog niet toegepast in nieuwbouwwijken en wij zijn
van mening dat dit verplicht moet worden gesteld.
Toekomstige bewoners van nieuwbouwwijken
moeten op dit punt beter worden voorgelicht over
de voordelen hiervan. Wij zijn voorstander van
Whatsapp groepen in buurten en van
buurtpreventieprojecten. Wijktoezicht, als
onderdeel van buurtpreventie, juichen wij toe.
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5.2 Ondermijning
Ondermijning begint waar onderwereld en
bovenwereld samenkomen. Denk hierbij aan het
huren en kopen van panden om er een criminele
activiteit in onder te brengen. Hierbij wordt
“samengewerkt” met bijvoorbeeld makelaars,
autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en
notarissen. Wij vinden dat gemeente en politie
samen met andere opsporingsdiensten hier
onderzoek naar moeten doen om de veiligheid van
onze inwoners te kunnen waarborgen.
5.3 Cybercrime
Cybercrime is helaas steeds meer een feit en ook
binnen onze gemeente en bij onze inwoners
gebeurt dit. Cybercrime wordt ook wel
computercriminaliteit genoemd. Mensen worden
gelokt met aantrekkelijke aanbiedingen, de vraag
om iets voor hun bank te verifiëren of
aanmaningen die niet van echt te onderscheiden
zijn. Het strafbare feit wordt dus gepleegd via de
mail of website met soms hele grote nadelige
financiële gevolgen. Op het gebied van
voorlichting aan de inwoners over de gevaren
hiervan ligt een taak voor onze gemeente.
5.4 Verloedering
Wij willen verloedering van bedrijventerreinen en
de gemeente op zich tegengaan. Wij zullen dit
verschijnsel en de problemen die wij signaleren
voortdurend onder de aandacht van het college
brengen om hiertegen op te treden. Onderwerpen
zoals rondzwervende winkelwagentjes, het
dumpen van afval en het parkeren van auto’s waar
het niet hoort, zoals bijvoorbeeld in het groen,
moeten weer in de Algemeen Plaatselijke
Verordening (APV) worden opgenomen om
verloedering op dit vlak te voorkomen.
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5.5 Coffeeshop
Gemeentebelangen is tegenstander van de
vestiging van een coffeeshop in onze gemeente,
waarmee bedoeld wordt de verkoop van
(soft)drugs. Actieve verkoop van (soft)drugs aan
minderjarigen willen wij niet stimuleren of
gemakkelijk maken. Hoewel in sommige
gemeenten een coffeeshop op grote afstand van
scholen is toegestaan willen wij dit verschijnsel in
onze gemeente niet hebben, nog los van de
gezondheidsrisico's voor de inwoner. Het trekt
criminelen aan en kan de straathandel in drugs
bevorderen.
5.6 Cameratoezicht
Wij zijn voorstander van cameratoezicht in de
winkelcentra Ackershof in Pijnacker en de Parade
in Nootdorp. Cameratoezicht kan enorm
behulpzaam zijn in de bestrijding van strafbare
feiten. Te vaak gebeurt het nog dat ondernemers
de dupe zijn van overvallen. Wij vragen hier binnen
de raad al enige tijd de aandacht voor. Het
cameratoezicht staat onder de regie van de politie.
Wij streven ernaar om van het cameratoezicht
gebruik te maken na een calamiteit. De beelden
dienen te worden opgenomen en te worden
bewaard op grond van de wettelijke regels die
hiervoor zijn. Hierdoor kan de politie aan de hand
van een signalement de verdachte beter opsporen
en aanhouden.
5.7 Hangjongeren
Hangjongeren tref je overal aan en dus ook in onze
gemeente. Veelal zoeken zij plekken op waar zij
gezien kunnen worden, zoals in een
winkelcentrum, in de nabijheid van een snackbar of
op een plein. Politie en jeugd- en jongerenwerk
hebben hiervoor de nodige aandacht. Wij zijn van
mening dat jongeren elkaar moeten kunnen
opzoeken maar vinden dat overlast moet worden
voorkomen. Geluidsoverlast, vandalisme en
GBPN Verkiezingsprogramma 2022-2026

