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Voorwoord

D66 blijft zich vierkant inzetten voor:

• Prettig wonen

• Goed onderwijs

• Goede zorg

In een groen en klimaatbestendig Pijnacker-Nootdorp

Beste lezer,

Hierbij presenteer ik u graag, mede namens vele leden van onze afdeling, het verkiezingsprogramma van 
D66 Pijnacker-Nootdorp voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

‘We laten iedereen vrij, maar niemand vallen’ was het uitgangspunt van Sigrid Kaag bij de Tweede Kamerverkiezingen 
van maart 2021. Een uitspraak waarin ons progressief liberale gedachtegoed mooi is samengevat. 
Ook in Pijnacker-Nootdorp staan wij voor een samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn en waarin wij er zijn 
voor elkaar.

D66 staat voor gelijke kansen voor iedereen vanaf de geboorte, met een bereikbaar en gevarieerd aanbod van kin-
deropvang en onderwijs. Ook onze ouderen en hun mantelzorgers moeten kunnen rekenen op een gemeente en ge-
meenschap die er voor hen is als het nodig is.

Voor jonge starters op de woningmarkt en ouderen is het steeds moeilijker om een passende en betaalbare woning 
te vinden. Juist voor deze doelgroepen gaan wij ons de komende jaren extra inzetten voor de realisatie van meer
betaalbare woningen. 

Het klimaat verandert, het wordt warmer en het weer grilliger, en de gevolgen hiervan 
zijn duidelijk merkbaar, ook voor onze inwoners. Wij zullen ons blijven inzetten voor het 
gebruik van schonere energie voor onder andere woningen en bedrijven. Daarnaast wer-
ken wij aan meer groen in en om de kernen en zullen wij nog meer inzetten op het verbe-
teren van de natuur, samen met de inwoners en organisaties in onze gemeente.

Dit is slechts een kleine greep uit de zaken die wij voor de komende jaren belangrijk 
vinden. Meer hierover en over veel andere thema’s staat in ons verkiezingsprogramma. 
Ik  hoop dat u met belangstelling ons programma zult lezen en ik wens u veel wijsheid toe  
bij het maken van uw keuze op 14, 15 en 16 maart a.s.

Peter Hennevanger
Lijsttrekker D66 Pijnacker-Nootdorp
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Inhoudsopgave

Een korte terugblik

1. Prettig en veilig wonen
• Prettig wonen
• Veilige woonomgeving
• Openbaar vervoer
• Schone lucht
• Schoon water en klimaatverandering
• Een groene gemeente in de wijken en in de 

buitengebieden
• Recreatie

2. Goed onderwijs en educatie
• Rijke schooldag
• Voorschoolse educatie en peuteropvang
• Basisonderwijs
• Voortgezet onderwijs
• Onderwijs en zorg (passend onderwijs)
• volwasseneneducatie
• Onderwijshuisvesting en gezonde scholen

3. Zorg, preventie en vrijwilligers
• Zorg
• Preventie
• Mantelzorg en informele zorg
• WMO
• Participatie
• Vrijwilligers

4. Sport en Welzijn
• Sport
• Welzijn

5. Economie
• Positionering van onze gemeente en citymar-

keting
• Detailhandel en bedrijventerreinen
• Vitale economie, duurzaam en maatschappe-

lijk verantwoord ondernemen
• Economie van de toekomst
• Glastuinbouw

6. Cultuur en dierenwelzijn
• Cultuur en cultureel ondernemerschap
• Dierenwelzijn

7. Energie- en klimaatbeleid  
• Energietransitie, nationaal en lokaal
• Energiebesparing in gebouwen
• Wijkplannen
• Windturbines

8. Pijnacker-Nootdorp: gemeente voor haar 
inwoners en ondernemers
• Burgerparticipatie
• Vermindering regeldruk
• Dienstverlening in een digitaal tijdperk
• Solide financieel beleid van de gemeente
• Hoofdlijnenakkoord

Fijn wonen in Pijnacker-Nootdorp
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Voorwoord

D66 blijft zich vierkant inzetten voor 

- prettig wonen

- goed onderwijs

- goede zorg

in een groen en klimaatbestendig Pijnacker-Nootdorp

pijnacker-nootdorp

Een korte terugblik

Voordat we ingaan op de inhoud van dit programma 
willen we eerst nog even terugblikken op de afgelopen 
raadsperiode. D66 maakte met vier raadsleden, een bui-
tenraadslid en een wethouder actief deel uit van het ge-
meentebestuur. Er is de afgelopen periode veel bereikt 
van onze plannen. Niet in de laatste plaats omdat onze 
fractie op een prettige wijze heeft kunnen samenwerken 
met de andere fracties in de raad. Vooral de bestuurs-
cultuur op basis van een raadsbreed gedragen hoofdlij-
nenakkoord in plaats van een klassieke coalitie-oppositie 
verhouding, heeft hieraan bijgedragen.
 
Een kleine opsomming van de zaken die voor D66 in onze 
gemeente heel belangrijk waren: 
• investeringen in huisvesting voor basisonderwijs, 

speciaal onderwijs en kinderopvang en de samen-
werking naar integrale kindcentra; 

• bouw van nieuwe woningen om het tekort aan wo-
ningen weg te werken, meer aandacht voor starters 
op de woningmarkt en realisatie van diverse woon-
zorgvormen;

• taken op het gebied van jeugdzorg met o.a. meer 
ondersteuning vanuit de gemeente op basisscholen, 
kinderopvangorganisaties en aan huisartsen;

• structureel meer geld en aandacht voor de onder-
steuning van de vele mantelzorgers;

• inhaalslag in kwaliteit en het aantal sportvoorzienin-
gen voor zowel binnen- als buitensport; 

• investeringen in onze natuur- en recreatiegebieden 
in de vorm van meer groen, betere fiets-, wandel-, 
en ruiterpaden, ecologische verbindingen en de ont-
wikkeling van een kerngebied voor weidevogels in de 
Oude Leede;

• nieuw programma voor dierenwelzijn met daarin o.a. 
steun voor dierenopvang in Delft. 

Daarnaast is de gemeente nog steeds financieel gezond 
door m.n. het verstandig omgaan met inkomsten, uitga-
ven en beschikbare reserves. Ondanks financieel lastige 
tijden door de Corona-pandemie en overgehevelde taken 
van het rijk (met te lage budgetten) is het toch gelukt 
om alle voorgenomen plannen uit het hooflijnenakkoord 
waar te maken. De gemeente wist daarbij ieder jaar weer 
een sluitende begroting te presenteren, getoetst en goed 
bevonden door de provincie en ieder jaar een jaarreke-
ning voorzien van een goedkeurende verklaring van de 
accountant. 

D66 heeft de afgelopen raadsperiode met succes meer-
dere concrete voorstellen gedaan om de mantelzorgers 
in onze gemeente te ondersteunen, d.m.v. bijeenkomsten 
waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten, hulp van-
uit het Bureau Mantelzorgondersteuning en mogelijkhe-
den voor respijtzorg (het tijdelijk kunnen overdragen van 
de zorg). De gemeente is verantwoordelijk voor de kwa-
liteit van zorg voor haar inwoners, ook als in een samen-
werkingsverband wordt ingekocht. De gemeenteraad ziet 
er op toe dat de gestelde doelen worden gehaald. Met 
de door de raad aangenomen motie van D66 voor het 
opzetten van een regionale raadsledenwerkgroep zijn de 
gemeenteraden nu beter in positie om goede besluiten 
te nemen om jeugdzorg toegankelijk, kwalitatief goed en 
betaalbaar te houden. 

Ook heeft onze fractie activiteiten verzorgd met inwoners 
en organisaties, zoals een Politiek café onderwijs en kin-
deropvang met de onderwijs- en kinderopvangorganisa-
ties in onze gemeente, de gezamenlijke looproute tegen 
obstakels onderweg, met enkele raadsleden en inwoners 
en actie burgermeetnet waarin we samen met een groep 
inwoners de luchtkwaliteit in de gemeente meten. 

Investeringen in speciaal onderwijs, basisonderwijs en 
kinderopvang:
• Uitbreiding school voor speciaal onderwijs ’t Kraai-

enest;
• Meer ruimte voor school voor speciaal basisonder-

wijs De Prinsenhof;
• Nieuwbouw Dalton Kindcentrum Pijnacker;
• Nieuwbouw IKC Vlinderboom;
• Uitbreiding IKC Mariaschool;
• Nieuwbouw CASA school;
• Nieuwbouw IKC Schatkaart;
• Nieuwbouw IKC Regenboog.

