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1. Inleiding
Leefbaar 3B heeft in de zeventien jaar dat zij bestaat een sterke positie bereikt in
Lansingerland. Sinds 2010 is Leefbaar 3B de grootste fractie in de raad en heeft zij haar
stempel gezet op het gevoerde beleid. De belangen van inwoners, verenigingsleven en
ondernemers staan centraal. Leefbaar 3B is een echte lokale partij zonder landelijke sturing.
Een meerderheid van de Nederlandse bevolking gelooft niet meer in de landelijke politiek en
zet zich af tegen niet luisterende politici. Het lijkt er soms op dat landelijke politici de binding
met de samenleving kwijt zijn geraakt, geen gevoel meer hebben voor wat er echt speelt in
de leefomgeving. Het tijdperk van afstandelijk besturen is voorbij. Een nieuw tijdperk van de
netwerksamenleving en ruimte geven aan wat dichtbij huis leeft in de samenleving kondigt
zich aan.
De koers van Leefbaar 3B sluit naadloos aan bij deze noodzakelijke democratische
vernieuwing, waarbij we elkaar weer gaan vertrouwen. Waar integriteit en de publieke zaak
belangrijker zijn dan persoonlijke of partijpolitieke status. Waarin de politiek en de ambtelijke
organisatie er voor de inwoner zijn en niet andersom. Waar gemeenschappelijke waarden en
verbinding weer belangrijk zijn.
Respect voor elkaars standpunten is van groot belang en met het credo “Gewoon Doen”
worden de beste resultaten bereikt.
Leefbaar 3B heeft de ambitie om wederom de grootste partij in Lansingerland te worden en
wil in de komende raadsperiode deelnemen in het college van Burgemeester en
Wethouders. Onze lijsttrekker Simon Fortuyn is voor een tweede termijn als wethouder
beschikbaar.
Raadsleden, wethouder en bestuursleden van Leefbaar 3B zijn

Betrouwbaar, Betrokken en Bereikbaar
2. Missie
Leefbaar 3B richt zich op de belangen van alle inwoners, het verenigingsleven en de
ondernemers van Lansingerland. We staan voor een veilige, duurzame, groene gemeente
met een dorpskarakter waar je prettig kunt wonen en werken, waar de (dorps)binding groot
is, een goed ondernemersklimaat heerst en waar je, met alle voordelen van de omliggende
grote steden, heerlijk kunt recreëren. Dat is het Lansingerland waar Leefbaar 3B zich voor
inzet.
Leefbaar 3B is de lokale partij van Lansingerland en op geen enkele wijze gebonden aan
landelijke partijen of groeperingen. De kandidaten van Leefbaar 3B hebben allemaal
verschillende maatschappelijke en politieke achtergronden en zijn daardoor een ideale
afspiegeling van de Lansingerlandse samenleving.

3. Visie







“Schoon, heel en veilig” is een voorwaarde voor een leefbare samenleving, die we
voortdurend willen verbeteren.
Alle initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van een directe democratie, zodat
inwoners meer invloed op de besluitvorming krijgen, worden door Leefbaar 3B omarmd.
Voorbeelden zijn om voor sommige ideeën de invoering van een lokaal raadgevend
referendum mogelijk te maken en open te staan voor initiatieven van bewoners,
ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties.
We willen intensief samenwerken met omliggende gemeenten.
Leefbaar 3B heeft een positief kritische rol in het controleren van het college van B&W.
Op Leefbaar 3B kun je rekenen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
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4. Resultaten periode 2014-2018
 Spreekuur wethouders in elk van de drie dorpen
 Voor inwoners een vast aanspreekpunt gemeentelijke wijkbeheerder
 Brede Burgerparticipatie op wijk en buurtniveau van speeltuin tot
verkeersmaatregelen
 125 zelfbeheergroen contracten gesloten
 Burgerinitiatieven (allianties) zijn op stoom
 Burgerparticipatie heeft een plek gekregen in de gemeentelijke besluitvorming
 Mobiliteitsplan Berkel en begin gemaakt met uitvoering
 Steeds beter fietsveiligheid in samenwerking met de Fietsersbond en
burgerpanel
 Bewaakte fietsenstalling Biesieklette bij metrostation Westpolder
 Bushalte bij het gemeentehuis
 Buslijn 173 naar Bleiswijk blijft en wordt verbeterd
 Gemeentehuis wordt goed toegankelijk voor minder valide bezoekers
 Vrije inloop (zonder afspraak) bij Publiekzaken gemeentehuis is weer mogelijk
 Snelle gemeentelijke communicatie via alle sociale media kanalen
 € 37,5 miljoen voor geluidsmaatregelen HSL, inclusief geluidschermen bij
Kruisweg. Dit in co-creatie met de Stichting Stop herrie HSL en Prorail
 € 5 miljoen subsidie via bureau Geluidsanering voor geluidschermen langs de
N209 in Bergschenhoek, Bleiswijk en Kruisweg
 € 115 miljoen extra voor bovenwettelijke maatregelen A16 Rotterdam
grotendeels ten gunste van Lansingerland
 De kosten voor het ophalen van vuil is voor de inwoners ten gevolge van
betere afvalscheiding met € 120,00 per huishouden per jaar gedaald
 Alle vuilcontainers in het openbaar gebied gaan ondergronds
 Meerjarig programma opruimen zwerfvuil
 Maaien, vegen, zwerfvuil en onkruidbestrijding worden teruggebracht naar het
oorspronkelijke hogere kwaliteitsniveau
 In de financieel slechte tijd zorgden twee amendementen van Leefbaar 3B
(2013 en 2014) voor een rem op de investeringen, waardoor de schuld minder
opliep.
 Besloten is het aantal handhavers op straat (BOA’s) uit te breiden
 Overlast bij Waterspeeltuin Bleiswijk aangepakt
 De Rotterdampas blijft beschikbaar voor inwoners van Lansingerland
 Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs behouden elk hun
bibliotheek
 Het gemeenteloket het SPiL is behouden voor Bleiswijk
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5. De 12 speerpunten voor 2018-2022
1.

