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Ruimte voor ambitie 

        D66 Lisse Verkiezingsprogramma 2014 – 2018 

 

Kernpunten 
 
D66 Lisse kijkt vooral naar de kansen in de opgaven waar de gemeente voor staat. Onze grondhouding is 
positief, toekomstgericht, maar ook realistisch. Verandering en vernieuwing zijn nodig, ook al is het 
financieel kader beperkt. Want wij willen dat Lisse bij de (moderne) tijd blijft. Daarom willen wij 
ruimte voor ambitie. De kernpunten van onze ambities vatten we hier kort samen. 
 
Lisse is een mooi dorp. Fijn om in te wonen. Veel groen vlakbij en overwegend veilig. Met goede 
voorzieningen en een goed sociaal beleid. Dat willen we zo houden en versterken. Dat is onze ambitie. 
 
De wereld om ons heen verandert in hoog tempo, de maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel. 
Neem de steeds toenemende mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie en het 
gebruik van social media. De gemeente moet hier meer actief op inspelen. Dat is onze ambitie. 
 
Mensen worden mondiger en willen meer zelf hun leven bepalen. Dat is heel logisch, zeker als de overheid 
van hen meer eigen verantwoordelijkheid vraagt. Dat betekent dat de gemeente haar burgers meer 
ruimte moet bieden voor eigen initiatief en hen meer als partner moet zien. De gemeente moet zich op 
dat punt ingrijpend veranderen en vernieuwen. Een liberaal Lisse is onze ambitie. 
 
Wij willen een regionale intensieve samenwerking voor onze economie. Niet alleen tussen de 
bollenstreekgemeenten, maar met de ondernemers en de ondernemersorganisaties. Onze ambitie is 
inzet op innovatie en concurreren met de wereld buiten de regio (en niet met elkaar). 
 
De rijksoverheid legt steeds meer taken bij de gemeente, maar bezuinigt daar fors op. Dat zien we vooral in 
het sociale domein. Om die nieuwe taken goed uit te voeren, moet de gemeente intensief met andere 
gemeenten samenwerken. Ondanks dat staan grote veranderingen en versobering voor de deur. Kwetsbare 
inwoners behoeven daarbij speciale aandacht; daarom zijn wij voor het principe van individueel maatwerk. 
Een sociaal Lisse is onze ambitie. 
 
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp, dat steeds meer burgers en bedrijven aangaat. Het heeft alles 
te maken met de toekomstbestendigheid van onze samenleving in economisch, financieel en ecologisch 
opzicht. De gemeente moet het bevorderen van duurzaamheid tot hoofdpunt van beleid maken. Ook dat is 
onze ambitie. 
 
De gemeente Lisse moet behoorlijk bezuinigen. Dat betekent keuzes maken. Onze ambities geven de 
richting aan. Niet wegbezuinigen wat we willen behouden, geen kortzichtige benadering die tot 
achteruitgang leidt; wel veranderen en vernieuwen, en verantwoord investeren in de toekomst. Alleen 
een solide financieel beleid kan dat mogelijk maken. Die uitdaging is onze ambitie. 
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Inleiding 
 

Met overtuiging  presenteren wij hierbij het verkiezingsprogramma van D66 Lisse voor de raadsperiode  
2014 – 2018. Wij zien uit naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Die vormen immers bij uitstek het 
hoogtepunt van de lokale democratie. Als echte democraten willen wij graag weten wat de kiezers vinden 
van onze inzet in de afgelopen jaren en van onze plannen en ideeën voor de komende tijd. 
 
Er zijn drie grote onderwerpen die de komende raadsperiode in hoge mate zullen domineren en waarover 
ingrijpende besluiten zullen vallen.  
Twee daarvan zijn door het rijk op ons bordje gelegd, namelijk forse bezuinigingen en een  ingrijpende 
verandering van het sociale domein (nieuwe Participatiewet, nieuwe WMO en nieuwe Jeugdwet). D66 Lisse 
heeft hierover duidelijke standpunten. Qua financiën willen wij een spijkerharde begrotingsdiscipline en 
geen financiële avonturen. De bezuinigingen mogen het sociale domein niet onevenredig treffen. En voor 
het sociale domein vinden wij het belangrijk dat Lisse zijn sociale gezicht volop behoudt. Het sleutelbegrip in 
de uitvoering moet maatwerk zijn.  
Het derde grote onderwerp is de bestuurlijke toekomst van Lisse zelf. Dit laatste onderwerp heeft veel te 
maken met de andere twee. De gemeente krijgt een forse uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden, 
maar moet er tegelijkertijd over de gehele linie met veel minder geld uit zien te komen. Het is de vraag of 
een niet zo grote gemeente als Lisse dat allemaal zonder risico nog zelf aan kan. Waar is de gemeente Lisse, 
waar zijn onze inwoners het meeste bij gebaat? De discussie in de Bollenstreek is al enige tijd gaande en zal 
nog wel geruime tijd voortduren. Ook hierover heeft D66 Lisse een heldere opvatting. Wij zijn voorstander 
van een intensieve samenwerking (inclusief harmonisering van beleid) op weg naar een samenvoeging. 
 
Natuurlijk bevat dit verkiezingsprogramma nog vele andere onderwerpen. Wat de indeling betreft hebben 
wij ons zoveel mogelijk aangesloten bij de opzet van de gewone gemeentelijke begroting.  
Per hoofdstuk hebben we de voor D66 Lisse belangrijke thema’s aangegeven, en daarbij vermeld wat wij 
willen realiseren. 
Het kan voorkomen dat een onderwerp niet  in dit verkiezingsprogramma  aan bod komt. Dat wil zeker niet 
zeggen, dat wij dit  onbelangrijk vinden. Wanneer D66 Lisse min of meer tevreden is over bestaand beleid 
en/of bestaande beleidsuitvoering, hebben wij ervoor gekozen dat niet te vermelden.  
In het algemeen hanteert D66 Lisse het gedachtengoed van onze landelijke partij als leidraad. Dat 
gedachtengoed is kernachtig samengevat in een vijftal richtingwijzers (zie bijlage). Bij (nieuwe) onderwerpen 
en vraagstukken die in dit verkiezingsprogramma niet zijn opgenomen, vormen deze richtingwijzers voor 
D66 Lisse het uitgangspunt voor standpuntbepaling. 
 
Het verkiezingsprogramma is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 18 november 2013. 
Daarbij zijn ook samengevat onze kernambities gemarkeerd. Deze staan vermeld op bladzijde 2. 
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Hoofdstuk 1.   Bestuur en burger 

1.1  Besturen doe je op de juiste schaal met behoud van identiteit  

 
Onze visie 
D66 vindt dat de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek op termijn (binnen 8 jaar) moeten samengaan. Dat 
is de beste manier om het hoofd te bieden aan de forse bezuinigingen en de fikse verzwaring van 
gemeentelijke taken. Het is niet nodig en het is niet aantrekkelijk om overal alles een beetje te doen. Lisse 
bevindt zich niet op een eiland. De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek lijken eigenlijk heel veel op elkaar. 
Dezelfde karakteristieke bollenvelden, doorlopende natuurgebieden, culturele waarden, demografische 
ontwikkeling van de bevolking. Ook in de vraagstukken op het vlak van ruimtelijke ordening, huisvesting en 
economische kwetsbaarheid hebben we veel gemeen. D66 wil daarom op regionaal niveau in een groter 
verband keuzes maken. Dat maakt de kans van slagen groter. Het maakt de regio sterker, en het maakt 
(daardoor) Lisse sterker. De ondernemers in de regio vragen er massaal om.  
Het vooruitzicht van een grotere gemeente kan voor sommige bestuurders en burgers beangstigend zijn, 
omdat zij denken dat de identiteit van Lisse dan in gevaar komt. Of omdat zij vrezen voor de dienstverlening 
aan de burger. D66 denkt, dat juist het tegendeel het geval is. De plaats Lisse zal namelijk altijd blijven 
bestaan. En de dienstverlening zal er beter en goedkoper van worden. 
 
Wat D66 wil 
D66 ziet een weg van intensieve samenwerking met overdracht van lokale bevoegdheden en met onderling 
harmoniseren van beleid, naar uiteindelijke samenvoeging van de vijf bollenstreekgemeenten.  Een 
samenvoeging met drie of vier gemeenten is acceptabel. Een kleinere schaal lijkt niet de moeite van 
samenvoeging waard.  
Wij willen een democratisch bestuursorgaan waarin vertegenwoordigers partijstandpunten innemen en het 
streekbelang vooropstellen, en niet vanuit hun afzonderlijke gemeenten denken. Wij zien dit als voorwaarde 
voor de intensieve samenwerking (en als een tussenstap voor de samenvoeging). 
 
Inzet is een herkenbaar, transparant en controleerbaar bestuur. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit een loket voor 
burgers en bedrijfsleven in de kernen, uitstekende digitale dienstverlening, vergaderlocaties van 
gemeenteraden in alle kernen en gebiedswethouders om de afstand met de burger klein te houden.  
 
Verder willen we de inwoners blijvend informeren over het nut en de noodzaak van intensievere 
samenwerking op weg naar samenvoeging. Daarbij hoort een permanent communicatietraject over de 
tussenstappen. 

