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VOORWOORD
Progressief Pijnacker-Nootdorp is een samenwerkingsverband tussen GroenLinks en
de Partij van de Arbeid. We waren in de afgelopen raadsperiode voor het eerst onder
deze vlag actief en zetten deze samenwerking in de komende raadsperiode graag
voort.
We dromen over onze gemeente als een groene plek in de volle Randstad waar het
voor jong en oud fijn wonen en werken is en waar kinderen en jongeren gezond
kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen.
Onze plannen hebben we geordend op basis van de volgende 7 speerpunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wonen in gezonde en leefbare wijken
een groene, duurzame gemeente
een sociale samenleving vol talenten en kansen voor iedereen
bestaanszekerheid, werkgelegenheid en economie
veiligheid en handhaven openbare orde
betrouwbaar bestuur, goede dienstverlening en communicatie
speciale aandacht voor onze kernen en het buitengebied

De plannen zijn gebaseerd op wat we de afgelopen raadsperiodes in onze lokale
samenleving en in de gemeenteraad hebben gezien en meegemaakt, bestudeerd en
samen met andere partijen hebben ontwikkeld. We kunnen het niet alleen.
We hopen op een goede verkiezingsuitslag en gaan er vol energie weer een mooie
raadsperiode van maken.
Wij staan altijd open voor contact!
Neem gerust contact op via:
Website:
E-mail:
Twitter:
Facebook:
Instagram:
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www.progressiefpn.nl
info@progressiefpn.nl
@progressiefpn
Progressief Pijnacker- Nootdorp
progressiefpn
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Progressief PN wil bijdragen aan de oplossing van de wooncrisis. Tot 2050 komen
er in onze gemeente 4000 woningen bij. Vooral voor jongeren en ouderen zijn meer
woningen nodig. We willen onze jongeren perspectief bieden op een betaalbare
woning en voor ouderen doorstroommogelijkheden realiseren. We willen goede
maatschappelijke voorzieningen in de wijken, ontmoetingsplekken, mooi groen en
wandel- en fietspaden.
•
•
•
•

4000 nieuwe woningen erbij.
Meer sociale huur en betaalbare woningen.
Passende woningen voor jongeren en ouderen.
Maatschappelijke voorzieningen en ontmoetingsplekken in de wijken.

1.1 TOT 2050 KOMEN ER 4000 WONINGEN BIJ
“We willen zoveel mogelijk in de kernen bouwen
en zo min mogelijk groen opofferen.”
Er komen tot 2050 zo’n 4000 nieuwbouwwoningen bij, dit is zo opgenomen in de
Omgevingsvisie. Wij zijn het eens met deze woningbouwopgave. Ons uitgangspunt is
dat deze woningen circulair, bijvoorbeeld met duurzaam hout, worden gebouwd. We
willen deze woningen binnen de kernen laten bouwen of op locaties waar verouderde
kassen staan, zoals de Dwarskade in Nootdorp en tussen de Westlaan en Tuindershof
in Pijnacker. De Balijade willen we grotendeels teruggeven aan de natuur. Op de
nieuwbouwlocaties komt een bouwprogramma met meer verschillende woningtypen.
Ook pleiten wij voor betaalbare appartementen voor jongeren of ouderen en dus
willen wij hoogbouw met meer dan vier verdiepingen toestaan. Bij de nieuwbouw van
woningen zien we ouderen en jongeren als belangrijke doelgroepen waar wij ons op
richten.

1.2 REGELEN VAN WONINGEN VOOR DOELGROEPEN
“Een wachttijd van ruim vijf jaar voor een sociale
huurwoning is niet aanvaardbaar.”
In onze gemeente zijn weinig sociale huurwoningen (ongeveer 20%) en woningen
voor speciale doelgroepen. Landelijk is vastgesteld dat 30% van de woningen
sociale huurwoningen moeten zijn. Daarnaast is er extra aandacht nodig voor
kwetsbare doelgroepen. Wij willen naar het landelijke percentage toegroeien door
40% van de nieuw te bouwen woningen te bestemmen voor sociale huur.
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Daarmee zorgen we voor meer sociale huurwoningen voor onze inwoners.
Initiatieven die de sociale woningvoorraad verminderen zullen we niet steunen. Ook
is er aandacht nodig voor de bouw en het behoud van middeldure huurwoningen,
betaalbare koopwoningen voor starters, appartementen voor ouderen en
woningen voor kwetsbare groepen zoals mensen met psychische problematiek
of met dementie. Voor jongeren denken wij bijvoorbeeld aan appartementen met
gedeelde voorzieningen, zoals in studentenhuizen het geval is. We werken mee aan
initiatieven van wooncoöperaties.

1.3 PASSEND WONEN VOOR ONZE OUDEREN MOGELIJK
MAKEN
“Passende woningen voor onze ouderen zijn dringend nodig.”
Onze gemeente staat voor een enorm grote opgave om onze ouderen in de komende
jaren passend te laten wonen. Dit komt door de steeds groter wordende groep
ouderen. We willen ervoor zorgen dat ouderen langer en verantwoord zelfstandig
kunnen wonen in de eigen woning. Dit perspectief willen we ook bieden aan ouderen
die hun eengezinswoning willen verlaten om naar een (betaalbaar) appartement
te verhuizen, zodat doorstroming wordt bevorderd. We willen dat op meer plekken
wonen en zorg met elkaar gecombineerd worden. Progressief PN zet zich in om
wonen te combineren met welzijn en zorg. Ook willen wij extra kleinschalige
verpleeghuisplekken realiseren.

