DUURZAAM SAMENLEVEN

Verkiezingsprogramma
2022-2026

Beste inwoner van Leidschendam, Stompwijk en Voorburg,
Het blijven helaas roerige tijden. Steeds meer mensen worden geraakt door wat er gebeurt in de
samenleving. Ook u zult vast hopen op betere tijden. Gelukkig hebben we gezien dat als het erop
aankomt we in Leidschendam-Voorburg oog hebben voor elkaar. Dat we in staat zijn om elkaar op
creatieve manieren te vinden én helpen.
Toch staan we nog steeds voor veel vragen. Ik ben ervan overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk
is dat de politiek een hoopvol verhaal heeft dat antwoord geeft op de vragen van u. Voor de
ChristenUnie betekent dat een verhaal van verlangen naar een betere toekomst; een toekomst waarin
we recht doen aan de schepping en aan onze inwoners. Dat is wat duurzaam samenleven voor
ons betekent.
Als het aan ons ligt is er in Leidschendam-Voorburg ruimte om te wonen voor oud en jong.
Concreet betekent dit dat er extra huizen voor starters moeten komen, zodat zij überhaupt de kans
krijgen om te starten. Daarnaast zien wij mogelijkheden in de combinatie van nieuwe woonvormen
waarin jong en oud samenwonen. Zo ontstaat er verbinding tussen generaties en zorg voor elkaar.
De klimaatcrisis en energiearmoede vragen om een duidelijke aanpak. De ChristenUnie gelooft dat we
vaart moeten maken met duurzaamheid. De huidige oplopende gasprijzen vragen dat we
snelheid maken met isoleren van onze huizen en per wijk kijken hoe we over gaan van grijs naar
groen.
Tot slot gelooft de ChristenUnie in de menselijke maat. Wie in een lastige situatie zit heeft hulp
nodig, ook als diegene niet in een bepaald vakje of hokje past. Rechtvaardige regels vormen de basis,
maar er mag meer ruimte komen om daarvan af te wijken. Zo ontstaat er ruimte om het goed te
doen voor elkaar.
Wij zetten ons graag in voor de bloei van onze mooie gemeente en
hopen met deze drie speerpunten het verschil te maken voor u.
Benieuwd naar de rest van ons hoopvolle verhaal? Lees het hieronder!

Frank Wilschut

Zet je in voor de bloei van de
stad waarin je woont, want de
bloei van de stad is ook jullie
bloei. (Jeremia 29:7)

Lijsttrekker ChristenUnie Leidschendam-Voorburg
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1. Ruimte om samen te leven
Ieder mens heeft ruimte nodig. Ruimte om te wonen, te werken, te reizen en te recreëren. Maar de
ruimte is beperkt in Leidschendam-Voorburg en dus botsen verschillende belangen. Natuur,
woningnood, klimaat, mobiliteit en economie, produceren en consumeren; de keuzes van de
ChristenUnie zijn ingegeven door het beschermen van het natuurlijk evenwicht dat God in de
schepping heeft gelegd. Duurzaam ruimtegebruik is het uitgangspunt.

Goed en betaalbaar wonen
Wonen gaat over zoveel meer dan stenen stapelen. Wonen gaat over samenleven, over samenhang,
over gemeenschappen in een straat, buurt of wijk. De beschikbaarheid van betaalbare woningen is
niet meer vanzelfsprekend in de Randstad en in Leidschendam-Voorburg. We moeten duidelijke
keuzes maken.
Meer passende woningen
Via opkoopbescherming zorgen we ervoor dat woningen er
zijn om in te wonen, niet om mee te beleggen.
We handhaven de norm van 30% sociale nieuwbouw,
woningen voor kwetsbare doelgroepen en ouderen.
Doorstromen alstublieft: Er komen doorstroommakelaars en
doorstroompremies om mensen van een relatief ruim huis
naar een meer passende woning te begeleiden.
Strategisch bouwen: Om groene ruimte buiten én binnen de
steden te behouden, blijven we inzetten op slimme
binnenstedelijke verdichting bij winkelcentra en OVknooppunten.
Betaalbaar wonen voor jong en oud
Wonen is voor mensen die al een huis bezitten meestal goed betaalbaar, maar voor starters is het
lastig om aan een betaalbaar huis te komen. Voor ouderen is het juist lastig om een passend huis te
vinden. De ChristenUnie ziet een oplossing in het investeren in (aangepaste) woningen en
gemeenschappelijke woonvormen voor ouderen in combinatie met jongeren. Dit helpt ook de
doorstroom op de woningmarkt.
Leidschendam-Voorburg zet zich in om starters ruimte te geven op de woningmarkt. Naast
de startersleningen zoeken we naar nieuwe instrumenten zoals bijvoorbeeld Duokoop (de
koper koopt alleen de woning en niet de grond) en koopgarant (kopen met korting meestal
via de woningstichting).
Er komt in Leidschendam-Voorburg ruimte voor meergeneratiewoningen en hofjes.
Collectieve woonvormen zijn belangrijk omdat ze zorgen voor onderling contact en
ontmoetingsplekken, gezelschap en burenhulp.
In Leidschendam-Voorburg onderzoeken we de mogelijkheden voor ‘duo-wonen’: Jongeren
en senioren delen een te grote (senioren)woning. Hierdoor kunnen jongeren een woonstart
maken en krijgen ouderen deels ondersteuning.
Extra woningen in Leidschendam-Noord en Stompwijk
De ChristenUnie wil in Leidschendam-Noord via het programma Sterk voor Noord extra
woningen toevoegen zodat er een gevarieerd aanbod ontstaat. De gemeente Leidschendam-

Voorburg is alert op verdringing. De opwaardering van de wijk doen we vooral met de
huidige inwoners en in samenspraak.
Ook in Stompwijk zijn er meer en ook betaalbare woningen voor jongeren, jonge gezinnen
en ouderen nodig. Extra huizen voor die groepen zorgt dat de vitaliteit van Stompwijk niet
verder onder druk komt te staan. Plek voor tijdelijke Tiny Houses kunnen op korte termijn al
helpen (een Tiny House of micro-woning is een kleine, volledig uitgeruste zelfstandige
woning van 30m2 tot maximaal 50m2).
Woningcorporaties als samenwerkingspartner
De ChristenUnie wil dat de gemeente Leidschendam-Voorburg
woningcorporaties de ruimte geeft om innovatief, vraaggericht en
toekomstbestendig te kunnen bouwen. Tegelijkertijd moeten er wel
duidelijke kaders zijn via een gemeentelijke woonvisie. In deze
woonvisie moet aandacht zijn voor ambitieuze
duurzaamheidsdoelstellingen.
De gemeente zorgt er samen met de wooncorporaties voor
dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor
speciale doelgroepen (ambulante cliënten beschermd wonen,
statushouders, tienermoeders, arbeidsmigranten.)
De gemeente Leidschendam-Voorburg stelt met de
woningcorporaties doelen op, gericht op het verbeteren van
de energiehuishouding van woningen.
Samen duurzamer!
Verduurzaming van de woningvoorraad is een immense opgave en dit kan lang duren. Bij de
energietransitie is isolatie van woningen van groot belang. Deze transitie raakt alle terreinen van onze
economie en samenleving, niet in het minst de gebouwde omgeving.
Voorkom energiearmoede: Waar aardgas geleidelijk wordt vervangen door duurzame
warmte, wordt ook geïnvesteerd in isolatie. Hierdoor gaat de energierekening omlaag.
Daardoor blijven de woonlasten bij verduurzaming gelijk (woonlastenneutraal) en worden
woningen ook nog eens comfortabeler.
Wijkgerichte aanpak bestaande bouw. In de bestaande bouw wordt jaarlijks een ambitieus
maar realistisch aantal woningen voorzien van een duurzame warmteoplossing. Dit gebeurt
in een wijkgerichte aanpak.
De ChristenUnie vindt dat er een recht op groen moet komen rondom woningen. Als bij
nieuwbouwplannen het groen wordt aangetast moet dit worden gecompenseerd binnen de
gemeente.

