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Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Lisse 2018-2022 
 
Beter voor Lisse 
 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Lisse ook in de toekomst een dorp is waar de inwoners 
trots op zijn? Waar het fijn is om te wonen, te werken, te ontspannen en waar gelijke kansen 
en mogelijkheden zijn voor iedereen? Een dorp waar ieder zich veilig voelt, waar voldoende 
groen is, waar kinderen onbelemmerd buiten kunnen spelen en goede voorzieningen zijn. 
Maar vooral een dorp waar alle voorzieningen voor iedereen bereikbaar en beschikbaar zijn. 
Of het nu gaat om zorg, om huisvesting, om sport of cultuur, de Partij van de Arbeid Lisse 
staat ervoor dat iedereen mee kan doen en niemand langs de zijlijn hoeft te blijven staan. 
Jong of oud of er tussenin, mensen met een dikke of een dunne portemonnee, dat moet niet 
uitmaken. Iedereen heeft recht op welzijn en welbevinden in brede zin. 
De PvdA maakt zich op voor deze toekomst. Vanzelfsprekend houdt dat in dat er, zoals een 
sociaaldemocratische partij betaamt, extra aandacht is voor diegenen, die soms een steun in 
de rug kunnen gebruiken.  
Was ons vorige partijprogramma vanwege de crisis met bijbehorende bezuinigingen, gericht 
op het behouden van het voorzieningenniveau in Lisse; dit programma richt zich op de 
toekomst en speelt in op thema’s die belangrijk zijn én worden. Dat mag je immers 
verwachten van een vooruitstrevende partij.  
Speerpunten van de Partij van de Arbeid zijn de zorg - voor iedereen toegankelijk en 
betaalbaar; wonen – passende woonruimte voor elke Lisser; duurzaamheid – elk voorstel 
wordt op duurzaamheid getoetst; openbare ruimte - extra aandacht voor fietsers en 
voetgangers; groen – in alle wijken volgens een lange termijnvisie; en bij dit alles: wie hulp 
nodig heeft, krijgt dat, maar ieder houdt regie over zichzelf. 
 
 
Samenvatting 
 
PvdA Lisse kijkt vooruit  
 
Dichtbij, toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar. Daaraan moet de zorg voldoen. Niemand 
hoeft uit de boot te vallen. Daarom willen we sociale wijkteams versterken: teams met 
medewerkers zorg en welzijn en hulpverleners, die samen zorgen voor korte lijnen tussen 
burgers en zorgverleners. Maatwerk en persoonlijk contact is daarbij het uitgangspunt. 
Pamperen is er echter niet bij. Als het enigszins kan houdt de burger zelf de regie over zijn of 
haar hulpverleningsplan.  
 
Sociale wijkteams kunnen voor diverse activiteiten worden ingezet, zoals het samen 
met jeugdzorg ontwikkelen van een plan gericht op het aanpakken en voorkomen van 
obesitas, maar ook een bewegingsplan voor ouderen.  
Nu, maar zeker ook in de toekomst, wordt veel gevraagd van mantelzorgers. Ze zijn 
onmisbaar vanwege de hulp die ze een naaste bieden én als schakel naar professionele 
hulpverleners. Daarom krijgen ze ondersteuning door praktische en emotionele hulp zoals 
training in omgaan met dementie, maar ook zogenaamd respijtzorg: een paar dagen rust om 
bij te komen terwijl een ander de mantelzorgtaak tijdelijk overneemt. 
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Speciale aandacht gaat uit naar de jeugd. Zij zijn immers de volwassenen van de toekomst. 
Ze moeten onbekommerd en onbelemmerd kunnen opgroeien. Daarom ondersteunen we 
kinderen en gezinnen die te weinig inkomen hebben om mee te doen met school, sport en 
cultuur. Dat doen we samen met alle betrokken partijen. 
 