Investeringen in Sportvoorzieningen:
• Vervanging en uitbreiding kunstgrasvelden voor RK

DEO en SV Nootdorp;
• Vervanging en uitbreiding kunstgrasvelden voor 

Oliveo, DSVP en HCP;
• Verbeteringen sporthal ’s Gravenhout;
• Vervanging en uitbreiding Jan Janssenhal;
• Sportbox Dalton Kindcentrum Pijnacker en extra 

sportzaal bij scholen Pijnacker Noord.
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Prettig en veilig wonen

Het is belangrijk dat iedereen prettig en veilig kan wonen in een groen, dorps Pijnacker-Noot-

dorp. Dat starters, ouderen, gezinnen en alleenstaanden makkelijker een woning kunnen vin-

den naar hun voorkeur en behoefte. Verder dat er voldoende ruimte is om te kunnen ontspan-

nen en recreëren, goede OV-verbindingen tussen de kernen en naar de steden om ons heen, 

en dat er meer oog is voor de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.

D66 in Pijnacker-Nootdorp heeft daarom de volgende prioriteiten:

 Prettig wonen
• Iedereen verdient een fijne woning. Toch lukt het veel mensen niet om een fijn huis te vinden. 

Met name starters en mensen met een middeninkomen hebben het in de huidige overspannen 
woningmarkt lastig. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een 
woning in de private sector. Dit probleem kunnen we alleen aanpakken door flink te bouwen. We 
willen het woningtekort in Pijnacker-Nootdorp aanpakken.

• Ook de ouderen in onze gemeente die graag naar een appartement willen verhuizen maken 
nu weinig kans vanwege het beperkte aanbod. Er zijn meer betaalbare appartementen voor 
deze doelgroep nodig, zodat de doorstroming in de woningmarkt wordt vergroot en meer men-
sen naar een andere woning kunnen verhuizen. D66 pleit voor actiever zoeken naar geschikte 
bouwlocaties voor jongeren en ouderen. Hierbij moeten we open staan voor het wijzigen van 
het huidige gebruik naar een woonbestemming, te denken valt bijvoorbeeld aan kleinere glas-
tuinbouwgebieden zoals de Dwarskade, Balijade, Overgauw en Rijskade of inbreilocaties waarbij 
vorige functies zijn vervallen, zoals de oude Stanislaslocatie in Pijnacker Noord of locaties in 
en nabij het centrum van Nootdorp. Verder wil D66 dat er meer ruimte wordt gegeven aan het 
(collectief) particulier opdrachtgeverschap en particuliere initiatieven als ‘krasse knarrenhofjes’.

• Ook moeten nieuwe woningen meer levensloopbestendig worden, zodat ze in de toekomst mak-
kelijker kunnen worden aangepast, en daarmee langer voldoen aan de behoefte van de bewo-
ners. D66 wil verder dat de gemeente meer de regie pakt en met investeerders, ontwikkelaars en 
woningcorporaties tot plannen komt die meer tegemoetkomen aan de vraag van onze inwoners. 
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• Door verschillende oorzaken is er nu een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. D66 wil dat 
de gemeente haar doelen ten aanzien van sociale woningbouw realiseert bij nieuwe uitbreidingen. 
De gemeente dient hardere (concretere) prestatieafspraken te maken met de woningbouwcor-
poraties actief in onze gemeente, zodat de wachtlijsten op korte termijn kunnen worden wegge-
werkt.

• Verder wil D66 dat in overeenkomsten met ontwikkelaars die in onze gemeente willen bouwen 
afspraken worden gemaakt over de realisatie van woningen in het goedkopere segment. Ook al 
gaat dit misschien ten koste van de grondopbrengsten.

• De gemeente was in het verleden terughoudend in het kiezen van een strategische grondpositie. 
D66 is van mening dat het juist nu belangrijk is wel hiervoor te kiezen om de verschillende doelen 
op gebied van het gemeentelijk woningbeleid te kunnen realiseren. 

 Veilige woonomgeving
• D66 zet zich in voor veiligheid op straat en wil meer aandacht voor inbraakveiligheid. D66 

wil de inbraakwerendheid van woningen en veiligheid in de wijk bevorderen en initiatie-
ven zoals het politiekeurmerk bij nieuwbouw stimuleren. Verder vindt D66 het belangrijk dat 
de aanrijtijden voor de hulpdiensten waaronder politie, ambulance en brandweer) blijvend 
worden gehaald. Wanneer dit niet meer het geval is, moeten er maatregelen worden getrof-
fen. Wat verkeersveiligheid betreft wil D66 dat er voldoende verlichting komt op fietspa-
den tussen de kernen, zoals op de fietsroute langs het spoor tussen Nootdorp en Pijnacker.
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• Pijnacker-Nootdorp is een veilige gemeente en dat willen we graag zo houden. De meeste inwo-
ners houden zich prima aan de regels, maar in die gevallen waar dat niet zo is, is handhaving van 
belang. De capaciteit van zowel de lokaal beschikbare politie als van de gemeentelijke handha-
ving dient op peil te blijven voor de leefbaarheid in onze woonwijken, winkelcentra, bedrijventer-
reinen en recreatiegebieden.

• Daarnaast is het belangrijk dat er aandacht is voor het aspect ondermijning van de samenleving. 
Ook in onze gemeente bestaat het risico op een vermenging van de onder- en bovenwereld. Dat 
moet met kracht worden bestreden en vraagt een extra inspanning van de gemeente en de vei-
ligheidspartners waarmee we samenwerken.

 Openbaar vervoer
Voor de bereikbaarheid van de voorzieningen in de stad (Den Haag en Rotterdam) is D66 voorstan-
der van de uitbreiding van de nachtmetro of tenminste een nachtbusvoorziening. Een snelbus langs 
Pijnacker-Zuid en Delfgauw en een directe lijn naar de TUDelft geven naar onze mening een impuls 
aan de bereikbaarheid van Delft. De P&R in Nootdorp heeft onzes inziens te weinig capaciteit. D66 wil 
daarom, wanneer het metroverkeer weer aantrekt na de coronaperiode, met de vervoerders afspraken 
maken over voldoende parkeervoorzieningen langs het traject van de randstadrail.

 Schone lucht 
• Het verbeteren van de luchtkwaliteit zorgt voor gezondheidswinst en het halen van de na-

tuurdoelen. Door onze ligging in de Randstad, en het wegverkeer op wegen als A12, A13, 
N470, maar ook in de bebouwde kom beïnvloeden de luchtkwaliteit negatief. Ook het gebruik 
van houtkachels, vuurkorven etc. zorgen voor schadelijke stoffen (o.a. fijn stof) in de lucht. 



8

pijnacker-nootdorp

Samen met het Rijk, de provincies en 80 andere gemeenten is Pijnacker-Nootdorp daarom ook 
deelnemer aan het Schone Luchtakkoord. D66 vindt het belangrijk dat de luchtkwaliteit in onze 
gemeente aanzienlijk wordt verbeterd en dat Pijnacker-Nootdorp zich daarom nog meer inzet 
voor schone lucht. In de afgelopen periode is D66 actief betrokken geweest bij het opzetten 
van het burgermeetnet voor bewaking van de luchtkwaliteit, een initiatief van inwoners en het 
milieuplatform in onze gemeente. In de komende periode willen we op basis van deze luchtkwa-
liteitsmetingen beoordelen waar de hotspots van luchtverontreiniging zitten en wat we daaraan 
kunnen doen. 

 Schoon water en klimaatverandering
• D66 wil dat de gemeente naast een Schone luchtakkoord zich ook inzet voor een Schoon Wa-

terakkoord, voor bijvoorbeeld de verbetering van de zwemwaterkwaliteit in de Dobbeplas. Ook 
vindt D66 het belangrijk dat de gemeente zich samen met het Hoogheemraadschap Delfland inzet 
voor schoon water in de sloten of watergangen in onze gemeente. Vermesting en verontreiniging 
van het oppervlaktewater moet worden bestreden om de milieukwaliteit te verbeteren en biodi-
versiteit te vergroten. 

• We worden door klimaatverandering steeds vaker geconfronteerd met forse hoosbuien en droge-
re zomers, ook in Pijnacker-Nootdorp. D66 ziet een grote opgave in de maatregelen om de gevol-
gen van klimaatverandering het hoofd te bieden, juist ook in onze gemeente. 

• We zullen meer rekening moeten houden met grote watertekorten (droogte) en soms ook wa-
teroverlast, vooral in de zomer wanneer er hevige stortbuien kunnen ontstaan. Om bij extreme 
regenval droge voeten te houden en in droogteperiodes over voldoende water te beschikken 
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voor onze sloten en bodem moet de gemeente voldoende maatregelen treffen in het kader van 
klimaatadaptatie. Om goed met deze nieuwe uitdagingen om te gaan zullen gemeente, inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke partners samen aan de slag moeten. Water opvangen in regenton-
nen zorgt ervoor dat er minder kraanwater of slootwater gebruikt wordt om de tuin te sproeien. 
Minder verharding in de tuinen en openbare ruimte draagt bij aan infiltratie van regenwater in de 
bodem en daarom minder wateroverlast. Het afkoppelen van hemelwater/regenwater van daken 
in onze woonwijken is echter niet voldoende. Bij de inrichting en herinrichting van onze wijken, 
vanwege de verzakkingen, zal er meer ruimte moeten worden gereserveerd voor waterbuffering. 
En als die ruimte er niet is, zal dit het nabije buitengebied moeten plaatsvinden. D66 wil daarom 
een gemeentelijk klimaatadaptatieplan. 

