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Inleiding 
 

Rijswijk is een fijne stad om te wonen, te werken en te genieten. Een levendige en groene gemeente in 

de Randstad. Een stad waar we als inwoners trots op kunnen zijn. Niet voor niets is Rijswijk een van 

de snelst groeiende gemeenten in Zuid-Holland. 

De VVD wil dat Rijswijk voor iedereen die er woont, werkt, naar school gaat, zorg nodig heeft of een 

dagje op bezoek komt een fijne stad blijft. Dat gaat niet vanzelf. Daarom mogen we best iets van de 

gemeente verwachten. Niet alleen maar nota’s en visies, maar vooral concrete acties. Gewoon doen 

dus! 

Want de gemeente moet er voor zorgen dat er voldoende woningen worden gebouwd, dat het veilig en 

schoon is op straat, dat er faciliteiten zijn voor onderwijs, sport en ontspanning, dat ondernemers 

makkelijk een bedrijf kunnen beginnen en dat mensen de zorg of ondersteuning krijgen die ze nodig 

hebben. 

In dit verkiezingsprogramma lees je wat wij van de gemeente verwachten. Dit zijn de plannen en 

ideeën waarmee de VVD de komende jaren aan de slag wil gaan.  

Daar hebben we natuurlijk ook jouw steun voor nodig. Daarom vragen we je allereerst om op 21 maart 

een stem uit te brengen op de VVD. 

We willen daarnaast ook iets anders aan je vragen. Als jij net als de VVD wil dat Rijswijk een fijne stad 

blijft om te wonen, te werken en te genieten dan is het belangrijk dat je ons de komende jaren kritisch 

blijft volgen. Dat je bij ons aanklopt met vragen, opmerkingen, kritiek of ideeën. Dat kun je doen door te 

reageren op onze Facebook of Twitter of door een mail te sturen naar een van onze 

gemeenteraadsleden. Onze raadsleden gaan er dan met volle overtuiging mee aan de slag. Op die 

manier zorgen we er samen voor dat Rijswijk een fijne stad blijft.  
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1. Een gemeente om in te wonen 

Je huis, of je dat nu koopt of huurt, moet meer zijn dan vier muren en een dak. Het is de plek waar je 

jezelf thuis moet kunnen voelen. Waar je tijd doorbrengt met je gezin na een lange dag werken, waar je 

je huiswerk maakt als je uit school komt of waar de wijkverpleegkundige langs komt om je te helpen er 

zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

 

Daarom vinden we het als VVD belangrijk dat er ook de komende jaren voldoende betaalbare koop- en 

huurwoningen bijkomen in Rijswijk. Dat kan door nieuwe woningen te bouwen, bijvoorbeeld in Rijswijk 

Buiten, of door oude kantoorgebouwen een tweede leven te geven als appartementencomplex. Bij een 

dergelijke transformatie van gebouwen moet goed worden gelet op het behoud van de primaire functie, 

namelijk de bedrijvigheid, in de omgeving van die transformatie objecten.  

 

Bovendien willen we voorkomen dat de belastingen onnodig stijgen, die betaal je tenslotte niet voor je 

lol. Daarom willen we onder andere kijken of we het ophalen van afval goedkoper en beter kunnen 

organiseren. 

Daarom wil de VVD de komende jaren: 
 Dat de ruimte voor de bouw van nieuwe woningen maximaal gebruikt wordt, door marktpartijen de 

ruimte te geven om te blijven bouwen in Rijswijk Buiten en op andere plaatsen waar ruimte is voor 

woningbouw. 

 Dat het woningaanbod in Rijswijk evenwichtig en divers is. Gelet op het grote aandeel van sociale 

woningbouw in Rijswijk, moet de norm van 30% voor sociale woningbouw bij nieuwbouw worden 

losgelaten. 

 Dat voorzieningen en woningaanpassingen om langer zelfstandig te blijven wonen voor ouderen vlot 

en efficiënt worden ingezet. 

 Dat er extra aandacht komt voor betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en doorstromers. 

 Dat er extra aandacht komt voor de midden categorie huurwoningen met een huur tussen de €800 en 

€1200. 

 Dat oude kantoorpanden een nieuwe bestemming krijgen door ze om te bouwen naar kluswoningen, 

startersappartementen of zorgwoningen. 

 Dat deze transformatie van kantoorpanden geen verstoring oproept van de lokale economie. 

 Dat deze transformatie geen bijdrage levert aan het nog meer uit balans raken van de scheve 

verhouding tussen sociale-en vrijesectorwoningen in Rijswijk. 

 Dat je makkelijk en snel op kan zoeken aan welke regels je moet voldoen als je bijvoorbeeld een 

eigen dakkapel of schuur gaat bouwen. 

 Dat de inrichting van wijken zoals bijvoorbeeld Leeuwendaal wordt gemoderniseerd uiteraard zonder 

gevolgen voor de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken. Het is belangrijk dat de bewoners daarbij 

intensief worden betrokken. In zijn algemeenheid geldt dat bij groot onderhoud het verkeersbeleid 

zwaarwegend moet zijn in de vormgeving van de bovengrondse inrichting. 

