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SAMEN - omdat het onderstreept dat niemand het alleen hoeft te doen. Maar 
ook omdat de overheid pas goed functioneert als zij het samen doet met 
inwoners.

 
RECHT - omdat ieder mens voor God telt. En omdat de aarde met alles wat er 
leeft Gods schepping is waar we zorgvuldig mee om moeten gaan.  

DOEN - omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we ook in beweging komen. 
En omdat het nú nodig is om de daad bij het woord te voegen.

SAMEN RECHT DOEN



3

Voorwoord

De ChristenUnie is een politieke partij die midden in de samenleving staat. We 
maken er deel van uit en we zetten ons in voor een gezonde ontwikkeling van 
onze gemeente en een betrokken gemeenschap. Politiek is voor ons dan ook 
geen doel op zich, maar een middel om wat kwetsbaar is te beschermen, wat 
dierbaar is te versterken en wat waardevol is te helpen groeien. 

Recht doen 
De ChristenUnie laat zich inspireren door de Bijbel. We zijn ervan overtuigd dat 
de waarden die in de Bijbel beschreven zijn, ook in onze tijd richting geven en 
houvast bieden voor bij de afweging van trends en hypes. Het betekent niet dat 
we altijd een pasklaar antwoord hebben op alle vragen en ontwikkelingen. Het 
betekent wel dat raadsleden van de ChristenUnie met elkaar zoeken naar 
antwoorden die recht doen aan de ander en die rekening houden met de 
opdracht die de mens heeft gekregen om voor de aarde te zorgen. 

Luisteren en aanpakken 
Onze tijd lijkt soms wel gedomineerd door het woord “crisis”. Op dit moment 
zitten we nog in de coronacrisis. Een crisis die onverwacht kwam en die langer 
duurt dan we hadden verwacht. En we merken de gevolgen van de klimaatcrisis, 
waarvan de effecten nu vooral zichtbaar zijn in de veranderingen in het weer en 
in de biodiversiteit. We zien dat onze volkshuisvesting vastloopt en er wordt dan 
ook wel gesproken van een wooncrisis. 

Bovendien hebben we landelijk te maken met een bestuurlijk onrustige periode. 
Na discussies over de bestuursstijl en de toeslagenaffaire heeft het vertrouwen 
in de politiek een deuk opgelopen. De ChristenUnie wil de menselijke maat 
terugbrengen waar die is verdwenen. Dus niet oordelen, maar luisteren wat er 
speelt en zorgen dat er wat aan gedaan wordt. Deze nieuwe bestuurlijke periode 
laten we ons daarbij inspireren door een tekst uit Micha waar we opgeroepen 
worden om

‘niets anders dan recht te doen, 

trouw te betrachten en 

nederig de weg te gaan van je God.’
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Onze inzet 

Met die opdracht en vanuit die invalshoek gaan we deze verkiezingen in. We 
willen ons inzetten voor een wereld die leefbaar blijft, waarin we samenwerken 
en kiezen voor duurzame relaties en ontwikkelingen. Voor een inclusieve 
samenleving waar iedereen ertoe doet en voor een wereld waar we de ander 
zien en behandelen als een gelijke. We zetten ons in voor een wereld die we door 
kunnen geven aan onze kinderen. We willen met onze politieke inzet recht doen 
aan de schepping, oog hebben voor de samenleving en ons inzetten voor de 
bloei van onze gemeente.

Hoe we dit willen doen, werken we in dit verkiezingsprogramma uit in een aantal 
hoofdstukken. Ieder hoofdstuk begint met een korte inleiding op het thema van 
het hoofdstuk. Vervolgens behandelen we onze standpunten bij dit thema. Waar 
we in de tekst bij onze standpunten vinden dat de gemeente in actie moet 
komen, schrijven we ook vaak gewoon dat ‘we’ iets gaan doen. Wij gaan er 
immers vanuit dat onze fractie weer deel uitmaakt van het gemeentebestuur en 
zich daarom, met de anderen, hard moet maken om onze idealen uit te voeren. 
Voor onze fractie biedt dit programma daarom de komende jaren houvast voor 
het werk dat in de gemeenteraad gedaan moet worden. 

Met dit uitgebreide programma willen we vooral aan u, als lezer en wellicht als 
kiezer, laten zien waar we voor staan. We nodigen u van harte uit om door ons 
programma heen te bladeren, het in zijn geheel door te spitten of er juist 
doorheen te springen naar standpunten waar u in het bijzonder in 
geïnteresseerd bent. 

En zelf zijn we benieuwd naar uw reactie als u dit programma leest. Laat ons die 
dan ook vooral weten. Wij gaan graag met u in gesprek over de zaken die in dit 
programma zijn opgeschreven! 
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1. Betrokken samenleving

Lansingerland is een gezonde gemeente met een betrokken gemeenschap. Het 
verenigingsleven bloeit. Veel inwoners doen mee als lid. En veel van hen zijn ook 
actief om als vrijwilliger in hun kerk, bij hun vereniging, of in de buurt te helpen. 
De sociale verbanden en de korte lijnen tussen organisaties zorgen voor een 
vitaal en sterk sociaal netwerk. Dat is waardevol voor Lansingerland. 

Lansingerland is een jonge gemeente. We hebben veel kinderen onder de 
twintig jaar. Ook de komende jaren verwachten we een relatief jonge gemeente 
te blijven, omdat de uitbreidingswijken aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen. 
Tegelijkertijd zien wij ook een groei van het aantal ouderen, die bovendien 
gemiddeld steeds ouder worden. Dat vraagt om voorzieningen die aansluiten bij 
de verschillende levensfases. 

Het inkomen per huishouden in Lansingerland is hoger dan gemiddeld in 
Nederland. Toch zijn er ook in onze gemeente gezinnen die rond moeten komen 
van een minimuminkomen of een uitkering. Of gezinnen die in de schuldsanering 
zitten. Voor die gezinnen is bestaanszekerheid belangrijk: is er een geschikte 
woning, hebben ze voldoende financiële ruimte om te leven, kunnen de kinderen 
meedoen? Als dat niet op orde is, is het lastig om met eventuele andere 
problematiek aan de slag te gaan.  

En ook in onze gemeente geldt dat de langetermijngevolgen van de 
coronapandemie nog niet te overzien zijn. Maar er zijn al lessen die we kunnen 
leren uit de crisis. We zien dat kwetsbare groepen extra hard geraakt zijn, zowel 
door het virus zelf als door de (indirecte) gevolgen hiervan. We merken dat 
mentale gezondheid een belangrijker vraagstuk is geworden. Er ligt een taak om 
samen uit deze crisis te komen en te zorgen dat de veerkracht in onze 
samenleving terugkomt. 

De komende periode willen we ons inzetten voor sterke gezinnen, stabiele 
relaties en gelukkige, tevreden inwoners. We willen mogelijkheden bieden voor 
ontwikkeling en ontplooiing, voor ontspanning en ontmoeting. Maar we zorgen 
ook voor bereikbare, deskundige hulp als er ondersteuning nodig is. We 
investeren in gezondheid en kiezen daarbij voor de invalshoek van positieve 
gezondheid, waarin gezondheid meer is dan ‘niet ziek zijn’. Waar oog is voor 
mentaal welbevinden, zingeving, meedoen, dagelijks functioneren en de 
kwaliteit van leven. 
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1.1 Sterke samenleving

Meepraten en meedoen 
Lansingerland is een van de jongste 
gemeenten van Nederland. We zijn trots op 
onze jongeren, ze horen erbij. We praten 
daarom niet alleen over jongeren, maar vooral 
ook met hen. Bijvoorbeeld via een 
jongerenraad, door samenwerking met het 
voortgezet onderwijs en via Missing Chapter1 
voor beleidsontwikkeling. Expeditie 
Lansingerland2 en de Hackathon3 worden 
jaarlijks terugkerende initiatieven voor 
jongeren. 

Chillen 
Jongeren hebben behoefte aan veilige ontmoetingsplekken. Daarom realiseren 
we extra chillplekken in elke kern, op plekken die daarvoor geschikt zijn. Hierbij 
is een goede afstemming met de omgeving van belang. We moeten hierbij niet 
alleen aandacht hebben voor tegenstanders van chillplekken, maar ook met hen 
het gesprek aangaan om de meerwaarde van chillplekken toe te lichten. In elk 
dorp zijn jongerenwerkers zichtbaar actief en aanspreekbaar voor onze jeugd. 
Deze jongerenwerkers hebben een signalerende functie voor jongeren die in de 
knel komen. 