• Behalve watertekort en -overlast, is er ook meer kans op extreme hitte. Het aanleggen van meer 
groen tussen bebouwingen en het openhouden van de groene ruimte tussen de dorpen kan deze 
hittestress verminderen. 

 Een groene gemeente, in de wijken en de buitengebieden
• D66 wil het groene en dorpse karakter van onze gemeente behouden. En dat de kernen niet tegen 

elkaar aan groeien. Daarom blijft D66 zich inzetten voor meer groen in en rond de wijken. D66 
wil bewoners nadrukkelijk betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe plannen om de 
leefbaarheid in de wijk verder te verbeteren.

• D66 vindt dat de gemeente bij ruimtelijke ordening in onze gemeente meer rekening moet 
houden met voldoende leefgebied voor wilde dieren (w.o. broedgebied voor vogels). Ook is het 
belangrijk verstoring door lichthinder uit de glastuinbouw, bebouwing en verkeer tegen te gaan. 
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• De Ackerdijkse Plassen in Pijnacker-Nootdorp zijn ook voor Nederland bijzonder, vanwege de 
bijzondere soorten die hier voorkomen. Dit natuurgebied is wel kwetsbaar en verdient daarom 
bijzondere aandacht.

• D66 wil dat de natuurkwaliteit van het unieke groene buitengebied, waar de Ackerdijkse Plassen 
deel van uitmaken, maar ook bijvoorbeeld de weidevogelgebieden in de Groenzoom wordt behou-
den of zelfs vergroot daar waar mogelijk, door, meer variatie van bomen in bossen en bosschages 
en rijke kruidenvegetaties. We blijven investeren in verbetering van de ecologische verbindings-
zones tussen de aanwezige natuurwaarden. Verder willen we inzetten op verbetering van de kwa-
liteit van het weidelandschap, waar we een toename willen zien in het aantal weidevogelsoorten 
naast het grazen van schapen en koeien. Het Milieuplatform en de Natuur- en Milieuvereniging 
Pijnacker, maar ook de lokale boeren als natuurbeheerders zijn voor D66 belangrijke gespreks-
partners hierbij.

• D66 wil dat er geen natuur en groene gebieden meer worden opgeofferd voor woningbouw en 
bedrijventerreinen. 

 Recreatie
• D66 zet zich in voor voldoende recreatieve voorzieningen, wat belangrijk is voor het welzijn van 

mensen. Goede fiets- en wandelverbindingen tussen de wijken en het groene buitengebied zijn 
belangrijk, om op korte afstand van huis te kunnen recreëren. Het Buytenhoutgebied (Dobbeplas, 
Bieslandse Bos), de Groenzoom en het weidevogelgebied tussen Delfgauw en Oude Leede moe-
ten we koesteren (beide zijn nu onderdeel van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delf-
land).

• D66 wil het netwerk van fietspaden versterken en het mogelijk maken dat er zich hier kleinscha-
lige recreatie- en horecavoorzieningen vestigen. Verder wil D66 stimuleren dat er voldoende 
oplaadpunten voor de elektrische fiets worden gerealiseerd, en dat snelverkeer en recreatieve 
fietsroutes zoveel mogelijk worden gescheiden. 

• Verder dienen er meer parkeerplekken bij de entree van deze recreatiegebieden te komen, zodat 
ook mensen die minder goed te been zijn kunnen genieten van onze groene buitengebieden. Naar 
het voorbeeld van de Zuidpolder tussen Delfgauw en Oude Leede en het Balijbos tussen Pijnacker 
en Zoetermeer, zien we ook kansen voor de Groenzoom.

• D66 is voorstander van uitbreiding van recreatieve voorzieningen in de Groenzoom, zoals de aan-
leg van trimbanen en speelvoorzieningen. Een voorbeeld dat navolging verdient is bijvoorbeeld 
de aanleg van voorzieningen voor honden, buitensport en -spel die zijn aangelegd in het recrea-
tiegebied Ruyven (bij Delfgauw).

• Voor de jeugd is het belangrijk dat er voldoende plek is om elkaar te ontmoeten, zoals bij het Ska-
tepark in Klapwijk en in Delfgauw.



11

Goed Onderwijs & Educatie

Gelijke kansen begint met goed onderwijs, ook in Pijnacker-Nootdorp. Goed onderwijs wordt 

voor een groot deel bepaald door maatregelen van de landelijke overheid, maar ook onze ge-

meente kan veel bijdragen aan goed onderwijs en educatie voor al haar inwoners.

D66 in Pijnacker-Nootdorp heeft de volgende prioriteiten:

 Rijke schooldag
• D66 wil voor elk kind die dat graag wil een ‘rijke schooldag’. Dat betekent naast de reguliere 

onderwijsactiviteiten een dagvullend programma met: sport, cultuur, natuur, computervaardig-
heden, technische vaardigheden, burgerschap en huiswerkbegeleiding. 

• De gemeente stimuleert hierbij een nauwe samenwerking tussen scholen, verenigingen, biblio-
theek, culturele instellingen, kinderopvang etc. Dit doen we in de lokaal educatieve agenda en 
door o.a.de inzet van de combinatiefunctionarissen van Team4Talent. Leerlingen kunnen als 
onderdeel van de rijke schooldag ook kennismaken met de grote verscheidenheid aan beroepen 
in onze gemeente (zorg, maakindustrie, tuinbouw, detailhandel, dienstverlening) door middel 
van bedrijfsbezoeken en maatschappelijke stages. Een rijke schooldag bevordert gelijke kansen 
voor iedereen, met het doel kinderen weerbaar te maken in de maatschappij. Voor ouders die 
het niet breed hebben moet de gemeente zorgen voor ondersteuning via jeugd sport- en cul-
tuurfonds en stichting leergeld.

 Voorschoolse educatie en peuteropvang
• Voor kinderen tussen nul en vier jaar wil D66 graag een ongedeelde voorschoolse educatie en 

peuteropvang. Daarmee kunnen leerachterstanden voorkomen worden en hebben alle kinderen 
gezamenlijk een goede start. Daarbij draagt de gemeente financieel bij aan het opwaarderen 
van alle peuteropvang naar het niveau van voorschoolse educatie. De gemeente stimuleert ver-
der de samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs, bijvoorbeeld door het facilite-
ren van integrale kindcentra (IKC en ondersteuning door voorschools maatschappelijk werk.
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 Basisonderwijs
• D66 gaat uit van het “integrale kindcentrum” IKC als basis voor het primair onderwijs, samen 

met kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. De gemeente zorgt voor geschikte 
gebouwen waarin scholen en kinderopvang samenwerken onder één dak en vanuit één peda-
gogische visie.

• Het basisonderwijs/kindcentrum moet voor ieder kind, iedere leerling en medewerkers een vei-
lige omgeving zijn. Dit betekent dat er in onze gemeente geen plek is voor discriminatie en 
pesten. Wij zien de gemeente als partner van de scholen om dit veilige klimaat te waarborgen, 
inclusief verantwoord “social media” gebruik en acceptatie van iedereen, ongeacht geaardheid, 
afkomst of geloof.

• De gemeente overlegt met kindcentra en omwonenden over veilige routes naar de scholen en 
het stimuleren van wandelen en fietsen naar school.

 Voortgezet onderwijs
• De overgang van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een logische, essentiële, maar 

ook kwetsbare stap. In het kader van de rijke schooldag dienen de leerlingen zo goed mogelijk 
geïnformeerd te worden over de mogelijkheden van vervolgonderwijs na de basisschool. Aan-
gezien in onze gemeente slechts één school is voor voortgezet onderwijs (Stanislascollege) 
gaan veel kinderen na de basisschool naar het vervolgonderwijs in gemeenten om ons heen. Wij 
moeten dan ook vanuit de gemeente actief samenwerken met die scholen om er voor te zorgen 
dat onze kinderen het juiste onderwijs krijgen of een startkwalificatie behalen en om schooluit-
val te voorkomen. D66 vindt maatschappelijke stages voor scholieren van belang, zo nodig kan 
de gemeente hierbij faciliteren.

