
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T e k s t  i s  n i e t  a f g e b r o k e n  L o r e m  i p s u m  d o l o r  s i t  

a m e t ,  c o n s e c t e t u r  a d i p i s c i n g  e l i t .  N u l l a m  

c o n s e c t e t u r ,  m a u r i s  n e c  l o b o r t i s  f r i n g i l l a ,  j u s t o  

l i b e r o  p l a c e r a t  r i s u s ,  e u  o r n a r e  e n i m  f e l i s  n e c  

n i s l .  N u l l a  c o n g u e ,  n i b h  a t  c o n v a l l i s  s c e l e r i s q u e ,  

d i a m  q u a m  l o b o r t i s  e r a t ,  e u  a u c t o r  d i a m  o r c i  e t  

o r c i .  C r a s  i a c u l i s  l o r e m  l a c u s ,  v e l  f r i n g i l l a  l e c t u s  

u l l a m c o r p e r  i d .  S e d  m a t t i s  m a g n a  n e c  d i a m  

f a u c i b u s  v u l p u t a t e .  P r o i n  v e l  e r o s  n o n  n i s i  

p r e t i u m  a l i q u e t  i n  q u i s  m e t u s .  S u s p e n d i s s e  

p o s u e r e  e r a t  s i t  a m e t  d u i  m o l e s t i e ,  e g e t  l a o r e e t  

l e c t u s  t e m p u s .  N u n c  n i s i  i p s u m ,  s o d a l e s  e g e t  a r c u  

v i t a e ,  p l a c e r a t  p o r t t i t o r  n u l l a .  
 

>     Nieuwe groei 
>     Oneindige energie 
>     Meer welvaart 
>     Schoon loont en  
       vervuiler betaalt 
>     Banken die steunen  
       en dienen  

Verkiezingsprogramma 

Pijnacker-Nootdorp 

Gemeenteraad 2014-2018 



Nu vooruit...

• met minder regels en meer ruimte voor onze inwoners

• met een duurzame en energieneutrale gemeente

• met meer vrijheid en minder regels voor ondernemers

• met bereikbaar onderwijs voor iedereen

• met het versterken van het groene buitengebied

• met een gezond financieel beleid
 
• met zorg, dichtbij mensen

• met minder regels voor verbetering van de eigen woning

• met bouwen voor jongeren, ouderen en ruimte voor eigen initiatieven

• met gezamenlijke initiatieven voor sport, cultuur, educatie en recreatie

Nu vooruit...
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Voorwoord

Met plezier kijk ik terug op afgelopen periode in de gemeenteraad van Pijnacker- 
Nootdorp. Samen met een enthousiaste fractie, steunfractie en een even enthousiaste 
wethouder, zijn we vier jaar geleden begonnen in de gemeenteraad.

Terugkijkend constateer ik met genoegen dat D66 op een positieve, soms kritische maar 
altijd opgeruimde manier, haar geluid heeft laten horen en standpunten heeft weten in 
te brengen. Hierbij werkten we op de typisch kenmerkende wijze voor D66: kritisch en 
constructief op de inhoud, open en eerlijk in de samenwerking naar andere partijen!
Gelukkig werd de fractie daarbij gesteund door een actieve groep leden. Kenmerkend 
voor D66 is dat we ook niet leden en vertegenwoordigers van tal van organisaties bij de 
discussies binnen de partij en fractie hebben betrokken.

Aan mij de eer om voor de komende gemeenteraadsverkiezingen weer lijsttrekker te zijn 
voor D66. Graag wil ik de komende vier jaar met hetzelfde enthousiasme een duidelijk 
D66 geluid laten horen in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Ik kijk er naar uit met 
een zo groot mogelijk team van D66-ers ons programma en onze ideeën om te zetten in 
acties, omdat ik er van overtuigd ben dat D66 echt wat te melden en in te brengen heeft.
De hoofdlijn van het D66 geluid, ons verkiezingsprogramma, kan kort worden beschreven.

De komende vier jaar verwachten we dat de gemeente meer moet doen met minder 
geld. Dat is een uitdaging die wij aangaan, omdat wij denken dat dit kan! Onze gemeente 
krijgt (heel waarschijnlijk) meer taken van het rijk op het gebied van werk, jeugdzorg en 
ouderenzorg. Onze inwoners, ondernemers en de verenigingen en organisaties zullen 
minder kunnen rekenen op de vanzelfsprekendheid dat de overheid voor iedereen zorgt. 
De eigen kracht van mensen en hun omgeving wordt daarbij belangrijk. De gemeente 
moet zich hieraan aanpassen. Minder geld betekent ook minder bemoeienis van de 
overheid. Een overheid die rekent op de eigen kracht van mensen zal deze mensen dan 
ook meer ruimte moeten geven; ruimte om te wonen, leven, ondernemen, recreëren 
enzovoort. Dit betekent minder bureaucratie, niet regelen en bepalen maar uitnodigen, 
faciliteren en stimuleren.

Er is weinig ruimte voor toezeggingen over nieuwe voorzieningen; die doen we dus niet. 
Uitgaven aan bestaande voorzieningen moeten zo efficiënt mogelijk en op maat.
Er is geen behoefte aan nieuwe grootschalige bouwlocaties en bijbehorende nieuwe 
wegen. Wel willen we in de al geplande bouwlocaties en enkele kleine nieuwe locaties 
op maat bouwen voor onze inwoners: met nadruk op bouwen voor doelgroepen, zoals 
jongeren en ouderen.

Verder werken we in Pijnacker-Nootdorp aan een duurzame samenleving, die berekend 
is op de toekomst; een duurzame leefomgeving, een combinatie van ruimte en zorg voor 
elkaar, duurzame groengebieden voor buitenrecreatie en natuur midden in een stedelijk 
gebied en een duurzame wijze van omgaan met onze bronnen en een energieneutrale 
gemeente. En natuurlijk: D66 wil het groen in onze gemeente behouden en liefst verder 
ontwikkelen.
Ambitieuze doelstellingen voor de toekomst, van een partij die dichtbij de mensen staat.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van het programma.

Nu vooruit...

Peter Hennevanger, 
lijsttrekker
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Bestuur en Financiën 
D66 wil een gemeentebestuur dat ten dienste staat van de inwoners
De gemeente neemt een regierol die uitnodigt tot burgerparticipatie, waarbij de gemeente 
een motivator is voor nieuwe ontwikkelingen en een verbindende rol vervult in de samen-
leving. Pijnacker-Nootdorp dient een leefomgeving te zijn, waarin alle inwoners zich thuis 
kunnen voelen. Elk individu heeft de vrijheid om te zijn wie hij of zij is en heeft daarbij 
respect voor de vrijheid en leefomgeving van mede-inwoners.

D66 neemt het dualisme binnen de gemeentelijke politiek serieus
Dit houdt in dat de gemeenteraad het door burgemeester en wethouders uit te voeren 
beleid bepaalt en deze uitvoering vervolgens controleert. Van belang is dat wethouders 
worden benoemd door de gemeenteraad op grond van voorafgestelde criteria en op 
basis van hun expertise en een portefeuille die bij hen past.

D66 wil de invloed van inwoners op het beleid van de gemeente blijvend 
substantieel vergroten
Het beeld hierbij is om gezamenlijk, gemeente met inwoners, ondernemers en maat-
schappelijke organisaties, te zoeken naar creatieve oplossingen. Een goedwerkende 
gemeenteraad vereist een gedegen vergadermodel met kwalitatieve voorzitters, griffie en 
ambtelijk apparaat. Om dit te bereiken zal het huidige vergadermodel met beeldvormende, 
oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen verder uitgewerkt moeten worden. 
D66 wil dan ook met name verder werken aan een georganiseerde en evenwichtige  
manier van inspraak invoeren bij de besluitvorming.

