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VOORWOORD 

We wonen in een gáve gemeente…
Veel inwoners wonen met plezier in de gemeente Lansingerland. Dat horen 

we ieder jaar weer terug tijdens onze Kerstwensen-enquête in de centra van 

Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. En we ervaren het natuurlijk 

zélf, als inwoner. We wonen prettig, er is een ruim aanbod van scholen, we 

kunnen prima winkelen en met de oplevering van de nieuwe groene gebieden is 

het ook goed recreëren. En wat er mist aan aanbod van bijvoorbeeld theaters of 

grote warenhuizen vinden we in de steden om ons heen.

… maar er is nog veel te verbeteren …
Er is de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in de groei van onze gemeente. 

En nog steeds gaat er veel geld en aandacht naar de bouw van huizen 

en infrastructuur. Maar we mogen niet vergeten dat we uiteindelijk een 

gemeenschap van mensen zijn. Mensen die veilig willen wonen, die zich vlot 

willen verplaatsen van en naar het werk. Die geen zin hebben in een grote mond 

van hangjongeren voor hun deur. Er is in onze gemeente nog wel wat te wensen 

over. Die wensen hebben wij in dit verkiezingsprogramma opgeschreven als 

vijftien ambities.

… dus stem 21 maart lokaal en liberaal: VVD!
Op onze kandidatenlijst staan mensen die - net als u - inwoner van Lansingerland 

zijn. Gemotiveerde liberalen die aan de slag willen in de gemeenteraad om 

onze ambities werkelijkheid te laten worden. Voor de VVD zijn vrijheid, 

verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en 

gelijkwaardigheid de uitgangspunten voor ons werk in de gemeenteraad. De VVD 

wil weer deel gaan uitmaken van het college en een of meer wethouders leveren. 

Die verantwoordelijkheid dragen wij graag, omdat wij denken dat onze ideeën en 

ambities goed zijn voor alle burgers van Lansingerland.
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VEILIGHEID 
Onze prachtgemeente is helaas de onschuld voorbij. In Lansingerland wordt drugs gedeald, wordt veelvuldig 

ingebroken, worden mensen bedreigd. De VVD wil een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten 

die de buurt als hun broekzak kennen. De VVD eist dat de landelijke norm van 1 agent op 5000 inwoners 

wordt nagekomen in Lansingerland. Volgens die norm heeft onze gemeente recht op vier extra wijkagenten. 

De VVD steunt onze burgemeester bij zijn pogingen om dit gedaan te krijgen van de burgemeester van 

Rotterdam.

#1 Onze ambitie: de gemeente Lansingerland krijgt in 2018  
het aantal wijkagenten waar ze recht op heeft.  
Vier agenten meer dan nu.

Onze inwoners ergeren zich terecht enorm aan jeugdoverlast. De VVD wil dat de politie alle wettelijke 

middelen gebruikt om overlastgevers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief 

gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de openbare 

orde te handhaven en overlast te bestrijden. Te denken valt aan het afkondigen van gebiedsverboden, 

groepsverboden, samenscholingsverboden, een noodbevel, het afkondigen van een noodverordening 

en preventief fouilleren. Ook technologie kan helpen de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het 

gebruik van (mobiel) cameratoezicht en helmcamera’s. Uiteraard werkt de gemeente nauw samen met 

buurtpreventieteams.

Het strak volgen van veelplegers door politie en hun veiligheidspartners - zoals de gemeente, jeugdzorg en 

het jeugd- en jongerenwerk - kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Waar die zachte en begripvolle hand 

niet werkt, hebben burgemeester en politie onze steun om harder op te treden.

De veroorzaker van vandalisme betaalt de schade terug, ongeacht de leeftijd en de hoogte van het 

inkomen.

Politie en brandweer moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn en zich houden aan de wettelijke aanrijdtijden; 

dat is niet altijd het geval.

In onze gemeente hoort een politiebureau met ruime openingstijden. De VVD steunt initiatieven zoals een 

pop-up (tijdelijk) politiebureau om de drempel tot de wijkagent te verlagen.

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) blijken een zinvolle aanvulling op de politie. De VVD wil de 

boa’s daarom blijven inzetten.

De VVD is tegen een coffeeshop in onze gemeente. Onder wat voor benaming dan ook. De VVD is van 

mening dat een coffeeshop geen problemen oplost, maar veroorzaakt.

Het sociale leven speelt zich steeds meer af op het internet. Kinderen tussen 12 en 18 jaar zijn het vaakst 

slachtoffer van cyberpesten. De VVD vindt dat het college werk moet maken van het tegengaan van 

cyberpesten. De gemeente kan helpen met voorlichtingsavonden. Ook de veiligheidsdagen die worden 

georganiseerd in de diverse dorpen, kunnen worden uitgebreid met aandacht voor cyberpesten.
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FINANCIËN  
De VVD is voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt 

verdiend door onze ondernemers en inwoners. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed.

De lokale lasten in Lansingerland behoren tot de hoogste van Nederland. Het OZB-tarief voor zowel 

woningen als niet-woningen mag wat de VVD betreft maximaal het landelijk gemiddelde zijn. De OZB moet 

dus flink omlaag. Een gezin in Lansingerland met een woning met een gemiddelde WOZ-waarde betaalt 20 

procent meer dan het landelijk gemiddelde.