 Dat je de auto zo gemakkelijk mogelijk in de buurt van je eigen huis kwijt kan, door te zorgen voor 

zoveel mogelijk parkeerplekken en alleen te kiezen voor vergunningen als dat echt niet anders kan. 

 Dat parkeervergunningen in woonwijken nooit worden gebruikt om de gemeentekas te spekken. 

 Dat er, samen met marktpartijen, woningcorporaties en zorginstellingen, wordt gekeken naar nieuwe 

woonvormen waar wonen en zorg beter met elkaar kunnen worden gecombineerd. 
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 Dat het makkelijker wordt om een vergunning te krijgen als je woning moet worden aangepast om zo 

lang mogelijk in je eigen huis te kunnen blijven wonen, ook als dat niet makkelijk binnen de bestaande 

regels past. 

 Dat woningcorporaties en gemeente meer doen om ervoor te zorgen dat sociale huurwoningen 

worden toebedeeld aan burgers die ze echt nodig hebben en het zogenaamde scheefwonen wordt 

teruggedrongen. In de prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties moet hieraan aandacht 

worden gegeven 

 Dat de gemeente statushouders geen voorrang geeft bij het verkrijgen van een sociale huurwoning. 

 Dat de gemeente alternatieve huisvesting creëert voor statushouders met de financiële middelen die 

het Rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld. 

 Dat de gemeente het splitsen van woningen slechts toestaat als dit geen nadelige gevolgen voor de 

leefbaarheid van de buurt heeft. 

 Dat de gemeente samen met andere gemeenten in de regio een woonvisie opstelt, om sociale 

huurwoningen over de regio te verdelen. 

 Dat waar eigen vuilcontainers geen oplossing zijn zoveel mogelijk voor ondergrondse depots wordt 

gekozen. 

 Dat de rotzooi op straat bestreden wordt, door zwerfvuil, graffiti en andere vervuiling snel op te ruimen 

en, indien mogelijk, de kosten te verhalen op de dader. 

 Dat wordt onderzocht of nascheiding van afval goedkoper en beter voor het milieu is dan 

voorscheiding. Daarbij moet ook worden gekeken of duurzaam bruikbare materialen gerecycled 

kunnen worden. Ook moet gekeken worden wat de economische meest rendabele variant van 

afvalscheiden waarbij ook de samenwerking met andere gemeenten betrokken wordt. 

 Dat wordt gekeken of het ophalen van huisafval efficiënter en goedkoper kan dan nu het geval is. 

 Dat wordt onderzocht of Avalex op termijn wel de juiste partij is voor het ophalen en verwerken van 

afval in Rijswijk. 

 Dat de afvalstoffenheffing wordt gebaseerd op het aantal mensen dat op een adres is ingeschreven 

omdat het niet eerlijk is dat kleinere gezinnen net zo veel betalen als grotere gezinnen. 

 Dat de kosten voor rioolheffing eerlijk over alle inwoners en bedrijven worden verdeeld.  
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2. Een gemeente om in te werken 

Na de economische crisis van de afgelopen jaren trekt de economie, mede dankzij de VVD, weer 

stevig aan. Dat betekent dat bedrijven weer groeien en vaker kiezen voor uitbreiding en dat nieuwe 

ondernemers steeds vaker de sprong wagen om een bedrijf te beginnen. Die ondernemers zijn 

belangrijk voor Rijswijk omdat ze zorgen voor werkgelegenheid. 

 

Daarom wil de VVD dat ondernemers de ruimte krijgen en niet nodeloos in de wielen worden gereden 

door regels en procedures. Dat uitgangspunt geldt voor iedere ondernemer, of je nu een kleine 

financiële dienstverlener, grote supermarkt, webshop of horecabedrijf hebt of wil beginnen. De 

gemeente moet er zijn voor de ondernemer, niet andersom. 

Daarom wil de VVD de komende jaren: 
 Dat de gemeente het makkelijker maakt om een bedrijf te beginnen in Rijswijk door zich juist 

dienstbaar op te stellen en niet door dwars te liggen. 

 Dat de gemeente regelmatig overleg heeft met alle stakeholders die voor de werkgelegenheid in 

Rijswijk van belang zijn. Cruciaal bij goed stakeholdersmanagement is dat dit overleg tijdig 

plaatsvindt. 

 Dat de gemeente zich inspant om meer middelgrote en grote bedrijven naar Rijswijk te halen, een 

goede verhouding van werk voor lager en hoger opgeleid personeel is daarbij van belang. 

 Dat de afdeling Economische Zaken, qua bemensing en budget, op het stadhuis nog meer in de 

gelegenheid wordt gesteld om daadkrachtig aan de slag te gaan. 

 Dat verouderde bedrijfsterreinen worden aangepakt door de aansluitingen en voorzieningen te 

verbeteren op basis van een goede visie voor de bedrijvenparken in Rijswijk. 

 Dat de gemeente de eigenaren van oude kantoorpanden stimuleert om hun panden te moderniseren 

of eventueel te slopen. 