D66 wil samenwerken met andere gemeenten, met behoud van eigen identiteit
In de ontwikkelingen van de metropoolregio Rotterdam/ Den Haag vindt D66 het behoud 
van de eigen identiteit van de gemeente Pijnacker-Nootdorp als ‘groene gemeente waarin 
het prettig wonen en leven is’ zeer belangrijk. Waar mogelijk werkt de gemeente samen 
met andere instanties en gemeentes; de nieuw opgelegde taken vereisen per taak een 
ideale schaalgrootte en aantal samenwerkende partners. We blijven op een praktische 
wijze samenwerken op specifieke beleidsterreinen met Zoetermeer. Verder staan we open 
voor logische samenwerking op andere terreinen met andere gemeentes.

Nu vooruit... 
met minder regels en meer ruimte voor onze inwoners

D66 is voor vermindering van bureaucratie en regelgeving
D66 vindt dat de gemeente(raad) consequent moet zijn in het vaststellen en handhaven 
van besluiten en regelgeving en hierover duidelijk dient te communiceren richting inwo-
ners en bedrijven die zijn gevestigd binnen de gemeente. Om inwoners en bedrijven 
beter van dienst te zijn moet de gemeente werken met zogenaamde consulenten of 
relatiebeheerders. Zij helpen inwoners en bedrijven bij de aanvraag van vergunningen 
of bouwaanvragen en zorgen voor vroegtijdige afstemming met bestemmingsplannen 
en bouwregels. De gemeente denkt vooraf mee met de inwoners in plaats van dat zij 
achteraf aanvragen toetst aan regels en wetgeving.
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Bestuur en Financiën 
D66 wil een degelijke begrotingspolitiek met sluitende begroting
De overheid heeft minder geld te besteden en dat geldt ook voor de gemeente Pijnac-
ker-Nootdorp. Denk daarbij aan de rijksbezuinigingen op de budgetten voor de decen-
tralisatie van jeugdzorg en welzijn. Ook zal het Rijk voortdurend blijven bezuinigen op het 
Gemeentefonds en zijn er geen grote winsten meer te verwachten uit de nieuwbouw-
projecten. Dit vereist het maken van de juiste financiële keuzes en een gedegen begro-
tingspolitiek. D66 is zich hiervan bewust en gaat voor een gezond financieel beleid met 
een sluitende begroting en voldoende reserves om mogelijke tegenvallers op te vangen.

Nu vooruit... 
met een gezond financieel beleid

D66 wil de lokale belastingen slechts aanpassen aan de inflatie: geen ver-
dere verhoging. Leges zijn kostendekkend
Voor een sluitende begroting mogen de lokale belastingen niet worden verhoogd. Dat 
betekent dat de opbrengsten uit de Onroerend Zaakbelasting slechts met het inflatie-
percentage mogen worden verhoogd. De leges en tarieven, die de gemeente in rekening 
brengt voor diensten door de gemeente (afvalstoffenheffing, reisdocumenten, vergunnin-
gen e.d.) moeten zoveel mogelijk gelijk zijn aan de kosten die de gemeente hiervoor maakt. 

D66 wil meer actie met betrekking tot ontwikkeling van nieuwbouwlocaties
De ontwikkeling van nieuwbouwlocaties is de laatste jaren erg moeilijk geweest en dit 
vraagt ook voor de toekomst een actievere houding van de gemeente en nieuwe invulling 
van bouwplannen. Dit betekent onder andere meer flexibiliteit (globalere bestemmings-
plannen) en ruimte creëren voor particuliere initiatieven. Het grondbeleid moet hiertoe 
de mogelijkheden bieden. Uiteraard blijven we streven naar een per saldo positieve 
grondexploitatie voor de hele gemeente.

D66 ziet de overdracht van zorg- en welzijnstaken door het rijk als uitdaging
Het rijk draagt de komende jaren diverse zorg- en welzijnstaken over aan de gemeentes. 
Het verwacht een efficiency winst door een vermindering van de bureaucratie en meer 
zorg op maat. Gegeven die verwachting heeft het Rijk fors bezuinigd op de budgetten. 
Onduidelijk is of de gemeente Pijnacker-Nootdorp daardoor voldoende budget krijgt voor 
de uitvoering van deze taken. Uitgangspunt is en blijft dat ieder die zorg nodig heeft, 
geholpen moet worden. Om te beginnen door familie, buren en kennissen. Alleen als 
dat niet gaat kan de gemeente bijspringen. De financiële onzekerheid vereist wel dat de 
gemeente van het begin af aan zeer goed in de gaten moet houden of we niet meer geld 
uitgeven, dan we ontvangen van het rijk en dan we hebben opgenomen in de begroting. 
Het is verstandig om terughoudend en met kleine stappen in de uitvoering te beginnen. 
De voorzieningen moeten eerlijk verdeeld worden onder degenen die het nodig hebben. 
Dat wordt moeilijker als halverwege het jaar de pot al leeg is.

Nu vooruit...

Verkiezingsprogramma D’66 Pijnacker-Nootdorp 2014-2018
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Economie & Ondernemen 
D66 wil een florerend ondernemingsklimaat
Ondernemers zijn de motor van onze economie. D66 wil daarom een ondernemingskli-
maat in onze gemeente waarin ondernemers kunnen floreren.

D66 wil minder regeldruk voor ondernemers
D66 wil de regeldruk voor ondernemers verder verlagen. Onnodige regelgeving en belem-
meringen mogen bedrijven niet afschrikken om zich in onze gemeente te vestigen. Win-
keliers moeten hun winkeldeuren kunnen openen wanneer zij dat willen: op initiatief van 
D66 zijn de winkeltijden verruimd en wij willen dat zo houden. Werken aan huis – door 
zzp’ers – vinden wij een goede zaak.

D66 wil ruimte voor ondernemen
D66 vindt dat in bestemmingsplannen ruimte moet zijn voor ondernemers om bedrijvigheid 
op te zetten. Dat geldt voor zowel de bebouwde omgeving als het buitengebied. In het 
groene recreatiegebied wil D66 mogelijkheden bieden voor passende, functieversterkende 
bedrijvigheid, zoals agrarische activiteiten, horeca en toerisme. Het moet mogelijk zijn 
om in gevarieerde wijken op geschikte plaatsen ook winkeltjes en bedrijfjes te vestigen.

Nu vooruit... 
met meer vrijheid en minder regels voor ondernemers

D66 volgt Ondernemersfonds nauwgezet
Ondernemers in onze gemeente denken verschillend over het ingevoerde onderne-
mersfonds en de verhoging van de OZB voor bedrijfspanden. In 2014 wordt dit project 
geëvalueerd. D66 zal dit kritisch blijven volgen en ook naar andere mogelijkheden kijken, 
zoals bijvoorbeeld een bedrijveninvesteringszone (BIZ).

D66  voor ondernemen en duurzaamheid
D66 ziet de glastuinbouw als een innovatieve en duurzame sector die voor Pijnacker-Noot-
dorp van groot belang is. Een verplaatsing van de productie ten gunste van hoogwaardige 
R&D sluiten wij voor de toekomst niet uit. Duurzaamheiddoelen op bedrijventerreinen 
worden helaas nog onvoldoende bereikt. Innovatieve ideeën en nieuwe allianties zijn nodig.