Verbetering kwaliteit buitenruimte
Leefbaar 3B wil minder onkruid, nette straten, minder zwerfafval en goed
bijgehouden groen. Leefbaar 3B gaat voor kwaliteit in de wijken.

2.

Lastenverlaging
Leefbaar 3B zet in op verdere van verlaging van de lokale lasten. Wij zetten in op
voortzetting van gedegen financieel beleid.

3.

Investeren in Veiligheid
Leefbaar 3B vindt dat de handhaving op straat beter moet. Huftergedrag,
vuildump, overlast en criminaliteit worden actief, zichtbaar en effectief aangepakt.
Meer handhavers (BOA’s) en politie op straat.

4.

Opwaardering huishoudelijke hulp voor senioren
Leefbaar 3B wil herintroductie van een “praatje pot” in de thuishulp om tijd vrij te
maken om er achter te komen hoe het echt met iemand gaat.

5.

Betaalbare woningen in Lansingerland en voorrang voor eigen jongeren
Leefbaar 3B vindt dat jongeren geboren en/of opgegroeid in Lansingerland, maar
ook ouderen voorrang moeten krijgen bij het huren van een sociale huurwoning.
Jongeren moeten niet gedwongen worden buiten Lansingerland te gaan wonen.

6.

Gratis Openbaar Vervoer RET voor inwoners van Lansingerland die AOW
hebben
Leefbaar 3B ziet dit als een bewezen effectief middel tegen eenzaamheid. Het
draagt ook bij aan het milieu. Ouderen met alleen een AOW of met nog een klein
pensioentje erbij worden hierdoor mobieler.

7.

Flexibel openbaar vervoer, zonder vaste op- en uitstappunten binnen de
drie dorpen in Lansingerland
Leefbaar 3B vindt de reguliere busverbindingen tussen de dorpen onderling en
de OV-knooppunten te beperkt qua route. Leefbaar 3B eist maatwerk.

8.

Dorpsbinding
Leefbaar 3B is en blijft van mening dat alle drie de dorpen en de twee
buurtschappen een eigen dorps karakter hebben en in beleid en uitvoering
specifieke aandacht moeten krijgen om de leefbaarheid te waarborgen.

9.

Wensen en mening van de inwoner TELT
Leefbaar 3B wil dat de raad van Lansingerland een raadgevend referendum
mogelijk maakt om de mening van de inwoners te peilen.

10. Dienstverlening
Leefbaar 3B vindt dat de grondhouding op het gemeentehuis moet zijn: “Hoe kan
ik u helpen” en niet: “Nee, dat kan niet omdat……..” De gemeente is er voor de
inwoner.
11. Werken aan het klimaat
Leefbaar 3B staat positief tegen lokale initiatieven om te werken aan een goede
wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.
12. Geen betaald parkeren
Leefbaar 3B wil in Lansingerland geen betaald parkeren.
______________________________________________________________________________
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6. Het verkiezingsprogramma “Samen maken we het Leefbaar”
Dit verkiezingsprogramma 2018-2022 is mede gebaseerd op belangrijke onderwerpen die
zijn ingebracht door inwoners van Lansingerland en informatie die wij hebben ontvangen van
lokale en regionale belangenorganisaties. Het programma is opgebouwd uit zeven
hoofdthema’s:
 Samen (be)sturen
 Veiligheid
 Jeugd en Jongeren
 55-plus en ouderen
 (Dorps-)binding
 Leefomgeving en duurzaamheid
 Financiën, Economie en Ondernemen

