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Voorwoord 
De VVD heeft hart voor Leidschendam, Voorburg en Stompwijk.
 De afgelopen vier jaar hebben we als VVD LV hard gewerkt om Leidschendam-Voorburg en Stompwijk die 
prachtige groene gemeente te houden, waar het fijn wonen, werken, winkelen en ontspannen is. Met goede 
resultaten. Parkeren bleef gratis en fietsen werd veiliger met brede geasfalteerde fietspaden en goede 
fietsenstallingen. We zorgden voor extra ogen en oren op straat door meer BOA’s en ondersteuning van de 
buurtpreventie. In gebieden met overlast kwam cameratoezicht. De 2 theaters zijn behouden, er is geïnvesteerd 
in de huisvesting van onze sportclubs en de bibliotheek en de rugbyclub krijgen een mooie nieuwe plek. We 
zorgden samen met bewoners voor een servicegericht afvalsysteem per wijk. We hebben ook de eerste stappen 
genomen om onze gemeente klaar te maken voor een duurzame toekomst. Corona speelde ons parten, maar 
samen met ondernemers richtten we een platform op en zorgden we voor veilig winkelen en extra terrasruimte. 

Veel mensen zoeken in onze regio goede woonruimte en werk.  Ook onze gemeente groeit. We zetten in op 
passende woningbouw voor starters, gezinnen en senioren. Door financieel gezond beleid zorgen we voor het 
behoud van betaalbare lage lasten en een gelijkblijvende OZB. We zien kansen voor hoogbouw, waar dit kan 
bepalen we samen met bewoners. Maar 1 ding staat voorop: woningbouw mag nooit ten koste gaan van onze 
groene gemeente en wijken. We investeren bovendien in die buitenruimte: we willen overal mooie, groene en 
schone straten en parken. De vlietzone en ons buitengebied houden we groen. 

Goede bereikbaarheid is voor onze gemeente erg belangrijk. We gaan stevig in gesprek met omliggende 
gemeenten om dat zo te houden. Lokaal wordt goede bereikbaarheid een voorwaarde voor woningbouw. We 
investeren in onze infrastructuur zoals goede wegen en fietspaden, parkeervoorzieningen en goed openbaar 
vervoer. Samen met de wijk werken we aan verkeersveiligheid. Parkeren blijft gratis.  

We zetten in op gelijke kansen en gelijke behandeling voor al onze bewoners met goed onderwijs, mooie 
sportclubs, veilige straten en goede zorg. We pakken tekorten en wachtlijsten in de zorg voor onze kinderen en 
ouderen aan door stevige keuzes te maken en met financieel degelijk beleid.  

Leidschendam, Voorburg en Stompwijk maken we de meest MKB-vriendelijke gemeente van Nederland. We 
investeren in onze winkelgebieden, maken ondernemen makkelijker en zorgen voor geschikte bedrijfsruimte. Het 
coronaherstelbeleid zetten we samen met ondernemers, instellingen en bewoners door.

Als VVD LV zijn we altijd in gesprek met onze inwoners. Voor dit verkiezingsprogramma hebben we met 
bijeenkomsten, een enquête en een open uitnodiging in lokale media veel extra input opgehaald bij bewoners 
en ondernemers. Daardoor is dit verkiezingsprogramma een programma geworden voor alle inwoners en alle 
wijken. Met een geweldig team van kandidaten wil ik de komende vier jaar hiermee aan de slag om samen met 
alle inwoners ruim baan te geven voor een veilig, groen en ondernemend Leidschendam-Voorburg. Doet u met 
ons mee? Lijst 1. VVD LV.

Astrid van Eekelen
Lijsttrekker VVD Leidschendam-Voorburg



1.  Wij willen een gemeente waar je heerlijk  
     kunt blijven wonen
Een huis is de plek waar je je prettig en veilig voelt. Leidschendam-Voorburg behoort tot de meest aantrekkelijke 
gemeenten van Nederland. Dat houden we zo. Hiervoor is ieders inzet hard nodig. Van de gemeente, maar ook van 
verenigingen, ondernemers en inwoners zelf. De gemeente helpt waar mogelijk om het woongenot te vergroten. Dat 
begint bij een groene omgeving en lage lokale lasten. 

Met behoud van groen
Nieuwbouw is cruciaal om de woningcrisis aan te pakken. Maar dat mag niet ten koste gaan van het prachtige 
groen om ons heen. Waar mogelijk gaan we de hoogte in en we willen geen grootschalige woningbouw op 
groene plekken. Bij nieuwbouw moet de bereikbaarheid van de nieuwe woningen op orde zijn. Ook  houden we 
de ontwikkelingen van de vergrijzing in het achterhoofd en bekijken we wat voor woningen op de lange termijn 
nodig zijn. We investeren in de openbare buitenruimte, zoals meer bankjes en groen. 

De bouw van nieuwe wijken
De komende jaren hakt de gemeente knopen door over verschillende nieuwe wijken met honderden woningen, 
waaronder het Diaconessenhuis, De Star en Klein Plaspoelpolder. Op deze plekken kiezen we voor beperkte 
woningbouw, waarbij behoud of het realiseren van groen, sport en recreatie voorop staat. Voorwaarde is dat de 
bereikbaarheid van de nieuwe woningen op orde is en er geen grote druk op de omliggende buurten ontstaat. 
Op De Star wordt niet gebouwd voordat de Voorburgse Rugby Club een andere passende locatie gekregen 
heeft. Bij de ruimtelijke ontwikkelingen in Den Haag laten we onze stem in het belang van de bewoners van 
Leidschendam-Voorburg luid en duidelijk horen.. Onze inzet is om de Vlietzone groen te houden. 

Met woningen waar vraag naar is
In onze gemeente worden op dit moment 1100 gesubsidieerde huurwoningen bewoond door mensen die daar 
geen recht op hebben. Door dat zogenaamde scheefwonen is de eis van 30% sociale woningen bij nieuwbouw 
niet nodig. De ervaring hier en in andere gemeenten leert dat een dergelijke eis de wachtlijsten niet oplost. 
Bovendien werkt die 30% eis vaak belemmerend voor nieuwbouw. Die eisen laten we daarom los. Zo kan de 
focus komen te liggen op bouw van woningen die de doorstroom op de woningmarkt bevorderen: middeldure 
koop- en huurwoningen en woningen voor senioren.

Door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca bestrijden we leegstand en zorgen 
we voor een prettige en leefbare omgeving. Het opsplitsen van woningen in kleinere appartementen zorgt op 
sommige plekken voor grote drukte en overlast in de wijk. De ingezette lijn om splitsing strikt te reguleren zetten 
we door. Krakers horen niet thuis in onze gemeente.  Als een pand gekraakt is gaat de gemeente direct tot actie 
over. Want van andermans eigendom blijf je af! 



Meer ogen en oren op straat
Hondenpoep, zwerfvuil en vuil rondom ondergrondse containers. Het zijn tenenkrommende ergernissen voor 
ons allemaal. We maken het bewoners aantrekkelijker om hun rommel op te ruimen door uitbreiding van het 
aantal afvalbakken, vooral in parken, buitengebieden en bij speeltuinen. We voeren een bestuurlijke boete 
in tegen dit soort dagelijkse overlast. Zo ontvangt de gemeente zelf de inkomsten uit de bestuurlijke boetes. 
Er komen meer ogen en oren op straat door uitbreiding van het aantal bijzondere opsporingsambtenaren. 
Hardleerse hondenbezitters en mensen die de omgeving vervuilen of vernielen kunnen daardoor sneller op een 
boete rekenen. 

Vernielingen en graffiti zijn vaak een open uitnodiging voor nog meer ellende. De gemeente herstelt pro actief of  
na melding de schade. En verhaalt zo veel mogelijk de kosten op de dader. 

Hoge service en lage kosten voor afvalinzameling
Wij zijn voor een eenvoudig afvalsysteem met hoge service, dichtbij de deur en lage kosten. We brengen het 
belang van het scheiden van afval actief onder de aandacht bij bewoners en pleiten voor zoveel mogelijk 
mechanisch nascheiden. Dat komt het milieu ten goede en zo blijft de afvalstoffenheffing betaalbaar.