1.4 WONINGEN REALISEREN VOOR SPOEDZOEKERS
“We moeten creatief zijn als het gaat om woningen die met spoed nodig zijn.”
Voor sommige groepen woningzoekers is de urgentie voor nieuwe tijdelijke
huisvesting zo hoog dat het bouwen van tijdelijke woningen de voorkeur heeft.
Wij willen dit probleem zo snel mogelijk oplossen met bijvoorbeeld gevarieerde
industrieel gebouwde woningen waarvan de onderdelen later hergebruikt kunnen
worden.
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1.5 PASSENDE HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN
“Arbeidsmigranten horen te wonen in de samenleving
en niet op een bedrijventerrein.”
Arbeidsmigranten moeten zich welkom voelen in onze gemeente; zij houden onze
glastuinbouw draaiende. Werkgevers zijn als eerste verantwoordelijk voor de
huisvesting van hun tijdelijke personeel. De gemeente kan de werkgevers hierin
faciliteren door de leef- en werkomstandigheden van de arbeidsmigranten te
monitoren. We zien ook een rol voor de gemeente voor toezicht en handhaving. Wij
zijn voor het opstellen van een vestigingsbeleid, waarbij vooraf afspraken worden
gemaakt met bedrijven over de huisvesting van arbeidsmigranten die in hun
bedrijf werkzaam zullen zijn. We vinden het belangrijk dat arbeidsmigranten niet
(gelijk) hun woning uit moeten als het werkcontract stopt. Dat maakt hen te veel
afhankelijk van werkgevers en de uitzendbranche. Wij kiezen voor bescherming van
arbeidsmigranten en voorkomen van eventuele misstanden.

1.6 ZORGEN VOOR ONTMOETINGSPLEKKEN IN ELKE WIJK
“Een ontmoetingsplek is een lang gekoesterde wens van de wijkvereniging
Pijnacker-Noord. Wij wensen elke wijk een ontmoetingsplek toe.”
Voor leefbare wijken en een goede fysieke en mentale gezondheid van haar
bewoners zijn ontmoetingsplekken een vereiste. Deze plekken bieden ruimte voor
ongedwongen ontmoetingen en voor ontmoetingen tussen generaties en tussen
mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden. Een mooi voorbeeld is de
nieuwe Huiskamer van de Wijk in Pijnacker- Zuid.
We willen dat in nieuwe wijken altijd voldoende maatschappelijke voorzieningen
worden gebouwd. In bestaande wijken gaan we op zoek naar voldoende, voor
iedereen toegankelijke ontmoetingsplekken.
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Progressief PN wil dat onze groene buitengebieden en het groen in de wijk van
hoge kwaliteit is. We nemen duurzame maatregelen zodat de generaties na ons
ook kunnen genieten van onze groene buitengebieden en het groen in de wijk. We
zetten ons in voor oplossingen voor iedereen om huizen te kunnen verwarmen
zonder gas. Het op een duurzame manier opwekken van energie voor onze
behoefte aan elektriciteit is van groot belang. Vooral isoleren van huizen en
bedrijven helpt, omdat dan de vraag naar energie minder wordt.
•
•
•
•
•

DUURZAAMHEID staat bij ons met hoofdletters geschreven.
Wij kiezen voor schone energiebronnen.
We beginnen met huizen en bedrijven isoleren.
Hoogwaardig openbaar groen binnen en buiten de woonwijken.
We investeren in duurzame mobiliteit.

2.1 INZETTEN OP SCHONE ENERGIEBRONNEN, IN PLAATS
VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN
“Hoe sneller we duurzamer worden hoe beter we de wereld
doorgeven aan de volgende generatie.”
De gemeente heeft de ambitie om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn.
Wij willen dit versnellen naar 2040 of zoveel eerder als mogelijk. Er zullen nog veel
stappen gezet moeten worden om de doelstellingen te halen. Wij staan achter het
gebruik van restwarmte uit de industrie in de Rotterdamse haven. Die energie gaat op
termijn groen opgewekt worden. Daarnaast gaat de gemeente aardwarmte toepassen.
Prima! Progressief PN wil dat wordt onderzocht hoe warmtewinning en -levering
onder publieke controle kan worden gebracht. Ook is nog veel winst te behalen met
zonnepanelen op de daken in onze gemeente. Windenergie is wat ons betreft geen
taboeonderwerp. Windmolens langs snelwegen en bedrijfsterreinen zijn bespreekbaar.

2.2 INZETTEN OP HET ZO SNEL MOGELIJK BESPAREN VAN
ENERGIE, ZOALS ISOLEREN
“Met het zo snel mogelijk isoleren van je huis, bespaar je
niet alleen energie maar ook op je energierekening.”
Als huizen minder goed geïsoleerd zijn en dus een hoog energieverbruik hebben kan
nog veel energie worden bespaard. Wij willen dat de gemeente begint met voorlichting
over het terugverdienen van de investeringen met een lagere energierekening.
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Ook moet het gebruik van duurzaamheidssubsidies sterker worden gestimuleerd.
Daarnaast willen we dat de gemeente ervoor zorgt dat er een advies voor
energiebesparing wordt verstrekt voor identieke huizen. We willen ook aan huurders
een energiebesparingspakket aanbieden.

2.3 BESCHERMEN VAN DE GROENE BUITENGEBIEDEN EN
HET GROEN IN DE WIJKEN
“De groene buitengebieden worden alleen maar groener.”
Progressief PN vindt het belangrijk om de oorspronkelijke linten van de gemeente te
beschermen, zoals de Katwijkerlaan in Pijnacker. We willen extra investeren in groen.
Met een ecologische verbinding van de buiten- en recreatiegebieden De Balij en de
Groenzoom heeft het groen een betere kans in onze vol bebouwde regio. We willen
bestaande ecologische verbindingen versterken. We zetten ons in voor het behoud van
de groene bufferzones, zoals bijvoorbeeld tussen de wijk Emerald, Delfgauw en de A13.

2.4 VERGROENEN VAN WIJKEN EN TUINEN
“Het vergroenen van wijken en tuinen wordt actiever gestimuleerd.”
Wij willen dat de gemeente in de openbare ruimte het goede voorbeeld geeft. Dat kan
door het planten van bomen, parkeerplaatsen groen maken en aandacht voor extra
groen voor vogels, bijen en vlinders. Daarnaast kan de gemeente inwoners actief
stimuleren om hun tuin te vergroenen, bijvoorbeeld met subsidie en promotie.
In bestaande wijken worden geen parkeerplaatsen aangelegd die de hoeveelheid
groen verminderen. In nieuwe wijken willen we de parkeernormen verlagen zodat er
meer ruimte blijft voor groen.

