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Samenvatting



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, 
belangen botsen. 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. 

Wonen 

 Strategisch bouwen: om de groene ruimte buiten én binnen de 
gemeente te behouden, blijven we inzetten op slimme 
binnenstedelijke verdichting bij winkelcentra en OV-knooppunten. 

 Sociaal bouwen: 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toekomst van het buitengebied (Stompwijk) 

 De ChristenUnie wil dat de gemeente een toekomstvisie opstelt over 
het buitengebied en Stompwijk. Kernwoorden: Kringlooplandbouw, 
voedsel dichtbij en de boer als mede-beheerder en meer 
mogelijkheden voor recreatie.  

 In Stompwijk zetten we in op het behoud van functies. Kleine 
winkelcentra zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid en sociale 
contacten. We gaan hier creatief mee om, bijvoorbeeld door het 
combineren van functies. 

 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.  

Duurzaam en veilig bereikbaar 
Langzaam verkeer in Leidschendam-Voorburg krijgt voorrang: Het maakt 
onze woonomgeving leefbaar, veilig en duurzaam. Eerst Stappen, dan 
Trappen (fiets), dan Openbaar vervoer en vervolgens pas de 
Personenwagen. 

 De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor Leidschendam-
Voorburg gericht op groei van het fietsverkeer.  

 Om Leidschendam-Voorburg bereikbaar te houden is het nodig om 
betaald parkeren niet uit te sluiten, alhoewel het ook niet onze 
voorkeur heeft. Helaas zijn er nog weinig krachtige middelen over 
om de overlast van de omliggende wijken bij The Mall Of The 
Netherlands tegen te gaan.  

 De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom wordt 30 kilometer. 
Alleen op wegen met openbaar vervoer en ringwegen geldt 50 
kilometer per uur 



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. Energiebesparing in de 
gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. 

Betaalbare en klimaatvriendelijke energie en 
warmte 

 De beste energie is bespaarde energie. Isolatie van de woning is de 
eerste stap die altijd loont. 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. 

 Voorkom energiearmoede: De gemeente ondersteunt de minima in 
Leidschendam-Voorburg bij het verduurzamen van hun woning.  

 De ChristenUnie is voor de inzet van energiecoaches die inwoners 
begeleiden bij het zetten van stappen in het verduurzamen. 

 Het uitvoeringsplan om afscheid te nemen van aardgas wordt per 
wijk samen met de bewoners en gebouweigenaren bepaald. 

Inzameling herbruikbare grondstoffen 
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 alles afval scheiden lastiger.   

 Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond het 
voorkomen en hergebruiken van afval, zwerfvuil en compost. Het 
tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit.  

Zorg voor de schepping 

 De komende periode behouden en breiden we groen uit in 
Leidschendam-Voorburg. 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 

 De gemeente wil schonere lucht en werkt daar actief aan als 
ondertekenaar van het Schone Lucht Akkoord.  

 De ChristenUnie wil de biodiversiteit en natuurrijkdom te versterken 
door te vergroenen.  

 Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. 
De gemeente werkt aan bewustwording op dit punt. 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 Leidschendam-Voorburg gaat meedoen met het NK 
Tegelwippen en brengt dit jaarlijks onder de aandacht.  

  



Zorg voor elkaar 
Bijna iedereen maakt deel uit van netwerken van mensen; gezinnen, 
klassen, vriendengroepen, verenigingen. Tegelijkertijd is er sprake van 
individualisme, eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen 
komen of extra ondersteuning nodig hebben. De ChristenUnie is voor de 
menselijke maat. De leefwereld van mensen staat centraal en niet het 
systeem met financiële schotten.  

Gezonde leefstijl 
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. 

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 

 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. 

Ondersteuning voor mantelzorgers 
De ChristenUnie wil naast de bestaande ondersteuning (respijtzorg 
bijvoorbeeld) specifieke ondersteuning voor jonge mantelzorgers. Zeker 
als zij zorgtaken moeten combineren met school of studie. 

 

Toegankelijke gemeente 
De gemeente zorgt dat haar gebouwen, openbare ruimte en het openbaar 
vervoer goed toegankelijk zijn voor alle inwoners en ook digitaal moet de 
gemeente bereikbaar zijn voor mensen met een beperking. 