D66 wil vooruit met ontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen
Er zijn grote verschillen tussen de diverse bedrijventerreinen in onze gemeente. Met name 
Boezem Oost en Delftparc (Bedrijventerrein Emerald) komen onvoldoende van de grond. 
D66 wil een heroriëntatie op de ontwikkeling van deze terreinen in regionaal verband en 
lokaal als het gaat om de (te hoge) eisen die worden gesteld aan mogelijk te vestigen 
bedrijven. De inzet van citymarketing kan helpen om de populariteit van bedrijventerrei-
nen te vergroten. D66 wil een zorgvuldige afweging voordat eventueel wordt besloten 
tot uitbreiding van bedrijventerrein Ruyven Zuid. Voor de ontsluiting van Heron is het van 
groot belang dat de Hofweg verbeterd wordt. Ook wil D66 samen met ondernemers 
nagaan of de Hoogseweg kan worden aangesloten op de Kleihoogt. 

Samen maatschappelijk verantwoord ondernemen
D66 pleit ervoor dat de gemeente de samenwerking zoekt met werkgevers om mantel-
zorgers beter te bereiken en te ondersteunen, bijvoorbeeld door een mantelzorgvriendelijk 
personeelsbeleid. Voor een effectieve begeleiding naar werk van mensen met een arbeids-
beperking, zoekt de gemeente samenwerking met het lokale bedrijfsleven. Werkgevers 
worden ondersteund bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking 
zonder overbodige bureaucratie.

Nu vooruit...
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Leefomgeving, 
leefbaarheid en veiligheid 
Veiligheid en leefbaarheid zijn iets voor gemeente en inwoners samen
De meeste inwoners in onze gemeente waarderen een nette en veilige woonomgeving. 
Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat Pijnacker-Nootdorp een relatief veilige gemeente is. 
Onderzoek onder onze inwoners laat zien dat men in het algemeen ook zeer tevreden is 
met de kwaliteit van de leefomgeving. Dit moet volgens D66 zo blijven. 
Hier heeft de gemeente een belangrijke taak. Zij dient er bijvoorbeeld voor te zorgen dat 
de openbare ruimte goed wordt beheerd. 
D66 vindt het belangrijk dat inwoners worden betrokken bij het beleid van veiligheid en 
leefbaarheid in hun straat, wijk en binnen de gemeente. Om veiligheid en leefbaarheid in 
de toekomst ook zo te houden, zullen gemeente, politie en inwoners hierbij gezamenlijk 
de verantwoordelijkheid moeten nemen. 
D66 vindt het belangrijk om met omringende gemeenten samen te werken op het gebied 
van leefbaarheid en veiligheid. 

D66 is voorstander van het verder uitbreiden van het wijkgericht werken
In de wijken vormen de wijkmanager, politie, en jongerenwerker een belangrijk samen-
werkingsverband. Zichtbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn hierbij de kern-
punten. Samen met de buurtbewoners inventariseren zij knelpunten, problemen en 
bedenken ze creatieve oplossingen. Hierbij komt de veiligheid en leefbaarheid in de 
wijken aan de orde.
De wijkmanager heeft een faciliterende rol bij de genoemde burgerinitiatieven en sug-
gesties van buurtverenigingen, en is de spin in het web bij het contact tussen wijkbewo-
ners en gemeente. D66 pleit ervoor dat de wijkmanager regelmatig de gemeente en de 
gemeenteraad informeert over wat er in zijn/haar wijk speelt, en dat aanbevelingen en/
of zorgpunten serieus worden opgepakt. In de komende jaren moeten meer organisaties 
hierbij aansluiten. Denk hierbij aan welzijnsorganisaties als SWOP en organisaties voor 
buitenschoolse opvang. Ook de school krijgt een bredere functie in de wijk als huisves-
tingsplaats voor verenigingen en clubs. De combinatiefunctionaris geeft invulling aan 
de uitnodigende taak van de gemeente en brengt organisaties en activiteiten bij elkaar, 
samen met onze inwoners
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Leefomgeving, 
leefbaarheid en veiligheid
D66 wil een straat en wijk die schoon, heel en veilig is
Een goed voorbeeld van een geslaagde wijkaanpak is Pijnacker Noord. Door o.a. woning-
verbetering en een nieuwe inrichting van de wijk is de kwaliteit sterk verbeterd. Deze 
verbetering is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen de gemeente, 
de bewoners (vereniging) en andere partijen, zoals Rondom Wonen en de scholen.
Niet alleen grote projecten, maar ook kleine zaken zoals losliggende stoeptegels, verstopte 
straatputten en kapot straatmeubilair krijgen de aandacht die ze verdienen. D66 vindt 
goed wijkbeheer belangrijk en de communicatie tussen de gemeente en de inwoners moet 
vlot en gemakkelijk verlopen. Het meldpunt wijkbeheer moet voor iedereen gemakkelijk 
toegankelijk zijn via telefoon en internet.

D66 wil verkeersveilige wijken 
D66 vindt het belangrijk dat de inwoners van onze gemeente met plezier wonen in een 
veilige en gezonde omgeving. Verkeersveiligheid is hierin een belangrijke voorwaarde. 
Daarom wil D66 de overlast als gevolg van te hard rijden in de woonwijken, nabij scholen 
en in de winkelcentra en de parkeerproblemen zoveel mogelijk beperken. 
Op verschillende wegen en in woonwijken geldt al een “30 km zone”. Wanneer de inwo-
ners hier zelf om vragen zou het aantal wegen waar maximaal 30 kilometer mag worden 
gereden kunnen worden uitgebreid. Verder wil D66 graag dat gecontroleerd wordt dat 
mensen zich houden aan deze maximale snelheid en dat er verkeersmaatregelen worden 
genomen op plekken waar dit nodig is. D66 denkt daarbij naast snelheidbeperkende 
maatregelen in woonwijken aan het instellen van blauwe parkeerzones rond openbare 
voorzieningen.

Speciale aandacht moet er zijn voor de kwetsbare groepen in het verkeer. Jonge kin-
deren, ouderen en personen die minder mobiel of zelfredzaam zijn. D66 is van mening 
dat de gemeente samen met de wijkmanager en bewoners in kaart moet brengen waar 
knelpunten liggen, welke maatregelen effectief zijn en deze uitvoeren. D66 wil dat de 
gemeente samen met de scholen meer werk maakt van veiligheid rondom scholen. 
Kinderen moeten veilig naar school kunnen gaan. Voet- en fietsoversteekplaatsen moeten 
veilig en overzichtelijk zijn. Bij belangrijke fietsoversteekplaatsen krijgen fietsers voorrang 
op het overige verkeer. Zowel in de wijk als ook tussen Pijnacker - Nootdorp en Pijnacker 
- Delfgauw - Oude Leede moeten de fietspaden van goede kwaliteit zijn. 
D66 vindt dat er te weinig fietsparkeervoorzieningen zijn gerealiseerd in de centra van 
Pijnacker en Nootdorp en bij de stations van Randstad Rail en wil dat er op plekken waar 
tekorten zijn extra voorzieningen worden gerealiseerd.

D66 is een groot voorstander van het Politiekeurmerk Veilig wonen voor 
nieuwbouwwoningen 
Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat Pijnacker Nootdorp een relatief veilige gemeente is. 
D66 wil dat de gemeente veilig blijft. Daarom is D66 ook een groot voorstander van het 
Politiekeurmerk Veilig wonen voor nieuwbouwwoningen en wil ze graag dat de gemeente 
dit keurmerk promoot. D66 vindt dat inbraakveiligheid een belangrijke prioriteit is voor 
de politie-inzet in onze gemeente. 