 Dat het openen van bedrijfsverzamelgebouwen waar ZZP’ers hun werk kunnen doen wordt 

gestimuleerd. 

 Dat het Havengebied wordt doorontwikkeld naar een moderne locatie waar werken, wonen en vrije 

tijd samengaan, inclusief een passende horeca en Leisure voorziening. 

 Dat het aanvragen van vergunningen zo veel mogelijk via één duidelijk aangegeven loket kan 

plaatsvinden. 

 Dat vergunningen voor kleine terrassen worden afgeschaft en dat er geen precariobelasting wordt 

geheven voor terrassen.  

 Dat recreatieve ondernemers ruim baan krijgen zodat we zoveel mogelijk kunnen genieten van al het 

groen dat Rijswijk rijk is en mooi maakt. 

 Dat ondernemers zelf kiezen wanneer zij hun winkel of bedrijf openstellen, de gemeente moet daarbij 

de Winkeltijdenwet zo ruim mogelijk uitleggen. Avond- en nachtverkoop moet mogelijk zijn. 

 Dat bedrijven maar één keer per jaar een rekening van de gemeente krijgen voor de lokale 

belastingen. 

 Dat mensen die kunnen en willen werken aan de slag kunnen, bijvoorbeeld in projecten als Kans in 

Rijswijk. 

 Dat ondernemers gefaciliteerd worden om samen te werken met lokale onderwijsinstellingen om zo 

opleidingen goed aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. 

 Dat expats zich thuis blijven voelen in Rijswijk.  
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 Dat ook voor expats goede informatie beschikbaar moet zijn met betrekking tot evenementen in de 

stad. 

 Dat het aanbod van voorzieningen en evenementen actief onder de aandacht wordt gebracht op 

informatieborden bij álle in- en uitvalswegen van Rijswijk.   
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3. Een gemeente om in te leven 

Een prettige leefomgeving is meer dan een huis en een baan. Als je kinderen hebt wil je dat die veilig 

kunnen buitenspelen of, als ze wat ouder zijn, een bloeiende sportvereniging voor hen beschikbaar is. 

Als je ouder wordt en zorg of ondersteuning nodig hebt dan wil je dit op maat aangeboden krijgen. 

 

Daarom vinden wij als VVD het belangrijk dat we mensen de ruimte geven om zelf initiatieven te 

ontwikkelen die hun straat of wijk leefbaarder kunnen maken. We vinden het net zo belangrijk dat 

verenigingen de ruimte krijgen om te bloeien en bij de gemeente een luisterend oor vinden als ze 

aanlopen tegen problemen. 

 

Soms is dat niet voldoende. Het kan zijn dat een van je kinderen problemen heeft en je een beroep op 

de jeugdzorg moet doen of omdat je ouder wordt en thuis wonen niet zo makkelijk meer gaat. In die 

gevallen moet de gemeente er voor jou zijn en niet andersom. Dan moet je op maatwerk kunnen 

rekenen, want mensen zijn belangrijker dan systemen. 

Daarom wil de VVD de komende jaren 
 Dat vrijwilligers die zich vol enthousiasme inzetten voor Rijswijk met regelmaat in het zonnetje worden 

gezet. 

 Dat het niet meewerken aan de verplichte tegenprestatie in de bijstand leidt tot een korting op de 

uitkering. 

 Dat nieuwkomers de taal leren en hun best doen om een baan te vinden. De gemeente kan hen 

helpen door actief te wijzen op de mogelijkheid van cursussen. 

 Dat wordt voorkomen dat uitkeringen zo ver worden opgehoogd met toeslagen en extra bijdragen 

vanuit de gemeente dat werken niet langer loont. Als je een baan vindt moet je erop vooruit en niet 

achteruitgaan. 

 Dat de werkloosheid in Rijswijk onder het gemiddelde in de regio komt te liggen door bedrijvigheid en 

ondernemerschap te stimuleren. Ondernemers zijn nodig voor het creëren van “echte banen” 

 Dat de vrijstelling van lokale belastingen betaald moet worden uit het budget voor bijzondere bijstand, 

armoedebestrijding en/of andere begrotingsposten binnen het sociaal domein. Die kosten mogen niet 

worden verdeeld over de rest van de inwoners. 

 Dat frauderen met uitkeringen of subsidies hard wordt aangepakt. 

 Dat er wordt gekeken in samenwerking met de regio of het aanbod van basis- en voortgezet 

onderwijs in Rijswijk kan worden verbeterd.  

 Dat bij scholen waar mogelijk ook ruimte wordt gemaakt voor naschoolse activiteiten op het gebied 

van sport en cultuur, bij voorkeur in samenwerking met verenigingen. 

 Dat scholen helpen bij het signaleren van kinderen die in de problemen dreigen te komen of het 

slachtoffer dreigen te worden van criminelen en/of mensen die misbruik van hen willen maken. 

 Dat ontwikkelingskansen voor jonge kinderen worden vergroot door taalachterstanden actief weg te 

werken, bijvoorbeeld al op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. 

 Dat je zelf kan kiezen naar welke school je kinderen gaan. 

