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1. Inleiding 

Wij zijn Leefbaar 3B: de lokale politieke partij die al meer dan 20 jaar een belangrijke factor 
in de lokale politiek is. In 2001 is onze partij begonnen als Leefbaar Bergschenhoek en ging 
in 2006 over in Leefbaar 3B. Dit was nodig omdat op 1 januari 2007 onze drie dorpen 
samengingen in de nieuwe gemeente Lansingerland. Vanaf 2010 is Leefbaar 3B steeds de 
grootste fractie in de gemeenteraad geweest en hebben we ons stempel weten te drukken 
op het gevoerde beleid. De belangen van inwoners, verenigingsleven en ondernemers van 
Lansingerland staan voor ons centraal bij alles wat we doen. Leefbaar 3B is dan ook een 
échte plaatselijke partij zonder regionale of landelijke sturing: ons verkiezingsprogramma is 
bij uitstek vormgegeven door onze inwoners, niet door een landelijk kader. 
 
De wijze waarop de formatie in de landelijke politiek verloopt, toont dubbel en dwars aan dat 
landelijke politici, eenmaal gekozen, niet luisteren naar de inwoners. De binding met de 
samenleving zijn zij kwijtgeraakt en hebben geen gevoel voor wat er écht speelt in onze 
wijken. Het beste advies is daarom ook “Stem lokaal”. 
 
Leefbaar 3B stelt vertrouwen in de inwoners van Lansingerland. Vertrouwen in de kennis en 
kunde van inwoners, waarvan het college van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad dankbaar gebruik moeten maken. Integriteit en de publieke zaak zijn voor 
Leefbaar 3B belangrijker dan persoonlijke of partijpolitieke status: de politiek en de 
ambtelijke organisatie moet er voor de inwoner zijn en niet andersom. Daarom is Leefbaar 
3B dé betrouwbare partner in Lansingerland. 
 
Respect voor elkaars standpunten is van groot belang en met het credo “Gewoon Doen” 
worden de beste resultaten bereikt. 
 
Leefbaar 3B heeft de ambitie om wederom de grootste partij in Lansingerland te worden. 
Onze lijsttrekker Simon Fortuyn is beschikbaar als wethouder. 
 
 

Raadsleden, wethouder en bestuursleden van Leefbaar 3B zijn 
Betrouwbaar, Betrokken en Bereikbaar 

 
 

2. Missie 

Leefbaar 3B richt zich op de belangen van alle inwoners, het verenigingsleven en de 
ondernemers van Lansingerland. Leefbaar 3B staat voor een veilige, duurzame en groene 
gemeente. De gemeente bevindt zich weliswaar in stedelijk gebied, maar heeft een dorps 
karakter waar je prettig kunt wonen en werken. Een gemeente waar je kunt recreëren in de 
buurtparken, het Annie MG Schmidtpark, de Groenzoom en het recreatiegebied Rottemeren. 
Leefbaar 3B gaat voor kwalitatief goede sportparken en sporthallen. Lansingerland moet een 
uitstekende vestigingsplaats blijven voor ondernemers. Moderne en veilige 
bedrijventerreinen en de prachtige drukbezochte aantrekkelijke winkelcentra blijft Leefbaar 
3B koesteren. Dat is waar Leefbaar 3B zich voor inzet. 
 
De kandidaten op de kieslijst van Leefbaar 3B hebben allemaal verschillende 
maatschappelijke en politieke achtergronden en zijn daardoor een ideale afspiegeling van de 
Lansingerlandse samenleving. 
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3. Visie 

Leefbaar 3B streeft naar een complete gemeente, waarin ruimte is voor een gezonde woon- 
en leefomgeving, maar ook voor bedrijven, winkels, verenigingen, recreatie, sport en cultuur. 
Dit vergt een eerlijke en transparante afweging tussen soms strijdige belangen. 
 
De visie benadrukt: 
 
 “Schoon, heel en veilig” is en blijft een voorwaarde voor een leefbare samenleving, die 

Leefbaar 3B voortdurend wil verbeteren. 
 Alle initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van een directe democratie, zodat 

inwoners meer invloed op de besluitvorming krijgen, worden door Leefbaar 3B omarmd. 
Voorbeelden zijn om voor sommige ideeën de invoering van een lokaal raadgevend 
referendum mogelijk te maken en open te staan voor initiatieven van bewoners, 
ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. 

 Betrouwbaar, betrokken en bereikbaar is het credo van Leefbaar 3B, maar moet het ook 
zijn van college, ambtelijke organisatie en gemeenteraad. 

 Leefbaar 3B wil intensief samenwerken met omliggende gemeenten, maar wil geen fusie 
met andere gemeenten. 

 Leefbaar 3B zal constructief en kritisch het college van B&W controleren en met hen 
samenwerken. 

 Op Leefbaar 3B kun je rekenen: “we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.” 
 
 

4. Bereikte resultaten in de raadsperiode 2018-2022 

In 2018 vertrouwde maar liefst 24,7% van de Lansingerlandse kiezers hun stem toe aan 
Leefbaar 3B en is daarmee - voor de derde keer op rij - de grootste fractie in de 
gemeenteraad van Lansingerland, met 9 zetels. De voorbije periode is voor iedereen moeilijk 
geweest en we zijn er nog steeds niet uit. Het coronavirus heeft op ons allemaal een zware 
wissel getrokken: we zijn geconfronteerd met bijzonder heftige omstandigheden vol sociale 
beperkingen en veel persoonlijk leed. Leefbaar 3B heeft desondanks – en ook juist tijdens 
deze crisis – doorgepakt met het verbeteren van onze leefomgeving en de financiële positie 
van de gemeente Lansingerland. Deze inzet heeft zijn vruchten afgeworpen. 
We zijn trots op de resultaten die we de afgelopen vier jaar hebben geboekt: 
 

1. OZB woningen verlaagd tot onder het landelijk gemiddelde. 
2. Schulden verlaagd met 52% (van € 257 miljoen naar € 122 miljoen). 
3. Reserves, om tegenvallers op te kunnen vangen, verhoogd met 250% (Van € 91 

miljoen naar € 232 miljoen). 
4. Ondanks de onzekere en onvoorspelbare financiering van het Rijk, is er toch weer 

ieder jaar een sluitende begroting vastgesteld. Er is weer sprake van hele gezonde 
cijfers en een goed gevulde bankrekening om tegenslagen op te kunnen vangen of 
verstandig te investeren in onze samenleving. Ook zonder de verkoop van de Eneco-
aandelen meegerekend, zit Lansingerland in de zwarte cijfers. 

5. De besteding van de Eneco-gelden heeft een strak kader gekregen en moeten een 
aantoonbaar maatschappelijke relevantie hebben, waarbij de inwoners betrokken 
worden. 

6. De eerste stappen in het oplossen van de woningnood, met lange wachttijden voor 
een sociale huurwoning, zijn gezet. Het betreft de realisatie van de 
woningbouwplannen op Wilderszijde en het ontwikkelproces in Bleizo-West: dit 
proces is nu volop in gang. 

7. We hebben gezorgd voor meer veiligheid en blauw op straat met het aanstellen van 
meer gemeentelijke handhavers (Boa’s). 

8. Burgerparticipatie is een topprioriteit geworden voor zowel het college als de 
gemeenteraad. Op belangrijke onderwerpen is door middel van 
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raadplegingen/enquêtes geluisterd naar de wensen van de inwoners (raadpleging 
afvalbeleid, Lansingerland Peilt en wethouderspreekuur). 

9. De buitenruimten zijn schoon, heel en veilig door een forse upgrade van het 
onderhoudsniveau. De centra hangen vol vrolijke plantenbakken en we zijn klaar voor 
de organisatie van gezellige grootschalige evenementen. 

10. De financiële huishouding (Planning en Control) is scherper weggezet. Met het 
nieuwe begrotingsformat is meer inzicht mogelijk in het effect van de besteding van 
onze middelen. 

11. Er zijn extra sportvelden aangelegd. De sportvelden worden goed onderhouden, waar 
noodzakelijk vervangen en voldoen aan de kwaliteitseisen. 

12. Versneld toestaan van grotere terrassen tijdens de corona maatregelen. 
 
We waren ook achter de schermen actief: 
 
 We kwamen de bewoners van de Rotte te hulp bij het herstellen van de 

funderingsproblemen. 
 Toegang tot de hospice voor mensen met een kleine beurs. 
 De verhuizing van RTV-Lansingerland naar een gepaste plek in het gemeentehuis. 
 De scouting in Bleiswijk hielpen we aan een boothuis voor de winter. 
 De standplaats van een bloemenkraam in Berkel Centrum. 
 Het Huttendorp in Bleiswijk heeft nu een mooie plek om hun spullen veilig en droog 

op te slaan. 
 Behoud van het Cultuureiland de Watergang. 
 Extra geluidschermen bij station Lansingerland-Zoetermeer. 
 Behoud van gebouw Pecto’s, doorgestart als The Hangout. 
 Een slagerij in Berkel en Rodenrijs kreeg een stem in de plannen van de woonlocatie 

Treurniet. 
 De verhuizing van een fietswinkel naar de Hazenweg in Bleiswijk. 

 
Onze inzet is nog steeds onverminderd nodig op de volgende twee punten: 
 
 De wachttijd voor een sociale huurwoning is nog steeds veel te lang. Te weinig 

beschikbare (sociale) huurwoningen worden toegewezen aan onze eigen inwoners. 
 Wij willen zo snel mogelijk flexwoningen (voor spoedzoekers 1). 

 
Helaas hebben we nog geen gratis OV voor ouderen kunnen realiseren. 
  

 
1 Spoedzoekers zijn inwoners van Lansingerland die door uitzonderlijke situaties per direct op zoek zijn naar onderdak, zoals 
na echtscheiding, huiselijk geweld, gedwongen verkoop van de woning en economische daklozen. 
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5. De 12 speerpunten voor 2022-2026 

  
1. Betaalbare en bereikbare woningen 

Leefbaar 3B vindt dat onze inwoners, ook onze jongeren, voorrang moeten 
krijgen bij het huren van een sociale of middensegment huurwoning. 

 
2. Investeren in Veiligheid 

Leefbaar 3B wil meer preventie en handhaving op straat. Huftergedrag, 
vuildump, overlast en criminaliteit aanpakken met meer (wijk) Boa’s en politie op 
straat. Oog voor voorlichting en preventieve activiteiten om acute 
veiligheidsproblemen aan te pakken. Cameratoezicht is noodzakelijk. 

 
3. Dorps karakter – Schoon, Heel en Veilig 

Leefbaar 3B gaat voor een dorps karakter in de huidige kernen Bleiswijk, 
Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Veel grondgebonden woningen en de 
wijk is groen, schoon, heel en veilig. 
 

4. Lage lokale lasten 
Leefbaar 3B wil geen verhoging van de OZB. De rioolheffing en de kosten van 
het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval en de rioolheffing zo laag 
mogelijk. 