Luisterend oor 
Scholen spelen een belangrijke rol in het leven van jongeren. De ChristenUnie wil 
dat de Jeugdcoach Op School (JOS) blijft, want de JOS is voor jongeren goed 
bereikbaar en helpt om escalatie van problemen bij jongeren te voorkomen. We 
willen ook dat bij de huisartsenpraktijken de praktijkondersteuner jeugd (POH-
er) een vaste plek krijgt. Deze POH-er helpt waar mogelijk zelf de jongeren die 
met psychische problematiek worstelen. Indien nodig stuurt de POH-er de 
jongere door.

1 Missing Chapter: organisatie die zich inzet om kinderen mee te laten denken over ingewikkelde vraagstukken

2 Expeditie Lansingerland: sport- en cultuuractiviteiten voor de jeugd, georganiseerd in de zomervakantie

3 Hackathon: evenement om in teams binnen korte tijd oplossingen te bedenken voor problemen
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1.2 Ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen

Onderwijs 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
de onderwijshuisvesting, niet voor de 
inhoudelijke agenda van het onderwijs. 
We hebben een breed aanbod aan 
primair en voortgezet onderwijs. Voor 
het primair onderwijs is in een 
integraal huisvestingsplan beschreven 
welke scholen vervangen dienen te 
worden. Dat plan voeren we uit met 
vervangende nieuwbouw op de huidige 
locaties. Deze nieuwe scholen en de 
nieuwe scholen in Wilderszijde bouwen 
we volgens de laatste normen voor 
wat betreft duurzaamheid, ventilatie 
en ruimte. 

We zetten ons in voor een divers onderwijsaanbod met concepten die van elkaar 
verschillen. In onze dorpen zijn scholen van verschillende denominaties. We 
willen dat ook in nieuwbouwwijken ouders kunnen kiezen voor onderwijs dat bij 
hun levensovertuiging en opvoedingsidealen past.

Voor leerlingen die niet in onze gemeente naar school kunnen gaan en daarvoor 
ver moeten reizen stellen we leerlingenvervoer beschikbaar.

Taalonderwijs en digitale vaardigheden 
Niet iedereen spreekt, leest of schrijft goed Nederlands. Taal is een belangrijk 
middel om mee te kunnen doen in de samenleving en digitale vaardigheden zijn 
onmisbaar. We bieden analfabeten en laaggeletterden de mogelijkheid om 
Nederlands te leren via de programma’s van het Taalhuis van de Bibliotheek 
Oostland en zorgen dat er ook aanbod is om digitaal wegwijs te worden.

Sport 
Bewegen levert een bijdrage aan onze fysieke en mentale gezondheid en 
sporten heeft bovendien een sociale functie. Omdat we willen dat zo veel 
mogelijk mensen mee kunnen doen, zetten we in op breedtesport4. We werken 
de programmalijnen uit de sportvisie ‘scoren met sport’ verder uit. Daarbij 
stellen we een tarievennota op die aansluit bij het vastgestelde 
accommodatieplan en rekening houdt met de wens van de verenigingen voor 
een accommodatie die betaalbaar is en het verenigingsleven een thuisbasis 
geeft. 

4 Breedtesport: sport die door grote groepen beoefend kan worden, waar plezier en gezondheid belangrijk zijn
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Iedereen kan meedoen  
We zetten ons ervoor in dat iedereen die wil 
mee kan doen met sport. Dat doen we door 
clubs uit te nodigen om mee te doen met 
het sportakkoord en zich actief in te zetten 
voor specifieke doelgroepen, zoals senioren 
en re-integratiekandidaten. Dat doen we 
ook door ontwikkelingen rond G-sport te 
ondersteunen en door de aanstelling van de 
combinatiefunctionaris sport/
buurtsportcoach te verlengen. Die zorgt 
voor samenwerking tussen organisaties en 
toename van de sportdeelname door 
kwetsbare of risicogroepen. En door 
deelname aan het Jeugdsport- en 
cultuurfonds, zodat kinderen uit minimagezinnen lid kunnen worden van een 
sportclub of hun zwemdiploma kunnen halen.

Culturele ontwikkeling  
We stimuleren culturele activiteiten, die onder andere plaatsvinden in ’t Web in 
Bleiswijk, de Cultuurfabriek in Bergschenhoek, het Annie M.G. Schmidtpark en 
Cultuur aan het Lint. We investeren in een breedtecultuur die ruimte biedt aan 
tentoonstellingen, muziek-programmering, film, bibliotheek en klein theater. We 
steunen de bouw van een cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs en maken ons hard 
voor een culturele sector waaraan ook kinderen van minima kunnen deelnemen. 
We stimuleren daarom de samenwerking tussen culturele verenigingen en 
onderwijs door onder andere de inzet van de cultuurcoach. We subsidiëren 
culturele activiteiten en de inzet van de cultuurcoach/ combinatiefunctionaris 
cultuur. 

Verenigingsleven 
Een bruisend verenigingsleven brengt mensen bij elkaar, zorgt voor verbinding 
in de samenleving, geeft ritme en uitdaging voor vrijwilligers, spelers en leden, 
levert vriendschappen en betrokkenheid op en voorkomt eenzaamheid. We 
steunen verenigingen met betaalbare accommodaties of een financiële bijdrage 
in de vorm van subsidies, zodat ze nieuwe doelgroepen kunnen bereiken en 
aanbod kunnen ontwikkelen voor senioren en kwetsbare doelgroepen. We 
maken ons hard voor (gratis) cursusaanbod en een gratis VOG. En voor passende 
waardering voor vrijwilligers. We hechten belang aan een goede relatie met het 
Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) om tijdig knelpunten te signaleren.
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1.3 Gezonde leefomstandigheden

Veerkracht versterken 
Iedereen krijgt van tijd tot tijd te maken met tegenslag 
of problemen. Een deel van die problemen hoort bij de 
ontwikkelfase of leeftijd, een deel hangt samen met de 
omstandigheden. Wij vinden preventie heel belangrijk 
en willen voorkomen dat mensen te makkelijk in een 
hulptraject terecht komen. De komende periode zetten 
we in op preventief aanbod, met als doel dat mensen 
leren omgaan met de knelpunten. 

We doen dit door een loket in te richten waar inwoners 
terecht kunnen met praktische vragen over hun 
levensfase. We stellen voor om themaweken en 
bijeenkomsten te organiseren rond eenzaamheid en 
echtscheiding, alleenstaande ouders te coachen en door 
‘buurtouders’ met ervaringsdeskundigheid te koppelen aan gezinnen die dat op 
prijs stellen.

We vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen met sport, spel en 
cultuur en schoolactiviteiten. Daarom moet het kindpakket beschikbaar blijven.

Huisartsen vragen we om mee te doen met ‘welzijn op recept’ of ‘gezonde 
maaltijd op recept’. Wat ons betreft wordt levenslust aan de orde gesteld bij het 
‘keukentafelgesprek’. We stimuleren het gebruik van de 3B-bus en vinden het 
belangrijk dat er voldoende aanbod is van dagbesteding. We zetten ons in voor 
het realiseren van een reminiscentieruimte5 voor mensen met dementie en gaan 
op zoek naar ondernemers die een sociaal restaurant of winkel willen starten. 

We betrekken verenigingen, kerken en vrijwilligersorganisaties, ouderenkoepels 
en onderwijs bij de keuzes voor de inrichting van het sociaal domein.

Buitenruimte maakt het verschil 
De fysieke omgeving is medebepalend voor de gezondheid. Bij de (her)inrichting 
van woonwijken en buurten letten we er extra op dat ze goed bereikbaar zijn 
voor mindervaliden en dat er voldoende en toegankelijke openbare ruimte is, die 
uitnodigt tot fietsen, spelen, wandelen en recreëren. Daar waar het gebruik van 
de openbare ruimte knelt, geven we voorrang aan fietsers en wandelaars, 
bijvoorbeeld door de omgeving in te richten volgens de principes van ‘shared 
space’.

5 Reminiscentieruimte: ruimte met voorwerpen die herinneringen oproepen aan vroeger, bedoeld als ontspanningsruimte 

voor ouderen met dementie.



10

Gezond wonen 
De kwaliteit van de woning heeft invloed op de fysieke en mentale gezondheid. 
Geluidsoverlast van buren of uit de omgeving, hittestress in betegelde wijken, of 
een vochtig en tochtig huis dat de energierekening onbetaalbaar maakt, kunnen 
problemen opleveren. Hetzelfde geldt voor de effecten van ultrafijnstof en 
geluidsvervuiling, veroorzaakt door bijvoorbeeld de combinatie van overlast van 
verkeer op wegen en in de lucht. We vragen bij de corporatie en ontwikkelaars 
aandacht voor het wooncomfort en zijn bij nieuwe initiatieven kritisch op de 
leefruimte en leefkwaliteit van de gebouwde omgeving. 