6.1. Samen (be)sturen
De kanteling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving betekent dat meer en meer
een beroep moet worden gedaan op daadkracht en talenten uit de samenleving. Naast
benutten van denk- en handelingskracht (burgerparticipatie) wordt een apèl gedaan op de
eigen verantwoordelijkheid en bestaande of nieuw te ontwikkelen netwerken (familie,
vrienden, buurt, vereniging, bedrijfsleven). Die samenwerkingsverbanden worden breed
ingezet voor
 Vrijwilligerswerk
 Mantelzorg
 De inkoop of het opwekken van duurzame energie in de eigen wijk
 Een mee(be)sturend buurtplatform
 Buurttoezicht
 Onderhoud van openbare buurtplantsoenen
 Deelname aan het burgernet.
Een woonwijk binnen een dorp is het kleinst beïnvloedbare gebied en zeer bepalend voor de
inwonerstevredenheid. Verbeter je de wijk, dan verbeter je het dorp en je eigen gemeente.
Leefbaar 3B vindt dat de gemeentelijke organisatie er moet zijn voor de inwoners. Dat de
inwoner de klant is. Om de klant goed te helpen moet de inwoner op het gemeentehuis ook
gezien worden als klant. Daarbij is een vraaggerichte dienstverlening van de gemeente van
groot belang voor de inwoners. Informatie en communicatie vanuit het gemeentehuis naar de
inwoners, bedrijven en instellingen moet goed, begrijpelijk en gemotiveerd gebeuren. Op hun
beurt kunnen de inwoners de gemeente benaderen en dan moeten zij snel en duidelijk
antwoord krijgen op vragen en opmerkingen die zij hebben gesteld.
Als een inwoner of bedrijf met een vraag in het gemeentehuis komt, moet de grondhouding
zijn: “Hoe kan ik u helpen” en niet “Nee, dat kan niet omdat….”. Dus de ambtenaar
onderzoekt in eerste instantie met de inwoner, het bedrijf of de instelling onder welke
voorwaarden iets wel kan en niet waarom iets niet kan.
De gemeentelijke organisatie moet klantgedreven zijn. De waarde van de gemeente voor de
klant is belangrijk. Klantgedreven denken en handelen is van groot belang en vraagt om een
andere houding van de gehele gemeentelijke organisatie om succesvol te zijn.
Leefbaar 3B staat achter de grondgedachte van het streven naar een kleinere overheid. De
gemeente zet in op het zo veel mogelijk uitbesteden van werkzaamheden in de buitenruimte
en stuurt heel goed op de kwaliteit van die werkzaamheden.
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Standpunten Leefbaar 3B
 Bewonersgroepen kunnen, als zij dat willen, hun wijk beheren en onderhouden. Bij
deze wijkgerichte aanpak hoort een bijbehorend wijkbudget, met slechts een beperkt
aantal onderhoudsregels.
 Inspraak en (mede)zeggenschap moeten voor inwoners eenvoudiger en
toegankelijker worden. Een voorbeeld is een wijkgericht digitaal referendum.
 Bewonersinitiatieven moeten, na een inhoudelijke beoordeling, beloond kunnen
worden en niet om een budgettaire reden worden afgewezen.
 Een inwoner of ondernemer heeft, ook al gaat het over meerdere beleidsterreinen,
één ambtelijke aanspreekpersoon op het gemeentehuis.
 De gemeentelijke organisatie is slagvaardig, klantgedreven en werkt effectief en
efficiënt.
 Ambtenaren die bij de gemeente komen werken krijgen een uitgebreide introductie,
zodat zij de gemeente, de drie dorpen en de wijken goed kennen.
 Voor inwoners, verenigingsleven en bedrijven moeten de burgemeester en de
wethouders gemakkelijk bereikbaar zijn. De wethouderspreekuren blijven
gehandhaafd.
 De gemeente maakt actief gebruik van het initiatief, de kracht, de kunde en de
kwaliteit van inwoners, bestuurders van verenigingen en ondernemers.
 Inwoners worden door het college van B&W tijdig, vooraf, open en duidelijk
geïnformeerd over voorgenomen plannen van de gemeente.
 Bij de behandeling van een verzoek aan de gemeente moet in het gemeentehuis de
grondhouding zijn: “Ja, we gaan kijken onder welke voorwaarden uw verzoek kan
worden ingewilligd”.
 Afspraken en toezeggingen die vanuit het gemeentehuis worden gemaakt met
inwoners en organisaties worden altijd vastgelegd en nagekomen.
 Het gemeentehuis moet optimaal benut worden door het ook beschikbaar te stellen
voor tentoonstellingen en muziekuitvoeringen. Daarnaast is het een gratis
vergaderlocatie voor (wijk-, sport-, buurt-)verenigingen en een ontmoetingsplek voor
binnenwandelende inwoners met een gezellige koffiebar, leestafels, gratis wifi en een
vriendelijke gastvrouw of gastheer.

6.2. Veiligheid
Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om een aantrekkelijk gemeente te blijven, waar
inwoners en bezoekers zich welkom, thuis en veilig voelen. Dat begint met het op orde
hebben en houden van de basisveiligheid. De toenemende import van grote
stedenproblematiek moet hardhandig worden aangepakt.
Lansingerland heeft zijn veiligheidshuishouding nog niet op orde. Dit blijkt uit de
“Veiligheidsheidsmonitor 2017”. Het huidige tekort van vijf wijkagenten is onacceptabel. De
landelijke norm is 1 wijkagent op 5.000 inwoners, dat betekent 12 wijkagenten voor
Lansingerland.
De focus van de inzet van (wijk)agenten, breed inzetbare handhavers (BOA’s),
jongerenwerkers op straat en cameratoezicht moet liggen bij preventieve en
gedragsveranderende aanpak. Een goed georganiseerde samenwerking met buurttoezicht,
scholen, verenigingsleven en natuurlijk de bewoners in de dorpen zelf, is daarbij een
vereiste. Handhaving door politie en gemeentelijke handhavers gebeurt als preventieve
aanpak niet heeft gewerkt. Leefbaar 3B wil met dit doel voor ogen in zowel Bleiswijk,
Bergschenhoek als Berkel en Rodenrijs investeren in de uitbreiding van meer
(dorps)handhavers (BOA’s).
______________________________________________________________________________
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De sterke groei van onze gemeente leidt tot meer verkeer, waardoor de verkeersveiligheid
onder druk komt te staan en dus aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
Standpunten Leefbaar 3B
 Het aantal breed inzetbare handhavers (BOA’s) moet naar minimaal acht worden
gebracht om gericht gedrag van inwoners rondom scholen, bij winkelcentra, in de
wijken en in recreatiegebieden te beïnvloeden. Indien nodig wordt handhavend
opgetreden.
 Het huidige tekort van vijf wijkagenten is onacceptabel. Leefbaar 3B eist dat de
korpsbeheerder zicht houdt aan de landelijke norm van 1 wijkagent op 5.000
inwoners;
 Het politiebureau van Lansingerland moet open zijn voor het doen van aangifte en
het melden van klachten aan het bureau van een agent, zodat inwoners daarvoor niet
naar een politiebureau in Rotterdam moeten.
 Instellen van een maandelijks spreekuur van de wijkagent.
 Inzetten mobiel cameratoezicht bij overlastgevende of risicovolle hotspots in de
gemeente. Naast een preventieve werking worden bij daadwerkelijke overtredingen
ook de opsporingskansen vergroot.
 Intensieve samenwerking tussen politie, gemeentelijke handhavers (BOA’s),
jongerenwerk en Buurttoezicht.
 Stimuleren, faciliteren, uitbreiden en ondersteunen van Buurttoezicht Lansingerland.
 Goede straatverlichting in de winkelcentra, zodat er geen donkere meer plekken zijn.
 Geen coffeeshop in Lansingerland.
 Het is noodzakelijk om snelheidsbeperkende maatregelen te treffen ter verbetering
van de verkeersveiligheid op fietspaden in het Recreatieschap Rottemeren.
 Verkeerseducatie ook aanbieden in het voortgezet onderwijs.
 Doorgaande fietspaden zijn goed onderhouden, goed verlicht en veilig om het gebruik
van de fiets te bevorderen.
 30 km zones alleen daar waar nodig inrichten en als de handhaving mogelijk is.