Nu vooruit...
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Zorg en Welzijn
Decentralisatie welzijn
D66 zal bij de uitvoering van de decentralisaties welzijn steeds kijken naar de impact voor 
de mensen in onze gemeente.
In de komende raadsperiode vormt de overheveling van taken op het gebied van zorg, 
jeugd en werk van Rijk en provincies naar de gemeente een grote uitdaging. D66 pakt 
deze uitdaging graag aan, omdat het de kans biedt op een (jeugd-) zorg met meer 
maatwerk en minder bureaucratie. Tegelijkertijd gaan de decentralisaties gepaard met 
fikse budgetkortingen. 
D66 wil één aanspreekpunt en één intakegesprek op het gebied van zorg, jeugd en werk.
D66 is voor een integrale aanpak van de taken op het gebied van zorg, jeugd en werk. 
Hierbij is een centrale rol weggelegd voor een regisseur of zorgcoördinator. Een huishou-
den krijgt dus te maken met slechts één aanspreekpunt en één intakegesprek, in plaats 
van verschillende hulpverleners. 
Het is van belang dat de zorgcoördinator zijn werk goed kan doen door een goede, 
niet bureaucratische, rugdekking vanuit een uitvoerend apparaat (in samenwerking met 
omliggende gemeenten). 

D66 wil voor de zorg, jeugd en werk samenwerken met omliggende gemeenten
Om de taken op gebied van zorg, jeugd en werkparticipatie goed uit te kunnen voeren, 
zal Pijnacker-Nootdorp de samenwerking moeten zoeken met omliggende gemeenten.
D66 is voorstander van deze bovengemeentelijke samenwerking, maar dit mag er niet 
toe leiden dat straks niemand meer aanspreekbaar is. Het moet volstrekt duidelijk zijn wie 
waarvoor verantwoordelijk is en wie door de gemeenteraad aangesproken kan worden. 
D66 zal voorgenomen samenwerkingsverbanden steeds toetsen op democratische 
legitimiteit. 

Nu vooruit... 
met zorg, dichtbij mensen 

D66 wil dat de voortgang van de decentralisaties jaarlijks formeel wordt 
geëvalueerd
Door jaarlijkse evaluatie kan de gemeenteraad toetsen op de hierboven genoemde criteria: 
betere zorg, meer maatwerk, minder bureaucratie, behoud van democratische legitimiteit, 
integraliteit en binnen de budgettaire kaders. 

D66 gaat uit van de kracht van mensen zelf
D66 stelt bij de uitvoering van de kerntaken van de langdurige zorg (de WMO en overge-
hevelde AWBZ-taken) het stimuleren van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie 
centraal. Dit sluit aan bij het principe van D66 om uit te gaan van de kracht van mensen zelf.

D66 vindt mantelzorgondersteuning cruciaal voor de decentralisatie van zorg
D66 gaat ervan uit dat mensen die zorg nodig hebben eerst een beroep zullen doen op 
familie en vrienden (mantelzorgers) en kennissen (informele zorg). Pas daarna op zorg-
verleners. De gemeente ontwikkelt een effectief beleid om mantelzorgers praktisch te 
ondersteunen, het bureau mantelzorg is daarbij een belangrijke partner. De gemeente 
zoekt in dat kader contact en samenwerking met werkgevers, verenigingen en huisartsen 
om mantelzorgers beter te bereiken en te ondersteunen. Adequate mantelzorgondersteu-
ning is een cruciale voorwaarde om de zorgdecentralisatie te laten slagen. 
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Zorg en Welzijn

D66 wil de zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving 
D66 wil dat de zorg zoveel mogelijk in de eigen omgeving plaats vindt. D66 ondersteunt 
daarom private, lokale woon- en zorginitiatieven en wil deze waar mogelijk ondersteunen. 
Een wijkverpleegkundige staat dichtbij en vormt het centrale aanspreekpunt voor mensen 
met een zorgbehoefte. D66 vindt het van belang dat de verpleegkundige gevrijwaard blijft 
van onnodige regeldruk en zoveel mogelijk ruimte krijgt voor toepassen van vakkennis, 
expertise en gezond verstand. 
D66 vindt dat ouderen zolang mogelijk thuis moeten kunnen blijven wonen en daar zo 
nodig zorg moeten kunnen krijgen. De gemeente moet ernaar streven dat er voldoende 
passende woonruimte voor ouderen en minder validen in Pijnacker-Nootdorp beschik-
baar is.

D66 ziet voor de WMO raad een belangrijke rol in de gemeente
D66 waardeert de belangrijke adviesrol van de WMO-raad. D66 wil dat er een onafhan-
kelijk meldpunt komt voor zorggerelateerde klachten. Dit is dus niet de zorginstellingen 
zelf, maar bijvoorbeeld bij de WMO-raad.

D66 gaat uit van maatwerk en een integrale aanpak per situatie
D66 pleit binnen de jeugdzorg voor meer maatwerk en een integrale benadering. Iedere 
situatie is uniek en vraagt een eigen, integrale, aanpak met één regisseur. De jeugdzorg 
gaat zoveel mogelijk uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de omgeving van 
het kind. D66 wil dat de gemeente investeert in vroege signalering van problemen en 
in preventie. Door effectieve hulp moeten uithuisplaatsingen zoveel mogelijk voorkomen 
worden. Bij melding van verwaarlozing en misbruik, handelt de overheid snel en adequaat.

D66 zet het kind centraal: met het kind oplossingen zoeken 
D66 stelt het kind centraal binnen de jeugdzorg. D66 wil dat er zoveel mogelijk wordt 
gesproken met het kind, niet over het kind. De directe omgeving van het kind staat 
centraal. Dit pleit voor een wijkgerichte aanpak, waarbij de school, de vereniging en de 
huisarts nauw zijn betrokken. Er is een speciale rol voor de zorgtaken van het onderwijs. 
Vanuit het onderwijs kan een sterke preventieve werking uitgaan en hiermee kan de 
aanspraak op jeugdzorg worden verminderd. 
D66 wil dat de professional zoveel mogelijk ruimte krijgt om maatwerk te kunnen leveren. 
Onnodige regeldruk moet worden vermeden.

Nu vooruit...

Verkiezingsprogramma D’66 Pijnacker-Nootdorp 2014-2018
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Zorg en Welzijn
De gemeente mag om een tegenprestatie vragen voor een uitkering
Een betaalde baan is de beste garantie voor het voorkomen van armoede en schulden. 
Als het niet (direct) lukt om een betaalde baan te vinden, is vrijwilligerswerk een belang-
rijke manier om maatschappelijk actief te blijven en de kans op het krijgen van betaald 
werk te vergroten.
 
De gemeente mag van D66, daar waar mogelijk, een tegenprestatie vragen voor een 
uitkering, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. De tegenprestatie mag niet als 
doel hebben om reguliere arbeidskrachten te vervangen door bijstandsgerechtigden 
(die slechts 70% minimumloon krijgen). Daarnaast moet de focus liggen op duurzame 
uitstroom uit de bijstand. 
Een tegenprestatie mag bijvoorbeeld voor bijstandsgerechtigden niet de ruimte om te 
solliciteren belemmeren. Fraude met uitkeringen wordt niet geaccepteerd; de gemeente 
krijgt ruim mandaat om tegen fraude op te treden.
D66 wil maatwerk voor begeleiding naar de arbeidsmarkt

D66 gaat uit van regionale samenwerking voor begeleiding naar werk
Voor een effectieve begeleiding naar werk zijn maatwerk, samenwerking tussen gemeente 
en werkgevers, en regionale samenwerking van groot belang. Eerst wordt – samen met 
het lokale bedrijfsleven – gekeken naar mogelijkheden voor werk binnen de gemeente. 
Werkgevers worden ondersteund bij het in dienst nemen van mensen met een arbeids-
beperking, zonder overbodige bureaucratie.
Gemeenten hebben lokaal een verantwoordelijkheid voor sociale werkplaatsen en 
‘beschermde werkplekken’. Het streven is om zoveel mogelijk mensen naar een vol-
waardige baan te begeleiden. Dat betekent dat een beschutte werkplaats het laatste 
alternatief is.