Voor elke Lisser moet zelfstandige woonruimte beschikbaar zijn. Dat is ons uitgangspunt. 
Het betekent dat we een doordacht doorstromingsbeleid in gang zetten met extra aandacht 
voor senioren. Senioren die kleiner willen wonen laten woonruimte achter voor gezinnen, 
die op hun beurt weer plaats maken voor starters.   
We gaan de mogelijkheid onderzoeken om langs de Ruishornlaan aan de rand van het 
Mondriaanpark een appartementengebouw te realiseren voor senioren, die graag willen 
leven in een variant op het zogenaamde ‘knarrenhof’. De senioren zorgen daar gezamenlijk 
voor inkoop van zorg, huishoudelijke hulp en andere hand- en spandiensten. Particulieren 
initiatieven van ouderen op dit gebied kunnen rekenen op onze ondersteuning. Ook 
bekijken we of leegstaande kantoren kunnen worden omgebouwd tot wooneenheden. Dat 
kunnen woningen zijn voor diverse, dan wel voor specifieke doelgroepen. 
 
Ook het (her)inrichten van de openbare ruimte moet toekomstbestendig zijn. Er komen 
steeds meer e-bikes en bakfietsen. Gebruik ervan stimuleren we door bij herinrichting 
hiermee rekening te houden en zo veel mogelijk vrijliggende en brede fietspaden te 
realiseren. Sneloplaadpunten en voldoende plekken om de fietsen te stallen horen hier 
uiteraard ook bij.  
Onderzoek wijst uit dat de ontsluitingswegen in de toekomst dicht dreigen te slibben. 
Daarom vindt de PvdA dat de oost-westverbindingen verbeterd moeten worden.  
  
Lisse kan zich beroemen op mogelijkheden om aan cultuur, natuur en sport te doen. Daar 
zijn we trots op. Genieten van cultuur en natuur en beoefenen van sport maken onze 
gemeente aantrekkelijk. Theater Floralis heeft zich nu al een plek verworven in Lisse. We 
willen ook de jonge Lissers vertrouwd maken met ons theater. Daarom stellen we samen 
met scholen, stichting Bescal en culturele organisaties binnen Lisse een cultuurprogramma 
op voor onze basisschooljeugd met daarin voor elk kind een voorstelling in schoolverband, 
toegespitst op de leeftijdscategorie. Ook de natuurlessen bij De Groene Bol ondersteunen 
we. Sporten moet voor elk kind toegankelijk zijn. Daarom krijgen kinderen van niet-
draagkrachtige ouders een sportpas.  
 
Bij investeringen in de openbare ruimte is duurzaamheid leidend. In het kader van 
duurzaamheid richten we ons ook op huizenbezitters. Zo willen we het laten uitvoeren van 
een energiescan door woningbezitters faciliteren en stimuleren, zodat zij een onafhankelijk, 
professioneel en praktisch advies kunnen inwinnen voor het energiezuinig maken van hun 
woning.  
Voor het groenbeheer ontwikkelen we een lange termijnvisie met als uitgangspunt dat alle 
wijken een groene uitstraling moeten hebben en houden, met water, groen, en 
zogenaamde verwilderingsbosjes. Verminderen van afval blijft een belangrijk 
aandachtspunt. Zijn er nieuwe ontwikkelingen op het terrein van afvalvermindering dan wel 
afvalscheiding, dan spelen we daar op in. 
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PvdA wil uitbreiding van wijkagenten. Zij hebben een belangrijke rol bij burgerinitiatieven 
als buurtpreventie en whats-app groepen op het gebied van veiligheid. Overigens steunen 
we die initiatieven van harte. 
Vertrouwen in de overheid is sterk verminderd. Om dat te verbeteren dan wel herstellen is 
een andere manier van medezeggenschap nodig. Inspraak is niet een toverwoord. Men wil 
serieus genomen worden. Dat betekent ook medeverantwoordelijkheid voor uitvoering van 
plannen of ideeën. De PvdA maakt zich daar sterk voor.  
 