Kwalitatieve buitenruimte
Bij de inrichting van de buitenruime moeten we keuzes maken. De ChristenUnie vindt dat we ons
moeten voorbereiden op de klimaatverandering. Meer ruimte voor water en groen. Ook voor ons
gevoel van veiligheid, de vrijheid om anderen te ontmoeten en contact te leggen is een goede,
sociaal veilige openbare ruimte van groot belang.
Bij het aanbesteden van onderhoud en aanleg van de openbare ruimte probeert de
gemeente Leidschendam-Voorburg zoveel mogelijk van de Duurzaamheidsdoelen (SDG’s) na
te streven.
De openbare ruimte geeft ruimte aan water en groen om de gevolgen van
klimaatverandering op te kunnen vangen. Hiermee worden stortbuien beter opgevangen en
hitte stress tijdens hete zomers tegengegaan.

In Leidschendam-Voorburg is er voldoende ruimte voor kinderen én volwassenen om te
bewegen en te spelen, onder andere in natuur inclusieve) speeltuinen.
We sterven ernaar de openbare ruimte volledig toegankelijk te ontwerpen. Er zijn voldoende
bankjes om uit te rusten, contact te leggen.
De gemeente geeft ruimte aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te
onderhouden. De gemeente stimuleert bij overdracht duurzaam beheer (tweeledig; langdurig
en geen chemisch onkruidbeheer bijvoorbeeld).
Open landschappen behouden en versnippering voorkomen. Open landschappen mogen niet
steeds kleiner worden. Verrommeling, versnippering en opdringerige zichtlocaties langs
wegen willen we tegengaan.
Bloeiende binnensteden
De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierop moeten we
de komende periode inspelen. De ChristenUnie let hierbij op de
leefbaarheid van de kernen en op sociale veiligheid in en rond
winkelgebieden.
De ChristenUnie zet zich in voor optimaal onderhoud en de
kwalitatieve uitstraling van de openbare ruimte in de
binnenstad en winkelcentra (Damcentrum, Huygenskwartier
en Julianabaan). Toegankelijkheid voor mensen met een
beperking en voldoende groen zijn belangrijke
aandachtspunten.
In Stompwijk zetten we in op het behoud van voorzieningen.
Kleine winkelcentra zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid
en sociale contacten. We gaan hier creatief mee om,
bijvoorbeeld door het combineren van functies.
Toekomst van het buitengebied
Meer dan de helft van onze gemeente bestaat uit buitengebied. In alle aandacht voor de bebouwde
kernen Leidschendam en Voorburg is er daarnaast ook aandacht nodig voor het buitengebied. Dit
houdt in: een bloeiende gemeenschap in Stompwijk, gezonde en duurzame landbouw en
mogelijkheden om te recreëren. Hiervan is het nodig dat de gemeente meer regie neemt. Er is nu
nog te veel onontdekt potentieel, zoals het inzetten van boeren als medebeheerder van de openbare
ruimte en natuur.
De ChristenUnie wil dat de gemeente een toekomstvisie opstelt over het buitengebied en
Stompwijk. De ChristenUnie wil inzetten op een toekomstbestendige agrarische sector.
Kernwoorden voor de visie: Kringlooplandbouw, voedsel dichtbij en de boer als
medebeheerder en meer mogelijkheden voor recreatie (zie landvanons.nl).
Leidschendam-Voorburg heeft beleid op het gebied van dierenwelzijn.
Waardering van voedsel
Het is belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt. Daarbij is een betere verbinding tussen
stad en platteland van belang. Ook de lokale overheid kan een andere eetcultuur bevorderen door bij
te dragen aan meer lokale, biologische en gezondere producten en voedselketens. Stadslandbouw is
daarom een goed idee. Het verlevendigt onze gemeente, brengt onze voedselproductie dichter bij
huis en maakt de openbare ruimte groener en leefbaarder.
Stimuleer ‘voedseljutten’ door het planten van bomen met eetbare vruchten (zie de
gemeente Geldrop-Mierlo en Almere).

De komende periode wil de ChristenUnie dat de gemeente samen met boeren,
voedselproducenten en de (super)markt gaat inzetten op het promoten van het eten van
lokale producten (zie bijvoorbeeld Rechtstreex).
Verbinding tussen school, voedsel en natuur. Elke basisschoolklas krijgt de gelegenheid om
een (circulaire) boerderij te bezoeken, een schooltuin aan te leggen of een excursie naar een
natuurgebied te maken (zie Akkerlust, schooltuintjes voor Stompwijkseweg).
Goed voorbeeld door de gemeente: 100% duurzaam en zo lokaal mogelijk in eigen kantine.
Recreatie en toerisme dichtbij
Ontspannen dichtbij huis. De coronacrisis leert ons dat we hierin nog meer kunnen investeren. Samen
met recreatie- en toeristische ondernemers maakt de gemeente een plan met als doel het stimuleren
en uitbreiden van recreatie in en rond Leidschendam-Voorburg.
De ChristenUnie ziet veel kansen in het buitengebied om onze inwoners meer van de natuur
te laten genieten. Verbinding tussen stad en platteland biedt kansen voor recreatie en
toerisme.
Voor de toeristische trekpleisters zetten we in op optimale bereikbaarheid voor de fietsers en
lopers.
Inzet op gebiedspromotie (stad, dorp of gebied), samen met inwoners en lokale
ondernemers (o.a. MKB LV).

Veilig en duurzame mobiliteit
Goede wegen, paden en OV-verbindingen zijn noodzakelijk voor Leidschendam-Voorburg. Mobiliteit
brengt mensen bij elkaar. Maar de groeiende mobiliteit mag niet ten koste gaan van onze
leefomgeving.
Meer dan de helft van de verplaatsingen in de gemeente Leidschendam-Voorburg gebeurt op korte
afstand. Daarom krijgen voetgangers en fietsers in de gemeente voorrang als het aan de
ChristenUnie ligt. Het maakt onze woonomgeving leefbaar, veilig en duurzaam. De ChristenUnie kiest
daarom voor het STOP principe: Eerst Stappen, dan Trappen (fiets), dan Openbaar vervoer en
vervolgens pas de Personenwagen.
Voetgangers
Barrières voor voetgangers moeten verdwijnen. Dit moet
beginnen bij basisscholen, winkelcentra, zorgvoorzieningen en
andere belangrijke ontmoetingsplekken en de looproutes
daarnaartoe.
Wandelpaden van en naar openbare voorzieningen wil de
ChristenUnie voorzien van voldoende (duurzame) bankjes.
Hierdoor kunnen mensen die minder goed ter been zijn
geregeld rusten en buurtgenoten ontmoeten.
In de inrichting van de openbare ruimte komen duidelijke
eisen voor de toegankelijkheid.
Fiets

De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor Leidschendam-Voorburg gericht op
groei van het fietsverkeer. Door deze extra investeringen kan het fietsgebruik groeien naar
tenminste 50% van alle ritten in Leidschendam-Voorburg tot 7,5 km.
Bij winkelcentra, bushaltes en overige attractiepunten komen genoeg fietsenrekken.

Knelpunten in kaart: Met onze inwoners en de (lokale) fietsersbond gaan we de
fietsknelpunten in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg inventariseren en stellen hier een
plan voorop. We kijken daarbij onder andere naar comfort, veiligheid, directheid en
doorstroming.
Deelfietsen en scooters: De gemeente zorgt in overleg met de NS dat er voldoende OVfietsen ook op de OV-knooppunten, zoals Station Voorburg en Station Den Haag Laan van
NOI zijn. Om verrommeling van de openbare ruimte te voorkomen komt er een
vergunningensysteem voor aanbieders van deelmobiliteit en vaste plekken voor de stalling
van de deelfietsen en scooters. Alle aanbieders van deelmobiliteit in de gemeente moeten
voldoen aan de landelijke standaarden van Mobility as a Service (MaaS).
De ChristenUnie gaat zich inzetten voor oplaadpunten voor elektrische fietsen en
watertappunten bij culturele plekken.
Openbaar vervoer
Alle bus-, tram en metrohaltes moeten toegankelijk zijn, denk
o.a. aan de halte Leidschendam-Voorburg van metrolijn E.
De nieuwe OV-verbinding vanuit de Haagse Binckhorst moet
met behoud van Opa’s Veldje en de tuin van Huygens
Hofwijck worden ingepast. Wij zien het liefst een
ondergrondse oplossing. Ook met het oog op een eventuele
Huygenstunnel (ondertunneling A12).
De gemeente maakt samen met The Mall of the Netherlands
een aanpak om meer mensen met het openbaar vervoer naar
The Mall te laten komen.
De gemeente spant zich in om Leidschendam-Zuid en
Stompwijk bereikbaar te houden via het OV. Als reguliere OVlijnen niet haalbaar zijn, is er een goed laagdrempelig
alternatief beschikbaar.
Auto’s