Mentale gezondheid 
De kwetsbaarheid van onze mentale gezondheid is tijdens de coronacrisis extra 
duidelijk geworden. Eenzaamheid heeft in deze periode nog meer dan voorheen 
geleid tot ongelukkige en depressieve gevoelens. In de strijd tegen eenzaamheid 
pleiten we voor een breed scala aan activiteiten die ingezet worden tegen 
eenzaamheid en gericht zijn op meer verbinding. Dat betekent bijvoorbeeld dat 
we de coördinator eenzaamheid van Humanitas subsidiëren en de dagbesteding 
bij de Oudelandse Hof uitbreiden. We vinden samenwerking met andere 
partners, zoals het diaconaal platform, wijkverpleging en jeugd- en 
jongerenwerk6, belangrijk en ondersteunen nieuwe initiatieven op het gebied 
van eenzaamheid, het voorkomen en vroegtijdig herkennen van mentale 
klachten, of voor het omgaan met de gevolgen van corona.

1.4 Hulp waar nodig

Jeugdhulp 
Voor kinderen en jongeren die in de knel komen, is jeugdhulp nodig: van 
laagdrempelige inloop tot ingrijpende maatregelen. Het betrekken van ouders 
en opvoeders bij de hulptrajecten kan hulpverlening effectiever maken. Daarom 
zetten we bij eenvoudige hulpvragen meer in op de mede-inzet van het netwerk 
en het leren omgaan met problemen. 

Zo thuis mogelijk 
Idealiter groeien kinderen op bij hun eigen ouders. Wanneer dat niet mogelijk is, 
kiezen we bij voorkeur voor een situatie die zo thuis mogelijk is en zo dichtbij als 
mogelijk. We zetten ons de komende periode in voor een kleinschalig 
zorgconcept voor jongeren met een beperking, zoals een Thomashuis7 of voor 
jongeren die met wat extra aandacht zelfstandig kunnen wonen, zoals 
bijvoorbeeld bij Thomas op Kamers8. 

6 Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland en SAYF Lansingerland

7 Thomashuis: kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

8 Thomas op Kamers: kleinschalige woonvoorziening voor (jong)volwassenen die een heleboel dingen zelf kunnen, maar soms 

wat ondersteuning nodig hebben.
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Lokaal waar het kan 
Bij de inkoop van jeugdhulp kiezen we voor lokaal waar het kan, regionaal waar 
het moet. De inzet van de POH-GGZ jeugd9 bij de huisartsenpraktijken bouwen 
we daarom verder uit. En de samenwerking tussen het CJG en de 
jeugdconsulenten binnen Team Jeugd continueren we. 

Huiselijk geweld 
Huiselijk geweld is tijdens coronaperiode een nog grotere zorg geworden. 
Kindermishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld en seksuele uitbuiting zijn 
een feit, ook in Lansingerland. Wij hebben oog voor signalen en geven voorrang 
aan het opvangen en begeleiden van slachtoffers, zeker als ze minderjarig zijn. 
We werken hiervoor samen met Veilig Thuis. Met het Zorg- en Veiligheidshuis 
Rotterdam Rijnmond gaan we een plus-pakket aan.

Gezondheidszorg 
Een goede gezondheid begint met gezond gedrag. We geven de GGD ruimte 
voor de preventieve gezondheidszorg. Ook de problematiek van 
antibioticaresistentie verdient vanwege de toegenomen reisbewegingen meer 
aandacht van onze GGD. En ook de dreiging van een nieuwe pandemie vereist 
een goed georganiseerde GGD. 

We doen mee met (bewustwordings)campagnes en initiatieven voor gezond 
gedrag, zoals Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Stoptober en Rookvrije 
Generatie of de ‘Week van de Positieve Gezondheid’. Ook kopen we gastlessen in 
die op het voortgezet onderwijs worden gegeven over middelengebruik en 
soa- en aidsbestrijding.

Minimapolis 
We zetten in op een zo compleet mogelijk zorgaanbod via de minimapolis en 
ondersteunen waar nodig organisaties die een aanvulling zijn op de medische 
zorg, zoals Hospice Lansingerland en De Eerste Lijns Voorziening-voorziening 
van Medisch Hart Bleiswijk.

Schuldhulpverlening 
Leven met problematische schulden willen we het liefst voorkomen. We maken 
afspraken met organisaties om signalen op te pakken, zodat we zo vroeg 
mogelijk kunnen werken aan een effectieve oplossing en voorkomen dat de 
financiële problemen het leven gaan beheersen. We werken onder andere samen 
met SchuldHulpMaatje, Humanitas, de woningcorporatie en Kwadraad om 
huisuitzetting en dakloosheid te voorkomen. 

Om jongeren uit de schulden halen, nemen we hun schuld over in ruil voor een 
tegenprestatie. We sluiten ons aan bij initiatieven die schulden overnemen, zoals 
het Perspectieffonds in Den Haag. 

9 POH-GGZ jeugd: ondersteunt de huisarts en verleent zorg aan 0-18-jarigen met psychische klachten.
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Inloopactiviteiten en Wmo 
We vinden het belangrijk dat iedereen die ondersteuning of aanspraak nodig 
heeft, terecht kan bij organisaties die activiteiten of maatjes aanbieden, zoals 
Welzijn Lansingerland of Humanitas. Is er persoonlijke hulp nodig, dan zijn er 
Wmo-voorzieningen beschikbaar voor iedereen die dat nodig heeft. We willen 
hiermee voorkomen dat kwetsbare inwoners steeds verder achteropraken.  

Statushouders 
Onze gemeente werkt ruimhartig mee aan het huisvesten van statushouders. 
We doen dat samen met Humanitas voor een goede start in Lansingerland en 
begeleiding door ‘maatjes’. Er is oog voor psychische nood en trauma’s. Werken 
helpt bij integratie, maar voor jonge nieuwkomers vinden we het behalen van 
een diploma belangrijker. We zijn open over de keuzes rondom 
woningtoewijzing. Zo voorkomen we weerstand bij andere (urgente) 
woningzoekenden.
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2. Aantrekkelijke woonomgeving

Lansingerland is niet op papier ontstaan, maar is in de loop van eeuwen 
gegroeid langs vaarten en linten. Dat kenmerkt de structuur in ons landschap en 
de samenstelling van de inwoners in onze dorpen. We kennen gemixte en 
veelkleurige wijken, waar jong en oud samenwonen en waar mensen van 
verschillende leeftijden en met verschillende inkomenssituaties bij elkaar in de 
buurt wonen. Die identiteit kenmerkt ons en dat zie je terug in onze 
leefomgeving. 

Als gevolg van de autonome ontwikkelingen en de Vinexopgave groeit onze 
gemeente de komende jaren door. De nieuwbouwwijken bieden een gevarieerd 
aanbod en een aantrekkelijk woonklimaat. De lintstructuur van onze dorpen 
geeft houvast en herkenning in de ruimtelijke structuur en weerspiegelt de 
historische, organische groei. Maar ook het Recreatiegebied Rottemeren, de 
Groenzoom en de Vlinderstrik/Zuidpolder maken van Lansingerland een 
aantrekkelijke plek: een herkenbare, groene gemeente in verstedelijkt gebied. 
Dicht bij de stad, maar toch buiten. 

Dat karakter willen we vasthouden en versterken, ook in uitbreidingslocaties. In 
de komende periode willen we ons daarvoor in blijven zetten. Wat ons betreft 
versterken erfgoed en kunst in de openbare ruimte het eigene van onze dorpen 
en verdienen ze meer waardering en herkenbaarheid. 

2.1 Duurzaamheid

Duurzaamheid bovenaan 
We staan voor een grote opgave om te verduurzamen. Wat ons betreft staat 
duurzaamheid bij het maken van keuzes altijd op nummer 1. Alle plannen 
moeten bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van 
Lansingerland. Hiervoor wordt een afwegingskader ontwikkeld. 

Klimaatadaptatie 
We moeten voorbereid zijn op een veranderend 
klimaat. Dat betekent dat we in zowel bestaande als 
nieuwe wijken groene ruimte en ruimte voor 
wateropvang moeten realiseren. Voor nieuwe wijken 
stellen we daarvoor harde eisen op. Voor bestaande 
wijken maken we een plan hoe we deze verder 
kunnen vergroenen en ze kunnen voorzien van 
ruimte voor water. 

