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Oegstgeest aan zet !

D66 krijgt het voor elkaar
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Beste inwoner,

2

Voor u ligt het D66 verkiezingsprogramma voor
Oegstgeest. Het is een agenda die inhoud heeft
gekregen in gesprekken met u. Ideeën die u meegaf
tijdens gesprekken bij winkelcentrum Lange Voort.
En tijdens avonden met inwoners, verenigingen,
ondernemers en vele anderen over het sociale domein,
over duurzaamheid en over het gemeentebestuur.
De kracht van ons dorp zijn wij als inwoners. We
mogen met elkaar trots zijn op alle initiatieven en op
de vrijwilligersorganisaties die inwoners draaiende
houden. De financiële situatie, de enorme taken op
het gebied van zorg en energie en het versterken van onze positie in de regio vragen om
vernieuwende oplossingen. Deze oplossingen zoeken we als D66 graag met onze inwoners
en met onze partners in de regio.
Met u wil D66 investeren in:
Groene groei. Groen in het dorp, groen ondernemerschap, klimaatbestendig bouwen,
schone lucht en groene mobiliteit. De komende jaren komt het zowel aan op ons als
inwoners, als op de gemeente om sneller te verduurzamen.
Kansen voor iedereen. D66 wil dat iedereen kan meedoen en als iemand ondersteuning
nodig heeft, dan alleen met behoud van eigen regie. Daarbij zien we graag dat vrijwilligers,
mantelzorgers en de gemeente meer samenwerken. En dat we investeren in onderwijs.
Samenwerking voorbij de gemeentegrens. Gemeenten in de Leidse regio werken intensief
samen. D66 wil meer grip krijgen op de samenwerking. We staan immers voor grote
opgaven en maken als regio keuzes die u en mij direct raken.
Samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers. Er is behoefte aan een
gemeente als partner, verbinder en facilitator. De gemeente moet meer in gesprek gaan om
richting te geven aan wat nodig is.
Graag wil ik met u en de nieuwe fractie verder om deze plannen voor elkaar te krijgen.
Oegstgeest is aan zet!

Elfred Bus
Lijsttrekker D66 Oegstgeest
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Resultaten
Vier jaar geleden kwam D66 als grootste fractie in de gemeenteraad.
We hebben ingezet op duurzaamheid en een andere bestuursstijl. Op
tal van gebieden hebben we het verschil kunnen maken.

Strak financieel beleid, wel maatschappelijk blijven investeren.

Zwembad Poelmeer blijft open.

Soepeler evenementenbeleid en ruimere openingstijden winkels.

Sportpark De Voscuyl opnieuw ingericht.

Leidse regio heeft een gezamenlijke agenda voor o.a. woningbouw.

Extra begeleiding werkloze jongeren.
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1. Bloeiend dorp
Oegstgeest is een vitaal dorp. Het verenigingsleven bloeit en vele culturen en
gezindten voelen zich hier thuis. Voor iedereen is wel wat te doen en te beleven
in het dorp of in ieder geval dichtbij in de regio. Het dorp heeft een echt eigen
gezicht: het oude dorp, parken, twee kastelen en ander erfgoed. Dit is waarom
inwoners ervoor hebben gekozen zich hier te vestigen.
Vereniging, bibliotheek of sportkantine als ontmoetingsplek
Het verenigingsleven en een betrokken vrijwilligersnetwerk zijn belangrijk voor
het dorp. Veel mensen zijn actief bij een sportclub of volgen een creatieve cursus.
De betrokkenheid bij elkaar gaat verder dan de activiteiten. De clubs nemen als
vanzelfsprekend een maatschappelijke rol en zouden deze graag uitbouwen. D66
ziet graag dat verenigingen de sportkantines delen met andere sportclubs, scholen,
wijkverenigingen, culturele-, zorg- en welzijnsinstellingen. Op die manier maken zij
optimaal gebruik van de faciliteiten en versterken zij betrokkenheid van mensen bij
elkaar. Ook de bibliotheek en bijvoorbeeld het Dorpscentrum kunnen nog meer dan
nu een ontmoetingsplaats zijn. D66 wil vooral activiteiten subsidiëren en wil huren
betaalbaar houden. D66 steunt het Platform Kunst, Cultuur en Erfgoed, dat werkt
als ontmoetingsplaats van ruim 20 Oegstgeester maatschappelijke en culturele
organisaties.
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Ruimte voor sport en recreatie
Gelukkig is het de afgelopen periode gelukt het zwembad open te houden en zijn diverse
sportclubs aan het investeren in hun voorzieningen. Met veel inzet en creativiteit van
inwoners en ondanks een beperkte rol van de gemeente. Daarmee is een belangrijke
basis gelegd voor de toekomst. In de regio wordt samen gekeken naar kostbaardere
voorzieningen zoals een wedstrijdzwembad en een professionele ijsbaan. Ook zou
Oegstgeest zich meer als watersportgemeente op de kaart kunnen zetten.
Ruimte voor evenementen en festivals
Voor kunst en cultuur is het belangrijk de benodigde voorzieningen in het dorp én in
de Leidse regio op peil te houden. In Leiden zijn er veel culturele evenementen en
festivals: o.a. de Kunstroute, Nacht van Kunst en Kennis en de Museumnacht. In
Oegstgeest zijn er evenementen als de vrijmarkt op 5 mei, het Springkussenfestival, het
Open Monumenten & Osgerweekend en Puur en Neighbours bij de Klinkerbergerplas.
Deze zijn een verrijking van ons dorp, maar ook voor de Leidse regio. Door slim
verbreden van evenementen en festivals binnen de Leidse regio en samenwerking
met winkeliers kunnen we meer jongeren en muziekliefhebbers trekken. Bijvoorbeeld
uitbreiding van ‘Beelden in Leiden’ naar Oegstgeest. De gemeente neemt wat ons
betreft nadrukkelijker een rol in het plannen en afstemmen van activiteiten. D66 wil zo
min mogelijk regels stellen, wel vragen we respect voor de directe omgeving.

