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VOORWOORD 
 
Teylingen is een fantastische gemeente! Midden in de Randstad, heerlijk in het groen, aan 
de Kagerplassen en midden tussen de kleurrijke bollenvelden. Geweldig om te wonen, te 
werken en recreëren. Of het nu in het pittoreske Warmond is, in het gezellige Sassenheim, of 
in het moderne Voorhout, overal is het goed toeven in Teylingen. Maar…. het kan altijd 
beter! De VVD wil zich blijvend inzetten voor een nog mooier, nog gezelliger en nog veiliger 
dorp. Met lagere belastingen, ruimte om te ondernemen, minder onnodige regeltjes, goede 
sportvoorzieningen, klantvriendelijke ambtenaren en een vangnet voor diegenen die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. En natuurlijk nog veel meer! De afgelopen jaren heeft 
de VVD haar verantwoordelijkheid genomen en is niet aan de zijlijn blijven staan. Als 
coalitiepartij hebben we laten zien dat we actief onze bijdrage leveren aan het besturen van 
onze mooie gemeente, ook als het gaat om lastige, gevoelige of complexe onderwerpen.  

Door uw vertrouwen in ons zijn wij al jaren de grootste partij in Teylingen, en daar zijn we 
trots op! Elke dag zetten we ons met hart en ziel in voor u en ons mooie dorp, en dat zullen 
we blijven doen. Graag zijn wij ook voor de komende periode weer uw eerste keus als het 
gaat om uw belangen te behartigen in onze gemeente.  

Voor u ligt ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022. Hierin leest u onze 
standpunten en ziet u hoe we vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid voor 
iedereen nastreven in Teylingen. Schroom niet om ons te benaderen, nu of in de komende 
periode, want als VVD’ers luisteren we graag naar uw ideeën, opvattingen en suggesties. 
Ook wij willen onszelf blijven verbeteren. Nogmaals heel veel dank voor uw vertrouwen en 
veel leesplezier!  

Met vriendelijke groet, 

Bas Brekelmans 
Lijsttrekker  VVD Teylingen 
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De VVD is voor:  
- Veiligheid nabij huis.  
- Goede en veilige doorstroming van het verkeer, fiets en auto. 
- Behoedzaam omgaan met de gemeentelijke financiën, gericht op zekerheid en 

continuïteit. 
- De gemeente Teylingen als gemeente met de laagste woonlasten in de regio. 
- Het geven van ruimte aan ondernemers voor een gezonde lokale economie. 
- Goede relaties met collega’s in buurgemeenten en bij de provincie. Zodat effectief 

samengewerkt wordt.  
 
De VVD wil: 

- Bij nieuwbouw vooral woningen voor de middengroepen. Dit helpt ook anderen, 
omdat er de woningmarkt weer in beweging komt.  

- Goede sportfaciliteiten en steunt daarom bijvoorbeeld investeringen in Elsgeest 
(Voorhout) en het rugbyveld voor The Bassets (Sassenheim). Door dit beleid spelen 
veel verenigingen in Teylingen op een hoog niveau.  

- Aantrekkelijke winkelcentra met voldoende parkeerruimte, waar het voor de inwoners 
van Teylingen en bezoekers aangenaam winkelen is.  

 
De VVD staat voor: 

- Goede zorg voor onze inwoners die dat nodig hebben.  
- Snelle en passende dienstverlening van de gemeente.  

 
 

 
 
 

De VVD: voor een aantrekkelijk Teylingen voor iedereen.   
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Ik wil leven in een omgeving… 
 
1. …Waar het goed leven is 
 

1.1 …Waar je goed en betaalbaar kunt wonen   
 
Een huis is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. De ambitie van de VVD is dat 
mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal 
binnen de daarvoor geldende regels mogelijkheden zijn om je huis aan te passen. 
 

 We willen dat er voldoende woningen zijn voor jongeren, starters en ook voor mensen die 
door willen stromen. Voldoende in aantal en van goede kwaliteit. Ruimte voor de 
verschillende woonwensen in onze gemeente. Van sociale huurwoning tot een zelf 
ontworpen en gebouwd huis op een kavel. Er is vooral behoefte aan woningen om door te 
kunnen stromen, de prijsklasse van € 200.000 - € 250.000. Gesubsidieerde huurwoningen 
zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. Bij alle projecten die Teylingen heeft 
zal de VVD daar actief op sturen. Daarbij wordt scherp gelet op het vermijden van grote 
financiële risico’s voor de gemeente. We vermijden onnodige risico’s met belastinggeld. 
 

 Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van 
nieuwe woonvormen. Omdat de VVD het belangrijk vindt dat mensen langer thuis kunnen 
wonen moet bij het ontwerpen van deze huizen hiermee rekening gehouden worden. 
Levensloop bestendig. Samen met de zorginstellingen en woningcorporaties willen we 
nieuwe woonvormen ontwikkelen voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben bij 
zelfstandig wonen.  
 