1.2  Onze burgers krijgen de ruimte 

 
Onze visie 
Veel mensen in onze gemeente zetten zich in voor een doel of zaak die het eigen belang overstijgt. Ze komen 
met plannen en ideeën voor hun straat, buurt wijk of zetten zich in voor een maatschappelijk onderwerp dat 
hen bezighoudt. Ze organiseren hulp en zorg onder elkaar, bieden steun en verbeteren zo de kwaliteit van 
het leven van velen. De vele vrijwilligers en mantelzorgers, bekend en onbekend, verdienen groot respect.  
Wij vinden dat burgers daadwerkelijk ruimte en ondersteuning moeten krijgen om initiatieven te ontplooien 
en door te zetten. Dat vormt de vitale samenleving die mogelijkheden biedt om de overheid in Nederland 
compacter te maken. In die volgorde en niet andersom. Daarbij moet de overheid zich beperken in zijn 
pretenties en ambities en meer overlaten aan maatschappelijk initiatief. Dat is de visie van D66 voor onze 
samenleving. 
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Wat D66 wil 
D66 wil dat de gemeente zorgvuldig omgaat met initiatieven vanuit de samenleving. D66 ondersteunt dat 
burgers actief worden in wijkraden, burgerpanels en burgerinitiatieven. Burgers moeten daarbij zo vroeg 
mogelijk in een proces bij het beleid of een project worden betrokken. Ook als het om bezuinigingen gaat. 
Om te helpen in het kiezen van de passende rol van de gemeente wil D66 de overheidsparticipatietrap 
introduceren. Dit houdt in: loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren of reguleren. Voor de overheid 
bestaat immers niet één ideale of beste rol. Per situatie en per onderwerp is dit verschillend. Wel moeten 
we beseffen dat er grenzen zijn aan wat je van vrijwilligers kunt vragen. 
 
Verder willen wij 

- Terughoudend zijn in het vergunningenbeleid. Alleen vergunningen hanteren die verplicht zijn 
vanwege wet- en regelgeving van het rijk. 

- Eén contactpersoon bij de gemeente voor ondernemers en verenigingen om regeldruk te 
verminderen. Deze moet een stevig mandaat krijgen. 
 

1.3  Goed en betrouwbaar bestuur 

 
Onze visie 
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, 
inclusief respect en waardering voor onze democratische rechtsstaat. Dat respect moet ook door de 
overheid verdiend worden. Goed en betrouwbaar bestuur is van vitaal belang voor de democratie. 
Bestuurders moeten controleerbaar zijn en de besluitvorming transparant. Het bestuur heeft een belangrijke 
voorbeeldfunctie, en van bestuurders en ambtenaren mag worden geëist dat zij handelen in en voor het 
maatschappelijk belang. 
Aan communicatie en dienstverlening stellen wij hoge eisen. 
 
Wat D66 wil 
We willen een volwaardig gebruik van de rekenkamerfunctie. Een rekenkamer draagt bij aan de controle op 
effectiviteit, efficiëntie en de besteding van belastinggelden. De trend dat de gemeente minder 
rekenkameronderzoeken doet en de adviezen niet volwaardig bespreekt in de gemeenteraad, wijzen wij af. 
 
Verder willen wij 

- ontsluiten gemeentelijke gegevens voor gebruik in Open Data (openingstijden, parkeergarages, 
criminaliteitscijfers, besteding publieke gelden, etc.). 

- pro-actief declaraties van bestuurders en raadsleden/-fracties publiceren. 
- sterkere inzet op digitale dienstverlening, digitale communicatie en moderne media onder het 

motto: betere service, meer gemak, minder kosten 
- dat de gemeente binnen één werkdag een reactie geeft op meldingen, vragen, verzoeken en het 

maken van afspraken, en binnen twee weken ook werkelijk antwoord geeft. 
- een gemeentelijke website die ook voor de minder digitaal vaardige personen toegankelijk, 

overzichtelijk en te gebruiken is. 
- terugkeer van de gemeentegids, in verkorte versie en met een handleiding voor het gebruik van de 

website. 
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Hoofdstuk 2. Sociale zaken, zorg en welzijn 

2.1. In het sociale domein komt er een forse taakverzwaring 

 
Onze visie 
In het sociale domein staat de gemeenten vanaf 2015 een forse taakverzwaring te wachten. Dat betreft de 
zogeheten drie decentralisaties (3D): 

- de nieuwe Participatiewet, waarin de ondersteuning van (jong)gehandicapten wordt opgenomen, 
naast de bestaande bijstand en sociale werkvoorziening 

- de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), waarin de huidige WMO wordt uitgebreid 
met grote delen van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 

- de nieuwe Jeugdwet, die de Jeugdzorg overhevelt vanuit rijk en provincie1. 
Het overdragen van deze taken aan de gemeenten gaat gepaard met een forse bezuiniging. Oftewel, de 
gemeenten moeten het met veel minder geld doen.  
 
D66 vindt het een goede zaak, dat de nieuwe taken naar de gemeenten overgaan. Dat maakt voor onze 
inwoners een meer samenhangende aanpak en dus meer maatwerk mogelijk. We vinden het een slechte 
zaak, dat het rijk op voorhand veel minder budget beschikbaar stelt. En we vrezen voor de regelzucht van 
het rijk, voor onvoldoende ruimte om de nieuwe taken naar lokale/regionale inzichten uit te voeren.  
D66 onderschrijft het uitgangspunt, dat de nieuwe taken uitgevoerd moeten worden binnen het daarvoor 
door het rijk beschikbaar gestelde budget. Maar wel nadrukkelijk voor zover de uitgaven door de gemeente 
beheersbaar zijn.   
 
Wat D66 wil 
D66 wil maximale inzet van de gemeente in de voorbereiding en in de eerste jaren. Zonodig komt er extra 
capaciteit beschikbaar of zetten we andere gemeentelijke taken tijdelijk op een lager pitje. 
D66 kiest voor continuïteit en geleidelijkheid bij het overnemen van de nieuwe taken. Vooral met het oog op 
bestaande cliënten. Wij willen geen grote en abrupte systeemwijzigingen binnen korte tijd. We moeten 
optimaal gebruik maken van aanwezige kennis, ervaring, kunde en bestaande structuren. 
D66 wil ook dat de budgettaire kaders in de eerste jaren ruimte bieden voor een zorgvuldige invoering,  voor 
de nodige investeringen en voor het opdoen van ervaring met nieuwe werkwijzen. Het sociale gezicht van de 
gemeente Lisse is ons veel waard!  

2.2  Inhoudelijk moet maatwerk voorop staan 

 
Onze visie 
Iedereen moet zolang mogelijk op eigen kracht en met eigen regie zijn leven en welzijn vorm kunnen geven. 
Als hulp en zorg nodig zijn staat niet het systeem, maar de burger centraal. Het vaststellen van de hulp- en 
zorgbehoefte en de uitvoering daarvan komt zo dicht mogelijk ‘in de buurt’ tot stand. Kortom, maatwerk 
moet voorop staan! 
 
Wat D66 wil  
D66 wil dat de hulp en de zorg uitgaat van de drieslag één persoon (leefeenheid)-één plan-één regisseur,  
zoveel mogelijk maatwerk is en zoveel mogelijk de eigen kracht aanspreekt. D66 wil bovendien dat de drie 
decentralisaties in optimale samenhang worden uitgevoerd.  
D66 wil een centrale rol voor de wijkverpleegkundige. Ook willen we dat er wijkzorgteams komen, waarin 
hulp- en zorgverleners, de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie en vrijwilligers samenwerken, afstemmen en 
signalen oppakken. 
 

                                                           
1
 Dit hoofdstuk gaat over alle drie decentralisaties. Hoofdstuk 3 bevat nog specifieke punten over jeugdzorg. 



  D66 Lisse Verkiezingsprogramma 2014-2018                                      

8 
 

Verder willen wij 
- evaluatie van de nieuwe werkwijzen na twee jaar. 
- de gemeente biedt ruimte en kansen aan initiatieven die door de ‘mensen onderling’ lokaal of 

wijkgebonden worden ontwikkeld. De gemeente stimuleert en faciliteert deze.  
- goed opgeleide en goed betaalde hulp- en zorgverleners  die met zo min mogelijk bureaucratie in 

staat worden gesteld hun werk te doen. Niet de stopwatch en de administratie gelden als prestatie-
afspraak, maar aandacht, kwaliteit en zorgzaamheid. 

- dat het persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk blijft. 
- goede ondersteuning van mantelzorgers, onder meer door respijtzorg. 
- ondersteuning van Alzheimer- en dementie- cafés. 
- tegenprestatie in bijstand en WMO vooral op basis van vrijwilligheid. 
- snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen.  
- actieve opsporing van fraude, maar binnen privacykaders. 
- stimulansen voor werkgelegenheid (hfst  4) en passend woonbeleid voor ouderen (hfst 7). 

2.3 Alles in één hand: één uitvoeringsorganisatie 

 
Onze visie 
D66 is voorstander van het zoveel mogelijk in één hand houden van alle gemeentelijke bemoeienis  met 
sociale zaken, zorg, welzijn, jeugd en passend onderwijs. Dit vanwege de vele verbanden en raakvlakken 
tussen deze onderwerpen. Bovendien hebben mensen vaak met meerdere terreinen tegelijk te maken. D66 
vindt een eenduidige en integrale aanpak van hulp- en zorgvragen vereist. Zowel in het belang van de cliënt, 
als van een effectieve en efficiënte taakuitvoering. 
De taakverzwaring in het sociaal domein vraagt om verregaande samenwerking tussen de gemeenten in de 
Duin- en Bollenstreek in beleid en uitvoering, die ook in bestuurlijk opzicht een passende vertaling krijgt (zie 
hoofdstuk 1.) 
 
Wat D66 wil 
D66 wil één 3D-uitvoeringsorganisatie voor het gehele sociale domein. In deze organisatie brengen de 
gemeenten van de Duin- en Bollenstreek hun gemeentelijke taken in het sociaal domein onder. De missie is 
het realiseren van een integrale aanpak in het sociaal domein en werken volgens het principe van maatwerk 
en dichtbij de cliënt en zijn omgeving. De feitelijke levering van hulp en zorg blijft zoveel mogelijk een zaak 
van professionele hulp- en zorgverleners. De 3D-uitvoeringsorganisatie stuurt aan en gaat dus over het 
‘zorgen dat’,  het ‘zorgen voor’ is aan de professionals.  
D66 wil het budget van de drie decentralisaties samenvoegen, waardoor ontschotting van uitvoering 
mogelijk wordt. Ook willen wij budgettaire solidariteit tussen de gemeenten die deelnemen aan de 3D-
uitvoeringsorganisatie. Dit moet uiteraard gepaard gaan met goede financiële beheersbaarheid. 
 