• D66 wil daarnaast stimuleren dat de bedrijven in onze gemeente samenwerken met de (be-
roeps)opleidingen, door bijvoorbeeld stageplekken te creëren en door gastlessen. Dit doen wij 
bij voorkeur samen met andere gemeenten in regionaal verband. 

pijnacker-nootdorp
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Onderwijs en zorg (passend onderwijs)
• Voor alle kinderen moet er een plek op school zijn. D66 wil voorkomen dat er thuiszitters zijn. 

De gemeente moet actief beleid voeren om ieder kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving on-
derwijs te bieden, ieder kind heeft namelijk een leerrecht. D66 wil dit stimuleren door met name 
een meer intensieve samenwerking tussen kinderopvang, basisonderwijs, speciaal onderwijs en 
zorg. De gemeente geeft hierbij ondersteuning d.m.v. schoolmaatschappelijk werk en vanuit de 
leerplicht. 

 Volwasseneducatie
• D66 ziet het belang van een leven lang leren, met een prioriteit om laaggeletterdheid op te 

heffen en computervaardigheden te vergroten. Ook in onze gemeente kennen we    laaggelet-
terde inwoners. De gemeente stelt een integraal actieplan op om dit percentage sterk terug te 
dringen, onder andere door subsidies te verstrekken aan Taalhuis (onderdeel van de bibliotheek 
Oostland) en taalklassen voor volwassenen via ROC’s. 

 Onderwijshuisvesting en gezonde scholen
• Wij streven naar integrale huisvesting van onderwijs en opvang. Met de gezamenlijke schoolbe-

sturen en kinderopvangorganisaties dient een meerjaren investeringsplan opgesteld te worden 
om goede huisvesting met adequate spreiding (locaties) te realiseren. Goede huisvesting be-
tekent voor D66 ook goed onderhouden gebouwen met een goede ventilatie voor een gezond 
binnenklimaat en klimaat- en energiezuinige of energieneutrale schoolgebouwen. Verder wil 
D66 groene, klimaatadaptieve schoolpleinen mogelijk maken met bijvoorbeeld moestuinen en 
gezonde voeding op scholen stimuleren. Scholen kunnen daarbij het goede voorbeeld geven 
van optimale afvalscheiding. Wij vinden natuureducatie en het klimaat belangrijke onderwer-
pen. In het kader van de rijke schooldag faciliteren we natuurorganisaties om een curriculum 
natuureducatie op te zetten.

• Naast onderwijs, educatie en kinderopvang zijn schoolgebouwen ook de ideale plek voor een 
ontmoetingsplaats in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan de bijeenkomsten van wijk- en buurtvereni-
gingen, cursussen voor wijkbewoners, ruimtes voor verenigingen, debat-avonden in het kader 
van burgerschap etc. De gemeente dient het medegebruik van schoolgebouwen zoveel mogelijk 
te ondersteunen.
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Zorg, preventie en vrijwilligerswerk

Voorkomen is beter dan genezen. Schone lucht, prettig wonen, goed werk, voldoende sporten 

of bewegen en geestelijke gezondheid zijn het startpunt van een gezond leven. D66 vindt het 

belangrijk dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben. Essentieel is dat de gemeente pas-

sende zorg biedt volgens de regel: één gezin, één plan, één regisseur. Te allen tijde moet de 

zorgaanvrager centraal staan, bijgestaan door een onafhankelijk cliëntondersteuner of man-

telzorger. D66 vindt het belangrijk dat mensen zelf regie hebben op hun leven. We hanteren 

daarbij als uitgangspunt ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’. Zorg moet laagdrempelig 

en bereikbaar zijn, zonder ingewikkelde formulierenstromen of onduidelijke procedures via de 

computer. 

D66 in Pijnacker-Nootdorp heeft de volgende prioriteiten:

• D66 vindt dat kinderen en jongeren die zorg nodig hebben moeten kunnen rekenen op snelle en 
adequate hulp. Wachtlijsten bij GGZ instellingen moeten zo snel mogelijk worden weggewerkt.

• Het opvoeden en het grootbrengen van kinderen is in eerste instantie de vrijheid en verantwoor-
delijkheid van de ouders. Als dat soms wat moeilijker is dan moet eerst worden gekeken naar 
kleinschalige oplossingen dicht bij huis en op school, of de kinderopvang. Zo blijft de zwaardere 
zorg beschikbaar voor kinderen die dit echt nodig hebben. In onze gemeente kreeg 12,8% van 
de kinderen te maken met Jeugdhulp. Bron: Monitor Sociaal Domein juni 2021.

• D66 is van mening dat het goed is dat onze gemeente voor het inkopen van de juiste zorg moet 
blijven samenwerken met andere gemeenten in onze regio en bij voorkeur met zoveel mogelijk 
vaste zorgpartners. Hiermee kan kennis en ervaring worden gedeeld en kan de beste zorg tegen 
een betaalbare prijs worden geleverd.

• D66 zet ook in op vroeg signalering en goede ondersteuning van kinderopvang, basisscholen en 
verenigingen. Dit doen we door middel van het schoolmaatschappelijk werk en samenwerking 
tussen (sport)verenigingen en jeugd- en jongerenwerk. Ook hier geldt één gezin, één hulpver-
lener, en is zorg op maat het uitgangspunt. D66 vindt dat de praktijkondersteuner Jeugd bij de 
huisarts ook een belangrijke taak vervult bij het vroegtijdig signaleren van problemen, waardoor 
tijdig hulp kan worden geboden en erger kan worden voorkomen. 

• D66 vindt dat goed opgeleide en samenwerkende wijkteams van groot belang zijn bij de inzet 
van verschillende vormen van jeugdzorg. De regie en de betrokkenheid van het gezin moet 
hierbij zoveel zo veel mogelijk worden behouden.
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• D66 is voorstander van heldere tussentijds evaluaties en resultaatgerichte financiering. Daar-
naast vindt D66 in de jeugdzorg het Persoonsgebonden budget (Pgb) een goed middel om pas-
sende zorg te kunnen kiezen. Ook de overgang van jeugdhulp naar zorg voor volwassenen moet 
laagdrempelig en eenvoudig zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de doorstroom van jeugdhulp naar 
Wmo.

 Preventie 
• Het is beter om ziektes te voorkomen en ze waar mogelijk te behandelen met bijvoorbeeld leef-

stijlverandering. D66 wil stimuleren dat alle inwoners meer gaan sporten en bewegen. Dat zorgt 
voor minder fysieke en mentale klachten en het remt de vraag naar medische zorg. Door regel-
matig te bewegen zitten mensen beter in hun vel en onderhouden ze meer sociale contacten. 

• Ook de wijze waarop je een woonwijk ontwerpt op de tekentafel maakt nogal verschil. Met alleen 
maar parkeerplaatsen en bushaltes, of juist met fietspaden, wandelroutes en ook skeeler-rou-
tes? D66 kiest voor het laatste. Een groene omgeving waarin beweging wordt gestimuleerd, 
levert een bijdrage aan de gezondheid. Daarbij heeft D66 ook oog voor specifieke doelgroepen, 
zoals kinderen, ouderen en inwoners met een beperking. 

 Mantelzorg en informele zorg 
• Zelfredzaamheid van onze inwoners is geen vanzelfsprekendheid. Om ervoor te zorgen dat ou-

deren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven is een netwerk van informele zorg nodig. Onze 
gemeente kent ruim 15.000 mantelzorgers (bron Mantelzorg.NL indicatie aantallen mantelzor-
gers per gemeente gebaseerd op publicatie “Blijvende Bron van Zorg” SCP 2020. Helaas zijn in 
onze gemeente ca. 1431 mantelzorgers zwaar belast. Voor het goed kunnen blijven geven van 
mantelzorg vindt D66 het daarom ook belangrijk dat er aandacht is voor respijtzorg, zodat de 
mantelzorger een moment vrijaf kan nemen van zijn of haar zorg taken. D66 ziet graag dat de 
gemeente dit faciliteert.
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• D66 is van mening dat mantelzorgers actief moeten worden betrokken bij de formele zorg, bij-
voorbeeld als gesprekspartner bij de zogenaamde keukentafelgesprekken. We zullen ons ook 
de komende jaren voor deze groep mensen blijven inzetten. Voor D66 zijn de Adviesraad So-
ciaal Domein, Bureau mantelzorg, SWOP en de Samenwerkende Ouderenbonden belangrijke 
gesprekspartners.

 WMO
• De Wmo stelt de zorgbehoefte expliciet centraal. D66 wil daarom dat kwetsbare ouderen de 

zorg krijgen die zij nodig hebben. We worden met z’n allen steeds ouder en we blijven langer 
zelfstandig wonen, daardoor zullen er steeds meer mensen een beroep doen op zorgvoorzie-
ningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De algemene voorzieningen voor 
bepaalde doelgroepen kunnen hieraan bijdragen. 