Afvalinzameling vraagt om maatwerk. Bij hoogbouw of appartementen past een ander systeem dan 
bij vrijstaande huizen. Maatwerk per wijk blijft daarom het uitgangspunt. Mensen die hun afval naast de 
containers dumpen pakken we aan. We verhogen de boete voor afvaldump. Inwoners die initiatief tonen en 
verantwoordelijkheid nemen voor een schone omgeving ondersteunen we waar nodig en mogelijk.

Wij willen:
• nieuwe wijken waar groen, sport en recreatie voorop staan
• waar het kan de hoogte in
• geen grootschalige woningbouw op groene plekken
• alleen nieuwbouw als de bereikbaarheid op orde is
• eerst een nieuwe plek voor VRC voordat bouw start
• woningsplitsing reguleren om druk op woonwijken te beperken
• een blijvend groene Vlietzone
• hoge boetes om afvaldump tegen te gaan
• zoveel mogelijk nascheiden van afval
• steun voor inwoners die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen wijk



2. Wij willen een gemeente die goed          
    bereikbaar is
Leidschendam-Voorburg is gunstig gelegen met meerdere treinstations, randstadrail en vlakbij de A4, A12, A13 of 
N14/A44. Ook zijn er mooie fietspaden van onze gemeente naar de buurgemeenten. De kijk op mobiliteit veranderde 
door corona. Veel inwoners werken meer thuis en minder op kantoor. Toch blijven we reizen naar ons bedrijf, 
voor ons werk, naar vrienden of familie, mantelzorg of voor ons plezier. De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in 
de bereikbaarheid van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk, maar nog niet genoeg. Onze infrastructuur moet 
worden klaargemaakt voor de toekomst. Daar profiteert iedereen van. Daarom: handen uit de mouwen! 

Investeren in infrastructuur
Bereikbaarheid staat bij ons hoog in het vaandel. De bouw van een extra brug is een oplossing om 
verkeersopstopping tegen te gaan en onze gemeente in de toekomst goed bereikbaar te houden. Ook staan we 
ervoor open om met andere partijen en belanghebben te zoeken naar andere infrastructurele oplossingen. 

Aanpak verkeersoverlast rond de Mall
De Mall of the Netherlands is een verrijking voor onze gemeente. Tegelijkertijd zien we dat de komst van de Mall 
leidt tot verstopte wegen en regelmatig overlast in de omliggende wijken. De Mall of the Netherlands wordt beter 
bereikbaar door een groene golf vanaf de snelweg. De inzet van verkeersregelaars helpt om de doorstroom te  
verbeteren en om parkeeroverlast in de wijken zoveel mogelijk te voorkomen. Wij zijn voor gratis parkeren bij de 
Mall, omdat er een grote parkeerdruk ontstaat in omliggende wijken als de eigenaar van de Mall betaald parkeren 
invoert. Ook zetten wij ons in om de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen voor de N14 te vervroegen met zo min 
mogelijk overlast voor de omliggende wijken tijdens de bouw. Wij willen meer en betere OV-verbindingen naar 
de Mall en PR-plekken in het Forepark. Bezoekers kunnen daar hun auto parkeren en pakken vervolgens tram 
19 naar de Mall. Tegelijkertijd is het van belang dat er goede fietsverbindingen naar de Mall zijn, waar bezoekers 
gemakkelijk en veilig hun (elektrische) fiets of scooter kunnen stallen. 

Groei Binckhorst in goede banen leiden
De leefbaarheid voor onze inwoners staat bij ons voorop. Om de groei van het aantal woningen in de Binckhorst 
in goede banen te leiden is een goede OV-verbinding nodig, maar dan wel zoveel mogelijk over Haags 
grondgebied en bij voorkeur ondergronds. Een tracé over de Prinses-Mariannelaan en een tramhelling over de 
Binckhorstlaan zijn  uitgesloten. Opa’s veldje en Huygens Hofwijck blijven onaangetast. 



Damcentrum minder aantrekkelijk als doorgaande route
Het Damcentrum wordt een steeds aantrekkelijker winkelgebied. Tegelijkertijd staat het daar vaak vast, 
vooral door verkeer dat de sluis als doorgaande route gebruikt. Dat vraagt om slimme maatregelen, waarbij 
het gebied goed bereikbaar blijft, maar niet meer aantrekkelijk is als doorgaande route.Te denken valt aan 
snelheidsbeperkende maatregelen en een inrichting waarbij de auto te gast is. Wij vinden het echter onzinnig om 
dit gebied af te sluiten voor het autoverkeer; geen selectieve toegang met horrorpollers of kentekenregistratie. 
Zwaar verkeer mag geen gebruik maken van de bruggen, dat gaan we strikt handhaven.

Investeren in verkeersveiligheid
Voor de gehele gemeente willen we in samenwerking met de bewoners en ondernemers werk maken van 
verkeersveiligheid, leefbaarheid en parkeerdruk in een buurt of wijk. De oplossingen kunnen per buurt of wijk 
verschillen.  

Ruim baan voor de fiets
Fietsen is gezond en schoon. We geven de fietser ruim baan. Dat doen we door de aanleg van de Velo Strada 
(regionale, brede, goede bewegwijzerde fietsroutes).  Ook brengen we het onderhoud van fietspaden op een 
hoger plan door beter onderhoudwaar mogelijk door asfaltering van fietspaden. Passeren van andere fietsers 
wordt gemakkelijker door fietspaden te verbreden. Die verbreding gebeurt zoveel mogelijk in combinatie 
met andere werkzaamheden, zoals vervanging van het riool. Fietspaden scheiden we als het kan van het 
autoverkeer.  

Op de plaats van bestemming kunnen fietsers hun (elektrische) fiets gemakkelijker en sneller kwijt, want we 
breiden het aantal fietsparkeerplekken en oplaadpunten uit. De ligging en het gebruik van de nietjes en de 
oplaadpunten houdt de gemeente goed in de gaten. Bij onvoldoende gebruik worden deze voorzieningen 
verschoven naar een betere plek. We gaan door met de Actie Weesfiets. Dat wil zeggen het weghalen van 
(gedumpte)  fietswrakken. Die actie breiden we uit.

Goed OV voor iedereen
Leidschendam-Voorburg is over het algemeen per openbaar vervoer goed bereikbaar. Wij maken ons sterk voor 
een betere OV-verbinding voor Leidschendam-Zuid die voor de gemeente betaalbaar is. Ook is het belangrijk dat 
het openbaar vervoer van goede kwaliteit is. We investeren in  het toegankelijk maken van voertuigen en haltes 
zodat iedereen, ook mensen met een beperking of die slecht ter been zijn, met het openbaar vervoer kunnen 
reizen. Belastinggeld uitgeven aan gratis OV of korting aan bepaalde groepen is niet aan de orde. 



Parkeren blijft gratis
Parkeren blijft gratis. Dat maakt onze gemeente, in het bijzonder onze winkel- en horecagebieden, aantrekkelijk 
voor bezoekers uit de regio. Soms wordt er misbruik gemaakt van het gratis parkeren. Langdurige stalling 
van vaak krakkemikkige auto’s en wrakken pakken we aan. Om dat mogelijk te maken voeren we een 
wegsleepregeling in. Bij winkel- en horecagebieden breiden we de parkeertijd tot drie uur uit. Bij nieuwbouw 
letten we scherp op het aantal bijbehorende parkeerplaatsen, zodat het geen extra parkeerdruk oplevert in de 
rest van de wijk. Ook maken we werk van groene parkeerplaatsen door gebruik van grastegels.

Het aantal elektrische auto’s groeit. Dat is een goede ontwikkeling. We zorgen voor voldoende oplaadplekken. 
Deelscooters stellen wij op prijs. Deze scooters verbeteren de bereikbaarheid van onze gemeente. Wel zien we 
dat deelscooters regelmatig hinderlijk op stoepen geparkeerd worden. Dit fout parkeren pakken we actief aan 
door de aanbieders direct te beboeten.

