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1. Korte introductie Progressief Pijnacker-Nootdorp
Nieuwe partij, vertrouwde standpunten, bekende en nieuwe gezichten
Progressief Pijnacker-Nootdorp is er voor alle inwoners die voor een progressief, sociaal en
duurzaam Pijnacker-Nootdorp zijn. Progressief Pijnacker-Nootdorp is het samenwerkingsverband van de lokale afdelingen van de PvdA en GroenLinks.
De gemeenteraadsfracties van GroenLinks van PvdA Pijnacker-Nootdorp hebben de
afgelopen jaren nauw samengewerkt. Daaruit is gebleken dat we vaak vergelijkbare ideeën
hebben en samen meer zaken voor elkaar krijgen. Politieke partijen hebben verschillende
mogelijkheden om samen te werken. De PvdA en GroenLinks kiezen voor de meest vergaande
vorm door een nieuwe politieke partij op te richten: Progressief Pijnacker-Nootdorp. Deze
samenwerking zal tot een nog sterker groen, sociaal en duurzaam geluid in de PijnackerNootdorpse politiek leiden. Wij staan samen voor een progressieve gemeente waar iedereen
er mag zijn. Waar wij iedereen de kans willen geven te worden wie ze willen zijn, of je nu je
hele leven al in ons dorp woont of van ver(der) weg komt.
Wij presenteren met trots ons verkiezingsprogramma 2018 - 2022. Wij vinden het verkiezingsprogramma een belangrijk document, want het is onze belofte aan U, de kiezer. We houden
ons aan onze principes uit het verkiezingsprogramma. Wij kiezen voor Duurzaam en Sociaal.
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2. Progressief Pijnacker-Nootdorp: Sociaal en Duurzaam
De twee principes van Progressief Pijnacker-Nootdorp
Onze gemeente moet socialer, onze gemeente moet duurzamer. De begrippen sociaal en
duurzaam zijn onze meetlat. We maken onze keuzes voor wonen, werken, recreëren en wat
verder nog voor onze gemeente belangrijk is, op basis van deze twee principes. De plannen
moeten wat ons betreft dus sociaal en duurzaam zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat we willen
dat Pijnacker-Nootdorp een gemeente is die iedereen kansen biedt. Wie die kansen niet zelf
kan pakken, kan daarvoor ondersteuning krijgen.
Onze gemeente is een plek waar inwoners elkaar ontmoeten, waar wij tweedeling in de
samenleving tegengaan. Progressief Pijnacker-Nootdorp wil letterlijk en figuurlijk ruimte bieden
aan onze inwoners. Ook de nieuwe wijken moeten ruim opgezet zijn en niet alleen groen aan
de randen, maar door de hele wijk. Wij vinden dat de gemeente naast en tussen haar inwoners
moet staan in plaats van op afstand. Dichtbij en benaderbaar in plaats van ‘zoek het zelf maar
uit’. Wij vinden het belangrijk dat onze gemeente een goede verbinding heeft met de
maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers. Samen kunnen wij de
gemeente mooier en sterker maken.
Progressief Pijnacker-Nootdorp vindt dat voor de inwoners die hulp nodig hebben, de
gemeente er samen met haar maatschappelijke partners voor zorgt dat dit snel en goed
geregeld wordt. Wat voor hulp voor onze inwoners nodig is, is per inwoner verschillend.
Daarom willen wij dat er met maatwerk passende oplossingen geboden worden.
Sociaal en duurzaam betekent ook dat, nu de financiële krappe tijden achter ons liggen en de
gemeente er weer financieel beter voor staat, wij een deel van de bezuinigingen terugdraaien.
Wij zijn een gemiddeld rijke gemeente en veel van onze inwoners gaat het goed. Wij vinden
dat er dan ook een publieke rijkdom moet zijn door het belastinggeld goed te besteden. Daarbij
kiezen wij vooral voor het beter onderhouden van voorzieningen en meer investeren in cultuur,
sport, de openbare ruimte en groen.
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3. Samen doen in de gemeenteraad
De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft 31 zetels. In de
huidige raad hebben de PvdA en GroenLinks samen 4 zetels. Om
onze idealen te realiseren hebben wij dus steun nodig gehad van
andere partijen. Wij hebben veel voor elkaar gekregen maar soms
lukte het net niet. Wij kwamen dan een enkele zetel te kort.
Wat hebben we de afgelopen jaren voor elkaar gekregen?
Duurzaamheid
• Er is een Duurzaamheidslening opgericht en als het budget op raakt, zal
dit worden aangevuld.
Ruimte en Wonen
• De gemeente Pijnacker-Nootdorp neemt na lang aandringen van
GroenLinks en PvdA eindelijk de verantwoordelijkheid om woonruimte
te creëren voor de woningzoekenden. Het tekort aan sociale
huurwoningen wordt met een uitvoeringsplan aangepakt. Ook is er
ingezet op het realiseren meer betaalbare woningen.
• Er komen geen woningen op het speelveld aan de Zuideindseweg in
Delfgauw.
• Er komt geen uitbreiding van de manege aan de Bieslandseweg.
• Het nieuwe gebouw dat op de Rabobanklocatie in Pijnacker- Centrum
komt sluit door ons initiatief veel beter aan op de behoefte van
omwonenden en ondernemers.
Mobiliteit
• Het fietspad Katwijkerlaan wordt eindelijk helemaal opgeknapt.
Groen, Recreatie en Dierenwelzijn
• Er komt een groenplan voor de hele gemeente.
• Mede op ons initiatief is er een proef gestart waarbij bewoners geschikte
plekken voor bomen kunnen melden bij de gemeente. Past er inderdaad
een boom, dan komt deze er.
Sport en Cultuur
• Ons initiatief voor het ‘Kindpakket’ is aangenomen door de
gemeenteraad. Dit is een breed pakket maatregelen dat ervoor zorgt dat
zoveel mogelijk kinderen in onze gemeente mee kunnen doen op
school, nieuwe kleren kunnen kopen en bij een sport- of culturele
vereniging lid kunnen worden.
Zorg en Sociale Zaken
• Een collectieve ziektekostenverzekering voor de minima.
• De introductie van de Rotterdampas, een algemene regionale
kortingskaart.
• Er komt een onderzoek naar de oorzaken van het hoge gebruik van GGZ
door kinderen en jongeren in onze gemeente.
• Het per direct oplossen van wachtlijsten bij het Jeugd- Sport- en
Cultuurfonds.
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Bestuur en Dienstverlening
• Inwoners die niet digitaal vaardig zijn blijven informatie op andere manieren van de
gemeente ontvangen.
• Er komt een evaluatie van onze samenwerking in de raadsbrede coalitie.