 Voor inwoners moet het eenvoudiger worden om in het bestemmingsplan te kunnen zien 
welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen aan te passen. Uitgangspunt voor de 
VVD is dat mensen zo vrij als mogelijk zijn om hun woonwensen te realiseren, waarbij 
belangen van omwonenden uiteraard geborgd blijven. Een middel daartoe is het realiseren 
van welstandsvrije gebieden, zonder dat hier sprake is van een beschermd dorpsgezicht.  
Alleen echt waardevolle monumentale gebouwen moeten behouden worden.    
 

Nieuwbouw in Teylingen, Hooghkamer.                                                   
Meer betaalbare woningen, die ook helpen 
om doorstroming te faciliteren.  

 

 

 

 

 Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. 
Daarom zijn we voor lage lasten op eigen woningbezit (OZB).  
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 Met de buurgemeenten zullen de woningbouwplannen worden afgestemd met als doel 
woningbouw afstemmen op de behoefte. Daar horen ook regionale afspraken bij met 
woningbouwcorporaties. 

 

1.2  …Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het schoon is en het 
riool gewoon werkt 

 
We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen een bijdrage leveren 
aan het schoonhouden van hun woonomgeving.  
 

 De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid 
rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen 
worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. 
 

 Landelijk zijn er normen voor afvalscheiding. Teylingen moet hieraan voldoen. De VVD is 
voorstander van afvalscheiding, omdat dit goed is voor het milieu en de kosten voor de 
burger laag houdt. Maar dit moet niet leiden tot overlast en stank in of bij woningen. Of het 
nu is voor appartementen of huizen, er zal een op maat oplossing moeten komen voor 
afvalscheiding waar iedereen graag aan mee doet.  
 

 De VVD is alleen voor een nieuw afvalinzamelsysteem, als dit leidt tot lagere kosten  voor 
de burger, eenvoudig is en voldoet aan de landelijke normen voor afvalscheiding. De 
manier waarop nu papier en plastic ingezameld wordt, leidt tot zwerfvuil. De VVD wil dat 
de gemeente er voor zorgt dat dit tegengegaan wordt.   
 

 Afval brengen naar ons afvalbrengstation (milieustraat) in Voorhout wordt gestimuleerd. 
Daarom moeten er ruime openingstijden blijven. Het brengen van afval blijft gratis.  
 

 De VVD hecht aan een goede afvoer van regenwater. De gemeente moet een rioolstelsel 
hebben dat die zware buien aan kan, zonder dat er wateroverlast is. De gemeente zoekt 
hierin de samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland om ook andere 
oplossingen te vinden die wateroverlast helpen verminderen. Ook zoekt de gemeente 
samenwerking met inwoners om oplossingen te vinden tegen wateroverlast.   
 

 Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente 
regenwater van huishoudelijk afvalwater. Dit is van belang voor de natuur. Maar ook 
worden hierdoor de kosten gedrukt voor de burger en bedrijfsleven. 
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1.3  …Waar je kunt genieten van de natuur 
 
We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bollenvelden, plassen, bossen en 
parken. Goede bereikbaarheid, goede scholen en gezellige centra maken Teylingen tot een 
top woongemeente. De VVD wil dat Teylingen een gemeente is waar het goed wonen, werken 
en recreëren is ... en blijft.  We willen schone natuur, die toegankelijk is voor recreatie. Wonen, 
werken en recreatie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan 
met kansen voor lokale ondernemers. De VVD wil dat het gemeentebestuur hier zorgvuldig 
mee omgaat.  
 
Dat kan Teylingen niet alleen. Daarom hebben we goede samenwerking met andere 
buurgemeenten, de provincie en het Hoogheemraadschap Rijnland.  
Samen zorgen we voor schoon zwemwater, schone fiets- en wandelpaden en voor schone 
parken.  
 
Teylingen heeft zich ingespannen voor duurzaamheid. De VVD steunt dit van harte. Het is 
belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Niet alleen vandaag, maar juist ook op de 
lange termijn. De VVD steunt de landelijke klimaatdoelstellingen. En de VVD vindt het 
belangrijk dat we daar op gemeentelijk niveau concreet aan werken. Realistische en 
uitvoerbare maatregelen, die ook nog eens kostenverlagend werken. Juist dan zal een ieder 
hier graag aan mee werken. Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven 
kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Veel bedrijven zijn al bezig met duurzaam 
ondernemen. De gemeente moet dit proces faciliteren. En als gemeente voldoen we uiteraard 
ook zelf aan de klimaatdoelstellingen. Denk hierbij aan de gemeentelijke gebouwen, 
sportaccommodaties, de sportvelden. De grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, 
komen van mensen en bedrijven zelf. Maar, als er sprake is van milieuvervuiling, dan moet de 
overheid daadkrachtig optreden.  
 

1.4  …Waar vervoer van A naar B vlot gaat    
 
Teylingen ligt in het hart van de Randstad. En is aantrekkelijk voor mensen en bedrijven om 
zich hier te vestigen. Dichtbij het strand, twee treinstations, vlakbij Schiphol en de A44 
snelweg. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente, 
in samenwerking met de provincie. Daarbij helpt het dat VVD goede relaties heeft bij die 
buurgemeenten en in provinciebestuur. De VVD wil dat het gemeentebestuur het voortouw 
neemt als de bereikbaarheid onvoldoende snel verbetert.  
 