Wij willen:
• gratis parkeren
• investeren in infrastructuur om onze gemeente bereikbaar te houden
• de bereikbaarheid van The Mall  verbeteren
• het Damcentrum zo inrichten dat het niet langer aantrekkelijk is als doorgaande route
• de Haagse tram over Haags grondgebied, dus geen tram door de PM-laan
• maatwerk per wijk voor verkeersveiligheid en tegen overlast en parkeerdruk 
• goed onderhoud en nieuwe aanleg fietspaden en meer fietsparkeerplekken
• een betaalbare tramhalte in Leidschendam-Zuid
• goed OV voor iedereen, geen gratis OV voor specifieke groepen
• een wegsleepregeling 
• groene parkeerplaatsen



3. Wij willen een gemeente waar we veilig 
    zijn en ons veilig voelen
Een veilige gemeente is een fijne gemeente. Onze veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen 
met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente voor een veilige leefomgeving met minder overlast. We pakken 
criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen.

Slagvaardige en flexibele handhaving
We hechten veel belang aan de uitvoering. Wij willen dat de gemeente beschikt over een slagvaardig en 
flexibel handhavingsapparaat. Dit wordt in de gehele gemeente op een voor bewoners en bedrijven merkbare 
en betekenisvolle wijze ingezet. Naast meerjarige prioriteiten moet de gemeente ook capaciteit overhouden 
om snel en adequaat in te grijpen bij plotselinge of tijdelijke ontwikkelingen. Om een goed beeld te krijgen 
van wat er onder inwoners leeft houdt de gemeente jaarlijks een enquête. Zo krijgt de gemeente ook inzicht 
in de onderwerpen die om een snelle aanpak vragen. Met een app en op de website kunnen bewoners en 
ondernemers gemakkelijk onveilige en overlastgevende situaties bij de gemeente of politie melden.

Meer aandacht voor irritaties op straat
De aanpak van inbraken, vernielingen, brandstichting en oplichting krijgen terecht veel aandacht. Dat zetten 
we door. Veel irritaties worden echter niet gemeld, zoals brulpijpen van patserauto’s, straatraces en gaten in het 
wegdek. Dat verdient meer aandacht van politie en handhaving.

Behoud van een eigen politiebureau
We hebben nu een politiebureau en dat houden we. Want iedereen die niet via internet of een app aangifte wil 
doen, moet dat gewoon bij een agent op het bureau kunnen doen, desnoods komt een wijkagent thuis langs. 

Initiatieven van inwoners zelf, zoals Whatsappgroepen en buurtpreventieteams, verbeteren de veiligheid in de 
wijk. Deze initiatieven kunnen op volle steun van de gemeente rekenen, 
maar mogen geen reden zijn om de politie inzet in een wijk te verminderen. 



Meer boa’s zichtbaar op straat
Wij willen een lik-op-stuk beleid voor asociaal gedrag zoals vandalisme, foutparkeren en afvaldump. Dat bereiken 
we door meer bijzondere opsporingsambtenaren boa’s de ruimte te geven om hun werk te doen (minder 
papierwerk binnen en meer naar buiten) en  die zichtbaar aanwezig zijn in de wijk. Boa’s krijgen soms te maken 
met agressief gedrag of bedreigingen. Dat is onacceptabel. Handen af van de hulpdiensten. Wie dat niet 
doet, wordt stevig aangepakt. Wij sturen onze boa’s met een bodycam de straat op om hun veiligheid beter te 
kunnen garanderen. Er zitten inwoners met een uitkering thuis die best wat willen doen. Zij kunnen onze boa’s 
helpen door mee te lopen op straat. Zo bereiken we twee doelen:  uitkeringsgerechtigden doen werkervaring 
op en de veiligheid op straat verbetert. Als een BOA nu een boete uitdeelt, komt het boetebedrag terecht bij de 
rijksoverheid. Dat veranderen we. De gemeente gaat zelf de boetes innen zodat de opbrengsten gebruikt kunnen 
worden om onze veiligheid verder te verbeteren.

Siervuurwerk moet kunnen!
Onze inwoners genieten op een normale manier van de jaarwisseling en steken daar siervuurwerk bij af  
als ze dat willen. Dat verbieden we niet. Er is geen centrale vuurwerkshow omdat vuurwerk afsteken geen 
overheidstaak is en we niet iedereen hieraan laten meebetalen. Het spreekt voor zich dat iedereen alleen 
vuurwerk afsteekt binnen de vastgestelde tijden en de resten zelf netjes opruimt. 

Harde aanpak onruststokers
Cameratoezicht, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden hielpen heel goed in de strijd tegen de 
onrust tijdens de jaarwisseling en tegen de autobranden die in onze gemeente plaatsvonden. Wij verwachten van 
de burgemeester dat hij vaker actief gebruik maakt van deze bevoegdheden tijdens omstandigheden waarin de 
veiligheid ernstig in het gedrang komt. Ook de inzet van preventief fouilleren schuwen wij bij onveilige situaties 
niet.

Het overgrote deel van onze inwoners gedraagt zich normaal en houdt rekening met elkaar. Een kleine, vaak 
hardnekkige groep neemt een loopje met de omgangsvormen, waardoor mensen zich onveilig voelen. Daarom 
worden raddraaiers en overlastgevende hangjongeren opgespoord en aangepakt. Zij moeten zich regelmatig 
melden bij het politiebureau en worden onverwacht thuis opgezocht. De kosten van vernielingen worden volledig 
op de daders of hun ouders verhaald. Mensen die het echt te bont maken komen wat ons betreft niet langer in 
aanmerking voor gemeentelijke regelingen zoals de Ooievaarspas of bijzondere bijstand. Daarnaast moet er 
stevig worden opgetreden als mensen te maken hebben met discriminatie, intimidatie en geweld. 

De wijkagent let goed op tekenen van radicaliserende jeugd. Politie en jeugdzorg grijpen direct in wanneer nodig. 
De gemeente strijdt actief tegen radicalisering. De gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen dat 
antidemocratische en discriminerende individuen en organisaties kunnen haatzaaien en oproepen om onze 
waarden en vrijheden te negeren.



Voorkomen van herhaling
Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met scholen om jongeren 
met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat ze 
afglijden naar georganiseerde criminaliteit.

Geen drugs, prostitutie en ondermijning
Wij zijn er trots op dat er in onze gemeente geen bordelen en coffeeshops zijn. Dat willen we graag zo houden. 
Illegale wietplantages in woonhuizen zijn levensgevaarlijk. Illegale drugs- en prostitutiepanden worden gesloten. 
Lachgasgebruik zorgt voor veel overlast. Bovendien is het erg schadelijk voor de gezondheid. Daarom komt er 
een lachgasverbod.

Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktijken. 
We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele 
activiteiten.  

Digitale weerbaarheid
Steeds meer mensen bestellen online en regelen hun zaken met bank of overheid online. Dit brengt veel gemak 
met zich mee, maar ook een uitdaging rondom digitale veiligheid. De gemeente en politie besteden via hun 
communicatiekanalen aandacht aan digitale vaardigheid en waakzaamheid, zodat bewoners digitaal weerbaar 
worden en blijven. 

Wij willen:
• behoud van ons eigen politiebureau
• meer boa’s zichtbaar aanwezig op straat
• slagvaardige handhaving die vervolgens snel kan ingrijpen
• geen lokaal vuurwerkverbod
• effectieve inzet van cameratoezicht
• sneller gebruik van gebieds- en samenscholingsverboden als dat noodzakelijk is
• een jaarlijkse gemeente-enquête om ergernissen en overlast in kaart te brengen
• geen coffeeshops of bordelen in onze gemeente
• een lachgasverbod



4. Wij willen een bloeiende lokale             
    economie
Wij dragen ondernemers een warm hart toe. Van zzp’er tot multinational. Van start-up tot (agrarisch) familiebedrijf. 
Want ondernemers zorgen voor bedrijvigheid en banen. We hebben hier ondernemers die dagelijks hun nek 
uitsteken om er het allerbeste van te maken. Ook staat in onze gemeente het grootste winkelcentrum van de 
Benelux. Duizenden ondernemers en werknemers verdienen hun brood in Leidschendam-Voorburg.