En wat lukte (nog) niet?
Duurzaamheid
• De versnelling van duurzaamheidsdoelstellingen om zo de klimaatdoelen te halen is niet
ingezet.
• Het budget voor duurzaamheidsbeleid had hoger moeten zijn.
• Er komt geen grote windmolen op Heron, vlak langs de spoorlijn en de A12.
• Er komt geen onderzoek naar de kansen van windenergie in onze gemeente.
Economie en Glastuinbouw
• Op Boezem-Oost mogen nu bedrijven komen met een zware milieucategorie en een grote
hindercirkel. Dat is vlak naast de nieuwbouwwoningen van Ackerswoude en groen- en
recreatiegebied De Groenzoom.
• De pilot van het gemeente brede en verplichte ondernemersfonds heeft zijn nut
onvoldoende aangetoond maar is toch doorgezet. In plaats daarvan zagen wij liever het
inzetten van Bedrijveninvesteringszones (BIZ).
Mobiliteit
• Er komen geen of onvoldoende fietspaden in Ackerswoude en Tuindershof.
Zorg en Sociale Zaken
• Er is geen regionale ombudsfunctie gekomen, zodat inwoners met een klacht, die niet naar
tevredenheid in de gemeente wordt opgepakt, alleen bij de nationale ombudsman terecht
kunnen.
Financiën
• De gemeentebegroting is nog niet transparant, waardoor de gemeenteraad minder goed
kan sturen en toezien op het budget.
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4. Onze plannen voor 2018-2022
De afgelopen jaren stonden voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp in het teken van
bezuinigen. Gelukkig zijn er nu weer plussen te zien op de begroting. Onze gemeente staat er
financieel weer goed voor. Maar het gaat Progressief Pijnacker-Nootdorp om meer dan alleen
de financiën op orde hebben. Progressief Pijnacker-Nootdorp wil dat de gemeente behalve
financieel gezond, ook sociaal en duurzaam is. In het volgende overzicht is zo concreet
mogelijk aangegeven wat de doelen van Progressief Pijnacker-Nootdorp zijn. De samenhang
zit in de visie die wij hebben: wij streven naar een duurzame en sociale gemeente.

4.1. Duurzaamheid
Klimaat
De effecten van klimaatverandering op de wereld van ons, maar zeker die van de kinderen
kunnen desastreuze vormen aannemen. Niemand kan zich onttrekken aan de noodzaak om
ervoor te zorgen dat de wereld minder dan 2 graden opwarmt en liever nog minder dan 1,5
graad. Daarbij moeten we ons realiseren, dat broeikasgassen die we nu uitstoten zeer lang in
de atmosfeer blijven. Dus het “budget” wat we nog kunnen uitstoten slinkt zeer snel als we
lang op het huidige niveau blijven. Hoe sneller reductie van broeikasgassen plaatsvindt, hoe
beter. Hoe eerder maatregelen genomen kunnen worden, hoe beter. Wij zijn dus voor snelle
acties op alle klimaatterreinen.
• Progressief Pijnacker-Nootdorp wil dat onze gemeente al in 2030 klimaatneutraal is.
• Voor Pijnacker-Nootdorp wordt in beeld gebracht welke inspanningen verricht moeten
worden om in de pas te blijven met onze ambitieuze doelstellingen met tussendoelen voor
2020 en 2025.
Duurzaam ondernemen neemt een steeds
grotere plaats in onze gemeente in. Wij
vinden initiatieven op het gebied van
bijvoorbeeld
aardwarmte,
toepassen
duurzame verlichting, zonnepanelen en
circulariteit (hergebruik) heel belangrijk.
Deze zijn nodig om onze gemeente
klimaatneutraal te maken.
• Initiatieven op het gebied van aardwarmte, zonnevelden, duurzame verlichting
worden gestimuleerd. Woningeigenaren
gaan we helpen om hun woning te verduurzamen.
• Huisisolatie moet versneld worden. Via een wijkgerichte aanpak met isolatieadviezen en
ondersteund door duurzaamheidsleningen kan iedereen zelfs met een positief financieel
saldo een goed geïsoleerd huis realiseren.
• Nieuwe woningen moeten meer energie opleveren dan ze gebruiken door standaard te
bouwen met zonnepanelen.
Uit alle analyses blijkt, dat voor een klimaat-neutrale energievoorziening windenergie het
leeuwendeel van de energie zal moeten leveren. Wind op zee levert daarbij (lang) niet
voldoende op en wind op land is dus echt noodzakelijk.
• Dat betekent, dat ook in Pijnacker-Nootdorp op korte termijn een windenergieplan komt
met snelle realisatie van kleine of grotere windmolens in onze gemeente.
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Luchtkwaliteit
Speciale aandacht verdient de uitstoot van NOx, fijnstof en roet. De gemiddelde Nederlander
leeft 13 maanden korter door deze luchtverontreiniging. Een bijzonder groot aandeel hierin
hebben oude auto’s, met name die op diesel rijden. 12% van de auto’s zijn verantwoordelijk
voor 85% van de uitstoot.
• In 2020 worden daarom in Pijnacker-Nootdorp alleen maar diesels toegelaten vanaf
bouwjaar 2004 en benzineauto’s vanaf bouwjaar 1995.
• Pijnacker-Nootdorp doet mee aan de sloopregeling voor oude auto’s zoals die ook wordt
toegepast in andere gemeenten met een milieuzone.
• Pijnacker-Nootdorp stimuleert elektrische auto’s via het realiseren van een laadnetwerk
met meerdere snellaadpunten
• Voor de aanschaf van elektrische auto’s kan een beroep gedaan worden op de
duurzaamheidslening
• In 2020 is het wagenpark van de gemeente zelf en dat van Avalex volledig elektrisch. Dat
geldt ook voor gehuurde bussen en auto’s.

Circulaire economie
• Voor Pijnacker-Nootdorp komt een integraal plan voor een circulaire economie. Hergebruik
van afval speelt daarin een belangrijke rol. Inwoners krijgen inzicht in de wijze waarop het
afval wordt hergebruikt.
• Er worden meer afvalsoorten (plastic, glas, papier, textiel en metaal) gescheiden
opgehaald, zoals nu al voor groen en grijsafval gebeurt.
• Er blijft binnen de gemeentegrenzen een afvalbrengstation. Dit is zaterdag de hele dag
geopend.
• In Pijnacker-Nootdorp komt een campagne bij de supermarkten om verspilling van voedsel
tegen te gaan.