Nu vooruit...
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Onderwijs
D66 wil een breed onderwijsaanbod in de directe leefomgeving 
van de inwoners
D66 vindt het van groot belang dat er een zo breed en gevarieerd mogelijk onderwijs-
aanbod aanwezig is in de directe leefomgeving van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. 
Voldoende en gevarieerd onderwijs draagt bij aan de zelfontplooiing van (jonge) mensen. 
Bovendien vervullen scholen en onderwijsinstellingen een belangrijke sociaal-maatschap-
pelijke functie in de wijk.

D66 vindt regionale afstemming over het aanbod aan voortgezet onderwijs 
van groot belang
D66 is van mening dat het aanbod van voortgezet onderwijs in regionaal verband geco-
ordineerd dient te worden. In de visie van D66 levert de gemeente een actieve bijdrage 
aan de ontwikkeling van het voorgezet onderwijs binnen de regio.

Nu vooruit... 
met bereikbaar onderwijs voor iedereen

D66 wil dat de wethouder regelmatig met de scholen spreekt over signalen 
zoals pesten en thuissituaties 
De school heeft in de visie van D66 een belangrijke signaalfunctie voor problemen, zoals 
pesten in en rond de school en een moeilijke thuissituatie (te denken valt aan: armoede, 
misbruik, ziekte). Wanneer de school problemen signaleert, worden deze erkend en 
neemt de school proactief actie. 
De wethouder Onderwijs heeft een belangrijke functie om deze zaken met scholen 
bespreekbaar te maken. In de samenwerking tussen gemeente, scholen, verenigingen en 
CJG worden concrete actieplannen uitgevoerd op gebied van pestpreventie en, onder-
steuning van jonge mantelzorgers en ondersteuning in gezinnen die te maken hebben 
met excessief alcoholgebruik.

D66 wil een goede afstemming tussen school, buitenschoolse opvang en 
buitenschoolse activiteiten
D66 vindt het belangrijk dat er voldoende buitenschoolse opvang is binnen de gemeen-
tegrenzen. De gemeente speelt hier zo nodig een uitnodigende en faciliterende rol door 
voldoende accommodaties beschikbaar te krijgen. 
In de vorige raadsperiode is gestart met de combinatiefunctionaris. De combinatiefuncti-
onarissen geven invulling aan de uitnodigende rol en zorgen voor afstemming van school, 
buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten. Eind 2014 worden de resultaten 
van de evaluatie bekend. D66 ziet nu al positieve resultaten en wil de inzet van de com-
binatiefunctionaris in de komende raadsperiode in beginsel continueren.
 
D66 wil zogenaamde dagarrangementen voor kinderen en ouders stimuleren
D66 wil in deze periode het opzetten van zogenaamde dagarrangementen -waarin zijn 
opgenomen het reguliere schoolprogramma, sport en andere buitenschoolse activiteiten 
stimuleren. Voordeel hiervan is dat kinderen op een soepele, zowel voor het kind als voor 
de (werkende) ouders, manier kennis kunnen maken met sporten en allerlei activiteiten.

D66 is voorstander van een zogenaamd kindpakket
D66 is voorstander van een zogenaamd kindpakket. Als de ouders dit echt niet kunnen 
betalen, voorziet het kindpakket in de meest noodzakelijke behoeften voor een goede 
ontwikkeling van het kind. Denk bijvoorbeeld aan zwemlessen of een bibliotheekpas. 

Nu vooruit...

Verkiezingsprogramma D’66 Pijnacker-Nootdorp 2014-2018
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Sport, cultuur en vrije tijd 
D66 heeft grote waardering voor de vrijwilligers
Activiteiten kunnen niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. De gemeente stimuleert 
de inzet van vrijwilligers, o.a. door de tweejaarlijkse vrijwilligersprijs. In de ondersteuning is 
een belangrijke rol weggelegd voor het Bureau Vrijwilligerswerk van de SWOP. D66 vindt 
het belangrijk dat iedereen die dat wil kan deelnemen aan sport- en verenigingsactiviteiten.
De gemeente stimuleert in samenwerking met de verenigingen mogelijkheden voor 
inwoners die minder makkelijk kunnen deelnemen aan activiteiten, zoals minder validen 
en mantelzorgers.

Sport heeft een belangrijke functie in de (lokale) samenleving. Het draagt bij een gezondere 
bevolking en heeft een belangrijke sociale, samenbindende functie. D66 is voorstander 
van het profijtbeginsel in de sport. Dit mag er echter niet toe leiden dat de continuïteit 
van de sportbeoefening in gevaar komt.

D66 vindt kunst en cultuur in de eigen omgeving belangrijk 
De gemeente faciliteert dit door tegen redelijke voorwaarden ruimten ter beschikking 
te stellen op basis van een maatschappelijk accommodatieplan. Hierbij wordt expliciet 
gekeken naar de samenwerking met scholen, waar vaak in de namiddag en ‘s avonds 
ruimte beschikbaar is. Ook verwacht D66 dat verenigingen zelf nauwere samenwerking 
zoeken met scholen, bibliotheek en het lokale bedrijfsleven.
Door haar gunstige ligging en goede infrastructuur hebben inwoners van Pijnacker-Noot-
dorp uitstekende toegang tot kunst en cultuur. Daarnaast zijn er lokale podiumfuncties 
in o.a. Cultura en Stanislas. D66 wil een evaluatie van het gebruik deze podia door orga-
nisaties van binnen en buiten de gemeente.

Nu vooruit... 
met gezamenlijke initiatieven voor sport, cultuur, educatie 
en recreatie

D66 vindt het belangrijk dat culturele instellingen ook op eigen financiële 
benen staan
D66 vindt het belangrijk dat culturele instellingen financieel minder afhankelijk worden 
van de gemeente. D66 stimuleert cultureel ondernemerschap, onder andere door middel 
van het stimuleringsfonds particulier initiatief. In aanvulling daarop wil D66 verenigings-
activiteiten en andere particuliere initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van de 
jeugd expliciet ondersteunen.

D66 wil een moderne bibliotheekfunctie behouden
D66 vindt het belangrijk dat diensten van de bibliotheek Oostland voor alle inwoners van 
de gemeente goed bereikbaar zijn. Wat D66 betreft heeft de bibliotheek kerntaken op het 
gebied van mediawijsheid, ontwikkeling en educatie van jongeren, en het bestrijden van 
laaggeletterdheid. In de subsidierelatie met de gemeente staan deze kerntaken centraal. 
Ontwikkelingen op gebied van digitalisering en logistiek bieden nieuwe mogelijkheden 
om de bibliotheekfunctie te behouden en te versterken

Nu vooruit...
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Wonen en bouwen
D66 kiest voor wonen en leven in een woonomgeving waar iedereen 
zich thuis voelt
In de eigen wijk en in het centrum moeten voldoende plekken zijn waar jong en oud 
elkaar ontmoeten en activiteiten kunnen ontplooien. Wij willen verder een divers wonin-
gaanbod en een mix van woningtypen, zodat er voor iedereen iets te kiezen valt. Eenge-
zinswoningen voor diegene die een woning met een tuin zoeken, appartementen voor 
starters, ouderen of alleenstaanden en meer uitgifte van vrije kavels voor de realisatie van 
vrijstaande woningen. Dit betekent minder identieke rijtjeswoningen en meer woningen 
geschikt voor diverse doelgroepen. Kortom passende huisvesting voor iedereen: naar 
leeftijd en inkomen.
D66 wil samen met inwoners van Pijnacker-Nootdorp een nieuwe woonvisie ontwikkelen 
voor het woonbeleid in de komende jaren.