20171129133834_278.adpro.indd 6

11/29/2017 1:39:20 PM

6
Maatschappelijke of publieke functie voor monumenten
Wij koesteren ons erfgoed. Inspirerend zijn het Klooster Duinzigt en hopelijk binnenkort
ook de nieuwe invulling van Endegeest.
Cultuur in de klas blijft
Basisscholen in Oegstgeest blijven cultuureducatie geven met lessen over de (culturele)
geschiedenis en erfgoed van de Leidse regio, jaarlijkse bezoeken aan musea en
muzieklessen in het onderwijs.
Meer investeren in watersport
Mogelijkheden voor watersport verkennen met de regio, denk aan meer aanlegplekken
voor boten.
Bankjes langs fiets- en wandelroutes
Bankjes plaatsen bij fietsknooppunten, langs wandelroutes en in het dorp zodat
inwoners die minder mobiel zijn zelf op pad kunnen. Deze bankjes uiteraard passend
in de omgeving uitvoeren.
Aandacht voor jongeren
Met jongeren van 12 tot 27 jaar, onderwijs, (sport)clubs, jongerenwerk en ouders
onderzoeken waar zij behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld een wens voor een beschutte
hangplek met prullenbak. Natuurlijk zo dat de omgeving er geen last van heeft. D66
gaat lokale bedrijven stimuleren stimuleren om stageplaatsen aan te bieden voor
schoolverlaters en voor leerwerk-plekken.
Leidse ijsbaan
Als Leiden de IJsbaan vernieuwt en uitbreidt naar een wedstrijdbaan van minimaal
333 meter, dan onderzoeken we of het mogelijk is dit initiatief te ondersteunen.