De ChristenUnie wil dat de gemeente het gebruik van deelauto’s stimuleert. Hierdoor zijn er
minder auto’s in het straatbeeld. Zo kunnen woon- en winkelstraten groener worden en
autoluw of autovrij worden ingericht.
Het aantal laadpalen uitbreiden: Inwoners worden verleid om elektrisch te rijden. Inwoners
krijgen de mogelijkheid om de eigen auto op te laden via een kabel over de stoep mits
voldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen (voorkomen van valgevaar passanten).
Om Leidschendam-Voorburg bereikbaar te houden is het nodig om betaald parkeren niet uit
te sluiten, maar betaald parkeren heeft niet onze voorkeur. Helaas zijn er nog weinig
krachtige middelen over om de overlast van de omliggende wijken bij The Mall Of The
Netherlands tegen te gaan.
Parkeerterreinen nemen nu kostbare ruimte in en dragen niet bij aan een leefbare
woonomgeving. Bestaande overdekte parkeerterreinen worden wanneer dat kan voorzien
van daken met zonnepanelen om zo bij te dragen aan de klimaatopgave.
De ChristenUnie is voorstander van het weren van oude vervuilende bestelauto’s en
vrachtauto’s die niet tenminste voldoen aan Euro 5 in centrumgebieden. Brommers en
scooters zijn in deze gebieden vanaf 2025 alleen nog welkom als ze elektrisch zijn.

Verkeersveiligheid
Uitgangspunt voor het inrichten van de verkeersinfrastructuur is het Duurzaam Veilig
principe: wegen zo inrichten dat voor weggebruikers de maximumsnelheid al duidelijk blijkt
uit de weginrichting en zij hun snelheid hieraan aanpassen.
De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom wordt 30 kilometer per uur. Alleen op wegen
met openbaar vervoer en ringwegen geldt 50 kilometer per uur. Er komen bovendien meer
woonerven waar niet harder dan 15 kilometer per uur wordt gereden. Waar het op korte
termijn niet mogelijk is om de weginrichting aan te passen aan de lagere maximumsnelheid,
kiezen we voor tijdelijke snelheidsbeperkende maatregelen genomen.
Op basis van registratie van de ongevallen brengt de gemeente tenminste elke vier jaar de
zogenaamde ‘gevaarlijke plekken’ in beeld en doet daarbij een voorstel tot verbetering.

2. Samen zorgen voor de schepping
De ChristenUnie wil in Leidschendam-Voorburg krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke
beweging die gaande is naar een groene, duurzame economie die zich houdt aan de grenzen van de
aarde.
Leidschendam-Voorburg wordt als het aan ons ligt koploper duurzame en betaalbare overgang van
grijs naar groen. De belofte dat de energietransitie betaalbaar blijft voor iedereen gaan we handen en
voeten geven in Leidschendam-Voorburg. Energiebesparing in de gebouwde omgeving en mobiliteit
wordt topprioriteit. Grondstoffen willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij
kiezen voor vergroening van wijken en versterken de biodiversiteit. Voor deze plannen kunnen we
niet zonder samenwerking met en enthousiasme van onze inwoners en ondernemers.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) zijn 17 afgesproken wereldwijde doelen op het gebied van
klimaat, armoede en onderwijs. De ChristenUnie wil dat onze gemeente deze doelen opneemt in al
het beleid de komende jaren. Wij vinden dit heel belangrijk omdat deze 17 duurzaamheidsdoelen dé
wereldwijde duurzaamheidsagenda vormen. Daarnaast zijn deze doelen ook sterk vervlochten met de
opgaven in onze gemeente. Ook Leidschendam-Voorburg is onmisbaar bij het behalen van de doelen!
De duurzaamheidsdoelen pakt de gemeente Leidschendam-Voorburg geheel aan en wordt in
ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen (duurzaamheidstoets).
De gemeente Leidschendam-Voorburg maakt inzichtelijk hoe maatregelen passen bij het
halen van de duurzaamheidsdoelen en hoe we staan in het halen van onze lokale doelen.
Bij elk raadsvoorstel zit een duurzaamheidsparagraaf met daarin de consequenties op het
gebied van duurzaamheid.

Betaalbare en klimaatvriendelijke energie en warmte
De ChristenUnie wil toe naar een energiesysteem van volledig hernieuwbare energie. De gemeente
heeft de regie in deze lokale energietransitie. Zij zorgt er ook voor dat het doel haalbaar en
betaalbaar is, en dat iedereen de overstap mee kan maken. Op initiatief van de ChristenUnie
Leidschendam-Voorburg wordt er nu onderzocht hoe we de transitie betaalbaar kunnen houden voor
iedereen.
De ChristenUnie is voor de inzet van energiecoaches (bijv. van de onafhankelijke vereniging
Energycommon LV). Deze coaches begeleiden inwoners bij het zetten van stappen in het
verduurzamen van hun woning en helpen hen om de subsidiemogelijkheden te benutten.
Voorkom en hulp bij energiearmoede: De gemeente
ondersteunt de minima in Leidschendam-Voorburg bij het
verduurzamen van hun woning.
De beste energie is bespaarde energie: Isolatie van de
woning is de eerste stap die altijd loont; wooncomfort,
verlagen energierekening en niet onbelangrijk het
verminderen Co2 uitstoot. De gemeente neemt een voorbeeld
aan het Nationaal Isolatiemanifest.
We stimuleren inwoners en ondernemers via subsidies om op
de logische momenten (vervanging, verbouwing, verhuizing)
duurzame maatregelen toe te passen, zoals zonnepanelen of
een warmtepomp.

Afscheid nemen van aardgas
Bij nieuwbouw is aardgas-loos bouwen inmiddels de norm. De doelstelling is dat Nederland in 2050
geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een eigenaar van een bestaande woning.
De gemeente Leidschendam-Voorburg speelt hier lokaal op in door te zorgen voor passende
wijkplannen.
Het uitvoeringsplan om afscheid te nemen van aardgas wordt per wijk samen met de
bewoners en gebouweigenaren bepaald.
Een inwoner van Leidschendam-Voorburg moet op 1 plek terecht kunnen voor zowel
technische als financiële arrangementen om zijn woning aan te passen.
Meer wind- en zonne-energie
Voor het plaatsen van zonnepanelen kijkt de ChristenUnie naar de (grote) lege daken in
Leidschendam-Voorburg, waaronder gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed en woningen.
De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld, ook op het gebied van energiebesparing en
zuinige verlichting. Onze gemeentelijke gebouwen krijgen zo veel mogelijk groene gevels en
daken.
De gemeente inventariseert welke daken van bedrijven geschikt zijn voor zonnepanelen en
gaat het gesprek aan met de bedrijven over verduurzaming.
Voor grootschalige zon- en windprogramma’s hanteert de gemeente ook sociaalmaatschappelijke kaders (inspraak, participatie, welke gebieden eerst) met aandacht voor:
• Actieve betrokkenheid van omwonenden, grondeigenaren en overige
belanghebbenden
• Minimaal 50% lokaal eigendom
• Zorgvuldige integratie in het landschap (meervoudig ruimtegebruik)
Energiecoöperaties en lokale initiatieven
Energiecoöperaties brengen de energietransitie dichter bij de burger en maken lokaal eigendom
mogelijk. Daarom is het goed dat het gemeentebestuur deze coöperaties voor vol aanziet en als het
nodig is praktisch en financieel ondersteunt. De gemeente ziet dan toe op een goede verdeling tussen
de lasten en de lusten.
De gemeente Leidschendam-Voorburg zoekt naar participatie van energiecoöperaties, zoals
Energy Common, zodat bewoners met elkaar kunnen investeren in schone energie of
warmte.
Inzameling herbruikbare grondstoffen
De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2025 mag
er nog 30 kilo restafval per persoon per jaar zijn. In LeidschendamVoorburg zijn we daar nog lang niet. In afval zitten waardevolle
grondstoffen die niet verloren mogen gaan. De ChristenUnie wil afval
zien als grondstof.
Afval scheiden is de norm: Per wijk passen we maatwerk toe.
In bijvoorbeeld appartementen en flats is afval scheiden met
het oog op ruimtegebruik lastiger.
Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties
rond het voorkomen en hergebruiken van afval, zwerfvuil en
compost. Het tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit.
De gemeente Leidschendam-Voorburg stimuleert ook scholen
en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en
faciliteert hen hierin zoveel mogelijk.