6.3. Jeugd en Jong Volwassenen
Onze jeugd en jongeren hebben het recht om gezond, veilig en kansrijk op te groeien in
Lansingerland. Als ze volwassen zijn, moeten ze zelfstandig in onze gemeente kunnen
blijven wonen.
Leefbaar 3B streeft er naar dat voor de gehele gemeente tenminste 20% (thans gedaald tot
onder de 19%) van de totale woningvoorraad tot de sociale woningvoorraad blijft behoren.
Om dit te realiseren dient een inhaalslag plaats te vinden. Deze mogelijkheid dient zich
onder andere aan op de locatie Wilderszijde, door daar 25% van het aantal woningen te
bouwen als sociale huurwoning (3B Wonen). De inhaalslag wordt voltooid als ook in andere
nog te realiseren woningbouwlocaties 25% van de woningen gebouwd wordt als goedkope
huurwoning.
De gemeente heeft geen invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Wel heeft de gemeente
een rol bij de schoolgebouwen. Deze gebouwen moeten een goede kwaliteit hebben.
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Standpunten Leefbaar 3B
 Beschikbaar komende huur- en/of starterswoningen moeten eerst aangeboden
worden aan de woningzoekende jongeren uit of opgegroeid in Lansingerland, voordat
zij beschikbaar komen voor de regio.
 Er dient jaarlijks een aanzienlijke toename gerealiseerd te worden van:
- Sociale huurwoningen tot € 710 per maand.
- Vrije sector huurwoningen in de prijscategorie van € 710 tot € 850 per maand.
Deze huurprijs moet door de gemeente in het voortraject met de
ontwikkelaar/bouwer voor een lange termijn worden geborgd.
- Koopwoningen tussen de € 140.000 en € 180.000 v.o.n.
- Levensloopbestendige woningen.
 Meer woningen ten behoeve van beschermd wonen voor 18+ inwoners, die niet
volledig zelfstandig kunnen wonen.
 De twee nachtbussen (BOB-bus) naar Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs (beiden via
Bergschenhoek) moeten vrijdag- en zaterdagnacht blijven rijden.
 Indien de pilot nachtmetro in 2018 positief uitpakt, zet Leefbaar 3B er op in dat de
metro vrijdag- en zaterdagnacht altijd pas om 01:30 uur aan de laatste rit begint.
 Onze jeugd mag niet in armoede opgroeien. De gemeente Lansingerland organiseert
rondom het betreffende gezin een op maat gerichte aanpak.
 Leefbaar 3B wil vanuit de gemeente samenwerking tussen de jongerenorganisaties
stimuleren.
 De gemeente zet zich, samen met het lokale bedrijfsleven, in voor het aan een baan
helpen van alle schoolverlaters.
 In elke woonwijk moeten voldoende veilige speelmogelijkheden aanwezig zijn voor
kinderen.
 Leefbaar 3B wil verlichting bij de skatebaan in het Annie MG Schmidtpark.
 De gemeente zorgt voor een gevarieerde vrijetijdsbesteding in de buitenruimte. Ook
voorzieningen voor niet georganiseerde sport- en bewegingsactiviteiten, zoals
skaten, Cruyff Courts, free runners of pallet courts moeten samen met de jongeren
worden gerealiseerd.