Verder willen wij 

- een uniform beleid voor het sociaal domein voor de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en 
goede afstemming tussen de verschillende voorzieningen.  

- in elke gemeente het sociaal domein binnen de portefeuille van één wethouder, bij voorkeur in 
combinatie met economische zaken. 

- continu aandacht voor goede scholing van raadsleden op het sociaal domein. 
- democratische legitimatie voor de 3D-uitvoeringsorganisatie middels een algemeen bestuur 

gevormd door afvaardigingen uit de gemeenteraden.  
- samengaan van de WMO-raden, voor een gebundelde afstemming van hun advisering. 
- kwaliteitsbewaking en klachtbehandeling door de 3D-uitvoeringsorganisatie. Niet melden van 

klachten bij de zorgverleners, maar bij een speciaal centraal meldnummer. 
- de sociale werkplaats (Maregroep) behouden en meenemen in de transformatie naar één 3D-

uitvoeringsorganisatie. Een plek voor beschut werken is van groot belang. Werkgevers kunnen niet 
alle mensen met beperkingen opnemen, zeker niet in de stagnerende economie. 
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Hoofdstuk 3. Jeugd en onderwijs 

3.1. Jeugdhulp en jeugdzorg dicht bij het gezin 

 
Onze visie 
Jeugdhulp en jeugdzorg moeten in de buurt van kinderen worden georganiseerd, onder 
verantwoordelijkheid van het meest nabije bestuur. De complexiteit van de jeugdzorg, de juridische context 
en het toezicht vragen om specifieke expertise van gemeenten. Voor D66 is dit bij de nieuwe Jeugdwet en de 
invoering daarvan een belangrijk aandachtspunt. 
Wij vinden dat jongeren de ruimte moeten krijgen in de wijken, maar dat ze ook meer bij de gemeenschap 
betrokken moeten worden.  We vinden ook dat de alcoholconsumptie en het drugsgebruik onder jongeren 
moeten dalen. 
 
Wat  D66 wil 
D66 wil dat de jeugdhulp en jeugdzorg uitgaat van de drieslag één gezin-één plan-één regisseur, en zoveel 
mogelijk maatwerk is voor het kind of de jongere en het gezin. Daarbij bovendien zoveel mogelijk de eigen 
kracht aanspreekt en kijkt wat er mogelijk is in de buurt, en niet te veel en te vroeg als professionals de 
teugels in handen neemt. De gemeente moet niet dogmatisch omgaan met de leeftijd van 18 jaar. 
D66 wil ook dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugdzorg, kinderopvang, peuterspeelzalen en 
scholen nauwer samenwerken, als het kan in brede buurtscholen. De gemeente moet zich hiervoor als 
regisseur actief inspannen. 
  
Verder willen wij 

- meer kleinschalige speelplekken voor jongeren (vooral 12-16 jaar) in de wijken. Daarbij denken we 
aan een beperkte inrichting (tafeltennistafel, trapveldje, doeltjes, etc.). Deze kleine trekpleisters 
maken de wijk levendiger. 

- dat bij projecten in de wijken actief  wordt gezocht naar jongeren die mee kunnen helpen met de 
organisatie en uitvoering; bijv. een digitaal wijknetwerk beheerd door jongeren. 

- communicatiekanalen gebruiken die de jeugd aanspreken, en jongeren actief betrekken bij 
gemeentelijk beleid, kortom actiever werk maken van jeugdparticipatie. 

- over de aanpak van hangjongeren ook  inwoners en jongeren eigen ideeën laten aandragen. 
- inzetten op een krachtig preventief anti-alcohol/drugsbeleid, waarbij ouders via scholen en 

sportverenigingen worden betrokken bij en aangesproken op (overmatig) alcohol- en drugsgebruik 
van hun kind. 

- goede voorlichting aan jongeren en ouders over drank en drugs, en over gamen,  met name ook via 
social media. 

- dat jongerencentrum De Greef voor grotere jeugdevenementen beschikbaar blijft.  
 

3.2  Actieve inzet bij onderwijsachterstand en schooluitval 

 
Onze visie 
In de ogen van D66 is onderwijs een essentiële voorwaarde om mensen het beste uit zichzelf te laten halen. 
Onderwijs vormt één van de pijlers van de ontwikkeling van kinderen, economische groei en 
maatschappelijke stijging.  
D66 vindt dat onderwijs in haar optimale vorm moet worden gegeven en benut. Volgens D66 is het 
onderwijssysteem nooit af; het is net als de maatschappij voortdurend in ontwikkeling. Het onderwijs moet 
aansluiten bij de wensen en behoeften die leven in de samenleving en op de arbeidsmarkt. D66 wil daarom 
investeren in onderwijskansen, in het wegwerken van onderwijsachterstanden en in faciliteiten die het 
geven/krijgen van goed onderwijs mogelijk maken.  
De gemeente gaat niet over de inhoud van het onderwijs. 
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Wat D66 wil 
Ook al doet de meeste jeugd het goed in Lisse, D66 wil dat de gemeente zich actief inzet op het gebied van 
onderwijsachterstanden en onderwijskansenbeleid. Via voor- en vroegschoolse programma’s moet de 
gemeente ondersteuning bieden bij het wegwerken van achterstanden bij jonge kinderen, al vanaf het 
moment dat zij naar de peuterspeelzaal gaan. Ook bij de aanpak van laaggeletterdheid en analfabetisme wil 
D66 een actieve rol voor de gemeente. 
Schooluitval moet zoveel mogelijk worden voorkomen. D66 wil dat er op tijd aan de bel wordt 
getrokken wanneer kinderen problemen hebben op school of thuis. Om schooluitval te voorkomen moet de 
gemeente zich actief inspannen voor een intensieve samenwerking tussen de onderwijsinstellingen, 
Regionaal Bureau Leerplicht, het CJG en de jeugdhulpverlening. 
 
Verder willen wij 

- dat het huidige gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid door onderwijspartners in 2015 wordt 
geëvalueerd. 

- dat taalachterstanden van oudere kinderen worden aangepakt met extra taalles, een zomercursus,of 
op andere wijze. Ook moeten de ouders worden betrokken via taal- en rekenprogramma’s die 
aansluiten op de educatie van hun kinderen. 

- het oprichten van Brede Scholen stimuleren. 
- dat scholen ook aandacht hebben voor en faciliteiten bieden voor talentontwikkeling en voor 

hoogbegaafde leerlingen. 
- meer ruimte en ondersteuning voor instellingen en functionarissen  die op succesvolle wijze 

leerlingen met problemen opvangen en begeleiden, zoals zorgteams, schoolmaatschappelijk werk, 
schoolarts en wijkagent. 

- goede afstemming tussen het Passend Onderwijs en de drie decentralisaties. 
- dat de gemeente actief bijdraagt aan de beschikbaarheid van stageplekken. Niet alleen zelf binnen 

de gemeentelijke organisatie, maar ook door waar mogelijk in geval van aanbesteding regels te 
stellen over het aantal stageplekken die leveranciers en opdrachtnemers moeten hebben.  

 

3.3. Schoolgebouwen moeten breder worden benut 

 
Onze visie 
D66 is voorstander van ruim opgezette brede scholen als centra in een wijk. Op zulke brede scholen kunnen 
kinderen, ouders en buurtbewoners overdag en in de avonduren gebruik maken van faciliteiten als 
scholingsmogelijkheden, kinderopvang en voor- en naschoolse opvang. 
 
Wat D66 wil 
D66 wil scholen multifunctioneel benutten in het voordeel van scholen zelf (meer faciliteiten en een breder 
aanbod) en van andere organisaties die accommodaties nodig hebben. Basisscholen hebben een spilfunctie 
in de wijk. Schoolgebouwen moeten ook inzetbaar zijn voor wijkactiviteiten.  
 
Verder willen wij 

- schoolpleinen zo inrichten dat kinderen ook na schooltijd hiervan gebruik kunnen maken. 
- een Convenant Veiligheid Onderwijs tussen de gemeente, de politie en de scholen. Het moet helder 

zijn wat de verantwoordelijkheid van de gemeente, de politie en de school zelf is.  
- dat de verkeerssituatie bij scholen optimaal veilig is, waarbij rekening wordt gehouden met alle 

vormen van vervoer.  
- conciërges op de basisscholen. 
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Hoofdstuk 4. Economie en toerisme 

4.1 De economie van Lisse heeft  meer innovatie en durf nodig 

 
Onze visie 
De economie van Lisse moet ingebed zijn in een regionale visie en onderdeel zijn van een intensieve en niet-
vrijblijvende samenwerking tussen de gemeenten in de Bollenstreek. 
De bollensector, het koopcentrum en het toerisme zijn van groot belang voor de economie van Lisse en de 
Bollenstreek. Als het om de bollensector gaat, staan het behoud van de handel en aanverwante 
dienstverlening voorop. D66 vindt dat de uitbouw als kenniscentrum voor de bloembollenteelt een 
krachtiger aanpak nodig heeft. Innovatie en durf zijn daarbij sleutelbegrippen. Dat geldt ook voor het  
winkelcentrum. Het winkelcentrum moet zich er sterker voor inzetten, dat het aantrekkelijk blijft voor het 
winkelend publiek. Stilstand is achteruitgang en leegstand doet daar een schepje bovenop.  
Naar de opvatting van D66 mogen bedrijven meer worden aangesproken op en geprikkeld tot sociaal en 
duurzaam ondernemen. 
 