Bij aanbesteding neemt de gemeente op dat grondstoffen aan het eind van de levenscyclus
eenvoudig te scheiden en herbruikbaar moeten zijn, daar waar mogelijkheden zich hebben
bewezen.
Hergebruik via kringloopwinkels en afvalbrengstations wordt gepromoot.

Zorg voor de schepping
Vergroening stedelijk gebied en schone lucht
Natuur is goed voor de mens. De komende periode behouden en breiden we daarom groen uit in
Leidschendam-Voorburg en vervangen we zoveel mogelijk bestrating door groen(stroken).
Verdichting en vergroening moeten hand in hand gaan om hittestress te verminderen, biodiversiteit in
de stad te vergroten, en bij te dragen aan schonere lucht en betere leefbaarheid. We ondersteunen
particuliere initiatieven die daaraan bijdragen.
De gemeente Leidschendam-Voorburg ontwikkelt als ondertekenaar van het Schone Lucht
Akkoord beleid om de ambitie van 50% gezondheidswinst ruimschoot te halen.
De ChristenUnie pleit voor goede voorlichting (campagne) over het stoken van hout en over
het nut van houtrookfilters.
De gemeente Leidschendam-Voorburg voert samen met omliggende gemeenten zoals Den
Haag, Rijswijk, Delft en Zoetermeer een lobby naar het Rijk om de snelwegen rondom onze
gemeente van 100km/u naar 80km/u te verlagen.
Biodiversiteit vergroten
De biodiversiteit (soortenrijkdom) neemt af. De ChristenUnie wil de biodiversiteit en natuurrijkdom te
versterken. Dit doen we in Leidschendam-Voorburg door:
Vergroening van het stedelijk gebied (met gebruikmaking van inheemse soorten),
Natuurvriendelijke maatregelen bij plagen,
Gemeentegrond alleen te verpachten onder strikte duurzaamheidsvoorwaarden gericht op
behoud of versterking van de biodiversiteit.
In het beeldkwaliteitsplan biodiversiteit belangrijker te maken.
Toekomstbestendig waterbeheer
‘Leven met water’ raakt ook Leidschendam-Voorburg. Door versteende gebieden en de toename
van extreme buien ontstaat steeds vaker overlast en schade. De extremen merken we ook in lange
droge, hete periodes. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente een strategie ontwikkelt. Dit
vraagt goede samenwerking met de waterschappen.
Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om
waterberging. De gemeente werkt aan bewustwording op dit
punt, bijvoorbeeld door een publiekscampagne in
samenwerkingen met bijvoorbeeld de tuincentra.
Er wordt zoveel mogelijk ingezet op een aparte afvoer en
gebruik van regenwater.
De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken, zeker
op daken waar zonnepanelen niet geschikt voor zijn. De
gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken
we in Leidschendam-Voorburg aan meerdere doelstellingen
tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en
zonnepanelen leveren meer rendement.
De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat meedoen met het
NK Tegelwippen en brengt dit jaarlijks onder de aandacht.

3. Zorg voor elkaar
Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uitmaakt van een of
meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, verenigingen,
geloofsgemeenschappen, de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er
sprake van individualisme, eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen of extra
ondersteuning nodig hebben.
Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat we mensen centraal zetten en niet systemen. Daarom
pleiten wij ervoor om de (laatste) financiële schotten weg te halen en écht over de systeemwereld
van de gemeente heen te kijken naar de leefwereld van mensen.

Volksgezondheid
Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de
maatschappij aan. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond
blijven.
De gemeente Leidschendam-Voorburg maakt werk van
gezonde inwoners: tegengaan overgewicht, gezonde voeding,
niet roken, tegengaan verslavingen en voldoende beweging
en neemt dit steeds op in nieuw af te sluiten lokale
Preventieakkoorden. Het aanleren van gezond gedrag heeft
speciale aandacht onder jongeren.
We willen in het lokale preventieakkoord meer aandacht voor
mentale gezondheid. We willen de mentale veerkracht van
mensen ondersteunen door laagdrempelige voorzieningen en
het in contact brengen van ervaringsdeskundigen voor
onderlinge steun en begrip.

Zorg voor inwoners in kwetsbare situaties
De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke
schaal, bereikbaar en met een menselijk gezicht. De gemeente moet daarnaast vol inzetten op het
weghalen van de schotten tussen hulp, zorg en participatie. Maar ook in het voorkomen en
verminderen van bureaucratie. De ChristenUnie wil dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van
inwoners.
Bij aanvragen van inwoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek
gevoerd met de aanvrager, samen met andere gezinsleden, mantelzorgers en/of een
onafhankelijke cliëntondersteuner.
De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt in overleg met onderwijs, bibliotheken en
wijkteams aan de aanpak van (digitale) laaggeletterdheid.
Iedereen telt mee en doet mee
Met het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap is een inclusieve samenleving
dichterbij gekomen. Toch moeten we ook lokaal stappen zetten naar een inclusieve samenleving.
De gemeente zorgt dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle
inwoners en ook digitaal moet de gemeente bereikbaar zijn voor mensen met een beperking.

De openbare ruimte en het openbaar vervoer (o.a. metrohalte Leidschendam-Voorburg)
wordt op zo’n manier ingericht dat mensen met een beperking zich thuis voelen in
Leidschendam-Voorburg en zich er zelfstandig kunnen redden.
Mantelzorgers
Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.
Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg en waardering van de mantelzorger.
De ChristenUnie wil specifieke ondersteuning voor jonge mantelzorgers. Zeker als zij
zorgtaken moeten combineren met school of studie.
In Leidschendam-Voorburg ontwikkelen we een visie op informele zorg en de manier waarop
de informele zorg zich verhoudt tot de reguliere zorg; Dat maakt duidelijk wat nodig is per
situatie en voorkomt overbelaste mantelzorgers en vrijwilligers.
Personen met verward gedrag
Het aantal personen met verward gedrag op straat neemt toe. Er zijn veel minder GGZ-bedden en
problemen worden niet tijdig herkend en soms blijft hulp uit. Mensen die verward gedrag vertonen
horen in ieder geval niet thuis in een politiecel. Ze verdienen de aandacht van omgeving en hulp.
Tegelijk zal de samenleving meer oor en oog moeten krijgen voor buren die ‘anders’ zijn.
Samen met de GGZ maakt de gemeente afspraken over hoe mensen met verward gedrag in
hun eigen situatie kunnen worden ondersteund en wordt voorkomen dat mensen afhankelijk
worden van de GGZ.
De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de wijkteams
maken afspraken over wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag. We
moeten voorkomen dat deze mensen in een politiecel terecht komen.
We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die
thuis wonen.

Ouderen
Wij geloven in een samenleving waarin jong én oud zich gezien en gewaardeerd voelt. Ouder worden
betekent dat er een waardevolle derde levensfase aanbreekt. Veel ouderen functioneren prima en zijn
zelfstandig. Dit komt onder andere doordat zij georganiseerde hulp of netwerken weten te vinden.
Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid
wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid
te bestrijden.
In overleg met de wijk(professionals), verenigingen en
diaconieën wordt gekeken hoe eenzaamheid verder kan
worden aangepakt in Leidschendam-Voorburg.
Naast de aanpak van eenzaamheid zet de gemeente in op
voortijdige voorbereiding van een nieuwe levensfase; De
overheid ontwikkelt samen de landelijke overheid en andere
gemeenten een campagne ‘tijdig voorbereid op de oude dag’,
Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt. Dit
zorgt voor contact en een verbeterde gezondheid.
Leidschendam-Voorburg wordt een dementievriendelijke
gemeente. Dit doen we door relevante medewerkers een
gerichte training ‘Samen Dementievriendelijk’ aan te bieden,
dementie in de samenleving bespreekbaar te maken en de
juiste zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met
dementie en hun mantelzorgers.

In samenwerking met de bibliotheek wordt een cursus aangeboden om ouderen meer
digitaal-vaardig te maken.
Langer thuis
Steeds meer mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Woningen moeten dus geschikt zijn
voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente LeidschendamVoorburg daarin, samen met woningeigenaren en woningcoöperaties een grote verantwoordelijkheid
heeft. Er komen afspraken met woningcorporaties om woningen geschikt te maken voor bewoners
die zware zorg nodig hebben.
Er zijn voldoende aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met een
psychiatrische achtergrond.
De ChristenUnie wil ruimte willen geven aan woonzorginitiatieven waarbij inwoners elkaar
ondersteunen in de verschillende fase van het leven in bijvoorbeeld meergeneratiewoningen
en hofjes (Knarrenhof).