2.5 ZORG DRAGEN VOOR SCHONE SLOTEN EN PLASSEN
“Progressief PN wil een actievere inspanning van de gemeente
voor schoon water voor mens en natuur.”
De waterkwaliteit van plassen en sloten moet beter. Nederland bungelt onderaan
in Europa als het gaat om de waterkwaliteit. Er moet gewerkt worden aan het
tegengaan van afvalwaterlozingen, het versterken van biodiversiteit en het herstellen
van ecosystemen. Daarnaast willen we de uitstoot van stikstof verminderen.
We willen samen met het Hoogheemraadschap Delfland een extra inspanning doen
om de waterkwaliteit te verbeteren.
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Blauwalg komt steeds meer voor door de warmere zomers. Juist in die hete zomers
willen onze inwoners kunnen genieten van het zwemmen in de Dobbeplas. We willen
onderzoeken welke nieuwe mogelijkheden er zijn om blauwalg tegen te gaan.

2.6 OPVANGEN VAN HEFTIGE REGENBUIEN EN DROOGTE
TEGENHOUDEN
“Slimme oplossingen voor het opvangen en vasthouden van water
zijn hard nodig om de schadelijke gevolgen
van extreem weer te beperken.”
Het tegengaan van droogte is van belang voor het groen en het tegengaan van
verzakkingen. Mooie voorbeelden van slimme oplossingen kennen we al in onze
gemeente. In Klapwijk, waar de grond flink verzakt is, is de gemeente in 2020 gestart
met het vervangen van de riolering en tegelijkertijd met het klimaatbestendig
maken van de wijk. In Tuindershof wordt gewerkt aan een slimme oplossing om
regenwater in grote hoeveelheden op te vangen en vast te houden. Progressief PN
wil onderzoeken of in de andere wijken ook mogelijkheden zijn om regenwater langer
vast te houden in een waterberging om zo verdroging tegen te gaan.

2.7 INVESTEREN IN DUURZAME MOBILITEIT
“De auto vaker laten staan of de overstap maken
naar de fiets maakt het verschil.”
In de Omgevingsvisie 2050 is aandacht voor duurzame vormen van verkeer en
het bevorderen van gezond bewegen. De twee fietsroutes (Den-Haag-NootdorpPijnacker en Delft-Delfgauw-Rotterdam) door onze gemeente zijn voor duurzaam
woon-werk verkeer een aantrekkelijk alternatief. Binnen de wijken en in de buurt
van scholen kiezen wij voor fietspaden in plaats van wegen en parkeerplekken. Naast
een goed fietsnetwerk, zetten wij ons ook in voor veilige fietsroutes naar scholen
en voldoende aantrekkelijke fietsparkeerplekken bij de stations, de winkelcentra,
de sportfaciliteiten en de scholen. Een goede wandelroute in elke wijk is voor
Progressief PN heel belangrijk. Dat nodigt uit tot gezond bewegen en ontmoeten.
Wij willen het afstand doen van een tweede auto aantrekkelijker maken door te
investeren in meer deelauto’s en beter openbaar vervoer: frequente buslijnen naar
Delft en Zoetermeer en in stand houden van de buurtbus. We zorgen ervoor dat
belangrijke bestemmingen zoals de winkelcentra en het gemeentehuis voor iedereen
met het openbaar vervoer te bereiken zijn.
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2.8 BEËINDIGEN VAN DE LICHTOVERLAST VAN DE
GLASTUINBOUW
“Je zou toch denken dat het probleem
van de lichthinder allang opgelost is.”
Er gelden wettelijke regels voor de nachtelijke lichthinder van de kassen.
Kwekers kunnen een ontheffing vragen van de gemeente, een zogenaamde
maatwerkoplossing. We willen aan de slag om lichthinder op te lossen, want meer
donker in de nacht is goed voor mens en dier. Daarom willen we dat de gemeente het
verstrekken van ontheffingen afbouwt en bij nieuwbouw van kassen toeziet op het
voorkomen van lichthinder.

2.9 AFVAL VERMINDEREN EN HERGEBRUIK VAN
GRONDSTOFFEN STIMULEREN
“We willen zo min mogelijk restafval per huishouden.
Dat is goed voor het milieu en zo houden we
ook de afvalstoffenheffing in de hand”
Alle inwoners hebben er baat bij om minder restafval weg te gooien en andere
vormen van afval als grondstof te hergebruiken. Zo beperken we de stijging van de
afvalstoffenheffing en het is goed voor het milieu. In de komende jaren is aandacht
nodig om inwoners te stimuleren om PMD, glas, papier en GFT beter te scheiden.
Voorlichting gaat hierbij helpen. Nu wordt een deel van de grondstoffen afgekeurd en
alsnog als restafval verwerkt. We willen inwoners en ondernemers stimuleren om afval
te voorkomen door bewust te leven en spullen niet te snel weg te gooien. Door bewust
in te kopen kan voedselverspilling worden tegengegaan. We hechten veel waarde aan
kringloopwinkels en de Repaircafés. We willen onderzoeken welke maatregelen we
extra kunnen nemen, zodat er minder afval naast de containers wordt gezet.

2.10 INZETTEN OP BEVORDEREN VAN DIERENWELZIJN
“Dierenwelzijn vatten we breed op: dieren in het wild,
huisdieren en bedrijfsmatig gehouden dieren.”
Progressief PN vindt het aanleggen van ecologische verbindingen heel belangrijk
om een zo groot mogelijk leefgebied voor dieren te maken. Wij willen een ecoduct
over de A13, ter hoogte van de Ackerdijkseweg. De opvang van wilde dieren blijven
we financieel ondersteunen (Wildopvang Delft, Vogelopvang De Wulp Den Haag,
Streekdierentehuis ’t Juliaantje Rijswijk en de Dierenambulance Den Haag e.o.).
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Huisdieren kunnen een welkome aanvulling zijn in een gezin. We willen meer en
betere voorlichting over het kopen en houden van huisdieren, om zo impulsaankopen
te voorkomen en het welzijn van de huisdieren te verbeteren. Wij vinden dat bij
dierenwelzijn ook bedrijfsmatig gehouden dieren moeten worden betrokken. Een
andere manier om dierenleed te voorkomen is om meer plantaardig en/of vegetarisch
te eten. Dat is bovendien goed voor de eigen gezondheid en heeft een positief effect
op het milieu. Graag willen wij onze inwoners hierover informeren.