Wat D66 wil 
Wij willen dat Lisse zich maximaal inzet voor een intensieve samenwerking op het gebied van de economie, 
niet alleen tussen de bollenstreekgemeenten, maar met de ondernemers en de ondernemersorganisaties. 
Als speerpunten daarbij ziet D66: verdeling en concentratie van economische bedrijvigheid (specialisaties 
per gemeente), inzet op innovatief en duurzaam ondernemen, en concurreren met de wereld buiten de 
regio (en niet met elkaar). 
 
D66 wil dat de gemeente het stimuleren van sociaal, innovatief en duurzaam ondernemen tot speerpunt 
maakt. Bedrijven moeten worden beloond om werk te bieden aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Ook moeten zij worden  aangemoedigd  hun bedrijfsvoering groener te maken. 
 
Verder willen wij 

- dat gemeente en ondernemers samen creatieve oplossingen uitproberen om de leegstand in het 
winkelcentrum tegen te gaan. Als definitieve vestiging op zich laat wachten, kan bijvoorbeeld 
gezocht worden naar een tijdelijke invulling van leegstaande winkels met kleinschalige 
activiteiten/evenementen, kunstenaars/exposities, verenigingsinformatie, proeverijen, jonge 
startende ondernemers etc.  Ook valt te denken aan een aantrekkelijke aankleding van de etalages, 
om op z’n minst de armoedige aanblik te vermijden. 

- dat het koopcentrum zich meer gaat onderscheiden door (experimentele) toepassing van concepten 
als de winkel van de toekomst, en andere innovaties; subsidiemogelijkheden van de rijksoverheid en 
EU kunnen hierbij ondersteunend zijn. 

- dat de gemeente zich sterker inspant om (innovatieve)passende bedrijvigheid naar Lisse te halen. Dat 
geldt zeker voor de sector van flower en bulb science. Ook wil D66 meer kansen voor ZZP'ers, 
bijvoorbeeld door locaties met flexibele werkplekken. 

-  bij het inkopen door de gemeente ruime aandacht voor de lokale en regionale ondernemers.  
- dat de gemeente in samenwerking met de regio de regeldruk op de ondernemers wegneemt en het 

vergunningstelsel vereenvoudigt. 
- het maximale aantal koopzondagen toestaan dat de wetgeving mogelijk maakt; het is aan de 

ondernemers in hoeverre zij daarvan gebruik maken. 
  



  D66 Lisse Verkiezingsprogramma 2014-2018                                      

12 
 

4.2  Toerisme vraagt om een levendig en aantrekkelijk Lisse 

 
Onze visie 
D66 vindt het belangrijk dat een grote diversiteit van winkels in het centrum samengaat met een keur aan 
horeca, terrassen en (culinaire)eetgelegenheden.  De levendigheid en aantrekkelijkheid van Lisse is ook 
gebaat bij meer evenementen, attracties en activiteiten. Met name vinden wij daarbij het culturele aanbod 
in brede zin van belang. Daar zien wij potentiële meerwaarde. Uiteraard moeten bedoelde (culturele) 
activiteiten passen bij ons dorp en onze identiteit. 
Ook het bevorderen van het toerisme vraagt om innovatie en durf.  
Een duurzame samenwerking met het landgoed Keukenhof biedt volop kansen om het toerisme te 
bevorderen met een spin off naar het centrum van Lisse. 
 
Wat D66 wil 
D66 wil dat de gemeente het initiatief neemt om een samenwerkingsverband tussen de bollengemeenten 
op te zetten die een culturele kaart, route en agenda maakt voor de hele regio.  
D66 is er voorstander van dat samen met de Stichting Lisse Marketing het aantal evenementen en 
activiteiten uitgebreid wordt. Deze evenementen dienen zich (uiteindelijk) wel zelf financieel te kunnen 
bedruipen. 
 
Verder willen wij 

- dat de gemeente de samenwerking tussen het landgoed Keukenhof en het centrum van Lisse 
stimuleert. 

- dat de gemeente investeert in de ontsluiting tussen het centrum en het landgoed Keukenhof 
inclusief een eenduidige en heldere bewegwijzering. 

- dat er een speciale regionale commissie komt die een eendrachtige samenwerking  tussen de 
bollengemeenten en de stichting bloemencorso moet realiseren.  

- een betere oost-west vaarverbinding met een drietal doorsteken tussen de Ringvaart en de Leidse 
Trekvaart. 
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Hoofdstuk 5.  Duurzaamheid en leefomgeving 

5.1. Duurzame energie: de gemeente geeft het voorbeeld 

 
Onze visie 
D66 is voorstander van duurzame energie. Daarbij gaat het zowel om energiebesparing als om de inzet van 
duurzame energiebronnen en de reductie van CO2.  
D66 wil dat Lisse er naar streeft in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn, in elk geval voor wat betreft 
de gemeentelijke taken en eigendommen. 
De gemeente moet het goede voorbeeld geven door bij het eigen handelen duurzame energie centraal te 
stellen en dit ook bij anderen te stimuleren (onder meer door goede voorwaarden te scheppen). 
 
Wat D66 wil 
D66 wil met het oog op energiebesparing een meer gedifferentieerd niveau van straatverlichting invoeren: 
bijvoorbeeld tussen 24.00 en 06.00 uur zo min mogelijk straatverlichting op buitenwegen. Bij andere 
wegbeheerders dringt de gemeente aan op een zo beperkt mogelijk verlichtingsniveau.  
Ook moeten er dimbare LED lantaarnpalen komen, in ieder geval bij vervanging. 
D66 wil dat de openbare verlichting in 2020 energieneutraal is. 
 
Wij willen dat de gemeente zelf een voortrekkersrol vervult door op en rond haar  
(school-)gebouwen en accommodaties onder andere groene daken, zonnecollector systemen (foto-
voltaïsche en warmte) in te richten, of andere vormen van duurzame energievoorziening na te streven.  
 
Ook willen wij met de woningbouwcorporaties afspraken maken over het versneld isoleren van sociale 
woningbouw. Daarbij moeten woningbouwcorporaties zoveel mogelijk in staat gesteld worden de gedane 
investeringen terug te verdienen. 

5.2. Een regionaal klimaatfonds voor duurzame investeringen 

 
Onze visie 
D66 kiest voor de toekomst. Wij kiezen daarom voor lange termijn oplossingen in plaats van korte termijn 
effecten, zelfs als dit soms pijnlijke beslissingen zijn. D66 is van mening dat duurzaamheid en innovatie de 
sleutels zijn voor de economische versterking van Nederland. De gemeente Lisse kan en moet zich hier met 
hart en ziel voor inzetten, bij voorkeur in regionaal verband.  
Duurzaamheid als kernwaarde voor gemeentelijk beleid is voor D66 vanzelfsprekend.  
 
Wat D66 wil 
D66 wil een regionaal klimaatfonds. D66 vindt het van groot belang dat iedereen duurzame investeringen 
kan doen. Het doel van het fonds is dat tegen een lage rente huizenbezitters en ondernemers bij dit fonds 
een lening kunnen afsluiten om duurzame investeringen te bekostigen. De mogelijkheid voor een regionaal 
klimaatfonds moet met andere gemeenten worden onderzocht. 
 
Verder willen wij 

- een duurzaamheidstoets op gemeentelijke investeringen. 
- dat de gemeente een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid ontwikkelt. 
- dat de gemeente sterk inzet op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) door een 

jaarlijkse prijs voor de meest duurzame onderneming in Lisse. Deze prijs wil D66 handhaven.  
- dat de gemeente als onderdeel van de Omgevingsdienst West-Holland het voortouw neemt om 

problemen op het gebied van duurzaamheid tot een oplossing te brengen.  
- dat de gemeente duurzaam gedrag bij burgers en bedrijven te stimuleert, onder meer door 

voorlichting en voorwaardenscheppend beleid.  
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5.3. Een schone  leefomgeving  

 
Onze visie 
De leefomgeving van alle Lissers moet schoon zijn. Dat kan alleen lukken met betrokkenheid, 
medeverantwoordelijkheid en zeggenschap van de inwoners, juist ook in hun eigen buurt. Bij de kwaliteit 
van de leefomgeving speelt duurzaamheid een sleutelrol. Daarom willen we een actieve inzet van de 
gemeente voor een schoon milieu, voor afvalscheiding, voor energiebesparing en tegen geluidshinder. 
 
Zwerfvuil is een schadelijk nevenproduct van consumptie op straat. Een openbare ruimte zonder zwerfvuil 
bevordert de positieve beleving van inwoners en bezoekers van Lisse.  
D66 vindt daarom dat de gemeente zich moet richten op voorkoming en snelle verwijdering van zwerfvuil.  
 
Voorscheiding van afval is al praktijk in Lisse. Veel Lissers doen daar actief aan mee. Bij voorscheiding wordt 
het afval bij de bron, de bewoner thuis, gescheiden. Daar staat tegenover dat de afvalheffing lager is en dat 
de gemeente aanvullende inkomsten kan genereren met herbruikbaar afval. 
D66 vindt het onaanvaardbaar dat afval onnodig in de verbrandingsoven belandt, terwijl het nog goed 
herbruikbaar is. Daarnaast levert afvalscheiding ook milieuvoordelen op, omdat (nagenoeg) alle materialen, 
door hergebruik, vele malen een nieuw leven kunnen krijgen in een volgend product. Op die manier is er 
geen sprake van onnodige verbranding en extra grondstofwinning. Herbruikbaar afval  is een bron van 
inkomsten omdat er geld mee kan worden verdiend. Om al deze redenen vindt D66 dat de gemeente Lisse 
nog meer moet doen voor een goede afvalscheiding. 
 
Wat D66 wil 
Voor de voorkoming van zwerfvuil wil D66 op meer plaatsen in de gemeente afvalbakken (bijvoorbeeld 
blikvangers) die regelmatig geleegd worden. Ook willen wij dat scholen en verenigingen zwerfvuil in hun 
omgeving voorkomen en opruimen. 
D66 wil bovendien dat de gemeente Lisse (in regionaal verband) zal nagaan in hoeverre de voorscheiding 
van afval nog meer te verbeteren is. 
 