Zorg voor vluchtelingen
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om goede opvang
van vluchtelingen. We willen dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze
samenleving. Dat begint met de taal leren. Dit gaat sneller en beter als nieuwkomers actief
deelnemen aan de maatschappij.
De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het, verspreid over de wijken,
huisvesten van statushouders.
Statushouders worden geactiveerd om de Nederlandse taal te leren, een opleiding te volgen
en aan het werk te gaan. Dit is om hen zoveel mogelijk uit een uitkeringssituatie te houden.
De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te
nemen, werkervarings- of stageplekken aan te bieden.
De gemeente Leidschendam-Voorburg steunt (financieel) maatjesprojecten, omdat die
bijdragen aan het wortelen van vluchtelingen in onze samenleving.
In Leidschendam-Voorburg zorgen we voor tenminste bed, bad en brood (en begeleiding)
voor uitgeprocedeerde asielzoekers zolang ze (nog) in Nederland zijn.

Ondersteuning van kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Leidschendam-Voorburg moet daarom
inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. Stabiele, sterke en liefdevolle
gezinnen vormen de veilige basis voor gelukkige kinderen die zich goed ontwikkelen. De ChristenUnie
wil dat stellen met kinderen handvatten aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en
aan het ouderschap.
Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig
beschikbaar zijn.
De ChristenUnie is voorstander van initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen,
bijvoorbeeld via buurtgezinnen, Home-Start en de Family Factory.

Effectieve ondersteuning
We zien een maatschappelijke ontwikkeling waarbij ouders steeds vaker een beroep doen op
jeugdhulp. Ouders willen dat hun kinderen het beter hebben dan zij het gehad hebben. De
ChristenUnie vindt het belangrijk dat we in Leidschendam-Voorburg het normaliseren van dergelijke
(tijdelijke) moeilijkheden weer bespreekbaar maken, waarbij uiteraard niemand met een hulpvraag de
deur wordt gewezen.
Door in 2015 de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in
gemeenten dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. Er is meer
geld nodig van de landelijke overheid om de transitie waar te kunnen maken.
De ChristenUnie wil in Leidschendam-Voorburg de volgende punten aanpakken, zodat de kosten in de
jeugdzorg beheerst kunnen worden:
Praktijkondersteuner huisarts: We zetten een professional in om jeugdigen met lichte
psychosociale problematiek ondersteuning te geven.
Afbouw residentiële jeugdzorg: Kinderen hebben fundamenteel recht om op te groeien in een
gezin. Soms kan dat niet, dan zoeken we een pleeggezin, bieden we maatwerk of kijken we
of een gezinshuis een oplossing is.
Jeugdzorg moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die echt ondersteuning nodig hebben.
Het spreekt voor zich dat het Rijk daarvoor voldoende passende middelen beschikbaar stelt.
Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit;
De ChristenUnie wil extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen om
het aantal uithuisplaatsingen en opvang in instellingen terug te dringen en zwaardere
hulpverleningstrajecten te voorkomen.

Vrijwilligers
De gemeente Leidschendam-Voorburg kent veel vrijwilligers en de ChristenUnie is trots op al het werk
dat zij verzetten. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Daarom wil de
ChristenUnie dat de gemeente vrijwilligerswerk faciliteert. Dit geldt voor het doen van
vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het
activeren van vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk.
De gemeente Leidschendam-Voorburg maakt mensen
enthousiast voor vrijwilligerswerk onder andere door jaarlijks
vrijwilligers (organisaties) te waarderen en bedanken voor
hun werk.
Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.
De gemeente faciliteert de coördinatie en koppeling van
vrijwilligers via een vrijwilligersloket, zoals ‘LVvoorelkaar’ en
zorgt ervoor dat deze gebruiksvriendelijk is.
Vlietwensen financiert initiatieven die bijdragen aan de sociale
cohesie of leefbaarheid voor en door bewoners uit
Leidschendam-Voorburg. De ChristenUnie vindt het belangrijk
dat Vlietwensen genoeg budget heeft om het hele jaar
aanvragen die voldoen aan de eisen te kunnen toekennen. Als
dit in de knel komt wil de ChristenUnie het budget verhogen.

Onderwijs
De scholen in Leidschendam-Voorburg zijn niet van de gemeente, maar van de samenleving. De
gemeente en het onderwijs delen wel de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich
optimaal te laten ontwikkelen. Het is belangrijk dat het onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op
elkaar afgestemd zijn en dat gezamenlijk datgene georganiseerd wordt wat voor leerlingen nodig is
om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Voor het versterken van preventie en vroegsignalering werkt de gemeente zoveel mogelijk
samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse voorzieningen.
Elke school heeft een kwalitatief goed gebouw, aansluitend bij de onderwijsvisie van de
school. Hiervoor worden in overleg met de scholen plannen voor gemaakt (Integraal
Huisvestingsplan)
Samen met scholen werkt de gemeente met spoed aan het op orde brengen van de ventilatie
in schoolgebouwen (SUVIS-middelen)
Samen met scholen wordt gewerkt aan klimaatneutrale schoolgebouwen.
Helaas ontstaan er regelmatig problemen bij de overgang van kinderen en jongeren van de ene
school naar de andere. De ChristenUnie stimuleert een warme overdracht zeker waar het gaat om
kwetsbare jongeren.
De gemeente maakt afspraken met kinderopvang, scholen over de warme overdracht.
De ChristenUnie wil in Leidschendam-Voorburg zo min mogelijk thuiszitter (kinderen die om
een of andere reden niet naar school gaan, maar dat wel zouden kunnen). De gemeente
streeft er daarom in overleg met de scholen naar om het aantal thuiszitters terug te brengen
naar nul.
Groene Schoolpleinen
We stimuleren groene schoolpleinen. Kinderen vinden een groen schoolplein leuker, mooier en
prettiger. Hierdoor zijn zij geconcentreerder, rustiger, meer in beweging, meer in contact met de
natuur en hebben een uitdagendere speelomgeving. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan
verminderen van wateroverlast, hittestress en is het goed voor de biodiversiteit.

4. Meedoen op de arbeidsmarkt
Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun
recht komen en we contacten aangaan met anderen. De ChristenUnie vindt het belangrijk te
benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een
andere manier participeren in de samenleving kan, zeker voor het welbevinden van iemand, heel
waardevol zijn. Ook voor de maatschappij.
De ChristenUnie staat voor een economie die er is voor mensen in plaats van andersom. Een goede
markt komt tot haar recht als arbeid en kapitaal geen tegengestelde krachten zijn en als
ondernemers, werkgevers en werknemers van elkaars talenten profiteren.

Meedoen
De ChristenUnie vindt dat niemand in Leidschendam-Voorburg aan zijn of haar lot mag worden
overgelaten. Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale zekerheid maar
vooral om het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen
werken.
De ChristenUnie in Leidschendam-Voorburg zet zich in voor een bijstandsbeleid vanuit
vertrouwen en de menselijke maat. Mensen hebben een fatsoenlijk inkomen en houden zelf
regie over hun leven.
In Leidschendam-Voorburg zijn we alert op arbeidsdiscriminatie op welke grond dan ook. De
gemeente zelf moet ook oog hebben voor ongelijkheid in haar eigen beleid.
Voor mensen met een beperking moet het vanzelfsprekend zijn dat
ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten. Dit kan
door middel van betaald of vrijwilligerswerk zijn. De gemeente geeft
hier zelf het goede voorbeeld in, en maakt bedrijven enthousiast
hiervoor, ook door ze te ontzorgen.
De gemeente zoekt in samenwerking met het bedrijfsleven
naar kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken
en naar begeleiding vanuit de samenleving via vrijwilligers.
De ChristenUnie vindt dat de gemeente heel zorgvuldig moet
zijn als het gaat om het vragen van een tegenprestatie
bijvoorbeeld voor mensen in de bijstand. De tegenprestatie
mag niet ten koste gaan van regulier werk en ook mantelzorg
geldt als tegenprestatie.