Verduurzamen woningen – isolatie 
Isolatie van bestaande woningen is een belangrijke 
maatregel om huizen te verduurzamen. Om huiseigenaren hierbij te helpen, 
vormen we een gemeentelijk fonds voor isolatie. 
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Energietransitie 
In de komende jaren moeten we de omslag maken van fossiele naar duurzame 
energie.  
Zolang we nog gebruik moeten maken van fossiele energie, pleiten we voor het 
toepassen van de “trias energetica”. Dit betekent dat we inzetten op het 
beperken van energieverbruik, op maximaal gebruik van energie uit duurzame 
bronnen en dat we, zolang het nodig is, fossiele brandstoffen zo efficiënt 
mogelijk gebruiken. Per wijk maken we een plan hoe we de omslag daar 
duurzame energie mogelijk maken.

Windmolens 
Onze gemeente moet voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn met de 
provincie om windmolens te plaatsen binnen de gemeentegrenzen. Als het 
binnen de regelgeving niet lukt om geschikte locaties voor windmolens te 
vinden, willen we dat dezelfde hoeveelheid energie wordt opgewekt met andere 
duurzame opwekkingsmiddelen, zoals zonnepanelen op daken van bedrijven.  

Circulariteit 
Om duurzamer te leven, is het van belang om spullen langer en vaker te 
gebruiken. De gemeente moet dan ook circulaire initiatieven zoals 
kringloopwinkels en repaircafés stimuleren en hen waar nodig en mogelijk 
ondersteunen. 

Afvalbeleid 
In de afgelopen periode heeft de gemeenteraad een nieuw afvalbeleid 
vastgesteld. Binnenkort treedt het Diftar-systeem in werking. Met dit systeem 
wordt de aangeboden hoeveelheid restafval bepalend voor het tarief dat 
inwoners betalen. De verwachting is dat dat het bewustzijn over het gebruik van 
materialen vergroot. We vinden het belangrijk dat over deze verandering goede 
communicatie plaatsvindt. 

Verduurzaming gemeente 
De gemeente moet zelf een bijdrage leveren aan de 
verduurzaming en een voorbeeldrol vervullen bij de 
vervanging van het eigen wagenpark en bij de 
verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Dat 
betekent ook dat ambtenaren binnen de gemeente 
zo veel mogelijk gebruikmaken van de fiets. We 
verwachten dat de gemeente ideeën van inwoners 
voor verduurzaming waar mogelijk met kennis 
ondersteunt en initiatiefnemers aan elkaar koppelt 
om ideeën verder te brengen. 
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Verduurzaming glastuinbouw 
De glastuinbouw in onze gemeente verbruikt veel energie en kan niet zonder. 
Daarom is het belang groot om deze energievraag te verduurzamen, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van restwarmte. De gemeente moet zich 
inspannen om de verduurzaming van de glastuinbouw mogelijk te maken.

Duurzame ondernemers 
We stimuleren duurzaam ondernemerschap in Lansingerland. De gemeente 
vervult ook hier een adviesrol. We vinden het belangrijk dat duurzame 
ondernemers, bij het inkopen van producten en diensten voor de gemeente, 
voorrang krijgen en dat duurzame ondernemers in het zonnetje gezet worden. 
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2.2 Wonen

Groei gemeente 
De gemeente Lansingerland groeit door. In de komende jaren passeren we de 
grens van 75.000 inwoners. Het is nog onduidelijk hoe groot onze gemeente 
uiteindelijk wordt. Wat ons betreft geldt er geen maximum voor het aantal 
inwoners in Lansingerland. Voorwaarde bij verdere groei is dat Lansingerland 
kwalitatief goede woningen in een goede omgeving bouwt, het dorpse en 
groene karakter versterkt en de Lintenstructuur respecteert. 

Woningbouwlocaties 
We maken onze woningbouwplannen af. Dat geldt voor de locaties die in het 
verleden al bestemd zijn voor woningbouw, zoals de Lange Vaart en de 
Merenweg in Bleiswijk en Wilderszijde en Wolfend in Bergschenhoek. Maar we 
zien dat er meer vraag is naar woningen in onze gemeente. We willen daarom 
ook onderzoeken welke locaties in de toekomst mogelijke woningbouwlocaties 
kunnen zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld ook verouderde bedrijventerreinen zijn. 
Uitgangspunt is daarbij dat we niet bouwen in de groene gebieden in onze 
gemeente. 

Driehoek Noordpolder 
In het verleden is de driehoek in de Noordpolder Berkel en Rodenrijs benoemd 
als woningbouwlocatie. We vinden dat woningbouw op deze locatie mogelijk is. 
Maar er moet wel een goede verkeersafwikkeling van deze wijk gerealiseerd 
kunnen worden. Goede participatie van de omwonenden is ook een belangrijke 
voorwaarde voor woningbouw op deze plek.

Bleizo-West 
Het gebied Bleizo-West, bij station Lansingerland-Zoetermeer, wordt de 
komende jaren omgevormd tot gebied met onder meer woningbouw. We 
steunen deze ontwikkeling, mits hier een gezonde leefomgeving wordt 
gewaarborgd en een gemixt aanbod van woningen wordt gerealiseerd. We 
vragen hierbij nadrukkelijk aandacht voor de aansluiting van Bleizo-West bij 
onze Lansingerlandse identiteit. 

Gevarieerd aanbod van woningen 
Bij nieuwe ontwikkelingen streven we naar een goede mix van woningen. Ons 
uitgangspunt is daarbij dat 50 procent van de woningen betaalbaar moet zijn. 
Dit betekent 25 procent sociale woningbouw, 15 procent betaalbare/middel dure 
huur en 10 procent woningen tot de grens van de Nationale Hypotheekgarantie. 
Hiermee bieden we ook ruimte aan starters op de woningmarkt. 
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Nieuwe woonvormen 
Iedere tijd kent zijn eigen woonvormen. En oudere huizen raken gedateerd of 
voldoen niet meer aan de huidige eisen. De komende jaren zetten we in op 
nieuwe vormen van woningbouw, zoals flexwoningen en tiny houses, ook als dat 
om tijdelijke voorzieningen gaat. Daarmee willen we knelpunten op de 
woningmarkt oplossen. Randvoorwaarde is ook hier een goede inpassing in de 
omgeving en goede woonomstandigheden. En uitgangspunt is dat alle 
woonvormen beschikbaar zijn voor alle doelgroepen: jongeren, alleenstaande 
ouders, eenpersoonshuishoudens, senioren en statushouders. 

Zorgen voor doorstroming 
De woningmarkt zit voor een deel op slot door onvoldoende doorstroming. Dit 
betekent dat mensen in een huis blijven wonen dat eigenlijk niet meer bij past 
bij de grootte van hun huishouden of hun inkomenssituatie. Samen met 
3B-wonen onderzoeken we nieuwe vormen om doorstroming te bevorderen, 
zoals appartementen met voorrang voor senioren die in hun eigen wijk kunnen 
blijven wonen. Of woonruimte met beperkte huurtermijn voor jonge starters op 
de woningmarkt. Doorstroming biedt ruimte aan starters om te gaan wonen in 
woningen die anders (nog) niet vrij zouden komen.  

Woningen voor statushouders 
Statushouders die in Lansingerland komen wonen gaan deel uitmaken van onze 
samenleving. Ze hebben een eigen plek nodig: passende woonruimte in een van 
onze dorpen. We blijven statushouders dan ook met voorrang een reguliere 
woning bieden in onze gemeente. 

Woningen voor arbeidsmigranten 
Bij diverse bedrijven in onze gemeente werken medewerkers uit andere 
Europese landen met een tijdelijk dienstverband. Voor deze arbeidsmigranten 
wordt passende huisvesting geregeld. Dit mag ook tijdelijke huisvesting zijn, 
mits dit kwalitatief hoogwaardige huisvesting 
is, die niet te geïsoleerd ligt en op redelijke 
afstand van onze dorpen wordt gerealiseerd. 

Woningen voor ouderen 
In de afgelopen jaren zijn woonwensen van 
ouderen veranderd. Veel ouderen blijven 
langer zelfstandig wonen. Tegelijkertijd zien 
we behoefte aan meer beschutte woonvormen 
waar ouderen wel zelfstandig maar samen met 
anderen wonen. Wij willen de komende jaren 
in de verschillende dorpen woonvormen 
toevoegen zoals een Knarrenhof of zoals het 
huidige St. Petrus in Berkel en Rodenrijs.
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Woningen voor starters 
Voor jongeren is het bijna onmogelijk geworden om eigen woonruimte te kopen 
of te huren. De schaarste in het aanbod zorgt voor hoge prijzen. We willen in de 
komende jaren zorgen voor betaalbare woningen voor jongeren die in 
Lansingerland willen blijven. Als dat niet kan met traditionele 
financieringsvormen, zoals de starterslening, en contracten, stellen we voor dat 
er gezocht wordt naar creatieve alternatieven.