 Dat de gemeente scholen die zich niet aan de regels houden daarop aanspreekt. 

 Dat het aanbod van praktisch en praktijkgericht onderwijs optimaal aansluit bij de behoefte. 

 Dat het uitgangspunt is dat vervoer naar speciaal onderwijs wordt vergoed. 

 Dat schoolkeuze weliswaar vrij is, maar als die door religie is gedreven je zelf verantwoordelijk bent 

voor het wegbrengen en ophalen van je kinderen en de daarbij komende kosten. 
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 Dat zorg en ondersteuning waar mogelijk samen met andere gemeenten wordt ingekocht. 

 Dat jeugdzorg en ondersteuning in de WMO worden ingekocht op uitkomstcriteria. Het enige dat telt 

is dat de hulp ook echt helpt. 

 Dat de gemeente ervoor zorgt dat alle zorgaanvragen van de burgers via één loket en op een 

adequate manier worden behandeld. 

 Dat de gemeente haar best doet om mantelzorgers te ondersteunen, met  bijvoorbeeld coaching en 

het actief wijzen op de bestaande ondersteuningsmogelijkheden. 

 Dat bij de invoering van het abonnementstarief voor de WMO in 2019 de gemeente dit tarief voor alle 

gebruikers van een WMO voorziening zal hanteren. 

 Dat de gemeente stimuleert dat goed wordt samengewerkt door GGZ-instellingen, de huisarts en 

andere zorgverleners zodat de zorg voor verwarde personen niet onnodig bij de politie terecht komt. 

 Dat de zorg voor probleemgezinnen door één casemanager wordt gecoördineerd. 

 Dat de Stichting Welzijn Rijswijk meer openheid geeft over haar werkwijze en effectiviteit zodat de 

gemeente kan beoordelen of mensen ook echt de hulp krijgen die ze nodig hebben. 

 Dat de positionering van Stichting Welzijn Rijswijk wordt heroverwogen in het licht van kwalitatief 

optimale, transparante en efficiënte bedrijfsvoering. 

 Dat bij de inrichting van wijken voldoende ruimte voor speeltuintjes en trapveldjes wordt ingeruimd. 

 Dat er, om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, afstemming plaatsvindt in de regio 

tussen onze buurgemeenten.  

 Dat voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten in Nederland geen plaats is. De gemeente 

ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang. De gemeente werkt bij uitzetting samen met de 

landelijke overheid.  

 Dat het Asielzoekerscentrum (AZC) in Rijswijk niet wordt uitgebreid en zo mogelijk wordt afgeschaald.   
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4. Een gemeente om in te genieten 

Je straat, je wijk en de rest van de stad zijn ook in je vrije tijd belangrijke plekken. Voor kinderen is het 

belangrijk dat er voldoende speelvoorzieningen zijn, ouders willen boodschappen kunnen doen of een 

drankje op het terras kunnen drinken en een goed ingericht park is voor ons allemaal een fijne plek om 

tijd door te brengen. 

 

Daarom vinden we het als VVD belangrijk dat we in Rijswijk de juiste balans vinden tussen groen om 

van te genieten en hoogwaardige voorzieningen waar je gebruik van kan maken. De plannen voor de 

inrichting van het nieuwe Wilhelminapark zijn daar een goed voorbeeld van. 

 

Voor het oude centrum en winkelcentrum In de Bogaard brengt die balans nieuwe uitdagingen met zich 

mee. Winkelen wordt meer en meer een beleving terwijl noodzakelijke aankopen steeds vaker via 

internet worden gedaan. De juiste balans tussen ruimte voor winkels en ruimte voor genieten in de 

vorm van horeca of andere vrijetijdsbestedingen is voorwaarde voor een succesvolle aanpak van die 

uitdagingen 

Daarom wil de VVD de komende jaren: 
 Dat de gemeente meer doet om de geschiedenis van Rijswijk en in het bijzonder de Vrede van 

Rijswijk onder de aandacht te brengen bij haar inwoners en bij bezoekers. 

 Dat de jaarlijkse intocht van Sinterklaas een leuk en herkenbaar feest blijft voor ouders en kinderen. 

 Dat bij het toekennen van cultuursubsidies wordt gekeken of het geld niet keer op keer aan dezelfde 

kleine doelgroep wordt besteed, cultuur is voor en van ons allemaal. 

 Dat professionele krachten van grotere culturele instellingen die door de gemeente worden 

gesubsidieerd ook tijd vrijmaken om kleinere vrijwilligersinitiatieven actief te ondersteunen met hun 

kennis en ervaring. 

 Dat kritisch wordt gekeken naar subsidies die de culturele organisaties krijgen van de gemeente. Bij 

het verlenen van een subsidie zal de draagkracht van de betreffende organisatie altijd een rol spelen. 

Een organisatie moet namelijk een aanzienlijk deel aan eigen inkomsten genereren. 

 Dat de rol van het Museum Rijswijk als waardevolle cultuurdrager en trekpleister van, onder andere, 

het oude dorp van Rijswijk zal moeten worden herbevestigd. 