Nu vooruit... 
met bouwen voor jongeren, ouderen en ruimte voor 
eigen initiatieven

D66 is geen voorstander om nieuwe grote nieuwbouwwijken te ontwikkelen
In Pijnacker wordt nu de wijk Keijzershof nog afgerond. AckersWoude is in ontwikkeling en 
op lange termijn kan, indien nodig Tuindershof nog worden gerealiseerd. De nog beschik-
bare bouwlocaties in Nootdorp en Delfgauw moeten zo veel mogelijk worden benut voor 
het bouwen van woningen voor starters (jongeren) en senioren uit het eigen dorp. D66 
stelt voor om de kleinere vrije ruimtes in de bestaande wijken in kaart te brengen en per 
locatie te beslissen over de benutting van deze locaties. Planontwikkeling van nieuwe 
woningbouwprojecten (op bijvoorbeeld de inbreilocaties) moet zoveel mogelijk in overleg 
met de huidige bewoners in de wijk plaatsvinden. 

D66 wil meer woningen voor jongeren en voor starters
Uit onderzoek van onze gemeente blijkt dat jongeren en starters graag in ons dorp willen 
blijven wonen. Er is een grote behoefte aan goedkopere woningen voor jongeren en star-
ters. Voor starters is een starterlening beschikbaar. D66 wil ook dat er meer woningen 
worden gerealiseerd in het goedkopere segment. 

D66 wil meer levensloopbestendige woningen dichtbij bestaande 
voorzieningen
Levensloopbestendige woningen (vrije indeelbaarheid) maken het mogelijk dat ouderen 
en hulpbehoevenden langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen, omdat ze kun-
nen worden aangepast aan de zorgbehoefte van de bewoner. De gemeente moet bij 
projectontwikkelaars en woningcorporaties stimuleren dat er meer levensloopbestendige 
woningen worden gebouwd die geschikt zijn voor diverse doelgroepen. 

Nu vooruit...
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Wonen en bouwen
D66 wil onderzoek naar betaalbare woningen
Naast meer diversiteit in woningtypen is ook betaalbaarheid van belang. De gemeente 
moet partijen in de bouw (ontwikkelaars, bouwers) en corporaties uitnodigen om andere, 
goedkopere woningen te realiseren voor de doelgroepen: jongeren, starters en ouderen. 

D66 wil minder bouwregels en sneller bouwplannen kunnen realiseren
D66 wil zoveel mogelijk regels en belemmeringen wegnemen die burgers en bedrijven 
hinderen bij het realiseren van hun bouw- en verbouwplannen. De gemeente kan meer 
experimenteren met minder strenge bouwtechnische eisen te stellen. 
D66 is groot voorstander van een verdere versoepeling van het welstandsbeleid, zodat 
meer woningen en bedrijfspanden welstandsvrij kunnen worden gebouwd of verbouwd.

Nu vooruit... 
met minder regels voor verbetering van de eigen woning

D66 kiest voor algemene regels in plaats van individuele bouwvergunningen
D66 kiest voor vereenvoudiging van procedures om sneller een Omgevingsvergunning 
voor het bouwen te kunnen ontvangen van de gemeente. Bijvoorbeeld door meer flits-
vergunningen te verstrekken. Bouwregels op bedrijventerreinen kunnen verder worden 
versoepeld. In plaats van bouwregels te stellen en beperkingen op te leggen zou er meer 
dan nu het geval is gewerkt kunnen worden met algemene beeldkwaliteitseisen in globale 
bestemmingsplannen; ook via die plannen is overlast voor omwonenden reguleerbaar. 
Verder zou de gemeente bij bedrijven bijvoorbeeld kunnen aandringen op het realiseren 
van een groene buffer (omkadering) bij nieuwe uitbreidingen, indien de omgeving extra 
hinder zou kunnen ondervinden van de nieuwe activiteiten.

Nu vooruit...
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Mobiliteit
D66 wil geen nieuwe wegen in de planning opnemen; 
huidige plannen zijn genoeg
Pijnacker-Nootdorp heeft een uitgebreid wegennet en in de nabije toekomst worden 
er nog twee nieuwe wegen, de Oostelijke randweg en de (verlengde) Komkommerweg 
aangelegd. Deze wegen moeten er voor zorgen dat de bestaande wegen, Klapwijkseweg 
en Noordeindseweg worden ontlast en het vrachtverkeer beter rond de woonkernen 
wordt geleid.
Na de realisatie van deze wegen is het voor D66 eigenlijk wel even genoeg. Nieuwe wegen 
aanleggen komt de leefbaarheid vaak niet ten goede. D66 is dus ook geen voorstander 
van de aanleg van een noordelijke randweg omdat dit ten koste gaat van het groen 
(Balijbos) dat daar is gerealiseerd. 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de afronding van fietspadenroutes naar Delft en 
Zoetermeer en ook in Groenzoom en in Ruijven-Zuidpolder moeten nog nieuwe fietspaden 
worden aangelegd. We zijn blij met deze goede fietsverbindingen. 

D66 wil wel verbeteringen op bestaande wegen 
D66 is geen voorstander van het openstellen van de Nieuwkoopseweg voor alle verkeer. 
De Nieuwkoopseweg is te smal en daarbij wordt deze weg ook veel gebruikt door fiet-
sers. Wij vinden dat deze weg autoluw moet blijven met in de spitsuren inrijbeperkingen.
Wegen die nog verbeterd moeten worden zijn de Hofweg, die door de ontwikkeling 
van het bedrijvenpark Heron steeds drukker gaat worden, en de Klapwijkseweg, op 
de aansluitingen Lange Campen en Monnikenweg. D66 wil dat er een gedegen studie 
wordt uitgevoerd naar de aanpassing van de Hofweg om de huidige en toekomstige 
problemen op te lossen. Ook wil D66 dat samen met de ondernemers wordt nagegaan 
of de Hoogseweg kan worden aangesloten op de Kleihoogt.

D66 wil dat de huidige buslijnen en de buurtbus behouden blijven
Een goed OV is van belang voor de bereikbaarheid van de voorzieningen waar onze 
inwoners op zijn aangewezen. D66 investeert liever in een goede bereikbaarheid van de 
kernen en de steden Delft en Zoetermeer dan in nog meer asfalt. 
Zorgpunt is de verbinding tussen Nootdorp en Pijnacker. Gelukkig rijdt er nu een buurtbus 
met de noodzakelijke inzet van vrijwilligers. Onze gemeente dient er voor te zorgen dat de 
huidige buslijnen en de buurtbus behouden blijven. D66 wil het gebruik van de buurtbus 
stimuleren om deze lijn ook in de toekomst te kunnen behouden.