Verder willen wij  

-  dat de gemeente (in regionaal verband) betere afspraken maakt met de organisatoren van 
evenementen over het opruimen van zwerfvuil, ook in de omgeving van het evenement. Die 
afspraken worden vastgelegd in voorwaarden bij vergunningen, en actief gehandhaafd.  

- dat de gemeente stimuleert dat inwoners en betrokken organisaties per buurt een buurtvisie over 
leefbaarheid opstellen; de gemeente koppelt daar budgetten aan.  

- milieuvriendelijke onkruidbestrijding. 
- dat de gemeente Lisse krachtig stelling neemt tegen wijzigingen van de vliegroutes van en naar 

Schiphol en tegen een tweede Kaagbaan waardoor de geluidshinder boven Lisse toeneemt. 
- een uitgebreider autoluw centrum (met name tijdens koopavond- en zondagen en evenementen), 

en meer bevordering van het gebruik van openbaar vervoer en fiets.  
- dat de kwaliteit van de leefomgeving geldt als speerpunt voor gemeentelijke handhaving. 
- dat de gemeente aan haar bedrijven en burgers praktische informatie verstrekt over zwerfvuil en 

afvalreductie.  
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Hoofdstuk 6. Ruimtelijke ordening en wonen 

6.1.  Werken aan een duurzame Bollenstreek: voor de kwaliteit van landschap en leefbaarheid  

 
Onze visie 
De Bollenstreek kenmerkt zich door een uniek cultuurlandschap met veel open ruimte en waardevolle 
natuur. In de ogen van D66 moet dat behouden blijven en moet de landschappelijke kwaliteit verder 
verbeteren. Dat kan bovendien met meer durf en met meer tempo  gebeuren. 
D66 kiest voor verdere verdichting van wonen, werken en voorzieningen in de bebouwde omgeving van Lisse 
en voor bundeling van deze voorzieningen met de infrastructuur en economische functies in het dorp. 
Daarbij hoort een heldere, logische begrenzing van het landelijk gebied. 
De leefbaarheid van de streek is verder gebaat bij een gezonde woonomgeving, een schoon milieu, fraaie 
natuur en schoon water. En ook bij uitbreiding van (niet-milieubelastende) recreatie in de regio. Dit zijn 
belangrijke pijlers voor het welzijn van de inwoners van de streek en van Lisse.  
 
Bij grote projecten eist  D66 een realistische planvorming, waarbij de risico’s ruim worden begroot om 
tekorten te kunnen opvangen, inclusief duurzame inpassings- en milieumaatregelen.  
Omdat de vraagstukken op het gebied van de ruimtelijke ordening vaak over de gemeentegrenzen heen 
gaan, is nauwe samenwerking met de andere gemeenten in de Bollenstreek noodzakelijk en gewenst. D66 
vindt dat op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen de streekbelangen voorop moeten staan. 
 
Wat D66 wil 
D66 wil een snellere herstructurering van de Bollenstreek en heroverweging van het bollenareaal.  
Het tempo van de herstructurering van de Bollenstreek  verdient een versnelling. D66 wil daar impulsen voor 
geven. D66 wil de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) meer bevoegdheden geven, zodat meer 
daadkracht kan worden getoond en meer voortgang kan worden geboekt.  
D66 is voorstander van een gezamenlijk grond- en ontwikkelbedrijf voor de gehele Bollenstreek. De GOM 
zou daartoe kunnen worden uitgebouwd. 
D66 wil een onderzoek naar de houdbaarheid van de normstelling van 2625 ha. voor het bollenareaal in de 
Bollenstreek. Over de uitkomst daarvan wil D66 een publieke discussie voeren. Een verantwoorde 
vermindering van het huidige bollenareaal  van 2625 ha biedt kansen voor groen- en landschaps-

beschermende bestemmingen, en voor recreatiedoeleinden. Een verantwoorde vermindering van het 
bollenareaal biedt voorts nieuwe kansen om de herstructurering krachtiger aan te pakken en verrommeling 
op te ruimen of in te kaderen.  Belangrijke criteria bij een heroverweging  van het bollenareaal zijn het 
landschappelijke karakter en de toeristische aantrekkelijkheid van de streek, maar ook reële kansen voor 
bollentelers. 
 
Verder willen wij  

- één gemeenschappelijk bestemmingsplan voor het buitengebied in de Bollenstreek. 
- een aparte paragraaf over groen en duurzaamheid in alle gebiedsvisies en r.o.-plannen. 

- het buitengebied, vooral het landgoed Keukenhof, meer verbinden met het dorp, en de 
toegankelijkheid via wandelen en fietsen verbeteren. 

- behoud van gratis toegankelijkheid van het landgoed Keukenhof voor de inwoners van Lisse (behalve 
tijdens  evenementen en attracties). 

- dat de gemeente zich tot het uiterste inspant om te bevorderen, dat het landgoed Keukenhof en de 
bloementuin Keukenhof onder één bestuur komen met als missie om de toekomstbestendigheid van 
beide onderdelen te waarborgen. 
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6.2  Passend wonen voor jong en oud; tegen scheefwonen, voor  meer doorstroming 

 
Onze visie 
D66 Lisse wil de beperkte ruimte optimaal benutten. Zoals bekend zijn voor D66 de rode contouren voor de 
woonkernen bepalend voor waar wel en niet gebouwd kan worden. Een beter grondgebruik is mogelijk door 
meer woningen per m2 te bouwen; hoogbouw is voor D66 geen taboe. Wel stellen wij hoge eisen aan de 
kwaliteit van de woningen en van de woonomgeving (schoon, groen, veilig). 
 
Evenwicht tussen de verschillende woningtypen is belangrijk en dat evenwicht is er nu niet voldoende. 
Vooral voor starters en ouderen moet het aanbod aan woningen aangepast te worden aan de vraag. 
Bevolkingstrends laten zien dat het aantal inwoners van Lisse in de toekomst niet verder toeneemt en zelfs 
een lichte krimp laat zien; wel neemt de vergrijzing toe. D66 Lisse wil hier op in spelen door het woonbeleid 
zo nodig aan te passen en leegstand van woon- en winkelpanden – met name in het centrum – tegen te 
gaan. D66 ondersteunt lokaal de aanpak tegen scheefwonen. Daarbij horen dan wel voldoende 
mogelijkheden voor doorstroming, deels speciaal voor senioren.  
Bij het bepalen van het woningaanbod wil D66 ook over de grenzen van de eigen gemeente kijken. Immers, 
wonen in de Bollenstreek is een zaak op de schaal van Holland Rijnland.  
 
Wat D66 wil 
D66 wil dat de woningvoorraad beter aansluit bij de behoefte, binnen Lisse met name voor (jonge) starters 
en senioren, en sociaal zwakkeren. Wij willen meer bouwen voor starters op de woningmarkt: 25% van de 
nieuw te bouwen woningen is onze ondergrens. De huren en prijzen van deze woningen moeten blijvend 
voor de doelgroep bereikbaar blijven. 
Ook willen wij  de huidige norm 30% sociaal bij nieuwbouw ter discussie stellen en beter afstemmen op wat 
er in de volkshuisvesting nodig is. 
D66 wil bovendien dat de gemeente er op aanstuurt dat de in Lisse actieve woningcorporaties zich naast 
haar kerntaak (het bouwen en beheren van betaalbare sociale huurwoningen) ook richten op het 
bevorderen van doorstroming en bouwen van zorgwoningen voor senioren en mensen met een beperking. 
Bij de laatste opgave is overigens de Stichting Bejaardenhuisvesting Eikenhorst naast de woningcorporaties 
een primaire partner. 
 
Verder willen wij 

- samen met de andere gemeenten in deze regio meer stimulansen om (bestaande en 
nieuwe)woningen voor jongeren binnen bereik te brengen, zoals startersleningen, maatregelen 
inzake koopgarant en maatschappelijk gebonden eigendom.  

- (tijdelijke) 1-persoons wooneenheden realiseren voor jongeren van 18-23 jaar. 
- meer doorstroming op de woningmarkt door een groter aanbod van ‘doorstroom’-woningen, meer 

huurwoningen in het duurdere segment, eventueel andere prikkels. 
- dat de gemeente in het woonbeleid meer aandacht geeft aan de huisvesting van ouderen in de 

wijken, zodat zij zolang mogelijk kunnen blijven in de wijk waar zij wonen en niet te snel hoeven te 
verhuizen naar een verzorgingstehuis. 

- een onderzoek naar de omvang van het scheefwonen in de gemeente. Op grond daarvan moet er 
een plan van aanpak worden opgesteld en uitgevoerd.  

- een leegstandsverordening om leegstand van woon- en winkelpanden (in het centrum) tegen te 
gaan. Bij meer dan zes maanden leegstand worden eigenaren van een pand verplicht dit te melden 
bij de gemeente. De gemeente kan een leegstandbeschikking afgeven waarin bepaald wordt of het 
gebouw geschikt of ongeschikt is voor gebruik, en eventueel of de eigenaar aanpassingen aan het 
gebouw moet verrichten om het gebouw te kunnen gebruiken, conform de bestemming. 

- dat nieuwbouw zoveel mogelijk  energieneutraal is, en als het kan energie oplevert. 
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Hoofdstuk 7. Openbare ruimte en groen 

7.1 De openbare ruimte bepaalt de sfeer van ons dorp 

 
Onze visie 
De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte bepaalt de sfeer van ons dorp. Maar ook de mate 
van veiligheid. Goed en prettig leven en wonen staan daarbij voorop.  
De openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk en wordt zo ingericht dat het multifunctioneel gebruikt 
kan worden.  De openbare ruimte in het eigen dorp is erg belangrijk voor recreatie en vermaak. 
 