 Mede door de VVD zijn belangrijke knelpunten geïnventariseerd en zijn plannen ontwikkeld 
om doorstroming te verbeteren. Denk hierbij aan het uitgaande verkeer bij de Oosthoutlaan 
in Voorhout. Ook “Sassem Noord” moet beter ontsloten worden. We zijn nog niet klaar. 
Denk ook aan het verkeer tussen de kust en de A44 (de oost-west verbindingen). In 
samenwerking met buurgemeenten en de provincie zal hierop geïnvesteerd worden. Van 
groot belang is dat dit in goede afstemming met de inwoners van Teylingen plaatsvindt.  
 

 Ook de doorstroming op de A44 is van belang. Om dit krachtig op de agenda te krijgen is 
afstemming met de buurgemeenten van belang. Gezamenlijke inbreng zorgt er voor dat 
dit belangrijke punt hoog op de agenda komt en dat hier in de komende periode ook 
daadwerkelijk plannen komen, die tot uitvoering komen.  

 Verschillende vormen van vervoer kunnen beter op elkaar aangesloten worden. Wij vinden 
dat tijdens de spits de autowegen voorrang hebben op de vaarwegen. We willen dat de 
Kaagbrug (A44) op dat moment niet open kan staan. Daarom gaat de gemeente Teylingen, 
in samenwerking met de buurgemeenten, in gesprek met de betrokken instantie 
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(Rijkswaterstaat) over het dicht houden van deze brug tijdens de spits. Ook hierin wil de 
VVD Teylingen dat het gemeentebestuur optrekt met de regiogemeenten. 
 

 Fietsers en voetgangers zijn net zo belangrijk als de automobilisten. Iedereen wil prettig 
en veilig door de gemeente kunnen rijden. We moeten rekening houden met meer 
elektrische fietsen, rollators en scootmobielen. Bij de inrichting van onze openbare ruimte 
zullen we hier rekening mee houden. Veiligheid en doorstroming voor iedereen staat 
centraal. De VVD wil bij herinrichting van wegen bekeken hebben of de fietspaden breder 
kunnen. Omdat dit de veiligheid van elke weggebruiker ten goede komt. Het is van belang 
daar vooraf bij stil te staan, zodat er efficiënt met publiek geld wordt omgegaan. En dat niet 
nogmaals de weg open moet en er dubbel geld besteed moet worden.  

 

 Goed bereikbare NS-Stations zijn van groot belang. Daarom heeft de VVD zich actief 
ingespannen om de parkeergelegenheid bij de stations te optimaliseren. Voor de auto, en 
ook voor de fiets. Er is flink geïnvesteerd in extra parkeergelegenheid nabij station 
Sassenheim. Een mooie samenwerking tussen Prorail, RWS, Provincie en de gemeente 
Teylingen. De VVD wil dat scherp gekeken wordt naar het gebruik, dat bedoeld is voor 
onze inwoners en hun woon-werkverkeer. Als ondanks het extra parkeerdek bij station 
Sassenheim nog steeds capaciteitsgebrek is, zal “lang parkeren” ontmoedigd moeten 
worden. Hierdoor blijft station Sassenheim voor forensen bereikbaar. 
 

 Wij willen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Zeker nabij de winkelcentra zal zoveel als 
mogelijk nieuwe parkeergelegenheid ondergronds moeten worden aangelegd. Parkeren 
blijft gratis in de centra van Teylingen. Daar waar er beperkte parkeerruimte is zal gewerkt 
worden met een “blauwe zone”.  
 

 Het is belangrijk dat er effectief, toegankelijk en punctueel openbaar vervoer is. Met de 
provincie maken we goede afspraken over busroutes en de frequentie. Vooral het 
aansluiten op de NS-stations is van belang. De komst van Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer, met snel en comfortabel vervoer, juicht de VVD toe. Dit mag niet leiden tot dure 
investeringen (bijv. voor herinrichting van wegen) voor de gemeente Teylingen. Het HOV  
mag niet ten koste gaan van andere busverbindingen.  
 

 De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als 
standaard mee. Met medewerking van relevante partners en ouders creëren we samen 
een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). Bij 
groot onderhoud is herinrichting een optie, waarbij inspraak / co creatie standaard is. 
Leefbaarheid, doorstroming en veiligheid staan voorop.  
 