 Dat bij kleinschalige evenementen veiligheidseisen op maat worden vastgesteld om goede initiatieven 

zoveel mogelijk de ruimte te geven. 

 Dat Rijswijk haar burgers uitnodigt tot sport en bewegen, met een goed aanbod en een 

sportinfrastructuur die sterk, open en toegankelijk is. 

 Dat aan de gebruikers van sportvoorzieningen een vergoeding in de vorm van een financiële bijdrage 

of vrijwilligerswerk wordt gevraagd. 

 Dat een deel van de subsidies op het gebied van sport en bewegen wordt gebruikt om ook mensen 

met een beperking mee te laten doen. 

 Dat de problemen die de groei van sportverenigingen, zoals bijvoorbeeld de Rijswijkse Hockey Club 

(RHC), in de weg zitten in goed overleg worden opgelost. 

 Dat de gemeente zorgt voor een kwalitatief hoogwaardig beheer van de stad en het behoud en 

onderhoud van groen in Rijswijk.  
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5. Een veilige gemeente 

Je hebt niets aan een fijn huis of een goede baan als je jezelf niet veilig voelt. Dat begint in je eigen 

straat waar het schoon moet zijn, waar de verlichting moet branden, waar de kans op inbraak zo klein 

mogelijk is en waar je ook in het donker veilig de straat op moet durven.  

 

Maar veiligheid is meer dan de verlichting in je straat. De gemeente moet er ook voor zorgen dat 

fietsendiefstal wordt aangepakt, dat hangjongeren niet zorgen voor een onveilig gevoel bij ouderen, dat 

drugsoverlast wordt aangepakt en dat je weet wie je wijkagent is en hoe je die snel kan bereiken als er 

iets aan de hand is. 

Daarom wil de VVD de komende jaren: 
 Dat er voldoende wijkagenten zijn en dat nieuwe taken voor de politie niet ten koste gaan van het 

aantal wijkagenten in onze gemeente. 

 Dat de gemeente samenwerkt bij de aanpak van hennepteelt en dat de burgemeester zijn 

bevoegdheid om panden waar hennep is gekweekt te sluiten maximaal gebruikt.  

 Dat de burgemeester zijn bevoegdheden bij het tegengaan van overlast in buurten maximaal inzet. 

 Dat mobiel cameratoezicht wordt ingezet bij hotspots en bij grote bijeenkomsten of evenementen. 

 Dat de gemeente consequent handhaaft en besluiten uitvoert. 

 Dat buurtapps van bewoners worden aangemoedigd zonder de regie van mensen af te nemen. De 

gemeente en wijkagent moeten zich hier behulpzaam bij opstellen. Veel aandacht voor 

woninginbraak, auto-en fietsendiefstal. 

 Dat de politie en maatschappelijke organisaties samenwerken om jihadisme en/of radicalisering 

vroegtijdig op te sporen en beter aan te pakken. 

 Dat de gemeente samenwerkt met andere gemeenten bij de aanpak van criminaliteit, om te 

voorkomen dat problemen zich van de ene naar de andere gemeente kunnen verplaatsen. 

 Dat de gemeenteraad intensiever betrokken wordt bij het veiligheidsbeleid en de inzet van de 

beschikbare politiecapaciteit. Met volledige erkenning van de verantwoordelijkheden en rol van de 

burgemeester 

 Dat het verkopen van tweedehandsauto’s langs de straat wordt aangepakt. Daarbij gaat het niet om 

een particulier die soms zijn of haar auto verkoopt, maar om hen die structureel auto’s vanuit huis 

verkopen. 

 Dat asociaal gedrag hard wordt aangepakt en dat de gemeente de coördinatie op zich neemt om dit 

in goede samenwerking met politie en woningbouwcorporaties te bewerkstelligen 

 Dat wordt onderzocht of eigenaren, die panden bewust leeg laten staan en daarmee verloedering 

uitlokken, een hoger OZB-tarief kan worden opgelegd. 

 Dat eigenaren van honden worden aangesproken als de hond zich misdraagt. Als dat niet helpt 

moeten verregaande maatregelen als een muilkorfplicht of inbeslagname tot de mogelijkheden 

behoren. 

 Dat de gemeente gebruik maakt van de Wet BIBOB om vergunningen te weigeren of in te trekken als 

deze worden misbruikt voor criminele activiteiten. 

 Dat schade, waar mogelijk, wordt verhaald op de daders. 

 Dat bij overlast veroorzakende hangjongeren ook de ouders worden aangesproken op dit gedrag en 

hun rol als opvoeder sterk wordt benadrukt. 

 Dat de gemeente bij draaideurcriminaliteit in overleg met de politie een gebiedsverbod oplegt. 
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 Dat de gemeente zich maximaal inspant om er voor te zorgen dat hulpdiensten altijd binnen de 

wettelijke geldende aanrijtijden ter plekke zijn. 

 Dat mensen die afval dumpen hard worden aangepakt.  

 Dat de gemeente zich maximaal inspant om ervoor te zorgen dat inwoners die niet naar het 

politiebureau kunnen om aangifte te doen, gebruik kunnen maken van internet of de wijkagent kunnen 

vragen bij hen thuis langs te komen. 

