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1. Maatschappelijke voorzieningen 
 “Krijg ik straks nog hulp?” 

Eerlijk Alternatief strijdt voor behoud van de basisvoorzieningen en de collectieve/algemene 
voorzieningen. 

De maatschappelijke voorzieningen zijn samengevoegd in het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Daar vindt u het consultatiebureau, het jongerenwerk, jeugdhulp en de GGD. Omdat wij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin als een onnodige en kostbare vorm van overheidsbemoeienis 
zagen, vinden wij het voortbestaan van dit centrum alleen gerechtvaardigd als men tot een 
verregaande samenwerking met alle partners komt, bijvoorbeeld ook met Jeugdzorg. Alleen 
dan kan het tot soepele doorverwijzingen komen waarin het gezin echt centraal staat. Eén 
gezin, één plan, één regisseur. De zorg loopt nu veel onnodige vertraging op en heeft daardoor 
wellicht zelfs een kostenverhogend effect door het gebrek aan samenwerking. Niemand mag 
tussen wal en schip vallen.  

Gezinnen die hulp nodig hebben, moeten die snel en laagdrempelig kunnen krijgen. Korte 
lijnen zodat de vraag van de burger snel en goed wordt opgepakt. De gemeente moet hierin 
de regierol vervullen, zodat de burger daadwerkelijk centraal staat. Ook mensen die de weg 
niet goed weten te vinden moet de gemeente de weg wijzen. Iedereen moet dezelfde hulp 
kunnen krijgen. 

Wachtlijsten en wachttijden zijn voor ons onacceptabel. 

Decentralisaties 
Er zijn drie grote decentralisaties geweest. Dat waren de jeugdzorg, de lichte zorg (voorheen 
AWBZ zorg) en de Wet Werk en Bijstand (de uitkeringen). De gemeente moest meer gaan 
doen met minder geld. Eerlijk Alternatief heeft gezien dat het hier en daar nog niet geheel geland 
is. We zien dat er nog steeds in hokjes wordt gedacht en niet vanuit het betrokken gezin. De 
gemeente heeft veel kennis en ervaring opgedaan, maar het is nog niet af. Dit heeft tijd, 
expertise en daadkracht nodig. Toch moeten er geen extra dure externen ingehuurd worden. 
Zorg dat je dure inhuur gaat afbouwen. Maak gebruik van kennis die er nu is bij ambtenaren 
en bestuurders. Wij vinden dat de betrokken ambtenaren goed geschoold moeten blijven 
worden op reguliere basis om zich te verdiepen in deze specifieke materie. En zet iemand aan 
het roer die de passie en de ervaring heeft om een dergelijke transformatie in goede banen te 
leiden en de organisatie verder te brengen. Dit geldt dus ook voor een nieuwe wethouder. 
Deze moet niet alleen veel affiniteit hebben met zorg, maar ook uit het zorgwerk afkomstig 
zijn. Ons motto is minder knieën onder het bureau, maar meer handen aan het bed”. 

We zien ook veel kansen in het eigen sociale netwerk. Er wordt soms te snel naar de zorg 
doorverwezen en dat kan verbeterd worden, mits belangrijke zorgwekkende signalen wel 
herkend worden. Hiervoor is een goede samenwerking met artsen, scholen en 
wijkverpleegkundigen essentieel. De wijkteams kunnen hierin een nog belangrijkere rol 
vervullen. 
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Opvallend zijn de vele doorverwijzingen vanuit de huisartsen richting de GGZ-behandeling. Is 
dit positief en zorgen wij er zo voor dat langdurige hulp niet nodig is of wordt er meteen 
doorverwezen als een kind een keer uit de bocht vliegt? Mede op aanvraag van Eerlijk 
Alternatief loopt er een onderzoek. 

Eerlijk Alternatief pleit, ook in de zorg, voor veel aandacht voor preventie. Voorkomen is beter 
dan genezen. 

Sociale voorzieningen en Meldpunt ‘Zorg om Zorg’ 
De taken die van het Rijk zijn overgeheveld naar de gemeente 
zijn nog niet allemaal zonder slag of stoot goed ingevuld. De 
gemeente kreeg een grote rol. Eerlijk Alternatief vindt dat de 
gemeente erop moet blijven toezien dat met zo weinig mogelijk 
middelen zoveel mogelijk moet worden bereikt. Ook moeten 
zaken meer in samenhang gezien worden en moeten de juiste 
prioriteiten gesteld worden.  