 
5. De mening van de inwoner doet er toe 

Een leefbare gemeente luistert naar de inwoners. Voor Leefbaar 3B staat 
burgerparticipatie (en referendum) centraal: inwoners denken en doen mee.  

 
6. Dienstverlening = Maatwerk 

De ambtenaren, het college van B&W en de gemeenteraad zijn er voor de 
inwoner. De vraag aan onze inwoner moet altijd zijn: “Kan ik iets voor u doen?” 

 
7. Gratis parkeren en voldoende parkeerplaatsen 

Geen betaald parkeren in Lansingerland. Inwoners moeten hun auto vlak bij hun 
woning kunnen parkeren. 

 
8. Gratis OV voor AOW 

Leefbaar 3B wil dat AOW-ers met een laag inkomen gratis met de RET kunnen 
reizen. 
 

9. Dorpen verbinden met OV 
Leefbaar 3B vindt dat busverbindingen binnen en tussen de dorpen onderling 
noodzakelijk zijn. 
 

10. Slim verduurzamen: niet zomaar van het gas af! 
Van gas afsluiten zonder haalbaar en betaalbaar alternatief is voor Leefbaar 3B 
onbespreekbaar. Alle stappen zetten om de energietransitie op gang te krijgen. 
Echter voor windturbines is geen plaats in Lansingerland. 
 

11. Jeugd en Jongeren 
Leefbaar 3B wil voor onze jeugd meer uitgaans-, ontplooiings- en recreatie 
mogelijkheden in Lansingerland. 
 

12. Senioren 
Leefbaar 3B wil een goede leef- en woonomgeving voor senioren. Zo lang 
mogelijk waardig zelfstandig thuis blijven wonen. 

http://www.leefbaar3b.nl/
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6. Het verkiezingsprogramma: “Samen houden we het Leefbaar” 

Dit verkiezingsprogramma 2022-2026 is een voortzetting van het programma voor de 
periode 2018-2022. Het nieuwe programma is gebaseerd op belangrijke onderwerpen die 
zijn ingebracht door inwoners van Lansingerland en informatie die ontvangen is van lokale 
en regionale belangenorganisaties en ondernemers. Het programma is opgebouwd uit negen 
hoofdthema’s: 
 
 Samen (be)sturen 
 Veiligheid 
 Wonen 
 Jeugd en Jong Volwassenen 
 55-plus en Ouderen 
 Dorpskarakter en Dorpsbinding 
 Leefomgeving en Duurzaamheid 
 Economie en Ondernemen 
 Financiën 
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6.1. Samen (be)sturen 

Het steeds meer verdwijnen van de verzorgingsstaat betekent dat meer en meer een beroep 
moet worden gedaan op daadkracht en talent uit de samenleving. Leefbaar 3B vindt dat de 
gemeenteraad aan inwoners de mogelijkheid moet geven ideeën en plannen te presenteren 
aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt daar elk kwartaal een tijdstip voor vast. 
 
Naast het benutten van denk- en handelingskracht (burgerparticipatie) wordt een appel 
gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en bestaande of nieuw te ontwikkelen netwerken 
(familie, vrienden, buurt, vereniging, bedrijfsleven). Die samenwerkingsverbanden worden 
breed ingezet voor: 
 
 Vrijwilligerswerk 
 Mantelzorg 
 De inkoop of het opwekken van duurzame energie in de eigen wijk 
 Een meedenkend Overlegplatform in elk van de drie dorpen en de buurtschappen 

Kruisweg en Rotte 
 Buurttoezicht 
 Onderhoud van openbare buurtplantsoenen 
 Deelname aan het burgernet en Lansingerland Peilt 

 
Bestuurlijke vernieuwing richting inwoner 
Leefbaar 3B vindt dat de gemeentelijke organisatie er moet zijn voor de inwoners. Dat de 
inwoner een gewaardeerde klant is. Om een zo goed mogelijke service te verlenen, moet de 
inwoner op het gemeentehuis ook gezien worden als een klant die koning is. Daarbij is een 
vraaggerichte dienstverlening van de gemeente van groot belang voor de inwoners. 
Informatie en communicatie vanuit het gemeentehuis naar de inwoners, bedrijven en 
instellingen moet goed, begrijpelijk en gemotiveerd gebeuren. Op hun beurt kunnen de 
inwoners de gemeente benaderen en dan moeten zij snel en duidelijk antwoord krijgen op 
vragen en opmerkingen die zij hebben gesteld. Het credo dient te zijn: “Betrouwbaar, 
betrokken en bereikbaar.” 
 
Anders werken 
Leefbaar 3B wil het concept “Anders werken” in het gemeentehuis invoeren. Dat betekent 
denken in mogelijkheden. Van “nee, tenzij” naar “ja, mits”. Van vasthouden aan regels, naar 
loslaten en maatwerk. Het betekent ook werken in vertrouwen. Van toetsing vooraf naar 
toetsing achteraf. Inwoners die met initiatieven komen, krijgen dan de ruimte en dat vraagt 
anders doen en durven experimenteren. 
De tekst in de hal van het gemeentehuis – ”Kan ik iets voor u doen?” – mag geen loze kreet 
zijn. 
 
Maatwerk en klantgedreven 
Leefbaar 3B vindt dat de gemeentelijke organisatie klantgedreven moet zijn. De 
betrokkenheid van de gemeente is voor de inwoner belangrijk. Zo kan het in sommige 
gevallen niet voldoende zijn om dossiers te beoordelen van achter een bureau, maar komt 
de gemeentemedewerker ter plaatse op bezoek om de zaken met eigen ogen te bekijken en 
in gesprek te gaan met de inwoners. Klantgedreven denken en handelen is van groot belang 
en vraagt om een begripvolle houding van de gehele gemeentelijke organisatie om 
succesvol te zijn. Inwoners die niet in staat zijn digitaal contact te leggen met de gemeente, 
moeten door het gemeentehuis worden bijgestaan op een wijze die de inwoner machtig is. 
Leefbaar 3B vindt dat de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de inwoner moet staan. Een 
eenvoudig voorbeeld is: “De gemeente gaat bij ouders thuis langs om de aangifte van de 
geboorte van een kind te regelen.” 
 

http://www.leefbaar3b.nl/
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Reflectie 
Leefbaar 3B vindt dat het college van B&W, gemeenteraad en ambtelijke organisatie 
permanent moeten reflecteren op hetgeen zij voor onze inwoners doen met het doel een 
betere toekomst te brengen. Ook reflectie tijdens de ontwikkeling van beleid is noodzakelijk. 
De gemeente moet de menselijke maat altijd in het vizier hebben. De gemeente is op veel 
onderwerpen monopolist, maar moet zich niet gedragen als een monopolist. 
 
Standpunten Leefbaar 3B 
 Bewonersgroepen kunnen, als zij dat willen, hun wijk beheren en onderhouden. Bij 

deze wijkgerichte aanpak hoort een bijbehorend wijkbudget, met slechts een beperkt 
aantal onderhoudsregels. 

 Bewonersinitiatieven moeten, na een inhoudelijke beoordeling, beloond kunnen 
worden en niet om een budgettaire reden worden afgewezen. De Eneco-spaarpot 
kan hierin een rol spelen. 

 Een inwoner of ondernemer heeft, ook al gaat het over meerdere beleidsterreinen, 
één ambtelijke aanspreekpersoon op het gemeentehuis. 

 De gemeentelijke organisatie is slagvaardig, klantgedreven, levert digitaal maatwerk 
en werkt effectief en efficiënt. 

 Ambtenaren die bij de gemeente werken, bezoeken met regelmaat de voor hen 
belangrijke plaatsen en personen, zodat zij de gemeente, de drie dorpen, de twee 
buurtschappen en de wijken goed kennen. 

 Voor inwoners, verenigingsleven en bedrijven moeten de burgemeester en de 
wethouders telefonisch en fysiek gemakkelijk bereikbaar en meer spontaan zichtbaar 
zijn. De wethouderspreekuren (een initiatief van Leefbaar 3B) blijven gehandhaafd. 

 De gemeente maakt actief gebruik van het initiatief, de kracht, de kunde en de 
kwaliteit van inwoners, bestuurders van verenigingen en ondernemers. 

 Een overlegplatform in elk van de drie dorpen wordt ingesteld. Eens per kwartaal 
komen raadsleden en inwoners bij elkaar om de stand van zaken in de kern te 
bespreken. Deze bijeenkomsten worden gefaciliteerd door de griffie. Directe input 
van de bewoners wordt hiermee op een laagdrempelige wijze opgehaald. 

 Inspraak en (mede)zeggenschap moeten voor inwoners eenvoudiger en 
toegankelijker worden. Een voorbeeld is een wijkgericht digitaal referendum. 

 Inwoners worden door het college van B&W tijdig vooraf, open en duidelijk 
geïnformeerd over voorgenomen plannen van de gemeente. 

 Bij de behandeling van een verzoek aan de gemeente moet in het gemeentehuis de 
grondhouding zijn: “Ja, we gaan kijken onder welke voorwaarden uw verzoek kan 
worden ingewilligd.” 

 Afspraken en toezeggingen die vanuit het gemeentehuis worden gemaakt met 
inwoners en organisaties moeten altijd schriftelijk worden vastgelegd en nagekomen. 

 Meer transparantie in de voortgang van een vraag aan de gemeente (track en trace). 
In de ontvangstbevestiging wordt een indicatie aangegeven wanneer de vraag 
inhoudelijk beantwoord wordt en wie de behandelend ambtenaar is. 

 Het telefonisch contact van een inwoner met het gemeentehuis moet verbeterd 
worden. Er wordt te vaak niet teruggebeld. 
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6.2. Veiligheid 

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om prettig te kunnen wonen. Veiligheid is te 
onderscheiden in subjectieve veiligheid en objectieve veiligheid. Leefbaar 3B blijft zich 
inzetten voor een veilige omgeving in Lansingerland op beide vlakken: zo kan het 
subjectieve veiligheidsgevoel verbeterd worden door bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) 
goed onderhouden wijken met oog voor preventie (jongerenwerkers, talentontwikkeling, 
voorlichting en cameratoezicht) en zichtbaar blauw op straat. Objectieve veiligheid is 
daarentegen meetbaar: het aantal wijkagenten in Lansingerland is hier een treffend 
voorbeeld van, maar ook de nabijheid van een AED en burgerhulpverleners in de buurt. 
 
Wijkagenten 
Leefbaar 3B eist dat de korpsbeheerder en de korpschef zich houden aan de landelijke norm 
van 1 wijkagent op 5.000 inwoners (12,7 fte). Er zijn in Lansingerland 10 wijkagenten. Het 
tekort van 2,7 fte wijkagenten is fors. Gezien de groei van onze gemeente in de komende 
jaren moet het aantal wijkagenten flink uitbreiden. 
 