 Onderhoud van wegen is noodzakelijk. Van belang is dat de gemeente de overlast 
minimaliseert. Bij de planning van de werkzaamheden wordt gestreefd naar een korte 
tijdsduur van het werk. Een wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een 
alternatieve route geboden wordt. De gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt 
wordt aan de openbare ruimte zodat mensen en bedrijven hiermee rekening kunnen 
houden en er minder “zoekverkeer” is. De gemeente investeert in mogelijkheden om real 
time informatie over openbare werken te delen, met informatie over welke routes het snelst 
zijn en waar nog parkeerruimte is. Uiteraard is er afstemming over wegwerkzaamheden 
met de buurgemeenten, zoals ook de buurgemeenten afstemmen met Teylingen.   
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Wethouder Bas 
Brekelmans (VVD) 
bij de Nagelbrug in 
Voorhout. Veilig 
fietsen en goede 
oost – west 
doorstroming van 
autoverkeer.  
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2.  …Waar ruimte is voor eigen initiatief 
 

2.1  …Waar mensen volop de ruimte krijgen 
 
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke 
vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, 
buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze 
initiatieven toe. Het sluit aan bij het streven van de VVD naar eigen verantwoordelijkheid, bij 
ons streven naar een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde 
overheidsfinanciën.  
 
De VVD wil het nemen van eigen verantwoordelijkheid stimuleren. Bij het verbeteren van je 
woonomgeving, bijscholing, sportactiviteiten of het starten van je eigen bedrijf. De gemeente 
heeft een wijkregisseur, accommodaties zoals Het Onderdak, diverse sportverenigingen, een 
Volksuniversiteit, etc. Hoe kan de gemeente het best die eigen verantwoordelijkheid verder 
stimuleren? De VVD ziet graag een meer concreet en integraal beleid op dit onderwerp. 
 

2.2  …Waar ondernemers volop ruimte krijgen 
 

In een bruisende gemeente zijn ondernemers onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren 
in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van 
de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de 
gemeente. Voor de bewoners van Teylingen zijn diverse bedrijven van belang als 
banenmotors. En daarom is het goed om zorg te dragen voor een goed vestigingsklimaat.  
 

 In de vorige raadsperiode is een economische agenda Duin- en Bollenstreek opgesteld. 
De gemeenten in de Bollenstreek zijn met elkaar een samenwerking aangegaan om de 
economische aantrekkingskracht van deze regio te versterken. De VVD waardeert deze 
samenwerking, die ons allen krachtiger maakt. Wij willen als VVD dat deze agenda wordt 
doorgezet, zodat de investeringen die gedaan zijn niet nutteloos worden en dat de plannen 
leiden tot een nog aantrekkelijkere regio met hoogwaardige werkgelegenheid.  
 

 Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke 
omgeving. Aantrekkelijke winkelcentra in de drie kernen zijn van waarde voor inwoners en 
trekt mensen aan van buitenaf. De gemeente heeft hierbij taken, zoals een goede en 
schone openbare ruimte. Maar aantrekkelijke winkelcentra zijn ook een 
verantwoordelijkheid van de ondernemers. Gezamenlijk moet gestreefd worden naar 
bloeiende winkelcentra waar onze inwoners en bezoekers graag hun inkopen blijven doen.  
 

 Bij ontwikkelingen in de gemeente kan er extra parkeerdruk ontstaan. De VVD staat er 
achter dat de ontwikkelaars zelf zorgdragen voor het voorkomen van tekort aan 
parkeerruimte en dus investeren in extra parkeergelegenheid. Is het creëren van die extra 
parkeerruimte niet mogelijk, dan zal de gemeente samen met de ontwikkelaars verkennen 
wat de mogelijke alternatieven zijn. Indien er echt geen mogelijkheden zijn dan is afkoop 
van de verplichting tot aanleg van extra parkeerplaatsen de optie (het zgn. parkeerfonds).  
 

 Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de 
gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. De VVD juicht ontwikkeling van de 
watersport in Warmond toe. Het is ook economisch van groot belang. Recreatieve 
ondernemers mogen uitbreiden tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt 
toegebracht. Daarbij is het duidelijk wat kan en niet mag. De lokale regels mogen geen 
doolhof zijn voor ondernemers.   
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 In het stimuleren van toerisme en recreatie staat Teylingen met beide voeten in de 
bollenstreek. In Teylingen is er genoeg om trots op te zijn.  Denk bijvoorbeeld aan de Ruïne 
van Teylingen. Samenwerking met de gemeenten in de Bollenstreek ligt ook voor de hand. 
Regiomarketing is onderdeel van de economische agenda Duin- en Bollenstreek. De VVD 
ziet graag dat toeristische en citymarketing organisaties elkaar vinden en samenwerken.  
De VVD wil dat de gemeente en bedrijfsleven gezamenlijk een koers vaststellen en blijven 
hanteren. Alleen dan kan het geweldige potentieel van Teylingen optimaal benut worden.    
 

 Onzinnige regels moeten worden afgeschaft. Betutteling en regeldrift zijn in niemands 
belang. Zo willen we de vergunningen voor een klein terras, met een maximum van 4 
tafeltjes afschaffen. Daarnaast willen we kleine initiatieven mogelijk maken. Denk hierbij 
aan meer bedrijvigheid rond de stations.   
 

 We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en bollenteelt. We 
willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Zij 
krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, 
natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om eigen 
seizoenarbeiders te huisvesten: dat is goed voor de ondernemer en beperkt overlast. We 
stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om land- 
en tuinbouwgebied onnodig op te geven voor “natuurontwikkeling”.  
 