Armoede en preventie
In Leidschendam-Voorburg groeien te veel kinderen in armoede op. Veelzeggend is dat 60 procent
van deze arme kinderen, werkende ouders heeft. De ChristenUnie wil armoede bestrijden. Armoede
leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op.
Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, moet maximaal worden ingezet op
preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Wij
willen de vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over
gaat doorbreken.
De gemeente Leidschendam-Voorburg sluit zich aan bij de Alliantie Kinderarmoede en legt de
verbinding met Kansrijke Start.

Armoederegelingen zijn bedoeld om mensen en gezinnen te helpen. De ChristenUnie wil dat gezinnen
optimaal gebruik maken van de regelingen. Dit is onderdeel van één gezin, één plan en één
regisseur. Deze regisseur zorgt ervoor dat op alle fronten wordt meegedacht: werk en opleiding,
maar ook goed in je vel zitten zijn belangrijke factoren.
De gemeente Leidschendam-Voorburg kijkt kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.
O.a. scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij
kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam.
Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid kosten geld. De gemeente zorgt dat ook de
minima in Leidschendam-Voorburg mee kunnen doen en profiteren van een lagere
energierekening.
Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening houden met de groep die qua
inkomen net boven de bijstandsnorm zit (o.a. Ooievaarspas).
Schulden
Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook voor schuldeisers en de samenleving de
gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen, vindt de ChristenUnie dat de gemeente snelle
en toegankelijke schuldhulpverlening moet bieden. We gaan altijd uit van vertrouwen en de
gemeente moet hulp bieden bij het herstellen van een fout of bij het organiseren van een
betalingsregeling.
En hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, zijn wij
dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen. Ook zij mogen op gemeentelijke steun rekenen,
bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een locatie of vervoersmiddel.
Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen.
De ChristenUnie zet in op kortere schuldhulptrajecten met goede begeleiding, zodat mensen
sneller zicht hebben op een schone lei.
De gemeente Leidschendam-Voorburg zet in op het aanbieden van saneringskredieten aan
mensen met problematische schulden. Daarmee worden schulden afgekocht en blijft er nog
maar één schuldeiser over. Zo creëren we rust en perspectief. We benutten het landelijke
Waarborgfonds als waarborg voor de saneringskredieten.
De gemeente Leidschendam-Voorburg sluit aan bij landelijke initiatieven om schulden te
voorkomen. Denk aan SchuldenLabNL en SchuldHulpMaatje.
De gemeente Leidschendam-Voorburg werkt met incassobureaus en deurwaarders die
aangesloten zijn bij het landelijk keurmerk m.b.t. sociaal incasseren.

Werken en rusten
De ChristenUnie hecht grote waarde aan een goede balans tussen werken, zorgen en rusten. De
ontwikkeling naar een 24-uurs economie lijkt niet te stoppen. Tegelijkertijd zien we mensen op zoek
naar meer rust en onthaasting. Onze samenleving en economie gedijen als er rustmomenten zijn.
Vanuit onze christelijke levensovertuiging genieten wij van de zondag als collectief rustmoment.
We zien dat door de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben
gekregen en soms zelfs door eigenaren van winkelcentra worden gedwongen hun winkel op zondag
open te stellen.
Winkeliers mogen niet gedwongen worden om hun winkel op zondag te openen. De
gemeente moet dit garanderen en bewaken.
De ChristenUnie is tegen verruiming van de zondagsopenstelling van winkels.
Bij grootschalige evenementen wordt rekening gehouden met kerkdiensten.

Duurzame werkgelegenheid
Bedrijven en ondernemers in Leidschendam-Voorburg zijn onmisbaar. Ze zijn van grote waarde voor
onze economie en leefbaarheid. Ze creëren werk en zorgen voor innovaties.
Een sterke lokale en regionale economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te
realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van
leven.
De gemeente maakt actief gebruik van de expertise van ondernemers bij de
verduurzamingsopgave. De overgang van grijs naar groen vraagt om creatieve oplossingen
en zorgt voor extra werkplekken in onze gemeente.
Gemeentelijke inkoop doen we in Leidschendam-Voorburg zoveel mogelijk lokaal of
regionaal. (MKB vriendelijk aanbesteden). Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij
aanbestedingen en overheidsinkoop. Bij alle aanbestedingen is social return een
voorwaarde.
De ChristenUnie in Leidschendam-Voorburg wil dat de lokale overheid investeert in
toekomstgerichte (digitale) infrastructuur en betere bereikbaarheid. Ook op plekken waar dat
juist nodig is zoals het buitengebied en Stompwijk.
Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte betrekt de gemeente ondernemers
bij de planning en de werkzaamheden om draagvlak te creëren en de overlast te beperken.
Duurzame bedrijven en duurzame bedrijventerreinen
De bedrijventerreinen in Leidschendam-Voorburg zijn een visitekaartje
van de gemeente. Het zijn de plaatsen waar geld verdiend wordt,
ondernemers elkaar ontmoeten en banen worden gecreëerd.
Bovendien zijn het plaatsen waar inwoners heel de dag verblijven om
te werken.
Zorg voor goede bereikbaarheid per OV en fiets.
De ChristenUnie wil dat de gemeente samen met de lokale
ondernemers inzet op energiebesparing bij bedrijven en
opwekking van duurzame energie. Maak samen duidelijke
doelen voor energiebesparing.

5. Samen veilig leven
De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Naast de
wettelijke taak van de overheid zien wij een grote rol voor de samenleving. Juist ook als het gaat om
veiligheid.
De gemeente Leidschendam-Voorburg stelt een integraal veiligheidsbeleid vast, dat gebaseerd is op
onderzoek en ervaringen in de verschillende buurten. Betrokkenheid van inwoners en organisaties is
van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij de
oplossing daarvan.
Inwoners worden (eventueel per wijk) betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en
de prioriteiten.
Ogen en oren
Inwoners worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de
wijk en in huis. De ChristenUnie stimuleert dat inwoners van Leidschendam-Voorburg gemakkelijk
melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag. Hierbij legt de politie contact met de
melder over de resultaten.
De ChristenUnie hecht waarde aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor inwoners in de
wijk. Door zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente, kunnen problemen in de
wijk concreet worden aangepakt.
Betrek inwoners bij veiligheid in hun directe omgeving d.m.v.
Burgernet, en Buurtpreventie Apps. De burgemeester zorgt
voor lage drempels voor het doen van (anoniem) aangifte en
voor goede terugkoppeling door de politie.
De gemeente Leidschendam-Voorburg stimuleert mensen om
zich te organiseren in Buurtpreventieteams en geeft deze
teams training.
Cameratoezicht kan een preventieve werking hebben, maar
de ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel) toepassen en
inbedden in goede wetgeving (privacy).
De ChristenUnie pleit voor voorlichting over digi-veiligheid op
scholen en aan ouders, zodat kinderen bewust en veilig leren
omgaan met internet en sociale media.

Drank, drugs en gokken
Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank of gokken zichzelf, hun
vrijheid en waardigheid kwijt te raken.
De ChristenUnie is tegen coffeeshops, casino’s en gokhallen in Leidschendam-Voorburg.
De gemeente Leidschendam-Voorburg voert een verbod in voor het gebruik van lachgas in
de openbare ruimte.
Tegen illegale hennepkwekerijen moet hard worden opgetreden.
De gemeente Leidschendam-Voorburg zet zich samen met maatschappelijke partners in voor
de preventie van alcohol- en middelengebruik. Niet alleen richting de jeugd, maar ook in de
richting van ouders/volwassenen.
De ChristenUnie wil dat preventie in het lokale gezondheidsbeleid een belangrijke plek krijgt.

Prostitutie
Prostitutie is geen gewoon beroep. Prostitutie is ongelijkwaardig, er is bijna altijd sprake van
machtsongelijkheid, economische ongelijkheid en genderongelijkheid. Daarom is de ChristenUnie
tegen prostitutie.
De ChristenUnie wil geen seksinrichtingen in Leidschendam-Voorburg.
De ChristenUnie wil in Leidschendam-Voorburg aandacht voor preventie, opsporing, zorg en
samenwerking. Alle mogelijkheden om mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan, moet de
gemeente benutten.
Wijkteams/professionals volgen daarom een training om loverboysituaties en gevallen van
mensenhandel (thuisprostitutie) in de wijk te herkennen en maken afspraken met de politie
over handhaving, melding en begeleiding.

