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Voorwoord 
 
Beste Oegstgeestenaar, 

 

Met Corona tonen onze docenten, ondernemers en hulpverleners een enorme veerkracht en onze verenigingen en 

maatschappelijke organisaties een ongelofelijke flexibiliteit. Het zijn tijden waarin we veel vaker thuis aanwezig zijn in ons 

prachtige dorp en intensief gebruik maken van alles wat Oegstgeest te bieden heeft. D66 wil deze thuisomgeving 

verbeteren door in te zetten op meer groen, de basis op orde bij het onderhoud en het samen met inwoners verbeteren van 

alle voorzieningen voor jong en oud. 

 

De problemen hebben zich de afgelopen jaren opgestapeld. De kwaliteit van Oegstgeest als woongemeente staat onder 

druk, onze scholen, bruggen en wegen zakken vanwege achterstallig onderhoud door de ondergrens. De gemeente kan 

maar met moeite goede ambtenaren vinden en is steeds minder goed bereikbaar. Het vertrouwen in het bestuur is alleen 

maar minder geworden. Ondertussen zijn er geen passende woningen voor starters, lagere inkomens of ouderen met een 

zorgbehoefte. Trajecten rond Endegeest, de brug bij Poelgeest of de Leo Kanner duren jaren en leiden tot conflicten tussen 

gemeente en inwoners. Daarnaast neemt de invloed van Oegstgeest op belangrijke regionale keuzes steeds verder af door 

de verslechterde verhoudingen met buurgemeenten. Deze spiraal naar beneden moet doorbroken worden. 

 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Oegstgeest, waarin wij kiezen om weer te investeren in ons dorp. Helaas 

heeft Corona ook invloed gehad op hoe dit programma tot stand is gekomen. Onder normale omstandigheden organiseren 

we graag themasessies met betrokkenen en gaan we de straat op om met iedereen in gesprek te zijn. We zijn erg blij met 

de (digitale) contacten die er geweest zijn met actieve dorpsgenoten als die van de Huurdersvereniging MeerWonen, de 

vereniging Oegstgeester Hofjes of de Oegstgeester Sport Federatie om er maar een paar te noemen. Ook zijn er gelukkig 

genoeg inwoners die hun mening digitaal aan ons doorgeven. Wij hebben dit verwerkt in onze visie en keuzes op de 

belangrijke thema’s voor 2022 – 2026 en willen hier met uw steun mee aan de slag. 

 

We zijn ons bewust dat de bomen niet naar de hemel groeien, tien jaar achterstallig onderhoud hangt inmiddels als een 

molensteen om de zelfstandigheid van Oegstgeest. Oegstgeest verdient een bestuur dat vooruitkijkt en zorgt dat onze 

leefomgeving en voorzieningen een duurzame toekomst hebben. Maar vooral een bestuur dat een brug slaat tussen 

gemeente en inwoners om samen deze toekomst te realiseren. 

 

De hoofdstukken van ons verkiezingsprogramma kennen 3 rode draden: 

 

Groen wonen: De kwaliteit van Oegstgeest als woongemeente kan alleen overeind blijven als we zorgen voor kwalitatief 

goede duurzame woningen (voor verschillende doelgroepen als leraren, hulpverleners en ouderen) en een robuuste groene 

inbedding. We moeten durven investeren in het versterken van ons groen. Wij als inwoners bepalen hoe Oegstgeest er uit 

moet zien en pakken daarmee regie op al die plannen van ontwikkelaars. 

 

Kansrijk opgroeien: Voorzieningen als scholen, het zwembad en de bibliotheek zijn onmisbaar. Net als de verenigingen en 

vrijwilligers die dagelijks voor ons als inwoners aan de slag zijn. We zorgen dat de basis op orde is met een adequate 

jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning zodat iedereen de kans krijgt om hier aan deel te nemen. We zijn actief in 

gesprek met scholen, sportverenigingen en andere Oegstgeester organisaties en stimuleren initiatieven door drempels weg 

te nemen en actief verbindingen te leggen. 

 

De gemeente voor u: We hebben een gemeente nodig die met de inwoners samen op trekt en ze niet voor voldongen feiten 

plaatst. Die de dienstverlening laagdrempelig maakt voor iedereen die deze nodig heeft. Met wethouders voor wie het 

gesprek in het dorp hoog op de agenda staat en een gemeenteraad die de inbreng vanuit het dorp meeneemt bij het maken 
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van keuzes. Een gemeente die onze verenigingen, winkeliers en andere organisaties serieus neemt en helpt waar het 

bijdraagt aan een betere toekomst voor Oegstgeest. 

 

Deze drie rode draden zijn cruciaal voor een duurzame toekomst voor Oegstgeest. Ze vragen een andere manier van 

werken van de gemeente, een andere manier van samenwerken in het dorp, maar ook een andere manier van politiek 

bedrijven. Transparant en met lef, maar vooral verbindend. Met uw steun kunnen we dit de komende periode samen met u 

realiseren. 

 

We rekenen op uw stem 16 maart 2022! 

“Samen voor een duurzame toekomst.” 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Elfred Bus 

Lijsttrekker D66 Oegstgeest 
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Oegstgeest 
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Jeugd, Onderwijs, Sport en Cultuur 
 
Oegstgeest is een prachtige gemeente om in op te groeien. Met ons rijke verenigingsleven, brede aanbod aan scholen en 

mooie groene openbare ruimte bieden we de Oegstgeester jeugd een goede start in het leven. Dit is echter niet 

vanzelfsprekend. De kwaliteit van het onderwijs staat overal in het land, en dus ook in ons dorp, onder druk. Jongeren 

worstelen nog steeds met hun identiteit en hebben steeds vaker last van depressies of ervaren zelfs burn-out. De druk op 

de jeugdzorg neemt in schrikbarend tempo toe en ook in Oegstgeest groeien nog steeds kinderen op in armoede. De 

gemeente moet er samen met onze inwoners en organisaties voor zorgen dat Oegstgeest een goede plek blijft om op te 

groeien. 

 

Alle kinderen en jongeren in de gemeente Oegstgeest verdienen een gelijke kans op zo goed mogelijk, passend en 

eigentijds onderwijs. Iedereen moet talenten kunnen ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat zij later met plezier en naar vermogen 

kunnen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. In Oegstgeest zijn nagenoeg alle onderwijsmethoden en 

levensbeschouwingen vertegenwoordigd en in iedere buurt zijn één of meerdere scholen gevestigd. Ook lukt het scholen 

om leerlingen succesvol te laten zijn op het niveau dat bij het kind past. 