Wat D66 wil 
D66 wil dat het onderhoud van de openbare ruimte en het groen van een hoog niveau is in het centrum en 
winkelgebieden. Daarbuiten kan het beheer en onderhoud afhankelijk van het gebruik variëren, maar is 
overal voldoende. Hier is de prijs/kwaliteitsverhouding maatgevend.  
 
Verder willen wij 

- kraanwatertappunten op schoolpleinen en andere plekken in de openbare buitenruimte. 
- speelmogelijkheden voor de jeugd in elke buurt. 
- de karakteristieke dorpsgezichten behouden en versterken door de openbare ruimte daar 

ondersteunend aan te laten zijn. 
- meer aparte hondenuitlaat- gebieden. 

- het beheer van de openbare ruimte en van het groen verder verduurzamen. Daarbij is minimaal 
gebruik van bestrijdingsmiddelen geboden. 

- snel optreden bij meldingen over de openbare ruimte. 
 

7.2  Groen en natuur zijn belangrijk 

 
Onze visie 
Het open karakter van de Bollenstreek met de hoge cultuurhistorische en natuurwaarden hoort bij Lisse. Dit 
moet in de openbare ruimte en het groen in het dorp meer tot uiting komen. 
Groen en natuur in de gemeente hebben een belangrijke toegevoegde waarde. Zij dragen bij aan 
gezondheid, leefbaarheid en ook aan economische activiteit. Daarbij ziet D66 niet alleen de toegevoegde 
waarde van officiële natuurgebieden en parken, maar ook van bomen in de buurt, tuinen en groen op 
braakliggende terreinen.  
 
Wat D66 wil 
Wij willen dat Lisse zijn naam als centrum van de Bollenstreek ook echt waarmaakt. Op dat punt is in de 
afgelopen periode voortgang geboekt, maar het kan beter. Wij willen ook dat Lisse nog groener wordt, mede in 
samenhang met voldoende blauw (water). 

Verder willen wij 
- een groenparagraaf in alle gebiedsvisies, bestemmingsplannen en grondexploitaties. 

- dat de aanleg van groenstroken, postzegelparken, dak- gevel- en moestuinen wordt vergemakkelijkt, 
onder meer door versoepeling van regels.  

- meer natuurlijke oevers bij perken en plantsoenen. 
- ruimte geven aan initiatieven om bermen, perken en tuinen bloemrijker te maken. 
- parken, plantsoenen en groene stroken met wandelroutes aan elkaar verbinden.  
- meer wandelroutes zoals het Laarzenpad en het Ommetje Poelpolder. 
- nadrukkelijke aandacht voor dierenwelzijn en dierenopvang.  
- een goede plek en steun voor een kinderboerderij met speeltoestellen. 
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7.3  We doen het samen met de buurt 

 
Onze visie 
De zorg voor de openbare ruimte en het groen moet de gemeente delen met de buurtbewoners. 
Mensen en organisaties  in de buurt moeten meer worden betrokken bij het onderhoud van 
groenvoorzieningen en de openbare ruimte.  
 
Wat D66  wil 
Wij willen dat de buurt meepraat over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte en het groen. 
Wij willen ook stimuleren dat de buurt aan die inrichting en aan dat onderhoud meedoet en meewerkt. 
Ook willen wij dat de openbare ruimte en het groen rondom de scholen samen met de school worden 
aangelegd en onderhouden. 
 
Verder willen wij 

- dat er juist ook in de wijken veel en toegankelijk groen moet zijn. Buurtbewoners moeten daarbij 
nadrukkelijk worden betrokken. 

- dat gebruikers wordt gevraagd welke inrichting van openbare ruimte en groen in hun behoefte 
voorziet. Een plantsoen kan zo meerdere functies krijgen: klimaatbuffer, kinderspeelplaats, sociale 
ontmoetingsplaats en educatief onderwerp.  

- adoptiegroen stimuleren. Adoptiegroen is een stuk openbaar groen, dat door inwoners zelf wordt 
beheerd, terwijl de grond eigendom blijft van de gemeente. 

- uitbreiding van de ambtelijke inzet voor buurtgericht werken en buurtbemiddeling. 
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Hoofdstuk 8. Cultuur en sport 

8.1 Cultuur is van en voor ons allemaal 

 
Onze visie 
Kunst en cultuur zijn essentieel voor de samenleving en dienen als bron van creativiteit, innovatie en 
experiment. Creativiteit laat mensen kansen zien en oplossingen vinden voor uitdagingen. Voor D66 draagt 
een krachtige en creatieve kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden gemeenschap. Kunst en 
cultuur zijn van en voor ons allemaal.  
Cultuur zegt iets over de identiteit van ons dorp en onze streek, en heeft daardoor aantrekkingskracht. 
Cultuur heeft dus afgezien van de inherente waarde ook een economische waarde. Er is een direct verband 
tussen cultureel aanbod en economisch voordeel.  
D66 vindt dat de gemeente een taak heeft om binnen en buiten het onderwijs kunst en cultuur toegankelijk 
te maken. Daar hoort bij het stimuleren van educatie ten behoeve van kennis over cultuur en kunst en 
educatie voor de ontwikkeling van de eigen creativiteit. 
Het huisvesten en/of in Lisse werkzaam zijn van culturele instellingen en verenigingen heeft een positief 
effect op de lokale economie en de profilering van de gemeente.  
 
Wat D66 wil 
D66 wil dat de gemeente de cultuureducatie in het onderwijs blijft bevorderen en ondersteunen. 
D66 wil dat de gemeente actief nastreeft dat culturele instellingen en verenigingen zich in Lisse huisvesten 
en/of manifesteren. 
D66 wil een integrale inventarisatie van kunst in de openbare ruimte van de bollenstreek.  Deze kunst draagt 
bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte en de identificatie van de samenleving. D66 wil bovendien de 
promotionele mogelijkheden van deze culturele kwaliteit van de streek beter benutten.   
 
Verder willen wij 

- dat cultuur ook in andere beleidsportefeuilles wordt benut. 
- dat de gemeente de ontmoeting binnen de culturele sector blijft ondersteunen (cultureel café), en  

die ontmoeting uitbreidt naar scholen en bedrijven.  
- dat de gemeente de scholen en culturele sector stimuleert een constructieve samenwerking aan te 

gaan. Vraag en aanbod dienen goed op elkaar afgestemd te worden. 
- dat de gemeente samenwerking stimuleert tussen professionele kunstenaars en amateurkunst.  
- dat de gemeente cultureel ondernemerschap bevordert en belemmeringen daarvoor wegneemt. 
- een verkenning van de mogelijkheden voor ondersteuning van een open pop podium voor de 

(oudere) jeugd, zo mogelijk daarbij regionale samenwerking zoeken.  
- een kunst&cultuur commissie van de gezamenlijke bollenstreekgemeenten die een cultuurbeleid 

voor de bollenstreek ontwikkelt waarbij de economische waarde van de cultuur van de bollenstreek 
optimaal wordt benut. 

- dat de gemeente zich ervoor inzet om leegstaande panden tijdelijk beschikbaar te krijgen voor de 
culturele sector en culturele ontmoetingen. 

- samen met de inwoners en betrokken organisaties komen tot een erfgoednota voor Lisse; zo krijgen 
we blijvend draagvlak voor en optimale benutting van ons cultureel erfgoed.  
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8.2. Sporten is ontspannend, sociaal en gezond 

 
Onze visie 
Sporten is ontspannend, sociaal en gezond. Sport en beweging zijn goed voor zowel ons geestelijk als 
lichamelijk welzijn. Sporten in groeps- of verenigingsverband zorgt voor ontmoeting en identificatie. Sport 
draagt sterk bij aan gezondheid, voor alle leeftijden. Daarbij geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’.  
{beginspatie weg} Iedereen moet mee kunnen doen en kansen krijgen, ook als het gaat om sport. D66 vindt 
dat iedereen in de samenleving de mogelijkheid moet worden geboden om mee te kunnen doen aan een 
sport. Kinderen verdienen extra aandacht. 
 
Wat D66 wil 
D66 wil dat de jeugd  naast de verplichte gymles al tijdens het primair onderwijs in contact komt met diverse 
sporten. D66 wil meer samenwerking tussen scholen in zowel het primair als voortgezet onderwijs en 
sportverenigingen. D66 wil dat sportverenigingen in samenwerking met scholen en gemeente een 
programma ontwikkelen waarin volgens een vaste opzet de schoolkinderen kunnen deelnemen aan diverse 
sporten. 
 
Verder willen wij 

- dat de gemeente sport in de vrije tijd stimuleert door de aanleg van trapveldjes, sportkooien en 
fitpleinen in de wijken. 

- dat de gemeenten sporten/bewegen voor senioren en mensen met een beperking blijft stimuleren. 
- aandacht en stimulansen voor sporttalenten in regionaal verband. 

 

8.3 Accommodaties moeten goed en betaalbaar zijn 

 
Onze visie 
De beste manier om cultuur en sport te ondersteunen en te stimuleren is te zorgen voor kwalitatief goede 
accommodaties. Dat zijn essentiële voorzieningen voor onze gemeenschap en die mogen ook wat kosten. 
Voor de niet-commerciële gebruikers zijn betaalbare tarieven een absolute vereiste. 
 
Wat D66 wil 
D66 wil samenwerken met de omliggende gemeenten bij de aanleg of modernisering van culturele en 
sportaccommodaties. D66 wil ook dat er een regionale langetermijnvisie wordt ontwikkeld voor deze 
accommodaties. D66 wil dat deze visie gezamenlijk wordt opgesteld door de regiogemeenten voor de 
periode 2015-2030. 
 
Verder willen wij 

- dat de gemeente bij de bouw van sportaccommodaties zoveel mogelijk rekening houdt met de eisen 
die NOC-NSF respectievelijke de nationale sportbonden stellen aan de accommodaties voor grote 
wedstrijden. 