Beschikbaarheid politie 
Leefbaar 3B heeft daarnaast grote zorgen betreffende het beschikbaar zijn voor 
Lansingerland van onze wijkagenten. Zij worden standaard veel te veel buiten onze 
gemeente aan het werk gezet, waardoor de beschikbare tijd voor Lansingerland 
schrikbarend laag is. Wijkagenten moeten – om de grotere criminaliteit te bestrijden – 
daadwerkelijk aan hun taken toekomen. Dit vraagt om meer beschikbaarheid en 
zichtbaarheid in onze wijken, zowel op straat als op sociale media. Ook in de buitengebieden 
en de bedrijventerreinen moet capaciteit beschikbaar komen voor gerichte inzet van extra 
agenten en/of materieel. 
 
Ondermijning en georganiseerde criminaliteit 
Leefbaar 3B vindt dat de aanpak van ondermijning door criminele organisaties een hoge 
prioriteit moet krijgen en daar heeft Lansingerland politie en justitie hard bij nodig. Daarnaast 
moet georganiseerde criminaliteit en grootstedelijke problematiek, die overwaait vanuit de 
stad, met alle middelen worden aangepakt. Lansingerland kan trots zijn op het goede 
integrale veiligheidsbeleid, maar waakzaam blijven is een must. 
 
Wijk-Boa’s 
Voor de succesvolle aanpak van overlast en overtredingen worden wijk-Boa’s ingezet. Zij zijn 
aanspreekpunt, vertrouwd gezicht, verwijzen door naar hulpverlening, werken samen met 
buurttoezicht, scholen en verenigingen en zijn ogen en oren voor de politie. Bovenal zijn zij 
aanspreekpunt voor de bewoners in de dorpen: naast handhaven zijn zij juist ook een 
verbindende schakel op straat. 
Door inzet van Leefbaar 3B is in de afgelopen vier jaar het aantal fte Boa’s in Lansingerland 
toegenomen tot 8 (peildatum 1 oktober 2021), omgerekend is dat 1 Boa op 8.000 inwoners. 
Leefbaar 3B vindt dat binnen drie jaar de verhouding 1 Boa op 5.000 inwoners moet zijn: dat 
betekent een toename van 4,7 fte.  
 
Inzetten op preventie 
Leefbaar 3B vindt dat de focus van de inzet van (wijk)agenten, breed inzetbare 
gemeentelijke handhavers (Boa’s) en jongerenwerkers op straat en in de leefdomeinen van 
de jeugd moet liggen bij preventieve en gedragsveranderende aanpak. Dit kan bijvoorbeeld 
ook op school of op de sportvereniging. Handhaving door politie en gemeentelijke 
handhavers dient te gebeuren als preventieve aanpak niet heeft gewerkt. Het moet dan voor 
iedereen duidelijk zijn vanaf wanneer handhavend wordt opgetreden. 
Vast en mobiel cameratoezicht draagt gericht bij aan handhaving en opsporing en geeft een 
veilig gevoel op plaatsen waar dat nodig is. 
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Vuurwerk 
Leefbaar 3B omarmt oude tradities, zoals het afsteken van consumentenvuurwerk door 
inwoners in de periode 31 december 18:00 uur en 1 januari 02:00 uur. Buiten deze tijden 
moet zoveel als mogelijk handhavend worden opgetreden, zeker als het illegaal vuurwerk 
betreft. 
 
Verkeersveiligheid 
De sterke groei van onze gemeente leidt tot meer verkeer, waardoor de verkeersveiligheid 
van met name fietsers en voetgangers onder druk komt te staan. Extra maatregelen moeten 
worden genomen om het aantal verkeersslachtoffers in Lansingerland aanzienlijk te 
verminderen. 
Leefbaar 3B wil met een gemeentelijke Fietsveiligheidsscan het aantal verkeersongevallen, 
waar fietsers slachtoffer van zijn, terugdringen. Dit kan door in de scan data te koppelen en 
weer te geven in een overzichtelijk systeem, onderbouwd met verkeerskundige kennis. 
 
Een AED in elke wijk 
Bij een hartstilstand telt elke seconde en zijn de eerste 6 minuten cruciaal voor de 
overlevingskans. Voordat ambulance, politie of brandweer aanwezig zijn, kunnen 
buurtbewoners (burgerhulpverleners) levensreddend handelen door te reanimeren en een 
AED (Automatische Externe Defibrillator) te gebruiken. Leefbaar 3B wil dat in alle 
woonwijken in Lansingerland binnen 6 minuten een AED beschikbaar kan zijn. 
Inwoners van 13 jaar en ouder moeten een gratis reanimatiecursus kunnen volgen als zij 
deze niet vergoed krijgen vanuit hun aanvullende zorgverzekering.  
 
Standpunten Leefbaar 3B 
 Het aantal gemeentelijke handhavers (Boa’s) moet naar 1 op 5.000 inwoners. Boa’s 

moeten zichtbaar zijn in de wijk. Ook in de avonduren. 
 Het aantal wijkagenten moet naar 1 op de 5.000 inwoners. De beschikbare tijd die zij 

hebben voor Lansingerland moet fors omhoog. 
 Instellen van een maandelijks spreekuur van de wijkagent en jongerenwerkers. 
 Inzetten mobiel cameratoezicht bij overlastgevende of risicovolle hotspots in de 

gemeente. Naast een preventieve werking worden bij daadwerkelijke overtredingen 
ook de opsporingskansen vergroot. 

 Intensieve gestructureerde samenwerking tussen politie, gemeentelijke handhavers 
(Boa’s), jongerenwerk en Buurttoezicht. 

 Stimuleren, faciliteren, uitbreiden en ondersteunen van Buurttoezicht Lansingerland. 
 Leefbaar 3B wil bewaakte fietsenstallingen en cameratoezicht rond de stations om 

fietsendiefstal tegen te gaan. Een integrale aanpak tegen fietsendiefstal van de 
gemeente (Boa’s) met de RET, politie en buurttoezicht is essentieel. 

 Fietsendiefstal bij de haltes langs de ZoRo-busbaan moet aangepakt worden. Ook is 
cameratoezicht daarbij noodzakelijk. 

 Goede straatverlichting in winkelcentra en woonwijken, zodat er geen donkere 
plekken meer zijn. 

 Zero tolerance beleid op het gebruik en de handel in verdovende middelen. Extra 
aandacht voor de aanpak van het dealen nabij scholen. 

 Geen coffeeshops in Lansingerland. 
 Geen verbod op het afsteken van vuurwerk tussen 31 december 18:00 uur en 1 

januari 02:00 uur. 
 Verkeerseducatie ook aanbieden op scholen van voortgezet onderwijs. 
 Er op inzetten dat ouders hun kinderen lopend of met de fiets naar school brengen, 

dat verhoogt de verkeersveiligheid rond scholen. Veilige “Kiss & Ride” zones bij 
scholen omdat fietsgebruik niet altijd een optie is. 

 Fietspaden zijn goed onderhouden, goed verlicht en veilig om het gebruik van de fiets 
te bevorderen. Het aantal fietspaden moet worden uitgebreid en zoveel mogelijk 
gestrooid in de wintermaanden. 
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 Woonwijken moeten verkeersveilig zijn, met name voor fietsers, voetgangers en 
spelende kinderen. 

 De gemeente dient het voortouw te nemen om AED’s te plaatsen, zodat in alle 
woonwijken van Lansingerland binnen 6 minuten een AED gebruikt kan worden. 
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6.3. Wonen 

In onze gemeente Lansingerland moet wonen betaalbaar zijn. Hiertoe worden woningen voor 
alle lagen van de samenleving gebouwd. Bouwen en een gezonde leefomgeving zijn de 
komende jaren belangrijke thema’s. 
 
Woningnood 
De woningnood in Lansingerland is heel groot. Om onze jongeren, opgegroeid in 
Lansingerland, in onze gemeente te kunnen laten wonen en hier een gezin te stichten, zijn 
meer sociale en middenhuur woningen nodig. Ze zijn, gezien hun inkomen, veelal 
aangewezen op een sociale huurwoning. Als ze iets meer inkomen hebben, kunnen ze geen 
sociale huurwoning betrekken, maar ook geen huis kopen omdat ze van de bank geen 
hypotheek krijgen en de huizen onbetaalbaar zijn.  
Leefbaar 3B vindt dan ook dat extra bouwen van sociale huurwoningen, maar ook woningen 
met een middenhuur (tussen de € 752 en € 1.000 per maand) noodzakelijk is. Ook moeten 
meer goedkope koopwoningen gebouwd worden. 
 
Senioren 
Leefbaar 3B vindt dat in de drie dorpen meer woningen voor senioren gebouwd moeten 
worden, ook in de (sociale) huursector. Hierdoor komen eengezinswoningen eerder vrij voor 
jonge gezinnen, die al jaren op een woning wachten. 
Er moet een volgorderegeling komen, waarbij jongeren die het ouderlijk huis in 
Lansingerland verlaten en ouderen die een sociale huurwoning achterlaten, voorrang krijgen 
om voor een woning in aanmerking te komen. 
 
Betaalbare woningen 
Het aantal sociale huurwoningen in onze gemeente ligt nu onder de 19%. Dat is te weinig, 
daarom vindt Leefbaar 3B dat voor nieuwbouwlocaties tussen de 25% tot 30% van de 
woningen sociale huur moet zijn, ten minste 20% tot 25% middenhuur/goedkope koop en 
50% vrije sector. 
In Bleizo-West is een inhaalslag mogelijk, daar worden 30% sociale huurwoningen gebouwd, 
20% middenhuur/goedkope koop en 50% woningen in de vrije sector. 
 
Zelfwoonplicht 
Leefbaar 3B vindt dat bij verkoop van een bestaande woning zelfwoonplicht (of bewoning 
van directe familie) ingevoerd moet worden om woningzoekers meer kans te geven een huis 
te kunnen kopen. In Lansingerland geldt al een zelfwoonplicht voor nieuw te bouwen 
woningen. 
 
Nieuwbouwlocaties 
De komende tien jaar wordt veel gebouwd in Lansingerland. De grootste locatie is Bleizo-
West met 4.000 tot 6.000 woningen. Op de locatie Wilderszijde (naast het gemeentehuis) is 
de bouw gestart van circa de 2.600 woningen. In de planning staan nog enkele locaties. 
Twee in Bleiswijk; Merenweg 500 tot 700 woningen en Lange Vaart circa 200, Wolfend in 
Bergschenhoek 500 tot 600 woningen en de omstreden Driehoek Noordpolder 125 tot 150 
woningen. Deze aantallen zullen waarschijnlijk te hoog zijn om het dorpse karakter te kunnen 
vasthouden. 
 