2.11 BESCHERMEN VAN DE LUCHTKWALITEIT
“Schone lucht zou vanzelfsprekend moeten zijn.”
De luchtkwaliteit in Pijnacker-Nootdorp is matig. Dit is slecht voor onze gezondheid.
We zijn positief over Burgermeetnet: burgers werken mee aan het meten van
fijnstof en delen die gegevens met het RIVM. Zo vergroten we het bewustzijn van
luchtvervuiling. Wij willen gerichte maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te
verbeteren. Dat betekent dat de gemeente bij het afgeven van vergunningen voor
ondernemers de luchtkwaliteit zwaar laat meewegen. Ook staan we achter het
informeren over de overlast van vuurkorven, barbecues en open haarden.

2.12 SLUITING ROTTERDAM-THE HAGUE AIRPORT
“Zonder Rotterdam-The Hague Airport verbetert het milieu.”
Het vliegtuig is de meest vervuilende vorm van transport. Het verduurzamen van
de luchtvaartsector gaat veel te traag. In onze gemeente ervaren we dagelijks
veel geluidsoverlast van de vliegtuigen die stijgen en landen op het vliegveld bij
Rotterdam. Deze vliegbewegingen zorgen voor een grote uitstoot van CO2 en fijnstof
en zorgen daarmee voor een slechtere gezondheid van onze inwoners. Wij vinden dat
deze regionale luchthaven kan sluiten. Het levert veel milieuwinst op. Ook komt er
veel ruimte vrij. Ruimte die we terug kunnen geven aan de natuur of gebruiken voor
woningbouw. Daarom willen wij dat Pijnacker-Nootdorp zich aansluit bij initiatieven
om de luchthaven te sluiten.
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Progressief PN zet zich in voor iedereen: van jong tot oud en met alle
achtergronden. We willen investeren in een levendige gemeenschap, waarin
eenzaamheid wordt voorkomen, mantelzorgers zich gewaardeerd en ondersteund
voelen en een levendig verenigingsleven mogelijk is. We willen de kansen
op een lichamelijk en mentaal gezond leven vergroten, sport en cultuur ook
toegankelijk maken voor mensen met een krappe beurs en mensen met een
beperking betrekken bij het inclusiever maken van onze gemeente. We bieden
mensen ondersteuning bij het aanleren van basisvaardigheden en we bieden
statushouders kansen een menswaardig bestaan op te bouwen. Wij zetten sterk in
op de preventie, voordat de problemen complexer worden. Dat geldt voor de jeugden opgroeihulp, kinderarmoede bestrijden en de begeleiding van mensen in de
bijstand of met schulden.
•
•
•
•

Bestrijden van kinderarmoede.
Investeren in een levendige gemeenschap.
Kansen vergroten om mee te doen voor het welzijn van iedereen.
Sterk inzetten op preventie.

3.1 EEN KANSRIJKE START VOOR IEDER KIND BIEDEN
“We zetten in op de meest kwetsbare kinderen;
zij hebben de ondersteuning het hardste nodig.”
We willen dat onze kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Opgroeien gaat met
vallen en opstaan, dat is normaal. We sluiten aan bij de veerkracht, weerbaarheid
en het zelfvertrouwen bij onze kinderen. Door te veel kinderen te laten helpen door
professionele hulpverleners moeten de meest kwetsbare kinderen echter wachten
op passende hulp. We willen daarom meer inzetten op preventie. We zetten extra
praktijkondersteuners jeugd en schoolmaatschappelijk werkers in en we willen meer
activiteiten voor kinderen en jongeren en informele hulp in gezinnen.
We laten gezinnen niet los, vragen gericht naar ervaringen en passen de lessen
hiervan toe in de praktijk. Ook ondersteunen we de ontwikkeling van losse
basisscholen en kinderopvang naar Integrale Kindcentra. Peuters met risico op een
taal- of sociale achterstand krijgen een goede start in de VVE- peuterspeelzaal.
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3.2 BESTRIJDEN VAN KINDERARMOEDE
“Wij willen niet dat kinderen in armoede opgroeien in onze gemeente.”
Ongeveer 600 kinderen groeien in onze gemeente op in armoede. Er zijn kinderen die
zonder ontbijt naar school gaan of geen kinderfeestje kunnen geven. Kinderarmoede
zou niet mogen bestaan in onze gemeente. We vinden het van groot belang om deze
gezinnen ruimhartiger te ondersteunen met inkomensregelingen. Ook willen we
integraal gezinnen helpen door vroegtijdiger in te zetten op schuldpreventie om
grotere problemen te voorkomen. We hechten veel waarde aan de samenwerking met
organisaties op dit terrein, zoals de Schuldhulpmaatjes en kerken.

3.3 STRUCTUREEL INZETTEN OP HET VOORKOMEN EN
BESTRIJDEN VAN EENZAAMHEID
“Eenzaamheid heeft een grote invloed op de kwaliteit
van leven van een grote groep inwoners.”
Bijna de helft van onze volwassen inwoners is matig tot (zeer) ernstig eenzaam
en 20% van onze inwoners geeft aan dat hun eenzaamheid in de coronatijd is
toegenomen. De gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid zijn groot.
Er wordt ingezet op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij jongeren,
volwassenen en ouderen met allerlei achtergronden. De gemeente werkt samen
met vele partners- zoals kerken, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties
en vrijwilligersorganisaties- samen in het nieuwe netwerk ‘Sociale Bindingen’.
Progressief PN wil de komende vier jaar een structureel werkbudget beschikbaar
stellen om deze aanpak te verstevigen.