 

D66 wil dat de gemeente meer ambitie toont. Scholen kunnen het niet alleen, zeker niet in de nasleep van de Coronacrisis, 

waar de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen groter is geworden. Wij willen dat de gemeente proactief samen met 

scholen, ouders, verenigingen, organisaties én natuurlijk de kinderen en jongeren aan de slag gaat. We willen dat de 

gemeente zorgt voor de verbinding tussen scholen, sportclubs, kinderopvang, cultuur en andere verenigingen. Een goed 

afgestemde omgeving voor alle kinderen en jongeren zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en met goede kansen 

kunnen opgroeien. 

 

Buiten schooltijd kunnen kinderen in Oegstgeest bij de verschillende verenigingen sporten. De gemeente werkt intensief 

samen met de clubs aan het optimaal inzetten van terreinen en materialen. Sport moet voor iedereen, jong en oud 

toegankelijk zijn. Bewegen is immers goed voor de mentale en fysieke gezondheid. Samen zorgen gemeente, de regio en de 

sportverenigingen ervoor dat er voldoende faciliteiten aanwezig zijn om iedereen die wil sporten te laten sporten.  

 

Jongeren hebben genoeg mogelijkheden om de deur uit te gaan 

en zich te vermaken. Naast de verschillende sportclubs of 

andere verenigingen kunnen ze op een goede manier terecht in 

de parken en de groene buitenruimte van ons dorp.  

 

Cultuur is belangrijk.  Er is daarom ruimte voor andere activiteiten 

en aandacht voor culturele vorming. Dit helpt ons om het meeste 

te halen uit kunst en cultuur en eraan te kunnen bijdragen. Bij cultuur hoort een moderne bibliotheek die laagdrempelig 

toegankelijk is. Muziek- en cultuuronderwijs worden gestimuleerd en evenementen als de poldercross of de viering van 

Koningsdag versterken onze gemeenschapszin.  

 

We willen een gemeente die werkt aan een inclusieve samenleving en zorgt voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat.

We zorgen voor verbinding tussen scholen, 

sportclubs, kinderopvang, cultuur en andere 

verenigingen. In een goed afgestemde omgeving 

kunnen alle kinderen en jongeren zich optimaal 

ontwikkelen en met goede kansen opgroeien. 
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Onderwijshuisvesting en -ondersteuning 

● De gemeente gaat proactief samen met scholen, ouders, verenigingen en natuurlijk de jongeren aan de slag met een 

lokale agenda om het onderwijs verder te ondersteunen en versterken. 

● Oegstgeest investeert in de kwaliteit van de onderwijshuisvesting, zoals op korte termijn in de gebouwen van de Leo 

Kanner en de Gevers Deutz Terwee. Scholen worden geholpen met kennis en middelen om hun gebouwen te 

verduurzamen, effectief te ventileren en hun terrein te vergroenen. Daarmee draagt de gemeente bij aan een goede 

leeromgeving en zo aan het beter functioneren van scholen en leerlingen. 

● Waar mogelijk heeft het de voorkeur om de basisschool samen met de voorschoolse educatie, de peuterspeelzaal en 

de opvang op één locatie te hebben. Bijzondere aandacht gaat uit naar de verkeersveiligheid rondom scholen om 

iedereen veilig te voet of op de fiets naar school te laten komen. 

● Het project ‘De kindergemeenteraad’ met de basisscholen blijft bestaan. 

 

Sport & Gezondheid 

● Oegstgeest behoudt een eigen zwemvoorziening. De gemeente ondersteunt een brede keuzemogelijkheid aan sporten 

bij sportverenigingen en publiek toegankelijke sportfaciliteiten. 

● De gemeente versterkt de samenwerking tussen scholen en sportclubs zodat kinderen met verschillende sporten in 

aanraking komen. Zo geven we met sportclubs actief invulling aan het sportakkoord en stimuleren we sportclubs om 

sportmateriaal voor breed gebruik beschikbaar te stellen. 

● Samen met inwoners en organisaties werken we toe naar een rookvrije generatie. 

 

Cultuur 

● In Oegstgeest is culturele vorming voor alle kinderen toegankelijk. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerking met lokale 

kunstenaars. We realiseren plekken in het dorp waar lokale kunstenaars hun werk kunnen laten zien. 

● Een moderne bibliotheek is voor iedereen toegankelijk om boeken te lenen, informatie te zoeken, cursussen te volgen, 

mensen te ontmoeten, te studeren en te leren coderen. 

● De gemeente stimuleert de mogelijkheden om muziekonderwijs te volgen. 

● D66 is voor het beschikbaar stellen van bestaande culturele instellingen als ontmoetingslocatie waar verschillende 

activiteiten voor jongeren georganiseerd kunnen worden, zoals gametoernooien, spelmiddagen, debatavonden, enz. 

 

Oog voor elkaar 
● De gemeente moet kinderarmoede in Oegstgeest bestrijden, niemand zou in armoede moeten opgroeien. Om ieder 

kind een eerlijke kans te geven, is bijvoorbeeld een goede tegemoetkoming voor studiefaciliteiten als laptops en 

tablets van groot belang. 

● De gemeente werkt actief samen met scholen aan een (sociaal) veilige omgeving en heeft daarbij aandacht voor de 

prestatiedruk en preventie met het oog op de jeugdzorg. Kinderen moeten de ruimte krijgen om hun eigen identiteit te 

ontdekken. Scholen en sportverenigingen moeten hiervoor een veilige omgeving bieden. Inclusief onderwijs is het 

uitgangspunt en daarbij past het dat scholen discriminatie, bijvoorbeeld op basis van seksuele identiteit, niet tolereren. 

● Kinderen die niet meekomen op het taalniveau van hun leeftijdsgenoten krijgen ondersteuning.  

● D66 is er voor dat verenigingen bijdragen aan de integratie en ook de ontspanning van statushouders. De gemeente 

ondersteunt dit.
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Ruimte, Wonen en Groen 
 
We wonen in Oegstgeest in een mooi en groen dorp met een flinke aantrekkingskracht. Dat blijkt ook uit de groei van onze 

gemeente van zo’n 23.000 inwoners in 2015 naar ruim 25.000 nu, een groei van bijna 9%. Het groene en dorpse karakter 

van Oegstgeest is wat ons dorp zo’n gewilde plaats maakt om te wonen. In de beleving van veel inwoners wordt het groen 

en onderhoud daarvan ervaren als belangrijk onderdeel van de leefomgeving en als een onmisbaar element in het dorp.  

 

De druk op onze schaarse ruimte is groot en we hebben de afgelopen jaren gezien dat geen enkel onderwerp onze 

inwoners zo bezighoudt als hoe we deze beperkte ruimte gebruiken. Natuur, biodiversiteit, waterborging, woningbouw, 

maatschappelijke belangen, sport & recreatie en bescherming van ons erfgoed leven ontzettend in onze gemeenschap. 