Ontsluiting autoverkeer 
De bottleneck bij de nieuw geplande woonlocaties Wolfend, Merenweg en Lange Vaart is de 
ontsluiting voor autoverkeer. Dat zal zeker een beperking kunnen geven van het aantal te 
bouwen woningen. 
Leefbaar 3B vindt dat in deze drie locaties het autoverkeer zo min mogelijk moet worden 
afgewikkeld via de naast liggende bestaande wijken. 
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Groen intact houden 
Leefbaar 3B wil bij bouwen in bestaande woonwijken (inbreidlocaties) terughoudend zijn om 
groen op te offeren voor steen en verdichting. 
 
Bleizo-West 
Bleizo-West is de nieuw te ontwikkelen grote woningbouwlocatie rond het Openbaar Vervoer 
knooppunt station Lansingerland-Zoetermeer, waar 4.000 tot 6.000 woningen kunnen 
komen. Hier doen zich veel kansen voor die Leefbaar 3B niet onbenut wil laten. Je kunt op 
steenworp afstand wonen van trein, bus, RandstadRail en A12. Je woont ook in de buurt van 
heel veel bedrijven; glastuinbouw, distributiebedrijven van alle grote supermarktketens en 
grote logistieke bedrijven. Heel veel werkgelegenheid ligt op fietsafstand. Je woont vlakbij 
familie, vrienden, sportvereniging en sociale contacten in de drie dorpen. Voor je 
boodschappen hoef je niet naar een andere kern: in deze nieuwe kern komen ook winkels, 
huisartsen en andere voorzieningen die bij een kern van deze grootte horen. 
 
Bleizo-West past niet in het dorpse karakter van Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en 
Rodenrijs. Dit nieuwe deel van Lansingerland zal stedelijk worden. Het biedt de mogelijkheid 
om de drie huidige kernen dorps te houden en daarnaast voldoende sociale huurwoningen 
en middenhuur woningen in onze gemeente te hebben, zodat onze jongeren niet naar 
Rotterdam-Zuid of Den Haag moeten voor een woning als zij het ouderlijk huis verlaten. Hun 
wooncarrière kan beginnen in Bleizo-West en zij kunnen daarna doorstromen naar een van 
de drie dorpse kernen. 
 
Merenweg en Lange Vaart 
Het stedenbouwkundig plan van deze nieuw in te breiden woonlocaties moet passen bij de 
bestaande woningen in de buurt.  
Leefbaar 3B vindt dan ook dat op deze locaties maximaal drie woonlagen moeten komen, 
ook voor appartementsgebouwen.  
 
Driehoek Noordpolder 
Leefbaar 3B ziet woningbouw in de Driehoek Noordpolder in Berkel en Rodenrijs niet zitten. 
De enige mogelijke ontsluiting van auto’s loopt door de Edelsteenbuurt en dat is wat betreft 
de verkeersveiligheid en woongenot onmogelijk. 
 
Standpunten Leefbaar 3B 
 Beschikbaar komende huurwoningen moeten eerst aangeboden worden aan 

inwoners van Lansingerland, voordat ze beschikbaar komen voor de regio. In het 
bijzonder geldt dat voor senioren die willen doorstromen en jongeren opgegroeid in 
Lansingerland. 

 Er dient jaarlijks een aanzienlijke toename gerealiseerd te worden van: 
- Sociale huurwoningen tot € 752 per maand. 
- Vrije sector huurwoningen in de prijscategorie van € 752 tot € 1.000 per 

maand. Deze huurprijs moet voor een lange termijn worden geborgd. 
- Koopwoningen met een prijs tot de NHG-grens. 
- Levensloopbestendige woningen. 
- Seniorenwoningen 

 Meer woningen ten behoeve van beschermd wonen voor 18+ inwoners, die niet 
volledig zelfstandig kunnen wonen. 

 Op korte termijn moeten flexwoningen gebouwd worden om de hoogste nood van 
spoedzoekers te verlichten. 

 Leefbaar 3B wil intensivering van kleinschalige, innovatieve wooninitiatieven voor 
ouderen (Knarrenhof). 

 Een locatie voor het bouwen van Tiny Houses moet in Lansingerland beschikbaar 
komen. 

 Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs blijven het dorpse karakter 
behouden. Dus zo veel mogelijk grondgebonden woningen. Bij de geplande 
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woningbouwlocaties aan de Lange Vaart en bij de Merenweg komen ook 
appartementen, maar deze gebouwen hebben maximaal drie woonlagen. 

 Een stedelijk deel van Lansingerland gaat ontwikkeld worden op Bleizo-West, waar 
hoogbouw mogelijk wordt.  
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6.4. Jeugd en Jong Volwassenen 

Onze jeugd en jongeren hebben het recht om gezond, veilig en kansrijk op te groeien in 
Lansingerland. Hiervoor is een integrale opzet van het jeugdbeleid noodzakelijk.  
Leefbaar 3B vindt dat als ze volwassen zijn, ze zelfstandig in onze gemeente moeten kunnen 
blijven wonen. 
 
Voorschoolse educatie 
Leefbaar 3B vindt dat alle opgroeiende kinderen in Lansingerland goede kansen moeten 
krijgen. Voorschoolse educatie voor de leeftijdsgroep 2,5 tot 4 jaar is daarin belangrijk, met 
name voor de taalontwikkeling. Zoveel mogelijk kinderen moeten de basisschool verlaten 
met voldoende kennis om zo goed mogelijk, zonder taal- of rekenachterstand, op het 
voortgezet onderwijs te kunnen beginnen. 
 
Jeugd- en Jongerenwerk 
De gemeente Lansingerland staat in de top 3 van gemeenten met de meeste jongeren. Het 
aantal fte (3) bij Jeugd- en Jongerenwerk is daarentegen erg laag in vergelijking met andere 
gemeenten van dezelfde grootte. Leefbaar 3B vindt dat het aantal jeugdwerkers omhoog 
moet en projecten gericht op jeugd en jongeren uitgebreid moeten worden. 
Leefbaar 3B wil daarnaast dat Jeugd- en Jongerenwerk, intensief gebruik gaat maken van 
sociale media (dus aanwezig is binnen de digitale leefwereld) om zoveel mogelijk 
Lansingerlandse jongeren, met een leeftijd van zo’n 10 tot 25 jaar, te bereiken en te 
ondersteunen bij (latente) hulpvragen. 
Talentontwikkeling moet vanuit eigen kracht van de jongere, het gezin en de buurt 
gestimuleerd en ondersteund worden. Waar nodig wordt begeleiding door professionals 
aangeboden. 
 
Uitgaan in Lansingerland 
Leefbaar 3B vindt dat voor de jeugd in Lansingerland meer uitgaansmogelijkheden moeten 
komen. Uiteraard gaan jongeren, maar ook volwassenen, ook naar uitgaansgelegenheden 
buiten Lansingerland. Daarvoor zijn ’s nachts OV-verbindingen tussen onze dorpen met 
Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer nodig. 
 
Chillplekken 
Leefbaar 3B vindt dat in overleg met jongeren en de buurt voldoende (overdekte) 
ontmoetingsplaatsen (Chillplekken), met gratis wifi, gerealiseerd moeten worden. 
 
Opvoedkundige steun 
Leefbaar 3B vindt dat het voorkomen van problemen van jongeren de beste jeugdzorg is. Als 
het toch even wat moeilijker gaat, betekent dit dat samen met de jongere en 
ouders/verzorgers gekeken moet worden naar wat mogelijk is voordat professionele zorg 
wordt ingezet. Opvoedkundige steun voor ouders is belangrijk. 
 
Vroeg signaleren problemen 
Leefbaar 3B wil inzetten op snelle onderkenning van opvoedkundige problemen zodat de 
passende jeugdhulp vlug ingeschakeld kan worden. Efficiënte afstemming en inzet van 
coaches op scholen, schoolmaatschappelijk werk, jeugd- en jongerenwerker, 
praktijkondersteuner huisarts en Jeugd en Jongerenwerk is hard nodig in het belang van het 
kind en heeft een positieve invloed op het beheersen van de kosten van de jeugdzorg. Zet 
niet alleen in op de harde kern van probleemveroorzakers, maar investeer positief en 
productief op zij die hier mee in contact (dreigen) te komen. 
 
Strakke sturing zorgaanbieders 
Leefbaar 3B wil voorkomen dat grote zorgaanbieders in de jeugdzorg (waar we van 
afhankelijk zijn) omvallen terwijl kleine aanbieders veel winst maken. Dit vraagt om strakke 
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sturing van de gemeente en de gemeenschappelijke regio. De wachttijd voor urgente 
hulpvragen moet minimaal zijn. 
 
Cliëntenraad 
Leefbaar 3B vindt dat het instellen van een cliëntenraad of gebruikersplatform belangrijk is 
om de toegang voor hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein te verbeteren. 
 
Basisscholen 
In de nieuwe woonwijk Wilderszijde moeten voor zo’n 1.000 leerlingen basisscholen komen. 
Zoals het er nu naar uitziet zijn dat geen openbare, katholieke of protestants-christelijke 
scholen, maar mogelijk basisscholen met een regionaal karakter. 
Leefbaar 3B vindt dat dit moet veranderen. Het Rijk gaat uiteindelijk bepalen welke 
basisscholen in Wilderszijde komen. Het is in de visie van Leefbaar 3B niet juist dat in 
Wilderszijde basisscholen komen met een regionaal karakter. De nieuwe bewoners van 
Wilderszijde moeten voor de basisschool van hun kinderen, via postcodebeleid, in hun eigen 
wijk terecht kunnen. 
 
Standpunten Leefbaar 3B 
 Blijvend investeren in onze jongeren met betrekking tot vroegtijdige signalering van 

problemen waar jongeren mee worstelen, door meer gecoördineerde inzet van 
coaches op scholen en het schoolmaatschappelijkwerk. 

 Geen wachtlijst bij jeugdzorg. Snelle onderkenning van een probleem dat een jongere 
heeft, zodat in een vroeg stadium hulp ingeschakeld kan worden. 

 Meer uitgaansmogelijkheden voor jeugd in Lansingerland. 
 De twee nachtbussen (BOB-bus) naar Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs (beiden via 

Bergschenhoek) moeten, als alle Coronamaatregelen vervallen, vrijdag- en 
zaterdagnacht weer gaan rijden. 

 Als alle Coronamaatregelen vervallen, zet Leefbaar 3B er weer op in dat de metro 
vrijdag- en zaterdagnacht pas om 01:30 uur aan de laatste rit begint. 

 Onze jeugd mag niet in armoede opgroeien. De gemeente Lansingerland organiseert 
rondom het betreffende gezin een op maat gerichte aanpak. 

 Sport moet voor alle jongeren toegankelijk en betaalbaar zijn. 
 Leefbaar 3B wil vanuit de gemeente samenwerking tussen de jongerenorganisaties 

stimuleren. 
 Praten met jongeren in plaats van over jongeren. Jongerenwerkers moeten buiten 

zijn, zoals op straat, ontmoetingsplaatsen en sportverenigingen, maar ook binnen 
zoals op scholen. Inzetten op het ontdekken en versterken van talenten. 