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland
Wij vragen van de gemeente om actief de handen ineen te slaan met ondernemers, zodat bij het 
gemeentebestuur bekend is wat er speelt. Wij hebben de ambitie dat Leidschendam-Voorburg de meest MKB-
vriendelijke gemeente van Nederland wordt. Als het kan binnen de inkoopregels, koopt de gemeente zoveel 
mogelijk lokaal in. 

Potentie van de Mall of the Netherlands benutten
De Mall biedt de gemeente enorme kansen om die potentie te verbinden met de rest van de lokale economie. 
We willen de informatievoorziening van bezoekers aan de Mall verbreden met informatie over de gezellige 
dorpskernen, horeca, cultuur en recreatie Leidschendam-Voorburg. 

Eenvoudig vergunningenbeleid
Door corona kwamen veel bedrijven in zwaar weer. Juist nu is het extra belangrijk dat de gemeente ruimte aan 
ondernemers biedt. Allereerst door de lokale lasten zo laag mogelijk te houden. Ruimte geven betekent ook dat 
we kritisch de bestaande vergunningseisen voor ondernemers onder de loep nemen. Ondernemers moeten 
regels waarvan ze onevenredig last ondervinden eenvoudig kunnen melden. Werkt een vergunning niet of zijn ze 
niet te handhaven? Dan passen we ze aan of schrappen ze. Waar mogelijk vervangen we de vergunningsplicht 
door een meldplicht. Goed gedrag belonen we door vergunningen uit te geven voor langere tijd. Initiatieven van 
ondernemers juichen we toe. Daarom bekijkt de gemeente deze initiatieven door de bril van ‘’ja, mits’ in plaats 
van ‘nee, tenzij’. 

De vorig jaar ingevoerde versoepeling van de regels voor terrassen zetten we door. We bieden ruimte voor 
mengvormen van winkels en horeca. Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn. 

De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen dat horecabedrijven hun 
producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat ook winkeliers hun klanten als gast kunnen ontvangen.



Investeren in aantrekkelijke winkelgebieden
Deze economische tijd vraagt ook dat de gemeente investeert. Dat gebeurt door de winkelgebieden 
aantrekkelijker te maken, zoals het Damcentrum, de Julianabaan en het Huygenskwartier, maar ook kleine 
winkelgebieden waar nog best veel leegstand is. We juichen het promotiebeleid van de gemeente voor de 
winkelgebieden toe. In overleg met het bedrijfsleven blazen we de bedrijventerreinen in onze gemeente nieuw 
leven in. 

Wij zien een rol voor de gemeente om bruggen te slaan tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Een voorbeeld is 
de retailcampus die ervoor zorgt dat studenten sneller na hun afstuderen volwaardig kunnen meedraaien in een 
winkel. Zulke initiatieven omarmen wij. 

Voldoende werkruimte voor ZZP’ers en MKB
Naast de horeca en middenstand telt onze gemeente duizenden andere ondernemers, waaronder alleen al 
zo’n 4000 ZZP’ ers. Ook voor hen is goede huisvesting noodzakelijk. Daarom kijken we bij elk nieuwbouwproject 
of daar ook ruimte voor ondernemers aan toegevoegd kan worden, bijvoorbeeld in de vorm van kantoor- en 
praktijkruimte of woningen die geschikt zijn om wonen en werken te combineren. Wij willen ook voldoende 
ruimte voor dienstverleners en ambachten binnen onze gemeente.

Wij willen:
• de bezoekers van The Mall naar andere plekken in onze gemeente trekken
• de MKB vriendelijkste gemeente van Nederland worden
• een gemeente die zelf ook lokaal inkoopt
• soepele en simpele vergunningverlening
• meer terrassen en mengvormen van winkels en horeca toestaan
• onze winkelgebieden nog aantrekkelijker maken
• voldoende fysieke ruimte voor alle ondernemers in onze gemeente
• meer ruimte voor economie en bedrijvigheid bij nieuwbouwprojecten
• bedrijventerreinen opknappen in overleg met bedrijfsleven



5. Wij willen een gemeente met goede 
    zorg dichtbij huis
De meeste kinderen krijgen een goede en liefdevolle opvoeding. Ouders en verzorgers zijn altijd de 
eerstverantwoordelijken voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Wanneer dit ouders niet zelf lukt, moeten 
zij op een laagdrempelige manier om hulp of advies kunnen vragen bij de gemeente. 

Daarnaast staan wij voor goede en betaalbare zorg voor senioren. Leidschendam-Voorburg vergrijst. Wij willen 
dat senioren gezond en gelukkig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen met voldoende passende 
voorzieningen. Zelfredzaamheid en ruimte om zelf je eigen keuzes te maken vormen de basis.

Goede zorg voor jeugd en gezin
Ieder kind verdient een veilige en liefdevolle omgeving om in op te groeien. Dat gaat helaas niet altijd even 
makkelijk. In dat geval willen we dat ouders snel terecht kunnen bij een op te richten Centrum voor Jeugd en 
Gezin voor hulp en advies. 

We zetten in op preventie en het vroeg signaleren van problemen bij kinderen en jongeren. Dat scheelt een later 
beroep op de jeugdzorg. De trainingen voor vrijwilligers in de sport, welzijn en de buurt worden voortgezet en op 
een hoger plan gebracht. Bij het vroegtijdig signaleren van problemen wordt niet alleen gekeken naar het kind, 
maar naar het gehele gezin. De problemen van de kinderen hebben vaak te maken met schuldenproblematiek of  
gezondheidsproblemen van de ouders. Zo kunnen ouders en kinderen effectiever geholpen worden en blijft het 
ook voor het gezin overzichtelijk. 

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de hoogste prioriteit. Waar signalen zijn van kindermishandeling, 
moet dit herkend worden door hulpinstanties en gemeld worden bij Veilig Thuis Haaglanden. In deze situaties 
moet hulp altijd direct beschikbaar zijn. 

Goede Goede 



Goede en betaalbare jeugdzorg
Het belang van het kind staat voorop. Als er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst zo dichtbij 
het huis mogelijk. Niet iedereen die uniek is, heeft een sticker nodig. Nog te vaak krijgen kinderen hulp voor 
zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief. Er zijn flinke wachtlijsten voor jeugdhulp en 
dat moet zo snel mogelijk worden opgelost. Tegelijkertijd lopen de kosten voor de jeugdzorg uit de hand. Om de 
wachtlijsten te verminderen en grip te krijgen op de kosten pleiten we voor een scherpere afbakening van wat 
we scharen onder jeugdzorg en wat niet. Ook kijken we beter welke hulp werkt en wat niet. Daarin maken we 
heldere keuzes. We stoppen met behandelingen die niet effectief zijn. 

Langer thuis wonen mogelijk maken
Wij willen dat mensen in hun eigen huis kunnen blijven wonen, ook als traplopen of het koken minder goed gaat. 
De gemeente gaat actief met oudere inwoners in gesprek om te kijken wat in hun specifieke situatie nodig is om 
op een prettige en veilige manier in hun eigen huis te kunnen blijven wonen. De inzet van moderne technische 
hulpmiddelen (domotica) kan daarbij een mooie oplossing zijn. We vragen inwoners de zorg en ondersteuning 
zoveel mogelijk zelf of met hulp van een familielid te regelen. Zo sluit de zorg het beste aan bij wat mensen nodig 
hebben. We streven naar een dementievriendelijke gemeente. 

Bijspringen als het zelf niet meer lukt
Wat nog prima zelf geregeld kan worden, laten we aan de mensen en hun omgeving zelf over. Waar dat niet meer 
kan, springt de gemeente bij. Dat kan door verstrekking van een vergunning of een lening voor het aanpassen 
van een woning, hulp bij het huishouden en het regelen van het vervoer. 