6.4. 55 Plus en Ouderen
Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Naast
woningaanpassingen is ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers van groot belang.
Hulp van de gemeente is in hoofdzaak gericht op senioren die niet goed meer voor zich zelf
kunnen zorgen. Voor de huishoudelijke hulp moet weer een “praatje pot” met de ouderen
mogelijk zijn. Sociaal isolement van ouderen moet worden voorkomen en als het er is,
worden aangepakt.
Omdat ouderen steeds langer thuis moeten wonen, worden bezoeken aan 75+ inwoners
steeds belangrijker. Professionele ondersteuning van vrijwilligers moet worden
georganiseerd mede in verband met de complexiteit van de zorg. Leefbaar 3B zal het beleid
en de inspanningen van de zorgaanbieders kritisch blijven volgen. Buurttoezicht kan een rol
spelen in het signaleren van eenzaamheid en problemen waar ouderen mee te maken
hebben.
Door het steeds langer thuis wonen wordt de behoefte aan kortdurende (nood)opvang
gericht op de terugkeer naar de eigen thuissituatie groter. Lansingerland kent deze
eerstelijnsvoorziening (ELV) niet, terwijl de vraag er wel is. In overleg met de huisartsen
moet in Lansingerland veel meer mogelijkheden voor deze ELV komen.
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Er moet ook aandacht zijn voor senioren die nog wel zelfredzaam zijn. Leefbaar 3B zet zich
nadrukkelijk ook voor hen in. Het is essentieel dat alle accommodaties voor hun sociale
activiteiten toegankelijk en bereikbaar zijn. Gratis openbaarvervoer met de RET voor
ouderen hoort daarbij. Het is een van de mogelijkheden om vereenzaming van senioren
tegen te gaan.
Standpunten Leefbaar 3B
 Gratis openbaar vervoer (RET) voor inwoners met een AOW-uitkering.
 Leefbaar 3B wil dat er voor senioren vraaggestuurd openbaar vervoer komt met
flexibele/variabele in- en uitstappunten waardoor een maatwerkverbinding
gerealiseerd wordt tussen de drie dorpen en de openbaarvervoersknooppunten.
 Er moet voldoende professionele ondersteuning zijn voor vrijwilligers en
mantelzorgers.
 Er mogen geen wachtlijsten zijn om de ouderenadviseur te kunnen ontmoeten.
 Ouderen moeten minimaal de geïndiceerde zorg krijgen en niet minder.
 Sociaal isolement van oudere inwoners in Lansingerland moet te allen tijde
voorkomen worden.
 In alle drie de dorpen moeten zorglocaties met een huiskamerfunctie aanwezig en
voor iedereen toegankelijk zijn. Ook de eetfaciliteiten in De Oudelandse Hof en De
Tuinen blijven voor iedereen toegankelijk.
 Huize Sint Petrus in Berkel moet als verpleeghuis blijven bestaan.
 Iedereen moet zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Een
persoonsgebonden budget heeft de voorkeur boven zorg in natura, als de cliënt dat
wil.
 Kortdurende (nood)opvang, gericht op de terugkeer naar de eigen thuissituatie via
eerstelijnsvoorziening (ELV), moet in overleg met de huisartsen gerealiseerd worden.
 Er moet ingezet worden op woonaccommodatie voor beginnend dementerende
inwoners, die geen indicatie voor een verpleeghuis hebben, maar ook niet meer
zelfstandig thuis kunnen wonen.
 Geen eigen bijdragen voor WMO voorzieningen.
 Social talk, tijd voor het “praatje pot”, terug bij de huishoudelijke hulp.
 Ondersteunende diensten als maaltijdvoorziening, vervoer, alarmering,
ouderenadviseur, hand- en spandiensten aan huis moeten binnen Lansingerland
gegarandeerd beschikbaar zijn.
 Vrijwilligers en mantelzorgers worden door de gemeente ondersteund.
 Er moeten voldoende maatschappelijke voorzieningen voor zelfredzame ouderen in
de drie dorpen zijn.
 Bij nieuwbouw en renovatie dient een aanzienlijke toename gerealiseerd te worden
van het aantal levensloopbestendige woningen en woningen voor senioren.
 Meer bouwen van vrije sector huurwoningen in de prijscategorie van € 710 tot € 850
per maand. Deze huurprijs moet door de gemeente in het voortraject met de
ontwikkelaar/bouwer voor een lange termijn worden geborgd.
 Leefbaar 3B wil intensivering van kleinschalige, innovatieve wooninitiatieven voor
ouderen.
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6.5. (Dorps-)binding
De mate waarin inwoners zich met het dorp verbonden voelen en een eigen
verantwoordelijkheid krijgen of nemen, is onlosmakelijk verbonden aan hoe de leefbaarheid
wordt gewaardeerd. Lansingerland, nog niet lang geleden drie dorpen met ieder een eigen
karakter, verstedelijkt steeds verder. Een niet tegen te houden ontwikkeling die ook veel
voordelen met zich meebrengt. Niettemin wordt gestreefd naar het optimale behoud van het
dorpse karakter. Daarbij is de afgelopen jaren de nadruk van de aanwezigheid van
voorzieningen om elkaar te kunnen ontmoeten, verschoven naar de bereikbaarheid en
modernisering ervan. Bereikbaarheid is vooral een probleem voor de jongeren en senioren
zonder auto of rijbewijs.
De bibliotheek is een sterk voorbeeld van een voorziening die voortdurend moderniseert. De
bibliotheek vormt in toenemende mate het middelpunt en de stimulator van talrijke
initiatieven en activiteiten binnen het eigen dorp op het gebied van cultuur, ontwikkeling en
ontspanning.
Sport en bewegen is een vanzelfsprekendheid en dat moet zo blijven, omdat het zowel de
gezondheid raakt als een mogelijkheid is elkaar te ontmoeten. Lansingerland heeft zeer
goede sportaccommodaties. Waar nodig moeten deze, gezien de groei die onze gemeente
nog voor de boeg heeft, worden gemoderniseerd of uitgebreid (denk aan vergroting van
zwembad De Windas en een atletiekbaan). Het rijke verenigingsleven dat Lansingerland zo
kenmerkt, wordt blijvend ondersteund en nieuwe recreatieve ontwikkelingen zoals bij de niet
georganiseerde sporten moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
Standpunten Leefbaar 3B
 De drie dorpen moeten elk een winkelcentrum hebben met een aantrekkelijk
winkelconcept, waarmee leegstand wordt voorkomen en winkeliers zich graag
vestigen. Een gevarieerd horeca aanbod hoort daarbij.
 Geen betaald parkeren in Lansingerland.
 Er moeten voldoende parkeerplaatsen zijn in de winkelcentra van Bleiswijk,
Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs, die door richtingborden goed aangegeven
worden.
 Er moeten ruim voldoende (zo mogelijk bewaakte) fietsparkeerplaatsen zijn in de
winkelcentra, bij de twee metrostations van de Randstadrail, bij het nieuwe station
Lansingerland-Zoetermeer en bij de haltes van de ZoRo-busbaan.
 Ieder dorp een eigen moderne bibliotheek, die tevens functioneert als aansprekende
centrale ontmoetingsplek voor inwoners, bedrijven, verenigingen en is daardoor een
lokaal informatie punt.
 Het gemeentelijk servicepunt (SPiL) in het dorpscentrum van Bleiswijk blijft
behouden. Bij voorkeur in het gebouw De Snip.
 Gemeentelijke accommodaties moeten rolstoeltoegankelijk zijn.
 Het openbaar gebied moet zo veel mogelijk geschikt zijn voor rolstoelgebruikers.
 Het rijke verenigingsleven, dat Lansingerland zo kenmerkt, kan op de steun van de
gemeente blijven rekenen.
 De toegankelijkheid en de faciliteiten voor bezoekers en hulpdiensten van de twee
Lansingerlandse evenemententerreinen (het Recreatieschap Rottemeren en het
Annie M.G. Schmidtpark) moeten goed zijn. Naast het huidige aanbod kunnen dan
meer evenementen op deze locaties (o.a. kermis en dorpsfeesten) georganiseerd
worden.
 Sportvoorzieningen moeten meegroeien met de toename van het aantal inwoners.
 Sporten voor inwoners met een beperking moet in Lansingerland mogelijk zijn.
 Bijstandsgerechtigden moeten zo snel mogelijk uitstromen naar betaald werk. De
gemeente biedt daarbij intensieve ondersteuning.
 Leefbaar 3B wil dat mensen met een bijstandsuitkering zich maximaal inspannen om
de uitkeringsperiode zo kort mogelijk houden.
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 Leefbaar 3B verwacht van een inwoner met een bijstandsuitkering een actieve
tegenprestatie in de vorm van maatschappelijk nuttige werkzaamheden.
 Misbruik van sociale voorzieningen wordt streng aangepakt.
 Voor inwoners, die onder het minimabeleid vallen, moeten culturele voorzieningen en
sport gegarandeerd bereikbaar zijn.
 Het huidig armoede- en minimabeleid handhaven op 115% van met sociaal minimum.
 Asielgerechtigden moeten participeren in de Lansingerlandse samenleving.
 Leefbaar 3B wil geen grootschalige opvang (bijvoorbeeld een AZC) binnen haar
gemeentegrenzen en spreekt zich uit voor de menselijke maat door groepen
kleinschalig te spreiden over de drie dorpen.
 Leefbaar 3B hecht aan een strakke naleving van de inburgerplicht (Nederlandse taal
begrijpen, spreken, lezen en schrijven). Dit moet aangeboden worden op een bij de
persoon passend niveau. Het weet hebben van de Nederlandse normen, waarden en
gebruiken is een essentieel onderdeel van de inburgerplicht.
 Het moet asielgerechtigden duidelijk worden gemaakt dat in Nederland dus ook in
Lansingerland mannen en vrouwen gelijk worden behandeld en dat zij zich daar ook
aan moeten houden. Voor imams die oproepen de Nederlandse vrijheden, normen en
waarden te negeren mag geen plaats zijn in Lansingerland.
 Accommodatie voor de drie historische verenigingen is belangrijk, zodat de inwoners
goed op de hoogte kunnen zijn van de historische ontwikkeling van onze gemeente.