 De gemeente zet zich, samen met het lokale bedrijfsleven, in voor het aan een baan 
helpen van alle Lansingerlandse schoolverlaters. 

 De gemeente stimuleert het lokale bedrijfsleven om stageplekken beschikbaar te 
stellen. 

 In elke woonwijk moeten voldoende veilige speelmogelijkheden aanwezig zijn voor 
kinderen van alle leeftijdsgroepen. 

 De gemeente zorgt voor een gevarieerde vrijetijdsbesteding in de buitenruimte. Ook 
voorzieningen voor niet-georganiseerde sport- en bewegingsactiviteiten, zoals 
skaten, Cruyff Courts, Krajicek Playgrounds, freerunners of sportbox (kist met fitness- 
en trainingmaterialen die met een app te openen is) moeten samen met de jongeren 
worden gerealiseerd. 

 Schoolgebouwen moeten duurzaam zijn, met speciale aandacht voor het 
binnenklimaat en goede ventilatie. 
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6.5. 55-Plus en Ouderen 

Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Naast 
woningaanpassingen is ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers van groot belang. 
Leefbaar 3B wil dat onze ouderen menselijk en met respect worden behandeld en waardig 
kunnen wonen. Hulp van de gemeente is in hoofdzaak gericht op senioren die niet goed 
meer voor zich zelf kunnen zorgen.  
 
Nieuw ouderenbeleid 
Voor de huishoudelijke hulp moet het “praatje pot” met de ouderen nog steeds een 
prominente plek innemen. De menselijke maat is daarbij heel belangrijk. Sociaal isolement 
van ouderen moet worden voorkomen en als het er is, worden aangepakt. Een goed, nieuw 
op te zetten, ouderenbeleid moet snel ontwikkeld worden. Leefbaar 3B vindt dat de 
gemeente de regie moet nemen van het ouderenbeleid.  
 
Invoeren thuisbezoek 
Omdat ouderen steeds langer thuis moeten wonen, moeten bezoeken aan 75+ inwoners, die 
nog zelfstandig thuis wonen, nu echt ingevoerd worden. Allereerst bij de alleroudste 
inwoners. 
 
Ondersteunen van mantelzorgers 
Leefbaar 3B vindt dat professionele ondersteuning van mantelzorgers moet worden 
georganiseerd, mede in verband met de complexiteit van de zorg. 
 
Woonvormen voor dementie 
Leefbaar 3B vindt dat rekening gehouden moet worden met een gestaag toenemend aantal 
inwoners met dementie. Dit vraagt nieuwe woonvormen waar inwoners met dementie tijdig 
heen kunnen, zonder Wlz-indicatie. 
 
Signaleren eenzaamheid 
Leefbaar 3B zal het beleid en de inspanningen van de zorgaanbieders kritisch blijven volgen. 
Buurttoezicht kan een rol spelen in het signaleren van eenzaamheid en problemen waar 
ouderen mee te maken hebben.  
 
Noodopvang ouderen 
Door het steeds langer thuis wonen wordt de behoefte aan kortdurende (nood)opvang 
gericht op de terugkeer naar de eigen thuissituatie groter. 
 
Zelfredzaamheid 
Leefbaar 3B zet zich nadrukkelijk ook in voor het groot aantal senioren die zelfredzaam zijn. 
Het is essentieel dat alle accommodaties voor hun sociale activiteiten toegankelijk en 
bereikbaar zijn. 
 
Knarrenhofjes 
Leefbaar 3B vindt dat voor senioren meer grondgebonden woningen beschikbaar moeten 
komen in de vorm van hofjes, ook wel Knarrenhofjes genoemd. Niet alle ouderen willen in 
een appartement wonen. 
 
Standpunten Leefbaar 3B 
 Leefbaar 3B wil dat er voor senioren en inwoners met een beperking zeven dagen 

per week vraaggestuurd openbaar vervoer komt met flexibele/variabele in- en 
uitstappunten waardoor een maatwerkverbinding gerealiseerd wordt tussen de drie 
dorpen en de openbaarvervoersknooppunten. 

 Er moet voldoende professionele ondersteuning zijn voor vrijwilligers en 
mantelzorgers. 

 Er mogen geen wachtlijsten zijn om de ouderenadviseur te kunnen ontmoeten.  
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 Ouderen moeten minimaal de geïndiceerde zorg krijgen en niet minder. 
 Sociaal isolement van oudere inwoners in Lansingerland moet te allen tijde 

voorkomen worden. 
 In alle drie de dorpen moeten zorglocaties met een huiskamerfunctie aanwezig en 

voor iedereen toegankelijk zijn. 
 Iedereen moet zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Een 

persoonsgebonden budget heeft, als de cliënt dat wil, de voorkeur boven zorg in 
natura. 

 Kortdurende (nood)opvang na ziekenhuisopname – gericht op de terugkeer naar de 
eigen thuissituatie – moet beschikbaar zijn in Lansingerland. 

 Er moet ingezet worden op woonaccommodatie voor beginnend dementerende 
inwoners, die geen indicatie voor een verpleeghuis hebben, maar ook niet meer 
zelfstandig thuis kunnen wonen. 

 Social talk, tijd voor het bekende “praatje pot”. De menselijke maat moet terug bij de 
huishoudelijke ondersteuning. 

 Ondersteunende diensten als maaltijdvoorziening, vervoer, alarmering, 
ouderenadviseur en hand- en spandiensten aan huis moeten binnen Lansingerland 
voor senioren gegarandeerd beschikbaar zijn. 

 Vrijwilligers en mantelzorgers worden door de gemeente ondersteund. Eens per jaar 
voor elke mantelzorger een cadeautje (mantelzorgcompliment) als dank voor de 
inzet. 

 Er moeten voldoende maatschappelijke voorzieningen voor zelfredzame ouderen in 
de drie dorpen zijn. 

 Knarrenhofjes voor senioren, die nog zelfstandig kunnen wonen. 
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6.6. Dorpskarakter en Dorpsbinding 

De mate waarin inwoners zich met het dorp verbonden voelen en een eigen 
verantwoordelijkheid krijgen of nemen, is onlosmakelijk verbonden aan hoe de leefbaarheid 
wordt gewaardeerd. Lansingerland – nog niet zo lang geleden drie dorpen met ieder een 
eigen karakter – verstedelijkt steeds verder. Een niet tegen te houden ontwikkeling die ook 
veel voordelen met zich meebrengt. Niettemin wordt gestreefd naar het optimale behoud van 
het dorpse karakter. Daarbij is de afgelopen jaren de nadruk van de aanwezigheid van 
voorzieningen om elkaar te kunnen ontmoeten, verschoven naar de bereikbaarheid en 
modernisering ervan. 
 
Openbaar vervoer tussen de kernen 
Bereikbaarheid van alle voorzieningen in onze gemeente is vooral een probleem voor 
jongeren en senioren zonder auto of rijbewijs. Het OV is voor hen heel belangrijk. 
Leefbaar 3B vindt dat busverbindingen binnen de dorpen en tussen de dorpen onderling 
noodzakelijk zijn en zet zich daarvoor in. 
 
Voldoende parkeermogelijkheid en gratis parkeren 
Steeds meer huishoudens bestaan uit tweeverdieners en hebben meerdere auto’s. Dat 
brengt uitdagingen met zich mee in parkeervoorzieningen. Leefbaar 3B wil dat mensen 
vlakbij hun woning hun auto kunnen parkeren. Als inwoners hun eigen kern of andere 
dorpskern bezoeken, moeten zij gratis hun auto kunnen parkeren. Er moeten voldoende 
parkeerplaatsen zijn in de winkelcentra van Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en 
Rodenrijs, die door bewegwijzering goed worden aangegeven. 
  
Bibliotheek 
De bibliotheek is een sterk voorbeeld van een voorziening die voortdurend moderniseert. De 
bibliotheek vormt in toenemende mate het middelpunt en de stimulator van talrijke 
initiatieven en activiteiten binnen het eigen dorp op het gebied van cultuur, ontwikkeling en 
ontspanning. De maatschappelijke rol van de bibliotheek moet meer bekend worden bij onze 
inwoners. 
 
Cultuur 
Leefbaar 3B vindt het culturele leven in Lansingerland belangrijk. De uitgaven aan cultuur 
zijn in Lansingerland lager dan de omliggende gemeenten. Leefbaar 3B wil dat er meer 
budget wordt vrijgemaakt voor culturele doeleinden.  
Cultuur motiveert inwoners om zich te ontwikkelen, het vergroot de mentale weerbaarheid en 
het zorgt voor sociale samenhang in de omgeving. Cultuur is een verbindende factor voor 
inwoners van jong tot oud, uit alle sociale lagen van de bevolking en bevordert het 
tegengaan van eenzaamheid en isolatie. Creatief talent in alle genres en disciplines dient 
voldoende kansen en mogelijkheden te krijgen om zich artistiek te ontplooien, temeer om 
creatie en innovatie te stimuleren. 
Leefbaar 3B vindt het ook belangrijk dat zo veel mogelijk jongeren in contact komen met 
cultuur, omdat het helpt in de ontwikkeling en visievorming. Niet alleen klassieke vormen van 
cultuur moeten aandacht krijgen, maar ook nieuwere methoden zoals live streaming, 
vertellende audio-tours of gaming, die aansluiten bij de huidige digitale wereld en cultuur op 
afstand toegankelijker maken.  
 
Het cultuurhuis dat in het nieuwe deel van het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs wordt 
gebouwd, zal het cultuuraanbod in Lansingerland verlevendigen. Leefbaar 3B wil met 
hybride (live streaming) voorstellingen vanuit het cultuurhuis mogelijk maken dat meer 
mensen betaalbaar cultuur thuis krijgen. 
 
Muziekonderwijs 
Leefbaar 3B vindt muziekonderwijs van belang. Creativiteit en muzikaliteit moet al op jonge 
leeftijd een kans krijgen. 
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Eenvoudige verantwoording kleine subsidies 
Leefbaar 3B vindt dat organisaties met een maatschappelijk doel voor kleine subsidies een 
eenvoudige verantwoording hoeven af te leggen. 
 
Historie koesteren 
De drie historische verenigingen zijn belangrijk voor de geschiedenis van Bleiswijk, 
Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Het zou mooi zijn als bij het huidige museum in 
Bleiswijk ook historisch materiaal van de andere twee dorpen bijeengebracht kan worden. 
Misschien is dan een nieuwe museumlocatie in het gemeentehuis wel een mogelijkheid. 
Leefbaar 3B wil dat deze mogelijkheden, in samenwerking met de drie oudheidkundige 
verenigingen, worden onderzocht op haalbaarheid. 
 