2.3 Ruimtelijke ordening 

Burgerparticipatie bij ruimtelijke ontwikkelingen 
We vinden het van belang dat de omgeving goed betrokken wordt bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. De gemeente moet dan ook een afwegingskader opstellen dat 
doorlopen moet worden bij ruimtelijke ontwikkelingen om op een goede manier 
aan burgerparticipatie te doen. Bij initiatieven van inwoners is de initiatiefnemer 
in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het participatietraject, volgens het 
afwegingskader van de gemeente. De gemeente ondersteunt waar nodig 
particuliere initiatieven met een open houding en duidelijke afspraken over wat 
de gemeente wel en niet doet. 

Dorpen en dorpsvisies 
We zijn trots op de drie dorpen en de twee buurtschappen die samen 
Lansingerland vormen. Iedere dorpskern heeft zijn eigen sfeer en uitstraling en 
elk buurtschap zijn eigen karakter. Dit stimuleren we. Om dit verder te kunnen 
versterken, werken we voor ieder dorp en buurtschap een dorpsvisie uit. In deze 
dorpsvisie worden de sterke kanten van het dorp en het unieke karakter van de 
buurtschap uiteengezet en wordt aangegeven wat we kunnen doen om de 
leefbaarheid in het dorp of de buurtschap te versterken, het eigene te behouden 
en het karakteristieke onder de aandacht te brengen. De dorpsvisies krijgen een 
plek in de Omgevingsvisie. 

2.4 Groene gemeente

Groengebieden  
We koesteren onze groene gebieden. Uiteraard geldt dat voor de grote 
natuurgebieden zoals het Rottemerengebied, het Hoge en Lage Bergsche Bos en 
de Groenzoom. Maar het geldt ook voor de kleinere gebieden, zoals de 
Vlinderstrik (Zuidpolder), het Triangelpark en het Annie M.G. Schmidtpark. Deze 
gebieden moeten groen blijven. Voor de biodiversiteit is het van belang om deze 
gebieden ook goed aan elkaar te verbinden. 
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Biodiversiteit 
We vinden het van belang dat de gemeente waar mogelijk een bijdrage levert 
aan het stimuleren van biodiversiteit. Het maaibeleid in onze gemeente moet 
daarop gericht zijn, ook al kost dit extra geld. Dit kan bijvoorbeeld door de inzet 
van schapen, door te maaien na de bloei en door bermen te laten groeien zodat 
dit geschikte plekken voor insecten en vlinders worden. 

Natuur en recreatie 
De schepping is er ook om van te genieten. 
Natuurgebieden in onze gemeente moeten dan ook zo 
veel mogelijk toegankelijk zijn voor onze inwoners, 
uiteraard met behoud van de natuurwaarde. 

Lansingerland heeft gelegenheid voor ontspanning, 
recreatie, sport en spel. De openbare buitenruimte heeft 
tijdens de coronapandemie aan betekenis gewonnen. 
Mensen waarderen de ruimte en maken er meer en vaker 
gebruik van. Met deze ervaring willen we een nieuwe 
beoordeling doen van de speel- en ontmoetingsplekken 
om te kijken hoe ze nog beter kunnen worden afgestemd 
op het gebruik. Zo kan, volgens de sportvisie, het Annie 

MG Schmidtpark het grootste openbare sportpark worden. 

Buitenspelen 
Buitenspelen is leuk en bovendien goed voor 
de ontwikkeling van kinderen. We stimuleren 
dan ook de mogelijkheid om zo veel mogelijk 
buiten te kunnen spelen in onze gemeente. Bij 
vernieuwing van onze speeltuinen kiezen wij 
liever voor uitdagende natuurlijke 
speelplaatsen met voldoende begroeiing en 
uitdagende speelmaterialen dan voor saaie 
speeltuintjes met stoeptegels en klimrekken. 

Wandelen en fietsen 
In onze gemeente wordt veel gewandeld en 
gefietst. Dit willen we stimuleren door routes 
te voorzien van rust- en genietpunten. Dit 
vinden we met name van belang in gebieden 
waar veel ouderen wonen, die hiermee makkelijker een ommetje kunnen maken. 

Erfgoed en kunst 
Voor gemeentelijke monumenten stellen we subsidie beschikbaar, kunst in de 
openbare ruimte wordt goed onderhouden en erfgoed en kunst nemen we op in 
regionale fietsroutes. De plannen om kunst, historie en erfgoed zichtbaar te 
maken, werken we uit volgens de ideeën van Expo Lansingerland10.

10 Expo Lansingerland: plan om erfgoed, kunst en verhalen te bundelen in fiets- of wandelroutes om de ontstaansgeschiedenis 

van de kernen te leren kennen.
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2.5 Mobiliteit en bereikbaarheid

Meer aandacht voor alternatieven voor de auto 
Lansingerland is goed bereikbaar via openbaar 
vervoer en via snelwegen en provinciale wegen. 
Tegelijkertijd ervaren we dat de groei van het 
aantal huishoudens zorgt voor knelpunten bij de 
ontsluiting van onze wijken en dat de groei van 
de bedrijvigheid in onze regio een aanzuigende 
werking heeft, met name op de provinciale 
wegen. Daarom willen we meer aandacht voor 
alternatieven voor de auto, met name voor de 
korte ritten binnen de gemeentegrenzen en bij 
het gebruik van het openbaar vervoer. 

Fietsenstallingen 
Om het gebruik van de fiets te stimuleren, is het belangrijk dat er voldoende en 
kwalitatieve fietsenstallingen zijn. Wij gaan dan ook voor een bewaakte 
fietsenstalling voor fietsen en scooters in iedere dorpskern en bij 
OV-knooppunten. Bij deze fietsenstallingen zijn oplaadpunten aanwezig voor 
elektrische fietsen.   

Zwakke verkeersdeelnemers uitgangspunt 
Iedereen moet zich op een veilige manier door het verkeer heen kunnen 
bewegen. De gemeente moet dan ook volop inzetten op verkeersveiligheid. 
Zwakkere verkeersdeelnemers zoals fietsers, wandelaars en mindervaliden 
moeten uitgangspunt worden bij verkeersvraagstukken. De grootste knelpunten 
pakken we aan en daar waar op wandelroutes nog geen exclusieve ruimte is 
voor voetgangers, onderzoeken we op welke manier een veilig voetpad 
gerealiseerd kan worden. 

Verkeerseducatie en handhaving zijn keerzijden van dezelfde medaille. Voor 
beide maken wij ons de komende jaren hard. 

Duurzame mobiliteit 
We vinden het belangrijk dat de manier waarop we ons verplaatsen duurzamer 
wordt. In alle keuzes die de gemeente maakt op het gebied van mobiliteit moet 
duurzame mobiliteit dan ook voorop staan. Dat betekent dat er eerst wordt 
gekeken hoe fietsers en voetgangers zich goed kunnen bewegen door een wijk, 
dat goede OV-verbindingen worden gefaciliteerd en dat daarna pas de auto 
komt. Daarnaast moet de gemeente duurzaam verkeer stimuleren door de 
aanleg van laadplekken voor elektrische auto’s makkelijker te maken. 

Maximumsnelheid 
Verlagen van de maximumsnelheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 
vergroten van de verkeersveiligheid. Daarnaast heeft een lagere 
maximumsnelheid positieve duurzaamheidseffecten. Wij pleiten dan ook voor 
waar mogelijk een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de gehele 
bebouwde kom, met wegen die daarop aangepast zijn. 
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Parkeren 
Iedere wijk in onze gemeente kent een parkeernorm. Deze norm is gebaseerd op 
het autobezit in een gemiddelde wijk. In nieuwe wijken en wijken die dicht bij 
OV-knooppunten liggen, willen we de parkeernorm verlagen. Dit levert ruimte 
op voor een groene inrichting van plekken die anders parkeerplek zouden 
worden. En het stimuleert de keuze voor een andere manier van vervoer. Bij de 
aanleg van nieuwe parkeerplaatsen moet rekening worden gehouden met 
voldoende oplaadplekken voor elektrische auto’s. Nieuwe parkeerplaatsen 
worden uitgevoerd als groene parkeerplaatsen. Dit komt ten goede aan de 
klimaatadaptatie en aan de vergroening van de wijken. 