6.6. Leefomgeving en Duurzaamheid
Een uitstekende kwaliteit van de woon- en leefomgeving (schoon, heel, en veilig) is een
belangrijke reden om in één van onze dorpen te (komen) wonen. Er zijn in Lansingerland
prachtige groene recreatiegebieden en uitstekende watersportfaciliteiten.
Veel van de nu nog open ruimtes worden in de planvorming (structuurvisie tot 2025) al
volgebouwd. Leefbaar 3B wil met verder volbouwen van het groen zeer terughoudend
omgaan. De open ruimtes die een werkelijke bijdrage leveren aan een landelijke uitstraling
van onze dorpen dienen behouden te blijven.
Leefbaar 3B wil terughoudend zijn met verdere bebouwing langs de oude woonlinten.
De huidige geluidsruimte van het vliegveld mag niet vergroot worden. Het moet duidelijk
worden wat de uitplaatsing van de traumahelikopter ten gunste van commerciële vluchten
betekent voor de geluidsbelasting van met name woongebieden in Bergschenhoek en
Bleiswijk. Leefbaar 3B wil dat de geluidshinder van vliegtuigen in Lansingerland niet
toeneemt.
De grote meerwaarde van een vliegveld dichtbij huis en bedrijf willen we zeker niet
ontkennen en daarom zijn wij voor het behoud van het vliegveld.
In Lansingerland moet zo zuinig mogelijk worden omgesprongen met energie. Alternatieve
vormen van duurzame energie moeten worden gestimuleerd of dat nu zonne-energie,
windenergie, aardwarmte of welke andere vorm van duurzame energie ook is. De gemeente
moet in haar eigen energiebehoefte overgaan op duurzame energie. De rijksoverheid heeft
aangegeven dat rond 2050 er geen aardgas meer gebruikt kan worden voor de verwarming
van huizen en gebouwen. Naar verwachting zal benzine en diesel voor auto’s nog sneller
verleden tijd zijn. Met deze ontwikkelingen hebben we ook in Lansingerland te maken.
De eigenaren van woningen, die nu met gasverwarming worden gebouwd, komen binnen 30
jaar voor grote kosten te staan om hun huis anders te gaan verwarmen. In Lansingerland
worden de komende tien jaar nog ruim 5.000 woningen gebouwd. Het is dus van groot
belang dat er voor deze bouwopgave ontwerpen met duurzame energievormen op de
tekentafels komen te liggen en in Lansingerland nu al wordt nagedacht om voor de
bestaande woningen een betaalbaar alternatief te ontwikkelen.
De ogen kunnen niet worden gesloten voor de energietransitie. De benodigde investeringen
kunnen slechts voor een deel van overheden komen.
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Het is van cruciaal belang dat in Lansingerland 3B Wonen, particulieren en bedrijven
hiervoor ook investeren in hun eigen bezit.
Inwoners van Lansingerland moeten positief beïnvloed worden om in en rond hun woning
met energieverbruik zo zuinig mogelijk om te gaan.
Vanwege de steeds toenemende hoeveelheid hoosbuien is het ook in Lansingerland van
groot belang dat het regenwater niet meer via het riool geloosd wordt, maar afgevoerd wordt
op de plaats waar het valt. Daar moet het regenwater vervolgens rustig in de grond kunnen
zakken. Het rioolstelsel wordt dan minder vaak overbelast.
De kwaliteit van het oppervlaktewater in Lansingerland is op veel plaatsen zeer matig, wat
zich uit in blauwalg en dikke lagen kroos. De gemeente en de waterschappen moeten er
gezamenlijk voor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater sterk verbetert.
Standpunten Leefbaar 3B
 Alle bezuinigingen van de afgelopen jaren op het onderhoudsniveau in de openbare
ruimte (groen en wegen) worden teruggedraaid naar niveau B, het niveau dat een
paar jaar geleden in verband met bezuinigingen is losgelaten.
 Leefbaar 3B wil bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten als vereiste stellen dat
deze niet meer worden aangesloten op het aardgasnet en bij vernieuwing van het
bestaande aardgasnet, samen met de inwoners, onderzoeken welke alternatieven
mogelijk zijn.
 Leefbaar 3B wil voldoende ruimte creëren voor (publieke) laadpunten voor elektrisch
vervoer. Daarnaast zal maximaal worden ingezet op verduurzamen van het
gemeentelijk wagenpark.
 Inwonersinitiatieven om lokaal energie op te wekken kunnen op de steun van
Leefbaar 3B rekenen.
 Leefbaar 3B wil door middel van subsidie bevorderen dat het schone regenwater niet
vermengd raakt met het vuile rioolwater. De riolering en de installaties voor
rioolwaterzuivering worden zo ontlast en het schone regenwater gaat de grond in.
 De kwaliteit van het oppervlaktewater moet sterk verbeterd worden.
 Positief gedrag bij afvalscheiding wordt beloond met een lagere afvalstoffenheffing
die inwoners aan de gemeente moeten betalen. Om de doelstelling te halen, 75%
van het afval te scheiden in 2020, dient de afvalscheiding aan huis sterk gestimuleerd
te worden.
 Het afvalbrengstation in Bergschenhoek moet gemoderniseerd worden, zodat het
voldoet aan de eisen van deze tijd.
 Onderhoud aan en het legen van vuilcontainers in milieuparkjes en ondergrondse
afvalcontainers vindt grondig en tijdig plaats.
 Hondenpoep is nog altijd een grote bron van ergernis, ook van veel hondenbezitters.
De hondenbezitters zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep van
hun eigen hond. Zij betalen hondenbelasting. Dit geld zal de gemeente oormerken
voor faciliteiten ten behoeve van hondenbezitters en hun honden. Meer uitrenvelden,
uitbreiding van het aantal afvalbakken en het regelmatig legen en schoonmaken
moeten ervan worden betaald. Ook de kosten van handhaving worden uit het
geoormerkte budget betaald.
 Graffiti wordt zo snel mogelijk verwijderd en zwerfaval dient zo snel mogelijk
opgeruimd te worden.
 Leefbaar 3B wil dat in de hele gemeente voor woningen en andere gebouwen een
snelle internetverbinding beschikbaar is. Dat kan een glasvezelkabel zijn, maar
mogelijk ook een ander soort verbinding met glasvezelkwaliteit.
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 In elk van de drie dorpen moet in het winkelcentrum minimaal één openbaar toilet zijn
voor zowel vrouwen als mannen. De toiletten moeten toegankelijk zijn voor mensen
in een rolstoel. Ook in het Annie MG Schmidtpark en de Groenzoom moeten
openbare toiletten komen.
 Leefbaar 3B verzet zich tegen nieuwe planning van woningbouw in de Groenzoom en
het Recreatieschap Rottemeren.
 Leefbaar 3B vindt het behoud en de leefbaarheid van het aan de rand van de
Rottezoom gelegen buurtschap De Kruisweg en het buurtschap Rotte belangrijk.
 Bouwkavels aanbieden waarop de eigenaar naar eigen inzicht kan bouwen zonder
welstandsadvies. Wel moet dat gebeuren met inachtneming van de in het
bestemmingsplan vastgelegde maximale bouwoppervlakte, nok- en goothoogte.
 In bocht van de N209 rond het dorp Bleiswijk moeten, net als elders langs de N209,
zo snel mogelijk geluidschermen ingepland worden.
 Leefbaar 3B is tegen iedere verdere uitbreiding van geluidshinder van het regionale
vliegveld Rotterdam The Hague Airport en is tegen nachtvluchten, met uitzondering
van de traumahelikopter en een beperkt aantal nachtvluchten dat wettelijk bepaald is.