Goed onderhoud sport-, cultuur- en recreatievoorzieningen 
Sport en bewegen is een vanzelfsprekendheid en dat moet zo blijven, omdat het zowel de 
gezondheid raakt als een mogelijkheid is elkaar te ontmoeten. 
Leefbaar 3B vindt dat sport-, cultuur- en recreatievoorzieningen kwalitatief goed moeten zijn 
en mee moeten groeien met de toename van het aantal inwoners. 
Leefbaar 3B wil dat sportaccommodaties waar nodig moeten worden gemoderniseerd en 
uitgebreid. Denk onder andere aan vergroting van zwembad De Windas en een atletiekbaan, 
die er nu nog niet is. 
Leefbaar 3B is van mening dat het rijke verenigingsleven dat Lansingerland zo kenmerkt, 
blijvend moet worden ondersteund. Nieuwe recreatieve ontwikkelingen – zoals bij de niet 
georganiseerde sporten – moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd. 
De openbare buitensportvoorzieningen moeten zo goed mogelijk worden onderhouden. 
 
Betaalbare sport- kunst en cultuuraccommodaties 
Leefbaar 3B vindt dat de sport en de kunst- en cultuursector geen huurverhoging van 
gemeentelijke accommodaties moeten krijgen zolang Lansingerland behoort tot één van de 
duurste gemeenten in de omgeving. 
 
G-sporten 
Leefbaar 3B wil dat sport toegankelijk wordt voor mensen met een beperking. G-sport moet 
financieel ondersteund worden door de gemeente. 
 
Toegankelijke gemeente 
Lansingerland is een gemeente waar alle inwoners fijn en plezierig kunnen wonen en dat 
moet zo blijven. Leefbaar 3B vindt dat het in Lansingerland niet mag uitmaken of je wel of 
niet een beperking hebt. De gemeente is toegankelijk voor iedereen. 
 
Inclusieve gemeente 
Leefbaar 3B vindt dat Lansingerland een gemeente moet zijn waar iedereen met plezier en 
veilig kan wonen en verblijven en zal zich met overtuiging blijven inzetten om dat te 
realiseren. 
 
Standpunten Leefbaar 3B 
 De drie dorpen moeten elk een winkelcentrum hebben met een aantrekkelijk 

winkelconcept, waarmee leegstand wordt voorkomen en winkeliers zich graag 
vestigen. Een gevarieerd en ruim horeca hoort daarbij. 

 De drie dorpen moeten met busverbindingen goed met elkaar verbonden zijn. 
 Gratis parkeren in Lansingerland. 
 Er moeten voldoende parkeerplaatsen zijn in de winkelcentra van Bleiswijk, 

Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs, die door richtingborden goed worden 
aangegeven. 
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 Er moeten ruim voldoende (zo mogelijk bewaakte) fietsparkeerplaatsen zijn in de 
winkelcentra, bij de twee metrostations van de Randstadrail, bij station 
Lansingerland-Zoetermeer en langs de haltes van de ZoRo-busbaan. 

 In ieder dorp moet een bibliotheek blijven, die tevens functioneert als aansprekende 
centrale ontmoetingsplek voor inwoners, bedrijven, verenigingen en is daardoor een 
lokaal informatie punt. 

 Het gemeentelijk servicepunt in het dorpscentrum van Bleiswijk blijft behouden. 
 Gemeentelijke accommodaties moeten rolstoeltoegankelijk zijn. 
 Het openbaar gebied moet geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. 
 Het rijke verenigingsleven, dat Lansingerland zo kenmerkt, kan op de steun van 

Leefbaar 3B blijven rekenen. 
 Geen huurverhoging gemeentelijke accommodaties voor sport, kunst- en 

cultuursector. 
 Sportvoorzieningen moeten meegroeien met de toename van het aantal inwoners.  
 Sporten voor inwoners met een beperking (G-sport) moet in Lansingerland mogelijk 

zijn.  
 Leefbaar 3B wil dat er meer budget wordt vrijgemaakt voor culturele doeleinden in lijn 

met de gemiddelde uitgaven van omliggende gemeenten. 
 Leefbaar 3B wil dat de historie van Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs 

behouden blijft. Leefbaar 3B wil dat wordt onderzocht – in samenwerking met de drie 
oudheidkundige verenigingen en het Museum Bleiswijk – of er een gezamenlijke, 
volwaardige, museumlocatie mogelijk is.  

 Bijstandsgerechtigden moeten zo snel mogelijk uitstromen naar betaald werk. De 
gemeente biedt daarbij intensieve ondersteuning. 

 Leefbaar 3B wil dat mensen met een bijstandsuitkering zich maximaal inspannen om 
de uitkeringsperiode zo kort mogelijk te houden. 

 Leefbaar 3B verwacht van een inwoner met een bijstandsuitkering een actieve 
tegenprestatie in de vorm van maatschappelijk nuttige werkzaamheden. 

 Misbruik van sociale voorzieningen wordt streng aangepakt. 
 Voor inwoners, die een minimum inkomen hebben, moeten culturele voorzieningen 

en sport gegarandeerd bereikbaar zijn. 
 Statushouders moeten kleinschalig verspreid worden over de drie dorpen. Daarnaast 

moeten zij op weg geholpen worden om te participeren in de Lansingerlandse 
samenleving. 

 Leefbaar 3B wil geen grootschalige opvang (bijvoorbeeld een AZC) binnen de 
gemeentegrenzen. 

 Leefbaar 3B hecht aan een strakke naleving van de inburgerplicht (Nederlandse taal 
begrijpen, spreken, lezen en schrijven). Dit moet aangeboden worden op een bij de 
persoon passend niveau. Het weet hebben van de Nederlandse normen, waarden en 
gebruiken is een essentieel onderdeel van het inburgeren. 

 Het moet statushouders duidelijk worden gemaakt dat in Nederland, dus ook in 
Lansingerland, mannen, vrouwen, homoseksuelen, lesbiennes of van welke aard dan 
ook gelijk worden behandeld en dat zij dat moeten accepteren. 

 Voor imams die oproepen de Nederlandse vrijheden, normen en waarden te negeren 
mag geen plaats zijn in Lansingerland. 
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6.7. Leefomgeving en Duurzaamheid 

Een uitstekende kwaliteit van de woon- en leefomgeving (groen, schoon, heel, en veilig) is 
een belangrijke reden om in één van onze dorpen te (komen) wonen. Een woonwijk binnen 
een dorp is het kleinst beïnvloedbare gebied en zeer bepalend voor inwonerstevredenheid. 
Verbeter je de wijk, dan verbeter je het dorp en je eigen gemeente.  
 
Waarde van groen dicht bij huis 
Er zijn in Lansingerland twee prachtige recreatiegebieden: de Groenzoom en het 
Recreatieschap Rottemeren. Het nabije groen en water is iets om trots op te zijn en om te 
koesteren.  
 
Corona: invloed op onze leefkwaliteit 
De leefkwaliteit in Lansingerland staat door de Coronapandemie sinds maart 2020 onder 
grote druk. De opgelegde beperkingen liggen niet binnen de bevoegdheden van de 
gemeenteraad en het college. Kabinet, Tweede Kamer en in mindere mate de 
burgemeesters van de Veiligheidsregio’s hebben die bevoegdheden. 
Iedereen wordt geraakt door de Corona beperkingen en de druk op ieders schouders is 
enorm groot. Een frisse neus halen kan deze druk iets verminderen: daarom vindt Leefbaar 
3B het belangrijk dat het openbaar groen zo toegankelijk mogelijk blijft, met inachtneming 
van de opgelegde maatregelen. Leefbaar 3B blijft zich inzetten voor initiatieven binnen sport- 
en cultuuractiviteiten die wel kunnen plaatsvinden in deze coronatijd. Samen met 
horecaondernemers is onze inzet blijvend nodig. Ook zolang corona ons leven beheerst, wil 
Leefbaar 3B er het beste van maken, door bijvoorbeeld grotere terrassen langer en jaarrond 
toe te staan. Bij de invoering van 2G of 3G zet de gemeente zich in om – al dan niet met 
(financiële) steun van het Rijk – de lokale sportverenigingen, horeca en niet-essentiële 
winkelexploitanten maximaal te ondersteunen, zodat zij hun activiteiten kunnen blijven 
uitvoeren. 
De tweedeling die in onze samenleving ontstaat is niet wenselijk. Leefbaar 3B blijft juist nu 
graag verbinden en in gesprek met iedereen, maar wel met gezond verstand: intimidatie en 
bedreiging van vrijwilligers en werknemers van de GGD en mensen in de zorg moet hard 
worden aangepakt. 
 
Terughoudend met opofferen van groen 
Veel van de nu nog open ruimtes worden in de planvorming al volgebouwd. 
Leefbaar 3B wil met verder volbouwen van het groen zeer terughoudend omgaan. De 
weinige open ruimtes die een werkelijke bijdrage leveren aan een landelijke uitstraling van 
onze dorpen dienen behouden te blijven. 
Leefbaar 3B is terughoudend ten aanzien van nog verdere bebouwing langs de oude 
woonlinten. De schaarse open plekken moeten niet bebouwd worden. 
 
N209 
Leefbaar 3B vindt dat op korte termijn bij de provinciale weg N209 bij de woongebieden in 
Bergschenhoek en Bleiswijk moet worden ingegrepen. De weg is gevaarlijk. Veel ongevallen, 
ook met al heel wat dodelijke ongelukken. De provincie Zuid-Holland moet bij de N209, net 
als bij de N288 van Gouda richting Utrecht, ingrijpen en dat is: 

1. Verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km/uur waar de weg vlak langs 
woningen loopt. Dit in combinatie met een bijpassende aanpassing van de inrichting 
van de weg. 

2. Bewustwording verkeersveilig gedrag van weggebruikers. 
3. Handhaving van de maximumsnelheid. 

Het terugbrengen van de maximum snelheid heeft ook een gunstig effect op de 
geluidsoverlast van de weg. 
 

http://www.leefbaar3b.nl/


______________________________________________________________________________ 
www.leefbaar3b.nl                                        Verkiezingsprogramma 2022 – 2026                                                   Pagina 23  

Deelscooters 
In het straatbeeld verschijnen steeds meer elektrische deelscooters. Op zichzelf een goede 
duurzame schakel in het op een makkelijke manier kunnen verplaatsen binnen onze dorpen. 
Een grote ergernis is het lukraak parkeren van de scooters. Ze blokkeren vaak trottoirs, 
oversteekplaatsen en uitritten. 
Leefbaar 3B vindt dat bekeuren een goed middel is om dit slechte parkeergedrag te 
corrigeren. 
 