3.4 ACTIEVER ONZE MANTELZORGERS ONDERSTEUNEN
“Overbelasting van mantelzorgers vraagt om een visie voor de langere termijn.”
Veel inwoners zorgen met liefde voor hun partner of ouder als mantelzorger. Er gaat
veel goed op het gebied van ondersteuning en waardering van mantelzorgers door
de inzet van de welzijns- en vrijwilligersorganisaties, bijvoorbeeld met de jaarlijkse
viering van de Week van de Mantelzorg. Er zijn mantelzorgers die zich overbelast
voelen. Door de vergrijzing groeit deze groep. We hebben een nieuwe aanpak nodig
waarbij we mantelzorgers actiever gaan ondersteunen. Ook bereiden we ons voor
op de toekomstige vraag naar mantelzorg. We bouwen aan nieuwe netwerken in
de wijken, waardoor inwoners elkaar meer gaan ondersteunen. We zetten extra
respijtzorg in, zoals vrijwilligers die de mantelzorg tijdelijk overnemen.
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3.5 INVESTEREN IN VRIJWILLIGERSWERK EN DAARMEE
ONDERSTEUNEN VAN VERENIGINGEN
“Het aantal vrijwilligers is in de coronatijd afgenomen,
maar we hebben hen nog steeds hard nodig.”
Veel van onze inwoners zijn actief in vrijwilligerswerk. Vrijwilligers dragen bij aan
verbinding tussen mensen in een levendige samenleving en het voortbestaan van
bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen. Wij zien twee uitdagingen voor het
vrijwilligerswerk: enerzijds is in de coronatijd het aantal actieve vrijwilligers in
onze gemeente afgenomen en anderzijds is de behoefte aan vrijwilligerswerk en de
beschikbaarheid van vrijwilligers aan het veranderen doordat de bevolking vergrijst.
Progressief PN wil samen met de verenigingen zicht krijgen op de behoefte aan
vrijwilligers en met een gerichte aanpak komen waarin de werving, begeleiding en
erkenning van vrijwilligers centraal staat. We kijken hierbij nadrukkelijker naar de
wens van vrijwilligers.

3.6 INVESTEREN IN GEZONDHEIDSBEVORDERENDE
ACTIVITEITEN
“We willen de gezondheidskloof tussen arme
en welvarende inwoners kleiner maken.”
Progressief PN wil extra aandacht voor gezondheid. Belangrijk voor onze gezondheid
is meer bewegen, gezonde voeding, minder gebruik van alcohol en tabak en het
tegengaan van eenzaamheid. De gezondheidskloof in Nederland is iets hardnekkigs:
armere mensen leven zes jaar korter én maar liefst 15 jaar minder in goede
gezondheid. We willen dit oplossen. Ook vragen we aandacht voor gezondheid in de
openbare ruimte van de gemeente.

3.7 VOLDOENDE VOORZIENINGEN VOOR SPORT EN CULTUUR
“Wij willen sport en cultuur toegankelijk maken
voor zoveel mogelijk inwoners.”
Progressief PN zet zich al jaren in voor genoeg goede voorzieningen op het gebied
van sport en cultuur. We willen meer investeren in een passend aanbod van kunst en
cultuur en sport. Wij zijn blij met de komst van het sociaal cultureel centrum in het
centrum van Pijnacker. Culturele activiteiten en lessen moeten meer toegankelijk
worden voor inwoners met een krappe beurs.
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De afgelopen jaren zijn mooie investeringen gedaan in sportzalen en sportvelden.
Hierbij ligt de focus tot nu toe vooral op georganiseerde sporten. We willen meer
ruimte voor individuele sporters door bijvoorbeeld het aanleggen van extra hardloopen skateroutes. Daarnaast willen we in het buitengebied meer bankjes, zodat ouderen
en inwoners die tijdens hun wandeling even moeten rusten dit ook kunnen doen.
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3.8 EEN TOEGANKELIJKE GEMEENTE VOOR IEDEREEN
REALISEREN
“Drempels weghalen voor zoveel mogelijk mensen is een win-win situatie.”
We willen samen met ervaringsdeskundigen een lokale inclusieagenda opstellen. Zo
kunnen we elk jaar de toegankelijkheid en leefsituatie van mensen met een beperking
verbeteren. Het gaat om een brede doelgroep, met verschillende beperkingen en
leeftijden. Ook kiezen we voor een beweeg- en dementievriendelijke openbare ruimte
waar ouderen en inwoners met een beperking zich goed in kunnen bewegen.

3.9 VERGROTEN VAN BASISVAARDIGHEDEN:
TAAL, REKENEN EN DIGITALE VAARDIGHEDEN
“Betere basisvaardigheden maken een groot verschil in de levens van mensen.”
Progressief PN wil een actieprogramma gericht op het versterken van
basisvaardigheden van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, rekenen
of het gebruik van de computer. Meerdere organisaties en vrijwilligers werken al aan
het vergroten van deze basisvaardigheden. Met een gezamenlijk actieprogramma
willen we ervoor zorgen dat het al onze inwoners lukt om online een afspraak te
maken, het rapport van hun (klein)kind te lezen, financiën goed bij te kunnen houden
én om een baan te vinden.

3.10 ZORGEN VOOR EEN GOEDE INBURGERING VOOR
STATUSHOUDERS
“Statushouders doen mee in onze samenleving.”
De nieuwe Wet Inburgering geeft kansen om deze nieuwe inwoners in onze gemeente
een goede start te geven. We zorgen voor een succesvolle en snelle inburgering
op maat. We sluiten aan bij het talent en vaardigheden van onze inwoners, dus ook
bij onze statushouders. Onze nieuwe inwoners zijn welkom. Door deelname aan
sportieve, culturele en sociale activiteiten worden zij deel van onze gemeenschap.
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Bestaanszekerheid voor alle inwoners is ons streven en dat moet lukken in onze
relatief rijke gemeente. Veel mensen werken buiten onze gemeente, maar ook
lokaal moeten er voldoende en zekere banen zijn. Inwoners met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt geven wij een extra steun in de rug. We investeren
in levendige winkelcentra. Ondernemers die duurzaamheid serieus nemen en
mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt werk kunnen en willen
bieden, hebben bij ons een streepje voor.
•
•
•
•

Bestaanszekerheid voor alle inwoners.
Bijzondere bijstand voor meer inwoners toegankelijk maken met lage
inkomens.
Levendige winkelcentra.
Duurzame en maatschappelijk betrokken ondernemers.