Daarnaast heeft Oegstgeest met de winkelgebieden, De Boeg en het Bio Science Park een unieke bedrijvigheid in huis met 

regionale en zelfs internationale uitstraling. Het is aan de gemeente om hier een balans tussen te vinden en al deze 

aspecten zo veel mogelijk met elkaar te verenigen. 

 

De afgelopen jaren heeft het beheer en onderhoud van onze ruimte een forse achterstand opgelopen. Bruggen zijn 

langdurig afgesloten, investeringen in het groen blijven uit en er is al meer dan zeven jaar geen enkele sociale woning in 

Oegstgeest gebouwd. Inwoners moeten steeds langer wachten op een vergunningsaanvraag, er wordt niet altijd goed 

gecommuniceerd over onderhoud en het ontbreekt de gemeente aan een visie op het vlak van ruimtelijke ontwikkelingen. 

Hierdoor gaan allerlei private partijen, soms noodgedwongen en soms gretig, zelf aan de slag. De wensen van de 

gemeenschap lijken hierbij ondergeschikt te worden aan de commerciële belangen van de projectontwikkelaars. Het is 

essentieel dat het gemeentebestuur de regie pakt over de ruimtelijke ontwikkelingen in het dorp. Voorzieningen zoals een 

bibliotheek, een Centrum voor Jeugd en Gezin of een SOEK moeten 

duurzaam gehuisvest worden in Oegstgeest en er moet voldoende 

ruimte beschikbaar zijn voor sport en recreatie. 

 

De komende jaren zal ons dorp verder groeien, maar de kansen om in 

ons mooie dorp te wonen zijn niet gelijk verdeeld. Het is voor veel 

mensen vrijwel onmogelijk geworden om in Oegstgeest een betaalbare woning te kopen of te huren. De wachttijd voor een 

sociale huurwoning is opgelopen tot meer dan 10 jaar. Jonge mensen kunnen amper meer in Oegstgeest terecht en onze 

bevolking vergrijst. Oegstgeest moet voldoen aan haar doelstelling voor woningbouw tot 2030 en de nadruk moet daarbij 

liggen op het corrigeren van de scheefgroei in het woningaanbod. Oegstgeest moet meer sociale woningen en woningen 

voor mensen met een middeninkomen realiseren. Daarnaast moet de doorstroming bevorderd worden door, waar mogelijk, 

scheefwonen aan te pakken en huisvesting voor de oudere doelgroep te realiseren.  

 

Voor de periode na 2030 zijn er in Oegstgeest slechts beperkte mogelijkheden voor verdere groei van de woningvoorraad. 

Nieuwe woningbouw en herstructureringen moeten aan strenge eisen voldoen en ingebed worden in een groene omgeving. 

Huizen moeten met duurzame materialen gebouwd worden en levensloopbestendig en klimaat- en energieneutraal zijn. 

Bouwen doen we voor die doelgroepen die dat het hardste nodig hebben. Zo houden we onze gemeenschap divers en 

vitaal. Op die plekken waar nog mogelijkheden zijn moet de gemeente proactief met de eigenaren in gesprek gaan. 

Kwaliteit, doelgroepenbeleid en robuuste groene inbedding moeten overal het uitgangspunt zijn. Bereikbaarheid, goede 

verkeersafwikkeling en voldoende beschikbaarheid van voorzieningen zijn randvoorwaarden. 

 

We investeren in het versterken van natuur en water in ons dorp. Uitgangspunt is het vergroten van de biodiversiteit en het 

verbinden van groene en blauwe zones en structuren in het dorp. Waardevolle stukken groen maken we waar mogelijk 

onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland om ze zo langdurig te beschermen. Robuust groen beschermt tegen 

hittestress, verlaagt luchtvervuiling, helpt bij waterbeheer en heeft recreatieve waarde voor onze inwoners. De gemeente 

doet dit niet alleen maar kan hierbij gebruik maken van de kennis en het enthousiasme van de bewoners. Het versterken van 

het groen vraagt concrete investeringen. Kwalitatief goed groen is helaas niet gratis, maar de investering zeker waard.

D66 legt voor de woningbouw de nadruk op 
het corrigeren van de scheefgroei in het 
woningaanbod. Oegstgeest moet meer 
sociale woningen en woningen voor mensen 
met een middeninkomen realiseren. 
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Een heldere regie op de ruimtelijke toekomst van Oegstgeest 

● De gemeente formuleert een nieuwe visie op de ruimtelijke toekomst van Oegstgeest met duidelijke keuzes over de 

gewenste ontwikkelingen. Hierin geeft de gemeente aan waar ruimte is voor woningbouw (en voor welke 

doelgroepen), maatschappelijk vastgoed en groen. 

● Oegstgeest zet anti-speculatiemaatregelen en zelfbewoningsplicht in om de woonvoorraad te beschermen. Er komen 

duidelijke woon-kwaliteitseisen, waarin staat waar een zorgwoning of een sociale huurwoning of starterswoning aan 

moet voldoen.  Een sociale huurwoning of starterswoning van 45m2  is niet wenselijk en wordt onmogelijk gemaakt. 

● De gemeente moet op haar eigen grond niet naar winstoptimalisatie streven, maar inzetten op sociale woningbouw 

door MeerWonen of het omzetten naar maatschappelijke bestemmingen. 

● De woonvisie stelt dat 25% van nieuwe projecten sociale woningbouw en 25% middenhuur zijn. Dit handhaven we en 

we zoeken naar projecten waar met behulp van de reserve sociale woningbouw het percentage sociaal met subsidie 

van de gemeente hoger kan zijn. 

● De gemeente versterkt het ambtenarenapparaat op de afdeling Ruimte. Een betere bezetting leidt tot beter 

onderhoud, betere communicatie met inwoners en kortere reactietijden op vergunningsaanvragen. 

 

Concrete locaties met kansen voor betaalbare (zorg)woningen 

● De locatie van de Prof. Dr. Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan heeft potentie voor de bouw van sociale- en 

middeldure huurwoningen, in het bijzonder voor de oudere doelgroep. Een ‘knarrenhof’ of andere vorm van huisvesting 

voor ouderen is een goede optie. 

● Op de locatie van voormalig partycentrum La France past terughoudendheid. Er is een mogelijkheid om hier woningen 

voor mensen met een zorgbehoefte te realiseren. Het huidige plan ‘Patio’ is te hoog en te massief. 

● De antiekzaak de Almondehoeve gaat stoppen. Op deze locatie is de mogelijkheid om een combinatie van een park en 

(sociale) woningbouw te realiseren, waarbij het percentage bebouwing (winkel, huizen en kassen) gelijk blijft. 

● De bestaande bebouwing aan de Piet Heinlaan en de Hazenboslaan bij het Hofbrouckerpark kan vernieuwd worden, 

maar alleen als hier woningen voor mensen met een zorgvraag worden gerealiseerd en met behoud van de 

groenfunctie van het park.  