In gesprek met u gehoord...
“Het jeugdhonk Friendz is dicht, dat wordt gemist."
"Er zijn te weinig voorzieningen voor ouderen!”
“Sportclubs hebben het moeilijk, het is steeds lastiger vrijwilligers te vinden.”
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2. Groen Dorp bij de stad
De groene omgeving van Oegstgeest, de vele voorzieningen en de dorpse sfeer en
uitstraling maken Oegstgeest uniek om in te wonen. Wij willen het dorpse karakter
versterken en tegelijk ruimte geven voor duurzaamheids- en klimaatmaatregelen.
D66 heeft zich hard gemaakt voor meer invloed van de inwoners op hun directe
leefomgeving, voor de vergroening van ons dorp en voor het regionaal afspraken
maken over de vraag waar nieuwe woningen en bedrijven komen.
Zelf aan de slag in de buurt
Naar elkaar omkijken is in Oegstgeest vanzelfsprekend. Dat koesteren we graag. De
gemeente kan de verbondenheid stimuleren. Door mensen de mogelijkheid te geven
samen groen of een speeltuin in te richten of te onderhouden. D66 wil zeggenschap
van inwoners over de inrichting van hun eigen leefomgeving. Inwoners krijgen de
ruimte om zelf hun omgeving mee in te richten en onderhouden.
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Groene buffer van de Leidse regio
Met buurgemeenten en de provincie werken we aan ons aandeel in de Leidse
Ommelanden, aan het versterken van natuur, landschap en recreatie. Het is hard
nodig om na te denken hoe we de groene omgeving nog beter kunnen benutten. Met
het oog op klimaatverandering, wat leidt tot hittestress en wateroverlast. Wat D66
betreft krijgen we een nog groener dorp. De gemeente mag hier meer in investeren.
Nieuw Rhijngeest nog groener
Met de bouw van Nieuw Rhijngeest is de laatste grote uitbreidingsmogelijkheid van
onze gemeente ingevuld. De wijk is nog niet af. D66 heeft zich ervoor ingezet dat
het project goed ontwikkeld wordt en blijft dat doen. We willen goede ontsluitingen
en voldoende groen en speelmogelijkheden. En een inhaalslag om de wijk alsnog
energieneutraal en aardgasvrij te maken. Als Nieuw Rhijngeest klaar is, resten ons
vooral kleinschalige nieuwbouwprojecten en renovaties. Deze projecten moeten
bijdragen aan meer evenwichtigheid in onze woningvoorraad en gericht zijn op het
ontwikkelen van woonruimte voor groepen voor wie er in deze regio op dit moment
een tekort is.
Meer zorgwoningen voor ouderen en alleenstaande ouders
Oegstgeest kijkt samen met buurgemeenten naar wat voor soort woningen nodig zijn.
D66 vindt het belangrijk dit regionaal te bepalen, zoals afgesproken in de Toekomstvisie
Leidse Regio. D66 wil nu concrete afspraken maken over welke soort woningbouw
waar plaats kan vinden. In Oegstgeest is op dit moment een tekort aan woningen
voor alleenstaande ouders met thuiswonende kinderen en voor ouderen die kleiner en
levensloopbestendig willen gaan wonen. Wij willen bij nieuwe projecten extra nadruk
leggen op bouwen voor deze groepen. In het Hofbrouckerpark willen we woningen
voor ouderen die zorg nodig hebben. Door doorstroming te creëren met de bouw
van luxe appartementen, komen eengezinswoningen beschikbaar. Overigens wil D66
sociale woningen blijven bouwen.
Aanpak wateroverlast en klaar voor de toekomst
Parken, natuur en tuinen willen we groen houden. Het vergroenen van tuinen wordt
aangemoedigd en gefaciliteerd. Als toch in groen gebouwd wordt, dan gaan we
zoveel mogelijk op een andere plek extra groen aanleggen. D66 wil werk maken van
het voorkomen en tegengaan van wateroverlast, gelet op de te verwachten toename
van regenbuien. Bijvoorbeeld bij het oude ASC terrein. Graag willen we een tiny forest
aanleggen in Oegstgeest; een soort bos ter grote van een tennisveld. Dit kan in een
park of groenstrook. Een tiny forest is 30 keer dichter begroeid dan een normaal
bos en heeft 100 keer meer biodiversiteit. De aanleg van Tiny Forests vergroot de
waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit en gaat hittestress tegen.
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Goed contact met de wijkagent en BOA's
Wij wonen in een rustig en veilig dorp. Het is niet nodig bang te zijn, tegelijk is D66 niet
naïef in deze snel veranderende wereld. We volgen ontwikkelingen als ondermijning
door criminelen, cybersecurity en terrorisme. Burgers zijn in ons dorp oplettend en
melden verdachte zaken via buurtapps. De gemeente blijft meewerken aan Buurtapps
voor buurtpreventie bijvoorbeeld door het plaatsten van borden. Deze worden bedoeld
waarvoor ze zijn, naming en shaming moeten worden voorkomen. Het contact met de
eigen wijkagent en BOA's is belangrijk: zij weten wat er speelt. Graag zien wij dat de
wijkagent spreekuur in de wijken houdt en nauw samenwerkt met het Sociaal Team.
Aandacht voor veilig wonen
Kwetsbare mensen zoals ouderen willen we extra voorlichten. Regelmatig zijn zij het
slachtoffer van inbraak en afpersing. Ook willen we aandacht voor brandveiligheid.
Van afval naar grondstof
Daarnaast wil D66 met inwoners aan de slag om afval nog beter te scheiden om
grondstoffen opnieuw te kunnen gebruiken. Burgers en bedrijven belonen we als zij
hun afval verminderen. In 2030 hebben we de helft minder afval. De gemeente geeft
zelf het goede voorbeeld. Voldoende mogelijkheden bieden aan inwoners om afval te
scheiden. Dit kan door ruimere service voor het legen van containers, een verruiming
van de openingstijden van de milieustraat, containers op korte afstand en het vaker
ophalen van plastic tot het nieuwe systeem van ophalen aan huis is ingevoerd.
Toegankelijk voor iedereen
We investeren in veiligheid. Extra straatverlichting plaatsen we waar nodig. Maar D66
gaat verder. Iedereen, ook mensen die minder mobiel zijn moeten naar school, winkel
of een restaurant kunnen. Woongebieden, winkels en openbare gebouwen worden
zoveel mogelijk toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking.

In gesprek met u gehoord...
“Het lijkt kaler en de manier van groenbeheer is onduidelijk. Het groen in het
dorp wordt te weinig gesnoeid.”
“Leiden wordt volgebouwd. Houd in Oegstgeest ruimte!”
“Parken zijn onveilig voor kinderen en jongeren, zeker onder de 14 jaar.”
“Oegstgeest is te duur voor veel mensen.”
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Duurzaam wonen
D66 wil verder werken aan meer duurzaamheid en een beter milieu.
Oegstgeest kan een voortrekkersrol nemen op bijvoorbeeld het gebied
van energiebesparing. Wij willen minimaal de in de regio afgesproken 2
% energiebesparing voor bedrijven en consumenten in 2030 realiseren.
Nu is het moment voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen.
We werken samen met bestaande bewonersorganisaties.
Minder energie gebruiken
Zonnepanelen op scholen, winkelcentra, het gemeentehuis, woonhuizen.
Verenigingen van eigenaren en de woningbouwcoöperatie worden
uitgedaagd flats naar minimaal energielabel C te brengen met isolatie
en zonnepanelen. Ook in het beschermde dorpsgezicht willen we
meer mogelijkheid geven; er zijn steeds meer mogelijkheden om bij
verduurzaming toch het oorspronkelijke karakter van de woning te
behouden.
Nieuwbouw = duurzame bouw
Nieuwe woningen gaan we energieneutraal bouwen, met duurzame
(hergebruikte) materialen.
Stoppen met gas
Nieuwe woningen worden bij voorkeur direct aangesloten op de
stadsverwarming of andere duurzame alternatieven voor gas. Ook willen
we woonwijken stapsgewijs aansluiten op stadsverwarming.
Duurzaamheidscoördinator en ambassadeurs
D66 stelt voor om een duurzaamheidscoördinator aan te stellen, die
de rol krijgt om inwoners en ondernemers meer bewust te maken van
energiebesparingsmogelijkheden. Eventueel kan de gemeente ook
inwoners als ambassadeur aanstellen. Met gebruik van nieuwe technieken
kan het karakter van de huizen behouden blijven.
Duurzaamheidsfonds
Activering van het door D66 geïnitieerde revolving duurzaamheidsfonds
maakt het mogelijk voor inwoners om investeringen te doen in het
verduurzamen of levensloopbestendig maken van hun woningen.