4.2. Ruimte en wonen
Pijnacker-Nootdorp ligt midden in de Randstad. We zijn omringd door grote steden. De kracht
van de gemeente ligt in de aantrekkelijke rustige woonwijken en het open groene buitengebied.
De gemeente heeft voldoende inwoners om alle basisvoorzieningen binnen de gemeente te
kunnen aanbieden. Voor de overige voorzieningen maken de inwoners gebruik van het aanbod
van de steden.
Regio
Voor de meeste inwoners zijn gemeentegrenzen niet zo relevant. Wonen, werken en recreëren
doen we niet binnen de lijntjes van de gemeentegrens. De regio vraagt of wij ten behoeve van
de steden meer woningen willen bouwen
binnen onze gemeente maar wij zijn de
groene longen van de regio. Mensen komen
graag bij ons in de groene omgeving wonen.
• Onze visie is dat we de groene
buitenruimte behouden en alleen daar
bouwen waar het groen niet aangetast
wordt, bijvoorbeeld in verouderde
glastuinbouwgebieden.
• De gemeente steunt de Metropoolregio
Rotterdam en Den Haag. Er is meer
regionale samenwerking nodig voor
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wonen en ruimtelijke ordening omdat de schaal van deze opgaven veel groter is dan de
eigen gemeente.
Woonwijken
• De plannen voor locaties binnen de bebouwde kom die braak liggen of vrij gaan komen
moeten passend zijn in de omgeving. We willen bijvoorbeeld geen te grote gebouwen op
een te kleine kavel. De omwonenden worden actief betrokken bij de planontwikkeling.
• Elke wijk heeft een ontmoetingsplek ten behoeve van de geborgenheid en sociale
samenhang. Daarnaast is er ruimte voor sport en recreatie.
• Ecologische, fiets en groenstructuren worden vastgelegd in bestemmingsplannen.
• Een van de nieuwe buurten wordt volledig duurzaam en autovrij ingericht.
Landelijk gebied
• In het buitengebied is geen ruimte voor activiteiten die structureel veel autoverkeer
aantrekken.
• Het plan voor een sporthal in de oude Polder bij Pijnacker zuid wordt geschrapt.
Woningbouw
• We hebben onvoldoende betaalbare woningen om onze eigen inwoners te huisvesten.
• Het aandeel sociale huurwoningen in
nieuwe bestemmingsplannen moet op 30%
van het totaalaantal woningen in een nieuwe
wijk liggen. We lopen enorm achter. Om
deze achterstand in te halen moet de
voorraad sociale woningen in onze
gemeente
verdubbelen.
De
sociale
woningen worden verspreid over de
gemeente.
• Er komen veel meer goedkope
woningen/appartementen voor jongeren en
ouderen.
• In bestemmingsplannen wordt meer ruimte bestemd voor betaalbare middeldure
huurwoningen. Via aanvullende regelgeving worden de huren beschermd voor forse
huurverhogingen.
• De gemeente biedt meer ruimte voor bijzondere woonvormen voor doelgroepen.
Omgevingswet
In de komende raadsperiode wordt de Omgevingswet van kracht. Dat heeft gevolgen voor het
ruimtelijk beleid van onze gemeente. Structuurvisies en bestemmingsplannen verdwijnen.
Daarvoor komen de omgevingsvisies en omgevingsplannen in de plaats.
Onze algemene aandachtspunten bij de invoering van de Omgevingswet in PijnackerNootdorp zijn:
• Wij vinden rechtszekerheid belangrijker dan flexibiliteit.
• De gemeente is meer de hoeder van de omgeving in plaats van de partner van de initiatief
nemende partij.
• We zijn voor het opnemen van heldere normen in de plannen in plaats van het altijd leveren
van maatwerk.
Deze keuzes kunnen verschillend zijn per omgevingsplan.
Communicatie en Participatie
• De landelijke trend is het verminderen van de regeldruk en meer ruimte bieden voor
initiatiefnemers die iets willen (ver)bouwen of ondernemen. Ook de nieuwe omgevingswet
biedt meer ruimte voor initiatiefnemers. Dit is prettig voor de initiatiefnemer maar kan wel
meer overlast betekenen voor de mensen die ernaast wonen. Progressief Pijnacker-
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•

•
•

Nootdorp kiest voor een zorgvuldige ruimtelijke ordening met een goede afweging van
belangen.
De initiatiefnemer van een bouwplan, klein of groot, is zelf verantwoordelijk voor het
organiseren van de inspraak met zijn omgeving. De gemeente biedt waar nodig
ondersteuning om dit proces goed te organiseren. De initiatiefnemer maakt een verslag
van de participatie en deelt dit met de belanghebbenden. De gemeente stelt dit als
voorwaarde bij elke vergunningaanvraag.
De gemeente maakt een goede afweging tussen de belangen van de initiatiefnemer en de
omgeving. Als het nieuwe plan mogelijk leidt tot planschade gaat Progressief PijnackerNootdorp een afweging maken of we wel of niet moeten instemmen met het plan.
Bij plannen voor een nieuwe wijk en plannen voor het vernieuwen van een wijk zoals
Pijnacker-Noord of Klapwijk wil Progressief Pijnacker-Nootdorp dat de gemeente samen
met de inwoners en de belanghebbenden aan de slag gaat om de buurt in te richten.

4.3. Economie en glastuinbouw
Een gezonde economie en lokale ondernemers vinden wij belangrijk voor een vitale en
bruisende gemeente als Pijnacker-Nootdorp. Pijnacker-Nootdorp kent een relatief hoog aantal
zzp’ers en ook de glastuinbouw is nog steeds de grootste economische factor. Voor
Progressief Pijnacker-Nootdorp staat eerlijk en duurzaam ondernemerschap, maatschappelijk
verantwoord ondernemen voorop. Een krachtige lokale economie is gebaat bij veel participatie
van ondernemers bij het gemeentelijk beleid, en een lange termijnstrategie om een duurzame
lokale economie met kansen voor ondernemers, inwoners en milieu in onze gemeente te
realiseren.
•
•
•

Wij vinden innovatie en duurzaamheid belangrijk en zetten daarom minimaal 5 procent van
de waarde van alle overheidsaanbestedingen in voor innovatie en duurzaamheid.
Sociaal ondernemerschap stimuleren we. Dit kan bijvoorbeeld via het
aanbestedingsbeleid, maar ook via allerlei andere faciliteiten die de overheid biedt, zoals
het organiseren van netwerken of het regelen van opstartfinanciering.
Breedband internet is steeds meer een
basisbehoefte. In het buitengebied is er
geen
goed
Breedband
internet
beschikbaar, de gemeente gaat daarom
onderzoeken waar knelpunten liggen in
de beschikbaarheid van snel internet.

Glastuinbouw
• De gemeente faciliteert in nieuwe
afzetkanalen voor de boeren en tuinders,
door streekproducten te promoten en
ondernemers met elkaar verbinden zodat
lokale afzet gestimuleerd wordt.
• Bij aardwarmte, zowel bij individuele bedrijven als clusters vinden wij dat de gemeente
moet aansluiten bij initiatieven rondom De Warmterotonde
• Glastuinbouw maken we duurzaam en daarom komt er een grotere inzet van de gemeente,
samen met het waterschap om het gebruik van bestrijdingsmiddelen fors terug te dringen.
• Er komt een gemeentelijk lichtplan, dat veiligheid door verlichting, energiebesparing en
lichthinder (tuinbouw) met elkaar in evenwicht brengt.
• Bij belichting van gewassen worden duurzame alternatieven, zoals verlichting met LEDlampen gestimuleerd.
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•

De lichtuitstraling van de glastuinbouw in de gemeente Pijnacker-Nootdorp dient in 2025
met 30% te zijn afgenomen.

Winkelcentra en bedrijfsterreinen
• Leegstand aan de randen van het centrum van onze dorpskernen gaan we tegen.
• Leegstand in het centrum wordt ook gebruikt voor kleinschalige / creatieve bedrijvigheid
en niet per se alleen retail. Dit kan bijvoorbeeld door het creëren van kleinschalige
bedrijfsgebouwen, delen van winkelruimtes, creatieve verzamelgebouwen (broedplaatsen)
en ontmoetings- en flexplekken voor zzp’ers.
• Wij willen dat de gemeente samen met de vastgoedeigenaren investeert in de kwaliteit van
het centrumgebied om ervoor te zorgen, dat dit een aantrekkelijk winkelgebied wordt/blijft
en de werkgelegenheid daar behouden blijft.
• Grootschalige ontwikkelingen op bedrijventerreinen zijn toegestaan als deze niet ten koste
gaan van winkels in de centra van onze woonkernen.