#2  Onze ambitie: in de komende jaren moeten de gemiddelde  
lokale lasten per inwoner terug naar het landelijk gemiddelde. 
Het nieuwe college komt met een planning en een actieplan.

De afvalstoffenheffing en de rioolheffing mogen maximaal kostendekkend zijn.

We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten, 

zoals onnodig hoge overhead, worden afgewenteld op de aanvrager.

Een goede financiële huishouding is van groot belang, de gemeentefinanciën dienen in control te zijn. We 

vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Eenmalige 

inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.

Het gemeentelijke huishoudboekje is van ons allemaal en hoort transparant te zijn. Bewoners en 

ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudig inzage in de bestedingen en de bereikte effecten. Bijvoorbeeld met 

interactieve infographics.

De hoge gemeenteschuld moet omlaag. De netto schuldquote (dat zijn de schulden ten opzichte van de 

totale jaarlijkse baten) bedraagt in Lansingerland eind 2016 nog 171 procent, dit moet naar een niveau van 

maximaal 100 procent. De solvabiliteit (het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal) is nu met 

23 procent uit de gevarenzone. De omvang van de schulden is echter buiten proportie, bovendien zullen de 

rentekosten van de gemeente fors toenemen als de rente gaat stijgen.

De VVD wil de hondenbelasting afschaffen. 
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DIENSTVERLENING 
De VVD vindt dat de gemeente goede communicatie met de inwoners voorop moet stellen. Het tijdig 

informeren en het overleg zoeken met de burger zijn hierbij voor de VVD essentiële punten, waarbij 

initiatieven van inwoners positief worden gewaardeerd. Goede communicatieve vaardigheden en 

dienstbaarheid zijn onderdeel van de functie-eisen en de jaarlijkse beoordeling van ambtenaren.

Raads- en bestuursleden van de VVD zijn goed te bereiken voor de inwoner, zodat ideeën uitgewisseld 

kunnen worden. Daarnaast zijn onze raadsleden actief op social media waar onze politici aanspreekbaar zijn 

om zo beter te kunnen reageren op de actuele vraagstukken bij u in de buurt.

Digitale loketten moeten 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar zijn.

De VVD pleit voor een kleinere, krachtige overheid. De lokale overheid moet zich beperken tot haar 

kerntaken. De VVD wil maximaal vier wethouders.

In alle lagen van de gemeentelijke organisatie moet kritisch worden gekeken naar de doelmatigheid 

van het ambtelijk apparaat. De VVD wil een 5 procent kostenreductie realiseren zonder af te doen aan 

dienstbaarheid naar inwoners. Dit kan onder andere worden gerealiseerd door ambtenaren slim in te zetten 

en de processen efficiënt in te richten.

De VVD vindt dat een vergunning automatisch moet worden verleend als de gemeente de termijnen 

overschrijdt.
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ECONOMIE EN HORECA 
Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van onze gemeente. Als het goed gaat met de lokale 

ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. De gemeente stimuleert ondernemerschap het 

beste door ondernemers de ruimte te geven. De VVD blijft zich daarom inzetten voor lagere lasten voor 

ondernemers.

Vergunningen voor ondernemers moeten gemakkelijk verkrijgbaar zijn. De gemeente moet zich bij 

vergunningverlening dienstbaar opstellen. We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat 

kan.

De gemeente mag ondernemers maximaal één aanslag per jaar sturen waarop alle lokale lasten staan 

vermeld.

De gemeente betaalt rekeningen binnen dertig dagen.

De lokale ondernemers verdienen onze steun. De VVD vindt dat gemeentelijke opdrachten bij voorkeur 

verstrekt moeten worden aan lokale ondernemers. Werk in de regio zorgt ook voor economische voorspoed 

en een betere financiële positie van onze ondernemers en inwoners.

Wij mogen geen genoegen nemen met een zesje als beoordeling van het ondernemersklimaat in onze 

gemeente. (MKB-onderzoek 2015-2016). Het streven moet minimaal een 7,5 zijn. Hiervoor zal de gemeente 

in samenspraak met de ondernemersverenigingen een actieplan opstellen voor het verbeteren van 

voorlichting, ondersteuning en de communicatie met ondernemers. De verantwoordelijk wethouder 

bespreekt jaarlijks met ondernemersverenigingen hoe de dienstverlening verder wordt verbeterd.

#3  Onze ambitie: de tevredenheid van ondernemers in 
Lansingerland moet omhoog: van een zes naar een 7,5.

De rol van een goed georganiseerde ondernemersvereniging is belangrijk bij de economische ontwikkeling 

van bedrijventerreinen en winkelcentra. Wij willen dat de gemeente bedrijfsinvesteringzones stimuleert 

waarin alle ondernemers en eigenaren bijdragen aan de door hen zelf vastgestelde verenigingsactiviteiten. 

Bedrijfsinvesteringszones kunnen de aantrekkingskracht van de omgeving vergroten en voorkomen dat het 

altijd dezelfde ondernemers zijn die meedenken en -doen.

De gemeente stelt geen beperkingen aan openingstijden voor winkels. Ook niet op zon- en feestdagen. 