 Dat de gemeente er alles aan doet om te voorkomen dat haatpredikers en andere  

vertegenwoordigers van antidemocratische en/of ongewenste partijen/organisaties hun boodschap in 

Rijswijk kunnen verspreiden. De burgemeester mag het bewaren van de openbare orde daarbij wat 

ons betreft zo ruim als mogelijk uitleggen met uiteraard een goede blik op de vrijheid van vergadering 

en meningsuiting door deze niet onnodig te beperken. 

 Dat de gemeente alleen haar medewerking bij de opvang van asielzoekers verleend als er ook  

gezorgd wordt voor extra capaciteit bij de politie om problemen te voorkomen. 

 Dat de gemeente actief beleid voert om de bewustwording voor cybersecurity bij de eigen organisatie 

en bij burgers en bedrijven in Rijswijk te bevorderen en cybercriminaliteit actief wordt bestreden. 
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6. Een bereikbare gemeente 

Dankzij al het groen in Rijswijk zou je soms bijna vergeten dat we met veel mensen op een klein 

oppervlak wonen, werken en leven. Maar als je op de fiets stapt, naar de bus of tram loopt of de auto 

pakt dan merk je al snel dat het druk is in Rijswijk. Dat merk je bijvoorbeeld als je vanaf de snelweg 

richting het oude centrum of De Bogaard rijdt waar, zeker in de spits en in het weekend, grote 

opstoppingen ontstaan. Je merkt het net zo goed in Rijswijk Buiten, waar het ontbreken van goede 

aansluitingen op het openbaar vervoer ervoor zorgt dat mensen vaker de auto moeten pakken. 

 

Het is belangrijk dat we de komende jaren de grootste knelpunten in Rijswijk voortvarend aanpakken. 

Voor sommige wegen zullen we dat samen met omliggende gemeenten moeten doen, dat geldt ook 

voor betere aansluitingen op het openbaar vervoer en het doortrekken van tramlijn 1 in de richting van 

Rotterdam. Maar de gemeente kan zelf ook veel doen. Het parkeerbeleid moet eerlijk en voor iedereen 

eenvoudig te begrijpen zijn. Fietspaden moeten op tijd worden onderhouden en, waar mogelijk, zo 

worden ingericht dat de fiets een reëel alternatief is voor de auto. 

Daarom wil de VVD de komende jaren: 
 Dat bij het aanleggen of herinrichten van straten de verkeersveiligheid expliciet wordt meegenomen 

als uitgangspunt. Hierbij wordt rekening gehouden met alle weggebruikers. 

 Dat bij het aanleggen of herinrichten van straten rekening wordt gehouden met de wensen en zorgen 

van bewoners. 

 Dat wegbeheerders duidelijke informatie geven als er aan de weg wordt gewerkt. Veel overlast kan 

namelijk worden weggenomen door omleidingen op tijd en duidelijk aan te geven. 

 Dat onderzocht wordt of tramlijn 1 vanuit Den Haag kan worden doorgetrokken naar Rotterdam 

Airport en de Diergaarde Blijdorp. 

 Dat de leefbaarheid rondom en de doorstroming van de Prinses Beatrixlaan voortvarend wordt 

aangepakt in samenwerking met omliggende gemeenten, de provincie, de Metropoolregio en het Rijk. 

Volwaardige ondertunneling of overkluizing zijn daarbij mogelijkheden die bij voorkeur verder moeten 

worden onderzocht. 

 Dat auto’s voorrang krijgen in de spits door bruggen, waaronder de Hoornbrug en de Geestbrug, zo 

veel mogelijk te openen buiten spitsuren, de gemeente moet daar afspraken over maken met de 

provincie. 

 Dat fietspaden worden ingericht met het oog op de doorstroming en de toename van het aantal 

elektrische fietsen. 

 Dat er voldoende stallingsruimte is op plaatsen waar veel fietsers komen zoals het oude centrum, In 

de Bogaard en het station. 

 Dat de gemeente zich maximaal inspant dat nieuwe wijken, waaronder Rijswijk Buiten, zo snel 

mogelijk op goed openbaar vervoer worden aangesloten. 

 Dat de gemeente inzet op de realisatie van een goede openbaar vervoersverbinding met het Reinier 

de Graaf ziekenhuis in Delft. 

 Dat de inzet van kleinschalig vervoer wordt vergroot als goedkoper alternatief dan de traditionele OV 

bus, met name voor ouderen. 

 Dat wordt gekeken of er extra parkeerruimte kan worden gecreëerd in Oud Rijswijk en Leeuwendaal. 

 Dat bij de vernieuwde ruimtelijke inrichting van de wijk Leeuwendaal het stratenplan en de 

verkeerscirculatie worden verbeterd. 

 Dat parkeergeld ten goede komt aan het verbeteren van de parkeervoorzieningen. 
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 Dat het parkeerbeleid eerlijk en eenvoudig te begrijpen is, knelpunten in het bestaande parkeerbeleid 

moeten voortvarend worden opgelost. 