vernielingen moeten worden aangepakt. Politie en
handhavers hebben hierin een belangrijke taak.
5.8 HALT
Jongeren komen bij Halt terecht wanneer ze onder
andere een strafbaar feit hebben gepleegd. Ze
hebben bijvoorbeeld een vernieling gepleegd of
iets gestolen. De Halt-straf is in het belang van de
jongere. Zo leren ze hoe ze in het vervolg andere
keuzes kunnen maken. Op deze manier kunnen ze
een strafblad voorkomen. Gemeentebelangen is
voorstander van de Halt aanpak waardoor kan
worden voorkomen dat iemands jeugdzonde zijn
verdere leven nadelig kan beïnvloeden. Door te
investeren in preventie en vroegsignalering dalen
ook de (zorg)kosten.
5.9 Politie
Wij zijn van mening dat het politiebureau, in een
gemeente van ruim 56.000 inwoners, binnen onze
gemeentegrenzen moet blijven. Wij houden vast
aan de wettelijke norm dat er in onze gemeente
voldoende wijkagenten werkzaam zijn, namelijk 1
op de 5000 inwoners. Op dit moment is dit het
geval.
Ook vinden wij dat de gemeenteraad de
burgemeester meer moet bevragen over zijn
wettelijke taak inzake de politie. Meer
terugkoppeling en openheid van zaken zijn
belangrijk voor het goed kunnen functioneren van
de raad in deze.
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5.10 Brandweer
Wij zijn voorstander van een brandweerkorps in
onze gemeente dat deel uitmaakt van het
regionale brandweerkorps Haaglanden. Hierdoor
is samenwerking tussen de diverse
brandweerkorpsen beter en efficiënter geregeld.
Wel moet er voldoende aandacht blijven voor de
werving en het in dienst houden van de vrijwilligers
bij de brandweer. Preventievoorlichting van de
brandweer aan huiseigenaren moet worden
gestimuleerd.
5.11 Vuurwerkverbod
Wij vinden dat een algeheel vuurwerkverbod niet
nodig is. Een verbod op knalvuurwerk om zware
ongelukken te voorkomen en om de dieren te
ontzien vinden wij wel aanvaardbaar, maar
siervuurwerk moet zeker toegestaan blijven. Het is
onlosmakelijk verbonden met de
jaarwisselingsfeesten.
5.12 Veiligheid binnen en op straat
Wij zijn van mening dat iedereen binnen onze
gemeente zich veilig moet voelen. Wij
ondersteunen artikel 1 van onze grondwet:
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in
gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan
ook, is niet toegestaan.”
Een inclusieve gemeente is belangrijk en
Gemeentebelangen stimuleert de initiatieven die
eraan bijdragen dat iedere inwoner zich veilig voelt
én geaccepteerd. Dat vergt een wederzijdse
inspanning van alle inwoners en gemeente.
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6. Wonen en Leefbaarheid
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een fijne
gemeente om in te wonen. De leefbaarheid is
goed te noemen en de bereikbaarheid eveneens.
Ondanks de huidige mix tussen de verschillende
typen woningen, vinden wij het belangrijk om de
eigen inwoners voorrang te geven bij
nieuwbouwprojecten, maar ook bij het toewijzen
van sociale huur- en/of koopwoningen.
6.1 Ruimtelijk en Weldoordacht
Pijnacker-Nootdorp is een groene oase van rust
tussen de grote steden. Wij gaan daarom voor een
weldoordacht woonbeleid. Wij zijn geen
voorstander van veel hoogbouw en wanneer dit
toch gebeurt, moet het passen in het straatbeeld,
bijvoorbeeld aan de randen van de gemeente.
Hoogbouw zoals is gebeurd in het centrum van
Pijnacker vinden wij misplaatst. Door hier
weldoordacht mee om te gaan, kunnen we het
dorpse karakter behouden.
6.2 Bouwen naar behoefte
Bij het bouwen van nieuwe woningen is het
belangrijk om de woningbehoefte van onze
inwoners te kennen en in lijn daarmee plannen te
ontwikkelen. Op deze manier kunnen we zoveel
mogelijk in de behoeftes van onze eigen inwoners
voorzien. Wel legt Gemeentebelangen de grens
voor sociale huurwoningen op maximaal 30%,
maar we zouden graag wel meer sociale
koopwoningen gebouwd willen zien worden. Dat
gebeurt hier nog maar mondjesmaat, terwijl de
behoefte er zeker is.
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Wij zouden tevens graag zien dat er voor
verschillende doelgroepen wordt gebouwd, ook
conform de levensloop van inwoners. Bijvoorbeeld
vanuit ouderlijk huis/studentenkamer naar een
kleine (huur)woning, vandaar naar een
eengezinswoning, eventueel door naar een
riantere woning en vervolgens naar een
appartement. Het bouwen van tijdelijke woningen
zien we niet als een duurzame oplossing. Dat is
kostbaar en lost structureel niets op. Wat ons
betreft blijft de verantwoordelijkheid van het
woningbeleid in handen van de gemeente zelf en
wordt dit niet overgeheveld naar de provincie. Wij
zijn niet van mening dat statushouders voorrang
moeten krijgen bij de toewijzing van sociale
huurwoningen. Wij zien dit als discriminatie van de
inwoners die al vele jaren op de wachtlijst staan.
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 de mogelijkheden voor eigen
inwoners om huisvesting en werk te vinden binnen
de gemeente. Een extra huisvestingslocatie, alleen
voor statushouders, past niet binnen de gestelde
kaders. Gemeentebelangen is niet van plan dit te
verruimen.
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6.3 Initiatieven steunen die problemen oplossen
voor woningnood
De opgave op het gebied van woningbouw is
groot. Om deze reden zien wij initiatieven van
inwoners of ondernemers, zoals de Nieuwe
Kooltuin, graag tegemoet. Deze zullen we moeten
beoordelen en waar mogelijk gaan realiseren. Als
kassen op verzoek van tuinders kunnen worden
vervangen door woningen, dan vermindert dat
meteen de lichtvervuiling. Gemeentebelangen is
dan ook tegen een beleid om alle lichtvervuiling
door kassen tegen te gaan, b.v. door
verduistering. We kunnen het geleidelijk
aanpakken. Er moet een goede buffer komen
tussen kassen en nieuwe woningen. Laten we als
inwoners en gemeente de handen ineenslaan en
aan de slag gaan. Een win-winsituatie voor alle
partijen en zeker voor de woningzoekenden.

6.5 Parkeren en verkeersdrukte
Wij zien in de huidige beleidsvoorstellen dat er te
weinig rekening wordt gehouden met de
verkeersdrukte. Gemeentebelangen neemt de
automobilist serieus en wil om deze reden
voldoende parkeerplekken realiseren, omdat
inwoners over het algemeen graag beschikken
over een eigen auto. Het project van deelauto's is
geen succes gebleken. We moeten ook rekening
houden met de huidige ontwikkelingen dat er
meer elektrische auto's bij komen. Elektrisch rijden
moeten wij als gemeente stimuleren en daarvoor
moeten voldoende laadpalen beschikbaar komen.

6.4 Leefbaarheid
De kracht van een kleine gemeente zit veelal in de
mate van gezelligheid en saamhorigheid. Daarom
moet de gemeente goed kijken naar de
mogelijkheden voor recreatie en
groenvoorzieningen. Genoeg speeltuinen en
parken voor de inwoners is hier een goed
voorbeeld van. Alles moet wel goed onderhouden
blijven en afgestemd zijn op de verschillende
leeftijdsgroepen die onze gemeente kent.