4.4. Mobiliteit
Verkeer en vervoer zijn belangrijk voor
economische en sociale mobiliteit. Het
huidige
verkeer
en
vooral
het
(vracht)autoverkeer heeft grote negatieve
effecten op de leefbaarheid, gezondheid van
mensen en het klimaat. Er zijn problemen
met geluidhinder van de N470, Randstadrail
en de luchthaven Zestienhoven. CO2, NOx
en fijnstof zijn een belangrijke oorzaak van
gezondheidsproblemen en klimaatverandering. Progressief Pijnacker-Nootdorp kiest voor
duurzame mobiliteit en wil duurzame mobiliteit mogelijk maken door in te zetten op het
verminderen, veranderen en schoner maken van het verkeer en vervoer.
Verminderen
• In elke kern komt een plek voor een bedrijfsverzamelgebouw waar zzp’ers en
‘thuiswerkers’ kunnen werken en overleggen. Dit scheelt verplaatsingen.
• De winkelcentra worden gemeenschappelijk bevoorraad via een distributiesysteem met
milieuvriendelijke vervoermiddelen zoals elektrische bestelbussen.
• Er komt geen tweede verbindingsweg tussen Pijnacker en Nootdorp.
Veranderen
• De fiets wordt de belangrijkste vervoerwijze in Pijnacker-Nootdorp. Er komt een uitgebreid
netwerk van comfortabele fietspaden. Fietstegels worden vervangen door asfalt en te
smalle fietspaden zoals het Virulypad en de Katwijkerlaan worden verbreed.
• Kinderen krijgen in elke woonwijk een veilige fietsroute naar school.
• Alle fietsrekken zijn van goede kwaliteit. Er zijn voldoende plekken bij de stations, de
winkelcentra, de sportfaciliteiten en de scholen.
• Werkgevers worden gestimuleerd om voor hun eigen personeel en bezoekers goede
fietsparkeerplekken aan te bieden, de gemeente biedt daar ruimte voor als dat kan.
• Elke buurt krijgt tenminste 1 plek voor een deelauto.
• Wij willen betere busverbindingen tussen Pijnacker en Delfgauw met Delft en Zoetermeer.
De frequentie en de dienstregelingsnelheid gaan omhoog.
• Wij willen dat de frequentie van de Randstadrail omhoog gaat en de geluidsoverlast naar
beneden.

- 11 -

•
•
•
•
•

Als er voldoende behoefte is aan een nachtmetro naar Rotterdam en Den Haag dan
streven wij erna dat die er ook komt.
Het combineren van vervoerswijzen wordt gestimuleerd, zoals auto of fiets in combinatie
met OV zodat er minder autokilometers worden gemaakt.
We gaan 30-km-zones en wegen zo inrichten en ontwerpen dat er ook daadwerkelijk 30
km/u gereden wordt.
Alle verlichte fietspaden krijgen energiezuinige verlichting.
De onverlichte fietspaden worden ’s nachts beter zichtbaar gemaakt, bijvoorbeeld via
markering of reflectoren.

Schoner
• Wij willen dat in de aanbesteding voor het openbaar busvervoer van de MRDH het rijden
met van elektrische bussen als eis wordt opgenomen.
• Het elektrisch rijden wordt gestimuleerd, onder andere door meer (snel)laadpalen.
• Zie verder paragraaf duurzaamheid.
Werk in uitvoering
• Bij grootschalige openbare werken,
bijvoorbeeld als wegen worden opengebroken, vinden wij bereikbaarheid,
leefbaarheid, veiligheid en communicatie
belangrijk. Wij willen dat ondernemers en
inwoners tijdig en volledig worden geïnformeerd.
• Wij willen dat ook voor fietsers goede en
zo kort mogelijke omleidingsroutes
worden aangeboden.
Vervoer op maat
• Mindervalide inwoners moeten ook de mogelijkheid hebben om mee te kunnen doen. Ze
zijn vaak teveel afhankelijk van een onvoldoende werkende Regio-Taxi. Ook de
toegankelijkheid van het openbaar vervoer en gebouwen zal beter moeten worden.
• Aansluitend op het succes van de buurtbus willen we onderzoeken of de Multibus ook in
Pijnacker-Nootdorp ingezet kan worden door bijvoorbeeld buurtverenigingen.

4.5. Groen, Recreatie, Water en Dierenwelzijn
Porgressief Pijnacker-Nootdorp wil dat de leefruimte voor bloemen, planten en dieren
toeneemt. Hoewel onze gemeente midden in de drukte van de Randstad ligt, hebben we in
ons gebied toch bijzondere vogelsoorten te gast in onze natuurgebieden. Wij streven naar
behoud van de soorten die we hebben en toename van het aantal verschillende soorten flora
en fauna. Wij streven naar een (nog) grotere biodiversiteit. Dit kan bijvoorbeeld door fysieke
maatregelen te nemen, zoals het paddenpad, natuurlijke oevers en meer mogelijkheden
creëren voor oeverzwaluwen en vleermuizen.
Groen
Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.
• Voor de knelpunten in de ecologische verbindingen (o.a. bij de Klapwijkse knoop,
Katwijkerlaan en de verbinding Zuidpolder Biesland) komen robuuste oplossingen.
• Bij het aanleggen van nieuwe wijken, zoals Tuindershof, moet het groen en de ecologische
zones direct goed aangelegd worden.
• De Oudepolder, Zuidpolder, de Groenzoom en Buytenhout blijven groen.
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Recreatie moet altijd passen bij het gebied. Bebouwing in het landelijk gebied staan we
alleen toe als het ten dienste is van het gebied, met als voorwaarde dat het landschappelijk
ingepast wordt.
Openbaar groen moet natuurvriendelijk en ecologisch onderhouden en beheerd worden.
Wij willen meer variatie in beplanting van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapen snoeibeleid.
Het is belangrijk dat de gemeente bijdraagt aan een bij-vriendelijke omgeving door
bijvoorbeeld geen gif te gebruiken.
Ook inwoners worden gestimuleerd ecologisch en bij-vriendelijk te tuinieren.
Onze inwoners blijven actief betrokken bij het bomenbeleid. In de openbare ruimte gekapte
bomen moeten waar mogelijk in de nabije omgeving worden gecompenseerd.
Wij willen dat de gemeente doorgaat met de piot waarbij inwoners lege plekken melden
waar een boom of groen zou passen aan bij de gemeente, die hier vervolgens actie op
onderneemt.