In onze rol als volksvertegenwoordiger resulteerde dit in de 
oprichting van het meldpunt ‘Zorg om Zorg’ van Eerlijk 
Alternatief. Wij kregen allerhande vragen, tips, maar soms ook 
klachten binnen over het functioneren van de gemeente in het 
Sociaal Domein. Deze meldingen zijn te allen tijde 
doorgespeeld aan de verantwoordelijke ambtenaren binnen de 
gemeente en heeft zaken opgelost of gezorgd voor een betere 
communicatie waar de inwoners allemaal van mee profiteren. 
De bevindingen van het meldpunt zijn gebundeld in een 
rapport, ter inzage op de website, en het meldpunt zal door 
blijven draaien voor wie het nodig heeft. 

Samenwerken 
Eerlijk Alternatief wil dat er meer gebruik gemaakt gaat worden van de verwijsindex, instanties 
moeten meer en beter gaan samenwerken, want een probleem in een gezin komt nooit alleen. 
Wij zien dan ook een duidelijke rol weggelegd voor de scholen, de SWOP, het Jeugd- en 
Jongerenwerk, Bibliotheek Oostland, de wijkagent, de wijkmanager, de verenigingen, de 
huisartsen en een grotere betrokkenheid van een ieder in de maatschappij. Meer op elkaar 
letten en meer voor elkaar zorgen is het devies. Pas op voor over-problematiseren, maar grijp 
wel in als het noodzakelijk is! 

Het wijkgericht opereren (eerst kijken naar het biologisch netwerk, daarna het sociale netwerk, 
daarna de wijk en pas als laatste de professionals) heeft de toekomst. Dit moet nog meer 
worden vormgegeven. De wijkteams zijn goed gestart, maar hier is nog een flinke slag te 
maken.  

Er moet sneller geschakeld worden. Als er eindelijk voorlichting kan worden gegeven in de 
tweede klas over 'sexting' op internet en het blijkt dat ook de brugklas behoefte heeft aan 
voorlichting moeten ze dat dan ook direct krijgen. Men moet niet wachten op goedkeuring van 
de gemeenteraad. 
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Kostenbesparing 
Eerlijk Alternatief pleit voor een multifunctioneel gebruik van openbare gebouwen en 
buitenruimtes, zodat (een deel) van de kosten kan worden gedeeld. Naast de kostenbesparing 
is een kruisbestuiving tussen activiteiten en organisaties een voordeel dat mooi meegenomen 
kan worden. Een inlooppunt voor senioren gedijt veel beter als er tegelijkertijd geknutseld kan 
worden met kinderen of een boek geleend kan worden. Dit gebeurt natuurlijk niet vanzelf. Eerlijk 
Alternatief zal blijven streven naar een wijkcentrum in elke dorpskern. Hier is mede door Eerlijk 
Alternatief ook extra budget voor uitgetrokken.  

Kinderopvang 
Als de overheid stimuleert dat beide ouders werken, moet kwalitatief goede en vooral 
betaalbare kinderopvang te allen tijde voorhanden te zijn. Eerlijk Alternatief pleit ook voor 
nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld buurtbewoners die de handen ineenslaan om te komen tot 
een goede gezamenlijke opvang; de gemeente kan hier zeker een rol in spelen. Helaas heeft 
de overheid steeds strengere en zwaardere regels voor kinderopvang opgesteld die ook een 
kostenverhogend effect hebben. Om de buurtbewoners te stimuleren denken wij aan een 
infopunt (digitaal) waar ouders niet alleen elkaar kunnen vinden in de wijk, maar ook de 
informatie over alle regelgeving terug te vinden is. 

Hulpmiddelen-depot 
Door vergrijzing zal de aanvraag voor hulpmiddelen 
toenemen. Hulpmiddelen worden soms vergoed door de 
gemeente of door de verzekeraar. Een aantal hulpmiddelen 
wordt niet vergoed (zoals rollators). Eerlijk Alternatief zou 
graag een hulpmiddelen-depot inrichten waar tweedehands 
hulpmiddelen opgeknapt worden en verstrekt worden. 
Sommige hulpmiddelen (bijv. scootmobiels) die maar kort 
gebruikt worden staan vervolgens in een garage of schuur. Dit 
is zonde en geldverspillend.  Door een depot voor opslag en 
opknappen van hulpmiddelen komen we tot een duurzame 
oplossing maar ook zorgen we op deze manier voor werk- en 
leerplaatsen, sociale werkvoorziening en werk voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.  

Bijzondere bijstand 
Door de crisis nam de (bijzondere) bijstand toe. Wij zien nu dat mensen weer instromen naar 
werk. Nu is het zo dat als bijvoorbeeld een wasmachine stuk gaat en men op bijstandsniveau 
leeft, men van de gemeente een vergoeding krijgt om een nieuwe wasmachine te kopen. Eerlijk 
Alternatief vindt een goedwerkende tweedehands machine ook een goede oplossing. Om te 
voorkomen dat regelingen als de (bijzondere) bijstand betaalbaar blijven voor de gemeente 
moeten we met creatieve oplossingen komen. Hiervoor willen wij ook een depot inrichten. Het 
Hulpmiddelen-depot. Duurzaam en betaalbaar!  