6.7. Financiën, Economie en Ondernemen
De financiële positie van de gemeente Lansingerland is de afgelopen twee jaar enorm
verbeterd. Vier jaar geleden was de begroting niet in evenwicht. Er is toen fors bezuinigd,
een rem op investeringen gezet, extra afgeschreven op investeringen en de OZB is extra
verhoogd. De meerjarenbegroting ziet er nu goed uit en de uitkeringen vanuit het
Gemeentefonds stijgen. Daarnaast zorgt de aantrekkende economie voor betere
vooruitzichten.
Door de noodgedwongen extra verhogingen van de OZB in de afgelopen jaren zit
Lansingerland nu ruim boven het landelijk gemiddelde. Leefbaar 3B wil de OZB in de periode
2018-2022 terug brengen naar het landelijk gemiddelde.
De schuld van € 273 miljoen is nog altijd veel te hoog. De toename van de schuld lijkt te zijn
gestopt, mede door amendementen in 2013 en 2014 van Leefbaar 3B voor een rem op de
investeringen. Zolang de rente zo laag is als nu, is de schuld te beheersen. De verkoop van
de aandelen Eneco kan zorgen voor aflossing van een deel van de schuld. Maar er is meer
nodig. Ook in goede tijden staat Leefbaar 3B voor een solide financieel beleid. Een
transparante en kwalitatief hoogstaande financiële verantwoording is daarbij noodzakelijk.
Scherp toezicht vanuit de gemeenteraad is essentieel en behoort tot de controlerende taak
van de raad.
Leefbaar 3B wil de noodzakelijke schuldreductie niet bereiken door te beknibbelen op
maatschappelijke doelen. Dat levert relatief weinig op maar richt wel veel schade aan.
De schuldreductie moet echt komen door verkoop van de grond voor een goede prijs en de
verkoop van de aandelen Eneco.
De gemeente Lansingerland heeft een zware last op de schouders van veel nog niet
afgeronde grondexploitaties. Grond verkopen op woningbouwlocatie en bedrijventerreinen is
de enige manier om deze grondexploitaties af te ronden.
De reserves worden gevormd door de waarde van bezittingen, waarvoor niet geleend is.
Leefbaar 3B vindt dan ook dat een realistische waardering van het bezit nodig is om te
voorkomen dat we ons rijk rekenen.
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Lansingerland neemt samen met Zoetermeer deel in twee gemeenschappelijke regelingen
(Bleizo en Hoefweg) die nog niet echt gepresteerd hebben en geen florissante vooruitzichten
hebben. Er worden wel kosten gemaakt maar opbrengsten zijn er niet. Dit brengt het risico
van toekomstige verliezen voor de gemeente met zich mee. Het is van groot belang dat deze
gemeenschappelijke regelingen strak gecontroleerd worden door de gemeenteraad.
De bestaande legesverordening leidt tot ongewenste situaties door vaak veel te hoge
tarieven en moet daarop aangepast worden. Het heffen van leges op voor iedereen gratis
toegankelijke activiteiten van plaatselijke verenigingen is een rem op de ontwikkeling van
een levendige gemeente Lansingerland.
De bedrijventerreinen van Lansingerland liggen midden in het hart van de Metropoolregio,
het economisch hart van de Randstad en ademen een sfeer van ondernemerschap en
innovatie in verschillende bedrijfstakken.
De glastuinbouw is een bijzonder belangrijke duurzame en innoverende bedrijfstak in
Lansingerland en blijft voortdurend in ontwikkeling. Lansingerlandse agrobedrijven spelen
een baanbrekende rol bij ontwikkeling en introductie van moderne en vernieuwende
technieken.
De winkeliersverenigingen moet samen met de gemeente bij winkelleegstand direct actie
ondernemen om een nieuwe winkelier te interesseren voor de leegstaande winkel. Naast
een moderne aansprekende visie op de winkelcentra moeten de noodzakelijke procedures
snel doorlopen kunnen worden.
Goede samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven is en blijft een noodzaak. De
huidige bedrijventerreinen en de in ontwikkeling zijnde bedrijvenparken moeten zo
aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden voor de huidige ondernemers en voor de
ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten, uitbreiden of beginnen. Heel belangrijk is dat
er geen onnodige regelgeving (o.a. welstandsbeleid) is. Dat werkt beknellend en jaagt
ondernemers weg en leidt tot verlies van werkgelegenheid.
Ontwikkeling en aantrekkelijk houden van de winkelcentra in de drie dorpen vraagt een
permanente samenwerking en afstemming tussen winkeliersverenigingen en gemeente.
Werkplekken voor schoolverlaters moeten meer dan bijzondere aandacht krijgen in het
arbeidsmarktbeleid.
De recreatiemogelijkheden in Lansingerland met het Recreatieschap Rottemeren en sinds
kort ook in de Groenzoom tussen Berkel en Pijnacker zijn behoorlijk toegenomen. De
economische kracht van de recreatieve sector moet worden uitgebouwd.
Het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) neemt in Lansingerland steeds verder
toe. Zowel de gemeente als de ZZP-ers hebben belang bij een effectief lokaal en/of
regionaal netwerk.
De huidige bijeenkomsten met het netwerk worden verder ontwikkeld om de relatie te
versterken, beleidsplannen te bespreken en om samenwerking tussen hen te stimuleren.
Voor de gemeente ontstaat zo een (centraal) aanspreekpunt en dat kan een verbindende rol
vervullen tussen de zelfstandig ondernemers en het grotere lokale bedrijfsleven.
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Standpunten Leefbaar 3B
 Verlaging van de OZB naar het landelijk gemiddelde.
 Grondexploitaties verbeteren.
 Slechts in uiterste noodzaak nieuwe gronden aankopen.
 Prioriteit voor maatschappelijke doelen.
 Realistische waardebepaling van de bezittingen.
 Kritische controle op resultaten gemeenschappelijke regelingen.
 Geen leges voor activiteiten met een maatschappelijk doel.
 De huurtarieven van accommodaties binnensport en cultureel-maatschappelijke zijn
te hoog en moeten daarom verlaagd worden.
 De schuld van de gemeente moet fors verlaagd worden door meer grond te verkopen
en de aandelen Eneco te verkopen.
 In het gemeentehuis worden nog steeds Europese, nationale en regionale
subsidiemogelijkheden niet tot onvoldoende benut. Deze subsidiemogelijkheden
moeten maximaal worden benut.