Die keuze is aan de ondernemer, niet aan de gemeente. De VVD blijft voorstander van de grootst 

mogelijke vrijheid in openingstijden van horecagelegenheden. In overleg met de horeca en de politie moet 

de gemeente komen tot flexibele openingstijden. Ervaring leert dat spreiding van sluitingstijden in de 

nachtelijke uren overlast kan voorkomen. Denk aan de spreiding van de tijden waarop bezoekers naar buiten 

kunnen gaan.

De VVD is tegen betaald parkeren in Lansingerland.
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De VVD wil hoogwaardige horeca met kwaliteit en diversiteit. Daarbij wil de VVD dat de gemeente ook de 

mogelijkheden schept voor goede restaurants en grand cafés om zich in Lansingerland te vestigen. Daarom 

zijn wij tegen precario op terrassen. En houden wij vast aan het afschaffen van de vergunningen voor een 

horecaterras. De horeca draagt immers bij aan de recreatieve functie van onze gemeente en de terrassen 

zorgen voor sfeer en gezelligheid.

De uitgifte van bedrijventerreinen moet beter en sneller. Volgens de VVD moet de gemeente zich meer 

vraaggericht opstellen en met oog en oor voor ondernemersbelangen het beleid voeren. De gemeente 

moet zorgen voor goede infrastructuur, inclusief glasvezel. Ondersteunende faciliteiten voor een goed 

ondernemersklimaat zoals vergaderlocaties, restaurants en een hotel zijn hard nodig. Hierop moet een 

actief acquisitiebeleid gevoerd worden.

Veranderingen in de maatschappij, zoals de toename van zzp’ers, vragen om tijdig inspelen op trends. De 

gemeente moet de komst van bedrijfsverzamelgebouwen en flexwerklocaties stimuleren en ondersteunen.
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WERK EN INKOMEN 
De beste sociale voorziening is een betaalde baan. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk 

leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze 

samenleving.

Wanneer iemand zich meldt voor een bijstandsuitkering wordt eerst gekeken of er direct werk 

beschikbaar is. De gemeente onderhoudt hiervoor contacten met werkgevers in de regio. De VVD wil dat 

mensen die bijstand of een andere uitkering krijgen, verplicht een opleiding volgen of als tegenprestatie 

werkzaamheden uitvoeren, terwijl de gemeente hen begeleidt naar een betaalde baan. Wie bijstand krijgt, 

heeft een verantwoordelijkheid tegenover de samenleving. Wie de sollicitatieplicht niet naleeft of geen 

tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.

Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan 

kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van 

je baan is al ingrijpend genoeg. Re-integratie is erop gericht dat mensen weer blijvend aan het werk gaan. 

Ook een eigen onderneming starten kan een manier zijn om uit een uitkering te komen.

De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel merkbaar op vooruit gaat. 

Armoederegelingen die dat belemmeren (de zogenoemde armoedeval) wil de VVD afschaffen. Verlaging 

van de huidige inkomensgrens voor de bijzondere bijstand van 115 procent naar 100 procent draagt bij aan 

vermindering van de armoedeval.

#4  Onze ambitie: om de armoedeval te voorkomen, verlaagt 
Lansingerland de inkomensgrens voor de bijzondere bijstand  
van 115 naar 100 procent.

Fraude is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen moeten volledig worden teruggevorderd, bovenop 

de boete die wordt opgelegd. Fraude met uitkeringen wordt onder meer bestreden door verschillende 

bestanden met elkaar te vergelijken. De VVD is voorstander van het inhuren van gespecialiseerde bureaus 

om deze fraude aan te pakken.

Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken. De gemeente maakt 

met werkgevers afspraken over het aannemen van mensen die niet zelfstandig actief kunnen zijn op de 

arbeidsmarkt. De loonkostensubsidie kan hierbij een belangrijk instrument zijn. De gemeente hoort als 

grote werkgever ook zelf mensen met een beperking in dienst te nemen. 
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INTEGRATIE 
De VVD staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet. Bij ons staat niet je afkomst maar 

je toekomst centraal.

Om de eventuele noodopvang van asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er 

afstemming plaats in de regio tussen buurgemeenten. Onze gemeente vangt niet meer asielzoekers op dan 

de buurgemeenten en het aantal opgevangen asielzoekers wordt aangepast aan de beschikbare plek in onze 

gemeente. 

We willen goede opvang, maar geen verdringing op de socialewoningmarkt. Oplossingen hiervoor zijn het 

plaatsen van flexibele woonunits op braakliggende terreinen en het plaatsen van meerdere nieuwkomers in 

één woning.

De VVD wil géén asielzoekerscentrum in de gemeente.

De VVD is tegen de plaatsing van een grote groep asielgerechtigden in de Hergerborch in Berkel en 

Rodenrijs. Wij zijn voor spreiding van asielgerechtigden, zodat de integratie direct kan beginnen. De 

Hergerborch moet zo snel mogelijk worden opgekocht en gesloopt. Het terrein kan worden gebruikt om de 

verkeerssituatie ter plekke te verbeteren en eventueel voor extra parkeerplaatsen.