 

Versterking van het groen 

● De gemeente voltooit de natuurwaardenkaart en gaat op basis daarvan de bestaande groenstructuren versterken en 

de biodiversiteit verhogen. 

● Het Hofbrouckerpark blijft groen en de gemeente investeert in dit park en de kwaliteit van het groen op de Hofdijck. 

Extra toegankelijk groen wordt gecreëerd door de hoogspanningskabels bij de Morsebel onder de grond te brengen. 

● In Nieuw Rhijngeest en op andere plekken in het dorp worden groene oevers aangelegd, planten we nieuwe bomen en 

komen er watertappunten. Het Park Landskroon wordt voorzien van sporttoestellen. 

● Inwoners krijgen de mogelijkheid om een lokaal stukje groen te adopteren. 

 

Maatschappelijk vastgoed 

● De gemeente heronderhandelt de huurprijs van de bibliotheek zodat deze op zijn huidige locatie midden in het dorp 

kan blijven. 

● Samen met de SOEK zoekt de gemeente naar een permanente vestigingsplaats voor de Oegstgeester kringloopwinkel.
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Klimaatdoelen van 
Oegstgeest 
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Onze toekomst 
 
Oegstgeest staat de komende jaren voor een forse opgave. Het veranderen van het klimaat brengt uitdagingen met zich 

mee voor onze groeiende gemeente. Deze opgave negeren is een directe bedreiging voor de leefbaarheid van onze 

gemeenschap. We moeten hier dus mee aan de slag. Dit betekent dat er soms ongemakkelijke of kostbare keuzes gemaakt 

moeten worden. Niets doen of wachten op een perfecte oplossing is uiteindelijk oncomfortabeler, moeilijker en duurder.  

 

De mens is de oorzaak van versnelde klimaatverandering. Ons gedrag kan een verdere verwarming van de aarde 

tegengaan. Overheden, bedrijven en burgers staan voor moeilijke keuzes. Als burger kies je wat je consumeert en met welke 

bedrijven je in zee gaat. Bedrijven richten zich naar wat consumenten van hen vragen. De lokale overheid heeft een 

voorbeeldfunctie hierin. 

 

Verduurzaming leent zich niet voor een traditionele kosten-batenanalyse. Rendement en terugverdienvermogen zijn bij 

vergroening en verduurzaming onvoldoende indicatoren. De gemeente moet keuzes maken die op de lange termijn 

voldoende impact hebben en op korte termijn financierbaar zijn. Verduurzamingsinitiatieven zijn geen kostenposten maar 

onmisbare investeringen in de toekomst van onszelf, onze kinderen en onze gemeenschap. De enorme schommelingen in 

de gasprijzen deze winter laten zien dat we vaart moeten maken met alternatieven voor aardgas. De kosten hiervoor 

moeten evenredig verdeeld worden, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 

 

D66 pleit voor effectieve, creatieve en zorgvuldige verduurzaming. De gemeente moet daarin zelf als eerste het goede 

voorbeeld moet tonen en wil nadrukkelijk de samenwerking opzoeken met inwoners, ondernemers en verenigingen. Zo veel 

mogelijk inwoners en ondernemers moeten kunnen aanhaken bij (lokale) duurzaamheidsinitiatieven, dus ook ZZP-ers en 

minder kansrijke inwoners. Inwoners en organisaties met innovatieve ideeën moeten de ruimte en ondersteuning krijgen om 

te experimenten. De verschillende initiatieven van inwoners om te verduurzamen worden ondersteund en gefaciliteerd. De 

wijkambassadeurs, het duurzame bouwloket en andere groeperingen helpen gezamenlijk inwoners hun weg te vinden. 

 

Het zal jaren duren om de energietransitie te voltooien en er zullen veel innovaties plaatsvinden. In uiterlijk 2050 moet 

Oegstgeest volledig aardgasvrij zijn, maar we weten nog niet hoe alle oplossingen er uit zullen zien. Toch moeten we ook op 

de korte termijn keuzes maken. Dat betekent: energie besparen, woningen isoleren en zo veel mogelijk hernieuwbare 

energie en duurzame warmte opwekken.  

 

Oegstgeest kan deze opgave niet alleen aan en intensieve samenwerking met de regio is noodzakelijk. Samen met Leiden 

en de andere buurgemeenten moeten we komen tot verduurzaming van regionale voorzieningen zoals het openbaar 

vervoer en de afvalverwerking. Met de Leidse regio werken we aan een open warmtenetwerk dat met verschillende lokale 

bronnen gevoed kan worden. Bronnen van duurzame energie en warmte zijn bij voorkeur in lokaal of regionaal eigendom. 

We streven naar vrijheid voor inwoners om op dit netwerk hun eigen leverancier te kiezen. 

 

Duurzame mobiliteit beperkt zich niet tot het openbaar vervoer. We zetten in op fossielvrije en gedeelde 

vervoersmodaliteiten. Kleinschalig elektrisch (fiets-)vervoer voor onder andere bedrijven wordt zoveel mogelijk 

ondersteund. Waar mogen proberen we goede initiatieven uit de 

regio uit te breiden naar Oegstgeest. 

 

Op het gebied van de circulaire economie heeft Oegstgeest een 

achterstand in te halen. De stijging van de afvalstoffenheffing 

komt doordat er te veel restafval is, de gemeente heeft op dit vlak te weinig gedaan de afgelopen jaren. Samen met de rest 

van de Leidse regio moeten we per wijk bepalen wat de beste methode is om de hoeveelheid restafval terug te dringen. 

Inwoners moeten gestimuleerd worden om te scheiden en te recyclen. Inwoners, evenementen en ondernemers moeten 

met elkaar werken aan het verminderen van de hoeveelheid afval die geproduceerd wordt.

D66 geeft voorrang aan de meest voor de hand 
liggende opties zoals het isoleren van woningen 
en gebouwen en het plaatsen van zonnepanelen 
op alle daarvoor geschikte daken en langs de 
snelwegen in en rondom Oegstgeest.   
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Richting een aardgasloos Oegstgeest 

● De gemeente werkt toe naar een aardgasloos Oegstgeest in 2050 en zet daarvoor onder andere in op een open 

regionaal warmtenet dat gevoed wordt vanuit verschillende lokale bronnen. We toetsen hierbij op uitstoot van CO2 en 

betaalbaarheid voor gemeente en inwoners. We ernaar streven om 100% van de opbrengsten van lokale 

energiecoöperaties terug te laten vloeien naar de plaatselijke gemeenschap.  

● Een regionale warmtenet is in handen van een publieke netbeheerder en met keuzevrijheid voor de eindgebruiker. 