- dat de bibliotheek bij bezuinigingen wordt ontzien. 
- dat er in het centrum een sociaal-culturele accommodatie voor ouderen blijft. 
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Hoofdstuk 9. Verkeer en vervoer 

9.1  Openbaar vervoer moet hoogwaardig zijn 

 
Onze visie 
Het openbaar vervoer moet hoogwaardig zijn richting de grote steden en belangrijke voorzieningen om ons 
heen. Openbaar vervoer (OV) ligt op het bord van de provincie: aanbestedingen, eisen, frequentie, lijnen, 
verbindingen. D66 wil meer lokale invloed op dit beleidsterrein. 
 
Wat D66 wil 
Wij willen dat de aansluiting van Lisse op het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV  Zuidtangent) wordt 
opgenomen in de ruimtelijke plannen. Ook willen wij dat de gemeente de kwaliteit en de kwantiteit van het 
openbaar vervoer blijvend in de gaten houdt, en zich inspant om invloed uit te oefenen bij de provincie en 
het vervoersbedrijf. 
 
Verder willen wij 

- vrije busbanen en voorrangsregelingen voor het OV . 
- bushaltes in het centrum binnen 400 meter vanaf de woningen, in elk geval daar waar veel senioren 

wonen. 
- dat het openbaar vervoer toegankelijk is voor alle doelgroepen, met goed ingerichte 

haltevoorzieningen en OV-knooppunten.  
- goede informatievoorziening over de mogelijkheden van het OV, OV-tijden en routes. 

 

9.2  Ruim baan voor de fiets 

 
Onze visie 
In het lokale verkeer is de fiets een belangrijk, gezond en duurzaam vervoermiddel. Door het inrichten van 
hoofdfietsroutes bevordert de gemeente het gebruik van de fiets. Ook de stormachtige ontwikkeling van de 
elektrische fiets vraagt om meer  obstakelarme hoofdfietsroutes. D66 wil ruim baan voor de fiets! Maar ook 
voor de voetganger, natuurlijk. 
 
Wat D66 wil 
Wij willen meer en bredere vrij liggende fietspaden. Ook willen wij ruimere parkeergelegenheid voor 
fietsen, met name rondom bushaltes en in het winkelcentrum.  
 
Verder willen wij 

- dat er een hoofdfietsroute naar het station Sassenheim wordt aangelegd die daar weer aansluit op 
de hoofdfietsroute naar Leiden.  

- oplaadpunten voor elektrische fietsen in het centrum. 
- meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. 

 

9.3  Voldoende parkeergelegenheid, ook in de wijken 

 
Onze visie 
In het centrum, maar vooral ook in de wijken moet de gemeente zorgen voor voldoende 
parkeergelegenheid. Bij de normstelling is de hoogste piekbelasting niet op voorhand het uitgangspunt.  
D66 is voorstander van onbetaald parkeren in Lisse.  
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Wat D66 wil 
Wij willen een parkeerbeleid in het centrum waarbij de auto’s zoveel mogelijk uit het straatbeeld 
verdwijnen. Ook willen wij, dat er blijvend aandacht is voor de parkeerdruk in de wijken; aandacht voor de 
parkeerdruk in de wijken moet een permanent gemeentelijk project zijn. 
 

9.4  Veilig verkeer heeft de hoogste prioriteit  

 
Onze visie 
Wij vinden dat Lisse zich voortdurend moet inspannen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Veilig verkeer 
verdient de hoogste prioriteit.  
D66 wil Lisse optimaal bereikbaar houden. Vanuit Lisse moeten de stations en ziekenhuizen goed bereikbaar 
zijn. 
 
Wat D66 wil 
Wij willen dat bij het verbeteren van de verkeersveiligheid vooral aandacht uitgaat naar fietsers en 
voetgangers. En daarbij met name naar ouderen en kinderen.  
De ontsluiting van de noordelijke Bollenstreek moet worden verbeterd; dat geldt met name de oost-west 
verbinding. 
 
Verder willen wij 

- zo spoedig mogelijk plaatsen van de nieuwe verkeersborden voor woonerven (max. 15 km) . 
- weren van doorgaand gemotoriseerd verkeer uit woon- en verblijfgebieden. 
- bij keuzes over de inrichting van wegen met een beperkte capaciteit de prioriteit leggen bij fietsers, 

openbaar vervoer en hulpdiensten, daarna pas bij de auto.  
- snelheidsdisplays op doorgaande wegen binnen de bebouwde kom. 
- uniforme voorrangsregels voor rotondes in de regio. 
- dat de gemeente zorgt voor goed onderhouden wegen, straten en paden. 
- een tweede (fiets-)ontsluiting met Lisserbroek. 
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Hoofdstuk 10. Veiligheid en handhaving  

10.1 Veiligheid maken we met z’n allen 

 
Onze visie 
Lisse is een veilige gemeente. Zeker als we afgaan op de misdaad- en ongevalcijfers. Ook al ervaren sommige 
inwoners dit anders. De politiek kan dat gevoel van onveiligheid soms wel, maar niet altijd wegnemen. D66 
wil hard werken aan een schoon en verzorgd dorp dat veiliger is en vooral veiliger voelt.  
Maar veiligheid maken we niet alleen. Dat doen we met z’n allen. Samen met de politie, brandweer, 
maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en de gemeente. 
Iedereen heeft hierbij zijn verantwoordelijkheid. Wij durven dan ook iedereen daarop aan te spreken. Want 
we blijven wel handhaven. 
 
De Nationale Politie mag niet betekenen dat er minder aandacht is voor specifieke lokale veiligheidsissues, 
en mag ook niet ten koste gaan van de wijkagent, zijn bereikbaarheid of zijn verbondenheid met het dorp.  
 
Wat D66 wil 
D66 wil dat de gemeenteraad een proactieve rol speelt in het vaststellen van lokale veiligheidsprioriteiten.  
Omdat veiligheid naast opsporing en bestraffing, meer nog om preventie en ook reïntegratie vraagt, wil D66 
samenwerking stimuleren tussen gemeentelijke diensten, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en de politie 
in het Veiligheidshuis. Het Openbaar Ministerie (OM) trekt zich nu terug uit de Veiligheidshuizen, en D66 
pleit er voor om druk op het OM uit te oefenen om deze succesvolle samenwerking niet te verstoren 
Verder willen wij 

- dat iedere aanwijzingsmacht van de burgemeester een tegenmacht en controle heeft binnen de 
gemeenteraad. De gemeenteraad moet daartoe voldoende en op tijd geïnformeerd worden door de 
burgemeester. 

- dat de wijkagenten op hun mobiele nummer bereikbaar zijn.   
- dat de brandweer mensen zelfredzaam moet maken via voorlichting en het stimuleren van het 

aanbrengen van brandpreventieve maatregelen. De brandweer zou meer moeten werken aan 
risicobewustzijn en net als de politie meer de wijken in moeten trekken om voorlichting te geven 
over risico’s op brand en ongeval.  

 

10.2 We handhaven strikt op veiligheid en overlast 

 
Onze visie 
Handhaving van het gemeentelijk beleid is van groot belang. Gezien de hoge kosten moeten daarbij keuzes 
worden gemaakt. D66 vindt dat er strikt gehandhaafd moet worden op veiligheid en overlast. 
Ook voor handhaving geldt, dat het zinvol kan zijn om de inwoners erbij te betrekken. 
Bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) vervullen een nuttige functie bij het leefbaar houden van de 
gemeente, maar D66 vindt dat de BOA’s geen geweldsmiddelen mogen gebruiken. Het geweldsmonopolie 
blijft altijd bij de politie. Wel mogen ze meer taken uitvoeren dan nu het geval is. Wij denken dan aan 
snelheidscontrole en verkeershandhaving. Hierover zal overleg nodig zijn met de politie en het openbaar 
ministerie.  Als er meer taken uitgevoerd gaan worden kan het aantal BOA’s uitgebreid worden.  
D66 geeft de voorkeur van de aanpak van verloedering en onveilige plekken en de inzet van politiemensen 
en BOA’s op straat boven cameratoezicht. We leggen er geen taboe op, het kan een nuttig middel zijn, maar 
de privacy en effectiviteit moeten wel voldoende zijn. Ook voor inzet van drones geldt dat dit alleen 
toegestaan is wanneer deze bewezen noodzakelijk zijn. 
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Wat D66 wil 
D66 wil de prioriteit van de handhaving nadrukkelijk leggen bij veiligheid en overlast.  
Handhaven is voor ons lik op stuk. Daders (en als het jongeren zijn hun ouders) moeten onmiddellijk 
aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade.  
D66 wil ook dat de gemeente burgerparticipatie gaat stimuleren om overlast (bijv. hangjongeren) zelf op te 
lossen. Inwoners kunnen daartoe bijvoorbeeld een telefoon- of sms-cirkel opzetten, of een WhatsApp-groep 
aanmaken. Een andere vorm van burgerparticipatie is het project ‘Buurt bestuurt’, waarin de buurt zelf 
aangeeft waar de prioriteiten bij de politie zouden moeten liggen. 
 
Verder willen wij 

- cameratoezicht alleen na goedkeuring van de gemeenteraad. Wanneer de gemeente overgaat tot de 
inzet van cameratoezicht, dan zal deze inzet altijd voor een bepaalde termijn besloten worden en 
pas worden voortgezet na een evaluatie door de raad. 

- dat de focus van de handhaving van de nieuwe drank- en horecawet moet liggen op excessen en de 
betrokkenheid van de ouders. Het drinken van een biertje is niet het probleem, wel het comazuipen 
en de passiviteit van de ouders. De oplossing ligt vooral in de preventieve sfeer, niet in 
criminaliseren van het gedrag.  