D66 krijgt het voor elkaar
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3. Groene Groei
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D66 ziet kansen om Oegstgeest aantrekkelijker te maken voor bedrijven en
instellingen om zich te vestigen. Zo houden we het dorp economisch gezond
en welvarend. We werken hierbij samen met de regio en we benutten de sterke
en unieke punten van Oegstgeest. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
krijgen ook kansen. D66 kiest vanzelfsprekend voor een duurzame economie:
toekomstgericht en groen.
Samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstanties en de overheid
Het kan gaan om praktische punten als bereikbaarheid, de impact van duurzaamheid
of om voldoende goed opgeleide mensen. Zo komen we als regio verder en kunnen
we echt werk maken van groene groei. Knelpunten lossen we in samenwerking op.
De gemeente faciliteert, initieert of denkt mee.
Groen ondernemen
D66 vindt het essentieel dat bedrijven, winkels en horeca hun verantwoordelijkheid
nemen met energiebesparende maatregelen, hergebruik van grondstoffen en het
tegengaan van (voedsel-) verspilling. De mogelijkheden zijn enorm. Graag trekken
we bedrijven aan die innoveren op het gebied van energietransitie, voorbereiding op
klimaatverandering of biobased economy. Dit past goed bij onze kennisregio met
universiteit, hogescholen en het Bioscience Park en het MEOB-terrein. En bij de
bloementeelt in de regio.
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Goed winkelen in Oegstgeest
Oegstgeest kent twee prettige winkelgebieden die aandacht verdienen. Denk aan
openingstijden, huren die nu te hoog zijn, goed (fiets)parkeren. D66 is kritisch over de
Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest, vanwege de hoge subsidie. Wij kiezen liever
voor het stimuleren van ondernemers om hun bedrijf te verduurzamen.
Aandacht voor retail en MKB
Wij willen meer aansluiting zoeken bij economische activiteiten in de regio zoals
het kenniscentrum Economie071. Met winkeliersverenigingen en PVOO willen we
samenwerken om volledig Fair trade te worden. We willen verder gaan met ruimte voor
zondagsopenstelling en meer ruimte geven voor evenementen, waarbij voldoende
rekening gehouden moet worden met omwonenden. Ook gaan we tempo maken
bij het uitwerken van de Retailvisie Leidse regio. Bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid
en bereikbaarheid van de winkelgebieden vergroten. En we kunnen het MKB meer
kansen geven om mee te doen met gemeentelijke aanbestedingen.
Iedereen kans op werk
Wij geloven dat mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt waar mogelijk de
kans moeten krijgen en pakken om betaald werk te vinden. Met ondernemers in het
dorp, zoals de Superrr en het werkbedrijf DZB willen we steeds weer mogelijkheden
creëren. We willen meer banen bij werkgevers in ons dorp. D66 is van mening dat
zonder werkgelegenheid en voorzieningen voor mensen in de bijstand, de economie
en dus de welvaart in Oegstgeest achteruit zal gaan. Re-integratie is investeren in de
economie. We houden extra aandacht voor jeugdwerkloosheid.