Gemeentebelangen maakte een einde aan een
langdurig traject van communiceren met de gemeente
over het vervangen/repareren van de levensgevaarlijke
ondervloer. Binnen 2 maanden konden de kinderen
weer veilig spelen.
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7. Afvalbeleid
Als Gemeentebelangen zetten wij vraagtekens bij
de samenwerking met Avalex en de manier
waarop afval wordt opgehaald en verwerkt. Wij
zijn dan ook van mening dat er betere manieren
zijn. Wij willen graag af van de twijfelachtige eer
dat we de duurste gemeente zijn wat betreft
afvalstoffenheffing. Daarnaast vinden wij een
schone gemeente belangrijk voor het woongenot
van de inwoners van de gemeente PijnackerNootdorp.
7.1 Verwerking van afval
Gemeentebelangen staat voor een goed
afvalbeleid dat ook recht doet aan de hoogte van
de heffing die wordt betaald. Wij zijn van mening
dat dit op dit moment niet in balans is. Afval is een
grondstof die geld moet opleveren. Plastic wordt
net als glas en papier hergebruikt. Restafval wordt
verbrand om warmte te produceren wat ook weer
wordt verkocht. Al met al zouden we dus in
principe geld toe moeten krijgen in plaats van te
betalen.
Het ophalen van afval kost geld en voor het
verwerken ervan betaal je later ook nog een keer.
Wij kiezen ervoor om de komende periode te
onderzoeken of de afvalstoffenheffing voor onze
inwoners omlaag kan. In plaats van het afval te
laten scheiden, waardoor steeds de verschillende
afvalstromen apart moeten worden opgehaald,
zou het wat Gemeentebelangen betreft beter zijn
weer terug te gaan naar alleen rest en groenafval,
en de na scheiding over te laten aan de
afvalverwerker. Hiermee maken we ook direct een
eind aan hoge kosten voor het ophalen van
(grof)vuil bij mensen thuis.
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7.2 Schone gemeente
Gemeentebelangen heeft vanzelfsprekend de
ambitie om Pijnacker-Nootdorp een schone
gemeente te laten blijven. Dit betekent dat er
binnen de gemeente genoeg prullenbakken
aanwezig zijn, die dan wel tijdig worden geleegd,
en dat de groenvoorzieningen en velden ook
worden schoongehouden.
Helaas hebben we in de afgelopen raadsperiode
vaak moeten constateren dat mensen het vuilnis
achterlaten bij openbare plekken en terreinen van
sportorganisaties. Naast het realiseren van meer
en betere voorzieningen, mag tegen de vervuilers
harder worden opgetreden. Ook tegen de hinder
die inwoners ondervinden van
hondenuitwerpselen. Echter, wel aan ons als
gemeente de taak om te zorgen dat het voor
hondenbezitters gemakkelijker wordt om
hondenpoep weg te kunnen gooien door het
plaatsen van meer prullenbakken.
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8. WELZIJN
Het welzijn van onze inwoners is belangrijk. Wij
vinden het belangrijk dat onze inwoners in een
gezonde omgeving leven en actief kunnen
deelnemen aan een samenleving die hiervoor
openstaat. Armoede mag geen invloed hebben
op het leven van kinderen. Ondersteuning moet
worden verleend, maar verantwoordelijkheid
vanuit ouders/verzorgers is een vereiste. Eropuit
gaan in de eigen gemeente moet worden
gestimuleerd. Aan de gemeente de taak om het
groen dat wij hebben goed te onderhouden.
8.1 Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit in onze omgeving is van vele
factoren afhankelijk. Ingeklemd tussen een aantal
van Nederlands drukste snelwegen en de industrie
van Rotterdam zijn we niet zelf ‘in control’ op dit
punt. Wat we wel kunnen voorkomen is dat er
lokaal andere vervuilende producenten komen die
de luchtkwaliteit verslechteren. Dat is de reden dat
onze partij er met succes voor gestreden heeft dat
er geen houtstookoven in onze gemeente kon
worden gerealiseerd. Dit is onder andere te
danken aan de inzet van onze raadsleden in de
raad!
8.2 Armoede
Wij zijn van mening dat er in ons land geen
armoede hoeft te zijn. Er zijn vele organisaties die
kunnen helpen als de nood aan de man is. Wij
vinden het belangrijk om er eerder bij te zijn zodat
mensen niet dieper in de schulden te raken. We
zijn er voorstander dat er een gedegen
bestaansminimum is en dat met name kinderen
geen hinder mogen ondervinden van de
geldzorgen van hun ouders. Het Jeugdfonds Sport
en Cultuur zal dan ook steun blijven krijgen van
onze fractie, net zoals de voedselbanken.
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Een kind moet goed kunnen eten om
leerachterstanden en gezondheidsproblemen te
voorkomen. Wel zijn wij van mening dat de
verantwoordelijkheid om zo goed en zo snel
mogelijk uit financieel benarde situaties te komen
in eerste instantie bij de ouders of verzorgers zelf
ligt. Het is belangrijk om daar waar nodig
ondersteuning te bieden om de juiste weg naar
oplossingen te vinden. Daar maken wij als fractie
graag ook financiële middelen voor vrij.
Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner van
Pijnacker-Nootdorp de Nederlandse taal en
gewoontes voldoende kent en beheerst om goed
te kunnen integreren en te functioneren binnen
onze gemeenschap. Gemeentebelangen wil echter
geen extra geld vrij maken voor de integratie van
statushouders omdat de statushouders dit nu al
kunnen regelen in de vorm van een lening bij de
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

20

8.3 Maatschappelijke betrokkenheid
Het is belangrijk voor onze inwoners om
betrokken te worden en blijven bij de
maatschappij. Dit willen wij voor kinderen, maar
zeker ook voor ouderen doen door de drempel om
te sporten/bewegen te verlagen. Maar ook zijn
sociale voorzieningen belangrijk. Zo hebben we
bijvoorbeeld binnen onze gemeente een sociaal
cultureel centrum in Nootdorp en er zal nu ook
een centrum worden gerealiseerd in Pijnacker. Met
de realisatie van dit tweede centrum kunnen wij als
gemeente de komende jaren vooruit op sociaal en
cultureel vlak. Het uitbaten van Cultura in
Nootdorp, door de bibliotheek en betrokken
partners is van een hoog niveau en mede daardoor
vinden wij dat de gemeente dit moet blijven
steunen. Zelfs in moeilijke tijden hebben zij het
hoofd boven water gehouden door creatief
ondernemerschap te tonen. Dit geeft veel
vertrouwen in een toekomstige programmering
waar ook ruimte is voor de inwoners om elkaar
overdag en in de avonden te ontmoeten.

de opvang van deze gewonde inheemse dieren.
De wildopvang is geheel afhankelijk van subsidies
en giften. De keerzijde is dat we in de gemeente
ook te maken kunnen krijgen met dierplagen.
Hoewel Gemeentebelangen liever wil voorkomen
dat dieren worden gedood, kunnen we
noodzakelijk ingrijpen in het belang van een
gebalanceerd ecosysteem of voor de leefbaarheid
van de gemeente toestaan.
Er lopen in onze gemeente veel sloten. De een
mooi en diep en de ander ondiep en een bodem
bezaaid met bladeren. Samen met
Hoogheemraadschap moet onze gemeente hier
actiever op inspelen. We moeten vissterfte door te
weinig zuurstof voorkomen, door het water meer
te laten doorstromen. Een groene gemeente heeft
schone sloten nodig die bruisen van het leven
onder water en op het water met de vogels van
verschillende pluimage. Dit draagt direct bij aan
een evenwichtige natuur en passende
recreatiemogelijkheden waar Gemeentebelangen
zich eveneens hard voor maakt.