#5  Onze ambitie: de Hergerborch wordt opgekocht en gesloopt 
door de gemeente. De locatie wordt gebruikt voor verbetering 
van de bereikbaarheid van het centrum van Berkel en Rodenrijs.

Nieuwkomers in Lansingerland zijn welkom en doen direct mee. Dat betekent allereerst dat ze de 

Nederlandse taal leren. Inburgeren is de eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. We willen dat 

de aangeboden cursussen van voldoende hoog niveau zijn. De kosten en verantwoordelijkheid voor deze 

cursussen komen voor eigen rekening.

Iedereen die kan werken, werkt. We willen dat asielgerechtigden zonder betaalde baan een tegenprestatie 

leveren door bijvoorbeeld in de tuinbouw te gaan werken.

Iedere nieuwkomer tekent de participatieverklaring. We vinden dat weigeren hiervan consequenties moet 

hebben voor de hoogte van een uitkering.

Gelijke behandeling van vrouwen en mannen of jongens en meisjes is vanzelfsprekend. We zijn tegen het 

verstrekken van subsidies voor beperkte doelgroepen of aan activiteiten die scheiding stimuleren. Voor 

haatpredikers is in Lansingerland dus ook geen plaats. De gemeente voorkomt actief dat dergelijke imams 

haat kunnen zaaien en oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren.

De VVD staat voor een actief opsporings- en uitzettingsbeleid voor illegalen. Voor afgewezen asielzoekers 

en illegale migranten is geen plaats in Lansingerland. Onze gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen 

geen opvang. 
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ZORG EN ONDERSTEUNING 
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal 

dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar 

voor de ondersteuning die nodig is.

De VVD gaat ervan uit dat mensen in principe zelfstandig willen zijn en zelf voor hun welbevinden kunnen 

zorgen. De eigen kracht van de burger staat voorop. Daarbij kunnen zij steun vragen van hun directe 

omgeving zoals familie, vrienden en buren. Als blijkt dat dit ontoereikend is, kan aanspraak worden gemaakt 

op collectieve voorzieningen.

Pas wanneer de eigen kracht, het netwerk en collectieve voorzieningen ontoereikend zijn om passende 

ondersteuning te bieden voor een probleem, wordt een beroep gedaan op individuele voorzieningen. 

Voorbeelden van individuele voorzieningen zijn begeleiding, een scootmobiel en collectief vervoer.

De gemeente biedt zorg op maat, dichtbij huis, die bijdraagt aan het vergroten van de zelfredzaamheid. 

Preventie en vroeg-signalering voorkomen dat er zware zorg moet worden ingezet.

De zorg wordt in de directe omgeving van het gezin aangeboden. Hierbij is ook aandacht voor de 

ondersteuning van mantelzorgers. Er is behoefte aan zorg in en nabij de woning. De VVD wil ruimte 

geven aan nieuwe concepten en initiatieven, zoals mantelzorgunits, waarbij hulpbehoevende familieleden 

gemakkelijk kunnen inwonen.

Zorg kost geld. De VVD wil dat dit geld effectief wordt ingezet en dat de resultaten daarvan concreet en 

meetbaar zijn. Zorgdiensten moeten scherp worden ingekocht. Goede informatie is nodig om effectief beleid 

te kunnen maken en de juiste voorzieningen te bieden. We nemen afscheid van zorgvormen die onvoldoende 

effect hebben.

Sommige incidenteel noodzakelijke, dure voorzieningen zijn als individuele gemeente niet alleen op te 

brengen. Samenwerken met omliggende gemeenten is daarom van belang om schaalgrootte te creëren 

zodat financiële risico’s worden beperkt.

De VVD vindt dat mensen, binnen de wettelijke mogelijkheden, een eigen bijdrage voor de ontvangen zorg 

horen te betalen. Dit is eerlijk en draagt bij aan het kostenbewustzijn. 
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BEREIKBAARHEID 
De VVD vindt dat mensen zich vrij en veilig moeten kunnen verplaatsen op de manier waarop zij dat 

willen. Bovendien is een goede bereikbaarheid van groot belang voor de economie van Lansingerland. 

Het wegennet van Lansingerland staat onder druk vanwege de groei van het aantal inwoners en de grote 

infrastructurele projecten zoals de A13/A16. Ook de Randstadrail kent een sterke groei, die ruimte verdient. 

Zo blijft Lansingerland bereikbaar: met de auto, het openbaar vervoer en natuurlijk de fiets.

De registratie van ongevallen moet verbeteren zodat de gevaarlijke verkeerssituaties in onze gemeente 

in beeld komen en effectief kunnen worden aangepakt. Hiervoor moet actief contact worden gezocht met 

inwoners en scholen.

De VVD wil dat fietsers veilig door de gemeente kunnen rijden. Fietsende scholieren verdienen extra 

aandacht. De VVD heeft in de afgelopen periode diverse keren aandacht gevraagd voor onveilige 

fietsroutes, zoals die voor schoolkinderen bij de Boterdorpseweg en de Oudelandselaan. De VVD streeft 

naar nul slachtoffers door infrastructurele gebreken.

#6  Onze ambitie: nul verkeersslachtoffers door infrastructurele 
gebreken en onoverzichtelijke verkeerssituaties.