4.1 BESTAANSZEKERHEID BIEDEN MET BEGELEIDING NAAR
WERK
“Werkzoekenden verdienen begeleiding naar duurzaam werk
met goede omstandigheden.”
Ons uitgangspunt bij het begeleiden naar werk is het verbeteren van de
bestaanszekerheid van de inwoner. Werk zorgt ook voor persoonlijke ontwikkeling en
een sociaal netwerk. Dat betekent dat we niet alleen sturen op minder inwoners die
afhankelijk zijn van een uitkering. We willen onze inwoners helpen banen te vinden
die bestaanszekerheid geven op lange termijn. De groep werkzoekenden met een
grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt wordt steeds groter. Het gaat daarbij om de
volgende groepen: alleenstaande ouders, statushouders, 50-plussers en inwoners
met een arbeidsbeperking. Met een persoonlijke en intensieve aanpak willen we hun
posities op de arbeidsmarkt verbeteren.

4.2 BIJZONDERE BIJSTAND VOOR MEER MENSEN MET EEN
LAAG INKOMEN
“Met een baan met een heel laag inkomen is het heel lastig om rond te komen.”
Mensen die tot 130% van het sociaal minimum verdienen met hun werk, komen wat
ons betreft in aanmerking voor inkomensondersteunende maatregelen. Het sociaal
minimum is niet hoog genoeg, zeker niet in deze tijd waarin alle kosten voor het
dagelijks leven zo snel stijgen. Progressief PN wil door extra geld te besteden het
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welzijn verbeteren en de participatie vergroten van de mensen die dit het meeste
nodig hebben. We gaan inwoners met veel kosten voor zorg extra ondersteunen. We
komen met een tegemoetkoming om een deel van het eigen risico te beperken. Ook
willen we uitkeringsgerechtigde jongeren tot 27 jaar sneller helpen aan een uitkering,
vier weken wachten is te lang. Hiermee voorkomen we dat kwetsbare jongeren in de
financiële problemen raken.

4.3 VOEDSELBANK STRUCTUREEL FINANCIEEL
ONDERSTEUNEN
“We vinden het onmenselijk dat mensen niet voldoende eten kunnen kopen.”
De Voedselbank wil eigenlijk overbodig zijn. Progressief PN is het hiermee eens. De
gemeentelijke regelingen zouden een bestaansminimum moeten garanderen voor
iedere inwoner. Helaas lukt dat in een aantal gevallen niet. In onze gemeente zijn
in ongeveer 200 huishoudens aangewezen op de noodhulp van de Voedselbank. Wij
willen de Voedselbank aanvullend ondersteunen om meer gezonde levensmiddelenliefst vanuit onze eigen tuinders-te kunnen bieden. Ook willen we de bekendheid van
de gemeentelijke regelingen bij de gebruikers vergroten.

4.4 BEVORDEREN VAN WERKGELEGENHEID
“Meer banen is meer kans op bestaanszekerheid; zo simpel is het.”
We willen ruimte geven aan ondernemingen die banen voor onze inwoners bieden.
Hiermee brengen we wonen en werken dichter bij elkaar. Dit helpt inwoners voor wie
te grote reisafstanden naar werk niet te betalen zijn. Werkgevers die banen voor een
lange periode hebben voor de mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt,
hebben bij ons een streepje voor.

4.5 ZORGEN VOOR BRUISENDE WINKELCENTRA
“Levendige winkelcentra zijn goed voor onze ondernemers en voor de inwoners.”
Levendige winkelcentra zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid van onze
gemeente. Hier doen we onze inkopen in winkels of op de markt en bezoeken we
horeca en culturele voorzieningen: hier ontmoeten wij elkaar. Voor alle wekelijkse
boodschappen moeten onze inwoners in onze eigen winkelcentra terecht
kunnen. Diversiteit in het aanbod van de winkels en horeca vinden we daarbij
belangrijk. We investeren met de vastgoedeigenaren en het ondernemersfonds
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in de aantrekkelijkheid van het winkelgebied, voldoende openbare toiletten en
watertappunten. Leegstand voorkomen we door kleinschalige bedrijvigheid en
tijdelijke initiatieven. Wij willen meer ruimte voor maatschappelijke functies, zoals
huisartsen en een apotheek, in de winkelcentra.

4.6 VERDUURZAMEN GLASTUINBOUWBEDRIJVEN EN
BEDRIJVENTERREINEN
“Progressief PN werkt graag samen met ondernemers aan duurzaamheid.”
Onze gemeente is van oudsher een glastuinbouwgemeente en daar zijn we trots op.
De glastuinbouw staat voor de uitdaging de sector duurzaam te maken. Dat betekent
dat de productiewijze niet schadelijk is voor de leefomgeving. Dat betekent in ieder
geval: geen afvalwaterlozing in sloten en geen overlast door licht van kassen.
Wij stimuleren onze ondernemingen op de bedrijfsterreinen om zo duurzaam
mogelijk te worden. Voor vrijgekomen kavels kiezen we voor ondernemers die
maatschappelijk verantwoord ondernemen. We willen sociaal en duurzaam
aanbesteden.
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Pijnacker-Nootdorp is een veilige en prettige gemeente om te wonen. In 2021 geven
onze inwoners een 8 voor de leefbaarheid in onze gemeente. Progressief PN pleit
voor een wijkgericht veiligheidsbeleid. We laten ons niet leiden door incidenten
en discriminatie wijzen we af. Dit houdt in dat we samen met de wijkmanager en
wijkagent goed luisteren naar de problemen die in de wijk spelen, samenwerken
met inwoners en actief problemen oplossen. Daarbij is het handhaven van de regels
en vergunningen en een gerichte aanpak van georganiseerde criminaliteit een
vereiste.
•
•
•

Optreden tegen discriminatie.
Een gerichte wijkaanpak samen met betrokkenen.
Gerichte aanpak georganiseerde criminaliteit.