In gesprek met u gehoord...
“Een duurzaamheidsplan uitvoeren lukt alleen samen met de gemeente.”
“Goede klantenservice bij de gemeente betekent denken vanuit de ondernemer.”
“Braakliggende gebieden kunnen een tijdelijke bestemming krijgen, een soort
pop-up winkel.”
Om jeugdwerkloosheid tegen te gaan zijn extra activiteiten ingezet om jongeren
te begeleiden naar betaald werk.
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Bedrijventerreinen ontwikkelen
Regulier overleg tussen overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen continueren
en verbeteren. Bijvoorbeeld de wethouder weer deel laten uitmaken van de BioScience Park Vereniging. Procedures en regelgeving waar mogelijk vereenvoudigen
en verminderen, denk aan het hanteren van een meldingsplicht in plaats van een
vergunningsplicht. Bij plannen voor nieuwe terreinen zijn kwaliteit van vormgeving en
inrichting leidend. Bio Science Park actief verder ontwikkelen in de komende periode.
Infrastructuur en bereikbaarheid van bedrijventerreinen aanpakken, zoals bij het Bio
Science Park, het MEOB-terrein en Deelgebied 10. Goede informatie verstrekken via
het Ondernemersloket van Economie 071.
Meer inzet op duurzaamheid & innovatie
Kennis delen over duurzame technieken en initiatieven voor het stimuleren van
circulaire economie, energiebesparing, energietransitie en gebruik van technologische
toepassingen zoals the Internet of Things. Hier werken we samen binnen de Leidse
regio. Extra aandacht geven aan startups. De Leidse Hubspot uitbreiden naar
Oegstgeest, een plek waar studenten en ondernemers samen innovaties uitdenken.
Een Stimuleringsfonds oprichten voor Nieuwe Ondernemers (niet te verwarren
met Ondernemersfonds) waarbij gedeelde financiële verantwoordelijkheid tussen
Overheid, Onderwijs en Ondernemers voor de hand ligt. Doorgaan met het duurzaam
inkopen van goederen en diensten samen met omliggende gemeenten, waarbij ook
aandacht is om mensen uit de bijstand te laten re-integreren. Kleinschalige zonneenergieprojecten stimuleren en faciliteren. Werken aan een breder circulaire economie.
Bijvoorbeeld met een regionale ontwikkelingsmaatschappij of Living Lab zoals in
Leiden waar klanten met wensen en ondernemingen met ideeën samen innovaties
uitdenken.
:
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4. Duurzaam Bereikbaar
Oegstgeest ligt centraal in de Randstad, de mobiliteitsbehoefte is divers. De
bereikbaarheid van het dorp kan beter. De mobiliteitsnota geeft aan waar het
wenselijk is te investeren. D66 kiest voor het verhogen van de verkeersveiligheid, het
verbeteren van het openbaar vervoer en het versterken van de fietsinfrastructuur.
Daarbij kiest D66 voor maatregelen die duurzame mobiliteit bevorderen.
De fiets op één
Mobiliteit gaat voor D66 niet alleen over autobezitters, voor ons staat de fiets op 1. Wij
kiezen voor investeren in goede fietspaden, betrouwbaar en beschikbaar openbaar
vervoer. Zodat er genoeg alternatieven zijn om duurzaam op pad te gaan. Het is
belangrijk dat verschillende soorten openbaar vervoer goed op elkaar aansluiten.
Met steeds meer snelle fietsers en bakfietsen betekent dat we opnieuw kijken naar
veiligheid. We willen dit onderzoeken, het beste is veilig fietsen per wijk aan te pakken.
We willen bredere fietspaden en fietsenstallingsplekken verbeteren. Een betere
aansluiting op de fietssnelweg langs de A44 is nodig. Ook willen wij fietsen toestaan
door winkelcentrum Lange Voort na sluitingstijd van de winkels.
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Goed openbaar vervoer binnen het dorp en voor forensen
Prioriteit hebben goede openbaar vervoer verbindingen in Poelgeest en Nieuw
Rhijngeest. De ov-ontsluiting van de Lange Voort willen we behouden. Voor betere
toegankelijkheid willen we verhoogde busperrons realiseren. Onderzoek moet helpen
voor het gericht plaatsen van fietsenrekken, zodat mensen sneller het OV gaan
gebruiken.
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Blijvend werken aan veilige ontsluiting van alle wijken
Verbeteren veiligheid en doorstroming op het kruispunt van de Rijnzichtweg,
Rijnsburgerweg, Oude Rijnsburgerweg en Floresstraat. De Hugo de Vrieslaan
(Poelgeest) verbinden met de Oegstgeesterweg in Leiden met een brug. Het noordelijke
deel van Noord Rhijngeest beter aansluiten op de Rijnsburgerweg. Aandacht voor
de verkeerssituatie rond scholen en sportverenigingen. Bouwverkeer zo min mogelijk
door de wijk bij nieuwbouwprojecten.
Aanpak parkeerproblemen per wijk
Geen betaald parkeren invoeren in Oegstgeest. Wel in overleg met Leiden een
oplossing vinden voor de gevolgen van het betaald parkeren in de wijk naast de
Leidse Hout. Ook willen wij aandacht voor de parkeerdruk in nieuwe wijken als NieuwRhijngeest en Poelgeest. Inwoners willen we faciliteren om waar mogelijk de auto op
hun eigen erf te parkeren, ook in het oude dorp.
Schoner voortbewegen
Meer laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen op publieke plaatsen zijn hard nodig.
Voertuigen van de gemeente zo veel mogelijk elektrisch.
Schone lucht
Meer meetapparatuur van Oegstgeest en gemeenten in de regio, om luchtkwaliteit in
Oegstgeest te monitoren en per gebied gericht meetregelen te treffen. De groei van
Schiphol geeft reden tot zorg over het verslechteren van luchtkwaliteit en de toename
van geluidsoverlast. Oegstgeest trekt samen met andere gemeenten en de provincie
op om extra overlast te voorkomen.