Radicalisering
Radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop wij in Leidschendam-Voorburg in vrijheid
en veiligheid leven. Aanpak van radicalisering bestaat vooral uit het weerbaar maken van individuen
tegen radicaal gedachtengoed. Vooral jongeren die op zoek zijn naar hun plek in de samenleving zijn
kwetsbaar. Het is daarmee niet alleen een veiligheidsvraagstuk maar ook een maatschappelijk
vraagstuk.
In Leidschendam-Voorburg is er integraal beleid om, in samenwerking met de regio,
radicalisering tegen te gaan.

Ondermijning: verwevenheid tussen boven- en onderwereld
Ook in Leidschendam-Voorburg moeten we ons bewust zijn van de invloed van grootschalige
criminele organisaties. Criminelen gebruiken vastgoed om crimineel verkregen geld wit te wassen.
Door een oplettende houding van het gemeentebestuur kunnen we deze ontwikkelingen op het spoor
komen.
De gemeente Leidschendam-Voorburg komt met een plan van aanpak Ondermijning ter
bestrijding van verwevenheid boven- en onderwereld en daarmee aanpakken van de
georganiseerde (grootschalige) criminaliteit. Dit vraagt om regionale samenwerking.

Kindermishandeling en huiselijk geweld
Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden
tegen mishandeling. Want de gevolgen van mishandeling zijn groot.
Geweld in huiselijke kring komt vaker voor dan we denken. Niet alleen
kinderen maar ook ouderen en (ex-)partners zijn dagelijks slachtoffer.
De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak tegen
kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie en
voor het versterken van de interactie tussen kind,
verloskunde, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis.
Consultatiebureaus (CJG/JGZ) bieden begeleiding in het
omgaan met huilgedrag van baby’s.
Ouderenmishandeling krijgt de komende periode meer
aandacht. Hiervoor overlegt de gemeente met mantelzorg- en
ouderenorganisaties.

Vuurwerk
De ChristenUnie wil dat de jaarwisseling en het afsteken van vuurwerk mensen verbindt en dat het
een veilig feest is voor iedereen. Vuurwerkoverlast moet worden verminderd. De ChristenUnie kiest
daarom voor een vuurwerkvrij Leidschendam-Voorburg met uitzondering voor lokale vuurwerkclubs.
Zij zijn getraind en kunnen veilig namens een wijk het vuurwerk afsteken.
De gemeente Leidschendam-Voorburg experimenteert de komende jaarwisselingen met
lokale vuurwerkclubs ter voeding van de landelijke discussie over vuurwerk en de
jaarwisseling.

6. Sport en cultuur voor iedereen
Sport, cultuur en kunst dagen uit, zetten in beweging en verbinden mensen. De ChristenUnie wil dat
kunst, sport en cultuur er is voor iedereen. Jong, oud, mindervalide, arm, getalenteerd of gewoon
gezellig met elkaar; voor iedereen moet kunst, cultuur en sport bereikbaar en betaalbaar zijn.

Sport
Sport brengt mensen in beweging. Sport stimuleert lichaam en geest tot optimale prestaties en
bevordert een gezonde en vitale samenleving. Daarom kiest de ChristenUnie voor een toegankelijke
sportwereld waarin iedereen kan meedoen. Het is van groot belang dat iedereen kan sporten. Ook de
inwoners met een kleinere portemonnee. Sport breng ook mensen samen. Sportverenigingen
fungeren vaak als cement in de samenleving en verdienen steun, zeker nu deze door de coronacrisis
grote klappen hebben gehad.
Sport dichtbij
Het stimuleren van jeugd, minima, ouderen, mensen met een beperking en mensen die nog niet
sporten om meer te gaan bewegen staat hoog in het vaandel bij de ChristenUnie. De ChristenUnie
pleit voor open sportclubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein.
In Leidschendam-Voorburg nodigen de verschillende fiets-, vaar-, wandel- en hardlooproutes en
veilige ‘ommetjes’ uit tot bewegen en meedoen.
Bij het plannen en bouwen van nieuwe woningen en
infrastructurele projecten wil de ChristenUnie dat er plaats
komt voor zoveel mogelijk openbare beweegplekken en routes in de openbare ruimte. Wijken krijgen de mogelijkheid
om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor openbare
fitnessapparaten.
In Leidschendam-Voorburg zorgen we ervoor dat er ook
speeltuinen zijn voor kinderen met een beperking.
Een gezonde leefstijl met voldoende beweging draagt ook
voor ouderen bij aan zelfredzaamheid en sociaal contact.
Voor alle ouderen in onze gemeente ontwikkelt de gemeente
laagdrempelige sport- en beweegprojecten.
Sportaccommodaties
Het is mooi als mensen hun sporttalenten ontwikkelen en zelfs door kunnen groeien naar de topsport.
Ook fungeert de topsport vaak als stimulerend voorbeeld. Toch moet de focus van de gemeente
Leidschendam-Voorburg liggen op de breedtesport. Op sport voor iedereen, dichtbij en betaalbaar.
De gemeente Leidschendam-Voorburg stelt samen met verengingen een sportakkoord op
waarin onder andere afspraken staan over een positieve sportcultuur, inclusiviteit,
discriminatie en racisme, alcohol en drugs, toegankelijkheid en vrijwilligersbeleid.
Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Kunst en cultuur verrijkt
Kunst, cultuur en creativiteit verrijken het leven en de samenleving. Kunst kan confronteren,
stilzetten, ontspannen, wakker schudden en verbinden. Kunst en cultuur zijn eerst en vooral van en
voor de samenleving. Kunst is ook voor en van iedereen. Het is belangrijk dat er toegankelijk aanbod

van kunst en cultuur is, met name voor jongeren. Door amateurkunsten te beoefenen, ontdekken en
ontwikkelen zij hun creatieve talenten.
Cultuur dichtbij
De ChristenUnie is voor cultuur in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. We koesteren
onze eigen lokale geschiedenis.
Cultuureducatie voor alle kinderen. Dichtbij en betaalbaar. Kinderen uit gezinnen in armoede
kunnen korting krijgen of gratis deelnemen. Dit wordt ook meegenomen in
subsidievoorwaarden voor culturele instellingen.
De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen in
Leidschendam-Voorburg.
Bibliotheken en overige culturele accommodaties
Voor veel inwoners van Leidschendam-Voorburg is de bibliotheek de toegang tot boeken, informatie,
een cursus en ontmoeting. Ook is de bibliotheek van groot belang als aanvulling op het leesonderwijs
voor kinderen, laaggeletterden en nieuwkomers. De bibliotheek van de toekomst is daarnaast een
centrale ontmoetingsplek waar ruimte is voor rust (bijv. studieplekken) én reuring (bijv. lezingen of
een kopje koffie). De gemeente stimuleert een intensieve samenwerking van de bibliotheek met
(culturele/maatschappelijke) organisaties.
Monumenten en (kerkelijk) erfgoed
Erfgoed en monumenten zijn beeldbepalende elementen in steden,
dorpen en wijken. Het zijn bakens in een veranderende wereld en
brengen herinneringen met zich mee. Goed onderhoud en beheer van
erfgoed en monumenten vinden we belangrijk en we kijken daarbij
ook naar nieuwe invullingen van oude gebouwen.
Kerken zijn als religieus erfgoed beeldbepalend in steden en dorpen.
Voor veel Nederlanders dragen kerken herinneringen aan belangrijke
momenten in het leven. Kerken bieden een plek voor erediensten en
bezinning. Veel kerken verliezen echter hun functie en daardoor dreigt
leegstand en achterstallig onderhoud. Niet alle kerken kunnen
behouden worden, maar er liggen wel kansen in een waardige
alternatieve bestemming.
De ChristenUnie wil onderzoeken of het huidige bedrag voor
monumenten en (kerkelijk) erfgoed voldoende is om onze
beeldbepalende gebouwen te behouden.
Musea
Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van
objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange
lokale/regionale geschiedenis vraagt zorgvuldigheid. Musea hebben een cultuurhistorisch belang.
Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Het biedt ook
kansen om mensen te (re)activeren. Voor het financieel ondersteunen van onze musea en het archief
zoekt de gemeente samenwerking in de regio en bij derde (particuliere) partijen.
De ChristenUnie is positief over het plan om de A12 onder de grond te brengen zodat de
oorspronkelijke tuin van Hofwijck hersteld kan worden en er ruimte ontstaat voor
woningbouw en verbeterde luchtkwaliteit (Huygenstunnel). De financiële haalbaarheid
(bijvoorbeeld inbreng landelijke overheid en gemeente Den Haag) moet worden onderzocht
en in kaart gebracht voordat de gemeente haar aandeel bepaalt.