Tenslotte: Lisse is geen eiland. We werken intensief samen met de andere gemeenten in de 
Bollenstreek. Om dorpsoverschrijdende problemen en vraagstukken ook in de toekomst het 
hoofd te kunnen bieden (denk aan overlast van Schiphol) kunnen we beter als één grote 
gemeente optreden. Daarom blijven we ons actief inzetten om tot een bestuurlijke fusie van 
Bollenstreekgemeenten te komen. 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Dienstverlening en participatie 
 
De relatie tussen de gemeente, haar inwoners en bedrijven en instellingen is continu in 
beweging. Inwoners, bedrijven en instellingen stellen steeds hogere eisen aan de gemeente 
op het gebied van dienstverlening en het vertrouwen in de gemeente is soms gering. De PvdA 
vindt dat het zo goed mogelijk inspelen op wensen, eisen, verlangens en gevoelens van 
inwoners, bedrijven en instellingen een hoge prioriteit moet krijgen. En dat het van belang is 
dat bewoners meer zeggenschap krijgen. Zeggenschap draagt bij aan betrokkenheid van 
bewoners bij de publieke zaak en bij elkaar. Ook moet er ruimte zijn voor burgerinitiatief in 
de vorm van zelforganisatie. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
- We de wensen van de klant (zoveel als mogelijk) leidend laten zijn bij de verdere 

ontwikkeling van onze dienstverlening. 

- We alle varianten van de medezeggenschapsladder inzetten (informeren, raadplegen, 

adviseren, coproduceren en meebeslissen). Medezeggenschap       beperkt zich dus niet 

tot de inspraakrondes, maar vertaalt zich waar mogelijk ook in mede-eigenaarschap of 

mede-opdrachtgeverschap. 

- We bewoners ruimte geven en stimuleren om eigen initiatieven in hun buurt te 

ontplooien. Burgerinitiatieven mogen echter niet verworden tot een speeltje voor 

hoogopgeleiden, maar moeten toegankelijk zijn voor alle bewoners. Waar nodig helpen 

we met (tijdelijke) ondersteuning. 

- We ervaringsdeskundigen betrekken bij het maken van gemeentelijke plannen voor 

bijzondere doelgroepen. 
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- We mogelijkheden creëren om met elkaar (bewoners, instellingen, professionals) 

ervaringen te delen en van elkaar te leren 

 
Jeugd, zorg en welzijn 
 
Mensen staan centraal. Voor de PvdA is het belangrijk, dat iedereen mee kan doen en niet 
langs de zijlijn blijft staan. En als dat niet lukt, is er altijd iemand die met je mee kan denken. 
Als het om ondersteuning, zorg en welzijn van mensen gaat, is een aantal waarden voor de 
PvdA van groot belang. In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, 
beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet zijn. Als er vanuit het Rijk te weinig geld hiervoor 
is, dan wil de PvdA dat de gemeente bijplust, om de zorg op een kwalitatief voldoende peil te 
houden. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
- We de WMO goed en rechtvaardig moeten uitvoeren, waarbij hulp geboden wordt bij de 

keukentafelgesprekken. 

- Het voor elke inwoner duidelijk is bij wie ze terecht kunnen met welk probleem of 

ondersteuningsvraag. 

- We vrijwilligersorganisaties betrekken bij de vorming van het lokaal zorg- en 

welzijnsbeleid. Ze worden daarbij ondersteund door de gemeente. 

- We Sociale Wijkteams versterken zodat die zorg op maat kunnen organiseren en zorgen 

voor korte lijnen tussen burgers en zorgverleners. 

- Maatwerk en persoonlijk contact het uitgangspunt is voor de zorg. 

- We waar mogelijk de bewoner zelf de regie geven over zijn/haar hulpverleningsplan. 

- We goede ondersteuning bieden voor mantelzorgers zoals respijtzorg om de zorg te 

ontlasten; en praktische en emotionele hulp, zoals bijvoorbeeld training over de omgang 

met dementie, en contact met lotgenoten. 

- We gezinnen en andere mensen met problematische schulden helpen, en wel zo 

laagdrempelig en slagvaardig mogelijk.  