D66 wil de veiligheid en de aantrekkelijkheid van het OV vergroten
Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de haltes van OV is belangrijk. Ver-
der moeten de haltes goede overstap mogelijkheden hebben en er moeten voldoende 
parkeerplekken bij de stations van de Randstadrail aanwezig zijn. Aandachtspunt is P+R 
Pijnacker Centrum. Ook zou nagegaan moeten worden of er OV-fietsen kunnen worden 
verhuurd bij de randstadrailhalte Pijnacker-Centrum. D66 is voorstander van de aanleg 
van bewaakte fietsenstallingen bij alle drie de RR haltes in onze gemeente.

D66 wil verder meer autoparkeer-plekken voor “groene” auto’s 
D66 wil verder meer autoparkeerplekken voor “groene” auto’s die bovendien gunstig 
gelegen zijn om het gebruik van deze auto’s verder te stimuleren. Ook wil D66 meer 
oplaadpunten voor elektrische en hybride auto’s en elektrische fietsen.

Nu vooruit...

Verkiezingsprogramma D’66 Pijnacker-Nootdorp 2014-2018

17



Ruimte en groen, milieu
D66 wil De Toekomstvisie Pijnacker-Nootdorp  uitwerken met inwoners 
en ondernemers
De Toekomstvisie Pijnacker-Nootdorp geeft een schets van ons gemeente in de toekomst. 
Wij willen dat de gemeente met haar beleidsplannen en doelen invulling geeft aan de 
ambitie van de toekomstvisie en onderliggende visies (sociaal domein, economische 
visie en ruimtelijke structuurvisie). We willen dat de gemeente samen met haar bewoners 
verder nadenkt over wat er in de buurt nodig is en mogelijk is aan nieuwe ontwikkelingen. 
Deze gebiedsvisies moeten bepalend zijn voor wat er in de bestemmingsplannen moet 
komen te staan. 
D66 pleit voor gevarieerde wijken, waar op geschikte plaatsen ook winkeltjes en bedrijfjes 
mogelijk zijn. Tevens acht D66 het werken aan huis (ZZP-ers!) een goede zaak.
Verder wil D66 bereiken dat er meer aandacht wordt besteed aan behoud van groene 
structuren binnen de bebouwde kom die zijn aangesloten op het groen en de natuur in 
het buitengebied. 

D66 wil een groene gemeente zijn en blijven
Ruimte is een schaars goed in de Randstad. Pijnacker-Nootdorp heeft gelukkig nog relatief 
veel groen en openbare ruimte in haar woonwijken en open structuren in het buitenge-
bied. Dit moet zo blijven! Groen en ruimte zijn van belang voor een leefbare, gezonde en 
economische vitale omgeving waarin het prettig wonen, werken en recreëren is.
Pijnacker-Nootdorp zou zich meer moeten inzetten op natuur en dagrecreatie in het 
buitengebied, maar met behoud van het open karakter van het weidelandschap. 
Het Balijbos aan de noordzijde van Pijnacker is hiervan een mooi voorbeeld. De Groen-
zoom tussen Pijnacker en Berkel en Rodenrijs moet net zo mooi worden. Ook het Bui-
tenhout, het aangesloten gebied van Delftse Hout – Dobbeplas – Balijbos, hoort in 
dit rijtje thuis. Aan de andere kant van Delfgauw richting Oude Leede ligt het gebied 
Ruijven-Zuidpolder. Ook hier zullen in de komende jaren meer natuur en recreatieve 
voorzieningen moeten worden gerealiseerd. 

De Ackerdijkse plassen behouden een grote natuurwaarde. Belangrijk knelpunt is nog de 
verbindingen of de groen-blauwe dooradering tussen deze gebieden om een belangrijk 
netwerk van groene gebieden te maken. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de dieren 
die in die natuur leven.
Het Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp is hierbij een belangrijke adviseur voor onze 
gemeente.

D66 wil open stukken in de dorpskernen zo groen mogelijk houden
D66 is van mening dat we niet alle open plekken in onze dorpskernen moeten volbouwen. 
D66 is groot voorstander om per wijk het groen, de plantsoenen, en de open ruimte in 
kaart te brengen en een helder afwegingskader te maken onder welke voorwaarden 
bebouwing eventueel mogelijk is. 

D66 geeft veel aandacht aan water in onze poldergemeente 
Naast speeltuinen en plantsoenen speelt ook water een belangrijke rol in de wijk.
Sloten en vijvers brengen de natuur dichtbij. D66 vindt het belangrijk dat waterpartijen 
zo mogelijk worden voorzien van natuurvriendelijke oevers met natuurlijke begroeiing. Zo 
kunnen kinderen natuur beleven, maar is het ook veilig wanneer ze bij het water spelen. 
Ook zouden er voldoende visstekjes moeten zijn om te kunnen vissen. D66 is verder van 
mening dat in de wijk en in de polders voldoende ruimte moet zijn om overtollig regen-
water op te vangen. Hevige regenbuien zullen steeds vaker voorkomen. Door voldoende 
waterbuffers te creëren houden we droge voeten wanneer het riool en onze sloten het 
water niet kunnen verwerken.

18



Ruimte en groen, milieu

D66 wil samen met bewoners en ondernemers het beheer buitengebied 
organiseren
D66 wil dat de gemeente in samenwerking met bewoners en ondernemers (natuurboe-
ren) uit de eigen regio gaat samenwerken om tot een goed en efficiënt beheer van ons 
buitengebied te komen. Zij kennen het gebied, maken er onderdeel van uit en hebben 
vaak goede ideeën hoe de kwaliteit van een gebied kan worden verbeterd en behouden. 
Dit met als tastbare resultaten een rondtrekkende schaapskudde, grazende koeien in 
de wei en grote roofvogels die in de lucht zweven op zoek naar hun prooi. D66 vindt dat 
iedereen recht heeft op natuur nabij!

Dierenwelzijn staat bij D66 hoog in het vaandel 
D66 heeft niet alleen oog voor mensen, ook dieren hebben recht op goede zorg. Ze zijn 
immers geen gebruiksvoorwerpen, maar levende wezens. De gemeente heeft hier een 
taak om handhavend op te treden tegen dierenmishandeling en slechte huisvesting. Verder 
is D66 voor een duurzame veehouderij in het buitengebied, bijvoorbeeld in combinatie 
met beheer van de groengebieden, zoals de Bieslandse polder, de Groenzoom en de 
polder Ruijven-Zuidpolder (Delfgauw).

D66 wil ruimte geven aan particuliere initiatieven
In de afgelopen raadsperiode zijn de bestemmingsplannen geactualiseerd en is het ruim-
telijk beleid binnen onze gemeente gemoderniseerd. D66 is groot voorstander geweest 
van het jaarlijkse verzamelplan dat het bewoners mogelijk maakt om bouwplannen eerder 
te kunnen realiseren. Verder hebben we bereikt dat de vergunningen voor het bouwen, 
die getoetst worden aan nieuwe bestemmingsplannen, sneller kunnen worden verkregen. 
D66 wil hiermee door gaan en procedures en regels verder vereenvoudigen. Verder wil 
D66 met de nieuwe ruimtelijke structuurvisie burgers en bedrijven uitnodigen om met 
plannen te komen die invulling geven aan de doelen binnen onze gemeente, bijvoorbeeld 
op terreinen als natuurontwikkeling en -beheer, realisatie van voorzieningen en bouwen. 
Particulieren hebben het initiatief en de gemeente een faciliterende rol. 