Wij hebben de afgelopen periode kunnen realiseren dat bij veel scholen 30-kilometerzones zijn aangelegd. 

Dat helpt jammer genoeg niet altijd, want de politie bekeurt alleen wanneer de weg óók voldoet aan 

bepaalde landelijke criteria. Daarom wil de VVD alle infrastructurele maatregelen aangrijpen zoals drempels 

en bebording, om ervoor te zorgen dat automobilisten de 30-kilometerzones respecteren.

Vrachtverkeer is belangrijk voor de economie van Lansingerland, ook omdat de Greenport Westland-

Oostland een belangrijke motor van de Nederlandse economie is. De hoofdwegen moeten geschikt 

zijn voor vrachtverkeer, ook voor de bevoorrading van de dorpskernen. In woonwijken en bij scholen 

moet vrachtverkeer juist zoveel mogelijk worden geweerd. Daarom wil de VVD een masterplan voor 

de verkeerscirculatie in Lansingerland. Denk aan een ringweg rond de dorpskernen voor een betere 

doorstroming.

#7  Onze ambitie: er komt een masterplan voor de verkeerscirculatie 
in de héle gemeente. Met oplossingen voor de korte en de lange 
termijn. Met aandacht voor veiligheid en bereikbaarheid.

Uit eigen onderzoek van de VVD blijkt dat de dorpskernen niet goed bereikbaar zijn voor mindervalide 

mensen. Vooral de straten net buiten de centra zijn soms slecht begaanbaar. Dat is beschamend. De VVD 

wil dit de komende collegeperiode aanpakken door de top-10 knelpunten voor mindervaliden weg te nemen, 

uiteraard in nauw overleg met de doelgroep.
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#8  Onze ambitie: de tien belangrijkste verkeersknelpunten voor 
mindervaliden en ouderen worden opgelost.

De VVD maakt zich hard voor een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer van alle dorpen, zoals de 

instandhouding van busverbinding 173 richting Bleiswijk. De VVD wil een verhoging van de frequentie van 

de populaire Randstadrail.

De dorpscentra moeten waar mogelijk autoluw gehouden worden, met ruime, gratis parkeervoorzieningen 

aan de randen van de dorpskernen. Bij nieuwbouw en herinrichting moet gekeken worden of er 

ondergrondse parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Zo kunnen we voldoende capaciteit creëren én 

de dorpskernen aantrekkelijker maken.

De VVD wil dat er bij de twee metrostations voldoende parkeerplaatsen zijn, zodat de woonwijken 

eromheen minder worden belast. De bestaande parkeervoorzieningen moeten worden uitgebreid.

Bij goede fietsroutes horen ook voldoende ruimtes voor fietsenstalling; de VVD heeft zich de afgelopen 

periode hard gemaakt voor meer fietsenrekken bij de Randstadrail-haltes, en wil ook genoeg ruimte in de 

dorpscentra en bij de stations van ZoRo. De Bicyclette op Westpolder werkt prima. Dit zorgt voor veilige 

stalling van fietsen en gaat verrommeling tegen. 
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HSL, A13/A16   EN HET VLIEGVELD 
Lansingerland is het groene woonhart van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en dat moet zo 

blijven. De VVD vindt dat de gemeente moet zorgen dat afspraken over geluid en luchtkwaliteit worden 

nagekomen. Afspraak is afspraak.

De VVD vindt dus dat de rijksoverheid zich moet houden aan de afspraken over de HSL. Al sinds het begin 

maken de treinen veel meer geluid dan het afgesproken maximum van 57 decibel. Bewoners ervaren 

dagelijks overlast: hier moet snel een permanente oplossing voor komen. Omdat het een probleem is dat via 

de Tweede Kamer aangepakt moet worden, blijft de VVD haar netwerk in Den Haag hiervoor benaderen.

#9  Onze ambitie: Lansingerland blijft het rijk houden aan de 
afspraken over de HSL.

De VVD is blij met de voorgenomen aanleg van de A13/A16 met daarbij een aansluiting op het lokale 

wegennet. Deze weg zorgt voor een goede ontsluiting van Lansingerland, forensen hoeven dan niet meer 

elke ochtend en avond in de file te staan. Wij stellen als voorwaarde dat de A13/A16 niet méér overlast voor 

omwonenden produceert dan de huidige provinciale weg. Dit kan onder andere door het toepassen van stil 

asfalt en geluidsschermen.

#10 Onze ambitie: de nieuwe A13/A16 mag niet méér overlast 
veroorzaken dan de huidige provinciale weg.

Rotterdam–The Hague Airport is belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio, maar de overlast moet 

wel beperkt blijven. Het vliegverkeer moet binnen de afgesproken geluidsnormen en vliegtijden blijven. 

De VVD wil dat de gemeente in gesprek blijft met het vliegveld om de ontwikkelingen te volgen en te 

controleren. Ook hier: afspraak is afspraak! 
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WONEN 
Lansingerland maakt de komende jaren een verdere groei door van het aantal inwoners. Dit betekent 

dat er veel gebouwd gaat worden. De ontwikkeling van de woningbouw moet passen bij het karakter van 

onze drie dorpen: een hoogwaardige kwaliteit van de woningen, voornamelijk laagbouw en veel groen. Die 

karakteristieken zijn het uitgangspunt voor de woonvisie van de gemeente.