- We specifieke aandacht geven aan kinderen die opgroeien in armoede, zodat mee 

kunnen en mogen doen de norm is. We ondersteunen kinderen en gezinnen die op eigen 

financiële kracht onvoldoende middelen hebben om mee te doen met school, sport en 

cultuur. Ook hierin wordt samengewerkt met alle betrokken partijen. 

- We een ruimhartig minimabeleid voeren, met een inkomensgrens van 130% van het 

bijstandsminimum.  

- We een actieplan opstellenen om wachtlijsten in de jeugdzorg sterk te verminderen. 

- We ontmoetingsplaatsen voor ouderen creëren. 

- We er voor zorgen dat 75-plussers minimaal eenmaal per jaar bezocht worden door 

vrijwilligers of afgevaardigden van de sociale wijkteams. 

- We het meedoen van jongeren in de Lissese samenleving stimuleren door middel van 

projectsubsidies. 

 
Ruimte en wonen 
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Wonen is een eerste levensbehoefte. Iedereen heeft een plek nodig waar hij zich prettig en 
veilig kan voelen. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd; het is een basis voor het 
tegemoet kunnen treden van de wereld. Wonen doe je in je buurt en dorp, te midden van 
en samen met anderen. Daarom staat de PvdA voor zo’n veilige thuishaven voor iedereen, 
van starter tot senior, voor elke Lisser. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
- We het aantal sociale huurwoningen minimaal gelijk houden. In samenwerking met de 

woningcorporatie zorgen we ervoor dat er voor elk verkochte of gesloopte sociale 
huurwoning één wordt teruggebouwd. 

- We als uitgangspunt hanteren dat er voor elke Lisser, jong, senior, alleenstaand, 
nieuwkomer of statushouder, met welk inkomen dan ook, zelfstandige woonruimte 
beschikbaar is. 

- We extra aandacht aan huisvesting voor senioren besteden om doorstroming naar 
middenklasse woningen te stimuleren. 

- We onderzoeken of leegstaande kantoren kunnen worden omgebouwd tot 
wooneenheden. Dat kunnen woningen zijn voor diverse, dan wel voor specifieke 
doelgroepen. 

- We de mogelijkheid onderzoeken om langs de Ruishornlaan aan de rand van het 
Mondriaanpark een appartementengebouw te realiseren voor senioren, die graag willen 
leven in een variant op de zogenaamde knarrenhofjes. De senioren wonen daar 
zelfstandig en zorgen gezamenlijk voor inkoop van zorg, huishoudelijke hulp en andere 
hand- en spandiensten. Particulieren initiatieven van ouderen op dit gebied kunnen 
rekenen op onze ondersteuning.  

- We goede aansluiting van bus- en treinverkeer blijven bevorderen, vooral in relatie tot 
de treinstations in de directe omgeving en werklocaties als Schiphol. 

- We het gebruik van de fiets voor de korte afstand stimuleren door het binnen Lisse 
aantrekkelijker te maken om de fiets te pakken. Gezien de toename van bakfietsen en e-
bikes kiezen we voor zo veel mogelijk vrijliggende fietspaden.  

- We voetgangers en fietsers prioriteit geven bij de (her)inrichting van verkeersstromen in 
en naar het centrum.  

- We de oost-westverbindingen in de Duin- en Bollenstreek willen verbeteren. En de 
verkeersstroom met name in de Kanaalstraat willen verminderen. Het belang van 
natuurwaarden moet daarbij in het oog worden gehouden. 