Recreatie
De laatste jaren zijn er in het gebied tussen Nootdorp, Pijnacker en Zoetermeer heel veel
wandelpaden bijgekomen. De Groenzoom leverde ook nieuwe wandel- en fietspaden op.
Hardlopen, skeeleren, paardrijden, fietsen, mountainbiken, wandelen: het kan allemaal en
zorgt ervoor dat onze bewoners voor een wandeling door het groen niet ver hoeven te reizen.
• We willen blijven inzetten op goede
wandelpaden, fietsnetwerken en een groene
omgeving in en om onze gemeente. Een
goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de
toegankelijk-heid van natuur en landschap.
• Elke kern krijgt 1 hectare aan open
groene ruimte, om te ontmoeten en te
recreëren en voor de jeugd om zichzelf te
kunnen zijn.
• De gemeente nodigt op tenminste één
locatie uit tot de realisatie van een grote
buitenspeelgelegenheid van lokale tot
bovenlokale schaal.
Water
• Voor het klimaatbestendig maken van onze gemeente, bijvoorbeeld in geval van grote
hoosbuien of lange periode van droogte, komen er minder versteende tuinen van
particulieren. Dit geldt ook voor de buitenruimte van bedrijven en bedrijfsterreinen. Dit
willen we integreren in het waterklimaatplan.
• Om de waterkwaliteit te verbeteren gaan we intensiever samenwerken met
Hoogheemraadschap Delfland.
• De tuinbouwsector zal beter gecontroleerd worden om watervervuiling te verminderen.
Dierenwelzijn
• Er komt een Platform Dierenwelzijn met diverse dierenwelzijnsgroeperingen, zoals
dierenartsen, opvangcentra, dierenambulances en natuurorganisaties.
• De voorlichting over het houden van huisdieren moet beter, zoals het voorkomen van
impulsaankopen, chippen, verzorging. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een folder en
informatie op de gemeentewebsite.
• Er moet beter toezicht en handhaving komen op jacht en stroperij in Pijnacker-Nootdorp.
• Om te voorkomen dat er dieren doodgereden worden op de N470, gaat de gemeente in
overleg met de provincie, zodat er preventieve maatregelen genomen gaan worden.
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De gemeente gaat bijdragen aan het opgevangen van in het wild levende dieren, zoals de
vogel- en egelopvang in Delft en de knaagdierenopvang ’t Knagertje, waar ook wilde
konijnen en hazen worden opgevangen uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Er is behoefte aan een distributiepunt voor de dierenvoedselbank. De gemeente gaat
helpen om geschikte plekken te vinden.

4.6. Onderwijs
In onze gemeente groeien veel kinderen op. Zij maken gebruik van kinderopvang,
peuterspeelzalen, basisscholen, middelbare scholen en culturele- en sportvoorzieningen.
Vrijwilligers en professionals dragen bij aan de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren.
Progressief Pijnacker-Nootdrop wil investeren in gelijke kansen voor al onze inwoners. Wij
willen samen met deze vrijwilligers en professionals de komende vier jaar aan de slag met de
volgende speerpunten:
Kinderopvang, peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
• Wij zijn groot voorstander van de ontwikkeling naar de Integrale Kindcentra (IKC) in onze
gemeente. Het is belangrijk dat het aanbod van kinderopvang, peuteropvang en VVE voor
alle kinderen financieel toegankelijk is. Zo investeren wij al vroeg in onze kinderen en
worden zo veel mogelijk ontwikkelingsachterstanden en taalachterstanden voorkomen.
• Het aantal kinderen in onze gemeente dat gebruik maakt van peuteropvang is de afgelopen
jaren gedaald. Wij willen dat er meer bekendheid komt bij ouders over de mogelijkheden
en voordelen van peuteropvang.
• Relatief minder kinderen maken gebruik van de VVE-peuterspeelzaal. Wij vinden dit een
gemiste kans. Er is een veel actiever beleid nodig om kinderen met een taalachterstand
naar de VVE-peuterspeelzaal te begeleiden. Het is belangrijk om kinderen met een zo klein
mogelijke taalachterstand op de basisschool te laten beginnen.
Taalklassen
De afgelopen jaren kende onze gemeente net als alle andere gemeenten in Nederland een
hoge instroom van statushouders. Om hun kinderen en jongeren onderwijs te bieden en hen
zo snel mogelijk goed Nederlands te laten leren, zijn op scholen in de gemeente speciale
taalklassen gestart. Wij zijn hier ontzettend blij mee.
• De instroom van nieuwe kinderen neemt op dit moment sterk af. Ondanks deze afname
willen wij voor alle kinderen deze taalklassen in onze gemeente behouden.
Onderwijs
• Binnen het basis- en middelbaar onderwijs wordt samengewerkt met de gemeentelijke
Kernteams en wordt waar nodig zorg ingezet in de school via het samenwerkingsverband
passend onderwijs. Wij willen dat de
benodigde zorg snel en effectief kan
worden ingezet, met een minimum aan
procedures.
• Het
voorkomen
van
voortijdig
schoolverlaten met een preventieve
aanpak van verzuim door zorg en
loopbaanbegeleiding is noodzakelijk om
te zorgen dat ieder kind een
startkwalificatie behaalt. Daarbij moet
zoveel mogelijk in symbiose worden
gewerkt tussen onderwijs en zorg, zodat
kinderen op school kunnen blijven. Wij
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willen dat jongeren die kwetsbaar zijn moeten langdurig in beeld worden gehouden, ook
als zij van school naar dagbesteding of werk gaan.
Hoogopgeleide statushouders willen wij, samen met het UAF (landelijke stichting voor
vluchtelingstudenten), ondersteunen om hun diploma uit het land van herkomst te laten
waarderen of door te studeren in Nederland.
Wij vinden het van groot belang om te investeren in basisvaardigheden van onze inwoners.
Goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computers is belangrijk voor onder
anderen een goede gezondheid en voorkomen van armoede.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in Pijnacker-Nootdorp kennis hebben van natuur
en milieu. Wij willen daarom inzetten op meer natuur- en milieueducatie, bijvoorbeeld in
combinatie met de nog te realiseren kinderboerderij in Pijnacker, de bibliotheek en natuuren milieuorganisaties in onze omgeving.
We willen dat alle scholen de mogelijkheid krijgen voor schooltuintjes, bijvoorbeeld door
gebruik te maken van braakliggende terreinen.

4.7. Sport, Bewegen en Cultuur
Sport en bewegen
Pijnacker-Nootdorp heeft veel sportverenigingen en sportieve inwoners. Of je nou elke dag
naar je werk of de randstadrail fietst, gaat hardlopen, voetbal je passie is of je houdt van
dansen: alle beweging is mooi meegenomen. Goede sportvoorzieningen zijn daarom
belangrijk, ook als je nou net over de gemeentegrens sport. En met een groeiende gemeente
die wil dat haar inwoners meer gaan bewegen, willen we daarin ook investeren, zodat iedereen
die wil mee doen, dat ook kan. Bereikbaarheid van die voorzieningen hoort daarbij.
• Het Sportpark De Groene Wijdte in Pijnacker gaat aangepakt worden. Wij vinden het
belangrijk om dit sportpark als geheel duurzaam in te richten, zodat het toekomstbestendig
is. Daarbij denken we onder andere aan ledverlichting, zonnepanelen en het
klimaatbestendig maken van de velden in verband met wateroverlast. Bij het opstellen van
een klimaatconvenant in Pijnacker-Nootdorp zullen ook de sportverenigingen betrokken
moeten worden.
• Ook
voor
onze
binnensport
accommodaties geld: heel, schoon en veilig!
Daar zal het nodige achterstallig onderhoud
en nieuwbouw voor nodig zijn. Het is treurig
dat de Jan Jansenhal in Nootdorp
momenteel in zo’n slechte staat verkeerd.
De gemeente, als verhuurder, moet altijd
aan haar verplichtingen voldoen.
• Er zal aandacht moeten komen voor de
kleinere sportverenigingen die het moeilijk
hebben. Ze zitten vaak verspreid over
verschillende plekken en missen daardoor
het clubgevoel. Ook voor de opslag van de
benodigde spullen is het erg lastig. Daarnaast is de zaalhuur voor de kleinere clubs bijna
niet op te brengen. Daar gaan we graag de bezuinigingen (voor een deel) ongedaan
maken.
• Ook het huren van het zwembad in de Viergang is erg duur geworden. Voor niet
commerciële clubs die belangrijk doelgroep zwemlessen organiseren staat het water aan
de lippen. Ook hier gaan we de huur omlaag brengen.
• In de gemeenteraad is een Sportnota aangenomen en we vinden het belangrijk dat de
mooie plannen waar gemaakt wordt. Indien nodig willen we hiervoor extra menskracht
inzetten vanuit de gemeente.
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De sportvoorzieningen moeten goed en veilig bereikbaar zijn. Dus energiezuinig verlichte
fietspaden mogen niet ontbreken en duurzame mobiliteit moet zoveel mogelijk bevorderd
worden. Ook voor onze mindervalide inwoners die willen sporten moet het vervoer naar en
van sport- of bewegingsactiviteiten met maatwerk opgelost worden. Te veel inwoners zijn
afhankelijk van een onvoldoende functionerende taxi-dienst.
Als een grote groep uit onze gemeente over de gemeentegrens sport (zoals de voetballers
bij Wippolder in Delft), vinden we het belangrijk om ook die wensen en belangen mee te
nemen in het gemeentelijk sportbeleid.