Deelmobiliteit 
Steeds vaker maken inwoners van onze gemeente gebruik van deelmobiliteit. 
Dat geldt voor auto’s, fietsen en scooters. We vinden dat deelmobiliteit moet 
worden gestimuleerd. Het levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming 
van onze gemeente. Voor het parkeren van deelscooters maken we specifieke 
opstelplekken die we opnemen in de APV. 

Provinciale wegen 
Onze gemeente wordt doorkruist en omgeven door verschillende provinciale 
wegen. We vragen bij de provincie blijvend aandacht voor de veiligheid van deze 
wegen. Met de groei van onze gemeente en de aanleg van de A16 wordt de 
doorstroming nog problematischer. Dat geldt met name voor de N209. De 
Provincie is verantwoordelijk om deze weg aan te passen op de toename van 
verkeer door de verlenging van de A16 en de woningbouwontwikkeling in 
Bergschenhoek en Bleiswijk.  

Rotterdam-The Hague Airport 
De aanwezigheid van een (zaken)vliegveld in onze directe omgeving is op dit 
moment nog een gegeven. Als gemeente hebben we niet direct invloed op het 
voortbestaan van Rotterdam -The Hague Airport. In de gemeenteraad van 
Rotterdam wordt al gesproken over het sluiten van de luchthaven en het 
bouwen van een woonwijk op deze locatie. Deze ontwikkeling zouden wij 
toejuichen. Voor nu houden wij vast aan de huidige openingstijden tussen 7.00 
en 23.00 uur. We zullen niet meewerken aan verruiming van de openingstijden in 
de randen van de nacht of extra vliegbewegingen. 
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3. Ondernemend klimaat

De lokale overheid speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de regionale 
arbeidsmarkt en de regionale economie. Maar de economie draait voor ons niet 
alleen om consumeren en groei. Veel belangrijker is de kwaliteit van leven en 
hoe we omgaan met schaarste. Want we beseffen steeds meer dat fossiele 
grondstoffen schaars zijn en we weten steeds meer wat de effecten zijn van 
onze -westerse- ecologische voetafdruk. 

Duurzame keuzes gaan voor de ChristenUnie niet alleen over groene 
alternatieven of biologische producten. We kiezen voor de bredere invalshoek 
van de SDG-doelen11 die Lansingerland heeft ondertekend. De SDG-doelen zijn 
duurzame ontwikkelingsdoelen die een (mondiaal) kompas zijn voor uitdagingen 
als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Maar deze doelen gaan ook over de 
rechtsstaat, eerlijk werk, verantwoorde consumptie en inkomensgelijkheid. We 
gaan voor een sterke toekomstgerichte economie met een sociaal hart en voor 
ondernemers die kiezen voor maatschappelijk rendement.   

Lansingerland is van oudsher een gemeente met veel glastuinbouw en 
aanverwante bedrijvigheid; veelal familiebedrijven die zich ook maatschappelijk 
inzetten. De glastuinbouw in onze gemeente is innovatief. De aanwezigheid van 
een researchafdeling van Wageningen University (WUR) onderstreept het 
innovatieve karakter. Dat kleurt onze identiteit. 

Ook voor de toekomst willen wij dat Lansingerland een gemeente blijft met 
actieve en betrokken ondernemers die zich inzetten voor een betere wereld en 
verantwoordelijkheid nemen voor de samenleving. We verwachten ook van hen 
dat ze zich inzetten om de wereld mooier aan de volgende generatie door te 
geven dan die nu is. 

11 SDG: sustainable development goals, ontwikkelingsagenda, vastgesteld door de lidstaten van de Verenigde Naties. www.

sdgnederland.nl.
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3.1 Ondernemen in Lansingerland

Horti Science 
Onze gemeente is een van de grootste glastuinbouwgemeenten van Nederland 
en bovendien de meest innovatieve glastuinbouwgemeente ter wereld12. Onze 
moderne en innovatieve glastuinbouwbedrijven worden ook wel aangeduid als 
Horti Science. De glastuinbouw levert een belangrijke bijdrage aan onze lokale 
economie. Wij zijn hier trots op en willen ons sterk blijven maken voor onze 
glastuinbouw. Wij vinden het van belang dat de gemeente de Horti Science in 
onze gemeente stimuleert en faciliteert. Bedrijven in deze sector moeten altijd 
bij een vast contactpersoon van de gemeente aan kunnen kloppen met hun 
vragen. En we moeten investeren in de Campusontwikkeling rond de locatie van 
Wageningen University Research (WUR) in Bleiswijk.

Samenwerken in de regio 
Samen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp vormt Lansingerland Oostland. 
Vooral voor onze ondernemers is dit de regio waarin ze intensief samenwerken 
en dat ook van de beide gemeenten verwachten. Ook binnen de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH) vormen Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp 
samen een sterke en vitale regio. Wij vinden het belangrijk dat het profiel van 
het Oostland scherper wordt en dat er binnen de regio meer aandacht komt voor 
het economisch belang van onze regio en de innovatieve kracht. 

Daarom is het belangrijk dat er een stevige overlegstructuur bestaat op het 
niveau van Oostland tussen bedrijfsleven en gemeentelijke overheid. Er wordt 
een gezamenlijke economische visie opgesteld met een actieagenda voor de 
versterking van Oostland als Horti Science-regio.  

MKB-vriendelijke gemeente 
Lansingerland kent van oudsher veel mkb-ondernemers. Voor hen is het 
belangrijk dat er ruimte is om te groeien, dat de bereikbaarheid voor klanten, 
personeel en goederen goed geregeld is en dat de regels helder zijn en 
financiële lasten niet te hoog. Ook is het belangrijk dat er voor werknemers 
geschikte woningen zijn en goede voorzieningen. Goed onderwijs, culturele 
voorzieningen en mooie sportaccommodaties zijn voor medewerkers belangrijk 
om hier prettig te leven. We stellen voor om het bedrijfsleven te betrekken bij 
het opstellen van de omgevingsplannen die vereist worden in de nieuwe 
Omgevingswet. Dit leidt tot betere oplossingen, ruimte om te ondernemen en 
meer diversiteit aan banen en opleidingsplaatsen.

12 Position Paper Lansingerland: Innovatieve glastuinbouwgemeente van wereldformaat - Prof.dr.ir.Leo F.M. Marcelis en Ir. Eric 

Poot, maart 2020
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Duurzaam ondernemersklimaat 
We vinden het van belang dat duurzaam ondernemen door de gemeente wordt 
gestimuleerd en gefaciliteerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat geïnvesteerd moet 
worden in het elektriciteitsnetwerk om projecten en ontwikkelingen op het 
gebied van verduurzaming mogelijk te maken. We vinden het belangrijk dat de 
gemeente hierin een actieve rol vervult en samenwerkt met bedrijven en lokale 
energiecoöperaties. 

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
Lansingerland kent diverse scholen waarop onze jongeren worden opgeleid voor 
de toekomst. We vinden het van belang dat onderwijs en arbeidsmarkt in onze 
gemeente goed op elkaar aansluiten. We pleiten dan ook voor duurzame 
samenwerking tussen onderwijs en ondernemers, vooral op VMBO en 
MBO-niveau, zoals die is vormgegeven in het SOB-Oostland13. Binnen deze 
samenwerking worden onder andere stageplekken geregeld tussen onze 
leerlingen en onze ondernemers. De gemeente kan deze samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven (financieel) ondersteunen. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
De waarde van werk mag niet onderschat worden. Het brengt eigenwaarde, 
zelfstandigheid, zingeving en zorgt dat mensen actief onderdeel kunnen 
uitmaken van de samenleving. In een inclusieve samenleving krijgt iedereen 
daarom een kans om te werken, op het eigen niveau, in een functie die passend 
is. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente zich samen met de ondernemers 
inzet voor het maken van goede matches tussen lokale bedrijven en inwoners 
die het niet lukt om op eigen kracht een baan te vinden.   

Bedrijven en ondernemers 
Onze gemeente kent heel veel bedrijven en ondernemers. We zijn trots op de 
hoeveelheid bedrijvigheid in onze gemeente. We zien niet alleen 
familiebedrijven die al generaties lang in onze dorpen gevestigd zijn, maar ook 
veel nieuwe ondernemers. Vaak weten deze ondernemers hun zaken prima zelf 
te regelen, maar als ze hulp nodig hebben moeten ze makkelijk bij een vast 
contactpersoon bij de gemeente terecht kunnen. Daarnaast kan de gemeente 
richting ondernemers, bijvoorbeeld via de ondernemersvereniging, een 
stimulerende rol vervullen bij innovatie en duurzaamheid. 