 
Economie en toerisme 
 
De economie in Nederland is na de moeilijke crisisjaren sterk verbeterd. Op landelijk niveau 
zijn er veel maatregelen genomen die pijnlijk waren en die veel groepen in onze samenleving 
hebben getroffen. Nu liggen er weer kansen voor een beter sociaal beleid. Een beleid waar 
iedereen kansen krijgt en mogelijkheden heeft. De PvdA wil daartoe een goed 
ondernemersklimaat creëren, waar voldoende uitdagingen zijn voor jonge mensen en dat 
ruimte biedt voor goede banen. 
Lisse ligt in het centrum van een bijzondere streek. Miljoenen toeristen reizen jaarlijks af naar 
onze streek voor de bloembollenvelden en de kust. In gezamenlijkheid met omliggende 
gemeenten moeten we het mooie van onze streek benadrukken en ervoor zorgen dat er ook 
buiten het seizoen ontwikkelingen (kunnen) zijn die toeristen trekken. 
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Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
- We in samenwerking met partners een actief beleid ontwikkelen om werkloosheid te 

bestrijden en daardoor armoede tegen te gaan.  

- We de rode loper uitleggen voor lokale ondernemers. Verzoeken moeten sneller en 

efficiënter worden afgehandeld waarbij meedenken vanuit de gemeente een must is. 

- We een goed en blijvend zicht krijgen op de behoefte aan werk- en stageplekken bij de 

Lissese ondernemers en de gemeente zelf, en dit bevorderen. Uitgangspunt daarbij is dat 

stageplekken ook echte opleidings-/leerplekken zijn en niet alleen worden gezien als een 

goedkope invulling van arbeidsplekken. 

- We in samenwerking met partners invulling geven aan de projecten Veilig Wonen en 

Veilig ondernemen. 

- We bij het vrijkomen van gemeentelijk vastgoed onderzoeken of dit kan worden gebruikt 
voor startende ondernemingen en/of plaatselijke kunstenaars. Een voorbeeld hiervan is 
een nieuwe bestemming voor de Rembrandtschool.  

- We het toerisme activeren door het ontwikkelen van aantrekkelijke loop-, vaar- en 

fietsroutes die bezoekers ook naar het centrum leiden. Dit kan door het eventueel 

inrichten van een voorgeschoven post van de VVV bij De Keukenhof. 

- We de ontwikkeling van streekproducten stimuleren om de cultuur van de 

bloembollenstreek en met name van Lisse uit te dragen. 

- We samen met betrokken partners streven naar een meer duurzame opknapbeurt van 
winkelcentrum Blokhuis om zo een goede uitstraling te behouden, ook op langere 
termijn. 

- We werken aan een faciliterende gemeentelijke overheid die de kaders stelt en waarbij 

ondernemers zoveel als mogelijk de initiatieven nemen. 

 
Cultuur, sport en onderwijs 
 
Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en naartoe 
gaan, en over onze drijfveren en motieven. Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor 
onze gemeente gaat het onder andere om de bibliotheek, theater Floralis, muziekonderwijs, 
museum, cultuureducatie en alle andere  vormen van culturele uitingen. Floralis, dat zich in 
korte tijd een plek heeft verworven onder veel Lissers, is een voorziening waar we als PvdA 
trots op zijn. 
Juist voor de PvdA is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toegankelijk 
en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is. Natuur- en 
Milieueducatiecentrum (NME) de Groene Bol en de Heemtuin Lisse bieden onze schooljeugd 
een prima mogelijkheid voor praktijklessen over natuur en duurzaamheid. Zij verdienen dan 
ook onze steun. 
Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor 
de gezelligheid, om spelregels (die je ook in het gewone leven nodig hebt) te leren, om te 
leren samenwerken en ga zo maar door. Sport wordt vaak in verenigingsverband 
georganiseerd.  Vrijwilligers zijn de dragers van deze verenigingen. Er zijn in onze gemeente 
heel veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze inwoners. Deze verenigingen 
zijn van groot belang voor de leefbaarheid en de onderlinge binding.  
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Kinderen de kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te 
ontplooien, is wat wij willen. Daarom zet de PvdA in op goede opvang en uitstekend 
onderwijs. 
 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

- We investeren in de culturele voorzieningen in onze gemeente en deze willen 

behouden in het kader van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze 

gemeente. 