Ook zien wij de vestiging van een MBO-vakschool
als een mogelijke toevoeging aan het
onderwijsaanbod, mocht daar behoefte aan zijn
vanuit de inwoners. Gemeentebelangen is voor het
aanbieden van passend onderwijs binnen onze
gemeente.
8.4 Dierenwelzijn
Naast al het groen, kunnen we in onze gemeente
ook genieten van de dieren. Van lammetjes en
kievieten in de weilanden tot aan een ijsvogel
langs de diverse wateren. Kinderen leren al jong
wat de natuur hen te bieden heeft en ouderen
trekken eropuit voor een wandeling met of zonder
camera. Dat schept ook verplichtingen naar de
dieren toe waar we zo van genieten.
Gemeentebelangen is dan ook voor de steun aan
de Wildopvang Delft en omstreken, die zorgt voor
Foto Natuur Rijskade | ©Wilma Alleblas
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9. Infrastructuur
De gemeente Pijnacker-Nootdorp weet er
ondanks het stijgende aantal inwoners en de
uitbreiding van wegen in te slagen om het
landelijke en dorpse karakter te behouden.
Aandacht voor voldoende groen speelt hierbij een
grote rol. Ook buiten de gemeente wordt dit
erkend. Goede infrastructuur is cruciaal voor de
bereikbaarheid van ons dorp en daarom zet
Gemeentebelangen zich hiervoor in.
9.1 Snelheid en veiligheid
Onze mooie gemeente bestaat uit vier
verschillende kernen. Iedere kern is met elkaar
verbonden via wegen, fietspaden en openbaar
vervoer in de vorm van de Randstad Rail. Als een
van de weinige gemeentes hebben wij een N-weg
die is omgedoopt tot 30-km zone. Dit heeft de
leefbaarheid voor de inwoners aan de
Delftsestraatweg aanzienlijk verbeterd. 30-km
zones dienen dan ook dusdanig te zijn ingericht
dat het wordt bemoeilijkt om hier hard te rijden.
Denk aan plantenbakken, drempels of digitale
borden die aangeven hoe (te) hard er wordt
gereden. Hulpdiensten mogen echter geen hinder
ondervinden van deze snelheid beperkende
maatregelen.
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9.2 Onderhoud en omleidingen
De doorstroming binnen de gemeente moet te
allen tijde goed geregeld zijn. Onderhoud aan
onze wegen is van belang en moet goed
gebeuren. Wij
pleiten er dan ook voor dat wegwerkzaamheden
ver van tevoren worden gecommuniceerd en alle
direct betrokkenen via de aanwezige media hier
over tijdig worden geïnformeerd. Wij vinden dat er
een goed strooi- en veegbeleid moet zijn bij vorst
en hevige sneeuwval. Op vele wegen en
fietspaden wordt nog steeds niet geveegd of
gestrooid. Wij blijven hier aandacht voor vragen in
het belang van de veiligheid van onze inwoners en
ter voorkoming van (zorg)kosten.
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9.3 Bereikbaarheid en verkeersbewegingen
Binnen onze gemeente is er relatief veel verkeer
van en naar de verschillende dorpskernen. Ook
vrachtverkeer voor onze tuinders is dagelijks aan
de orde. Via de Noordeindseweg of Rijskade
vinden dan ook veel verkeersbewegingen plaats.
Wij zijn voorstander van het doortrekken van de
Komkommerweg om zo de drukke
Noordeindseweg en Rijskade te ontlasten van
vrachtverkeer. Niet alleen creëren we hiermee een
voordeel voor onze ondernemers en
transportbedrijven, maar kunnen we direct de
veiligheid en leefbaarheid voor onze inwoners
verbeteren. Ook moeten wij onderzoeken in
hoeverre een extra verbindingsweg tussen
Nootdorp en Pijnacker nodig en haalbaar is. De
huidige verbindingsweg is (te) kwetsbaar als deze
door welke situatie dan ook geblokkeerd wordt.
Goede verbindingen zijn van groot belang voor
een goede verkeersdoorstroming. Ook voor
fietsers is al veel bereikt met aanleg van goede
fietspaden. Er zijn verbindingen met allerhande
zogenoemde fietsknooppunten. Wij zijn geen
voorstander van dure prestigeprojecten, zoals het
'metropolitaanse' fietspad waarbij miljoenen
geïnvesteerd worden voor wijzigingen die niet het
verschil gaan maken. Wij streven naar een gezonde
balans tussen het gebruik van de fiets en de auto
waarbij de kans op verkeersongevallen wordt
geminimaliseerd. Laten we eerst zorgen dat de
(auto)wegen veilig zijn en de fietspaden voor de
fietsers veilig blijven.
9.4 Openbaar Vervoer & de nachtmetro
Gemeentebelangen zet zich in voor een
hoogwaardig openbaar vervoer in en rondom onze
gemeente. Zo hebben wij momenteel een
tramverbinding (Lijn 15) van Den Haag naar
Nootdorp, een tramverbinding (Lijn 19) van Delft
naar Ypenburg (vlakbij Nootdorp) en gaat de
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metrolijn (E-lijn) van Den Haag - Rotterdam ook
langs drie verschillende haltes binnen onze
gemeente. Daarnaast zijn er ook verschillende
buslijnen en buurtbussen om mensen van A naar B
te brengen. Kortom, er is door de jaren heen een
hoop verbeterd in het kader van het openbaar
vervoer en de verbindingen van en naar onze
gemeente. Wij willen onderzoeken hoe dit verder
kan worden verbeterd. Hierbij is het van belang
om te kijken waar vanuit onze inwoners behoefte
aan is. Zo kan er per lijn worden gekeken of er
meer of juist minder ritten gewenst zijn. Dit is
vanzelfsprekend onderhevig aan veranderende
omstandigheden en moet met regelmaat moet
worden geëvalueerd. Het kan ook zo zijn dat er
juist nieuwe verbindingen gewenst zijn. Door in te
spelen op de behoefte vanuit de inwoners, is een
bijkomend voordeel dat de verkeersdruk zal
afnemen wanneer meer inwoners gebruik gaan
maken van het openbaar. Het bieden van meer of
betere vervoersmogelijkheden zien wij als de beste
oplossing. Inwoners een keuze bieden in plaats
van hen deze te ontnemen.
Gemeentebelangen is voorstander van de
‘nachtmetro’. De nachtmetro zal in de late uren
rijden, zodat de mensen die uitgaan veilig en
goedkoop thuis kunnen komen. Wij constateren
dat er binnen onze gemeente weinig
uitgaansgelegenheden zijn en de jongeren daarom
de grote omliggende steden bezoeken zoals:
Delft, Rotterdam en Den Haag. Het laten rijden
van de E-lijn tijdens de late uren zal een positief
effect hebben op de leefbaarheid en
verkeersveiligheid.
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10.