 Dat rekening wordt gehouden met een toename van het aantal elektrische auto’s door voor 

voldoende oplaadpunten te zorgen en de bijbehorende vergunningverlening snel en soepel verloopt. 

 Dat bij (nieuwe) scholen een afzet en ophaalplek wordt gerealiseerd zodat kinderen veilig gebracht en 

opgehaald kunnen worden. 

 Dat er duidelijke informatie aan inwoners wordt verstrekt over de maatregelen die genomen zijn om 

de verkeersveiligheid te verbeteren. 

 Dat de gemeente zich maximaal inspant om het beheer en de uitstraling van het station Rijswijk te 

verbeteren.  
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7. Een goed bestuurde gemeente 

De gemeente moet effectief, efficiënt en dienstbaar haar werk doen. Dat klinkt eenvoudig en als het 

aan de VVD ligt is het dat ook. Wij verwachten dat de gemeente helder communiceert in brieven, op 

haar website, op sociale media en ook in haar beleidsstukken. De VVD wil dat de gemeente zegt wat 

ze doet, maar vooral ook doet wat ze zegt. Bestuurlijke handhaving is voor de VVD de basis voor een 

goed stadsbestuur. 

 

Iedere euro die wordt uitgegeven door de gemeente is direct of indirect opgebracht door inwoners en 

ondernemers in Rijswijk. Die moeten erop kunnen vertrouwen dat we daar zorgvuldig mee omgaan. 

Door bijvoorbeeld bekend te maken welke organisaties subsidie krijgen van de gemeente. Belastingen 

zijn een noodzakelijk kwaad. Niemand zit erop te wachten, terwijl iedereen snapt dat we allemaal 

moeten bijdragen om ervoor te zorgen dat het prettig wonen, werken en leven blijft in Rijswijk. Wat ons 

betreft moet de gemeente er alles aan doen om de lasten zo ver mogelijk te verlagen. Dat zou 

bijvoorbeeld kunnen door het goede voorbeeld te geven en in de komende periode minder wethouders 

aan te stellen. 

Daarom wil de VVD de komende jaren: 
 Dat de gemeente belanghebbenden actief en slim betrekt bij de vorming en uitvoering van plannen. 

 Dat de gemeente helder communiceert via alle mogelijke kanalen en ambtenaren aanmoedigt om 

achter het bureau vandaan te komen om met de inwoners in gesprek te gaan. 

 Dat lokale lasten worden verlaagd voor inwoners en ondernemers. Rijswijk moet de laagste lokale 

lasten van de regio hebben. 

 Dat de onroerendzaakbelasting voor particulieren wordt bevroren. 

 Dat de gemeente scherp is op het weren van overbodige regels in de Algemene Plaatselijke 

Verordening. 

 Dat de gemeente haar rekeningen tijdig betaalt. 

 Dat voor vergunningen de maximale geldigheidsduur wordt gehanteerd om inwoners en bedrijven niet 

met onnodige lasten op te zadelen. 

 Dat waar mogelijk vergunningen helemaal afgeschaft worden, of worden vervangen door een 

meldingsplicht. 

 Dat de aanvraag van vergunningen zoveel mogelijk worden verwerkt via een digitaal loket. 

 Dat de verruiming van de openingstijden van het stadhuis afgestemd is op de feitelijk behoefte van 

burgers, bedrijven en organisaties. 

 Dat de afdeling economische zaken optimaal wordt toegerust om bestaande en nieuwe ondernemers 

beter van dienst te kunnen zijn. 

 Dat Rijswijk een compact en kwalitatief hoogwaardige personeelsbezetting heeft en de inhuur van 

externen wordt teruggedrongen door in te zetten op voldoende kennis bij de gemeente zelf. 

 Dat wordt onderzocht of een traineeship of talentprogramma kan helpen om jonge ambtenaren met 

frisse ideeën naar Rijswijk te krijgen. 

 Dat het aantal fulltime wethouders wordt teruggebracht. De VVD streeft naar een maximum van 3 

wethouders. Meer wethouders als gevolg van parttime wethouderschap is wel mogelijk. 

 Dat opdrachten, waar mogelijk, aan lokale ondernemers worden verstrekt. 

 Dat subsidies altijd tijdelijk worden verstrekt en dat duidelijke afspraken worden gemaakt met 

subsidieontvangers over de resultaten die daartegenover moeten staan. 
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 Dat subsidies niet op historische gronden worden voortgezet, maar de voortzetting jaarlijks wordt 

getoetst aan het maatschappelijk rendement en het beoogde effect van de subsidie. Voor grote 

gesubsidieerde instellingen is een toetsing na maximaal drie jaar gewenst. De gemeenteraad krijgt 

hier jaarlijks een rapportage over. In de subsidieverordening moet de rol van de gemeenteraad bij de 

afbouw, aanpassing of voortzetting van subsidies vastgelegd worden. 

 Dat de VVD de terugkeer naar het oude stadhuis (aan de Generaal Spoorlaan) alleen ondersteunt als 

de kosten van renovatie en de exploitatie niet leiden tot hogere lasten voor de Rijswijkse burgers en 

bedrijven.  