• D66 vindt het belangrijk dat er ook zoveel mogelijk ruimte is voor maatwerk en wij vinden het 
Persoons Gebonden Budget (pgb) daarbij een belangrijk middel. 

• Zorgvoorzieningen kosten geld en D66 vindt het eerlijk als mensen daar zelf ook een bijdrage 
aan leveren. Uiteraard moeten voorzieningen wel betaalbaar en bereikbaar zijn voor iedereen 
en een eigen bijdrage mag nooit een reden zijn om geen gebruik te maken van zorg of voorzie-
ningen. Kwetsbare ouderen met een laag inkomen willen we daarom zoveel mogelijk ontzien. 

• D66 vindt het belangrijk dat mensen die dat willen en nodig hebben goede ondersteuning krij-
gen op het vlak van maatschappelijke ondersteuning. De inzet van een onafhankelijke cliënton-
dersteuner kan hierbij helpen.

pijnacker-nootdorp
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 Participatie
• D66 streeft naar een samenleving, waaraan iedereen kan deelnemen naar vermogen. Dit vraagt 

in het beleid vaak om maatwerk. Ook voor bijstandsgerechtigden kiest D66 uitdrukkelijk voor 
maatwerk. De gemeente zal innovatief te werk moeten gaan, liefst in regionaal verband, zodat 
gemeentes van elkaar kunnen leren. Vrijwilligerswerk als tegenprestatie is een belangrijke op-
stap naar een betaalde baan. 

• Extra aandacht vormt de groep statushouders, die zo snel mogelijk geholpen moet worden om 
zichzelf te kunnen redden in onze gemeente. Zo is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk de Ne-
derlandse taal leren. De bibliotheek en het Taalhuis kunnen hierbij helpen. 

• In onze gemeente zijn veel sociaal- en maatschappelijk bewogen ondernemers die bereid zijn 
om mensen weer een kans te bieden op werk of een beschutte werkplek voor hen die dit nodig 
hebben. Niet altijd vinden werkzoekende en werkgever elkaar even gemakkelijk. D66 vindt dat 
de gemeente hier een faciliterende rol moet spelen. 

• Om vanuit de gemeenteraad op basis van de juiste informatie de goede besluiten te kunnen ne-
men heeft de fractie van D66 goede contacten met onder andere de adviesraad sociaal domein 
en de netwerkpartners in de zorg (SWOP, Bibliotheek Oostland en jeugd- en jongerenwerk).

 Vrijwilligers
• Binnen onze gemeente zijn duizenden vrijwilligers actief bij vele organisaties. D66 is van mening 

dat vrijwilligerswerk een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid en saamhorigheid in de 
lokale samenleving. D66 erkent dat het voor besturen van organisaties steeds moeilijker is om 
voldoende vrijwilligers te vinden. Ook worden er steeds meer eisen gesteld aan vrijwilligers. 
D66 heeft in de vorige raadsperiode initiatieven genomen om organisaties hierbij te ondersteu-
nen. Zo kunnen alle vrijwilligers kosteloos via de gemeente een zogenaamde verklaring omtrent 
gedrag aanvragen. Ook is D66 van mening dat de gemeente vrijwilligersorganisaties blijvend 
moet ondersteunen via het Bureau Vrijwilligerswerk.
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Sport & Welzijn

Sporten en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht je achtergrond. De sport-

verenigingen in onze gemeente spelen hierbij een belangrijke rol. D66 vindt het een taak van 

de gemeente om ervoor te zorgen dat de sportvoorzieningen in onze gemeente op orde zijn. 

Daarbij vinden we dat van de gebruikers ook een bijdrage mag worden verwacht. D66 vindt 

het belangrijk dat ouderen zelf regie kunnen houden over hun leven. Daar waar ouderen dat 

niet meer helemaal kunnen moet de gemeente samen met de mensen om hen heen voor on-

dersteuning zorgen door middel van voldoende welzijnsvoorzieningen en ondersteuning van 

mantelzorgers.

D66 in Pijnacker-Nootdorp heeft de volgende prioriteiten:

 Sport
• D66 wil dat sporten en actief bewegen voor iedereen toegankelijk zijn: voor jong en oud, arm en 

rijk, ongeacht je achtergrond, met of zonder beperking, en dat binnen of buiten verenigingsver-
band. Een leven lang sporten en bewegen is cruciaal om onze gezondheid te verbeteren.

• Voor de georganiseerde sport zijn gezonde verenigingen van groot belang. D66 vindt dat ver-
enigingen in de eerste plaats vanuit hun eigen kracht en visie invulling geven aan hun rol binnen 
de gemeente. D66 gaat ervan uit dat gebruikers van sportvoorzieningen voor zowel de binnen- 
als buitensport een reële bijdrage leveren aan het gebruik en onderhoud hiervan. D66 erkent 
echter ook dat de gemeente een aanzienlijke (financiële) bijdrage vanuit de algemene middelen 
zal moeten leveren om de sportfaciliteiten op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Ook 
is het de taak van de gemeente om er voor te zorgen dat er voldoende sportvoorzieningen en 
-sportfaciliteiten zijn.

• De sportraad is voor D66 een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner. Samen met 
sportverenigingen, scholen, kinderopvang en maatschappelijke organisaties werken we aan het 
lokale sportbeleid en maken we afspraken in een gezamenlijk lokaal sportakkoord.

• Kinderen voor wie sporten in verenigingsverband niet haalbaar is, omdat er in het gezin onvol-
doende geld beschikbaar is, ondersteunen we via het jeugdsportfonds. Daarnaast organiseert 
de gemeente via Team4Talent (buurt)sportactiviteiten, die ook voor kinderen toegankelijk zijn 
die geen lid zijn van een vereniging.
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• Naast voorzieningen voor georganiseerde sporters zorgt de gemeente ook voor voldoende fa-
ciliteiten voor de vrije sporters in de vorm van sportterreintjes en trapveldjes in de wijk en wan-
del-, skate-, ruiter en fietspaden in het groene buitengebied. Buitenvoorzieningen zijn belangrijk 
in het faciliteren van bewegen. 

 Welzijn
• D66 wil dat zorg en welzijn ingericht zijn op kwaliteit van leven. Fijn wonen, goede zorg, een 

goede woning op de goede plek kan het verschil maken tussen met hulp langer thuis wonen of 
opname in het verpleeghuis.

• Mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, hoeven niet altijd naar een verpleeghuis. 
Hulp vanuit hun eigen netwerk kan evenals beschikbare thuiszorg helpen voorkomen dat zwaar-
dere hulp meteen nodig is. Zo houden mensen zelf keuzevrijheid over waar zij oud worden of 
wie hun huisarts is. D66 vindt dat we daar in de gemeente ruimte voor moeten maken, evenals 
voor voldoende plekken voor tijdelijke opnames in verzorgingshuizen. Samenwerking met wo-
ningcorporaties is essentieel om deze keuzevrijheid voor ouderen met een bescheiden inkomen 
te verzekeren.

• D66 vindt het belangrijk dat ouderen zelf regie kunnen houden over hun dagelijks leven. Daarom 
willen we eigen initiatieven, waarbij ouderen samen met vrijwilligers zorg en samenzijn lokaal 
organiseren, maximaal faciliteren. Daarbij vindt D66 dat alle overheden zich maximaal moeten 
inspannen voor meer woon/zorgcombinaties.
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Economie

De gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt centraal in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag 

MRDH en is daarmee onderdeel van een economisch sterke regio. Wat D66 betreft moe-

ten we hier slim op inspelen en kansen pakken. Samenwerking tussen ondernemers en de 

gemeente is hierbij van groot belang. Belangrijke partners zijn voor ons de OVPN, LTOGlas-

kracht, VNONCW Oostland en de lokale winkeliersverenigingen. 

D66 in Pijnacker-Nootdorp heeft de volgende prioriteiten:

 Positionering van onze gemeente en ‘citymarketing’ 
• D66 vindt het belangrijk dat Pijnacker-Nootdorp zich scherp positioneert in de regio. Met ande-

re woorden dat zij zich onderscheidt van de omliggende gemeenten. Hierbij is o.a. van belang 
dat de gemeente nagaat hoe ze meer kan betekenen voor haar inwoners en ondernemers. Op 
basis van een helder gekozen positionering wil D66 dat het gemeentelijk marketingbeleid (city-
marketing) scherper wordt gedefinieerd en effectief wordt gemaakt. 

 Detailhandel en bedrijventerreinen
• D66 zet in op gevarieerde, aantrekkelijke dorpscentra. En hierbij staat de behoeften van inwo-

ners centraal en houden we rekening met de rol van internet, waardoor leegstand wordt voor-
komen. De gemeente werkt hierbij samen met de ondernemers. 

