Stem LOKAAL op LPN
Uw mening telt!
Verkiezingsprogramma 2018 Lokaal LPN
1. Algemeen
Lokaal-LPN is politiek ongebonden en probeert de wensen van inwoners om te zetten in
concrete maatregelen en acties.
Hierbij staat de leefbaarheid centraal. Dat draait om het samenspel tussen fysieke kwaliteit,
sociale kwaliteit, sociale kenmerken en veiligheid van de omgeving.
Bepalende factoren voor een omgeving om leefbaar te zijn, te worden, en te houden zijn:
●
●
●
●
●

●

De mate waarin de gemeente de door haar gestelde regels op het gebied van
leefbaarheid wel of niet handhaaft, en haar transparantie hierin.
De aanwezigheid van voldoende voorzieningen zoals scholen, winkels,
parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen, en bereikbaarheid.
Aspecten die de mate van (sociale) veiligheid bepalen zoals inbraak, drugsgebruik,
vandalisme en verkeer.
Zaken die te maken hebben met het milieu zoals vervuiling, zwerfvuil, luchtkwaliteit
en geluidsoverlast
De kwaliteit van de openbare ruimte zoals dat tot uiting komt in een al dan niet
verloederd straatbeeld, kapotte speeltoestellen en de onderhoudsstaat van parken
en straten etc.
Sociale kenmerken zoals de aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en
vormen van burenhulp.

Voor de ontwikkeling en concretisering van het hierop gerichte beleid staat voor Lokaal-LPN
in dit kader de samenwerking tussen gemeente, burgers, verenigingen en instanties
centraal. Dit vergt van onze raadsleden luisteren, eerlijkheid, heldere communicatie,
openheid en laagdrempeligheid.
Welke onderwerpen leven momenteel onder inwoners, waarop zij actie verlangen van het
gemeentebestuur? Om hierin inzicht te krijgen heeft Kieskompas een inwoner-consultatie
uitgevoerd voor het opstellen van politieke stellingen. Aan de hand daarvan kunnen
inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp richting geven aan de keuze van de partij
aan wie zij hun stem willen toevertrouwen.
Vanuit onze opvatting over leefbaarheid geven wij hierna een toelichting op de stellingen,
voor zover wij in staat zijn uw mening juist te verwoorden. Tenzij u, de kiezer, aangeeft dat
anders te zien.
2. Bestuur
In geval van belangrijke besluiten moeten de inwoners vooraf kunnen aangeven of de
gemeente een raadgevend referendum dient te organiseren. Om inwoners in het algemeen
beter te betrekken bij besluiten, zullen zij vanaf het begin in de gelegenheid worden gesteld
hun mening daarover te geven.
Hierbij zal men wel rekening moeten houden met de samenwerking met omliggende
gemeenten die is aangegaan om verschillende taken efficiënt te kunnen uitvoeren.