13 SOB-Oostland: samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.
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3.2 Rust en ontspanning

Tijd voor rust 
In de drukte van alledag is het goed om 
ook met regelmaat momenten van rust 
in te bouwen. We zien dat we dit met 
elkaar verleerd zijn. Onze samenleving 
haast maar door en rust lijkt soms ver 
te zoeken. De zondag die we als ultieme 
dag van rust hebben gekregen vinden 
we waardevol. We gunnen het onze 
samenleving om deze dag als wekelijkse 
rustdag te beleven. We zien daarom 
geen ruimte voor verdere activiteiten of 
uitbreiding van openstelling van winkels 
op zondag. 

Stimuleren van ontspanning 
Onze gemeente kent diverse plekken en mogelijkheden om te ontspannen. We 
zien graag dat ook ondernemers zich inzetten voor ontspanning en voor de 
lokale gemeenschap, bijvoorbeeld door sponsoring van sportverenigingen. In 
contacten met ondernemers vragen we hier aandacht voor. 

3.3 Verantwoord ondernemen

Duurzame ontwikkelingsdoelen 
Wereldwijd staan we voor verschillende grote opgaven. Soms is het lastig om te 
zien wat we hier lokaal aan kunnen doen. Een mooi hulpmiddel hierbij zijn de 
duurzame ontwikkelingsdoelen (eerdergenoemde SDG’s) van de Verenigde 
Naties. Deze doelen zijn ook lokaal goed toe te passen. Wij pleiten voor een 
gemeente die deze duurzame ontwikkelingsdoelen gebruikt als uitgangspunt 
voor al het beleid dat we ontwikkelen en die ondernemers stimuleert om ook 
met deze doelen aan de slag te gaan. 

Bedrijventerreinen 
Bedrijventerreinen, kantorenlocaties en levendige dorpskernen zijn belangrijk 
voor een vitale economie en voor werkgelegenheid voor onze inwoners. Daarom 
is een goede mix van wonen en werken belangrijk voor Lansingerland. Dat geldt 
ook voor de bereikbaarheid en voor de landschappelijke inpassing van nieuwe 
initiatieven op de bedrijventerreinen. Daar waar bedrijventerreinen in 
gezamenlijkheid worden gerealiseerd, vraagt dit afstemming in de profilering, 
zoals bij de A12-corridor en Bleizo.

Beheer bedrijventerreinen 
Onze gemeente kent in de verschillende dorpen diverse bedrijventerreinen. We 
stimuleren dat ondernemers gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor hun 
bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door parkmanagement. Op bedrijventerreinen 
waar dit nog niet bestaat, willen we dat de gemeente met ondernemers in 
gesprek gaat op welke wijze zij gezamenlijk verantwoordelijkheid willen nemen 
voor het bedrijventerrein waar zij gevestigd zijn. 
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Afstand tot de arbeidsmarkt 
Niet iedereen kan op eigen kracht een baan vinden. En sommige mensen hebben 
wat meer ruimte, begrip of begeleiding nodig om hun draai te vinden in hun 
werk. Voor deze mensen is de afstand tot de arbeidsmarkt te groot. We vinden 
het belangrijk dat de ondernemers in onze gemeente zich verantwoordelijk 
voelen om mogelijkheden te creëren voor inwoners die meer begeleiding nodig 
hebben. Daarom spreken we onze ondernemers erop aan dat ze die 
verantwoordelijkheid invullen. Ze kunnen daarbij gebruikmaken van de 
mogelijkheden die de participatiewet daarvoor biedt. 

Dorpscentra 
Ook in de centra van onze dorpen zijn veel ondernemers gevestigd. We willen 
dat de gemeente samen met deze ondernemers werkt aan bloeiende 
dorpscentra. We vragen ondernemers om ook zelf verantwoordelijkheid te 
nemen voor het centrum waarin hun winkel gevestigd is. De gemeente 
ondersteunt hierbij waar dat nodig is, bijvoorbeeld door het regelen van 
praktische zaken of het bij elkaar brengen van verschillende partijen. 
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4. Betrouwbare overheid

Voor de ChristenUnie staat niet de overheid of de markt centraal, maar de 
samenleving. We verwachten niet alles van de overheid, maar ook niet van de 
markt. We zien de overheid en de samenleving als het kan als bondgenoten die 
er samen voor zorgen dat Lansingerland een gezonde en aantrekkelijke 
gemeente is.

De gemeente heeft een aantal belangrijke taken die niet aan anderen 
overgedragen kunnen worden. De overheid is en blijft altijd verantwoordelijk 
voor de veiligheid van inwoners, voor ruimtelijke ordening en voor zorgtaken en 
maatschappelijke ondersteuning. 

We streven ernaar dat de overheid rechtvaardig is in de afweging en 
besluitvorming. Daar waar mensen het alleen niet redden en de kracht en de 
mogelijkheden van de samenleving tekortschieten, is de overheid het vangnet. 
Niet uit liefdadigheid, maar om recht te doen aan de kwetsbaren in onze 
samenleving en te zorgen voor bestaanszekerheid. Elk mens doet ertoe.

Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. De kloof tussen overheid en 
burger en tussen politiek en samenleving bestaat nog steeds. We vinden het 
belangrijk dat het gemeentebestuur met een open blik naar de buitenwereld 
kijkt en meer oog heeft voor wat er in de zogeheten leefwereld speelt. Inwoners 
mogen niet het slachtoffer worden van administratieve procedures uit de 
zogeheten systeemwereld. Dat vraagt volgens de ChristenUnie meer aandacht 
voor goed bestuur en voor integer, dienend leiderschap. 

4.1 Toegankelijk en bereikbaar

Bereikbaarheid gemeente 
De gemeente is dienstverlenend aan de Lansingerlandse samenleving. Een 
goede dienstverlening begint met goede bereikbaarheid binnen en buiten 
kantoortijden via verschillende kanalen. We zetten ons ook in voor goede fysieke 
bereikbaarheid van het gemeentehuis voor iedereen en voldoende 
parkeergelegenheid voor mindervaliden.

We willen dat inwoners goed ondersteund worden bij hun vragen, bijvoorbeeld 
door één vaste contactpersoon of aanspreekpunt aan te wijzen, ook als 
onderwerpen door verschillende afdelingen behandeld worden.  

Communicatie 
Het is belangrijk dat inwoners weten wat er speelt binnen de gemeente en dat 
de communicatie hierover duidelijk is. Hiervoor moet de gemeente dus 
gebruikmaken van verschillende kanalen: van sociale media tot pagina’s in de 
krant en, waar nodig, huis-aan-huis communicatie. We willen dat onze 
gemeentelijke communicatie proactief en duidelijk is. 
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Duidelijke taal 
Het taalgebruik van de gemeente is soms ingewikkeld voor inwoners. Daarom 
willen we dat de gemeente begrijpelijke taal gebuikt in alle brieven en berichten 
voor inwoners. Dit kan door in alle communicatie te kiezen voor B1-niveau14, 
zodat het grootste deel van onze inwoners begrijpt wat er staat. 

Spreekuren wethouders 
We willen dat de maandelijkse spreekuren van wethouders in de dorpen blijven 
bestaan. Ieder dorp heeft zijn eigen kernwethouder, die benaderbaar is voor 
vragen vanuit de dorpen. 

Burgerinitiatieven  
Onze samenleving zit vol met ideeën die Lansingerland mooier en beter kunnen 
maken. De gemeente moet openstaan voor deze ideeën. Inwoners die met een 
idee aankloppen bij de gemeente worden ondersteund in hun zoektocht hoe zij 
hun idee waar kunnen maken. Waar mogelijk geeft de gemeente via het 
zogeheten right to challenge of uitdaagrecht taken uit handen aan inwoners die 
dit beter of goedkoper kunnen. Bij het bespreken van initiatieven staat voorop 
wat wel kan, in plaats van de belemmeringen die er nog zijn. Vertrouwen is 
hierbij de basishouding. 

Dienstverlening 
Gemeentelijke dienstverlening vindt steeds meer digitaal plaats. Voor veel 
inwoners is dit een positieve ontwikkeling. Zij kunnen hun zaken met de 
gemeente vanuit huis afhandelen. Voor inwoners die digitaal of schriftelijk 
minder vaardig zijn is dit lastig. We willen dan ook dat er altijd ruimte blijft om 
zaken fysiek aan de balie te regelen, binnen een acceptabele wachttijd. Waar 
nodig gaan medewerkers van de gemeente bij mensen langs om hen te helpen 
met de zaken die ze met de gemeente moeten doen, als het voor hen niet 
mogelijk is om naar het gemeentehuis te komen. 