Vluchtelingen helpen om snel te wortelen 
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een verantwoordelijkheid als 
het gaat om goede opvang van vluchtelingen. We willen dat nieuwkomers 
zo snel mogelijk wortelen in onze samenleving.  

 Statushouders worden ondersteunt om de Nederlandse taal te leren, 
een opleiding te volgen en aan het werk te gaan. De gemeente 
schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in 
dienst te nemen, werkervaringsplekken of stage te bieden. 

 

 

  



Ondersteuning van kinderen en jongeren 
We zien een maatschappelijke ontwikkeling waarbij ouders steeds vaker 
een beroep doen op jeugdhulp. 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.  

Om de kosten in de jeugdzorg te beheersen zetten wij in op:  

 Praktijkondersteuner huisarts: We zetten een professional in om 
jeugdigen met lichte psychosociale problematiek ondersteuning te 
geven. 

 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.  

Waardering voor 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 waar helaas eenzaamheid steeds vaker te vinden is.  

 Naast de aanpak van eenzaamheid zet de gemeente in op 
voortijdige voorbereiding van een nieuwe levensfase.  

 Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt. Dit zorgt 
voor contact en een verbeterde gezondheid.  

 De ChristenUnie wil ruimte geven aan woonzorginitiatieven waarbij 
inwoners elkaar ondersteunen in de verschillende fase van het leven 
in bijvoorbeeld meergeneratiewoningen en hofjes.  

Trots op 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.  

 De gemeente Leidschendam-Voorburg maakt mensen enthousiast 
voor vrijwilligerswerk o.a. door jaarlijks vrijwilligers (organisaties) te 
waarderen en bedanken voor hun werk.  

 Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) verkrijgen 

Onderwijs 
De scholen in Leidschendam-Voorburg zijn niet van de gemeente, maar 
van de samenleving. Het is belangrijk dat het onderwijs, preventie en 
jeugdhulp goed op elkaar afgestemd zijn en organiseren dat wat nodig is 
voor jongeren om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

 Voor het versterken van preventie en vroeg signalering werkt de 
gemeente zoveel mogelijk samen met professionals in het onderwijs 
en in de vroeg- en voorschoolse voorzieningen.  

 Samen met scholen wordt gewerkt aan klimaat neutrale 
schoolgebouwen, goede ventilatie en groen schoolpleinen.  

  



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.  

Meedoen 
De gemeente schept de randvoorwaarden om mee te doen, mensen 
kunnen daarbinnen zelf werken aan perspectief.  

 De ChristenUnie in Leidschendam-Voorburg zet zich in voor een 
bijstandsbeleid vanuit vertrouwen en de menselijke maat. 

 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. 

Armoede en schulden 
In Leidschendam-Voorburg groeien te veel kinderen in armoede op. 
Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en 
armoede levert veel stress op. 

 Voorkomen is beter dan genezen. Daarom zetten we maximaal in op 
preventie en vroegsignalering. Wij willen de vicieuze cirkel van 
achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat 
doorbreken.  

 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. Zo 
creëren we rust en perspectief.  
 

 

 

Werken en rusten 
Onze samenleving en economie gedijen als er rustmomenten zijn. Vanuit 
onze christelijke levensovertuiging genieten wij van de zondag als 
collectief rustmoment.  

 De ChristenUnie is tegen verruiming van de zondagsopenstelling 
van winkels. Winkeliers mogen daarnaast niet gedwongen worden 
om hun winkel op zondag te openen. De gemeente moet dit 
garanderen en bewaken. 

Duurzame werkgelegenheid   
Bedrijven en ondernemers in Leidschendam-Voorburg zijn onmisbaar. Ze 
zijn van grote waarde voor onze economie en leefbaarheid. 

De ChristenUnie in Leidschendam-Voorburg wil dat de lokale overheid 
investeert in goede (digitale) infrastructuur en betere bereikbaarheid. Ook 
op plekken waar dat lastiger is zoals het buitengebied en Stompwijk. 

Gemeentelijke inkoop doen we in Leidschendam-Voorburg zoveel mogelijk 
lokaal of regionaal en sociaal. Bij alle aanbestedingen is social return een 
voorwaarde. 