In gesprek met u gehoord...
“Het parkeerbeleid moet beter worden gehandhaafd, wijken moeten beter
ontsloten worden en het verkeer moet veiliger!”
“Bussen zijn nu niet altijd toegankelijk met een rollator.”
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5. Gelijke kansen voor iedereen
D66 zet in op gelijke kansen voor iedereen. Veel mensen komen er op eigen
kracht. In ons dorp groeien weinig kinderen op in armoede, liggen inkomens
relatief hoog en de meeste jongeren maken hun school af. Toch is ook in ons
dorp (stille) armoede, eenzaamheid en kindermishandeling en vindt niet iedere
vluchteling even makkelijk zijn weg. Veel wordt opgevangen door dorpsgenoten
die het vanzelfsprekend vinden voor een ander klaar te staan. De gemeente biedt
ondersteuning waar nodig. Als vrijwilligers en gemeenten meer samenwerken
kunnen mensen sneller en beter steun krijgen.
Meer aandacht voor preventie
Mensen bewustmaken gezond te leven, op tijd hun woning aan te passen of te blijven
werken aan contacten in de buurt en in het verenigingsleven. D66 vertrouwt hierbij
op de kracht van mensen zelf. Wel denken wij dat we meer mensen bereiken door
samenwerking en uitwisseling tussen sportclubs, buurtverenigingen, burgerinitiatieven
zoals Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest, scholen, woningbouwverenigingen
en ondernemers. Samen kunnen zij veel betekenen voor (jonge) mantelzorgers en
mensen die er alleen voorstaan. Het zou goed zijn als door korte lijnen met het Sociaal
Team Oegstgeest tijdig signalen doorkomen als professionele ondersteuning nodig is.
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Plekken waar mensen elkaar ontmoeten in het dorp, wijk of buurt
Sportclubs en scholen, de bibliotheek. Steeds vaker komen mensen hier voor een
gezamenlijke maaltijd of een praatje. Of clubs delen een ruimte. D66 ziet veel kansen
in het breed benutten en juicht het initiatief van sportpark de Voscuyl toe zich echt
op de buurt te richten. Wij willen sportclubs aanmoedigen om van de sportkantine
een tweede thuis te maken, een plek voor een gezamenlijk maaltijd of buurtactiviteit.
Daarbij kan de gemeente ook kritisch kijken naar haar eigen vastgoed.
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Samen met scholen onderwijs beter maken
Onderwijs schept kansen. Het is een belangrijke weg naar persoonlijke groei
en ontwikkeling. Daarom wil D66 dat iedereen een leven lang kan leren om het
maximale uit zijn of haar talenten te halen. Onderwijs is voor ons het antwoord om
maatschappelijke tweedeling te bestrijden. D66 stimuleert dat iedereen zijn of haar
talent ontdekt en ontwikkelt. Dat doen we door ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk
wordt geïnvesteerd in onderwijs. D66 ziet graag dat iedereen de scholing krijgt die bij
hem of haar past. Passend onderwijs zorgt voor scholing die aansluit bij de talenten
of beperkingen van een kind. De gemeente moet ervoor zorgen dat jeugdzorg en
onderwijs op het gebied van passend onderwijs lokaal en regionaal nauw met elkaar
samenwerken. Maar ook kunnen de gemeente en scholen veel beter samenwerken.
Bijvoorbeeld om kinderen in armoede te ondersteunen met huiswerkbegeleiding of een
computer, stimuleren van gezond eten en bewegen, kinderen die uit het buitenland
komen sneller Nederlands te leren, voorschoolse educatie snel in te zetten bij kinderen
met achterstanden en jeugdhulp beter te laten aansluiten op school. Met behoorlijk
wat oude schoolgebouwen ziet D66 mogelijkheden voor de school als centrum met
een brede functie in de buurt. Passend onderwijs wordt beter mogelijk door te letten
op rolstoeltoegankelijkheid en door het inrichten van rustruimtes.