- We ook de jonge Lissers vertrouwd willen maken met de mogelijkheden van theater 

Floralis. We stellen daarom samen met scholen, stichting Bescal en culturele 

organisaties binnen Lisse een cultuurprogramma op voor onze basisschooljeugd met 

daarin voor elk kind een voorstelling in schoolverband, toegespitst op de 

leeftijdscategorie.  

- We de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats zien. Dat 

betekent dat er in de bibliotheek een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding 

van analfabetisme en laaggeletterdheid. 

- We ons cultureel erfgoed behouden voor volgende generaties. 

- We de deelname van kinderen van niet-draagkrachtige ouders (minder dan 130% 

van het wettelijk sociaal minimum) aan sport bevorderen middels een sportpas. 

- We in samenhang met jeugdzorg en het sociale wijkteam een preventieplan 

ontwikkelen dat met name gericht is op het aanpakken en voorkomen van obesitas. 

- We in samenhang met de sociale wijkteams een programma ontwikkelen gericht 

op het blijven bewegen van ouderen. 

 
Leefbaarheid 
 
Een fijne woonomgeving waar je mensen ontmoet, je geaccepteerd voelt en een zinvol 
bestaan opbouwt, is voor iedereen van groot belang. Het is een levensbehoefte.  Een groene 
omgeving is goed voor een mens; daar kun je recreëren en tot rust komen. Lisse is wat dat 
betreft een mooi dorp maar er zijn zeker punten waar de PvdA de nadruk op wil leggen. 
 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
- We in alle wijken voldoende ruimte vrij maken voor diverse soorten groen, bomen, gras, 

water. Niet alleen in de vorm van parken en groenstroken maar bijvoorbeeld ook 
verwilderingsbosjes waar vogels kunnen broeden en egels kunnen huizen. Zo bevorderen 
we de diversiteit van de natuur.  

- We een duidelijke lange termijn visie voor het groenbeheer willen ontwikkelen. 
- We het groen overal goed willen onderhouden. Niet alleen het centrumgebied, maar alle 

wijken verdienen een mooie en groene uitstraling. 
- We zwerfvuil, een bron van ergernis, stevig willen aanpakken, ook bij de 

afvalverzamelpunten. 
- We het verminderen van afval als een eerste stap zien. Daarom sluiten we als gemeente 

aan bij de afvalalliantie en volgen we de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 
afvalinzameling aandachtig. 
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- We ons samen met omliggende gemeentes willen blijven inzetten voor een aanpak van 
de geluidsoverlast veroorzaakt door Schiphol onder andere door Schiphol te bewegen 
om te werken aan goede vluchtroutes, stillere vliegtuigen en uitbreiding van het 
vliegveld op andere plaatsen in Nederland zodat overlast van vliegverkeer gespreid 
wordt. 

- We van duurzaamheid een leidend uitgangspunt willen maken bij investeringen in de 
openbare ruimte.  

- We het plaatsen van snelladers voor elektrische fietsen, auto’s en scooters bevorderen 
en daarmee het gebruik van schone brandstof. 

- We inzetten op een versnelling van de verduurzaming in Lisse door hiervoor extra geld 
vrij te maken en de voorlichting hierover te intensiveren.  

- We het laten uitvoeren van een energiescan door woningbezitters willen faciliteren en 
stimuleren, zodat zij een onafhankelijk, professioneel en praktisch advies kunnen 
inwinnen voor het energiezuinig maken van hun woning. 

- We ruime vuurwerkvrije zones creëren rond parken en bejaardenhuizen. 
 
Veiligheid 
 
Recht en veiligheid beginnen dicht bij huis. Een veilige leefomgeving is een zaak van iedereen. 
Iedereen moet zich in Lisse, ongeacht afkomst, geloof, geslacht of seksuele geaardheid vrij 
kunnen bewogen en uiten. Daarom is de (sociale) veiligheid een speerpunt voor de PvdA in 
Lisse. Die veiligheid willen wij bevorderen door een goede samenwerking tussen de 
gemeente, politie, justitie en vele andere partijen op touw te zetten of te intensiveren. Hierbij 
kan gedacht worden aan de hulpverlening, scholen sportverenigingen en 
woningbouwverenigingen. Het doel is om de veiligheid feitelijk en gevoelsmatig te 
verbeteren. De PvdA wil de inwoners hier nadrukkelijk bij betrekken. 
 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
- We burgerinitiatieven zoals buurtpreventie, whats-app groepen, de deelname aan 

burgernet en andere burgerinitiatieven op het gebied van veiligheid (blijven) steunen, 

faciliteren en stimuleren. De wijkagenten hebben hierbij een belangrijke rol. 