 De VVD wil voor het bedrijfsleven geen extra gemeentelijke regels ten opzichte van 
landelijke of Europese regels. Wettelijk minimum is lokaal maximum. Ondernemers weten 
zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Door ondernemers ruimte te geven, 
stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. Wij willen lagere belastingen en 
minder regels. 

 

 Binnen de kaders van de wet , kunnen ondernemers zelf heel goed bepalen wanneer hun 
winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige 
winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten. 
Daarnaast kunnen we ondernemers meer ruimte geven als zij dat wensen. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan brancheoverschrijdende activiteiten (zoals koffie of een 
wijntje drinken in de boekwinkel of bij de kapper). Teylingen kan hierbij aansluiten bij wat 
landelijk mogelijk wordt gemaakt. Wij moeten vooroplopen en initiatief nemen op dit gebied. 
Via het deelnemen of opzetten van pilots.  
 

 De gemeente is samen met de ondernemers verantwoordelijk voor een aantrekkelijke 
straatbeeld van onze winkelstraten.  
 

 De VVD heeft in de afgelopen periode de detailhandelsvisie steeds gesteund. Het gaf ons 
een handvat om versnippering van het winkelbestand tegen te gaan. In de komende 
periode wil de VVD in samenwerking met de detailhandel tot een meer dynamische 
benadering komen, om zo ook binnen de lange periode van vier jaar in te kunnen spelen 
op de steeds wijzigende omstandigheden. 
 

 We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan. Verder willen wij 
vergunningsplicht waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een 
meldingsplicht. De VVD wil dat de gemeente hierop een actief beleid voert. 
 

 Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen 
waarop alle lokale lasten staan vermeld. We willen dat de aanvragen van ondernemers 
snel worden afgehandeld. Eenvoudige vergunningen moeten zgn. flitsvergunningen 
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worden, die in 1 dag worden afgehandeld. Daarnaast willen we dat ondernemers via het 
“Ondernemingsloket” alle communicatie met de gemeente digitaal kunnen afhandelen.  
 

 Teylingen heeft belang bij een bloeiend bedrijfsleven. Van belang is dat bedrijven zich 
welkom voelen. Goede locaties voor nieuwe bedrijven zijn daarbij van belang. De VVD is 
er voorstander van dat eerst zo veel als mogelijk gebruik gemaakt wordt van de bestaande 
bedrijfsterreinen, voordat gedacht wordt aan het aanleggen van nieuwe bedrijfsterreinen. 
Waar van belang investeren we in het straatbeeld van de bedrijfsterreinen. Veilig, heel en 
schoon. En goed bereikbaar zijn en blijven. 
 

 De VVD wil een dynamische ‘detailhandelsvisie’ opstellen en als belangrijk vertrekpunt 
nemen bij ontwikkelingen in de toekomst. De VVD wil met de buurgemeenten afspraken 
maken die leiden tot een regionale visie, zodat we in gezamenlijkheid zorgen voor een 
goed vestigingsklimaat voor detailondernemingen.  
 

 De VVD staat positief tegenover eventuele vestiging van grootschalige detailhandel buiten 
het centrum, zoals bijvoorbeeld een bouwmarkt. De VVD staat positief tegenover de 
voorzieningen voor onze inwoners die dit soort ondernemerschap met zich mee brengen. 
Waar wij goed kijken waar lokale ondernemers hier een rol kunnen spelen.  

 
2.3  …En waar duurzaamheid in het teken staat van 
ondernemen 
 
Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkelingen. De gemeente kan 
duurzaamheid stimuleren door regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere 
procedures, niet door subsidies. Duurzaamheid moet financiële deugdelijkheid en efficiënt 
werken niet frustreren. Het is de kunst dit duurzaamheid en kostenbesparingen te combineren.  
 

 Elektrische auto’s zijn een goede, schone manier om van A naar B te komen. Bij verzoeken 
voor het aanleggen van oplaadplekken zal de gemeente hieraan meewerken. De kosten 
worden uiteraard gedragen door de aanvrager; niet door de belastingbetaler.   
 

 De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en 
eenvoudige procedures op te stellen, voor bedrijven en woningen. 
De VVD is niet tegen windmolens, maar de VVD ziet alleen mogelijkheden voor 
windmolens binnen de gemeente indien dit geen onaanvaardbare overlast (slagschaduw 
en / of geluidsoverlast) veroorzaakt. De VVD wil graag meedenken over alternatieven, 
zoals bijv. zonnecellen op daken of woning isolatie bij nieuwbouw, die geen overlast met 
zich meebrengen.  
 

 Teylingen heeft in het verleden ook zelf duurzame investeringen gepleegd. Bij vervanging 
van bijv. lantaarnpalen wil de VVD dat steevast gekozen wordt voor duurzame 
oplossingen. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn kunnen worden opgevangen door 
de gemeente. Belangrijker is dat deze ‘duurdere’ investeringen zich financieel  
terugverdienen. Waarbij het milieurendement voor een ieder van belang is. 
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3.  …Waar iedereen meedoet 
 

3.1  …Waar je met plezier naar je werk gaat 
 
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor 
een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid 
en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. 
We willen dat zoveel mogelijk mensen werk hebben. Iedereen heeft talenten en 
mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.  
 

 Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten 
zoveel mogelijk aan lokale ondernemers, binnen de mogelijkheden van de wet. Het 
aanpassen van het inkoopbeleid moet evenwel niet zorgen voor hogere prijzen voor de 
gemeente (en dus kosten voor de belastingbetaler!).  

 

 Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen 
die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag 
te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het 
ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en 
de sollicitatieplicht niet naleeft en / of geen tegenprestatie verricht, kan financieel gekort 
worden op zijn of haar uitkering. 
 

 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste  
cent teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd.  
  

3.2  …Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar 
school gaan 

 
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op 
school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar 
omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet 
alleen een grote rol in het leven van mensen, de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots 
op onze meesters en juffen voor de klas.  
 

 De school is goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede 
mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. 
 

 School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in 
of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.  
 

 School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk 
een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.  

 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat 
(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt.  
 

 Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid 
worden op hun baan voor later.  
 

 Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot 
verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als 
ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in.  Als ouders en kinderen 
een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij Centrum voor Jeugd en Gezin. Wij 
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vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die 
samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.  
 

 Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders 
en kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te 
signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de 
zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport. 
 

 Basisschool Het Landtgoed, Warmond 
 

3.3 …Waar iedereen goede zorg krijgt 
 
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We 
vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan 
professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.  
 
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze 
daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen 
aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.  
 

 De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor 
iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de 
mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. 
Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. 
 

 We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze 
mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat 
mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.   
 

 De gemeente helpt bij het koppelen van soorten van vervoer, zoals voor ouderen, kinderen 
en gehandicapten. Hierbij werken we samen met buurgemeenten.  
 

 Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft 
de gemeente een eigen bijdrage. 
 

 De beschikbare middelen, ter beschikking gesteld door de rijksoverheid, zijn de 
afgebakende kaders voor het beleid. De zorgdiensten worden scherp ingekocht.  
 

 In de afgelopen jaren hebben de gemeenten de taken op het vlak van Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdzorg en de Participatiewet van het Rijk 
overgenomen. Veel gemeenten worstelen daar nog mee. De VVD vindt dat de sturing op 
de inzet van geld en resultaten beter moet. Daarom wil de VVD dat resultaatafspraken 
gemaakt worden en wil van het college daartoe in 2018 concrete voorstellen: 
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o We willen resultaatsafspraken gericht op het vinden van werk / het komen uit de 
bijstand. Vooral voor jongeren en ouderen, met een afstand tot de arbeidsmarkt; 

o We willen afspraken over de huishoudelijke hulp voor m.n. ouderen, die steeds 
langer zelfstandig willen wonen. We zijn tegen wachtlijsten en willen een kortere 
tijd tussen aanvraag en op maat gesneden hulp.   

o Ten aanzien van de Jeugdzorg willen we afspraken maken over snelle en adequate 
hulp voor onze jongeren, die dat nodig hebben. En we willen een goede opvolging 
van zorg wanneer jongeren 18 jaar worden en niet meer onder Jeugdzorg vallen 
(dus niet tussen wal en schip raken). 

o We willen af van financiële tegenvallers.  
o De VVD wil dat de organisatiekosten van deze drie taken teruggebracht worden.  
o De VVD wil dat drie keer per jaar gerapporteerd wordt op de vorderingen, zodat de 

gemeenteraad het college echt kan controleren op de uitvoering.  

 
3.4  …Waar ruimte is voor sport 
 
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale 
contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan sporten. Dit geldt zowel voor de 
jeugd als de ouderen.  
 
In bredere zin zorgen verenigingsactiviteiten voor sociale cohesie en gaat het verveling en 
bijbehorende negatieve effecten tegen. Een actief verenigingsleven draagt positief bij aan 
gemeenschapszin en de identiteit van Teylingen.  
 

 Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Indien 
gewenst zal de gemeente bekijken hoe speelvoorzieningen aangelegd kunnen worden. 
Uiteraard in goede verstandhouding met de wijkbewoners. Aan de gebruikers (zowel clubs 
als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit 
kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.  
 

 De VVD staat open voor samenwerking met sportverenigingen, daar waar het leidt tot 
prestaties op integratie van nieuwkomers, jeugdzorg, ouderen fit houden, etc. 
Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. De VVD is van mening dat het 
college daartoe gesprekken moet aangaan, omdat dit kan leiden tot betere resultaten, met 
lagere kosten.  
 

 Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De VVD merkt op dat dit onbekend 
is bij onze inwoners. De gemeente besteedt via een prestatiedoelstelling een vast gedeelte 
van de sportsubsidie hiervoor. Ook op dit onderdeel kunnen resultaatsafspraken met 
verenigingen gemaakt worden.  
 

 Onze buitensportaccommodaties en faciliteiten zijn van een goed niveau en dat willen we 
zo houden. VVD Teylingen wil dat ook de binnensportaccommodaties op orde zijn/komen. 
De faciliteiten zijn bereikbaar en veilig. 
 