Cultuur
Progressief Pijnacker-Nootdorp vindt het belangrijk dat cultuureducatie toegankelijk is voor
kinderen en volwassenen. Ook voor inwoners voor wie dit financieel moeilijk is. Het
Jeugdsport- en Cultuurfonds en de Rotterdampas zijn belangrijke voorwaarden om dit mogelijk
te maken.
• Om de culturele verenigingen nog verder
te ondersteunen gaan wij graag in
gesprek met het Cultuurplatform om na
alle bezuinigingen met elkaar een plan te
maken om weer te investeren in cultuur.
Wij denken onder andere aan het investeren in podiumfuncties, oefenruimtes
en broedplaatsen in en het verlagen van
de huren van bestaande ruimtes.
• De toekomst van het Parochiehuis in
Pijnacker is van belang voor veel verenigingen, want er zijn geen alternatieve
zalen in Pijnacker. Bij de verbouw zullen
we daarom de bestemming ‘maatschappelijk met horecafunctie’ handhaven.
Cultuur verbindt onze inwoners. Dat blijkt
onder andere uit het grote succes door de
jaren heen van De Verbeelding. Wij willen dat
de gemeente culturele activiteiten en
projecten blijft ondersteunen.
• Daar waar subsidiecriteria van het Stimuleringsfonds ontmoedigend werken zullen wij
aansturen op vereenvoudiging en drempelverlaging.
We hebben actieve aandacht voor de lokale geschiedenis en het lokale erfgoed (denk aan het
Parochiehuis, Dorpsstraat, stationsgebouw, de lintenstructuur, bomen van de Laan der Zeven
Linden. Dat doen we door samen op te trekken met de historische verenigingen. We leggen
verbindingen met inwoners, scholen en ondernemers: elk puzzelstuk draagt bij aan het
gemeenschappelijke verhaal.
• We laten inwoners meedenken over het archeologiebeleid en zorgen dat archeologische
rapporten voor iedereen inzichtelijk zijn. Parochiehuis, stationsgebouw, de lintenvisie,
bomen van de Laan der Zeven Linden.

4.8. Zorg en Sociale Zaken
De decentralisatie van verschillende overheidstaken naar gemeenten is in volle gang.
Gemeenten zijn actief op terreinen voor jeugd, volwassenen en het participatiebeleid. Voor
Progressief Pijnacker-Nootdorp zijn de vragen van onze inwoners- ook op het gebied van zorg
en participatie- het verstrekpunt. Mensen weten vaak zelf het beste wat zij nodig hebben. Pas
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als er echt aangesloten wordt op hun leefwereld, bij hun vraag kunnen zij zichzelf helpen of
laten helpen.
Wij streven naar gezondheid voor al onze inwoners, ook voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid. Hierbij gaan we uit van ‘gezondheid’ zoals onder andere de Gezondheidsraad
dit formuleert. Gezondheid ‘als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren,
in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. De grote uitdaging
voor ook onze gemeente is om de ondersteuning op al deze terreinen in samenhang aan te
bieden.
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het faciliteren van laagdrempelige
mogelijkheden voor ontmoeting waar mensen met een psychische kwetsbaarheid zich welkom
voelen. Ook zijn gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen met een
psychische kwetsbaarheid in de wijk, voor beschermd wonen, dagbesteding, toeleiding naar
werk en onderwijs. En ook voor preventie en vroeg signalering, jeugdhulp, het verminderen
van overlast, eenzaamheid en stille problematiek.
Onze speerpunten op het gebied van zorg en sociale zaken voor de komende raadsperiode
zijn:
Toegankelijke, vraaggerichte zorg
• Wij willen dat mensen meer de regie krijgen over hun eigen leven en dat zij meer te zeggen
hebben krijgen over de hulp die zij nodig hebben om verder te komen. Dit is voor ons het
uitgangspunt in de wijze waarop door onze
gemeente sturing wordt gegeven aan het
sociaal domein. De regie bij onze inwoners
leggen vinden wij belangrijk, omdat de
meeste mensen zelf weten wat goed voor
hen is. Dan sluit de geboden zorg veel beter
aan op de daadwerkelijke vraag en daarmee
wordt de inzet van zorg veel effectiever en
goedkoper. Mede om deze reden vinden wij
een Persoonsgebonden Budget (PGB) een
volwaardig alternatief voor zorg in natura.
Voor mensen die niet goed voor zichzelf
kunnen zorgen blijft de zorg in natura
natuurlijk bestaan.
• Wij willen dat onze kernteams en maatschappelijke organisaties makkelijk vindbaar en
toegankelijk zijn, vraaggericht werken en ook complexe hulpvragen aankunnen. Belangrijk
is een goede samenwerking en procescoördinatie, zodat inwoners niet verzanden in een
wirwar van hulpverleners en bureaucratie en de ondersteuning krijgen die ze nodig
hebben.
• Wij willen voldoende, toegankelijke en passende geestelijke gezondheidszorg voor jeugd
en volwassenen. De vraag naar GGZ-hulp voor kinderen en jongeren is hoog in onze
gemeente. Wij vinden het belangrijk dat er in de toeleiding naar GGZ- hulp samenwerking
is tussen de huisartsen en de kernteams.
• Inwoners met zorgvragen wonen steeds langer thuis en worden verzorgd door hun partner,
kinderen, vrienden of kennissen. Hun zorg is onmisbaar. Mantelzorgers worden echter
steeds meer overvraagd. Mantelzorgers ervaren veel administratieve rompslomp, hebben
behoefte aan meer respijtzorg en weten nog niet altijd waar zij terecht kunnen voor hulp.
Wij hebben hier oog voor en willen dit actief oppakken en samen met Bureau
Mantelzorgondersteuning onderzoeken.
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Wij willen beleid ontwikkelen om zo actief in te kunnen spelen op de (toekomstige)
hulpvragen van onze ouderen. De ouderenbonden in onze gemeente zijn hierbij een
belangrijke gesprekspartner.
Wij willen beleid ontwikkelen om mensen langer thuis te laten wonen. Denk hierbij aan het
aanpassen van de woning, inzet van betaalbare thuiszorg, inzet van nieuwe
technologische toepassingen en investeren in sociale netwerken rondom mensen.
De zorg voor jongvolwassenen die 18 jaar zijn geworden kan niet van de ene dag op de
andere zomaar stoppen. De zorg moet richting het 18de jaar waar mogelijk afgebouwd
worden en het contact vanaf 18 jaar moet zoveel mogelijk warm gehouden worden.

Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke cliëntondersteuning en een ombudsfunctie
Een gemeente die openstaat voor ideeën en wensen van inwoners, maatschappelijke
organisaties en verenigingen zorgt ervoor dat deze via een informele en formele manier
kunnen worden geventileerd.
• Wij vinden dat de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein (ASD) voldoende budget moet
krijgen voor inhoudelijke en secretariële ondersteuning zodat zij haar belangrijke taken
goed uit kan uitvoeren.
• Het keukentafelgesprek is het vertrekpunt om goed kennis te maken met de zorgvrager,
aan te sluiten bij eigen kracht en iemand de vrijheid te geven om zelf te regie te blijven
voeren. Er bereiken ons signalen dat er nog veel te weinig gebruik wordt gemaakt van
onafhankelijke cliëntondersteuners bij deze gesprekken. Hier willen wij meer bekendheid
aan geven. Wij hechten namelijk groot belang aan een toegankelijke en goede
onafhankelijke (bij voorkeur ervaringsdeskundige) cliëntondersteuning op alle
levensgebieden.
• Formele klachtenprocedures zijn nodig, maar werken vaak te veel juridiserend.
Persoonlijke betrekkingen tussen zorgvragers en de gemeente komen daarmee vaak
onnodig onder druk te staan. Wij willen
dat de gemeente de klachten zo snel
mogelijk en de-escalerend via een
persoonlijke aanpak (maatwerk) oppakt.
• Wij
pleiten
opnieuw
voor
een
onafhankelijke
ombudsfunctie
in
regioverband, bijvoorbeeld Haaglanden.
Op dit moment kunnen onze inwoners
een beroep doen op de Nationale
Ombudsman. Dit is een e veel te ver-vanmijn-bed-show, dus wij willen dit veel
dichter bij onze inwoners beleggen.
Passend woonaanbod
• Wij willen voldoende passende woonruimtes/voorzieningen voor inwoners met een
zorgbehoefte op het gebied van wonen, zoals zorgbehoeftige ouderen en inwoners met
een fysieke of psychische beperking. Ook vinden wij het belangrijk om voldoende
professionele gezinshuizen te creëren en initiatieven op het gebied van groepswonen en
pleegzorg te blijven stimuleren.
Meedoen
Wij willen dat al onze inwoners kunnen meedoen, passend bij hun talent en mogelijkheden.
• Progressief Pijnacker-Nootdorp wil dat de gemeente, advies en ondersteuningsmogelijkheden biedt aan inwoners om werk te vinden of om opleidingen te kunnen volgen.
Deze ondersteuning geldt voor inwoners met en zonder een uitkering. We spelen actief in
op jeugdwerkloosheid en ouderenwerkloosheid.
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Wij willen dat voor mensen voor wie betaald werk (nog) niet is weggelegd, er meer
mogelijkheden zijn voor vrijwilligerswerk of dagbesteding. Het SWOP biedt hier extra
ondersteuning bij. Vrijwilligerswerk of dagbesteding is geen eindstation, ook hier kunnen
inwoners zich verder ontwikkelen.
Wij vinden het heel belangrijk dat inwoners elkaar vaker kunnen ontmoeten. We zorgen
voor voldoende ontmoetingsplekken in de wijken en willen investeren in projecten
waardoor mensen elkaar ontmoeten. We willen meer verbindingen maken tussen de
sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties, kerken en maatschappelijke organisaties. De
kloof tussen hoog- en laagopgeleiden, ouderen en jongeren willen wij verkleinen. Ook
willen wij dat nieuwe inwoners een warm welkom krijgen in onze gemeente. Dit zorgt voor
krachtige netwerken in de gemeenschap. We willen eenzaamheid hiermee tegengaan.
Wij zijn groot voorstander van maatjesprojecten voor onze meest kwetsbare inwoners,
zoals het succesvolle maatjesproject van Jong Perspectief en de belangrijke inzet van
vrijwilligers van Humanitas in gezinnen met een opvoedvraag.

Armoedebestrijding
De afgelopen raadsperiode hebben de fracties van de PvdA en GroenLinks met succes werk
gemaakt met het tegengaan van armoede, bijvoorbeeld met de introductie van het Kindpakket
en de aansluiting bij de Rotterdampas. De komende raadsperiode houdt Progressief PijnackerNootdorp goed in de gaten of deze maatregelen echt de inwoners bereiken die dit het hardste
nodig hebben en of dit voldoende ondersteuning biedt.
• Het aantal inwoners waaronder kinderen
die opgroeien in armoede neemt nog toe in
onze gemeente en dat heeft onze volle
aandacht. We willen ook de nieuwste
inzichten op het gebied van armoede- zoals
de wetenschap van schaarste- toepassen in
het armoedebeleid.
• We willen dat de gemeente meer
investeert in vrijwilligersprojecten, zoals het
succesvolle Schuldhulpmaatjesproject. Dit is
een project waar ondersteuning wordt
geboden aan inwoners die schulden hebben.
Daarnaast is ook schuldsanering van belang.
Om mensen echt goed te kunnen helpen
willen wij dat de gemeente zo nodig schulden van inwoners overneemt en vervolgens
samen met de inwoner aan de slag gaat om schulden terug te brengen.
• Wij staan open- om samen met andere gemeenten- te experimenten met het
basisinkomen.
Administratieve belasting voor professionals en organisaties
Progressief Pijnacker-Nootdorp wil dat de gemeente werkt vanuit de bedoeling en
daadwerkelijk effect van beleid voor onze inwoners, dus niet vanuit regels. Wij schrappen zo
veel mogelijk regels en subsidievoorwaarden. Wij vertrouwen erop dat organisaties hun werk
goed doen en vragen actief aan inwoners of dat inderdaad klopt.

4.9. Veiligheid
Pijnacker-Nootdorp is een veilige en prettige gemeente om te wonen. In 2017 geven onze
inwoners een 7.9 voor de leefbaarheid in onze gemeente. Aandachtspunten zijn er natuurlijk
wel, voornamelijk in specifieke wijken en in specifieke thema’s zoals het tegengaan van
overlast van verkeer, vervuiling én woninginbraken. Schoon, heel en veilig zijn belangrijk voor
een prettig woon- leef- en werkklimaat en vragen continue aandacht.
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Wij willen dat onze gemeente een consistent beleid voert en zich niet laat leiden door
incidenten. Goed luisteren, informeren, samenwerken en actief oppakken van problemen
zijn belangrijke uitgangspunten.