Rotterdam The Hague Airport 
Een vliegveld dichtbij huis en bedrijf heeft een meerwaarde voor Lansingerland. 
Desalniettemin vindt Leefbaar 3B dat de huidige geluidsruimte van het vliegveld niet vergroot 
mag worden. Ook vindt Leefbaar 3B dat het splitsen van de geluidruimtes voor 
traumahelikopter en commerciële vluchten niet mag leiden tot meer geluidshinder in 
woongebieden in Lansingerland. Kortom: de geluidshinder van vliegverkeer in Lansingerland 
mag niet meer toenemen. 
 
Drones 
Het gebruik van drones voor commerciële doelstellingen zal de komende jaren fors 
toenemen. 
Leefbaar 3B vindt dat op gemeentelijk en regionaal niveau (MRDH) beleid moet worden 
gemaakt voor het gebruik van drones voor commerciële doeleinden. 
 
Alternatieve vormen van duurzame energie  
Er wordt gewerkt aan een leefbare wereld voor onze kinderen, kleinkinderen en hun 
kinderen. In Lansingerland moet zo zuinig mogelijk worden omgesprongen met energie. 
Waar mogelijk en verantwoord kan het tempo van de Rijksoverheid gevolgd worden bij het 
behalen van de gestelde doelen. Alternatieve vormen van duurzame energie moeten worden 
gestimuleerd of dat nu zonne-energie, aardwarmte of welke andere vorm van duurzame 
energie ook is.  
Leefbaar 3B vindt dat voor windturbines in Lansingerland geen ruimte is. Leefbaar 3B zet 
daarom in op geothermie, zonne-energie, warmtenetten en goede isolatie. 
 
Niet zomaar van het gas af 
De gemeente moet in haar eigen energiebehoefte overgaan op duurzame energie. De 
rijksoverheid heeft aangegeven dat rond 2050 er geen aardgas meer gebruikt kan worden 
voor de verwarming van huizen en gebouwen. Een belangrijke voorwaarde om van het gas 
af te gaan is allereerst het realiseren van een robuust, intelligent elektriciteitsnetwerk met 
leveringszekerheid. Zo ver is het nog lang niet. 
Leefbaar 3B vindt dat nu rigoureus van het gas afgaan, zonder goed alternatief voor de 
verwarming van huizen, niet verstandig is. 
Het mag nooit zo zijn dat inwoners per saldo op kosten worden gejaagd doordat ze worden 
afgesloten van het gasnet. Of het haalbaar is dat bestaande woningen de komende 15 jaar 
van het gas af gaan valt te betwijfelen. 
Leefbaar 3B vindt dat de energietransitie voor onze inwoners haalbaar en betaalbaar moet 
zijn en als dat niet zo is, gaan we niet van het gas af. 
 
Isoleren en verduurzamen woningen 
Inwoners van Lansingerland moeten positief beïnvloed worden om in en rond hun woning 
met energieverbruik zo zuinig mogelijk om te gaan. Woningeigenaren en woningverhuurders 
moeten, als het mogelijk is met subsidie van de rijksoverheid, hun woningen zo goed 
mogelijk isoleren. Isoleren is de eerste stap in het terugdringen van het energieverbruik.  
Leefbaar 3B vindt dat woningeigenaren met een bescheiden besteedbaar inkomen, die hun 
woning willen verduurzamen, in aanmerking moeten komen voor een door de gemeente te 
verstrekken renteloze of bijna renteloze lening. Dat kan via een gemeentelijk revolverend 
fonds. 
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Inzamelhelden 
Leefbaar 3B vindt dat het project duurzaamheid van de winkeliersvereniging Berkel Centrum 
– waarbij door de “Inzamelhelden” met bakfiets (e-trike) bedrijfsafval wordt opgehaald bij 
winkeliers – omarmd moet worden door de gemeente. Het scheidingspercentage van het 
afval is enorm toegenomen, maar ook het aantal vrachtwagenbewegingen in en rond het 
winkelcentrum is aanzienlijk verminderd. Ook in Bergschenhoek en Bleiswijk moeten de 
“Inzamelhelden” aan de gang kunnen gaan. 
 
Regenwater en riolering 
Vanwege de steeds toenemende hoeveelheid hoosbuien is het ook in Lansingerland van 
groot belang dat het regenwater niet meer via het riool geloosd wordt, maar vastgehouden 
wordt op de plaats waar de regen valt. Daar moet het regenwater vervolgens rustig in de 
grond kunnen zakken. Het rioolstelsel wordt dan minder vaak overbelast. 
Leefbaar 3B vindt dat alle nieuwe of te vernieuwen parkeerplaatsen moeten worden 
aangelegd met waterdoorlatende grastegels. Ook moet gestimuleerd worden dat inwoners 
hun tuin niet helemaal vol leggen met tegels. 
 
Waterkwaliteit 
De kwaliteit van het oppervlaktewater in Lansingerland is op veel plaatsen zeer matig. 
Leefbaar 3B vindt dat de gemeente en de waterschappen in samenwerking met de vervuilers 
er gezamenlijk voor moeten zorgen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater sterk verbetert. 
Het uitgangspunt dient te zijn dat onze kinderen veilig in de Rotte en andere 
oppervlaktewateren kunnen zwemmen. 
 
Hondenpoep en hondenbelasting 
Hondenpoep is nog altijd een grote bron van ergernis, ook van veel hondenbezitters. De 
hondenbezitters zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep van hun eigen 
hond. 
Leefbaar 3B vindt dat de gemeente de opbrengsten van de hondenbelasting alleen moet 
gebruiken voor faciliteiten ten behoeve van hondenbezitters en hun honden. Meer 
uitrenvelden, uitbreiding van het aantal afvalbakken en het regelmatig legen daarvan. Ook de 
kosten van handhaving worden uit de inkomsten hondenbelasting betaald. 
 
Plastic zakken weg 
Leefbaar 3B vindt dat zodra er capaciteit in de fabriek is om ook voor Lansingerland PMD 
(Plastic, Metalen blikjes en Drankkartonnen) uit het restafval te halen (nascheiding), afscheid 
genomen kan worden van de plastic zakken aan de lantaarnpalen in Lansingerland, onder 
de voorwaarde dat de kosten voor de inwoner niet toenemen. 
 
Standpunten Leefbaar 3B 
 Het onderhoudsniveau in de openbare ruimte (groen en wegen) moet op het bijna 

hoogste niveau B blijven. 
 Pas van het aardgas af als haalbare en betaalbare alternatieven voorhanden zijn. 
 Geen windturbines in Lansingerland. 
 Leefbaar 3B wil dat er voldoende openbare laadpunten zijn voor elektrisch vervoer. 
 Inwonersinitiatieven om lokaal energie op te wekken kunnen op de steun van 

Leefbaar 3B rekenen. 
 De kwaliteit van het oppervlaktewater moet sterk verbeterd worden. 
 Onderhoud aan en het legen van vuilcontainers in milieuparkjes en ondergrondse 

afvalcontainers vindt grondig en tijdig plaats. 
 Graffiti wordt zo snel mogelijk verwijderd en zwerfafval dient zo snel mogelijk 

opgeruimd te worden. 
 Leefbaar 3B wil dat projectontwikkelaars verplicht worden in nieuw te bouwen 

woonwijken een zo snel mogelijke internetverbinding aan te leggen. 
 Leefbaar 3B verzet zich tegen verdere woningbouwplannen in de Groenzoom, het 

Recreatieschap Rottemeren en de schaarse open plekken langs de woonlinten. 
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 Leefbaar 3B vindt het behoud en de leefbaarheid van het aan de rand van de 
Rottezoom gelegen buurtschap De Kruisweg en het buurtschap Rotte belangrijk. 

 Bouwkavels aanbieden waarop de eigenaar naar eigen inzicht kan bouwen zonder 
welstandsadvies. Wel moet dat gebeuren met inachtneming van de in het 
bestemmingsplan vastgelegde maximale bouwoppervlakte, nok- en goothoogte. 

 Hinderlijk geparkeerde elektrische deelscooters moeten worden bekeurd. 
 De snelheid op N209 moet waar deze nabij woningbouw ligt, vanwege veiligheid en 

geluidsoverlast, teruggebracht worden naar 60 km/u. 
 Leefbaar 3B is tegen iedere verdere uitbreiding van geluidshinder van vliegveld 

Rotterdam The Hague Airport en is tegen nachtvluchten, met uitzondering van de 
traumahelikopter en een zeer beperkt aantal nachtvluchten dat wettelijk bepaald is. 
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6.8. Economie en ondernemen 

De bedrijventerreinen van Lansingerland liggen midden in het hart van de Metropoolregio, 
het economisch hart van de Randstad en ademen een sfeer van ondernemerschap en 
innovatie in verschillende bedrijfstakken. Naast de glastuinbouw en veel bedrijven met 
verschillende activiteiten neemt de logistieke sector een belangrijke plek in. Samen met 
distributiecentra van grote supermarkten en webwinkels realiseren al die bedrijven veel 
economische kracht en bieden veel werkgelegenheid in Lansingerland. 
 
Agricultuur 
Lansingerlandse agrobedrijven spelen een baanbrekende rol bij de ontwikkeling en 
introductie van moderne en vernieuwende technieken, waarbij slimme energieconcepten een 
uitstekende bijdrage leveren aan een steeds groter wordende wereldwijde behoefte aan 
voedsel, geproduceerd met een steeds lagere belasting van het milieu. De vestiging in 
Bleiswijk van de WUR (Wageningen University & Research) en de Lansingerlandse 
activiteiten van Horti Science zijn daarin van mondiaal belang. 
 
Overlegstructuur 
Leefbaar 3B vindt het belangrijk dat er een gezamenlijke overlegstructuur komt waar het 
bedrijfsleven en de gemeente elkaar ontmoeten en kunnen samenwerken. Leefbaar 3B wil 
dat het Economisch Platform Lansingerland (EPL) en het Economisch Platform Pijnacker-
Nootdorp (EPPN) weer actief worden en een koepel Oostland wordt ingesteld. 
 
Centraal aanspreekpunt voor ondernemers 
De communicatie tussen gemeente en ondernemers verdient verbetering. Zij hebben elkaar 
nodig om te groeien, te ontwikkelen en te ondernemen. 
Leefbaar 3B vindt dat er korte lijnen tussen ondernemers en ambtenaren moeten komen. Dit 
is van groot belang om te voorkomen dat ondernemers bij samenwerking met de gemeente 
tegen onnodige bureaucratie aanlopen. 
Leefbaar 3B wil één centraal aanspreekpunt voor vragen en wensen van ondernemers. 
 
Arbeidsmigranten 
Vanwege de grote hoeveelheid personeel dat nodig is, moet ook gebruik gemaakt worden 
van arbeidsmigranten. 
Leefbaar 3B vindt dat de gemeente planologisch moet meewerken om huisvesting voor 
arbeidsmigranten mogelijk te maken, zonder dat inwoners van Lansingerland nog langer 
moeten wachten op een woning. 
 