4.2  Weten wat er speelt

Ambtenaren op safari  
We vinden het belangrijk dat medewerkers weten wat er speelt in de gemeente 
waar ze werken. Dit betekent dat medewerkers niet alleen hun vakkennis 
bijhouden, maar ook contact houden met de samenleving. Om Lansingerland te 
leren kennen, mogen alle medewerkers elk jaar een dag stagelopen bij een 
organisatie of instelling in onze gemeente, die actief is in de sector waar ze 
werkzaam zijn.

Kansen voor jonge medewerkers 
We vinden het belangrijk dat de gemeente kansen biedt aan jonge, startende 
medewerkers. We zetten daarom in op stageplekken op alle afdelingen bij de 
gemeente en op een traineeprogramma, bijvoorbeeld in samenwerking met 
andere gemeenten in de regio. 

14 B1-niveau: eenvoudig Nederlands, begrijpelijk voor het grootste deel van de volwassen lezers.
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Gemeentelijke samenwerkingsverbanden 
Lansingerland blijft een zelfstandige gemeente. Maar onze gemeente werkt op 
diverse manieren samen met andere gemeenten. Bijvoorbeeld in het 
Middengebied, in de regio Rotterdam-Rijnmond en in de Metropoolregio 
Rotterdam-Den Haag. Het is van belang dat altijd duidelijk is wat onze 
gezamenlijke én Lansingerlandse belangen zijn in de samenwerking. We willen 
dan ook dat raad en college een jaarlijks gesprek voeren over regionale 
samenwerking en over de belangen van Lansingerland daarbij, om ook 
gezamenlijk de prioriteiten voor onze regionale samenwerking te bepalen. 

4.3 Financieel rentmeesterschap

Financiële keuzes  
De financiële positie van onze gemeente staat onder druk. De begroting voor de 
komende jaren laat een negatieve financiële ontwikkeling zien en er zijn nog 
diverse risico’s die effect kunnen hebben op onze financiële positie. We vinden 
het van belang dat we een robuust financieel beleid voeren. Het aflossen van 
schulden is wat ons betreft belangrijk, maar geen doel op zich. Een gemeente 
mag best schulden hebben, zolang dit geen onacceptabele financiële risico’s 
oplevert. En ook als er bezuinigd moet worden, moeten voorzieningen voor 
sport, cultuur en welzijn betaalbaar blijven voor onze inwoners. 

Enecogelden 
In de afgelopen periode heeft de gemeente de Eneco aandelen verkocht. De 
opbrengst hiervan kan voor een groot deel nog geïnvesteerd worden. We vinden 
het van belang dat deze investeringen een bijdrage leveren aan de grote 
opgaven waar onze gemeente voor staat, zoals bijvoorbeeld de opgave om te 
verduurzamen. Het is belangrijk om hier zorgvuldige afwegingen in te maken. 
Het door de gemeenteraad vastgestelde afwegingskader biedt hier goede 
handvatten voor. In het afwegingskader worden onder andere de mate waarin de 
investering een publiek belang dient en in hoeverre het past bij het 
toekomstperspectief van onze gemeente als randvoorwaarden genoemd.

4.4 Veiligheid

Veiligheid maken we samen 
Een veilig Lansingerland maken we met elkaar. We stimuleren initiatieven die 
bijdragen aan een veilige gemeente, zoals buurttoezicht. Inwoners die een 
bijdrage willen leveren aan de veiligheid van hun buurt worden hier door de 
gemeente in ondersteund.

Politiebureau 
Onze gemeente heeft een politiebureau in Berkel en Rodenrijs. We pleiten voor 
het voortbestaan van dit politiebureau in onze gemeente en voor goede 
openingstijden, waarop inwoners ook binnen kunnen lopen om hun aangifte te 
doen of vragen te stellen. 

Boa’s/handhavers 
De gemeente heeft zelf ook de mogelijkheid om ambtenaren in te zetten voor de 
veiligheid. Dit zijn de handhavers. We pleiten voor een uitbreiding van het aantal 
boa’s, tot 1 op de 5.000 inwoners. Hoewel de gemeente zelf niet gaat over het 
aantal wijkagenten, zien we ook hier graag een uitbreiding tot 1 wijkagent op 
5.000 inwoners. De gemeente moet hierop inzetten bij de politie. 
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Drugsvrije samenleving 
Het gebruik van drugs zorgt voor overlast en het schaadt de gezondheid. Drugs 
horen wat ons betreft dan ook niet thuis in de Lansingerlandse samenleving. We 
zetten in op het tegengaan van drugsgebruik in onze gemeente en het opruimen 
van drugslaboratoria en -teeltplekken in onze gemeente. We zijn tegen het 
vestigen van coffeeshops in onze gemeente en vinden het van belang dat de 
gemeente ook het gebruik van lachgas tegengaat. 

Vuurwerk 
Consumentenvuurwerk bij Oud en Nieuw is een oude traditie in Nederland, maar 
levert schade op aan de leefomgeving. Het zorgt bovendien voor ongelukken en 
heeft een grote impact op het milieu. We pleiten dan ook voor een 
vuurwerkverbod. Het liefst zien we dit gerealiseerd op landelijk niveau, maar 
zolang dit niet gebeurt, pleiten we ervoor om consumentenvuurwerk in 
Lansingerland te verbieden. In plaats daarvan onderzoeken we of er behoefte is 
aan vuurwerkshows in de drie dorpen met Oud en Nieuw. 

Cameratoezicht 
Een middel dat vaak wordt ingezet bij veiligheidsvraagstukken is 
cameratoezicht. Wij pleiten voor een zorgvuldige afweging rondom het inzetten 
van cameratoezicht. Dit betekent dat cameratoezicht alleen ingezet kan worden 
als een goede afweging is gemaakt tussen de veiligheidsvoordelen en de 
nadelen op het gebied van privacy en veiligheidsbeleving. Daarnaast hebben wij 
een voorkeur voor de inzet van mobiele camera’s op locaties waar dit tijdelijk 
nodig is boven het plaatsen van vaste camera’s. 

Ondermijning 
In een gemeente die verantwoord ondernemen belangrijk vindt, is geen plaats is 
voor criminele activiteiten. Helaas worden ook in Lansingerland steeds vaker 
bestaande legale structuren gebruikt voor illegale praktijken. Zo raken onder- 
en bovenwereld met elkaar verweven. Ook in onze gemeente worden onder 
andere ondernemers onder druk gezet om illegale bedrijfsactiviteiten te 
faciliteren. Dat maakt economie, bestuur en samenleving kwetsbaar. De 
overheid moet daarom inzetten op het bestrijden en voorkomen van dit soort 
praktijken, bijvoorbeeld door optimale inzet van bestuurlijke instrumenten zoals 
het Bibob-beleid en integrale controles. 

Naast een stevige repressieve aanpak is preventie, juist bij ondermijning, 
essentieel. We helpen ondernemers weerbaar te zijn tegen ondermijnende 
praktijken en werken met hen samen. Zo zijn ze onderdeel van de 
ketensamenwerking in het veiligheidsdomein, waarin vroegtijdig signaleren en 
beëindigen van criminele activiteiten het speerpunt is. We investeren met 
ketenpartners in weerbare jeugd, om te voorkomen dat zij betrokken raken bij 
de criminele onderwereld. 
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Veilige Publieke Taak en integriteit 
Naast inwoners en ondernemers moeten medewerkers van de gemeente veilig 
hun werk kunnen doen. Dat vraagt iets van het gemeentebestuur en de 
organisatie, maar ook inwoners zelf. Medewerkers in allerlei functies kunnen 
geconfronteerd worden (verbaal) geweld en ongewenst gedrag. Er worden 
daarom op basis van landelijke voorschriften15 maatregelen getroffen die een 
veilige werkomgeving bevorderen.

Ook integer handelen voor en door bestuur en organisatie is noodzakelijk voor 
een veilige werkomgeving en om ondermijnende praktijken te voorkomen. 
Ambtelijke en bestuurlijke integriteit staat bij ons hoog in het vaandel. Nieuwe 
medewerkers en bestuurders worden actief geïnformeerd over de betekenis 
hiervan. Daarnaast is er een vertrouwenspersoon beschikbaar voor medewerkers 
die zich niet veilig voelen. De veilige publieke taak en integriteit worden 
opgenomen in het Integraal Veiligheidsbeleid. 

 

15 Bijvoorbeeld de Handreiking Agressie en Geweld van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2011)