Helpende hand voor mantelzorgers
We ontzorgen onze mantelzorgers. Er is een centrale plek waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen en 
informatie, bijvoorbeeld een WMO-loket. Welzijnsorganisaties onderhouden contact met mantelzorgers om 
overbelasting te voorkomen. 

Meer goede woningen voor ouderen
Voor ouderen die niet langer thuis kunnen wonen zijn goede voorzieningen nodig. Met woningcorporaties maken 
we prestatieafspraken voor voldoende huisvesting voor inwoners die niet meer thuis kunnen wonen. Private 
initiatieven, zoals oude knarrenhofjes, juichen wij toe.



Hulp dichtbij, maar geen dubbelingen
We zetten in op laagdrempelige hulp (WMO) in de wijken. Huisartsen, welzijnsorganisaties en het netwerk 
van verzorgingstehuizen zijn hiervan het skelet. We benutten de kennis, kunde én samenwerking van de 
reeds bestaande woonzorgcentra zoals Florence. We zijn streng op fraude en misbruik. Een zorgaanbieder 
die misbruik maakt van het systeem wordt uitgesloten van verdere contracten. In onze gemeente zijn veel 
welzijnsorganisaties actief. Die doen goed en belangrijk werk. We voorkomen wel dat er dubbel werk gedaan 
wordt.

Aanpak eenzaamheid
Eenzaamheid is verschrikkelijk. Niemand zou eenzaam moeten zijn. Helaas nam de eenzaamheid door 
Corona juist toe, omdat we door de maatregelen elkaar moeilijk konden ontmoeten. De beste bestrijding tegen 
eenzaamheid is als we zelf oog hebben voor onze omgeving door mensen die mogelijk eenzaam zijn op te 
zoeken. De gemeente heeft een rol in de bewustwording van dit onderwerp. We ondersteunen initiatieven om 
vrijwilligers en professionals op te leiden om eenzaamheid te herkennen, bespreekbaar te maken en er iets aan 
te doen. 

Wij willen
• scherpe keuzes om kosten jeugdzorg onder controle te houden en wachtlijsten wegwerken
• ouderen helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen
• meer goede woningen voor ouderen
• een dementievriendelijke gemeente
• geen stapeling van zorg en aanpak malafide zorginstanties
• minder eenzaamheid
• Helpende hand voor mantelzorgers



6. Wij willen een gemeente waar iedereen  
    meedoet
Werk is van groot belang voor iedere inwoner en de samenleving. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie 
werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. Daarom is het: werk, 
werk, werk dat bij ons de klok slaat. Iedereen die geen baan heeft, wordt door de gemeente ondersteund en begeleid 
richting de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk (nog) te groot is, worden zij naar passend (vrijwilligers)
werk en leerwerkplekken begeleid.

Aan de slag!
Als ondernemers gestimuleerd worden aan de slag te gaan met bijstandsgerechtigden, moet dit niet leiden tot 
allerlei bureaucratie. In plaats van een kaartenbak waar de gemeente in graaft en een werkplek bij zoekt, willen 
wij een app waarmee een ondernemer via de gemeente een match kan vormen met werkzoekenden. Zo kunnen 
ondernemers zelf talenten herkennen en een kans geven. Wij willen hierin samenwerken met buurgemeenten.

We vragen van iedereen met een uitkering om iets terug te doen. Dat kan op verschillende manieren. We zoeken 
naar slimme combinaties tussen mensen die werkervaring willen opdoen en de banen waar we handen tekort 
hebben. Zoals extra ogen en oren op het gebied van toezicht, ondersteuning bij handhaving, stadsbeheer, 
verkeersregelaars en klaar overs. We werken samen met het MKB bij het scheppen van banen voor inwoners 
met een uitkering. Iets terug doen voor de samenleving kan ook in de vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg. 
Op die manier doet iedereen mee en hoeft niemand aan de zijlijn te staan. 

Nieuwkomers integreren
We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en 
geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en 
verwachten dat ook van anderen.
De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We zorgen voor betaalbare cursussen 
om als nieuwkomer de taal te leren. Daarbij verwachten we van iedereen maximale inspanning om het 
Nederlands te leren. Wanneer iemand niet voldoende Nederlands spreekt en bewust niet meewerkt, kunnen 
boetes volgen of korten we de uitkering. We vragen sowieso van iedereen met een uitkering een actieve houding 
bij het zoeken van een baan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde om dat niet te benutten. 

Bij de inburgering besteden we aandacht aan onderwerpen als de gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTI-
rechten, antisemitisme en de vrijheid van godsdienst. 
Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een peuterspeelzaal om achterstanden vroeg aan 
te pakken. We betrekken ouders bij taalonderwijs voor jonge kinderen. Het beleid rondom statushouders is op dit 
moment versnipperd, we zorgen voor  integraal beleid, van wonen en werken tot sociale zekerheid en sport. 



Goed financieel overzicht bieden bij schuldhulpverlening
Iedereen kan financieel in de problemen raken. Dat is ellendig. Schuldhulpverlening is daarom erg belangrijk. 
Mensen krijgen goed inzicht in hun eigen financiële situatie, zodat schulden zo veel als mogelijk worden 
voorkomen. Schuldhulpverlening is vooral effectief als mogelijke schuldenproblematiek vroegtijdig gesignaleerd 
wordt. De gemeente werkt aan vroegsignalering van schuldenproblematiek. Wij ondersteunen dit. 

Tegengaan laaggeletterdheid
Eén op de negen Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Veel laaggeletterden schamen zich hiervoor. 
Zij hebben vaak moeite om mee te doen in de samenleving, omdat de geschreven informatie hen simpelweg 
(deels) ontgaat. We ondersteunen initiatieven om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en laaggeletterden 
te motiveren aan cursussen lezen en schrijven deel te nemen. 

Werken loont
Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, moet dat een positief effect hebben op je 
portemonnee. Te vaak nog zorgen gemeentelijke regelingen voor de armoedeval, zoals kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen, hoge kortingen op het gebruik van voorzieningen. Andere voorbeelden zijn gratis 
witgoed, menstruatiemiddelen of laptops. Wij willen dat deze regelingen kritisch bekeken worden en zeker niet 
verder uitbreiden, zodat de armoedeval voorkomen wordt en werken ook echt loont. 

Fraude is diefstal
Fraude met bijstandsuitkeringen of andere voorzieningen kunnen niet door de beugel. Dat is onrechtvaardig en 
ondermijnt het draagvlak voor het sociale vangnet. Bij aangetoonde fraude wordt de fraudepleger verplicht om 
het volledig ontvangen bedrag terug te betalen met een boete. Niet elk foutje is direct fraude; inwoners worden 
door middel van maatwerk op een correcte wijze door de gemeente bejegend.  

Wij willen
• focus op werk werk werk
• dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat er op vooruit gaat
• fraude effectief tegengaan
• inspanning van uitkeringsontvangers om de Nederlandse taal machtig te worden
• integraal beleid voor statushouders
• laaggeletterdheid tegengaan
• geen gemeentelijke inkomenspolitiek via gratis spullen 



7. Wij willen een gemeente waar kinderen  
    zich thuis voelen en met excellent 
    onderwijs
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en helpt om achterstanden in te halen. 
Kinderen leren op school hun talenten te ontdekken en geeft ze kennis en vaardigheden mee. Op school leren we 
kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. 

Moderne schoolgebouwen en schoolpleinen
Wij maken werk van de modernisering van onze schoolgebouwen en schoolpleinen. Scholen worden duurzamer 
en ruimer van opzet gemaakt. Schoollokalen bieden frisse lucht, want zo kunnen kinderen beter leren en leraren 
beter werken. We realiseren groene schoolpleinen.  Met de verduurzaming van schoolgebouwen investeren we 
in de toekomst en verlagen scholen hun energierekening. 