Lokaal inkopen 
Leefbaar 3B vindt dat de gemeente bij het eigen inkoopbeleid moet inzetten op lokaal en 
regionaal inkopen. De gemeente moet bij lokale bedrijven en lokale ZZP-ers uitvraag doen of 
zij werkzaamheden voor de gemeente kunnen doen. Bedrijven in de eigen gemeente en in 
de regio Oostland verdienen meer kansen. 
 
Arbeidsmarkt en onderwijs 
De relatie tussen arbeidsmarkt en onderwijs is heel belangrijk. 
Leefbaar 3B vindt dat gemeente en ondernemers hier gezamenlijk moeten optrekken om er 
voor te zorgen dat voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar blijft. 
Leefbaar 3B vindt dat het college van Burgemeester en Wethouders bij de vele bedrijven in 
onze gemeente moet aandringen op stageplekken en werkplekken voor schoolverlaters. 
 
Aantrekkelijke winkelcentra 
Leefbaar 3B vindt dat gemeente, winkeliers en de horeca samen moeten optrekken om onze 
winkelcentra nog aantrekkelijker te maken. Verblijfskwaliteit in onze winkelcentra is van groot 
belang en wordt mede mogelijk gemaakt door de horeca met hun terrassen. 
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Ondernemen en recreatie 
De recreatiemogelijkheden in Lansingerland met het Recreatieschap Rottemeren en de 
Groenzoom tussen Berkel en Pijnacker zijn behoorlijk toegenomen. 
Leefbaar 3B vindt dat de economische kracht van de recreatieve sector, met behoud van de 
huidige groenbeleving, moet worden uitgebouwd. 
 
Bedrijventerreinen 
Goede samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven is en blijft een noodzaak. De 
huidige bedrijventerreinen en de gedeeltes van bedrijvenparken die nog in ontwikkeling zijn, 
moeten zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt voor de huidige ondernemers en voor de 
ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten, uitbreiden of beginnen. 
Leefbaar 3B vindt het heel belangrijk is dat er geen onnodige regelgeving (o.a. 
welstandsbeleid) is: dat werkt beknellend en jaagt ondernemers weg. 
 
Standpunten Leefbaar 3B 
 Ondernemers zijn de economische motor van Lansingerland. Lansingerland moet 

hen koesteren. 
 Goede communicatie tussen gemeentehuis en ondernemers: één centraal 

aanspreekpunt (accountmanager) voor (startende) ondernemers. 
 Ontwikkeling, positionering en profilering van het Oostland als Greenport stimuleren. 
 De gemeente moet binnen zijn vermogen innovatieve activiteiten van glastuinbouw 

en andere bedrijven stimuleren en zo nodig planologisch meewerken. 
 Planologisch meer ruimte voor ondernemers om huisvesting van arbeidsmigranten 

mogelijk te maken. 
 Bij bedrijven aandringen op stageplekken en werkplekken voor schoolverlaters. De 

gemeente heeft hier een duidelijke voorbeeldfunctie. 
 De gemeente koopt voor zichzelf zo veel mogelijk goederen en diensten in bij lokale 

en regionale bedrijven en ZZP-ers. 
 Zet in op een economische samenwerking van de gemeenten Lansingerland en 

Pijnacker-Nootdorp met de bedrijvenkoepel Oostland. 
 Stimuleren economische kracht van de recreatieve sector. 
 Goede samenwerking tussen winkeliersverenigingen en gemeente. 
 Winkelcentra met allure door mooie terrassen van de horeca en een openbaar gebied 

dat schoon, heel en veilig is.  
 Om de economie in de regio en in Lansingerland op stoom te houden c.q. te 

vergroten, moet blijvend geïnvesteerd worden in wonen, bereikbaarheid en 
werkgelegenheid. 
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6.9. Financiën 

Leefbaar 3B heeft als grootste fractie in de raad, samen met de coalitiepartners, de 
afgelopen vier jaar Lansingerland financieel weerbaar gemaakt.  
Ondanks dit goede resultaat zijn er wel degelijk de komende jaren voor onze gemeente 
financiële risico’s. De grootste uitdaging wordt helaas veroorzaakt door de Rijksoverheid, die 
zich naar de inwoners van Nederland en dus ook naar onze inwoners onbetrouwbaar opstelt. 
Daarnaast blijft onze grondpositie risicovol met een potentieel nadeel van € 47,9 miljoen. 
Desondanks wordt deze al dan niet landelijke veroorzaakte problematiek lokaal opgelost. Dat 
doet Leefbaar 3B vanuit solide financieel beleid en vanuit onze lokale kracht. 
 
Niet uitvoeren bij onvoldoende middelen 
Leefbaar 3B blijft te allen tijde scherpe keuzes maken. Dus scherp zijn op de uitgaven, 
waarbij het maatschappelijk belang leidraad moet zijn. Uitgaven die niet langer noodzakelijk 
of passend zijn, worden gestopt. Dit betekent dat de gemeenteraad kritisch moet controleren 
op de resultaten van gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverbanden met andere 
gemeenten). Dit doen wij ook met onze Rijksoverheid. 
Leefbaar 3B vindt dat bij onvoldoende middelen van het Rijk de gemeenteraad het college 
moet adviseren uitvoering te weigeren, omdat voorzieningen als zwembad en bibliotheek 
dan in gevaar komen. 
 
OZB woningen niet verhogen 
Leefbaar 3B vindt dat de lokale lasten voor onze inwoners reëel moeten blijven door de OZB 
voor woningen niet te verhogen. 
 
Kosten huishoudelijk afval en rioolheffing 
Zorgelijk zijn de steeds hoger wordende lasten voor het ophalen en verwerken van 
huishoudelijk afval en de rioolheffing. 
Leefbaar 3B vindt dat de kosten voor de inwoners voor het ophalen van huishoudelijk afval 
en de rioolheffing zo laag mogelijk moeten zijn en niet hoger dan de kostprijs. Dat geldt ook 
voor de prijs van leges en vergunningen die onze inwoners betalen. Ook deze lasten zijn wat 
Leefbaar 3B betreft maximaal kostendekkend. 
 
Geen leges voor maatschappelijk nut 
Leefbaar 3B wil dat voor iedereen toegankelijk activiteiten in het openbaar gebied – die een 
maatschappelijk nut hebben – geen leges verschuldigd zijn. 
 
Gericht inzetten reserves 
Leefbaar 3B wil de komende vier jaar de financieel sterke positie vasthouden en gericht 
inzetten. Waar mogelijk worden de schulden verder afgelost en beheersbaar gehouden. 
Tegelijkertijd worden onze reserves passend ingezet voor investeringen met maatschappelijk 
nut. 
 
Eneco-gelden 
Leefbaar 3B wil de Eneco-gelden (restant circa € 110 miljoen) investeren in samenspraak 
met de inwoners via een burgerparticipatietraject. 
 
“Subsidioloog” voor Europese subsidies 
Leefbaar 3B wil extra inkomsten genereren door beter gebruik te maken van regionale, 
nationale en Europese subsidiemogelijkheden. Specialistische ambtelijke inzet is daarvoor 
nodig en zal naar inschatting het salaris dubbel en dwars terugverdienen. 
 
Risicoanalyse 
Leefbaar 3B vindt dat jaarlijks actief moet worden bijgestuurd op uit te voeren of in de 
planning staande projecten. Een jaarlijkse geactualiseerde risicoanalyse is noodzakelijk. 
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Leefbaar 3B vindt dat de gemeente zeer terughoudend moet zijn met de aanschaf van 
nieuwe gronden. 
 
Begrijpelijk huishoudboekje 
De gemeente int een aantal belastingen om daarvoor dienstverlening aan onze inwoners te 
leveren. Omdat het hier geld van de inwoners betreft, is het van belang om overzichtelijk en 
voor iedereen begrijpelijk weer te geven hoe het gemeentelijk huishoudboekje eruit ziet. 
Daarnaast is onze begroting structureel (meerjarig) in evenwicht. Dat betekent dat niet meer 
wordt uitgeven dan er binnenkomt. 
 
Standpunten Leefbaar 3B 
 Lokale lasten: 

- OZB niet verhogen. 
- Afvalstoffen- en rioolheffing maximaal kostprijs. 
- Leges en vergunningen maximaal kostprijs. 

 Geen leges verschuldigd voor activiteiten in het openbaar gebied, die een 
maatschappelijk nut hebben. 

 Direct invoeren verblijfsbelasting of forensenbelasting voor iedereen die tijdelijk in 
Lansingerland verblijft en gebruik maakt van alle voorzieningen (seizoenarbeiders). 

 Financiële positie: 
- De schuldquote (verhouding tussen netto schuldbedrag en de jaarlijkse 

inkomsten) moet minimaal neutraal zijn. 
- Financiële reserves worden ingezet voor maatschappelijk verantwoorde 

investeringen. 
- Besteding van de resterende Eneco-gelden (circa € 110 miljoen) wordt samen 

met inwoners ingezet. 
- Terughoudend bij aankoop van nieuwe gronden. 
- Risico’s worden gemonitord en er wordt jaarlijks op gestuurd. Daarbij wordt 

een weerstandsvermogen gehanteerd van minimaal 1,2 (minimaal 120% 
reserve ten opzichte van de risico’s). 

- Aanstellen van een “Subsidioloog” om extra inkomstenstromen te openen. 
 Het gemeentelijke huishoudboekje moet meerjarig in orde zijn en transparant en 

inzichtelijk voor iedereen. 
 Scherpe keuzes: 

- Uitgaven worden kritisch bezien op het maatschappelijk effect. 
- Kritische controle op resultaten en het functioneren van gemeenschappelijke 

regelingen. 
- Geen taken van de rijksoverheid uitvoeren als vanuit het rijk onvoldoende 

middelen beschikbaar worden gesteld om de kosten te dekken. 
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7. Kandidatenlijst Leefbaar 3B 

Gemeenteraadsverkiezingen Lansingerland woensdag 16 maart 2022 
 
 
 

 Naam 
1 Simon Fortuyn 
2 Don van Doorn 
3 Carin van Rooijen 
4 Johan Philippens 
5 Marjolein Gielis 
6 Jan Pieter Blonk 
7 Machiel Crielaard 
8 Jean-Paul Meuldijk 
9 Terry Duivesteijn 

10 Léon Erwich 
11 Roy Diepeveen 
12 Desi Beans 
13 Hans Wiersema 
14 Susan de Kluis 
15 Georgine Zwinkels 
16 Sebastiaan Feijtel 
17 Hugo Groeneveld 
18 John Meijer 
19 Patrick Thomas 
20 Suzanne Ruigrok 
21 Nico Goedegebure 
22 Hans Dirkzwager 
23 Ad Heintz 
24 Ruud Veldkamp 
25 Lucinda Spuijbroek 
26 Dave Salomons 
27 Martin Steentjes 
28 Wil Westra 
29 Elsbeth van Leeuwen 
30 Wouter Hoppenbrouwer 
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