Nieuwe warmteleveranciers kunnen zich hierbij laagdrempelig aansluiten. D66 ziet geen rol voor de 

warmwaterpijpleiding WarmtelinQ+ uit de Rotterdamse haven in onze lokale warmtevoorziening. 

● Voor wijken die ongeschikt zijn voor warmtenetten zoeken we naar alternatieven zoals volledige elektrische 

oplossingen of een mogelijke rol voor groene waterstof. 

 

Verduurzaming stimuleren 

● Inwoners en ondernemers kunnen met goedkope leningen uit een Revolverend Energie Fonds hun woning of 

bedrijfspanden verduurzamen met bijvoorbeeld woningisolatie, warmtepompen of zonnedaken. Aanvragers die dit 

zonder dergelijke leningen niet kunnen doen krijgen voorrang bij dit fonds. Voor de minder draagkrachtige inwoners 

komen er extra middelen beschikbaar om in energiebesparing te investeren. Zo kunnen we tegelijkertijd 

energiearmoede bestrijden en verduurzamen. 

● Bij nieuwbouw of herstructureringsprojecten stelt de gemeente strenge eisen aan verduurzaming en zijn er 

stimuleringsmiddelen beschikbaar om hogere niveaus dan de eisen te bereiken.  Huurders moeten weten waar zij hun 

verhuurder op kunnen aanspreken op het gebied van verduurzaming, de gemeente speelt hier een rol bij. 

● De gemeente trekt samen met de woningcorporatie op om zo snel mogelijk zo veel mogelijk sociale woningen te 

verduurzamen. De betaalbaarheid van de woningen voor mensen met lage inkomens blijft hierbij echter het 

uitgangspunt.  

● Oegstgeest zet volop in op zonne-energie op gevels en daken. Voor windmolens is in Oegstgeest geen ruimte. D66 is 

kritisch op het plaatsen van zonnevelden in kwetsbare natuurgebieden.  

● De gemeente heeft oog voor de verschillen tussen woningeigenaren (laagbouw) en VvE’s (gestapelde bouw). 

Verduurzaming van appartementsgebouwen heeft vanwege de VvE structuur een eigen problematiek. Er komt een 

goede regeling voor het verstrekken van subsidies en leningen aan individuele appartementseigenaren en / of VvE’s.  

Appartementsgebouwen mogen niet achterblijven bij de verduurzaming. 

● De gemeente bevordert de afstemming tussen platforms van VvE’s en woningcorporaties bij het gelijk laten opgaan 

van isolatie- en verduurzamingsprojecten van flatgebouwen, om te komen tot kostenbesparing door voldoende 

schaalvergroting van projecten. 

 

Afval en circulaire economie 

● Oegstgeest moet snel toewerken naar 30 kg restafval per inwoner per jaar. Bij de flats in het dorp komen GFT-

afvalinzamelpunten en met de regio zoeken we per wijk naar optimalisatiemogelijkheden. 

● Oegstgeest heeft een door burgers georganiseerde kringloopwinkel, de SOEK, deze vervult een belangrijke rol in het 

hergebruiken van spullen. De gemeente ondersteunt en stimuleert dit soort initiatieven op het gebied van de circulaire 

economie. 
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Duurzame mobiliteit & Schiphol  
● D66 streeft naar minder verkeerslawaai, minder verkeersdrukte en het verhogen van de verkeersveiligheid in 

Oegstgeest.  

● Het achterstallig onderhoud aan bruggen en wegen wordt opgepakt.  

● Het fietsverkeer krijgt nadrukkelijk meer voorrang, vooral rondom scholen en sportverenigingen. Fietsmobiliteit moet 

bevorderd worden en het moet binnen de Leidse regio altijd makkelijk zijn om de fiets naar een bestemming te pakken. 

Hiervoor is samenwerking met de regio een must. 

● Aan de rand van de gemeente plaatsen we ‘pakketmuren’ waar 24/7 pakjes gehaald en gebracht kunnen worden om 

verkeersdrukte in het centrum tegen te gaan. In Oegstgeest komen meer laadpalen voor elektrische (deel)auto’s en 

samen met de winkeliers kijken we of laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen de aantrekkelijkheid van de 

winkelstraten kunnen vergroten. 

● Oegstgeest spreekt zich uit tegen een verdere uitbreiding van Schiphol en vóór een krimp van de totale hoeveelheid 

vluchten, vooral in de nacht. Schiphol zorgt voor te veel geluidsoverlast in ons dorp, met name in de nacht. De 

hoeveelheid vliegbewegingen is te hoog en dit is schadelijk voor de woonkwaliteit en de volksgezondheid. Oegstgeest 

maakt zich in bestuurlijke overleggen en formele zienswijzen hard voor de belangen van de huidige en toekomstige 

inwoners. Wonen gaat hierbij boven vliegen. Een tweede Kaagbaan is overbodig en verplaatsing van vluchten is 

ongewenst en belemmert woningbouw in onze regio.  

● De gemeente investeert in extra meetpunten om de hoeveelheid geluidshinder in kaart te brengen en werkt hierbij 

samen met lokale initiatieven zoals Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder. We dringen bij het Rijk aan op 

wetenschappelijk verantwoorde, heldere en handhaafbare normen voor de uitstoot van geluid en schadelijke stoffen 

door de luchtvaart. Als eerste moet er een lokale hindernorm komen die individuele rechtsbescherming biedt. 

● De ontsluiting van Poelgeest met de brug naar Leiden en het afronden van de ontsluitingen van Nieuw-Rhijngeest 

worden snel gerealiseerd. 
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Meedoen in 
Oegstgeest 
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Welzijn en Zorg 
 

Schone lucht, goed werk, voldoende bewegen, sociale contacten en geestelijke gezondheid zijn het startpunt van een 

gezond leven. Voorkomen dat mensen ziek worden is ten slotte het beste medicijn voor een vrije samenleving. Wij geloven 

dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt. Als we mensen helpen die het nodig hebben. 

We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen.  

 

D66 streeft naar een samenleving waarin ieder mens de vrijheid en de kansen heeft om zijn of haar leven zelf in te richten. 

Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Dat betekent dat we altijd kijken naar wat mensen zelf kunnen, al dan niet 

met ondersteuning vanuit de eigen omgeving. Sommige mensen hebben extra hulp nodig om hun talenten te ontdekken en 

tot bloei te laten komen, anderen om contacten op te bouwen, om zelfstandig thuis te wonen of om gelukkig oud te worden. 

Iedereen verdient een goede basis terwijl hij of zij opgroeit, met de ondersteuning die nodig is om te blijven groeien.  