5.1 HANDELEND OPTREDEN TEGEN DISCRIMINATIE
“Er is geen plek voor discriminatie in onze gemeente.”
Onze gemeente heeft de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat discriminatie wordt
tegengegaan. Iedereen, ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele geaardheid,
kan zich vrij bewegen en uiten. We willen dit benadrukken door het plaatsen van
een regenboog zebrapad. Elke vorm van belediging en discriminatie wijzen wij af en
wij willen dat de gemeente dan handelend optreedt. We willen ook aandacht voor
belediging en discriminatie op sociale media.

5.2 SAMENWERKEN VOOR EEN VEILIGE LEEFOMGEVING
“Neem ook de gevoelsmatige veiligheid mee,
zoals goede verlichting op loop- en fietsroutes.”
Progressief PN wil een goede samenwerking tussen gemeente, politie, ondernemers,
scholen, verenigingen, zorgverleners en inwoners. De betrokkenheid van inwoners
met hun directe leefomgeving is belangrijk. Samen met scholen brengen we
bij de jeugd een veilige leefomgeving onder de aandacht, met als belangrijkste
uitgangspunten schoon, heel en veilig. Wij willen meer bekendheid geven aan
mogelijkheden om burenruzies op te lossen.
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5.3 VEILIGHEID ACHTER DE VOORDEUR BEVORDEREN
“Signalen van mishandeling moeten actief worden opgepakt.”
Er kunnen zich zorgwekkende situaties voordoen, die niet voor iedereen even
zichtbaar en op te merken zijn. Dit vraagt om sterke samenwerking tussen scholen,
kernteams, huisartsen, wijkverpleegkundigen en politie en is van groot belang. Wij
zetten in op meer herkenbaarheid en bekendheid van het advies- en meldpunt voor
huiselijk geweld en kindermishandeling van Veilig Thuis Haaglanden. Anonieme
meldingen van buurtbewoners tellen ook mee en worden met zorg behandeld.  
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5.4 HANDHAVEN OPENBARE ORDE
“Handhaving van regels vraagt elke dag weer de aandacht.”
Handhaven van regels en vergunningen draagt bij aan een veilige leefomgeving.
Van belang is dat de politie voldoende capaciteit beschikbaar heeft voor inzet in
onze gemeente. We denken hierbij aan: verkeersveiligheid, tegengaan overlast en
vernielingen en fietsendiefstal.
Wij willen stevige handhaving van overtredingen met directe gevolgen voor
het milieu. Ook is meer inzet nodig om het illegaal bijplaatsen van afval bij de
ondergrondse containers te voorkomen. Ten slotte gaan wij voor het handhaven van
vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling. We werken toe naar een gezamenlijke
vuurwerkshow(s) in onze gemeente en het verbieden van particulier vuurwerk.

5.5 ONDERMIJNING
“Wij willen een gerichte aanpak van georganiseerde criminaliteit.”
Van ondermijning is sprake als georganiseerde criminaliteit verknoopt raakt met
de bovenwereld. Dat verstoort het maatschappelijk leven. Binnen onze gemeente is
er risico op ondermijning door illegaliteit in huurwoningen in Nootdorp, criminele
activiteiten op bedrijventerreinen en uitbuiting van arbeidsmigranten. We willen
een structurele aanpak met voldoende ambtelijke capaciteit voor preventie, voor
handhaving en om hulp te kunnen bieden aan mensen die door criminelen in de
problemen worden gebracht.
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Progressief PN staat voor een duidelijk en deskundig bestuur. We strijden
voor onze idealen. Op veel beleidsonderwerpen werken we samen met andere
gemeenten in de regio. We willen altijd ook positief kritisch naar onze eigen
gemeentelijke dienstverlening blijven kijken. Daar hoort wat ons betreft een
onafhankelijke lokale ombudsman bij. Participatie zien we als breder dan inspraak
en we willen meer mensen betrekken bij de ontwikkeling van beleid.
•
•
•
•

Vertrouwen in de politiek.
Verbeteren regionale samenwerking.
Toegankelijke dienstverlening en communicatie.
Meer ruimte voor participatie van inwoners.

6.1 DUIDELIJKE POLITIEK EN BETROUWBAAR BESTUREN
“Wij werken aan vertrouwen.”
Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Progressief PN wil dat de
gemeente aan onze inwoners laat zien dat wij voor én met hen werken. Wij werken
mee aan herstel van dit vertrouwen, met speciale aandacht voor ouders van de
kinderopvangtoeslagaffaire. Wij willen dat inwoners actief en op tijd betrokken
worden bij keuzes die hen raken en dat onze lokale overheid een luisterend oor
heeft. We maken onze politieke afwegingen op basis van inspraak en advisering, het
algemeen belang en dit verkiezingsprogramma. Duurzaamheid en sociaal beleid zijn
onze basisuitgangspunten. Zo zorgen we voor een duidelijk navolgbaar beleid waarin
gemaakte keuzes goed worden uitgelegd.