• D66 vindt het belangrijk dat ondernemers in onze gemeente de ruimte krijgen om te onder-
nemen. Dat vraagt ook om heldere, eenduidige regels en communicatie tussen gemeente en 
ondernemers. D66 is voorstander van maatwerk als het gaat om de samenwerking tussen on-
dernemers onderling en tussen ondernemers en de gemeente. 

• D66 vindt het verder belangrijk dat bedrijventerreinen netjes, veilig en aantrekkelijk zijn inge-
richt. Hierin moeten gemeente en de ondernemers samenwerken. Verbeteringen of herinrichting 
kan gebeuren via Bedrijven InvesteringsZones (BIZ, wat volgens D66 een beter instrument is 
dan het generieke ondernemersfonds. Bij BIZ betalen de ondernemers in een begrensd gebied 
een toelage op de OZB. Dit geld komt rechtstreeks ten goede van verbeteringen voor dit gebied. 
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 Vitale economie, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen
• D66 wil slim omgaan met de schaarse ruimte en onze ondernemers meer betrekken bij de mo-

dernisering en verduurzaming van bedrijventerreinen, zoals bij Heron, Ruyven en De Boezem. 
Daarbij zijn energiezuinigheid, het opwekken van duurzame energie en klimaatadaptatie belang-
rijke principes om duurzaam te ondernemen. 

• D66 is ook groot voorstander van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO. Hierin 
bieden ondernemers bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende 
werkplek. De gemeente kan ondernemers hierbij actief ondersteunen. Ook wil D66 de winkels, 
detailhandel, horeca en evenementensector helpen in de nasleep van de lastige Corona pe-
riode, zoals flexibel zijn in winkeltijden, bij inrichting van terrassen en het ruimte bieden voor 
het opzetten of organiseren van evenementen of activiteiten, waarbij uiteraard rekening wordt 
gehouden met de omgeving/omwonenden.

 Economie van de toekomst
• In onze gemeente zijn veel vernieuwende ondernemers actief met het ontwikkelen van duur-

zame en toekomstgerichte oplossingen. In de nieuwe economie is steeds minder onderscheid 
tussen werken, privé en ondernemen. Vooral kleine ondernemers zonder personeel (ZZP-ers) 
vragen om maatwerkoplossingen. Er moet ruimte worden gecreëerd en een infrastructuur aan-
gelegd in onze gemeente zodat in de buurt ook ruimte is om te werken en andere ondernemers 
te ontmoeten.

• D66 wil meer gebruik maken van aardwarmte in onze gemeente. Aansluiting op het regionale 
warmtenetwerk tussen Rotterdam, Den Haag en Leiden vinden wij hierbij van groot belang. Ini-
tiatieven van ondernemers voor opwekking, gebruik en opslag van duurzame energie in de vorm 
van zonne-energie moeten, met name op daken van bebouwing en op plekken in het glastuin-
bouwgebied waar dat mogelijk is, zoveel mogelijk worden gestimuleerd en gefaciliteerd. 

 Glastuinbouw
• D66 is enthousiast over het innovatieve, duurzame karakter van onze glastuinbouwsector en de 

toeleverende bedrijven. D66 wil bedrijven in de duurzame glastuinbouwgebieden faciliteren in 
het wegnemen van belemmeringen voor het verder verduurzamen van de bedrijfsvoering. Ook 
zien we graag dat de verouderde kassen in onze gemeente worden opgeruimd, om ruimte te 
bieden voor de innovatieve, duurzame sector. Verder wil D66 dat de kassen in deze duurzame 
glastuinbouwgebieden op korte termijn volledig emissieloos worden. Daarnaast moet de ge-
meente de ondernemers helpen te verbinden met de inwoners, onderwijs en wetenschap.
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Cultuur & Dierenwelzijn

Kunst en cultuur verrijken het leven en zorgt voor verbinding tussen mensen. In onze ge-

meente zijn veel verschillende organisaties actief die kleur geven aan ons culturele leven. 

Bijvoorbeeld: Stichting De Verbeelding, Bibliotheek Oostland (Buurt&Zo Pijnacker en Cultu-

ra&Zo Nootdorp), maar ook stichting Jeugdland, de kindervakantieweek Nootdorp, Stichting 

Vrienden van Biesland, de Oranjeverenigingen, de hobbyclubs, muziekverenigingen, de scou-

ting, toneelverenigingen, koren, dansscholen en tal van andere clubs en verenigingen leveren 

hieraan een bijdrage. In onze cultuur is er ook respect voor dieren en is dierenwelzijn vanzelf-

sprekend. 

D66 in Pijnacker-Nootdorp heeft de volgende prioriteiten:

 Cultuur en cultureel ondernemerschap
• D66 vindt het belangrijk dat initiatieven op gebied van kunst en cultuur voortkomen uit de 

gemeenschap zelf en voor alle inwoners toegankelijk zijn. We zijn trots op onze culturele orga-
nisaties en lokale kunstenaars. D66 wil het cultureel ondernemerschap binnen onze gemeente 
verder stimuleren en ondersteunen, zodat we kunnen blijven genieten van optredens van lokale 
muziek-, dans- en toneelverenigingen en een evenement als De Verbeelding. We zien graag dat 
lokale talenten en kunstenaars de mogelijkheid krijgen om hun kunsten te tonen, bijvoorbeeld 
langs de kunstroutes in ons dorp.

• D66 is blij met de realisatie van Cultura&Zo in Nootdorp. Ook in Pijnacker ziet D66 volop kansen, 
bijvoorbeeld voor het nog op te zetten Cultuurcentrum, een ontmoetingsplek voor jong en oud. 
Ook ziet D66 mooie initiatieven binnen het onderwijs om jongeren meer kennis te laten maken 
met cultuur (Rijke schooldag) waar de combinatie wordt gemaakt tussen formeel en informeel 
leren. 

• D66 wil dat het Stimuleringsfonds particulier initiatief voor de ondersteuning van culturele initi-
atieven in onze gemeente blijft behouden.

• D66 wil ook dat de gemeente het Jeugdcultuurfonds financieel blijft ondersteunen om kinde-
ren uit gezinnen met onvoldoende geld de kans te geven deel te nemen aan culturele activitei-
ten of muzieklessen. 
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• D66 is voor versterking van de cultuurfunctie en kiest daarom voor een goede uitwerking van 
het plan voor een Cultuurcentrum in Pijnacker, mede gericht op versterking van dans- en muzie-
kexpressie. Daarnaast moet de gemeente samen met de culturele organisaties, Cultuurplatform 
en netwerkpartners een cultuuragenda opstellen voor accommodaties en verdere uitbreiding 
van het culturele aanbod, in aanvulling op wat er is te vinden in onze buurgemeenten.

• D66 ziet de verbinding tussen cultuur en het sociaal domein. WDe Bibliotheek Oostland heeft 
hierbij een voorname rol te spelen. De bibliotheek heeft niet alleen culturele, maar ook een be-
langrijke sociaal-maatschappelijke rol in de lokale gemeenschap.

 Dierenwelzijn 
• D66 vindt het belangrijk dat dieren voldoende ruimte hebben. Daarom moeten er genoeg hon-

denuitlaatveldjes zijn in de wijken en ook voldoende ruiterpaden in het buitengebied. 
• Misstanden bij de behandeling, huisvesting of verzorging van dieren moeten worden voorko-

men. Handhaving bij dierenmishandeling blijft voor D66 belangrijk. D66 vindt goede voorlichting 
over het houden en verzorgen van (huis)dieren, natuur- en milieuonderwijs, bijvoorbeeld via 
scholen, culturele instelling of natuurpaviljoens van groot belang.

• Vanwege dierenwelzijn is D66 groot voorstander van het professioneel afsteken van het einde-
jaarsvuurwerk op een daarvoor geschikte plek i.p.v. door particulieren in woonwijken.

• Poep op de stoep is ergernis nummer één in onze gemeente. D66 is daarom voorstander van het 
behoud van een opruimplicht van zowel honden- als paardenpoep. Daarnaast vindt D66 dat er 
beter gehandhaafd moet worden op de aanlijnplicht van honden, met name in het broedseizoen.
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Energie & Klimaatbeleid

Het gaat niet goed met het klimaat in de wereld. De gemiddelde temperatuur neemt onverant-

woord toe, met extreme hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen als gevolg. Daarom 

moet ieder land maatregelen treffen, zoals vergaande energiebesparing en inzet van duurza-

me energie, om de omvang en snelheid van temperatuurstijging te beperken en de samenle-

ving zich te laten aanpassen aan het veranderende klimaat (dit wordt ook wel klimaatadaptatie 

genoemd). D66 wil dat de gemeente samen met haar inwoners en ondernemers het gemeente-

lijk energie- en klimaatbeleid opzet en uitvoert. Er is maatwerk nodig op wijkniveau en er moet 

meer worden ingezet op toepassing van duurzame, innovatieve energiebronnen.