Economie

Het ondernemersklimaat binnen de gemeente
Pijnacker-Nootdorp is goed, maar mag naar een
hoger niveau worden getild. Er zijn vandaag de
dag nog teveel belemmeringen om het
ondernemerschap ten volste te kunnen benutten.
We moeten trots zijn op onze ondernemers en
ook op lokale initiatieven van clubs en
verenigingen. Hier gaan wij ons ook de komende
raadsperiode weer voor inzetten.
10.1 Ondernemen zonder overbodige regels
Gemeentebelangen is een groot voorstander van
een gemeente die meedenkt en meewerkt met de
lokale ondernemers. De ondernemer moet hierbij
wel de nodige ruimte krijgen, bijvoorbeeld zelf
kunnen bepalen wanneer hij de zaak open is, zelfs
op een zondag of een feestdag. Het aantal
koopzondagen moet wat Gemeentebelangen
betreft dan ook niet beperkt worden. Betuttelende
en overbodige regels moeten wat ons betreft
worden weggenomen.
Gemeentebelangen is tegen gekunstelde
subsidies bv. om biologisch te gaan telen. De
markt zal zich richten op de wens van de klant.
Bovendien moet belastinggeld goed worden
besteed en daarbij moeten prioriteiten worden
gesteld. Biologisch telen valt hier wat ons betreft
buiten. Wij willen samen met de ondernemers
kijken hoe dit beter kan. Daarnaast willen wij ook
bekijken hoe wij de lokale ondernemers meer
kunnen betrekken bij de aanbestedingen van
Pijnacker-Nootdorp. Zodra de gemeente een
opdracht heeft, wordt die bij voorkeur neergelegd
bij de lokale ondernemers. Hierbij is onderlinge
concurrentie vanzelfsprekend toegestaan. Op deze
manier komt de uitvoering van lokaal beleid tot
stand door de lokale ondernemers.
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10.2 Vergunningen
Ondernemers, maar ook lokale initiatieven worden
tegengewerkt door nodeloos ingewikkeld
papierwerk en lange aanvraagtijden. De aanvraag
voor vergunningen moet eenvoudiger worden en
in een kort tijdsbestek kunnen worden
afgehandeld. De gemeente moet meedenken met
de inwoners en/of ondernemers en sneller
handelen om initiatieven die de gemeenschap ten
goede komt te omarmen.
10.3 Horeca
Wij zijn voor een soepele en meer uitgebreide
regeling voor terrassen van de lokale horeca. Door
de horeca ruimte te geven, vergroten we de
leefbaarheid en gezelligheid van onze gemeente
en maken we onszelf aantrekkelijker voor mensen
van binnen en buiten de gemeente. Hier hebben
we met z'n allen baat bij, zeker na alle
coronamaatregelen.
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10.4 Lagere lokale lasten
Pijnacker-Nootdorp is een prachtige gemeente om
te wonen, maar helaas ook een dure gemeente
voor de inwoners. Zo zijn de lokale lasten relatief
hoog, zoals is gebleken uit onderzoek. Om die
reden is het goed om de lokale overheid
effectiever te laten werken. Minder geld uitgeven
en efficiënter omgaan met de beschikbare
middelen. Dit zal zich moeten vertalen in lagere
lokale lasten voor de inwoner. Zo wordt er
bijvoorbeeld ook nog hondenbelasting geheven,
hetgeen compleet achterhaald is. Wat ons betreft
zou dit zonder meer kunnen worden afgeschaft.
Gemeentebelangen heeft door de jaren heen laten
zien een zinnig financieel beleid te willen voeren
en dit is ook ons streven voor de komende
raadsperiode.
10.5 Stimuleren lokale evenementen
Wij hebben nog steeds in meer of mindere mate te
maken met coronamaatregelen, en het vermoeden
is dat we hier nog enige tijd hinder van zullen
blijven ondervinden. Desondanks is het voor onze
gemeente belangrijk dat er op lokaal niveau
activiteiten blijven worden ondernomen.
Evenementen zorgen ervoor dat mensen elkaar
kunnen zien en spreken. Het kan ook een stimulans
zijn voor de lokale economie. Hiervoor moet wat
ons betreft budget worden vrijgemaakt. Maar het
moet ook mogelijk zijn om dit gemakkelijk te
realiseren zonder al te veel papierwerk. Uiteraard
mag het niet ten koste gaan van de leefbaarheid
en veiligheid van de inwoners.
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11.

Jeugdzorg

Jeugdzorg is al vele jaren een kostbaar onderdeel
binnen onze gemeente. Als Gemeentebelangen
vinden wij jeugdzorg belangrijk, alleen als
gemeente hebben wij te weinig inzicht in de
kosten en voortgang. Wij willen af van het te snel
iemand bij jeugdzorg onderbrengen. Zowel
vanwege de kosten als de ontwikkeling van het
kind. Wij zijn dan ook voorstander van een
integraal systeem.
11.1 Jeugdzorg normaliseren
Gemeentebelangen is er voorstander van om de
jeugdzorg te normaliseren. Wat ons betreft gaat
het om basiszaken. We moeten keuzes durven
maken. Wat hoort er bij zorg en wanneer heb je
het over opvoeding en verantwoordelijkheid van
de ouder/verzorger? Dit is lastig maar keuzes
moeten gemaakt worden om de alsmaar stijgende
kosten in de jeugdzorg te beteugelen en ruimte te
houden voor gezinnen met kinderen die echt de
ondersteuning nodig hebben om hun leven op de
rails te krijgen en te houden.
11.2 Normaal tarief
Een vraag die natuurlijk opkomt, is wat een
normaal tarief nu precies inhoudt. Op dit moment
is het voor ons als raadsleden onvoldoende
duidelijk hoe de kosten zijn opgebouwd. Wij zijn er
dan ook voor om dit verder uit te gaan werken en
op basis van een bedrijfsmodel dat we zelf
opbouwen te toetsen of de huidige tarieven
aangepast moeten worden. Doordat er nu geen
openheid en duidelijkheid is, kunnen we als raad
hierin niet sturen, waardoor er nu mogelijk geld
wordt besteed aan onnodige zaken. Dat geld
stoppen wij liever in nieuwe voorzieningen voor
onze inwoners.
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11.3 Een integraal systeem
Wij willen een integraal systeem waarbij het BSNnummer van een kind leidend is. Op basis van
deze unieke gegevens kan de aanvraag worden
gedaan worden en kan eenvoudig herleid worden
waar het kind wordt geholpen. Op basis daarvan
kan de hulpverlening beter gestructureerd worden
en is het helder waar de kosten zich voordoen.
Privacy is gewaarborgd omdat deze gegevens bij
elke huidige zorgverlener reeds bekend zijn. Dit
kan en mag dus geen drempel zijn. Daarbij is
dubbeltelling onmogelijk en kan er eindelijk een
begin gemaakt worden met het echt aanpakken
van de problemen in plaats van keer op keer alleen
maar onderzoeken te blijven uitvoeren.
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12.