6.2 REGIONALE SAMENWERKING VERBETEREN
“Pijnacker-Nootdorp werkt op allerlei manieren
samen in de regio. Gelukkig maar.”
Progressief PN wil meer regionale samenwerking op het gebied van wonen en
ruimtelijke ordening, omdat de schaal voor deze opgaven veel groter is dan onze
eigen gemeente. We hebben een gezamenlijke regionale woonopgave. We helpen ook
omliggende steden met de sociale problematiek waar zij mee te maken hebben. Ook
is het verstandig om over bepaalde zaken, zoals betaald parkeren, goede afspraken
te maken met onze buurgemeenten. Regionale samenwerking vraagt wel om een
betere democratische sturing en controle door onze gemeenteraad.
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6.3 TOEGANKELIJKE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
EN COMMUNICATIE VERZORGEN
“Progressief PN is voorstander van een lokale ombudsman.”
De gemeentelijke medewerkers zijn in het algemeen open en dienstverlenend naar
onze inwoners, maar soms heeft een inwoner een ander beeld. Daarom willen wij
een onafhankelijke ombudsman op gemeentelijk niveau. Hiermee laat de gemeente
zien open te staan voor en te leren van de ervaringen van inwoners als iets in hun
ogen misgaat. De website van de gemeente en de gemeenteraad moet toegankelijk
zijn voor de inwoners. Met ingang van 2022 verbetert de ondertiteling van de
gemeenteraadsvergaderingen. De communicatie met inwoners is gericht op het
voor iedereen in begrijpelijke taal uitleggen van het gemeentelijke beleid. Onjuiste
interpretaties van dat beleid wordt meteen gecorrigeerd.
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6.4 WERK MAKEN VAN BURGERPARTICIPATIE
“We mogen meer doen om mensen te betrekken bij het beleid.”
Progressief PN zet zich in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en
iedereen zichzelf kan zijn. Hiervoor is van belang dat onze gemeente open staat voor
initiatieven van inwoners en organisaties. Ook groepen die minder vanzelfsprekend
participeren moeten worden uitgenodigd, zoals jongeren, mensen met een licht
verstandelijke beperking en laaggeletterden. Wanneer er een visie over doorstromen
van ouderen naar kleinere woningen wordt geformuleerd, kan dit niet zonder hun
inbreng. Ook werken we graag samen met en hechten we veel waarde aan de
inbreng van de vele betrokken inwoners, (wijk)verenigingen, belangenorganisaties en
adviesraden op het gebied van cultuur, milieu, sport en het sociaal domein. We staan
open voor inwoners die de gemeente willen uitdagen om gemeentelijke taken over te
nemen (Right to Challenge).
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“Elke kern heeft een uniek karakter, dat we willen versterken.”
In dit hoofdstuk werken we uit wat de uitgangspunten in het verkiezingsprogramma
betekenen voor onze kernen. We noemen een aantal aandachtspunten die specifiek
voor de kernen van belang zijn.

7.1 PIJNACKER
•

•

•

•

Inzetten voor een succesvolle invulling van het sociaal cultureel centrum dat
gebouwd wordt in het centrum. Hier moeten allerlei functies een mooie plek
gaan krijgen voor de cultuurbeoefenaars uit de gemeente.
Steunen van maatregelen die het project aardgasvrij Klapwijk tot een succes
maken en ervoor zorgen dat het overstappen van gas naar warmtenet voor
iedere inwoner betaalbaar is.
Versneld inzetten op isoleren van woningen met een ongunstig energielabel
door middel van hierop gerichte subsidies. Pijnacker heeft een groot aantal
woningen die een goede isolatie nodig hebben. De bewoners gaan dat merken
in hun maandelijkse kosten voor het verwarmen van hun huis.
Zorgen voor een ontmoetingsplek in elke wijk. Bij de nieuwbouwwijken nemen
we dit mee in ons oordeel over de bouwplannen. Ook bestaande wijken zouden
zo’n plek moeten krijgen.

7.2 NOOTDORP
•

•
•
•
•
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Zorgen voor een ontmoetingsplek in het uiteindelijk ontwerp voor het Hart van
Nootdorp: een multifunctionele ruimte, waar diverse verenigingen en de SWOP
terecht kunnen.
Levendiger maken van de Dorpsstraat: behoud van het dorpse karakter, de
straat autoluw maken en meer kleine speciaalzaken en horeca.
Extra inspanningen om de Dobbeplas vrij van blauwalg te houden.
Onderzoeken van een snellere buurtbusverbinding tussen Nootdorp en
Pijnacker.
Mogelijk maken dat kinderen die via het Jeugdfonds Sport & Cultuur zwemles
willen, ook terecht kunnen in het Hofbad. Nu is dat alleen mogelijk in de
Viergang en dat is een drempel voor de kinderen uit Nootdorp.

7.3 DELFGAUW
•
•
•
•
•
•

Lichthinder van de glastuinbouwbedrijven binnen 10 jaar stoppen.
Samen met de omwonenden realiseren van het herinrichtingsplan van de
S-bocht.
Het glastuinbouwgebied in de Noordpolder de komende 10 jaar behouden als
tuinbouwgebied.
De Komkommerweg doortrekken naar de Hoefslag.
Vergroenen van het plein en parkeerplaats van het winkelcentrum en toevoegen
van meer fietsenstallingen.
De groene buffer langs de A13 samen met de bewoners veranderen in een
buurtpark met ruimte voor ongeorganiseerde buitensporten.
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7.4 OUDE LEEDE EN HET BUITENGEBIED
•

•
•
•

•
•
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Versterken van de identiteit van Oude Leede en het buitengebied: bestaande
gebouwen behouden en nieuwe woningen beter laten passen bij de
oorspronkelijke bebouwing.
Openhouden van het buitengebied, versterken van de natuurwaarden en
agrarische bedrijven.
Een fietstunnel realiseren onder de A13 ter hoogte van de Ackerdijkseweg om
de recreatieve waarde van dit gebied te versterken.
Samen met bewoners en bedrijven plannen maken om de hoeveelheid auto’s op
de Noordeindseweg te verminderen. We willen een stop op nieuwe initiatieven
die tot nog meer auto’s leiden.
Voorkomen dat de Zuideindseweg net als de Noordeindseweg te druk wordt.
De homo-ontmoetingsplek ten zuiden van Ruyven beter herkenbaar maken
om ongewenste ontmoetingen te voorkomen en samen met de gebruikers het
beheer verbeteren.
‘Een stem op Progressief PN maakt duidelijk het verschil.’