Samenwerken voor meer veiligheid
Veiligheid bevorderen wij door een goede samenwerking tussen de gemeente, politie,
ondernemers, verenigingen, inwoners en vele andere partijen te organiseren. Het doel
daarvan is om de veiligheid zowel feitelijk als gevoelsmatig te verbeteren. Samen zorgen wij
ervoor dat onze leefomgeving veiliger wordt en blijft. Ook veel inwoners zijn betrokken om hun
directe woonomgeving veilig te houden, denk hierbij aan de buurt- apps die inwoners samen
opstarten.
• Wij willen dat de gemeente deze initiatieven verbindt en ondersteunt. De gemeente maakt
het zo gemakkelijk mogelijk om meldingen te doen en belangrijk is dat er, in het geval van
veiligheid, ook anoniem gemeld kan worden.
• Een integrale benadering voor veiligheid is belangrijk. Met name in het signaleren van
zorgwekkende, onveilige situaties is een sterke samenwerking tussen scholen, kernteams,
huisartsen, wijkverpleegkundigen en politie van groot belang. Hierdoor kunnen veiligheid
gerelateerde zaken gesignaleerd worden, zoals radicalisering, ouderenmishandeling,
kindermishandeling, huiselijk geweld of dierenmishandeling. Wij willen dat deze
signaleren, actief en serieus worden opgepakt.
• Het is belangrijk dat onze gemeente veel invloed heeft op de prioriteitstelling van de lokale
inzet van de politie en brandweer. Wij willen voldoende handhavingscapaciteit om onze
gemeente veilig te houden. Wij willen dit borgen in onze veiligheidsregio.
• Regels en vergunningen worden gehandhaafd. Overtredingen met directe gevolgen voor
het milieu krijgen prioriteit.
• Wij willen de buurtbemiddeling van Bureau Bemiddeling en Mediation meer bekendheid
geven om burenruzies op te lossen.
Veilig opgroeien
• Wij dulden geen huiselijk geweld of andere vormen van misbruik. De veiligheid voor
opgroeiende kinderen of partners thuis is voor ons een absolute prioriteit. Wij zetten in op
meer herkenbaarheid en bekendheid van het meldpunt van Veilig Thuis Haaglanden. Wij
stimuleren elke aanpak, die helpt bij het
tegengaan van huiselijk geweld en
andere vormen van misbruik.
Discriminatie tegengaan
• Onze gemeente heeft de wettelijke taak
om ervoor te zorgen dat discriminatie
moet worden tegengegaan. Iedereen
zich ongeacht afkomst, geloof, geslacht
en seksuele geaardheid vrij kan
bewegen en uiten. Elke vorm van
belediging en discriminatie wijzen wij af
en wij willen dat gemeente handelend
optreedt.
Veilige en leefbare woonomgeving
• We pleiten voor een veilige leefomgeving, een omgeving die heel en schoon is en er
verzorgd uitziet. De inrichting van onze openbare ruimte draagt bij aan het gevoel van
veiligheid. Maar ook kiezen wij altijd voor een verkeersveilige inrichting. Ook via
innovatieve vormen van verlichting willen wij onze omgeving veiliger maken en houden.
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•

De handel, verkoop en het afsteken van vuurwerk is jaarlijks een risicovolle
aangelegenheid, waar veel mensen en dieren overlast van ervaren. Het handhaven van
vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling vinden we belangrijk. We werken toe naar een
gezamenlijke vuurwerkshow(s) in onze gemeente en een forse uitbreiding van de
vuurwerkvrije zones.

Beschermen van privacy van onze inwoners
• Beschermen van de privacy van inwoners, organisaties en ondernemers is, nu meer en
meer databanken onderling gekoppeld worden van groter belang dan ooit. Vanaf mei moet
ook onze gemeente aan de nieuwe Europese regelgeving voldoen. De gemeente heeft
veel gevoelige gegevens in beheer. Wij willen dat de gemeente hier zorgvuldig mee
omgaat en de gegevens maximaal beveiligd en beschermd.

4.10. Bestuur en dienstverlening
Alle kernen doen ertoe!
• Alle kernen zijn ons even lief. Dat betekent dat Delfgauw, Nootdorp, Oude Leede en
Pijnacker en allemaal aandacht en goede basisvoorzieningen verdienen. Wat de eigen
kern niet biedt is bereikbaar per (openbaar) vervoer.
Samenwerken in de regio
• De gemeente steunt de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag (MRDH) en is een actief
lid.
• De MRDH kan en moet democratischer, dat betekent onder andere een betere en directere
sturing door raadsleden.
• De gemeente zoekt meer regionale samenwerking op het gebied van wonen en Ruimtelijke
Ordening omdat de schaal van deze opgaven veel groter is dan de eigen gemeente.
• Op dossiers willen we met Lansingerland zo intensief mogelijk gaan samenwerken als
mogelijk is. Wij delen immers veel dezelfde belangen en hebben dezelfde kenmerken.
Communicatie en participatie
• Wij kiezen voor een verbonden samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan
doen, zichzelf kan zijn en een samenleving
waarbinnen onze verscheidenheid wordt
gekoesterd. Een samenleving die bijeenblijft
en niet uiteenvalt. Hiervoor is het van belang
dat onze gemeente een bestuur heeft dat
open staat voor initiatieven van inwoners en
organisaties, voor beleidsparticipatie.
• Communicatie met inwoners gaat te vaak
mis. Het belang van een goede inspraak is
erg groot, want hoe meer draagvlak in de
samenleving, hoe meer mensen zich
betrokken voelen. Wij willen dat de gemeente
meer communiceert en belanghebbende
actief betrekt.
• Projecten als de G1000 in Amersfoort zorgen voor een andere manier van betrekken van
onze inwoners bij lokaal beleid. Wij willen dat er ook in onze gemeente de gelegenheid
komt voor dit soort bestuurlijke experimenten.
• De website van de gemeente moet écht toegankelijk zijn voor onze inwoners.
• Het brede coalitieakkoord, het Hoofdlijnenakkoord, gaf een prettige manier van samenwerken in de gemeenteraad, en is voor herhaling vatbaar.
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4.11. Financiën
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een jaarbegroting van circa € 140 miljoen. Circa € 20
miljoen wordt opgebracht door de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de
rioolheffing. De overige inkomsten komen onder andere van het Rijk, de verkoop van
bouwgrond, leges en rendement op bezittingen zoals zaalverhuur en aandelen Eneco. De
afgelopen 8 jaar heeft de gemeente fors moeten bezuinigen als gevolg van de economische
crisis. De gemeentebegroting is nu weer sluitend en voor de komende jaren worden toename
verwacht van de inkomsten.
•
•
•

•
•

Progressief Pijnacker-Nootdorp wil weer een deel van de bezuinigingen terugdraaien.
Daarbij kiezen wij vooral voor het beter onderhouden van voorzieningen en meer
investeren in cultuur, sport, de openbare ruimte en groen.
Wij zien nog een grote behoefte aan extra geld voor zorg en sociale zaken. Wij vinden dat
onze gemeente het sociale vangnet moet versterken en de armoede bestrijden,
bijvoorbeeld via schuldsanering.
De afgelopen jaren is sterk gestuurd op het financieel sluitend krijgen van de begrotingen
van de bouwlocaties. In de praktijk betekent dit zoveel mogelijk grond bestemmen voor de
bouw van dure koopwoningen. Wij willen dat in de nieuwbouwlocaties meer openbare
ruimte komt en ook goedkopere en sociale huurwoningen worden gebouwd. Dit kan tot
gevolg hebben dat de grondexploitatie (Grex) niet meer sluitend is.
Wij zijn een gemiddeld rijke gemeente en veel van onze inwoners gaat het goed. Wij vinden
dat er dan ook een publieke rijkdom moet zijn door het belastinggeld goed te besteden. Dit
is zichtbaar in goede voorzieningen, een goede openbare ruimte en zorg voor elkaar.
De gemeentebegroting is nog niet transparant. Er is slecht zichtbaar waar nog budgetruimte is en waar niet. De gemeenteraad kan hierdoor minder goed kan sturen en toezien
op het budget. Wij willen een transparantere begroting.
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