Woningbouwcorporatie 3B Wonen moet zich beperken tot haar kerntaken: het bouwen, beheren en 

verhuren van woningen die bestemd zijn voor gezinnen met een laag inkomen. Sociale woningbouw mag 

niet leiden tot een extra tekort op de grondexploitatie. Bouwlocaties mogen ook niet eenzijdig bestaan 

uit sociale huurwoningen. De VVD wil niet meer dan 20 procent sociale huur in het woningaanbod van 

Lansingerland.

#11 Onze ambitie: het woningaanbod van Lansingerland bestaat 
voor maximaal 20 procent uit sociale huurwoningen.

De VVD wil dat starters ook een plek hebben in Lansingerland. Daarom blijven we de ontwikkeling van 

starters- en doorgroeiwoningen in zowel de koopsector als de particuliere huursector stimuleren.

Er moeten meer welstandsvrije gebieden komen. Voor monumentale panden en beschermde 

dorpsgezichten kan een strengere toets gelden.

De VVD wil dat inwoners van Lansingerland gemakkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij 

hebben om hun woningen te verbouwen. De regels hiervoor, vastgelegd in het bestemmingsplan, moeten 

digitaal beschikbaar zijn.

Lansingerland is een gemeente zonder gemeentelijke erfpacht. De VVD wil dat dit zo blijft. 
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AFVAL EN REINIGING 
De VVD pleit voor na-scheiding van het huishoudelijk afval. Niet de burger scheidt het afval, maar de 

afvalverwerker doet het. Die technologie is voorhanden. Het scheelt een heel circus aan afvalcontainers in 

de straat en de rommel die het systeem van plastic afvalinzameling in onze gemeente veroorzaakt. Na-

scheiding moet door de gemeente als voorwaarde worden gesteld bij de volgende aanbesteding. Uiteraard 

mag het niet leiden tot extra kosten voor de inwoners.

#12 Onze ambitie: bij de eerstvolgende keer dat de gemeente 
de afvalverwerking aanbesteedt, wordt na-scheiding het 
uitgangspunt. Het systeem van plastic afvalinzameling gaat zo 
snel mogelijk op de helling.

Bewoners moeten snel en gemakkelijk vernielingen en zwerfvuil kunnen melden bij de gemeente, 

bijvoorbeeld door een foto via de Lansingerland app te sturen. De gemeente moet daar snel op reageren 

en in actie komen. Bij vernielingen en vervuilingen moet altijd worden gekeken of de kosten kunnen worden 

verhaald op de veroorzaker.

De VVD juicht burgerinitiatieven voor het schoonhouden van de eigen buurt en beheer van het openbaar 

groen toe. Hiervoor stelt de gemeente geld ter beschikking aan de inwoners. En voor wat, hoort wat: als 

dit op een goede manier gebeurt, moeten inwoners hier iets voor terug krijgen. De VVD wil een proef 

waarbij inwoners ter compensatie een OZB-verlaging krijgen voor het verzorgen van hun eigen straat en 

groenvoorzieningen.

De gemeente zorgt voor voldoende en duidelijk herkenbare hondenuitlaatplaatsen. Daarnaast wil de 

VVD dat de gemeente met ondernemers de mogelijkheden voor inzameling en recycling van hondenpoep 

onderzoekt, zoals een Depo-Dog systeem. 
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GLASTUINBOUW 
De glastuinbouw is een van onze belangrijkste economische sectoren. Lansingerland is onderdeel van de 

Greenport Westland-Oostland, het grootste glastuinbouwgebied van Nederland. Veel mensen werken met 

plezier in een glastuinbouwbedrijf. De Greenport Westland-Oostland is verantwoordelijk voor een derde 

van de banen binnen de gemeente. De uitgangspositie van de sector is goed, maar vraagt voortdurende 

aandacht en versterking. De technologische ontwikkelingen in de sector gaan hard en de concurrentie 

neemt toe, nationaal en internationaal. De VVD maakt zich hard voor verdere groei door, ook hier, ruimte te 

geven aan ondernemersinitiatieven.

De VVD wil geen extra gemeentelijke regels bovenop landelijke en Europese regelgeving, zoals op het 

gebied van bedrijfswoningen.

Om te kunnen blijven concurreren op wereldschaal, is het belangrijk dat bedrijven de gelegenheid krijgen 

om zich te ontwikkelen. De ruimtelijke plannen van de gemeente zijn daarop ingericht; zij mogen voor 

ondernemers niet belemmerend werken. Dat voorkomt ook versnippering van locaties, bijvoorbeeld door 

inpassing van locaties voor windenergie.

Ondernemers in de glastuinbouw moeten hun activiteiten kunnen combineren met nevenactiviteiten die 

passen bij de sector, zoals op het gebied van recreatie, toerisme en natuurbeheer.

In onze gemeente zijn toonaangevende kennis- en proefstations gevestigd van Delphy/Improvement Centre 

en de universiteit van Wageningen. De VVD wil de komende collegeperiode geld vrijmaken om de verdere 

digitalisering en innovatie in de glastuinbouw te ondersteunen met onder meer glasvezelverbindingen in 

het buitengebied.