In gesprek met u gehoord...
“Huiskamerdiners bij ons in Haaswijk. Dat wist ik niet. Wat goed zeg!”
“In Oegstgeest vragen mensen pas hulp als ze alles zelf geprobeerd hebben.”
“De huisarts vertelde zoveel, toen heb ik Marente gebeld voor ondersteuning voor
dementie. Van de casemanager dementie bij het Team Sociale ondersteuning
had ik nog niet gehoord.”
“Kinderen moeten meer sporten.”
“De eigen bijdrage in de zorg blijft omhoog gaan en er komen alleen maar meer
kosten.”
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De weg naar zorg vinden
De afgelopen paar jaar is veel veranderd in de zorg. D66 ziet dat de
ingeslagen weg werkt, maar er is nog genoeg te doen. Niet iedereen
vindt de weg naar het Team Sociale Ondersteuning en het Jeugd- en
Gezinsteam. Mensen voelen zich niet altijd gesteund door de teams.
Daarbij vragen we aandacht voor de ondersteuning van bijvoorbeeld
overbelaste mantelzorgers en ouders die de weg zoeken naar hulp.
Zelf de regie
Mensen hebben wel ideeën over wat nodig is. Daarvoor willen wij met
PGB de ruimte geven, indien nodig. Soms zijn mensen zoekende. Ze
hebben vaak te maken met veel verschillende partijen. Het is belangrijk
dat breder wordt gedacht dan alleen de rol van de gemeente. Uit de
evaluatie van de jeugdhulp blijkt bovendien dat de weg naar definitieve
hulp lang is. Wij willen een goede sociale kaart en een coach of begeleider
bieden die met mensen meedenkt om de zorg geregeld te krijgen, breder
dan het zorgdeel dat de gemeente levert. Daarbij is aandacht nodig voor
overgang van jeugdhulp naar ondersteuning als je 18 wordt. Ook willen
we mensen zoveel mogelijk online zelf laten regelen door hen toegang
geven tot het eigen digitale dossier.
Extra aandacht voor de meest kwetsbaren
Ouderen, dementerenden, verwarde mensen, dak- en thuislozen zijn
kwetsbaar. Zeker als zij zelfstandig wonen. Door alle veranderingen in
de zorg komt aandacht voor hen steeds meer bij de gemeente te liggen.
Het is belangrijk dat de teams hier klaar voor zijn. Wij willen extra inzet
op schuldhulpverlening en psychiatrie, we willen dan oog voor het hele
gezin. Ook willen wij prioriteit geven aan huisvesting als mensen op straat
dreigen te raken. Opvang van dak- en thuislozen voor Oegstgeest blijven
we organiseren met Leiden.
Benut nieuwe inzichten
Innovaties en nieuwe kennis benutten zoals Mobility Mentoring: een
instrument om mensen meer inzicht te geven in wat zij wel kunnen en hen
te helpen stap voor stap de regie op hun leven terug te krijgen.
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Ouderen langer zelfstandig
D66 wil meer senioren- en aangepaste woningen bouwen waar mensen langer
zelfstandig kunnen wonen. Hoe meer mensen voor zichzelf kunnen zorgen, hoe
minder druk op mantelzorgers. Overigens blijven we mantelzorgers snel helpen om
hun zorgtaken (even) over te nemen als het nodig is.
Partijen in het dorp steunen die iets betekenen voor anderen
We willen (financiële) ondersteuning geven aan clubs die zich inzetten voor de
samenleving. D66 denkt aan vrijwilligers, verenigingen, K&O, Dorpscentrum, jeugden jongerenwerk, woningbouw, etc. Zij weten immers vaak goed wat nodig is in het
dorp.
Graag zouden we bijvoorbeeld een pilot met sportverenigingen opzetten voor een actief
beweeg- en sportprogramma voor mensen en gezinnen met een bijstandsuitkering.
Zorg dat partijen elkaar kennen
Graag zien wij dat Sociaal Team Oegstgeest en het Jeugd- en Gezinsteam meer
gaan samenwerken met elkaar en met anderen. Zoals huisartsen, scholen, jeugd &
jongerenwerk, burgerinitiatieven zoals Langer Zelfstandig Leven. Dit begint bij elkaar
kennen. Wij willen hen actief bij elkaar brengen.
Sturen in het sociaal domein, welzijn centraal
We zijn ons ervan bewust dat budgetten krimpen en we willen zorg betaalbaar
houden. Maar de goede dingen doen is belangrijk. We hebben het vertrouwen
dat zorgorganisaties met de gemeente kennis en expertise blijven bundelen. Om
deze enorme klus goed te doen blijven wij samenwerken met Leiden en de andere
gemeenten in de regio.
Statushouders actief betrekken
Nieuwe inwoners willen wij zo snel mogelijk in contact brengen met buren en lid laten
worden van sportclubs of verenigingen. Ook stimuleren we ouders hun kinderen op
zwemles te doen. Taal is het belangrijkste om mee te kunnen doen. Statushouders
willen we extra intensieve taalles geven en snel begeleiden naar werk waar Nederlands
wordt gesproken. Deze inspanningen zullen worden gerealiseerd in afstemming met
de programma’s van Vluchtenlingenwerk Oegstgeest en het samenwerkingsproject
JAS Statushouders
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6. Krachtig Bestuur
D66 hecht veel waarde aan goed bestuur. De agenda voor de toekomst vraagt
om een solide financiële positie en intensieve samenwerking in de Leidse regio.
Maar minstens zo belangrijk vinden wij goed contact tussen inwoners en bestuur,
zodat zij goed samenwerken. Juist omdat beslissingen van de gemeente vaak
grote invloed hebben op inwoners. In het dorp wordt de gemeente soms gemist in
de ogen van inwoners, ondernemers en verenigingen. D66 wil een gemeente die
werkelijk luistert naar inwoners en die uiteindelijke keuzes uitlegt.
Beter samenwerken met inwoners, verenigingen en maatschappelijke
organisaties
Inwoners van Oegstgeest hebben immers zelf ook goede ideeën en pakken zelf
zaken op. Daarvoor is een overheid noodzakelijk die communicatie, participatie en
dienstverlening als kerntaken ziet. Op dit moment zijn inwoners van ons dorp kritisch
(burgerpanel Leidse regio 2017: 54% tevreden met de dienstverlening). Afspraken
rondom projecten zijn onduidelijk. Verenigingen willen meer duidelijkheid over wat zij
kunnen bijdragen in het sociaal domein. D66 vindt dat het tijd is voor een cultuuromslag
op het gemeentehuis.
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In gesprek met inwoners over dienstverlening
Het gemeentebestuur gaat de straat op en de huiskamers in om te luisteren. We gaan
aan inwoners vragen wat zij als klant belangrijk vinden om diensten beter te maken
zoals afval scheiden, trouwen of het aanvragen van paspoorten. Door mee te doen
aan burgerpeiling worden de resultaten openbaar via waarstaatjegemeente.nl.