 De VVD is er trots op dat een aantal sportverenigingen op een hoog of zelfs het hoogste 
niveau actief zijn. Dat hoge niveau vergt soms extra voorzieningen. De VVD wil dat zoveel 
als mogelijk faciliteren.  Uiteraard wordt daarbij scherp gelet op wat verenigingen daarin 
zelf kunnen en moeten doen.  
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 Voor sommige faciliteiten geldt dat dit op het niveau van Teylingen alleen niet gerealiseerd 
kan worden (niet haalbaar is). In die gevallen staan wij open om samen met de regio 
(Bollenstreek) te onderzoek of dat gezamenlijk wel lukt.  
 

 Watersport en recreatie liggen dicht bij elkaar. De Kagerplassen zijn een landelijk bekend 
watersportgebied. Er zijn tal van kansen om dit verder, met behoud van de natuur, te 
ontwikkelen. De VVD roept het gemeentebestuur op om met voorstellen te komen, in 
samenwerking en afstemming met de ondernemers.  
 

 
Elsgeest. Teylingen 
krijgt een 
fantastisch 
sportcomplex erbij.  

 

 

 

 

 

3.5  …Waar aandacht is voor kunst en cultuur 
 
Cultuur in Teylingen is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en 
het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. 
 
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de 
creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. Kunst 
en cultuur versterken onze samenleving. Het geeft ons een gemeenschappelijke identiteit, 
waar komen onze normen en waarden vandaan, waardoor mensen zich verbonden voelen. 
 

 Wij vinden het belangrijk dat inwoners de geschiedenis en cultuur van Teylingen kennen. 
Wij willen ons cultureel erfgoed koesteren. Daarbij horen ook cultuur-historische 
evenementen zoals de Sinterklaas-intocht en het Bloemencorso. 
 

 Kunstevenementen bieden iets extra’s. Er komen veel bezoekers va buiten de gemeente 
op af, maar ook inwoners van Teylingen zelf vinden dit van meerwaarde voor onze 
gemeente. Feit is ook dat de lokale ondernemers hiervan profiteren. De VVD wil daarom 
ook initiatiefnemers voor het organiseren hiervan de ruimte bieden binnen onze gemeente.  

 

 Culturele organisaties tonen bij een subsidieaanvraag hoe ze zelf inkomsten binnenhalen.  
 

 Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd 
(digitaal) evenementenloket. Initiatiefnemers mogen van de gemeente een soepele en 
snelle afhandeling van hun verzoeken verwachten.  
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3.6  …En waar nieuwkomers een plek vinden.  
 
Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als 
het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.  
 

 Nieuwkomers in Teylingen passen zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren 
en bijdragen aan de samenleving. De Nederlandse taal leren is een eigen 
verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen 
dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.  
 

 Om asielzoekers eerlijk te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in de 
regio tussen buurgemeenten en afstemming met het Rijk.  
 

 In de afgelopen jaren heeft Teylingen asielzoekers opgenomen. De VVD wil scherp volgen 
of de gemeentelijke inzet ook bijdraagt aan de gewenste resultaten. De VVD houdt vast 
aan de tijdelijkheid van de ter beschikking gestelde woningen. Na de afgesproken periode 
zal de gemeente deze woningen weer verkopen.  
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4.  …Waar je je veilig voelt 
 
4.1  …Waar inwoners zich veilig voelen 
 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Een geweldsdelict heeft 
een zeer grote impact op mensen dat soms nog jarenlang negatieve gevolgen kan hebben in 
de persoonlijke levenssfeer. Politiek, gemeente en politie maken er dan ook de hoogste 
prioriteit van dat onze inwoners veilig kunnen leven en dat daders de straf opgepakt worden.  
 

 Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten 
moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. De VVD wil dat de gemeentelijke crisisorganisatie 
goed is getraind op mogelijke incidenten.  
 

 Wijkagenten en onze Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) zorgen voor 
zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van criminaliteit.  

 

 Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten. Aangifte doen kan op het 
bureau, via internet en via de eigen wijkagent, die op afspraak langs komt. Wijkagenten 
koppelen actief terug wat de resultaten zijn van aangiftes, zodat de aangiftebereidheid 
hoog blijft. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van 
onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. 
 

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open en voert 
een actief beleid voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. 

 

 Veiligheid staat voorop, ook bij evenementen. Daarom moeten passende 
voorzorgsmaatregelen door de organisatie verzorgd worden. Maar we moeten ook niet 
overdrijven. Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.  

 

 De VVD wil dat bij de inrichting van straten rekening wordt gehouden met sociale veiligheid.  
De stations in Sassenheim en Voorhout zijn een groot goed voor de gemeente Teylingen. 
De laatste tijd zijn steeds vaker negatieve bijeffecten waar te nemen, zoals fietsendiefstal 
en vandalisme. We mogen als gemeente de ogen niet sluiten voor deze keerzijde. Daarom 
is de VVD Teylingen groot voorstander van cameratoezicht in de stationsgebieden zoveel 
als mogelijk juist ter preventie, maar indien nodig ook als opsporingsmiddel. 
 