#13  Onze ambitie: alle buitengebieden krijgen glasvezelverbindingen.

De glastuinbouw biedt veel mogelijkheden om bijstandsgerechtigden en werkzoekenden weer aan het werk 

te helpen. De VVD wil dat een substantieel deel van de huidige bijstandsgerechtigden en werkzoekenden 

in Lansingerland aan de slag gaat in de glastuinbouw, eventueel door contracten te sluiten met externe 

arbeidsbemiddelaars die hierin zijn gespecialiseerd.

#14  Onze ambitie: veel meer bijstandsgerechtigden moeten aan het 
werk in de glastuinbouw.  
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GROEN 
De afgelopen jaren is bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruimte. Het lagere onderhoudsniveau 

in onkruidbestrijding en het minder bestrijden van zwerfafval is inmiddels zichtbaar geworden en bepaald 

geen visitekaartje voor Lansingerland. De VVD wil deze bezuinigingen terugdraaien zodat onze gemeente 

aantrekkelijker wordt.

Lansingerland heeft nog een enigszins landelijke uitstraling. Open ruimtes, meren, sloten en weilanden 

dragen daaraan bij. De VVD zet zich in voor het behoud daarvan. Wat groen natuurrecreatiegebied is, moet 

groen blijven. Denk aan de grote groenomgevingen als het Rottemerengebied en de Groenzoom, maar ook 

aan de parken en tuinen in de buurt zoals het Annie M.G. Schmidtpark of de perkjes in de straat. 
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JEUGD 
Gelukkig gaat het met de meeste jeugd in Lansingerland prima: zij doen hun huiswerk, sporten en hebben 

bijbanen. Voor een klein aantal kinderen en jongeren geldt dit helaas niet, zij hebben onze zorg en hulp 

nodig.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Volgens ons kennen de ouders en de 

leerkrachten de specifieke situatie van een kind en een gezin het beste. Indien nodig kunnen ze samen 

met de gemeente bezien welke ondersteuning nodig is. De gemeente heeft tegenwoordig een belangrijke 

regierol en kan de ondersteuning combineren met bijvoorbeeld onderwijs en schuldhulpverlening. De VVD 

wil dat de gemeente zoveel mogelijk uitgaat van wat kinderen en ouders zelf kunnen en streeft naar minder 

snel problematiseren en medicaliseren.

Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen zij hulp zoeken bij het Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG). Dit is een laagdrempelige voorziening waar ouders met hun vragen over opvoeding terechtkunnen. 

Wij vinden het belangrijk dat er goede afstemming is tussen CJG, huisartsen en de gemeente over 

doorverwijzen naar specialistische zorg. De VVD wil dat ondersteuning zo licht mogelijk wordt ingezet en 

dat onnodig doorverwijzen wordt voorkomen. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente één hulpverlener 

regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.

Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor een 

goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen voor onderwijs, welzijn, jeugd- en jongerenwerk, 

cultuur en sport.

De VVD is voorstander van zorgadviesteams op scholen. In deze teams worden in een vaste samenstelling 

van interne begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers problemen en risico’s vroegtijdig gesignaleerd en 

door actie opgevolgd.

De gemeente moet voor complexe zorgvragen samenwerken met buurgemeenten om financiële risico’s te 

beperken.  
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ONDERWIJS 
Lansingerlandse leerlingen kunnen kiezen uit een divers aanbod aan goede scholen. We vinden het 

belangrijk dat je zo veel mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. De gemeente ziet er daarom 

op toe dat ouders hun kinderen bij meerdere scholen kunnen aanmelden. Scholen communiceren helder 

wanneer zij andere selectiecriteria hebben, en de gemeente stimuleert dat deze eerlijk en transparant zijn.

Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk 

geweld. Waar nodig biedt het college ondersteuning bij de aanpak van discriminatie en integratieproblemen 

op scholen. 

Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten en de aanwezige talenten tot bloei te laten komen, 

is de VVD voorstander van vroeg- en voorschoolse educatie en samenwerking tussen peuterspeelzalen, 

kinderdagverblijven en het basisonderwijs.

Samenwerkingsverbanden tussen voortgezet onderwijs en bedrijven zijn noodzakelijk om het onderwijs 

beter af te stemmen op de dagelijkse beroepspraktijk. Omgekeerd stellen bedrijven zich open voor 

leerlingen, zowel voor kennismaking, stages als praktijklessen. De VVD is voor scholen met een duidelijk 

(beroeps)profiel, bijvoorbeeld gericht op onze eigen tuinbouwsector.

Ongeoorloofd schoolverzuim en schoolverlaters zonder diploma zijn onacceptabel. Scholen, 

zorginstellingen, ouders en gemeente nemen hun verantwoordelijkheid en werken samen om spijbelen en 

voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Wij steunen het multifunctionele gebruik van scholen en andere maatschappelijke instellingen zodat 

schoolse en naschoolse activiteiten eenvoudig in elkaar overlopen.