 Dat professioneel risicomanagement bij een eventuele terugkeer naar het oude stadhuis leidend en 

randvoorwaardelijk is voor de vervolgbesluiten. 

 Dat de gemeente jaarlijks in een eenvoudig overzicht laat zien waar zij haar geld aan heeft besteed. 

 Dat nieuwe regels een horizonbepaling krijgen zodat niet iedere keer op nieuw hoeft te worden 

onderzocht welke regels na verloop van tijd overbodig zijn of niet. 

 Dat de gemeente zuinig met haar geld om gaat, er mogen niet te veel schulden zijn. Het 

weerstandsniveau van de gemeente Rijswijk moet op peil blijven. 

 Dat meevallers en eenmalige inkomsten niet worden gebruikt voor structurele uitgaven. 

 Dat tegenvallers, in principe, binnen hetzelfde beleidsterrein worden opgelost. 

 Dat bij tegenvallers eerst wordt gekeken waar kan worden bezuinigd in plaats van het verhogen van 

de lokale lasten. 

 Dat de gemeente de uitvoering van de nieuwe omgevingswet voortvarend moet oppakken. Deze wet 

schrapt tenslotte een hoop verouderde regels 

 Dat de gemeente haar informatiebeveiliging op orde heeft en ervoor zorgt dat de persoonlijke 

gegevens van inwoners niet op straat komen te liggen. 

 Dat de gemeente informatie die openbaar kan worden gemaakt actief op haar website plaatst en 

WOB-verzoeken die worden ingewilligd ook openbaar beschikbaar maakt. 

 Dat het storingsnummer van de gemeente vierentwintig uur per dag beschikbaar is, storingen houden 

zich tenslotte niet aan de werktijden van ambtenaren. 
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8. Een duurzame en innovatieve gemeente 

Rijswijk was en is, onder andere door Rijswijk Buiten, een van de koplopers op duurzaamheidsgebied. 

De VVD is er trots op dat dit project ondanks de crisistijd op de kaart is gezet. Rijswijk is een groene en 

duurzame gemeente en moet die lijn doorzetten. Duurzaamheid is belangrijk en moet bij elk onderwerp 

dat in de gemeente speelt aan de orde komen. Niet alles zal mogelijk zijn, maar het streven naar 

duurzame ontwikkelingen is belangrijk. 

 

Want de ontwikkelingen die we zien op onderwerpen zoals energie, klimaatadaptatie en circulaire 

economie biedt kansen voor Rijswijkse marktpartijen en als gemeente willen we dit faciliteren. 

Bijvoorbeeld met een energieloket om woningeigenaren te helpen hun energierekening naar beneden 

te krijgen, door het vergunningentraject voor elektrische autobezitters te vergemakkelijken en door 

wateroverlast in de straten tegen te gaan met aantrekkelijk groen. In alle gevallen kiezen we voor 

innovatie, oplossingen die aansluiten bij de wensen van de Rijswijker, en een grote diversiteit aan 

technieken. 

Daarom wil de VVD de komende jaren: 
 Dat de gemeente haar energie steekt in marktpartijen die reële marktkansen op het gebied van 

energie, klimaatadaptatie en circulaire economie creëren in plaats van hobbyprojecten. We willen 

serieus aan de slag. 

 Dat de gemeente, samen met bedrijven en bewoners, verkent waar kansen liggen op energie, 

klimaatadaptatie en circulaire economie om deze samen verder te brengen. Hierin zoeken we ook de 

samenwerking met onderwijs, wetenschap en kennisinstituten. 

 Dat de gemeenten particuliere woningeigenaren stimuleert in het verduurzamen van hun woning 

daarbij gebruikmakend van de nationaal beschikbare middelen. 

 Dat de gemeente, samen met bedrijven, netbeheerders en elektrisch autobezitters verkent hoe de 

gemeente ,eventueel in samenwerking met buurgemeenten, proeftuin kan zijn in de elektrificatie van 

het personenvervoer. 

 Dat de gemeente stimuleert dat kringloopbedrijven, weggeefwinkels en repaircafe’s samen werken 

met de milieustraat van de afvalverwerker en zich ontwikkelen tot circulair ambachtscentra. Niet 

alleen het aanbieden van afgedankte producten voor hergebruik, maar ook het maken van nieuwe 

producten uit oude producten. Niet alleen voor de duurzaamheid ,maar ook bieden deze centra goede 

kansen voor de werkgelegenheid voor lager opgeleiden in Rijswijk.  

 Dat op het gebied van duurzaamheid over de gemeentelijke grens heen wordt gedacht. Samen met 

de omliggende gemeenten gaan we kijken wat we regionaal kunnen oppakken. 

 Dat de gemeente inzichtelijk maakt waar we Rijswijk nog mooier kunnen maken door de aanleg en 

het beheer van aantrekkelijk groen. 

 Dat de gemeente onderzoekt op welke wijze we het succes van duurzaam Rijswijk Buiten kunnen 

verbreden en toepassen in andere wijken. 

 Dat ‘afspraak is afspraak’ op duurzaamheidsgebied geldt, maar meer dan dat is niet nodig. 

 