- We inzetten op een uitbreiding van het aantal wijkagenten. Wettelijk is één wijkagent op 

de vijfduizend inwoners de standaard. Lisse heeft er nu twee. 

- We samen met onze partners komen tot preventieprogramma om veilig te ondernemen. 

- We inzetten op een openstelling van het politiebureau op tijden dat de burger daar moet 

en kan zijn. Dat betekent verruiming of verschuiving van de openingstijden naar het 

weekend en de avonden. 

- We samen met scholen, leerplichtambtenaar, familie, buurt en politie inzetten op vroeg 

signalering van problemen bij jongeren om criminalisering tegen te gaan. 

- We vinden dat huiselijke veiligheid een gewoon iets moet zijn, zeker voor kinderen. Ook 

hier kan vroeg signalering van grote betekenis zijn. 

- We de inzet van de gemeentelijke toezichthouders met name richten op door inwoners 

en bedrijven aan te geven speerpunten. 

- We in samenwerking met de gemeenten Hillegom en Teylingen komen tot een 

gezamenlijke aanpak door de ketenpartners in de vorm van een soort veiligheidshuis. 
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Bestuur en Bedrijfsvoering 
 
De huidige dynamische samenleving dwingt gemeenten zich aan te passen aan deze 
veranderende omstandigheden. De vraag welke positie de gemeente moet innemen blijft 
daarmee actueel. De inwoners willen kwaliteit en betrokkenheid. Dit stelt zo zijn eisen aan 
gemeenten. De PvdA vindt dat schaalvergroting hierbij onontkoombaar is. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
- We ons actief blijven inzetten om tot een bestuurlijke fusie van Bollenstreekgemeenten 

te komen. 

- We in het te formuleren gemeentelijk beleid steeds meer voorwaardenscheppend in 

plaats van sturend willen zijn. 

- We onnodige bureaucratie en doorgeschoten marktwerking willen tegengaan. 

 
Financiën 
 
De PvdA staat voor een solide financieel beleid. Vanzelfsprekend dient de 
meerjarenbegroting sluitend te zijn en moet ons weerstandsvermogen voldoende zijn en 
blijven om financiële tegenslag op te vangen. De lokale lasten houden wij bij voorkeur zo laag 
mogelijk. Bij de verdeling van de beschikbare middelen kiezen wij voor een verbonden 
samenleving, waarin iedereen mee moet kunnen doen, solidariteit en rechtvaardigheid 
leidend zijn en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Ook lokaal. Daar hoort een 
overheid bij die burgers niet laat vallen, maar ondersteunt als dat nodig is. Waar er een 
financiële noodzaak ontstaat tot het maken van keuzes, worden wat de PvdA betreft bij het 
maken van die keuzes de zwakkeren in onze gemeenschap zoveel mogelijk ontzien om te 
voorkomen dat zij in een sociaal isolement terecht komen. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
- We een financieel realistisch raads- en collegeprogramma willen.  

- We zeer hechten aan een strikte begrotingsdiscipline. Bij het honoreren van wensen zijn 

de financiële mogelijkheden dan ook leidend. 

- We willen dat de inkomenspositie van de burger niet verslechtert als nieuwe wetgeving 

een verschuiving van lasten veroorzaakt. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervallen van 

de precariorechten kabels en leidingen).  

- We een OZB-verhoging, die de inflatie te boven gaat, alleen aanvaardbaar vinden als 

hiermee een duidelijk herkenbaar algemeen belang wordt gediend. 
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