  



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.  

 Inwoners worden (eventueel per wijk) betrokken bij het opstellen 
van het veiligheidsplan en de prioriteiten. 

 Betrek inwoners bij veiligheid in hun directe omgeving. De 
burgemeester zorgt voor lage drempels voor het doen van 
(anoniem) aangifte en voor goede terugkoppeling door de politie 

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 gemeente Leidschendam-Voorburg zet zich samen met 
maatschappelijke partners in voor de preventie van alcohol- en 
middelengebruik.   

 De ChristenUnie is tegen coffeeshops, casino’s en gokhallen in 
Leidschendam-Voorburg. 

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. 

 Alle mogelijkheden om mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan, 
moet de gemeente benutten. 

 De ChristenUnie wil geen seksinrichtingen in Leidschendam-
Voorburg.  

 

 

 

Kindermishandeling en huiselijk geweld  
Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden 
tegen mishandeling. 

 De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak kindermishandeling 
waarin aandacht is voor preventie en voor het versterken van de 
interactie tussen kind, verloskunde, onderwijs, wijkteam en Veilig 
Thuis. 

 Ouderenmishandeling krijgt de komende periode meer aandacht. 
Hiervoor overlegt de gemeente met mantelzorg- en 
ouderenorganisaties.  

Jaarwisseling en vuurwerk 
De ChristenUnie wil dat de jaarwisseling en het afsteken van vuurwerk 
mensen verbindt en dat het een veilig feest is voor iedereen. 

 De gemeente Leidschendam-Voorburg experimenteert de komende 
jaarwisselingen met lokale vuurwerkclubs ter voeding van de 
landelijke discussie over vuurwerk en de jaarwisseling. 

  



Sport en cultuur voor iedereen  
Sport, cultuur en kunst dagen uit, zetten in beweging en verbinden 
mensen. De ChristenUnie wil dat kunst, cultuur en sport er is voor 
iedereen.  

Sport 
Sport brengt mensen in beweging. Sport stimuleert lichaam en geest tot 
optimale prestaties en bevordert een gezonde en vitale samenleving 

 In Leidschendam-Voorburg nodigen de verschillende fiets-, vaar-, 
wandel- en hardlooproutes uit tot bewegen en meedoen.  

 De gemeente Leidschendam-Voorburg maakt met verenigingen 
afspraken over een positieve sportcultuur, inclusiviteit, discriminatie, 
alcohol en drugs en vrijwilligersbeleid. 

 Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met 
een beperking. 

Kunst en cultuur 
Kunst, cultuur en creativiteit verrijken het leven en de samenleving. Het is 
voor jongeren. 

 Cultuureducatie voor alle kinderen. Dichtbij en betaalbaar. Kinderen 
uit gezinnen in armoede kunnen korting krijgen of gratis 
deelnemen.  

 De bibliotheek van de toekomst is een laagdrempelige centrale 
ontmoetingsplek waar ruimte is voor rust én reuring.  

 Goed onderhoud en beheer van erfgoed en monumenten vinden we 
belangrijk en we kijken daarbij ook naar nieuwe invullingen van 
oude (kerk)gebouwen.  

 

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.  

Participatie 
We ervan overtuigd zijn dat het goed is gebruik te maken van de kennis 
en ervaring van onze inwoners. We letten erop dat de gemeenteraad 
vanaf het begin heel duidelijk is over het samenspel en de ruimte die er is 
voor participatie. 

Heldere en duidelijke communicatie  
De gemeente communiceert zo duidelijk en eenvoudig mogelijk met 
inwoners.  

 De ChristenUnie is voor de inzet van een ‘versimpelteam’. Zij 
kunnen helpen om klare taal te spreken.  

 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.   

Discriminatie en racisme  
Elke inwoner van Leidschendam-Voorburg heeft recht op een 
rechtvaardige behandeling, onafhankelijk van gender, afkomst, handicap, 
seksuele voorkeur, geloof of andere status. 

Financiën  
Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede 
rentmeester is van de beschikbare middelen. Bij bezuinigingen wil de 
ChristenUnie de posten die te maken hebben met de nood van individuele 
inwoners en zorg, zo veel mogelijk ontzien.   
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