Zorgvuldige participatie
We gaan participatietrajecten professioneler organiseren, zoals in de D66-motie
participatie staat. We starten met pilots die we met alle betrokkenen evalueren om te
leren. Alle lopende participatietrajecten bekend maken via de gemeentelijke website.
D66 wil dat iedereen zich vrij voelt inbreng te geven. D66 gaat er bij de invoering van
de omgevingswet op letten dat de gemeente nog meer aan de voorkant probeert
belanghebbenden te betrekken bij beslissingen en met hen in gesprek gaat.
Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens
Wij hechten aan bescherming van privacy. Datalekken willen wij voor zijn. Dat betekent
zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Misbruik spoort de gemeente actief op en bij
fraude wordt ingegrepen.
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Een toekomstvaste begroting: geen schuld doorschuiven
De financiën van de gemeente ontwikkelen zich in de goede richting. Het verlies van
Nieuw Rhijngeest is genomen en gelukkig trekt de verkoop van woningen weer aan.
De schuld is gedaald van €90 naar €50 miljoen. Dat is niet genoeg om tot een gezonde
financiële situatie te komen. Schuldreductie en terughoudendheid in investeringen
blijven nodig. Er is op dit moment eigenlijk geen ruimte voor tegenvallers. D66 is
er echter niet voor te kiezen voor een absolute ondergrens in de uitgaven als de
consequenties daarvan niet duidelijk zijn. We vinden sommige publieke investeringen
belangrijk – bijvoorbeeld in goed onderwijs en schone energie – omdat die juist op de
lange termijn profijt opleveren. Nu we belangrijke keuzes moeten maken willen wij de
invloed van inwoners vergroten bij de totstandkoming van de begroting. Dit kan met
een systeem van ‘participatief begroten’ of een ‘burgerbegroting’ waarbij bedrijven
en bewoners zeggenschap en invloed krijgen over de vraag aan welke prioriteiten
de gemeente geld besteedt. Met elkaar zoeken we naar een balans tussen reguliere
lasten, investeringsprojecten en lokale lasten.
Duurzaamheid als vanzelfsprekend hoog op de agenda plaatsen
Wij vinden dat bij ieder nieuw project en bij nieuw beleid van de gemeente gekeken
moet worden of het bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen. De gemeente
kan meer samenwerking zoeken met de regio en provincie. De gemeente gaat actief
monitoren of de projecten van de gemeente bijdragen aan duurzaamheid.

In gesprek met u gehoord...
“Financieel wordt er te veel achter gesloten deuren besloten!”
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Samenwerken in Leidse regio
D66 is ervan overtuigd dat intensief samenwerken met buurgemeenten
nodig is. Ook nu gebeurt dit al op tal van de terreinen en de samenwerking
zal verder toenemen. Denk aan verbeteren van de bereikbaarheid van
het Bioscience Park, goed organiseren van zorg of een woonvisie waarin
we bepalen waar woningen voor gezinnen of ouderen komen. D66 vindt
het daarom tijd om keuzes te maken over hoe we in de toekomst gaan
samenwerken. Besluiten over de toekomst willen wij niet overhaast
nemen. Fusie tot één gemeente van de Leidse regio vinden wij wel het
beste perspectief, want op lange termijn zijn voorzieningen bij een fusie
beter op peil te houden.

Duidelijke voorwaarden
- Oog houden voor het dorpse karakter, oftewel onze verenigingen, de
gemeenschap, het groen en de eigen winkelgebieden.
- De nieuwe gemeente investeert stevig in meer participatie en onderzoekt
een andere inrichting van de democratische vertegenwoordiging zoals
coöperatieve wijkraden.
- Bestuur en ambtelijk apparaat zijn na fusie klaar voor de toekomst en de
dienstverlening verbetert.
- Raadsleden zijn betrokken bij ons dorp, het contact met het bestuur is
laagdrempelig.
- De besluitvorming en controlerende rol zijn transparant en begrijpelijk.
Meer invloed
In de huidige samenwerkingsverbanden heeft Oegstgeest te weinig invloed
en D66 vindt dat raadsleden beter dan nu moeten kunnen controleren wat
er besloten wordt. Dat gaat het beste bij een fusie.
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Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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Veel dank aan iedereen uit het dorp die het gesprek met D66-ers aan ging
om ideeën, kansen en zorgen met ons te delen. Daarnaast dank aan de
verkiezingsprogrammacommissie voor hun denkkracht, enthousiasme en alle
ideeën die zij op papier hebben gezet.
Opzet & eindredactie
Wietske Veltman
Michel van de Geijn
Verkiezingsprogrammacommissie
Wietske Veltman
Michel van de Geijn
Lydie Vellema
Jolijn Kouwenhoven
Witoe Bharos
Marlene Simoons
Elfred Bus
Arne-Jan Vos
Carina Bos
Natalie Jonkers
Kars Zuidhoek
Contact met de afdeling?
bestuur@d66oegstgeest.nl
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