7. Overheid met menselijke maat
De gemeente heeft als taak de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen, als
bondgenoot. We kunnen niet zonder rechtvaardige regels maar ook niet zonder de ruimte om
daarvan af te durven wijken. Dat is de menselijke maat waar de ChristenUnie naar streeft en die past
bij Leidschendam-Voorburg. In het leven van alledag in ons werk, in ons gezin en in de zorg van de
gemeente voor de inwoners.

Participatie
De ChristenUnie stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren in bijv. coöperaties en daarmee
verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of
wijkbeheer. Dat vraagt om een college en raad die durven los te laten omdat we ervan overtuigd zijn
dat het goed is gebruik te maken van de kennis en ervaring van onze inwoners. Wel letten we erop
dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over het samenspel en de ruimte die er is voor
participatie. Dat steekt nauw.
De ChristenUnie wil dat continue burgerparticipatie een vanzelfsprekendheid is.
In Leidschendam-Voorburg gaan we, vanuit vertrouwen, actief werk maken van ‘right to
challenge’ (uitdaagrecht). Het recht om als bewoners de gemeente uit te dagen en aan te
geven dat je, bijvoorbeeld als wijk of als dorp een voorziening zelf in stand wilt en kunt
houden.
Inwonerpeilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en andere manieren
om inwoners te betrekken bij de besluitvorming moeten aanvullend zijn op het mandaat dat via de
verkiezingen door de inwoners is gegeven. Juist bij belangentegenstellingen is het de gemeenteraad,
die als hoeder van het algemeen belang, knopen doorhakt.
Betrekken van jongeren
Democratie is geen statisch begrip, maar een werkwoord. Daarom wil de ChristenUnie zich inzetten
om inwoners en dus ook de jongeren in Leidschendam-Voorburg te betrekken bij de lokale
democratie. Wij vinden dat nodig omdat door samen te praten over de uitdagingen in onze
gemeente, we met elkaar tot gedragen oplossingen kunnen komen.
In Leidschendam-Voorburg wil de ChristenUnie zich inzetten om de inspraak van jongeren te
verbeteren. De beslissingen die wij nu nemen, gaan over hun toekomst.
De gemeente stimuleert dat meer jongeren meedoen aan de
maatschappelijke diensttijd (MDT) en stimuleert bedrijven,
maatschappelijk organisaties om jongeren een
maatschappelijke diensttijd aan te bieden. De gemeente
stimuleert middelbare scholen om maatschappelijke stages te
organiseren.
Plannen van de gemeente moeten ook getoetst op de
gevolgen voor jongeren. (Generatiecheck)
De burgemeester van onze gemeente zal de 18-jarigen bij
verkiezingen via een brief persoonlijk uitnodigen om voor de
eerste keer hun stem uit te brengen.
Jongeren in Leidschendam-Voorburg worden specifiek bij de
4-5 mei festiviteiten betrokken en ervoor uitgenodigd.

Heldere en duidelijke communicatie
Voor veel mensen wordt de samenleving complex. Veel ouderen, allochtonen en laaggeletterden
vinden het vaak ingewikkeld om op tijd de juiste informatie te vinden of om bij de overheid aan te
kloppen voor hulp. De ChristenUnie wil dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar regels zo
simpel mogelijk houdt.
De gemeente communiceert zo duidelijk en eenvoudig mogelijk met inwoners. Hiervoor wil
de ChristenUnie een zogenaamd ‘versimpelteam’ inzetten. We vragen inwoners om mee te
denken over wat beter kan (vb. Utrecht.)
In Leidschendam-Voorburg kunnen inwoners, naast de digitale weg, altijd bij een fysiek loket
met hun vragen bij de gemeente terecht.
De gemeente Leidschendam-Voorburg communiceert bij ontwikkelingen op de
gemeentegrens ook duidelijk en eenvoudig met inwoners van de nabijgelegen gemeenten dit
verwachten we andersom ook.
De site van de gemeente voldoet aan de eisen voor toegankelijkheid.

Lokale Media
Onafhankelijke lokale en regionale media zijn cruciaal voor de lokale nieuwsvoorziening en de lokale
democratie. Ze informeren inwoners, houden bestuurders scherp en agenderen maatschappelijke
kwesties.
We formuleren lokaal mediabeleid in overleg met het veld. Hierin willen we ook aandacht
voor de veiligheid van journalisten.
De ChristenUnie wil een onderzoek naar de haalbaarheid van een lokaal mediafonds, omdat
het belangrijk is gericht kwetsbare onderdelen van de nieuwsvoorziening te kunnen
ondersteunen, zoals onderzoeksjournalistiek of journalistiek in wijken of bij doelgroepen.
Hierbij willen we de provincie ook betrekken vanuit hun rol als hoeders voor de kwaliteit van
het lokale openbaar bestuur.

Discriminatie en racisme
Ook de lokale overheid heeft de roeping om recht te doen. Elke inwoner van Leidschendam-Voorburg
heeft recht op een rechtvaardige behandeling, onafhankelijk van gender, afkomst, handicap, seksuele
voorkeur, geloof of andere status. Discriminatie en racisme doen afbreuk aan die gelijkwaardigheid en
vrijheid. Het bestrijden ervan kan niet door de politiek of de gemeente alleen. De hele samenleving
speelt een rol.
Van etnisch profileren mag in Leidschendam-Voorburg geen sprake zijn.
De gemeente besteedt structureel aandacht aan racisme en discriminatie, in ieder geval door
als lokale overheid met de samenleving in gesprek te gaan. Specifiek moet hierbij aandacht
zijn voor jongeren.
Medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie moeten over voldoende kennis en
vaardigheden op het gebied van onbewuste vooroordelen, discriminatie, antisemitisme en
racisme beschikken. Daarom volgen zij een training die bijdraagt aan intercultureel
vakmanschap.

Financiën
Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare
middelen. In de afgelopen jaren is het takenpakket van alle gemeenten flink uitgebreid. Hierbij zijn de
financiële risico’s toegenomen. De beleidsvrijheid is beperkt en door bezuinigingen van de
Rijksoverheid op de uitkering uit het Gemeentefonds ligt er een grote druk op het financieel beleid.
De ChristenUnie dringt aan op degelijk financieel beleid en het goed in beeld hebben en beheersen
van risico’s om toekomstige generaties niet op te zadelen met de gevolgen van (financieel) beleid van
hun voorgangers.
Bij bezuinigingen wil de ChristenUnie de posten die te maken hebben met de nood van individuele
inwoners en zorg, zo veel mogelijk ontzien. Uiteraard moet er voor mensen met weinig financiële
draagkracht, maatwerk mogelijk zijn.
Bij gezond financieel beleid horen voldoende reserves om
calamiteiten te kunnen opvangen. Structurele uitgaven
moeten met structurele middelen begroot te worden en dus
niet met incidentele meevallers.
De woonlasten (OZB en rioolheffing) zijn in LeidschendamVoorburg lager dan omliggende gemeenten (uitzondering Den
Haag). Bij bezuinigingen is het verhogen van die woonlasten
naar het regionaal niveau bespreekbaar voor de ChristenUnie.
De afgelopen periode kenmerkte zich door grote financiële
tekorten (o.a. op jeugdzorg). Wij dringen er zo nodig via de
VNG of anderszins bij de Rijksoverheid op aan om gemeenten
een passende vergoeding te geven voor de taken die moeten
worden uitgevoerd.

Menselijke maat in ons werk
De ChristenUnie zet in haar werk in de gemeenteraad in op luisteren en samenwerken. Het wel of
niet deelnemen in een coalitie is daarbij niet doorslaggevend. Als fractie willen we betrouwbaar en
constructief bekend staan in Leidschendam-Voorburg. Vrede en recht vinden we niet alleen in
woorden maar ook in onze houding en in ons handelen. De ChristenUnie wil zich daarin laten leiden
door wat de Heer van mensen vraagt: Niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig
de weg te gaan van je God (Micha 6:8).

Van christenen voor alle mensen
Om antwoorden te vinden op problemen die nu een grote rol spelen, halen we als christelijke partij
inspiratie uit de Bijbel. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft. Wij geloven
daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Leidschendam-Voorburg.
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven
van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Leidschendam-Voorburg. Doe met
ons mee!
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