Democratie

De betrokkenheid van onze inwoners bij de lokale
politiek kan volgens ons worden verbeterd. Wij
kunnen dit natuurlijk niemand aanrekenen, maar
als gemeente kunnen we wel meer doen om deze
betrokkenheid te vergroten. De communicatie
laat soms te wensen over en wij zijn van mening
dat dit beter kan en beter moet.
12.1 Meer transparantie
Gemeentebelangen ziet graag dat er politiekbestuurlijke vernieuwing gaat plaatsvinden. We
vinden het belangrijk om een transparante
gemeente te zijn waar ruimte is voor een gesprek
tussen alle partijen. Geen achterkamertjespolitiek
maar een open dialoog is ons motto. Wij willen
een cultuurverandering teweegbrengen wat zal
leiden tot meer betrokkenheid van inwoners en
betere beslissingen.
12.2 Onafhankelijk bestuur
Pijnacker-Nootdorp is met enige regelmaat
overgeleverd aan de besluiten van de provincie of
het landelijk bestuur. Wij willen meer ruimte gaan
claimen zodat we als gemeente meer onze eigen
keuzes kunnen maken in het belang van onze
inwoners. Als lokale partij weten we uitstekend wat
er leeft binnen onze gemeente en van daaruit
kunnen we als gemeente met elkaar de juiste
beleidskeuzes maken.
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12.3 Jongerenraad (Young015)
Gemeentebelangen wil een jongerenraad
introduceren volgens het concept van Young010.
Dit is een jong (13 - 23 jaar) gezelschap wat de
gemeente zal voorzien van gevraagd en
ongevraagd advies op het gebied van jeugd en
jongeren. Dit zal leiden tot een nieuw platform
voor jongeren om in gesprek te gaan met de
gemeente en advies aan de raad te geven. Wij
hopen hiermee dialoog aan te moedigen en de
behoeften van onze jongeren beter in kaart te
brengen waardoor de juiste maatregelen kunnen
worden genomen.
12.4 Ombudsman
Er gaan stemmen op om een gemeentelijke
ombudsman aan te stellen. Die is bevoegd om
klachten over het lokale bestuur te onderzoeken
en te beoordelen. Een oordeel van een
ombudsman is niet bindend, maar wordt meestal
wel opgevolgd. Gemeentebelangen ziet hier
echter geen meerwaarde in omdat dit soort
klachten ook prima bij de Nationale Ombudsman
kunnen worden voorgelegd.
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12.5 Meningspeilingen
De gemeente is er voor en door de inwoners. Om
deze reden is het ontzettend belangrijk dat het
bestuur goed weet wat er leeft onder de inwoners.
Gemeentebelangen is daarom een voorstander
van lokale (digitale) meningspeilingen. De
uitkomsten zullen dan worden meegenomen in de
besluitvorming door de raad, die daardoor beter
zal aansluiten bij de wensen van de inwoners.
12.6 Duidelijke communicatie
Het is als gemeente belangrijk om de
communicatie op orde te hebben. Dit betekent dat
ieder (voorgenomen) besluit goed, bondig en
tijdig moet worden gecommuniceerd. Dit kan
zowel via de eigen officiële kanalen, maar ook via
de lokale media. De zogenaamde ‘wettelijke
berichten kennisgeving’ verschijnen wat
Gemeentebelangen betreft, (weer) in het weekblad
Telstar/Eendracht alsmede de andere lokale media
die zowel offline als online nieuws delen.
Daarnaast moet er meer gebruik worden gemaakt
van de lokale radio en televisie en de sociale
media. De gemeente moet actiever worden qua
communicatie en de inwoner meer betrekken bij
wat er zich afspeelt binnen de gemeente.
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Begrippenlijst:
Binnen de lokale politiek komt soms de ene
moeilijke term na de andere voorbij. Dit zien
we helaas ook vaak terug in de
communicatie vanuit de gemeente naar de
inwoners toe. Erg onzinnig als je het ons
vraagt, want wie hier niet dagelijks mee te
maken heeft, wordt het onnodig lastig
gemaakt. Omdat wij er voor de inwoners zijn,
hebben wij daarom een begrippenlijst
opgesteld onder het mom van: Moeilijk
termen begrijpelijk uitgelegd.
Aardwarmte
Warmte uit onze ondergrond is een duurzame
vorm van energie. Voor aardwarmte moet
honderden meters tot een paar kilometer diep
geboord worden. Uit de diepte wordt warm water
omhoog gepompt. Afhankelijk van de temperatuur
kan die warmte gebruikt worden voor verwarming
of het opwekken van elektriciteit.
Adviescommissie
Om adequate besluiten te nemen, moet het
college goed zicht hebben op de gevolgen van
die keuzes. Daarom laten B&W zich adviseren door
uiteenlopende commissies van inwoners met een
bepaalde deskundigheid en betrokkenheid.
Agendacommissie
De agendacommissie vergadert om de voorlopige
agenda’s voor de vergaderingen en bijeenkomsten
van de gemeenteraad vast te stellen. Tijdens hun
vergadering bepaalt de commissie welke
onderwerpen op de agenda komen en in welke
volgorde. In de agendacommissie zitten vier
raadsleden en de burgemeester.
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Algemene beschouwingen
De algemene beschouwingen zijn de jaarlijkse
besprekingen tussen het college en de
gemeenteraad over de gemeentebegroting.
Ambtenaar
Een ambtenaar is iemand die in is dienst van de
overheid. Raadsleden daarentegen zijn, net als
wethouders, politieke ambtsdragers. Zij hebben
geen arbeidsovereenkomst en zijn dus geen
ambtenaar
Amendement
Een amendement is een voorstel tot wijziging op
een ingediend raadsvoorstel.
Auditcommissie
De auditcommissie staat de gemeenteraad terzijde
bij financiële onderwerpen. Het is een
afstemmingsoverleg over zaken die betrekking
hebben op de accountant. De auditcommissie
brengt advies uit aan de gemeenteraad over dit
onderwerp.
Beeldvormende vergadering
Tijdens de beeldvormende vergadering winnen de
raadsleden belangrijke informatie in. Dat doen ze
door te spreken met inwoners, organisaties en het
college. Gedurende deze bijeenkomst is er nog
geen sprake van een politiek debat of het
uitdragen van een politieke mening.
Begroting
De begroting geeft een overzicht van de plannen
voor het komende jaar, de kosten ervan en hoe de
plannen betaald gaan worden (bijvoorbeeld door
lastenstijging). Het college stelt de begroting op.
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De raad bespreekt de begroting en stelt de
begroting vast.
Bespreekstuk
Een bespreekstuk is een stuk dat wel in de raad
wordt besproken, in tegenstelling tot een
hamerstuk. Het is een voorstel waarover in de
raadsvergadering discussie plaatsvindt.
Beëdiging raadsleden
Raadsleden moeten, voordat zij hun functie
kunnen uitoefenen, een ambtseed afleggen. Hierin
beloven zij trouw aan de Grondwet. Afhankelijk
van de levensovertuiging van het raadslid kan hij of
zij ook trouw zweren. Wethouders,
griffiemedewerkers, de burgemeester en
fractieleden van buiten de raad zijn tevens
verplicht de ambtseed af te leggen.
Besluitvormende raadsvergadering
Gedurende deze vergadering besluit de raad over
de voorstellen de geagendeerde voorstellen.
Burgemeester
De burgemeester vormt samen met de
wethouders het dagelijks bestuur van de
gemeente. Daarnaast heeft hij eigen taken en
bevoegdheden. Zo is hij verantwoordelijke voor de
openbare orde en veiligheid én is hij de voorzitter