- D66 is voor vrije sluitingstijden van de horeca. Overlast in het centrum wordt echter stevig 
aangepakt. 
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Hoofdstuk 11.  Bedrijfsvoering en financiën 

11.1  Een ambtelijk apparaat met slagkracht en kwaliteit 

 
Onze visie 
Bestuurlijke daadkracht vraag om ambtelijke slagkracht. De kwaliteit van de bedrijfsvoering van de 
gemeente is van grote invloed op de prestaties en dienstverlening die de gemeente en de verschillende 
uitvoeringsorganisaties leveren. Onze zorg betreft de kwetsbaarheid van het ambtelijk apparaat van een 
relatief kleine gemeente als Lisse. De slagkracht en kwaliteit daarvan lopen steeds vaker tegen grenzen aan 
door de groeiende verwachtingen en de toename van taken. Daarbij komt dat kennis en expertise moeilijk is 
op te bouwen en te behouden voor een kleine gemeente vanwege de ongunstige concurrentiepositie op de 
arbeidsmarkt. Het is dus logisch dat de gemeenten in de Bollenstreek op veel beleidsterreinen ambtelijk al 
samenwerken.  
In onze visie moeten we toewerken naar één robuuste ambtelijke organisatie voor de gehele Duin- en 
Bollenstreek. Dat bestrijdt de kwetsbaarheid, bevordert de professionaliteit, en verhoogt de slagkracht. 
Bovendien is uit onderzoek gebleken dat een dergelijke organisatie ook nog efficiënter en dus goedkoper is 
in te richten. 
 
Wat D66 wil 
D66 wil een samenvoeging van de ambtelijke organisaties van de bollenstreekgemeenten, en voordat het zover 
is, verregaande ambtelijke samenwerking op alle beleidsterreinen. Niet vrijblijvend en niet enkel om af te 
stemmen en kennis te delen, maar onderling taken verdelen, en de regie en uitvoering per beleidsterrein dan 
ook steeds concentreren bij één gemeente. Gemeenten specialiseren zich zo op specifieke terreinen. 
Samenwerken mag niet leiden tot nog meer ambtelijke afstemming. Per beleidsterrein moeten beleid en 
uitvoering worden geconcentreerd.  
De ambtelijke samenwerking/samenvoeging volgt uiteraard het pad van de bestuurlijke toekomst (zie 
hoofdstuk 1.), maar kan ook los daarvan gestalte krijgen. 
 
Verder willen wij 

- een meer actieve en kritische houding van de gemeente als het gaat om het controleren van de 
bestedingen van subsidies voor voorzieningen. 

- binnen de gemeente het professionaliseren van het bestuurlijke en ambtelijke eigenaarschap en 
opdrachtgeverschap richting uitvoeringsinstanties en andere gemeenten. 

- maatregelen treffen voor het efficiënter inrichten van processen en voor ondersteuning door inzet 
van ICT-middelen. Zorgen voor minder verspilling en meer rendement. 

- minder regeldruk en minder toezichtslasten door een slim en sober uitvoeringsbeleid. 
- dat er ambtelijk de ruimte is om zelf zo goed mogelijk de organisatie in te richten. D66 geeft het 

vertrouwen en de ruimte aan het ambtelijk apparaat om voor voldoende kwaliteit te  zorgen. Wij 
zijn tegen kaderstelling van formatie tot achter de komma. 

 

11.2  Beheersbare en gezonde gemeentefinanciën! 

 
Onze visie 
D66 staat voor gezonde gemeentefinanciën en een financieel duurzaam evenwicht. Dit betekent een 
evenwichtige begroting op de korte en lange termijn en een voldoende reserve voor het opvangen van 
risico’s en onvoorziene tegenvallers. Structurele uitgaven moeten worden gedekt door structurele 
inkomsten en het totaal aan investeringen en grondexploitaties moet vanuit financieel oogpunt beheerst 
kunnen worden. Voor D66 geldt dat inwoners nooit de dupe mogen worden van teveel ambitieuze projecten 
die bij elkaar genomen een te groot onbeheersbaar risico vormen.  
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Gelet op de rijksbezuinigingen en de decentralisaties van nieuwe taken met fors minder budget wordt het 
gezond houden van de gemeentefinanciën een zware opgave in de komende periode. Het eerlijke verhaal is 
dat er noodgedwongen keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes over een minimaal voorzieningenniveau, en 
welke bijdrage van inwoners zelf mag worden gevraagd om van voorzieningen gebruik te maken. Maar ook 
in de investeringen die de gemeente gepland heeft zullen keuzes nodig zijn. D66 maakt die keuzes en kiest 
dan voor ondersteuning van de kwetsbare individuen binnen de gemeente en het op orde houden van de 
basis (openbare ruimte, huisvesting, accommodaties, etc.) zonder de franje. 
 
Wat D66 wil 
D66 wil dat de gemeente altijd een sluitende begroting opstelt langs een bestendige gedragslijn in de 
grondslagen van de begroting. Het voorzichtigheidsbeginsel moet worden gevolgd. Dit betekent dat niet vooruit 
wordt gelopen op eventuele positieve resultaten. Het houdt ook in dat over onzekerheden, hun aard en 
omvang, informatie moet worden verstrekt. Voorzichtigheid is daarbij geboden, dus als het gaat om de 
financiën dan kiest D66 voor een conservatieve lijn. Dit zorgt er voor dat onvoorziene tegenvallers niet direct 
leiden tot een lastenverzwaring voor de inwoners en het bedrijfsleven.  
 
D66 wil ook dat de gemeente eerlijk is, duidelijke en bewuste keuzes maakt en deze helder motiveert. D66 
wil investeren in en behouden van voorzieningen die inwoners nodig hebben. Politieke ambities zijn niet 
belangrijker dan het realistisch en verantwoord begroten en doen van uitgaven. Het is de keuze van D66 om 
niet de risico’s van de markt te betalen of af te dekken. Bij nieuwe projecten wordt zorgvuldig overwogen of 
de gemeente niet onevenredig veel risico loopt. 
 
Verder willen wij 

- over een hele coalitieperiode afspraken maken over uitgavenkaders voor de programma’s.  
- alleen bij de begroting en de tussentijdse rapportages integraal besluiten over vrijval en toewijzing 

van financiën. 
- stoppen met het vrij aandragen van wensen voor uitgaven. Gelet op de economische 

omstandigheden en de rijksbezuinigingen komen er begrotingsregels voor besteding van de 
algemene middelen. 

- hanteren van strikte begrotingsdiscipline: extra uitgaven die niet in de begroting zijn opgenomen 
mogen alleen als deze wettelijk voorgeschreven, onvermijdelijk, of absoluut noodzakelijk zijn. 

- invoeren van strategisch begrotingsbeleid en een investeringsplafond om op de lange termijn de 
financiën beheersbaar te krijgen.  

- het grondbedrijf als bron van inkomsten: met incidenteel geld structurele uitgaven doen is niet 
duurzaam, het grondbedrijf moet van actief naar passief. 

- eventuele impulsen vanuit het coalitieprogramma worden incidenteel ter beschikking gesteld en 
mogen alleen gedurende de periode worden ingezet voor de coalitiedoelstellingen. Er worden geen 
lange termijn verplichtingen aangegaan. 

- de lokale lastendruk drukken. Gemeentelijke belastingen indexeren maar niet verhogen. Alleen als 
preventief toezicht door de provincie dreigt is dit een laatste redmiddel voor D66. 

- gemeentelijke heffingen moeten kostendekkend zijn. 
- inwoners betrekken bij bezuinigingen in de toekomst. 
- voldoende vaste reserve behouden voor het afdekken van de risico’s.  
- zorgvuldig omgaan met de eenmalige financiële middelen die beschikbaar zijn in onze 

bestemmingsreserves en de NUON-gelden. Voorkeur heeft deze middelen in te zetten voor structurele 
verbeteringen en/of structurele lastenverlagingen. 
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Richtingwijzers D66 
  
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. 

1. 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. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw  
zelf oplossingen vinden. 
Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte 
geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. 
Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid 
kan doen. 

2. 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. 
Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij 
onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. 
Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder 
oorlog en conflicten. 
Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. 

3. Beloon prestatie en deel de welvaart 
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
{beginspatie weg} laat voor die verschillen. 
Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die 
uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving 
waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier 
kan ontwikkelen. 
Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen 
meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. 
Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

4.  Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. 
Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. 
De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen  
van onze leefomgeving. 
We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en 
milieu beargumenteerd wordt. 

5. 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. 
Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde  
vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn  
voor ons centrale waarden. 
Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van  
onszelf en anderen. 
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Nawoord van Alexander Pechtold 
 
“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw 
gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op D66.” 
 
De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook 
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen zich af of 
gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze gemeenteraadsverkiezingen 
uw stem moet laten horen. 
   
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik gezien 
hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in hun 
dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en meebeslist 
over de plannen die ons raken. Dat is een democratisch recht én, vinden wij, ook een democratische plicht. 
Het is in ieder geval de beste garantie voor politiek waarin de mens centraal staat. 
   
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van uw kind 
komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen tegen jeugdwerkeloosheid?  
Worden zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten op maat geleverd? Pakt uw gemeente nu 
eindelijk de leegstand aan van achterhaalde industrieterreinen en niet gebruikte beeldbepalende 
gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan bewoners die samen zonnepanelen op hun daken laten 
plaatsen? Heeft u als bewoner zelf over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een steeds grotere rol in 
uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen; 
stemmen op D66. 
   
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. Hierdoor 
wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen in voor 
onszelf, maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving, de maatschappij en onze gezamenlijke toekomst. 
Daarom komt D66 op voor de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een overheid die 
steunt, randvoorwaarden schept en waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van mensen onderling 
de belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, individueel en 
samen. 
   
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, we denken in mensen en 
niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij zijn 
optimistisch maar weten ook dat we hard moeten werken om onze idealen te verwezenlijken. 
   
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat u er, 
samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt het verschil maken. Zeker 
hier in Lisse, in uw eigen omgeving! 
   
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog: stem D66! 
   
Alexander Pechtold 
 
 