 

D66 staat voor een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn 

eigen manier kan ontwikkelen. Mensen hebben soms zorg of extra ondersteuning nodig vanwege een beperking, ouderdom 

of psychische problemen. We kiezen voor goede zorg en ondersteuning voor iedereen. Door de coronacrisis beseffen we 

meer dan ooit dat goede, toegankelijke en betaalbare zorg letterlijk van levensbelang is. Zorg is grotendeels de 

verantwoordelijkheid van het Rijk. Toch kan de gemeente hier iets aan toevoegen. Regionaal als het moet, maar bij voorkeur 

lokaal. D66 wil dat de gemeente zich hiervoor concentreert op de wijken en de organisatie van wijkverenigingen stimuleert. 

D66 wil dat iedereen kan meedoen in onze maatschappij, van jong tot oud, als je zorg nodig hebt of niet en als je nieuw bent 

in Nederland. Gelijke kansen, laagdrempelige zorg en ondersteuning op maat zijn onze uitgangspunten.  

 

Gelukkig groeien de meeste kinderen veilig op in een gezin waarin ze de kansen krijgen die ze nodig hebben. Maar dat geldt 

niet voor alle kinderen. De meeste problemen kunnen effectiever binnen de omgeving aangepakt worden. In geval van  

serieuze problemen moet professionele hulp geboden worden. D66 wil dat de gemeente actief contact gaat opbouwen met 

de huisartsen in onze gemeente om problemen vroeg te signaleren en accuraat inzicht te hebben in de hulpbehoefte. Door 

preventie en vroege signalering kunnen met lichte zorg zwaardere problemen voorkomen worden.  

 

D66 zet in op wijken waar mensen oog voor elkaar hebben en bevordert de leefomgeving van ieder. Oegstgeest kent 

straten en parken die uitnodigen om erdoorheen te lopen en te fietsen, elkaar te ontmoeten en te sporten. Ook voor 

volwassenen geldt dat sport, het verenigingslidmaatschap en cultuur bereikbaar moet zijn voor iedereen. De gemeente 

moet open staan voor initiatieven van de inwoners en daarvoor middelen 

reserveren. 

 

Ook in Oegstgeest wonen gezinnen die moeten rondkomen van een 

bijstandsuitkering, zijn er mensen met een laag inkomen en maken gezinnen 

gebruik van schuldhulpverlening. Wij vinden dat werk de beste manier is om 

armoede en problematische schulden aan te pakken. Tegelijkertijd komen er steeds meer werkende armen, bijvoorbeeld in 

éénoudergezinnen of als zzp’ers met flink wisselende inkomsten. D66 vindt dat ondersteuning beter toegankelijk en 

vindbaar moet zijn voor alle inwoners. Problematische schulden kunnen voorlopers zijn van uitkeringen en hogere 

zorgkosten; we hebben er dus allemaal belang bij om met compassie actief mensen tegemoet te komen. 

 

Het leven verandert als de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Waar de een geniet van het leven, heeft een ander hierbij 

extra ondersteuning nodig. Mensen ontmoeten gaat soms niet meer vanzelf, een alternatief voor de werkomgeving moet 

worden gezocht of soms is de gang naar de sportvereniging niet meer vanzelfsprekend. D66 zet in op ontmoetingsplekken 

voor ieder. Ook hier geldt dat we inzetten op een gemeente die actief luistert en acteert op initiatieven van inwoners zelf. 

 

Wij zien dat ouderen vaker in hun huis blijven wonen omdat een redelijk alternatief niet voor handen is. D66 wil dat iedereen 

in staat wordt gesteld zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven wonen. Dat daarbij een beroep wordt gedaan op 

mantelzorgers, is inmiddels gemeengoed. De zorg voor mantelzorgers moet een punt van aandacht blijven.   

D66 wil dat de gemeente actief contact 
gaat opbouwen met de huisartsen in 
onze gemeente om problemen vroeg te 
signaleren en accuraat inzicht te 
hebben in de hulpbehoefte. 
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Versterking van het welzijn van gezinnen 

● D66 wil blijvende aandacht voor de preventie in gezinnen waar problemen zich opstapelen, met aandacht voor het hele 

huishouden. Er is één zorgverlener die als regiebehandelaar optreedt met het gezin, het aantal personen wat over de 

vloer komt wordt beperkt. Voorkomen moet worden dat schuldenproblematiek van generatie op generatie wordt 

doorgegeven. 

● Bij een hulpvraag vanuit de jeugdhulp of de WMO wordt altijd nagegaan of er sprake is van andere problemen en hoe 

dat het leven in een huishouden beïnvloedt. Schulden en zorgbehoefte worden in samenhang bezien. De kinderen 

worden ondersteund om toch te kunnen sporten of deel te nemen aan andere activiteiten buiten het gezin. 

Vermoedens van kindermishandeling en misbruik kunnen eenvoudiger gemeld worden, zonder dat hiermee kinderen of 

gezinnen onnodig in de knel komen. 

● Jeugdhulp via het Jeugd & Gezinsteam (JGT) van de gemeente is laagdrempelig toegankelijk voor ouders en jongeren. 

Problematiek wordt vroegtijdig gesignaleerd en indien nodig wordt er snel verwezen naar passende hulp. Er is intensief 

overleg tussen gemeente, JGT en huisartsen. Dit leidt over en weer tot meer inzicht in de hulpvragen, 

vroegsignaleringen, de geboden jeugdhulp en de resultaten daarvan.  

● Geld voor jeugdzorg en WMO wordt effectief besteed, waarbij er voldoende zorg beschikbaar is voor volwassenen en 

jongeren met complexe problemen. D66 wil het recent afgesloten preventieakkoord tot een echt succes maken. Waar 

het te ingewikkeld is om op lokaal niveau passende zorg te vinden, zetten we in op oplossingen in regioverband.  

● Kwetsbare jongeren die achttien worden laten we niet vallen. Vanaf die leeftijd gelden ineens nieuwe rechten en 

plichten waardoor zij vaak tussen wal en schip terecht komen. Ook na het 18e jaar moet hulp aan kwetsbare jongeren 

mogelijk blijven, zoals bij het vinden van passende huisvesting, een baan of onderwijs. 

 

Versterking van het welzijn van het dorp 

● D66 wil dat er voldoende ruimte is voor mensen om te bewegen. Fietsen en wandelen hebben hierbij prioriteit. We 

zorgen voor voldoende faciliteiten om te bewegen op straat en in parken. Dit kan een (sport)parcours zijn, een outdoor 

fitness-rek, een wandelroute, maar ook schaaktafels of een jeu-de-boulesbaan. 

● De gemeente gaat actief in gesprek met huisartsen, zorgpartijen en wijkverenigingen, om gezamenlijk een agenda op 

te stellen en hen te betrekken bij het wijkgericht werken. Hierbij is de digitale ondersteuning van de eerstelijnszorg een 

speerpunt met oog voor de digitale veiligheid. 