Er is voor elk kind een plek in het regulier onderwijs zoals passend onderwijs bedoeld is. Kinderen met 

een beperking gaan al vanaf jonge leeftijd naar school met speciaal vervoer. De VVD is voorstander van 

projecten die deze kinderen stapsgewijs leren zelfstandig te reizen. Zo verkrijgen zij meer vrijheid om 

zelfstandig te reizen naar school of langs te gaan bij vrienden. Als dit niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld omdat 

ze daarvoor zeer ver moeten reizen, draagt de gemeente bij in de vervoerskosten. Dat geldt niet voor het op 

religieuze grondslag gebaseerde onderwijs en voor situaties waar voldoende passende alternatieven voor 

regulier en nabijgelegen onderwijs beschikbaar zijn. 
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SPORT 
Lansingerland is een sportieve gemeente met een veelvoud aan sportmogelijkheden. Wij hebben een 

bloeiend verenigingsleven dat draait dankzij het werk van honderden enthousiaste vrijwilligers.

Sport is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. De VVD streeft ernaar om 

sport voor iedereen toegankelijk te maken. De gemeente steunt mensen en vooral kinderen, die financieel 

niet de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten.

Sport is enorm belangrijk voor mensen met een beperking. Wij willen dat de gemeente minimaal 1 procent 

van de sportsubsidie hieraan besteedt en verenigingen stimuleert eveneens 1 procent van hun begroting aan 

gehandicaptensport te besteden.

#15  Onze ambitie: minimaal 1 procent van het sportgeld wordt 
ingezet voor gehandicaptensport.

Sportverenigingen die subsidie vragen, moeten helder kunnen formuleren welke maatschappelijke 

meerwaarde zij leveren, bijvoorbeeld door nauw samen te werken met scholen en buitenschoolse opvang 

om de jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.

Als de exploitatie niet voor rekening van de gemeente komt, is de VVD voorstander van de bouw van een 

extra overdekt wedstrijdbad bij zwembad De Windas. 
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CULTUUR 
Cultuur in Lansingerland is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en 

het versterken van de identiteit van Lansingerland het belangrijkste. De gemeente kent een variëteit 

aan culturele verenigingen waar we trots op mogen zijn: van de harmonieverenigingen tot poppodium 

de Rotonde in Berkel en Rodenrijs, maar ook de toneelgezelschappen, de oudheidkundige vereniging in 

Bleiswijk of de bibliotheek en de beeldhouwers, kunstschilders en schrijvers. Wat een rijkdom!

Cultuur is belangrijk voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het versterkt vernieuwing en creativiteit. 

Daarom steunen we laagdrempelig contact met cultuur - zoals cultuuronderwijs, de Cultuurbus voor 

senioren en de op te richten cultuurhuizen - zodat een breed publiek hiermee kennis kan maken.

Gesubsidieerde cultuur is geen voorrecht van een kleine groep mensen of een specifieke groep instellingen. 

Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien 

hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen.

Ons cultureel erfgoed is kostbaar. Dat geldt voor het tastbare erfgoed, maar zeker ook voor 

cultuurhistorische evenementen zoals de intocht van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten, de jaarlijkse 

braderieën en carnaval.

Samen met inwoners worden oplossingen bedacht om de Snip en ‘t Web in Bleiswijk en het Spectrum in 

Bergschenhoek optimaal te gebruiken. 
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ONZE AMBITIES   VOOR LANSINGERLAND 

#1 de gemeente Lansingerland krijgt in 2018 het aantal wijkagenten waar ze recht op heeft. 
Vier agenten meer dan nu.

#2 in de komende jaren moeten de gemiddelde lokale lasten per inwoner terug naar het 
landelijk gemiddelde. Het nieuwe college komt met een planning en een actieplan.

#3 de tevredenheid van ondernemers in Lansingerland moet omhoog: van een zes  
naar een 7,5.

#4 om de armoedeval te voorkomen, verlaagt Lansingerland de inkomensgrens voor de 
bijzondere bijstand van 115 naar 100 procent.

#5 de Hergerborch wordt opgekocht en gesloopt door de gemeente. De locatie wordt 
gebruikt voor verbetering van de bereikbaarheid van het centrum van Berkel en Rodenrijs.

#6 nul verkeersslachtoffers door infrastructurele gebreken en onoverzichtelijke 
verkeerssituaties.

#7 er komt een masterplan voor de verkeerscirculatie in de héle gemeente. Met oplossingen 
voor de korte en de lange termijn. Met aandacht voor veiligheid en bereikbaarheid.

#8 de tien belangrijkste verkeersknelpunten voor mindervaliden en ouderen worden 
opgelost.

#9  Lansingerland blijft het rijk houden aan de afspraken over de HSL.

#10  de nieuwe A13/A16 mag niet méér overlast veroorzaken dan de huidige provinciale weg.

#11  het woningaanbod van Lansingerland bestaat voor maximaal 20 procent uit sociale 
huurwoningen.

#12  bij de eerstvolgende keer dat de gemeente de afvalverwerking aanbesteedt, wordt  
na-scheiding het uitgangspunt. Het systeem van plastic afvalinzameling gaat zo snel 
mogelijk op de helling.

#13  alle buitengebieden krijgen glasvezelverbindingen.

#14  veel meer bijstandsgerechtigden moeten aan het werk in de glastuinbouw. 

#15  minimaal 1 procent van het sportgeld wordt ingezet voor gehandicaptensport.
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