3. Cultuur en sport
Het stimuleren van persoonlijke initiatieven en inzet om meer samenhang tussen inwoners
te stimuleren verdient ondersteuning. Deze vrijwilligers verdienen voorrang bij het
verstrekken van subsidies. Het gaat hier om activiteiten die variëren van sport tot culturele
evenementen.
Het is belangrijk dat iedere inwoner hieraan deel kan nemen. Toegangsdrempels voor lagere
inkomens moeten worden weggenomen.
4. Economie en financiën
Wij moeten steeds langer werken tot aan ons pensioen. De beschikbaarheid van passende
werkgelegenheid verdient daarom meer aandacht van de gemeente. Mits bedrijven binnen
de milieuwetgeving en -normen blijven, kunnen zij zich in onze gemeente vestigen.
De gemeente moet zich niet bemoeien met de marktwerking. Dat houdt onder meer in geen
lokale belasting heffen op leegstaande panden, niet meebetalen aan de verbetering van
winkelcentra of maatregelen treffen om winkelcentra aantrekkelijk te houden door
bijvoorbeeld vestiging op bedrijventerreinen te blokkeren.
De gemeente moet zijn aandelen in Eneco verkopen en de opbrengst mede benutten om de
OZB te verlagen.
De hondenbelasting kan worden afgeschaft.
5. Jeugd en onderwijs
De gemeente moet zich meer inzetten voor ondersteuning van jonge gezinnen, variërend
van kinderopvang tot bemiddeling bij vechtscheidingen.
Ook is meer inzet nodig voor de begeleiding van hangjongeren, die bij voorkeur gericht
wordt op preventie in plaats van op een harde aanpak.
6. Natuur en milieu
Het is zinloos als gemeente geld uit te trekken voor de opvang van gewonde wilde dieren.
De gemeente beschikt naar verhouding over veel groen. Het aanplanten van extra bomen is
daarom overbodig, helemaal als dit ten koste gaat van parkeerplaatsen. Veel inwoners
verstenen hun tuinen zelfs tot parkeerplaatsen.
De gemeente levert voldoende inspanning voor het onderhoud van groen. Meer geld hieraan
besteden is niet nodig.
De plaatsing van enkele windturbines levert nauwelijks een bijdrage aan schone lucht, maar
veroorzaakt wel een forse horizonvervuiling. Dus geen windturbines in onze prachtige
gemeente.
Milieumaatregelen mogen de lokale lasten in totaliteit niet doen stijgen. Herbalanceren om
mensen meer bewust te maken van milieubelastend gedrag kan, bijvoorbeeld door inwoners
die meer restafval produceren daarvoor te laten betalen.
7. Sociale zaken
De gemeente moet geen extra geld uittrekken om statushouders te helpen integreren.
Mensen met een bijstandsuitkering worden verplicht een tegenprestatie te leveren voor de
samenleving.
8. Veiligheid
Er moeten meer orde handhavers (BOA's) in de wijken surveilleren, ook al leidt dat tot
hogere kosten.

Met het oog op ook de vraag in de gemeente wordt onderzocht of er In Pijnacker-Nootdorp
behoefte is aan de vestiging van een coffeeshop.
Op oudjaarsdag mag vuurwerk in de gehele gemeente worden afgestoken, met uitzondering
van kwetsbare gebieden.
In de gemeente moet meer cameratoezicht komen op daarvoor in aanmerking komende
plaatsen.
9. Verkeer en vervoer
De gemeente moet het aantal wegobstakels in woonwijken beperken voor zover de naleving
van de snelheidsbeperking in 30 km-zones daartoe noodzaakt.
Om de verkeersdoorstroming in Pijnacker-Nootdorp te verbeteren moeten er meer wegen
komen. Ook moet binnen dit budget meer geld worden gereserveerd voor de stimulering van
fietsverkeer.
10. Wonen en bouwen
De bouw van ouderenwoningen kan worden gestimuleerd door bouwgronden daarvoor te
bestemmen. Het is aan projectontwikkelaars deze woningen tegen marktconforme
voorwaarden te realiseren.
In dit verband is het ook geen taak van de gemeente goedkope leningen te verstrekken aan
mensen die hun huis willen verbouwen om er langer in te kunnen blijven wonen.
Minimaal 30% van de nieuwbouwwoningen moet sociale huurwoningen zijn.
Afhankelijk van het strategisch benodigde tuinbouwareaal mogen geen tuinbouwbedrijven
verdwijnen voor de bouw van meer woningen.
11. Zorg
Inwoners moeten zelf een budget krijgen om zorg in te kopen (PGB), maar dit mag niet tot
hogere kosten voor de gemeente leiden.
Wanneer de toelage voor jeugdzorg vanuit het Rijk ontoereikend is, zal dit tekort niet door de
gemeente worden aangevuld, maar naar andere oplossingen worden gezocht binnen de
bestaande begroting.
Voor klachten over de gemeentelijke zorg moet een lokale ombudsman komen.
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