● De gemeente Oegstgeest zet zich samen met regiogemeenten en zorgaanbieders in om administratie- en 

declaratieregels te schrappen en gelijk te trekken. Zorgaanbieders kunnen zich dan concentreren op het verlenen van 

zorg. Keuzevrijheid en maatwerk zijn belangrijke speerpunten bij de inkoop van zorg. 

● Nieuwkomers met een verblijfsstatus krijgen alle kans om goed in onze samenleving te integreren. Maatschappelijke 

initiatieven zoals speeddates, een buddynetwerk met vrijwilligers en andere sociale activiteiten worden actief 

ondersteund. Wij bieden opvang voor hen die noodgedwongen hun thuisland hebben moeten verlaten. 

● Mantelzorgers moeten voldoende ondersteuning krijgen. Door vrijwilligers te betrekken wordt respijtzorg voor 

mantelzorgers vaker mogelijk. De gemeente zet zich actief in om de mogelijkheden die hiervoor zijn, bekend te maken 

bij mantelzorgers. 

● De gemeente wil inwoners met financiële problemen in een vroegtijdig stadium bereiken. Hiermee kunnen grotere 

(schulden)problemen voorkomen worden. Preventie begint met een laagdrempelig en bereikbaar loket en een 

toegankelijke cursus ‘omgaan met geld’, met bijzondere aandacht voor kinderen.  

● Langdurig werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden actief begeleid bij het vinden van een 

zinvolle dagbesteding, een stage, een (vrijwilligers)baan of een opleiding. Onderwijs staat hierbij, in het bijzonder bij 

jeugdwerkloosheid, centraal. 
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Alle ouderen doen mee  
● Oegstgeest wil een dementievriendelijk gemeente zijn. Inwoners met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers 

moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Een training ‘Omgaan met 

dementie’ wordt voor iedereen gratis beschikbaar.  

● D66 wil dat de gemeente plekken aanwijst waar levensloopbestendig wonen centraal staat. Samen met zorg- en 

welzijnswerk en woningcorporaties kijken we wat nodig is om daar gezond en veilig oud te worden. 

● Eenzaamheid onder bijvoorbeeld ouderen wordt bestreden. Er moeten meer plekken en activiteiten komen waar 

mensen van alle generaties elkaar kunnen ontmoeten. Hierbij werken we samen met sociale partners als bibliotheken 

en culturele instellingen.  
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Democratie in 
Oegstgeest 



 

Samen voor een duurzame toekomst – Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

  Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 De digitale versie lees je op https://oegstgeest.d66.nl/ 20 

Met onze inwoners in een sterke regio 
 
De positie van Oegstgeest is de afgelopen jaren zeer kwetsbaar geworden. De plannen van de gemeente blijven liggen, 

investeringen blijven achter en belangrijke besluiten worden in de regio of in Den Haag genomen. We zien dat het 

onderhoud van groen en wegen achterblijft, bruggen afgesloten zijn en schoolgebouwen een onvoldoende scoren. 

Ondertussen houdt de gemeente elk jaar geld over omdat ze de financiële middelen niet uitgegeven krijgt door gebrek aan 

capaciteit en expertise. Daarnaast staat de gemeente vaker tegenover dan naast de eigen inwoners en staat Oegstgeest 

regelmatig met de rug naar de andere gemeenten in de regio. 

 

D66 kiest voor open bestuurscultuur waar de dialoog niet in de achterkamertjes maar in de raad wordt gevoerd. Grote 

trajecten vanuit de gemeente zijn voor inwoners goed te volgen. Het College heeft in overleg met de raad de ruimte de 

prioriteiten te verleggen of bij te sturen als dit nodig is vanwege actuele knelpunten of kansen. We pakken de ruimte om in 

samenwerking met belanghebbenden in het dorp met initiatieven naar de raad te komen. Samenwerken met andere fracties 

en het college gebeurt op inhoudelijke thema’s afhankelijk van de daarvoor beschikbare meerderheden. 

 

Besluitvorming binnen de gemeente is laagdrempelig en wordt voorbereid met inwoners, verenigingen en betrokken 

organisaties. D66 vindt dat de gemeente een grote taak heeft inwoners, organisaties en ondernemers te ondersteunen in 

hun activiteiten omdat deze bijdragen aan de kwaliteit en samenhang in ons dorp. D66 wil een gemeente die werkelijk 

luistert naar inwoners, initiatieven vanuit het dorp versterkt en die uiteindelijke keuzes uitlegt. Waar de betrokkenheid1 van 

inwoners nu vaak beperkt blijft tot het informeren, raadplegen of een enkele keer advisering, wil D66 experimenteren met 

coproductie of inwoners die kunnen meebeslissen. Dit vraagt een omslag in de manier van werken in het gemeentehuis, 

zowel bij de ambtenaren en het College, als bij de raad. D66 wil dat de gemeente naast de activiteiten voor het Bio Science 

Park een actievere rol pakt in de samenwerking met winkeliersverenigingen en lokale ondernemers in het bepalen van een 

gezamenlijke agenda. Daarbij is er ook ruimte voor maatwerk rond bijvoorbeeld openingstijden en de inrichting van een 

winkelgebied. De gemeente doet dingen in één keer goed waardoor er minder vaak sprake zal zijn van conflicten met 

inwoners. 

 

Oegstgeest kan de eigen taken niet alleen aan, op allerlei terreinen wordt door ambtenaren en wethouders al zeer intensief 

samengewerkt. De afgelopen jaren zijn de raden in de Leidse Regio onvoldoende met elkaar opgetrokken waardoor we 

onvoldoende hebben kunnen sturen en geen vuist hebben kunnen maken als regio. Voor de jeugdzorg, rond Servicepunt71 

en ook bij de regionale omgevingsagenda hebben we kunnen zien dat besluiten in andere gemeenten genomen worden 

zonder dat Oegstgeest hier een stem in heeft. Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een sterke positie van 

Oegstgeest. D66 ziet in regionale samenwerking kansen om 

samen expertise en kennis op te bouwen. We zien kansen om 

samen een sterker geluid in Holland Rijnland, richting provincie en 

richting Den Haag te laten horen.  D66 vindt dat de raad een 

grote eigen verantwoordelijkheid heeft om de regionale 

samenwerking te versterken. Samenwerken moet je doen, niet 

over praten. Fusie van de gemeenten in de Leidse Regio is voor 

D66 geen oplossing voor de problemen die de gemeente Oegstgeest op de korte termijn heeft. We zien op de inhoud 

kansen om samen uitdagingen rond de woningopgave, de jeugdzorg en het versterken van de kwaliteit van de 

leefomgeving op te pakken. Ook het uitwisselen van expertise en capaciteit kan Oegstgeest op de korte termijn verder 

helpen. 