Leerplichtwet handhaven
We zorgen voor handhaving van de Leerplichtwet. Kinderen die lang thuis zitten of chronisch spijbelen heeft 
de gemeente in beeld, ook op wijkniveau. Ouders worden aangesproken en desnoods beboet voor langdurig 
ongeoorloofd verzuim van hun kinderen. 

Jongeren die zonder hun diploma school verlaten krijgen de keuze: of terug naar school of aan het werk. Op het 
gebied van leerplicht en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten werkt de gemeente intensief samen met de 
regiogemeenten, zodat onze gemeente niet zelf het wiel gaat zitten uitvinden en omdat andere gemeenten van 
ons kunnen leren. 

Behoud van uitstekende docenten voor de klas
Onze gemeente beschikt over een groot aantal uitstekende scholen, met docenten die zich vol passie en 
overgave inzetten voor onze kinderen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
onderwijs, maar de gemeente is gesprekspartner. Als de kwaliteit van het onderwijs onder druk komt te staan, 
biedt de gemeente ondersteuning. 



Geen ruimte voor pestkoppen in de klas
We bieden geen ruimte voor pestkoppen in de klas, op straat of online. Scholen worden met een pact tegen het 
pesten aangemoedigd om pestkoppen aan te spreken op hun gedrag en kinderen die gepest worden weerbaar 
te maken. 

Beter benutten van school- en sportgebouwen
School is een ontmoetingsplaats voor kinderen, jongeren, ouders, welzijnsorganisaties en sportverenigingen 
in de wijk. De gemeente stimuleert dat er in of vlakbij school ruimte is voor muziek, sport en cultuur. Vooral na 
schooltijd willen we dat leegstaande school- en sportgebouwen beter worden benut. 

Samenwerking én keuzevrijheid voor de ouders
Jeugdhulp is niet iets om je voor te schamen, maar de hele school hoeft het ook niet te weten. School is een 
neutrale plaats. We organiseren daarom op school niet meer allerlei vormen van jeugdhulp. Het Centrum 
voor Jeugd en Gezin heeft de taak om jeugdzorg te coördineren. Samenwerking tussen kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en school juichen wij toe. Wij vinden het ook prima als opvang en school onder één dak, 
in een Integraal Kindcentrum, gehuisvest zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van opvang, school en de ouders, 
niet van de gemeente. Wij vinden de keuzevrijheid van ouders belangrijk. Daarom hoeft wat ons betreft niet 
iedere school een integraal kindcentrum te zijn. Wij vinden het belangrijk dat ouders vrij kunnen kiezen naar 
welke school hun kind gaat. We zijn tegen lotingsystemen of postcodebeleid. 

Meer jonge kinderen naar de opvang
Sommige kinderen in de gemeente groeien op met een taal- of ontwikkelingsachterstand. Bij de kinder- of  
peuteropvang kunnen die achterstanden al weggewerkt worden. Ook de bibliotheek speelt daarbij een 
belangrijke rol. Een kwart van de peuters in onze gemeente gaat nog niet naar de opvang. Wij willen dat de 
opvang en het consultatiebureau beter met elkaar gaan samenwerken om kinderen met een achterstand te 
bereiken. Dat betekent ouders actief benaderen (brief, telefonisch, desnoods aan huis) als zij hun kind nog niet 
op de opvang geplaatst hebben. Alles kost geld, ook de kinder- en peuteropvang. Wij willen dat iedere ouder een 
eigen bijdrage betaalt. Ook de ouders met een Ooievaarspas. Initiatieven om kinderen met een taalachterstand 
snel bij te spijkeren, zoals de Schakelklas, steunen wij. 

Extra aandacht voor hoogbegaafde kinderen
Naast kinderen met achterstanden zijn er kinderen die hoogbegaafd zijn. Daarom willen we ook extra aandacht 
voor kinderen die meer kunnen dan gemiddeld. Niet in een hoekje met een extra werkje, maar professionele 
aandacht en begeleiding om het beste uit jezelf te halen.  
Spelenderwijs kennis maken met onze gemeente. Wij zijn trots op onze gemeente. Kinderen weten weinig 
over hun gemeente. Daarom zetten wij ons in voor een educatieprogramma over onze gemeente en de lokale 
geschiedenis. Kinderen maken spelenderwijs en op een aantrekkelijke manier kennis met de gemeente.



Veilig van en naar school
Kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan, lopend of op de fiets. Wij zijn voor schoolzones, veilige 
oversteekplaatsen en veilige fietsroutes. In het bijzonder bij scholen letten opsporingsambtenaren op de naleving 
van de verkeersregels. Sommige kinderen hebben hulp nodig om op school te komen. We kijken daarbij goed 
naar wat passend vervoer is. Ook zorgen we voor ruimte voor initiatieven van ouders.

Minder voor het scherm en meer naar buiten. 
Buiten spelen is gezond en leuk. Daarom pleiten wij voor meer variatie in speelplekken. Wij zetten ons 
de komende jaren in voor uitbreiding van het aantal speelvoorzieningen en vernieuwing van de huidige 
speelvoorzieningen. Altijd zullen we in overleg met de omgeving komen tot een nieuwe inrichting van een 
speelvoorziening. We zetten in op natuurspeeltuinen, waterparkjes, voor kinderen zonder én met beperking. Bij 
de ontwikkeling van woningen bekijken we de plannen door de ogen van kinderen en vragen we kinderen om 
mee te denken. Is er voldoende ruimte om te spelen? Zijn de stoepen breed genoeg? En mogelijk langzamer 
rijden vanwege spelende kinderen.

Beter aanbod voor jeugdigen
Leidschendam-Voorburg telt vele verenigingen waar jongeren kunnen sporten of hun vrije tijd kunnen besteden. 
Zij hebben een groot bereik. Toch geven jeugdigen in de leeftijd van 14-19 jaar regelmatig aan dat onze gemeente 
nog te weinig te bieden heeft. We stellen voor dat de gemeente het voortouw neemt om met de jongeren en het 
verenigingsleven in kaart te brengen wat nog mist en hoe dat gerealiseerd kan worden. 

Wij willen
• Moderne schoolgebouwen en schoolpleinen
• Langdurige spijbelaars beter in beeld hebben
• Behoud van onze uitstekende leraren voor de klas
• Meer jonge kinderen met een taalachterstand naar de opvang
• Dat kinderen spelenderwijs kennis maken met onze gemeente
• Extra aandacht voor hoogbegaafde kinderen
• Meer variatie van speelplekken 
• Veilige routes en oversteekplaatsen voor schoolgaande kinderen



8. Wij willen een gemeente waar ruimte is  
    voor sport, ontspanning en cultuur
In onze gemeente is het nodige om trots op te zijn. We hebben een rijke historie die teruggrijpt tot de Romeinse 
tijd. De Romeinse Limes behoren sinds kort tot het werelderfgoed. Voorburg is bekend van de beroemde 
wetenschappers Huygens en de buitenplaats Hofwijck uit de gouden eeuw. Door de levendige sluis in 
Leidschendam varen al eeuwen commerciële en plezierboten. Stompwijk aan de rand van het Groene Hart met de 
karakteristieke drie molens staat ook al sinds de 13e eeuw op de kaart. 

Een gevarieerd en hoogstaand sportief aanbod
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. We zijn 
trots op de tientallen sportverenigingen die onze gemeente rijk is. Zij verbinden de wijk en zorgen dat iedereen 
kan sporten. We blijven investeren in de kwaliteit en de bereikbaarheid van de sportaccommodaties, zodat deze 
bij de tijd blijven en passen bij het aantal leden dat een sportvereniging heeft. Uit de Enecogelden richten we een 
investeringsfonds op voor sportaccommodaties. Bij nieuwbouw of renovatie bevorderen we de duurzaamheid 
van de accommodatie. 

Samen met ondernemers en bewoners gaan we op zoek naar een geschikte plek binnen de bebouwde kom 
voor een zwemmogelijkheid in de open lucht al dan niet in combinatie met een stadsstrand. In een waterrijk 
gebied als onze gemeente is het extra van belang dat kinderen kunnen zwemmen. De wachtlijsten voor zwemles, 
opgelopen tijdens de coronaperiode, worden aangepakt. 