van de gemeenteraad.
Burgerinitiatief
Als inwoner heb je het recht om een onderwerp of
voorstel op de agenda van de gemeenteraad te
plaatsen. Dit wordt een burgerinitiatief genoemd.
De raad is verplicht om dit punt mee te nemen en
zich erover te beraadslagen.
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Coalitie
De partijen die wethouders leveren, worden de
coalitiepartijen genoemd. Zij hebben (in de meeste
gevallen) gezamenlijk een meerderheid in de
gemeenteraad.
Coalitieakkoord
Het coalitieakkoord is een plan opgesteld door de
partijen die samen de coalitie vormen. In dit plan
staat beschreven wat ze de komende vier jaar gaan
doen en willen bereiken.
College van Burgmeester en Wethouders (B&W)
Het college van burgemeester en wethouders
(B&W) vormt het dagelijks bestuur van de
gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van de besluiten die de gemeenteraad
neemt. Het college is verantwoording schuldig aan
de raad.
Energietransitie
De energietransitie is -in zijn essentie- de overgang
van een energiesysteem gebaseerd op fossiele
energiebronnen naar een energiesysteem
gebaseerd op duurzame en CO2-neutrale
energiebronnen. Ofwel de overgang van het
gebruik van kolen, olie en gas naar het gebruik van
zon, wind en water als bron van energie.
Fractie
Alle raadsleden en fractieleden van buiten de raad,
van één politieke partij, vormen samen de fractie
van die partij.
Fractievoorzitter
De fractievoorzitter geeft leiding aan de politieke
fractie. Hij of zij zal het woord voeren bij de
belangrijke debatten.
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Geheimhouding
Soms beslist het college van B&W dat er voor een
bepaald agendastuk geheimhouding wordt
opgelegd. Dit agendastuk wordt dan in een
besloten vergadering behandeld. Op dat moment
wordt ook besloten tot wanneer de informatie het
geheim is. Uiteindelijk wordt alles ooit openbaar.
Gemeenteraad
Het hoogst politieke orgaan en daarmee de ‘baas’
van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt
namelijk in hoofdlijnen het gemeentebeleid.
Daarnaast controleert zij of het college (de
burgemeester en de wethouders) het beleid goed
uitvoert. De belangrijkste taak van de
gemeenteraad is om, namens de inwoners van de
gemeente, besluiten te nemen. Dit gebeurt in de
maandelijkse besluitvormende raadsvergadering,
die plaatsvindt in de raadszaal van het
gemeentehuis.
Geothermie
Aardwarmte of geothermie is thermische energie,
warmte, uit de Aarde. Er kan energie worden
gewonnen door gebruik te maken van het
temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en
diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Bij
winning op grotere diepte of bij hogere
temperatuur wordt eerder gesproken over
geothermie.
Griffie
Ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad.
De griffie draagt de verantwoordelijkheid om het
besluitvormingsproces van de raad zo goed
mogelijk te laten verlopen.
Hamerstuk
Een hamerstuk betekent dat fracties akkoord zijn
met het voorstel, voorafgaand aan de vergadering.
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Hierover hoeft vervolgens in de raadsvergadering
dus niet meer over gesproken te worden.
Hoorzitting
Een hoorzitting wordt ook wel een inspraak- of
inloopbijeenkomst genoemd en wordt
georganiseerd door het college om de mening te
horen van burgers, maatschappelijke organisaties
en/of instellingen over bepaalde onderwerpen. In
de regel wordt er geen discussie gevoerd tijdens
een hoorzitting.
Initiatiefvoorstel
Een initiatiefvoorstel is een voorstel dat door een
raadslid wordt gemaakt, ingediend en op de
agenda van de raad wordt geplaatst. Vervolgens
beslist de voltallige raad of het wordt aangenomen
of verworpen.
Ingekomen stukken
De griffie legt elke twee weken een lijst met
ingekomen stukken voor aan de gemeenteraad.
Op deze lijst staan alle ingekomen brieven
vermeld, die aan de raad zijn gericht.
Inspreken
Iedere inwoner heeft het recht om in te spreken.
Op deze manier kan iemand de raad duidelijk
maken hoe hij of zij over een bepaald onderwerp
denkt. De inspreker moet vooraf melden bij de
griffie, dat hij van het spreekrecht gebruik wil
maken.
Interactieve beleidsvorming
Beleidsplannen waarbij inwoners vanaf het begin
worden betrokken.
Interpellatie
Een interpellatie is een politiek instrument om
politiek gevoelige onderwerpen aan de orde te
stellen. Tijdens een interpellatiedebat stelt het
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raadslid een collegelid vragen over een bepaald
onderwerp.
Interruptie
Interruptie is het in de rede vallen van iemand die
in de vergadering aan het woord is. De interruptie
gaat niet af van de spreektijd.
Kiesdeler
Het totaal aantal uitgebrachte stemmen bij een
verkiezing gedeeld door het aantal zetels wordt de
kiesdeler genoemd.
Metropoolregio
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
is een samenwerkingsverband tussen 23
gemeentes in de provincie Zuid-Holland. Deze
samenwerking beoogt enerzijds betere
bereikbaarheid en anderzijds economische
vernieuwing.
Mondelinge vragen
Een raadslid kan tijdens de raadsvergadering
gebruik maken van mondelingen vragen om meer
duidelijkheid te krijgen over een bepaald
onderwerp. Daarnaast kan een raadslid een
mondelinge vraag stellen aan het college om
bijvoorbeeld hun mening te krijgen over een
bepaalde kwestie.
Motie
In een motie wordt een oordeel, wens of verzoek
naar het college uitgesproken. Een motie is een
politieke verklaring en kan bijvoorbeeld gaan over
een voorstel waar de raad een besluit over neemt.
Een motie wordt altijd schriftelijk ingediend bij de
voorzitter van de raad (de burgemeester). Het
college is niet verplicht om een motie uit te
voeren. Echter, voert het college een aangenomen
motie niet uit, dat heeft het college wel iets uit te
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leggen. Wordt deze verklaring niet geaccepteerd,
dan kan er een motie van treurnis, afkeuring of
(erger) wantrouwen aangenomen worden.
Motie van afkeuring
In een motie van afkeuring wordt het beleid van
een bewindspersoon afgekeurd.
Motie van treurnis
Een motie van treurnis is een motie waarin wordt
uitgesproken dat men het verloop van zaken of
een houding van degene, tegen wie de motie is
gericht, betreurt.
Motie van wantrouwen
Een motie van wantrouwen is bijzonder en
doorgaans niet veel voorkomend. Een motie van
wantrouwen kan een motie zijn waarin expliciet het
vertrouwen in een wethouder en/of het college
wordt opgezegd. Wanneer zo’n motie wordt
aanvaard, dan treedt de wethouder af of kan
daartoe worden gedwongen.
Ombudsman
Een ombudsman is een onafhankelijke en
onpartijdige organisatie. Het woord ‘ombudsman’
komt uit het Zweeds en betekent
'vertegenwoordiger'. Een ombudsman
vertegenwoordigt je wanneer je een klacht hebt
over de overheid of een organisatie. Hij of zij
onderzoekt de klacht en doet daarover een
uitspraak.
Omgevingsvisie
De omgevingsvisie is een integrale