 

 
1 Als beschreven in de participatieladder 

Fusie van de gemeenten in de Leidse Regio is 
voor D66 geen oplossing voor de huidige 
problemen op de korte termijn. Op de inhoud zijn 
er kansen om samen uitdagingen op te pakken 
rond zaken als de woningopgave, de jeugdzorg 
en de kwaliteit van de leefomgeving. 



 

Samen voor een duurzame toekomst – Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. 

  Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 De digitale versie lees je op https://oegstgeest.d66.nl/ 21 

Voor een open bestuurscultuur, een goede samenwerking met inwoners en het optimaal benutten van de samenwerking in 

de regio is een versterking van expertise binnen de ambtelijke organisatie nodig. Dossiers vragen (vaak tijdelijk) specifieke 

expertise die de huidige arbeidsmarkt moeilijk te verkrijgen is. De gemeente moet zich hierop inrichten. Inzetten op mooie 

ervaringstrajecten voor startende professionals, aantrekkelijke loopbaan mogelijkheden in de regio en meer naar regie dan 

uitvoering. De focus van de gemeentelijke organisatie moet van de uitvoering van taken naar het contact met inwoners en 

de regie op de ontwikkeling van het dorp. 
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Een nieuwe bestuurscultuur 

● D66 wil een coalitieakkoord op hoofdlijnen waardoor het College de ruimte krijgt om met scenario’s op zoek te gaan 

naar de verschillende meerderheden in de gemeenteraad. Het  College heeft hiermee de ruimte de prioriteiten in 

overleg met de gemeenteraad te verleggen als hier door omstandigheden reden voor is. 

● De gemeente investeert in de ondersteuning van inwoners bij het nemen van initiatieven en het organiseren van 

besluitvorming in de gemeenteraad. Inwoners krijgen beter inzicht in de bestuurlijke agenda van het College en de 

gemeenteraad, de behandeling van dossiers en de besluitvorming.  

● De gemeenteraad en het College hebben goed inzicht in de binnen de organisatie beschikbaar middelen en capaciteit 

en zijn hierbij samen structureel in gesprek bij het maken van keuzes en het prioriteren van activiteiten. 

● D66 wil een cultuur waarin College en fracties verantwoording afleggen naar onze inwoners over onze keuzes, 

voorstellen en stemgedrag. 

● Voor bestuurders die niet gekozen maar benoemd worden, vinden deze benoemingen zoveel mogelijk openbaar plaats. 

D66 wil dat de raad de mogelijkheid heeft een openbare hoorzitting te organiseren bij een benoeming. 

● D66 is voorstander van een gedragscode voor raadsleden en andere politieke ambtsdragers. Hiermee worden 

respectvolle omgangsvormen en het voorkomen van integriteitskwesties beter geborgd. 

 

Een wendbare en inwonersgerichte gemeente 

● Inwonersgerichtheid, regie en regionale samenwerking zijn de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van 

Oegstgeest. 

● Een inwonersgerichte gemeente betekent dat de burgers de g gemeentelijke organisatie makkelijker kunnen bereiken 

en vergroot de betrokkenheid van inwoners. Hierdoor vermindert het aantal klachten, bezwaren en juridische 

procedures. 

● De ambtelijke organisatie krijgt de ruimte door te ontwikkelen naar een efficiënte, wendbare regieorganisatie. 

 

Participatie van en samenwerking met inwoners en organisaties 

● Beeldvorming over voorstellen vanuit het College wordt door de gemeenteraad met betrokkenen uit het dorp 

georganiseerd. 

● Bewoners moeten makkelijker initiatieven kunnen nemen. Vanuit de gemeente komen er mogelijkheden om samen met 

inwoners oplossingen voor de problemen en de ontwikkeling van het dorp te zoeken. 

● D66 wil de adviserende rol van de inwoners versterken. We streven naar een situatie waar gemeente en inwoners 

steeds vaker samen optrekken (coproduceren). Op een voorstel dat in de raad behandeld wordt, zou elke burger een 

wijziging moeten kunnen agenderen. Hierom willen wij het recht op burgeramendement. 

● De veranderingen als gevolg van de omgevingswet worden ambitieus benut om de participatie van inwoners bij het 

beleid van de gemeente te versterken. 

● Daar waar mogelijk, zoals bij de energietransitie, is het wijkgericht aan de slag gaan een uitgangspunt van de 

gemeente. De samenwerking met wijkverenigingen speelt hierin een prominente rol. 

● De gemeente ondersteunt en investeert waar mogelijk in het opvangen van de effecten van de Coronapandemie door 

lokale verenigingen en organisaties 

● Lokale initiatieven (bijv. Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest, Energiek Poelgeest of het Dorpscentrum) worden 

nadrukkelijk meegenomen als steunpilaren in uit te werken beleid 
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● Burgerparticipatie en inspraak moeten ondubbelzinnig geregeld zijn. Hoe dit werkt moet beter vastgelegd worden. 

Belangrijk is dat participatie binnen de grenzen van de representatieve democratie blijft. 

 

Regionale samenwerking  

● D66 wil verdere regionale samenwerking om de positie van Oegstgeest als zelfstandige gemeente te versterken. 

● De gemeenteraad van Oegstgeest neemt initiatief om in samenwerking met de andere raden in de Leidse regio (bij) te 

sturen op grote dossiers zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en de jeugdzorg. 

● Samenwerken in de Leidse Regio helpt bij het oplossen van lokale knelpunten in de ambtelijke organisatie. 

(bijvoorbeeld vacatures voor specifieke moeilijk in te vullen expertisegebieden). 

 
Versterking van het economische klimaat en ondernemerschap  
● De gemeente neemt initiatieven voor het duurzaam versterken van de bedrijvigheid en het verbeteren van het 

economische klimaat. 

● De gemeente trekt actief op met de winkeliersverenigingen in het versterken van de regionale aantrekkelijkheid van 

onze winkelgebieden. 

● De gemeente neemt, waar gewenst, het initiatief voor een gemeenschappelijk agenda met de winkeliersverenigingen 

en de ondernemersvereniging. 

● De gemeente ondersteunt en faciliteert ondernemers waar mogelijk in het opvangen van de (financiële) gevolgen van 

de Coronapandemie. 

● Met de PVOO werkt de gemeente aan een structureel partnerschap in het realiseren van wederzijdse doelen. 

● De Boeg en het Bio Science Park dragen actief bij aan het versterken van het economische klimaat in Oegstgeest in 

brede zin.
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Verantwoording 

 

Verkiezingsprogrammacommissie 

Marieke Vonk (vz)  

Elfred Bus 

Arne-Jan Vos 

Marlene Simoons 

Jenny Bosma 

Sander Nubé 

 

 

Contact met de afdeling? 

bestuur@d66oegstgeest.nl 
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