Zelfstandigheid
Verenigingen moeten niet afhankelijk zijn van subsidies voor de uitvoering van hun activiteiten. Dat belemmert 
de creativiteit, veerkracht en innovatie. Aan de andere kant hoeft de gemeente ook niet te verdienen aan 
verenigingen die een wezenlijke bijdrage leveren aan een prettige vrijetijdsbesteding van vele bewoners. 
We schrappen de OZB voor de verenigingen die deze lokale last betalen. De gemeente evalueert regelmatig 
waar verenigingen behoefte aan hebben en biedt besturen de helpende hand. De samenwerking tussen 
sportverenigingen met het onderwijs, sport en de kinderopvang, sportverenigingen onderling en tussen andere 
verenigingen juichen wij toe. 



Preventie-akkoord
Samen met het MKB en verenigingen willen we gezondheid bevorderen en roken, drank- en drugsgebruik 
ontmoedigen. Met hen stellen we daarom een lokaal preventie-akkoord op, met veel aandacht voor leefstijl en 
keuzemogelijkheden.  

Leidschendam-Voorburg beter op de kaart zetten
Onze gemeente heeft veel te bieden. Niet alleen op het gebied van historisch erfgoed, maar ook in de nieuwe 
tijd. De Mall is één van de grootste winkelcentra van Europa met veel nieuwe winkelconcepten. Jaarlijks 
bezoeken één miljoen mensen recreatiegebied Vlietland. Wij willen deze parels van onze gemeente meer 
uitdragen en verbinden aan al het andere moois dat we te bieden hebben. Dat vraagt om een uitgekiende, 
professionele promotiecampagne voor onze gemeente. Langs wandel-, fiets en autoroutes zorgen we voor 
duidelijke en zichtbare bewegwijzering naar bezienswaardigheden en (recreatieve) activiteiten. Ook in 
Leidschendam-Voorburg moet in tram en bus bij de betreffende halte het culturele aanbod worden vermeld. 
Bij de toegangswegen tot onze gemeente plaatsen we digitale borden met daarop het culturele, recreatieve en 
sportieve aanbod.
 

Een bruisend en gevarieerd cultureel aanbod
Kunst, cultuur en erfgoed zijn van grote waarde. Cultuur stimuleert creativiteit en vernieuwing. Cultuur verbindt! 
Het is voor ons allemaal. Het ontvangen van subsidie is geen voorrecht voor een specifieke groep instellingen. 
Instellingen die subsidie ontvangen leggen daarover verantwoording af. Is de verantwoording ontoereikend, 
wordt de subsidie gekort. We stimuleren cultureel ondernemerschap en creativiteit.  We vragen aan culturele 
instellingen om eerst te laten zien hoe ze zelf door ondernemerschap en fondsen hun inkomsten binnen halen. 
Wij bieden bewoners en culturele ondernemers volop ruimte, zoals bij de organisatie van evenementen. Dat 
geeft leven in de brouwerij, het maakt onze gemeente levendig en aantrekkelijk. Het Stationsplein in Voorburg 
willen wij zodanig inrichten dat het aantrekkelijk wordt als uitgaansgebied, in het bijzonder voor jongeren en 
jongvolwassenen, want voor hen is hier nog te weinig te beleven. 



Genieten van de natuur en het water
Agrarische ondernemers krijgen volop de ruimte om hun activiteiten te combineren met toerisme en educatie 
voor zover het groen niet onevenredig wordt geschaad. Parken worden netjes onderhouden. Omdat (geluids)
overlast in parken vaak schering en inslag is, vragen we handhaving hierop beter toe te zien en daarop te 
handhaven. We zijn voor initiatieven die het buitenleven aangenamer maken, zoals thee- en koffiehuisje, ijsfietsen 
of foodtrucks.

Op de Vliet en op Vlietland is het al heerlijk toeven op het water. Dat kan nog beter. Langs de Vliet creëren we 
meer aanlegsteigers. Bruggen die niet bediend worden, kunnen watersporters zoveel mogelijk zelf bedienen 
door op een knop te drukken.Vlietland is voor de watersport vanaf de Vliet nog niet goed bereikbaar. We gaan 
met de provincie in overleg om dat te verbeteren.

Buiten bewegen
Door Corona zijn bewoners de buitenruimte nog meer gaan waarderen. Ze sporten of wandelen buiten. We 
willen de buitenruimte nog aantrekkelijker maken om te sporten en te bewegen. Dat kan door wandel- of  
hardlooproutes langs de mooiste plekken van onze gemeente uit te zetten en te bewegwijzeren. Die routes 
worden zo min mogelijk belemmerd door verkeerskruisingen en door bordjes is de afgelegde afstand zichtbaar. 
Ook breiden we het aantal sporttoestellen op straat uit.

Wij willen
• een investeringsfronds voor sportaccomodaties
• het Stationsplein omvormen tot evenementenplein
• bezoekers van de Mall verleiden ook andere locaties te bezoeken
• duidelijke verantwoording over ontvangen subsidies
• creatief gebruik van de buitenruimte 
• watersport stimuleren
• bewegwijzerde wandel- en hardlooproutes en buitensporttoestellen
• investeren in uitmuntende sportaccomodaties die klaar zijn voor de toekomst
• zwemgelegenheid in de open lucht, ook binnen de bebouwde kom
• OZB voor verenigingen schrappen
• een preventie akkoord samen met MKB en verenigingen



9. Wij willen een gemeente die klaar is  
    voor de toekomst
Het klimaat verandert. De zomers worden heter en het komt vaker voor dat er heel veel regen valt. Veel van onze 
inwoners zijn er al mee bezig om duurzamer te leven. Ze isoleren hun huis, koppelen de regenpijp aan een waterton, 
plaatsen zonnepanelen of maken een groen dak. Wij juichen het toe dat inwoners, verenigingen en bedrijven hun 
verantwoordelijkheid nemen door duurzamer en energiezuiniger te wonen en te werken. Dat zorgt voor een lagere 
energierekening en dat is goed voor het milieu. 

Duurzaamheidsmaatregelen met impact
De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en 
werkgelegenheid. Wij staan voor een gemeente die bewoners en bedrijven een duwtje in de goede richting 
geeft. Dus geen dure symboolpolitiek onder het mom van duurzaamheid door bijvoorbeeld een blokje huizen 
aardgasvrij te maken, maar bijvoorbeeld goedkope leningen via de gemeente om huizen en gebouwen 
duurzaam te maken. Ineffectieve milieusubsidies schaffen we af. We richten ons op langetermijninvesteringen 
die echt verschil maken. Om draagvlak te houden toetsen we bij duurzaamheidsmaatregelen telkens wat de 
gevolgen zijn, met name voor middeninkomens en het mkb. De totale woonlasten mogen hierbij niet stijgen. 
Zo kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft onze gemeente prettig om te 
wonen. 

Een windmolenvrije gemeente
Klimaatverandering lossen we niet op door de plaatsing van windmolens. Die windmolens zorgen voor overlast 
en ontsieren het landschap. Wij zijn voor een windmolenvrije gemeente met uitzondering van ons cultureel 
erfgoed. En we zijn tegen windmolens aan de rand van onze gemeente in het buitengebied. We richten ons op 
zonne energie door middel van  zonnepanelen op daken en in geluidsschermen. Op tientallen kilometers daken 
in Leidschendam-Voorburg liggen nog geen zonnepanelen. Daar liggen volop kansen. 

Geluidswerende schermen langs de snelweg
We dringen bij het Rijk en de provincie aan op geluidswerende schermen langs de snelweg A4, onder andere 
ter hoogte van het Zeeheldenkwartier, bij Vlietland en het Prins Clausplein. Ook zijn we voor plantengroei en 
zonnepanelen naast of op de geluidsschermen.  