langetermijnvisie van de gemeente voor de
leefomgeving en haar grondgebied. Het Rijk
maakt een nationale omgevingsvisie, de provincie
een provinciale omgevingsvisie en de gemeente
een gemeentelijke omgevingsvisie.
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Oordeelsvormende raadsvergadering
In de oordeelsvormende vergadering komen de
onderwerpen van de beeldvormende bijeenkomst
weer aan bod. Tijdens deze bijeenkomst gaan de
raads- en burgerleden het debat met elkaar aan.
Daarin wisselen zij de partijstandpunten met elkaar
uit.
Oppositie
De oppositie wordt gevormd door de partijen die
geen wethouder hebben geleverd. Zij zijn dus niet
in de uitvoerende macht vertegenwoordigd.
Presidium
De fractievoorzitters van alle partijen die een zetel
hebben in de gemeenteraad vormen samen het
presidium. Zij houden nauwkeurig alle procedures
in de gaten en het functioneren van de
gemeenteraad in algemene zin. De burgemeester
is aanwezig bij de vergaderingen van het
presidium, net als de griffie, die verantwoordelijk is
voor de ondersteuning.
Politieke partij
Vereniging van mensen die over verschillende
onderwerpen ongeveer hetzelfde denken.
Quorum
Het quorum is het minimum aantal aanwezigen dat
bij een vergadering aanwezig moet zijn om een
rechtsgeldig besluit te kunnen nemen. Zo mag de
raadsvergadering alleen doorgaan wanneer
minimaal 50% van de raadsleden aanwezig is.
Raadsvergadering
Een samenkomen van de gemeenteraad om de
onderwerpen op de agenda te behandelen.
Tijdens de vergadering worden de besluiten
genomen. Het uiteindelijke doel is te komen tot
een meerderheidsstandpunt op basis van
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argumentatie of overtuiging. Daarna is het aan het
college van burgemeester en wethouders om over
te gaan op de uitvoering van de genomen
besluiten.
Raadsvoorstel
Een raadsvoorstel komt van het college, van een of
meerdere raadsleden, het presidium of een groep
burgers door middel van een
burgerinitiatiefvoorstel. In een raadsvoorstel kan
een nieuw beleid worden voorgesteld, maar ook
een procesverandering. Tijdens de
raadsvergadering wordt besloten over het
voorstel.
Raad van State
De Raad van State is een van de Hoge Colleges
van Staat in Nederland, met twee politiekbestuurlijke taken. Het is zowel een belangrijk
adviesorgaan van de regering als de hoogste
rechtsprekende instantie, die een uitspraak kan
doen over een geschil tussen burger en overheid.
Rekenkamercommissie (RKC)
De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk
orgaan dat onderzoek doet naar het gemeentelijk
beleid en de totstandkoming daarvan.
RES
De RES is een document waarin de regio's voor
2030 en 2050 opgaven uitwerken voor duurzame
elektriciteitsopwekking en voor energiebesparing
en warmte. Duurzame mobiliteit, landgebruik of
landbouw kunnen ook worden opgenomen, maar
zijn niet verplicht.
Restzetel
Na het bepalen van de kiesdeler wordt het aantal
stemmen per fractie gedeeld door de kiesdeler.
De uitkomst hiervan (naar beneden afgerond)
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geeft het aantal volle zetels dat wordt toegewezen
aan een partij. Vervolgens worden de restzetels
verdeeld. Dit is een ingewikkelde berekening
volgens het systeem van de grootste
gemiddelden.
Schriftelijke vragen
Soms wenst een raadslid meer informatie van het
college overeengekomen besluit. Het raadslid kan
dan schriftelijke vragen stellen door deze in te
dienen bij de voorzitter van de raad. In de praktijk
loopt dit via de griffie. Bijzonder aan deze
schriftelijke vragen is dat de andere raadsleden én
de lokale media ook worden geïnformeerd.
Stemverklaring
Met een stemverklaring geeft een raadslid kort aan
waarom zijn partij voor of tegen een voorstel
stemt. De stemverklaring mag worden gegeven bij
de stemming over een raadsvoorstel.
Veiligheidsregio
Een veiligheidsregio is een samenwerkingsverband
op het terrein van brandweerzorg, rampen- en
crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening,
openbare orde en veiligheid. Pijnacker-Nootdorp
is onderdeel van veiligheidsregio Haaglanden.
Deze veiligheidsregio bestaat verder uit: Delft,
Den Haag, Leidschendam-Voorburg, MiddenDelfland, Rijswijk, Wassenaar, Westland en
Zoetermeer.
Verkiezingen
Elke vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente
(iedereen van 18 jaar en ouder) tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen degene die hen
mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad.
Van deze termijn van vier jaar wordt alleen
afgeweken als er sprake is van een gemeentelijke
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herindeling. De verkiezingen zijn voor de periode
2022-2026 op 16 maart.
Verkiezingsprogramma
In het verkiezingsprogramma staan alle plannen
van een politieke partij voor de komende vier
jaren. Die van ons heb je hierboven kunnen lezen.
Het verkiezingsprogramma is voor
Gemeentebelangen een leidraad voor de
komende periode 2022-2026 en voor jou een
indicatie van wat je kunt verwachten van ons.
Voorkeursstemmen
Wanneer iemand niet op een verkiesbare plek op
de lijst staat, maar het aantal stemmen op die
persoon is minimaal 25% van de kiesdeler én het
zijn er meer dan iemand die wel op wel een
verkiesbare plek staat, dan kan diegene met
voorkeurstemmen alsnog gekozen worden om lid
te worden van de gemeenteraad.
Wethouder
Een wethouder wordt benoemd door de
gemeenteraad. Samen met de burgemeester
vormen de wethouders het college van
burgemeester en wethouders (B&W) en besturen
zij de gemeente. Het aantal wethouders is
afhankelijk van het aantal raadsleden en dus van
het aantal inwoners. Iedere wethouder heeft zijn of
haar eigen taakgebied, bijvoorbeeld onderwijs of
economie. De wethouder komt op voor de
belangen van zijn of haar taakgebied. Wethouders
hebben hierover overleg met ambtenaren van het
Rijken de provincie.
Zetel
Een zetel is letterlijk een plek in de gemeenteraad.
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft 31
raadsleden en dus 31 zetels te verdelen bij de
verkiezingen. Dit aantal is afhankelijk van het aantal
inwoners.
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Speerpunten Gemeentebelangen
2022-2026:
•

Een financieel gezonde gemeente.

•

Alleen betaalbaar verduurzamen.

•

Sport is voor iedereen.

•

Weg met de bureaucratie en overbodige
regels.

•

Kostenverlaging in plaats van
lastenverzwaring.

•

Behoud van een groene gemeente.

•

Veiligheid binnen en buiten.

•

Lokaal gaat voor regionaal.

•

Jongeren moeten een stem krijgen.

•

Laat ondernemers ondernemen.

•

Een transparant en eerlijk lokaal bestuur.

•

Behoud van de identiteit van onze kernen.

Wil je meer betrokken worden bij het
dagelijks reilen en zeilen van jouw gemeente?
Word dan lid van Gemeentebelangen via
www.gbpn.nl of volg ons via social media.

GBPN Verkiezingsprogramma 2022-2026

Facebook: @gemeentebelangen
Instagram: @gemeentebelangenpn
Twitter: @gb_pn
Linkedin: gemeentebelangen-pijnackernootdorp