D66 in Pijnacker-Nootdorp heeft de volgende prioriteiten: 

 Energietransitie, nationaal en lokaal
• D66 ziet de energietransitie in Pijnacker-Nootdorp als belangrijk speerpunt van beleid, dat volgt 

op het nationaal beleid. In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken om in 2030 de helft 
minder kooldioxide (CO2 uit te stoten t.o.v. 1990. In 2050 moet de uitstoot met 95% zijn afge-
nomen. Afgesproken is dat we in Nederland daarom gaan stoppen met het gebruik van fossie-
le brandstoffen (zoals aardgas) en overstappen op koolstofarme energiebronnen, zoals zon-
ne-energie, windenergie en aardwarmte (geothermie). 

• D66 is ervan overtuigd dat de verduurzaming van de energievoorziening (energietransitie) alle 
inwoners van Pijnacker-Nootdorp aangaat. Het raakt bijvoorbeeld de energie- en warmtevoor-
ziening van huizen en andere gebouwen, het gebruik van brandstoffen bij industriële produc-
tieprocessen in onder meer de glastuinbouw, elektrisch rijden en het opwekken van duurzame 
energie. Omdat iedereen zijn/haar bijdrage moet leveren is goede voorlichting van groot belang.

• De gemeente heeft een regierol bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. “Samen doen” 
is voor D66 het centrale begrip in dat verband. Samen doen, dit zowel in regionaal verband als 
binnen de gemeente, met netbeheerders, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties, 
gebouweigenaren en – uiteraard – de inwoners. “Samen doen” is meer dan alleen de mogelijkheid 
bieden van formele participatie via het indienen van een zienswijze in juridische procedures. 
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Er moeten ook gerichte participatie-mogelijkheden geboden worden aan anderen dan de “usual 
suspects” in dergelijke trajecten, bijvoorbeeld via het kunnen deelnemen bij het maken van het 
transitieplan voor de eigen wijk en via keukentafel-gesprekken en inzet van procesbegeleiders. 
Bij participatie moet het ook kunnen gaan om financiële participatie, zoals kunnen meeprofiteren 
van de opbrengsten van lokale opwek van duurzame energie via een zonnepark. Er moet ruimte 
zijn voor lokale initiatieven zoals een energiecollectief/coöperatie voor aardwarmte/warmtenet/
opwek zonne-energie.

• Bij de energietransitie zet D66 in de periode 2022 t/m 2026 sterk in op het treffen van energie-
besparende maatregelen, opwek van (duurzame) zonne-energie en gebruik van aardwarmte en 
restwarmte voor ruimteverwarming van woningen en andere gebouwen:
• D66 is voorstander van toepassing van nieuwe technieken en innovaties om de ambitieuze 

doelen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie te realiseren;
• De gemeente dient particuliere initiatieven voor opwekking van zonne-energie, zoals bijvoor-

beeld zonnepanelen op onrendabele percelen en waterbassins in het glastuinbouwgebied, 
zon-op-dak van nieuwe en bestaande gebouwen en op parkeerplaatsen te ondersteunen. 
Naast kennisoverdracht, voorlichting en subsidiëring moet de gemeente ook regelgeving 
(vergunningen) als instrument gebruiken. Verder heeft de gemeente een voorbeeldrol bij 
benutting van daken van gemeentelijke gebouwen, fietsenstallingen en parkeerplaatsen.
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• de gemeente moet ook een maximale benutting van geothermie (aardwarmte) en gebruik 
van restwarmte t.b.v. verwarming van gebouwen en de glastuinbouw nastreven (de glas-
tuinbouw dient vóór 2040 aardgasvrij te zijn). Bij de toepassing van restwarmte, die voorals-
nog door verbranding van fossiele brandstoffen ontstaat, moet voldoende geborgd zijn dat 
binnen een redelijke termijn gebruik wordt gemaakt van fossielvrije bronnen. 

 Energiebesparing in gebouwen
• D66 vindt dat de gemeente inwoners meer moet helpen bij de keuze welke maatregelen ge-

nomen kunnen worden bij bijvoorbeeld de verbouwing van hun woning om deze beter te laten 
isoleren of zonnepanelen te laten plaatsen waarmee duurzame zonne-energie wordt opgewekt. 
Met zulke ingrepen is overigens niet alleen het klimaat gediend, zij verbeteren ook het woon-
comfort en beperken de energielasten.

• De gemeente moet het treffen van energiebesparende maatregelen door gebouweigenaren op 
natuurlijke momenten stimuleren, zoals tijdens periodiek onderhoud of renovatie en het toezicht 
op de naleving van de energiebesparingsplicht voor bedrijven. Voor zover hun monumentale 
waarden daardoor niet worden aangetast, moeten ook monumenten worden verduurzaamd (ge-
isoleerd, dubbel glas en van het gas af).

 Wijkplannen
• De energietransitie is een ingrijpend traject, dat voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn, 

waaraan iedereen moet kunnen meedoen en dat lokaal stap voor stap en wijk voor wijk zorgvul-
dig moet worden uitgewerkt in wijkplannen. De in een wijkplan gemaakte keuzen moeten door 
de gemeenteraad worden opgenomen in het gemeentelijke omgevingsplan, zodat gebouweige-
naren en andere belanghebbenden vroegtijdig weten waar zij aan toe zijn en hiermee rekening 
kunnen houden bij de aanpassing van hun gebouw.

• De wijkplannen moeten niet alleen betrekking hebben op de overstap naar een duurzaam alter-
natief voor verwarming van gebouwen, maar ook op de gevolgen voor het elektriciteitsnet bij de 
overstap naar elektrisch koken, de opwekking van zonne-energie in de wijk en aanleg van laad-
palen voor elektrische auto’s. D66 wil geen absolute monopolie-positie voor warmtebedrijven 
in onze gemeente. De gemeenteraad bepaalt wanneer de wijk van het aardgas afgaat en welk 
duurzaam systeem daarvoor in de plaats komt. Als voor een wijk de overstap van aardgas naar 
een collectief warmtesysteem in beeld is, moet de gebouweigenaar de keuzemogelijkheid heb-
ben om naar dat collectieve systeem over te stappen of zelf voor een ander duurzaam alterna-
tief te zorgen. Heeft de eigenaar eenmaal voor aansluiting op het collectieve systeem gekozen, 
kunnen kosten verbonden zijn aan het ongedaan maken van die keuze.

 Windturbines
• In verband met de aantasting van het open groene landschap ziet D66 geen ruimte voor wind-

turbines voor grootschalige elektriciteitsopwekking binnen de gemeente. Binnen randvoor-
waarden (ruimtelijke inpasbaarheid, natuur, gezondheid omwonenden, externe veiligheid, lokaal 
eigendom) zijn in het buitengebied beperkte mogelijkheden voor kleine windturbines aanvaard-
baar (bijv. maximaal twee windturbines van maximaal 25m ashoogte per erf). Ook de opwekking 
van energie/warmte door verbranding van biomassa, zoals hout of houtpellets, kiezen we als 
D66 niet, dit vanwege de negatieve effecten voor de luchtkwaliteit door uitstoot van fijn stof en 
stank- en rookoverlast.
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Pijnacker-Nootdorp: Gemeente voor haar inwoners en 
ondernemers

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is er voor haar inwoners en ondernemers. Daarom vindt D66 

dat ze ook invloed moeten hebben op het beleid dat gemeente ontwikkelt en dat ze betrokken 

worden bij het maken van uitvoeringsplannen. Burgerparticipatie gaat verder dan communi-

ceren en informatie delen met inwoners. Het betekent ook dat inwoners zelf met ideeën en 

initiatieven komen en dat de gemeente meedenkt hoe deze kunnen worden gerealiseerd.

Wat daarbij helpt is dat de gemeente de regeldruk vermindert en processen beter inricht zodat 
soms noodzakelijke procedures beter en sneller kunnen worden doorlopen. Verder is een goede, 
efficiente dienstverlening van de gemeente een speerpunt voor D66. Zowel digitaal alsook gewoon 
op papier voor degene die niet digitaal kan of wil communiceren met de gemeente. Verder vindt D66 
het belangrijk dat de gemeente een solide, betrouwbaar financieel beleid voert om zorgvuldig om 
te gaan met gemeenschapsgeld. 