Nu vooruit... 
met het versterken van het groene buitengebied
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Ruimte en groen, milieu
D66 ziet dat de aanpak van milieuproblemen nog steeds actief nodig is 
D66 wil dat de milieukwaliteit in het dorp wordt verbeterd. De belangrijkste milieuproble-
men voor onze gemeente zijn de luchtkwaliteit, geluidoverlast en bodemverontreiniging 
door bedrijfsmatige activiteiten. 
Onze gemeente wordt ingesloten door de wegen A12, A13, N470 en A4. We hebben het 
gemak van deze wegen om ons te verplaatsen, maar we hebben er ook de hinder van 
in de vorm van luchtverontreiniging en geluidhinder. D66 wil dat de gemeente in overleg 
treedt met wegbeheerders en samen met hen nagaat welke milieu- en inrichtingsmaat-
regelen genomen kunnen worden om deze hinder te beperken.

D66 wil nieuwe initiatieven om hergebruik van afval te stimuleren
Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de afvalinzameling in Pijnacker-Noot-
dorp. D66 is een groot voorstander van een verdere privatisering van de afvalinzameling 
om tot lagere kosten te komen en minder risico voor de gemeente.
De gemeente heeft ook een taak in de inzameling van afvalstoffen die hergebruikt of 
gerecycled kunnen worden. De pilot “Afval Loont” is helaas niet succesvol gebleken. Nu 
dit project is gestaakt wil D66 graag dat er nieuwe initiatieven worden ontplooid om tot 
een betere inzameling te komen van afvalstoffen, oud papier, oude kleding en elektrische 
apparaten die hergebruikt kunnen worden. In veel gemeenten wordt al geëxperimenteerd 
met een voorscheiding, waarbij burgers te recyclen producten apart aanbieden aan een 
ophaaldienst.
Hierbij zouden ook de verenigingen en organisaties die actief zijn in onze gemeente meer 
betrokken kunnen worden, zodat de opbrengsten van deze afval inzameling ten goede 
komen aan de burgers van onze gemeente. 

D66 wil een actieve gemeente bij het onderzoek naar de 
gezondheidsrisico’s onder de 380 KV lijn
De 380 KV hoogspanningsleiding die onze gemeente aan de zuidkant snijdt is voor het 
grootste gedeelte onder de grond gebracht. In de oude polder in Pijnacker Zuid komt deze 
leiding weer boven de grond. In de gemeenteraad is aandacht gevraagd voor de mogelijke 
gezondheidsschade van deze leiding. Als blijkt dat deze leiding in de praktijk problemen 
veroorzaakt wil D66 dat deze adequaat worden opgepakt door Tennet als eigenaar en 
de Minister van I en M als vergunningverlener. Dit vergt een voortzetting van de huidige 
actieve aanpak van het gemeentebestuur. Ook is niet uitgesloten dat de gemeente op 
grond van de resultaten van het onderzoek de huidige bestemmingen nader moet bezien. 

Nu vooruit...
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Duurzaamheid en energie
D66 ziet energiebesparing en innovatie als belangrijke voorwaarden voor 
een toekomstbestendige gemeente
Huishoudens en ondernemingen ondervinden meer en meer de gevolgen van schaarste 
aan grondstoffen, zoals fossiele brandstoffen, met als gevolg een hogere energiereke-
ning. Duurzame initiatieven en innovaties zijn nodig om ook in de toekomst comfortabel 
te kunnen wonen en succesvol te ondernemen. D66 is blij met de huidige initiatieven en 
activiteiten die worden ontplooid door inwoners en ondernemers. We zien onder andere 
een grote toename van het plaatsen van zonnepanelen op woningen en bedrijfsgebouwen 
en toepassing van aardwarmte. Onze gemeente heeft een goed voorbeeld gegeven via 
een op duurzaamheid gerichte verbouwing van de brandweerkazerne tot nieuw bestuurs-
centrum in plaats van sloop en nieuwbouw. 
Heel goed, maar er kan en moet meer.

D66 wil dat Pijnacker-Nootdorp een Energieneutrale gemeente wordt
De doelstelling om een Energieneutrale gemeente te worden is de praktische en concrete 
invulling voor het streven naar een duurzame toekomst. 
Samen met GroenLinks heeft D66 het initiatief genomen om voor de gemeente een visie 
te ontwikkelen om te komen tot een energieneutrale gemeente in 2050. Energieneutraal 
betekent dat binnen onze gemeente meer energie wordt opgewekt dan er verbruik wordt. 
Mede op verzoek van D66 is er in de raadsperiode 2010-2014 een energiefonds ingesteld 
voor projecten in onze gemeente die moeten bijdragen aan zowel energiebesparing als 
kennisontwikkeling. In de volgende periode moet binnen het duurzaamheidsbeleid een 
vervolg worden gegeven aan het programma “Pijnacker-Nootdorp Energieneutraal”.

D66 wil een nieuw duurzaamheidsprogramma met ambitie
Om de ambities voor de lange termijn op de korte termijn concreet in te vullen, met 
tussendoelen, wil D66 dat er een nieuw duurzaamheidsprogramma wordt opgezet. 
Een programma met en voor inwoners en bedrijven om milieudoelen te realiseren en 
innovaties op gebied van milieu en energiebesparing te stimuleren. Onderzocht moeten 
worden of samenwerking met buurgemeenten (bijvoorbeeld Zoetermeer) kan leiden tot 
een efficiënter en effectiever beleid en uitvoering.
Voor elk van de doelgroepen moeten korte en middellange termijn doelstellingen worden 
geformuleerd en moet doelrealisatie worden gemonitord

D66 ziet een duidelijke stimulerende rol van de gemeente
D66 wil dat de gemeente haar inwoners en ondernemers uitdaagt om te komen tot 
duurzame initiatieven. D66 ziet voor de gemeente een rol als gids, een wegwijzer, met 
een faciliterende rol. Wij geloven in het eigen initiatief en eigen kracht van inwoners en 
ondernemers als het gaat over het realiseren van duurzaamheiddoelen en doelen met 
betrekking tot energieneutraliteit. 
Verschillende initiatieven hebben de afgelopen periode plaatsgevonden die in de volgende 
periode mogelijk een vervolg kunnen krijgen, maar er zullen ook nieuwe initiatieven nodig 
zijn om duurzaamheiddoelen te realiseren.

Nu vooruit...
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Duurzaamheid en energie
D66 wil dat de gemeente duurzaamheidsleningen mogelijk maakt
D66 wil dat de gemeente duurzaamheidsleningen mogelijk maakt waardoor haar inwoners 
tegen een laag rentepercentage geld kunnen lenen voor het nemen van energiebespa-
rende maatregelen in hun woning. Dit heeft als voordeel dat er minder energie wordt 
verbruikt, maar ook dat de energierekening voor de burger lager wordt. 

Nu vooruit... 
met een duurzame en energieneutrale gemeente

D66 is een groot voorstander van de opwekking van duurzame energie
Een aantal innoverende glastuinbouwbedrijven in onze gemeente heeft aardwarmte 
ontdekt. Deze duurzame energiebron verwarmt kassen, maar ook worden woningen 
en het zwembad aangesloten op deze vorm van duurzame energie. Aardwarmte kan 
ook benut worden voor verwarming van scholen en woningen. Dit vindt D66 een goede 
ontwikkeling en wil dit graag verder helpen. 

Met de ruimtelijke structuurvisie is de mogelijkheid onderzocht van het plaatsen van 
windturbines. D66 is voorstander van wind als duurzame energiebron. 
Bij alle vormen van energieopwekking zoeken we steeds het evenwicht tussen natuur-
waarde, leefbaarheid en veiligheid. 

Nu vooruit...

22



Verkiezingsprogramma D’66 Pijnacker-Nootdorp 2014-2018

23



Verkiezingsprogramma D’66 Pijnacker-Nootdorp 2014-2018