4.2 …En waar criminelen worden aangepakt 
 
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is 
helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en 
anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. 
Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben 
hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook inzetten. 
 

 De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan 
gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief 
gebruik van al haar bevoegdheden en de mogelijkheden die tot haar beschikking staan om 
de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Te denken valt aan het 
afkondigen van gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, een 
noodbevel, een noodverordening afkondigen, preventief fouilleren, cameratoezicht, etc.  
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 Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. 
 

 Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. Schade 
en de kosten van handhaving worden waar mogelijk verhaald.  
 

 Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het 
faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de wet BIBOB 
(Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur).   
 

 De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om 
drugspanden te sluiten. Daarbij willen wij effectief samenwerken met onze 
buurgemeenten. Criminelen houden zich immers niet aan gemeentegrenzen.  
 

 Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De 
gemeente heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden te muilkorven of aan te lijnen, een 
gedragstest op te leggen. Als hond en eigenaar zich niet gedragen, kan de hond op grond 
van de gemeentewet in beslag genomen worden.  
 

 Politie wordt actief ingezet om verkeerssituaties te handhaven. 30km zones zijn er 
bijvoorbeeld niet voor niets. Steekproefsgewijze handhaving zorgt er voor dat overtreders 
niet het gevoel krijgen dat men vrij spel heeft.   
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5. …Waar de gemeente er voor ons is 
 

5.1  …Waar de gemeente modern is 
 
De gemeente is dienstbaar en modern. Digitalisering heeft daarom een hoge prioriteit. Door 
het aanbieden van digitale producten, voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over 
om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket 
heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.  
 

 We vinden het normaal dat de gemeente bereikbaar is en dat de gemeente er alles aan 
doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom. Teylingen treedt 
de inwoners servicegericht tegemoet. Het is normaal dat je als burger vanuit huis, dus 
digitaal, de dienstverlening van de gemeente kan benaderen. De gemeente communiceert 
helder en begrijpelijk. 
 

 De gemeente zorgt ervoor dat de computers bij de tijd zijn. Persoonsinformatie is beveiligd 
en de privacy is gewaarborgd. Privacy is een groot goed, dus is het belangrijk dat de 
gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere 
overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen. 
 

 Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente zorgt dat statistieken en 
gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk is (zogeheten open data). 
WOB-verzoeken en antwoorden worden voortaan online gezet.  

 

5.2  …Waar de overheid je niet in de weg zit 
 
We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang 
zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het 
delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van 
verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een 
vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming.  
 

 De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor 
bewoners en moet daarom een makkelijke ingang zijn. 
 

 De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. De VVD was 
voorstander van ambtelijke samenwerking met de gemeente Hillegom en Lisse. Deze 
ambtelijke reorganisatie is zeer kort geleden ingezet en het is nog te vroeg om conclusies 
te trekken over het effect ervan. Dit dient de komende periode goed te worden gemonitord. 
Mochten er stevige signalen zijn dat gemeentelijke herindeling een meer duurzame 
oplossing biedt, dan sluit de VVD dit niet uit. Het belang van onze inwoners staat daarbij 
echter voorop en zij dienen goed te worden betrokken bij een eventuele afweging hierover.  

 In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente ook oog 
voor samenwerking met andere gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals 
Provincie, Hoogheemraadschap en Rijk.    
 

 De nieuwe Omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. Het is 
zaak dat Teylingen een omslag maakt. Bouwvergunningen moeten worden verleend, als 
voldaan is aan voorwaarden. De VVD zal actief sturen op deze slag voor de burger en het 
bedrijfsleven in Teylingen. Van “Nee, tenzij …” naar “Ja, mits….”.  
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5.3  …En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld 
omgaat 
 
We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld 
wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is 
door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden 
besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.  
 

 We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel 
dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.  
 

 De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. Teylingen houdt in deze regio de 
laagste woonlasten. 
 

 Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te 
betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.  
 

 Een goede financiële huishouding is van groot belang. Structurele uitgaven dekken met 
structurele middelen: inkomstenmeevallers niet gebruiken voor structurele extra uitgaven.  
 

 De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks 
eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is. 
 

 De gemeente monitort actief het financieel beleid van het onderwijs, om te voorkomen dat 
de gemeente achteraf de financiële problemen moet oplossen. Op kosten van de 
belastingbetaler.  
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Tot slot 
 
Op 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Bij die verkiezingen kunnen 
wij weer in Teylingen een ijzersterk liberaal en lokaal geluid laten horen. Dat hebben we de afgelopen 
tijd al gedaan. Samen met uw steun willen we die sterke liberale inzet doorzetten.  

 
De VVD zal zich de komende vier jaar inzetten voor een veilige en aantrekkelijke gemeente. De VVD 
wil samen met de inwoners en de regiogemeenten in de komende vier jaar veel werk verzetten zodat 
Teylingen die fantastische gemeente zal blijven.   
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 Marlies Volten. 
 

 

 

 

 
 
 