Meer groen in de gebouwde omgeving
We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Aardgasvrij maken 
heeft voor ons niet de hoogste prioriteit. We kijken samen met bewoners en gebouweigenaren naar de beste 
oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof. Projectontwikkelaars vragen we om in een vroegtijdig 
stadium met voorstellen op duurzaamheidsgebied te komen. De gemeente stimuleert de aanleg van groen bij 
nieuwbouw. Want groen helpt tegen de hitte in de zomers, de waterhuishouding en de kwaliteit van de lucht. De 
vervanging van asfalt voor gras in de trambaan van de Monseigneur van Steelaan verdient navolging. Groen zien 
we ook graag terug op daken en op haltes voor het openbaar vervoer. De gemeente kan hieraan een steentje 
bijdragen om dat mogelijk te maken. 

We koppelen het regenwater af van het vuilwater. Dat zorgt voor duurzaam waterverbruik, minder water 
bij de waterzuivering en daardoor voor lagere lasten bij onze bewoners. Om dat te bereiken maken we 
prestatieafspraken met het Waterschap. 

Budget voor groene straten
We willen nog meer groene plekken met bomen en planten, hoe klein dan ook. Een stenen omgeving is al snel 
opgefleurd met vergroening, een struik of plantenbak. Zo zorgen we voor een omgeving die klimaatbestendiger 
en koeler is. Om het groen uit te breiden stellen we budget voor buurten en straten beschikbaar, zodat bewoners 
in overleg met de gemeente groenstroken kunnen aanleggen of middenbermen kunnen beplanten. Ook 
onderhoud valt hieronder. We investeren in meer ruimte voor water, ook met fonteinen. Deze waterrijke plaatsen 
kunnen tegelijkertijd gebruikt worden als speelplaats voor kinderen. 

Bewoners weten zelf wat er nodig is voor hun wijk. Daarom willen wij zorgen dat de gemeente wijkbudgetten 
beschikbaar stelt voor meer zeggenschap en het vergroten van de bewonersbetrokkenheid bij de eigen woon/
leefomgeving. Gebruikers van de wijk, zoals bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, kunnen 
zelf een plan indienen dat bijdraagt aan een mooiere, socialere, sportievere of groenere wijk. Daarna verdelen 
de bewoners van de desbetreffende wijk samen het vooraf vastgestelde wijkbudget over de plannen die zij 
graag uitgevoerd zien. De uitvoering van de gekozen plannen zal zo veel mogelijk gezamenlijk plaatsvinden.

De gemeente geeft zelf op het gebied van duurzaamheid het goede voorbeeld door bij de inkoop eisen te stellen 
op het gebied van duurzaamheid. 

Wij willen
• betaalbare oplossingen voor de energietransitie
• een windmolenvrij gemeente blijven
• meer zon op dak
• investeren in geluidswerende maatregelen langs de snelweg
• meer aandacht voor groen en duurzaamheid bij nieuwbouw
• buurten mogelijkheden geven om te vergroenen
• meer plek voor water in de openbare ruimte
• duurzaamheid onderdeel maken van gemeentelijk inkoopbeleid



10. Wij willen een gemeente die zuinig en 
       zinnig met belastinggeld omgaat
Wij zijn voor een compacte, krachtige overheid die de lokale lasten voor bewoners en ondernemers zo laag 
mogelijk houdt. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld 
geeft de gemeente zuinig en zinnig uit. Wij staan voor een zo laag mogelijke onroerende zaak belasting en een 
kostendekkende afvalstoffenheffing. Bij de bestemming van de Eneco-gelden geldt: Niet consumeren maar 
investeren.

Gemeentelijk huishoudboekje op orde
Leidschendam-Voorburg kreeg door de verkoop van het gemeentelijke aandeel in Eneco een groot bedrag 
binnen. Maar dat was eenmalig. Op die dobber kan de gemeente niet jarenlang drijven. De gemeentelijke 
financiële huishouding staat onder druk. Financiële knelpunten, vooral in het sociaal domein, lossen we op door 
slimmer met het geld om te gaan en noodzakelijke maatregelen te nemen. De lokale lasten houden we zo laag 
mogelijk.

Bij het gemeentelijke huishoudboekje vragen we ons telkens af of uitgaven nodig zijn en de gemeente de 
gewenste doelen behaalt. De gemeente en subsidieontvangers formuleren aan subsidietafels welke doelen 
zij willen bereiken. De gemeenteraad moet veel beter controleren of die doelen ook daadwerkelijk bereikt zijn. 
Onnodige subsidies schaffen we af en we indexeren niet meer dan strikt noodzakelijk. 

Open houding vanuit de gemeente
De gemeente staat echt open voor ideeën van inwoners en belangenorganisaties. Maar het is niet ‘u vraagt, wij 
draaien’. Of dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De gemeente maakt een financiële afweging en 
kijkt naar de belangen van alle inwoners en bedrijven in onze gemeente. We vragen van de gemeente om veel 
aandacht te besteden aan verwachtingen en om helder te communiceren over de afweging van alle belangen. 
Communicatie van de gemeente is altijd duidelijk, op tijd en respectvol.  

Participatie vindt niet alleen plaats met de direct omwonenden, maar ook met andere belanghebbenden. De 
gemeente stelt vooraf duidelijke kaders vast over hoe het participatietraject eruit ziet, welke regels zijn er en wat 
mag het kosten. De voorstellen die binnen de kaders vallen, worden wat ons betreft gehonoreerd.



Een transparante overheid
De gemeente informeert inwoners over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het 
lokaal bestuur, zoals de besteding van subsidies. De toepassing en werkwijze van algoritmes wordt vastgelegd 
in voor bewoners en bedrijven toegankelijke en begrijpelijke beschrijvingen die door de gemeente worden 
gepubliceerd in een openbaar register op de website. De gemeente zorgt ervoor dat de gemeentelijke ICT 
volledig up to date is, zodat privacygevoelige informatie van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en 
cyberaanvallen.

Met zelfvertrouwen naar buiten
Leidschendam-Voorburg is een middelgrote gemeente met een sterk woonkarakter. Veel kunnen we niet alleen. 
Samenwerking met andere gemeenten loont, want het zorgt voor meer en betere voorzieningen. Daar profiteert 
iedereen van. Ook besparen we zo geld. Iedere gemeente doet in de praktijk ervaringen op. In brede zin, van 
stadsbeheer tot de uitvoering van de leerplicht. We vragen van de gemeente om de luiken open te doen en niet 
opnieuw zelf het wiel uit te vinden. Als een andere regiogemeente goede ervaringen heeft, kan het mogelijk ook 
hier werken. Andere regiogemeenten, groot en klein kunnen ook van ons leren. 

We willen dat de burgemeester, wethouders en raadsleden de blik naar buiten richten. En met zelfvertrouwen 
onze gemeente vertegenwoordigen, want er is zoveel in onze gemeente om trots op te zijn. Goede contacten en 
een sterk imago zijn belangrijk om iets voor onze gemeente te kunnen betekenen.

Wij willen
• financiële huishoudboekje op orde hebben en houden
• de lokale lasten zo laag mogelijk houden
• open houding en heldere communicatie van de gemeente
• een transparante informatievoorziening vanuit de gemeente
• een gemeentebestuur dat de blik naar buiten richt en met zelfvertrouwen onze gemeente    
          vertegenwoordigt.



Colofon 
Onze dank gaat uit naar iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit programma. In 
het bijzonder: 
 
• Alle inwoners van VVD Leidschendam-Voorburg die op verschillende momenten in de afgelopen periode  
 hun ideeën met ons hebben gedeeld 
• Lokale ondernemers die input hebben gegeven 
• Sportbesturen die hebben deelgenomen aan ons sportcafé 
• Deelnemers aan de VVD-ledenbijeenkomsten 
• En de vele maatschappelijke organisaties die hun doelen met ons hebben gedeeld. 
 
Verkiezingsprogrammacommissie 
 
Martijn Bruijstens, Jasper Koelewijn en Ole Heil 
 
Website: www.vvd-lv.nl 
 

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/vvdleidschendamvoorburg 
 
Instagram: vvd_lv 
 
Twitter: @VVDLdamVburg 
 
Linkedin: vvd-leidschendam-voorburg 
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