D66 in Pijnacker-Nootdorp heeft de volgende prioriteiten: 

 Burgerparticipatie
• D66 vindt het belangrijk dat de inwoners van Pijnacker-Nootdorp, maar ook de ondernemers 

en organisaties actief in onze gemeente, betrokken worden bij ontwikkelingen in de gemeen-
te. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van de plannen, de voor te leg-
gen keuzes en de definitieve besluitvorming. De gemeenteraad moet hierbij rekening hou-
den met alle perspectieven. Daarom is het belangrijk om alle betrokkenen de gelegenheid te 
geven hun ideeën te delen met de gemeenteraad. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad 
om een afweging te maken en de keuzes en besluiten richting inwoners goed te motiveren.
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• Daarnaast wil D66 dat inwoners en organisaties ook zelf onderwerpen bij de gemeenteraad 
kunnen aankaarten, dus niet alleen inspreken, en dat de gemeente initiatieven voor de eigen 
buurt verwelkomt. D66 ziet daarvoor zowel bestaande als nieuwe mogelijkheden die ze graag 
ingevoerd wil zien, zoals: het burgerinitiatief (snelle procedure om aan de gemeenteraad een 
voorstel te doen); burgerpanels voor het meepraten/-discussiëren op belangrijke onderwerpen, 
right to challenge (voorstellen van alternatieve oplossingen van een probleem), uitnodigings-
planologie (voor initiatieven in het ruimtelijke domein), realisatie van buurttuinen, kunst in de 
tuin etc. en de buurtknip (subsidie voor wijkinitiatieven van inwoners).

• D66 vindt actieve participatie in de lokale politiek belangrijk en stimuleert dit zelf ook, door 
bijvoorbeeld workshops over lokale politiek, debatwedstrijden, openbare fractievergaderingen 
van de D66-fractie, en de thema-avonden waar iedereen uit onze gemeente welkom is.

 Vermindering regeldruk 
• D66 vindt duidelijkheid, uitlegbaarheid, proportionaliteit (en bewezen nut) van regels, naast 

rechtszekerheid, van groot belang. Regels en kaders of richtlijnen moeten niet verstikkend wer-
ken of barrieres opwerpen, maar juist inwoners, ondernemers en organisaties helpen om duide-
lijkheid te geven en kansen te bieden. Daar waar regels in de praktijk hun doel voorbij-schieten 
moet er bereidheid bestaan, zowel bij het gemeentelijk apparaat als bij de politiek, om deze 
regels opnieuw te beoordelen en zo nodig snel te wijzigen. 

• Cruciaal is het goede contact tussen het gemeentebestuur en de inwoners, ondernemers en 
organisaties binnen onze gemeente. Voorlichting en informatieverstrekking op het juiste mo-
ment en in de juiste vorm hoort hierbij. Evenals een correcte en tijdige beantwoording door 
de gemeente van vragen, het hebben van duidelijke aanspreekpunten/accountmanagers bij de 
gemeente, spreekuren van wethouders voor de kernen in onze gemeente en of belangrijke dos-
siers. De gemeente is immers bij uitstek de plaats waar de lijnen kort kunnen en moeten zijn 
tussen de overheid en inwoners, onderneming en organisaties. 

 Dienstverlening in een digitaal tijdperk
• D66 vindt het belangrijk dat de gemeente een goede dienstverlening biedt aan haar inwoners, 

ondernemers en organisaties. Eén van de uitgangspunten van D66 is dat er vertrouwen is op 
de eigen kracht van mensen. Met andere woorden geen betuttelende overheid die bepaalt wat 
goed is voor iedereen en met standaardoplossingen komt die niet passen en/of inefficiënt zijn. 
Vanwege efficiëntie, snelheid, maar ook betrouwbaarheid kiezen gemeenten steeds vaker voor 
een digitale dienstverlening Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort, de verlenging 
van het rijbewijs, etc. Deze digitale dienstverlening is helemaal van deze tijd en we zouden 
natuurlijk niet anders meer willen, echter de gemeente moet ook oog houden voor de mensen 
die minder digitaalvaardig zijn. De gemeente moet ervoor zorgen dat digitale middelen die zij 
aanbiedt zo eenvoudig mogelijk zijn en hulp bieden voor diegene die om hulp vragen. De ge-
meentelijke diensten moeten ook toegankelijk zijn voor inwoners die geen digitale hulpmiddelen 
gebruiken. Ook is de gemeente altijd bereikbaar voor een goed gesprek omdat het oplossen van 
problemen nog altijd mensenwerk blijft.

• Een goede (digitale) dienstverlening vanuit onze gemeente betekent ook oog hebben voor 
aspecten als privacy en veiligheid, zeker wanneer dienstverlening steeds meer digitaal gaat en 
systemen aan elkaar worden gekoppeld. Dat dit belangrijk is blijkt wel uit de vele berichten in 
de media over gehackte systemen en diefstal en misbruik van gegevens uit digitale systemen. 
D66 vindt het uiteraard belangrijk dat de gemeente zorgvuldig omgaat met de gegevens van 
inwoners, ondernemers en organisaties.

pijnacker-nootdorp
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• D66 stelt als voorwaarde dat de digitale dienstverlening van de gemeente op orde is en wanneer 

de gemeente haar digitale dienstverlening wil verbeteren, en zo mogelijk verder uitbreiden, dat 
dit ook voldoet aan alle (nieuwe) eisen die gelden voor de digitale overheid (regelgeving vanuit 
de rijksoverheid). Ook vindt D66 het belangrijk dat de gemeente actief vraagt naar feedback van 
inwoners, ondernemers en organisaties die met haar samenwerken en communiceren om haar 
systemen te verbeteren.

 Solide financieel beleid van de gemeente
• D66 vindt het belangrijk dat de gemeente niet meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Vooral 

nu de gemeentelijke financiën veel onzekerheden kent, zoals onder andere: de afloop van de 
Coronacrisis, de mogelijke effecten van de herverdeling van het gemeentefonds, al dan niet 
compensatie door het rijk van de extra kosten voor jeugdzorg en Wmo en stijgende kosten voor 
bouw van voorzieningen en infrastructuur. Dit vereist het maken van de juiste financiële keuzes 
en een gedegen begrotingspolitiek. 

• D66 gaat voor een gezond financieel beleid met een sluitende begroting en voldoende reser-
ves om mogelijke tegenvallers op te vangen. 

pijnacker-nootdorp
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• Door een verstandig en slim financieel beleid is het de afgelopen periode gelukt om de ambi-
ties uit het raadsbrede akkoord ook financieel waar te maken. Hierdoor is er ruimte gevonden 
voor investeringen in onder andere nieuwbouw voor onderwijs en kinderopvang, uitbreiding 
en vervanging van sportaccommodaties, aanleg van wegen en fietspaden, investeringen in 
Cultura&Zo en investeringen in de verbetering van natuur- en recreatiegebieden. Bovendien 
zien wij de schuldenlast van de gemeente de komende jaren fors afnemen, door aflossingen 
op leningen en slim inzetten van eigen middelen.

• Leges en heffingen (zoals de afvalstoffen en rioolheffing) moeten kostendekkend zijn, terwijl de 
onroerend zaakbelasting (OZB niet meer stijgt dan de inflatie.

 Hoofdlijnenakkoord
• Voor D66 is een open en inclusieve bestuursstijl belangrijk, waarmee wij proberen om samen 

met de inwoners en de Raad de toekomst van Pijnacker-Nootdorp verder vorm te geven. 
• D66 ziet graag dat politieke discussies in de openbaarheid, in de gemeenteraad, worden ge-

voerd, en zo nodig met wisselende meerderheden tot besluitvorming te komen.
• Het heeft in principe onze voorkeur om ook de komende raadsperiode te werken met een hoofd-

lijnenakkoord dat door de hele raad wordt omarmd. Dit leidt volgens D66 tot de beste samen-
werking tussen de verschillende partijen en goede besluiten op basis van de inhoud. Uiteraard 
kan dat alleen als ook de andere raadsfracties daartoe bereid zijn. Wij vinden dat deelname aan 
een dergelijk akkoord niet vrijblijvend is en dat partijen ook op elkaar moeten kunnen rekenen. 
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Colofon

Het verkiezingsprogramma is tot stand 

gekomen via de fractie en leden van D66 

Pijnacker-Nootdorp, experts met goede 

ideeën en een scherpe blik en met bewo-

ners en ondernemers uit onze omgeving. 

Al dan niet voortkomend uit hun eigen 

(werk)ervaring. Wij zijn hen onze grote 

dank verschuldigd.

Licentie

Alles in dit document, tenzij anders 

aangegeven, is gelicenseerd onder een 

Creative Commons Naamsvermelding 4.0 

licentie. Alles in dit rapport mag bewerkt 

en opnieuw gedeeld worden, zolang aan 

correcte naamsvermelding voldaan wordt; 

te weten D66 Lansingerland.

Alle foto’s uit dit document zijn in op-

dracht van D66 Pijnacker-Nootdorp en 

zijn beschikbaar onder naamsvermelding 

van Edwin Mulder. De locatiekaart is ont-

worpen door Ronald van der Stad.

Reacties of input?

Stuur een mail: 

info@d66pijnacker-nootdorp.nl