Forse inzet op economische bedrijvigheid in Lansingerland.
Ontwikkeling, positionering en profilering van het Oostland als Greenport stimuleren.
Samen met de ondernemers wordt het economisch platform verder ontwikkeld.
Stimuleren economische kracht recreatieve sector.
Goede samenwerking tussen winkeliersverenigingen en gemeente.
Goede relatie tussen ZZP-ers en de gemeente Lansingerland.

 Met de winkeliersverenigingen in de drie dorpen wordt door de gemeente
samengewerkt ten aanzien van afvalscheiding en zwerfvuil.
 Om de economie in de regio en in Lansingerland op stoom te houden c.q. te
vergroten moet blijvend geïnvesteerd worden in wonen, bereikbaarheid en
werkgelegenheid.
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Kandidatenlijst Leefbaar 3B
Verkiezing Gemeenteraad Lansingerland woensdag 21 maart 2018
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Naam

Woonplaats

Simon Fortuyn
Marjolein Gielis
Jan Pieter Blonk
Don van Doorn
Wouter Hoppenbrouwer
Henk Meester
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Georgine Zwinkels
Machiel Crielaard
Jan van der Laan
Nicole Lengkeek
Hugo Groeneveld
Piet van Breugelen
John Meijer
Mark van der Top
Elsbeth van Leeuwen
Patrick Thomas
Paul Kersting
Wilma Lindenberg
Ruud Veldkamp
Patra Steehouwer
Ad Heintz
Hans Dirkzwager

Berkel en Rodenrijs
Bergschenhoek
Berkel en Rodenrijs
Bleiswijk
Berkel en Rodenrijs
Bleiswijk
Bleiswijk
Bleiswijk
Bergschenhoek
Bergschenhoek
Berkel en Rodenrijs
Bergschenhoek
Berkel en Rodenrijs
Bergschenhoek
Bergschenhoek
Bergschenhoek
Berkel en Rodenrijs
Berkel en Rodenrijs
Bergschenhoek
Bergschenhoek
Berkel en Rodenrijs
Berkel en Rodenrijs
Berkel en Rodenrijs
Berkel en Rodenrijs

______________________________________________________________________________
www.leefbaar3b.nl

Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

Betrouwbaar Betrokken Bereikbaar

Pagina 16