Wij willen graag scholen betrekken voor bijvoorbeeld stageplekken in het bedoelde depot. 
Eerlijk Alternatief heeft hier een plan voor opgesteld en in de vorige raadsperiode aangeboden 
aan diverse wethouders, helaas is het idee nog niet omarmd, maar Eerlijk Alternatief zal blijven 
hameren om dit plan vorm te gaan geven. 
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Ondersteuning jonge gezinnen bij echtscheiding 
De overheid gaat niet over relaties en dus ook niet over het beëindigen van relaties. Maar 
Eerlijk Alternatief vindt dat er wel een verantwoordelijkheid is voor het veilig en gezond 
opvoeden van kinderen, ook als die kinderen betrokken zijn bij de scheiding van hun ouders. 
In het buitenland zijn er met succes laagdrempelige oplossingen ontwikkeld in de vorm van 
onlinecursussen die ertoe leiden dat scheidingen niet leiden toe vechtscheidingen. Eerlijk 
Alternatief is ervoor om te onderzoeken of er voor Pijnacker-Nootdorp ook dergelijke 
initiatieven kunnen worden genomen. 
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2. Jeugdbeleid 
“Heeft onze jeugd de toekomst nog?” 

Onze jeugd heeft de toekomst, maar die moeten we dan wel bieden en de jeugd begeleiden 
naar een evenwichtige en kansrijke toekomst. Wij menen dat het jeugdbeleid niet 
aanbodgericht, maar vraaggericht moet zijn. Wat wil onze jeugd nu zelf? Keer op keer blijkt 
dat de instantie die ingehuurd is door de gemeente om het jeugdbeleid uit te voeren te 
weinig vraaggericht werkt. De drie jongerencentra Choizz, Lighthouzz en Upstairzz 
(voorheen Hofnar) zijn inmiddels gesloten door gebrek aan bezoekers. Ook de activiteiten 
trekken te weinig deelnemers. Het Meidenwerk is hier een positieve uitzondering op. De 
samenwerking met Team4Talent laat wel een iets positiever beeld zien, maar is nog niet 
volledig uitgenut. Eerlijk Alternatief is van mening dat deze dure externe instantie, de Stichting 
Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland beter vervangen kan worden door eigen mensen in 
de gemeente. Deze zijn dan in dienst van de gemeente en kunnen beter aansluiten op de 
vraag van onze jeugd en de aanwezige activiteiten die georganiseerd worden door instanties 
als scholen, initiatieven van vrijwilligers en kerken. 

Het geld dat hierdoor wordt bespaard, kan als subsidie worden verstrekt aan de Trucker, de 
Poort, Scouting, Hobbyclub De Doe-Wat, Jeugdland en andere instanties waar men op 
vrijwillige basis de jeugd wel weet te boeien. 

Bij nieuwe wijken kan er wel een behoefte ontstaan aan een ontmoetingsplek. Zorg dat je 
maatwerk biedt en kijk goed naar de demografische opbouw van een wijk! 

Daarnaast blijft Eerlijk Alternatief fel tegenstander van de veel te dure jongerenwebsite, zeker 
nu gebleken is hoe kinderlijk eenvoudig het was voor kwaadwillenden die zich ongestoord en 
vooral ongemonitored konden misdragen op het forum. De Monitor is overigens een feature 
waar de gemeente wel voor betaalt. Dit kan anders en beter, zonder tussenkomst van een 
extern bureau, maar via de gemeente en de zorginstanties zelf.  
www.jonginpijnackernootdorp.nl. 
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Opbouwwerkers 
Jeugdwerkers moeten samen met de wijkagent de straat op. Wij menen dat jeugdwerkers in 
breder verband moeten worden ingezet. Jeugdwerkers moeten veranderen in 
opbouwwerkers, dat wil zeggen dat ze een handhavend karakter kunnen krijgen. Samen met 
de politie, dus ook ’s nachts, de straat op. Ze kunnen dan ondersteuning bieden bij overlast. 
Natuurlijk moeten ook de ouders aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid voor het 
gedrag van hun kinderen. 

Hangplek 
Jongeren zorgen vaak voor overlast omdat ze geen eigen plek hebben en samenkomen 
midden in een woonwijk. Wij pleiten voor voorzieningen voor de jeugd langs de randen van 
de gemeente in de vorm van bijvoorbeeld skate-parkjes en trapveldjes. Een goed voorbeeld 
is het skateparkje en pannaveld aan de Klapwijkseweg/Tolhek. Maar laat de jeugd daar zelf 
ook over meedenken. Ook over de kostenkant. 

Overlast 
Daar waar de jeugd overlast veroorzaakt in de vorm van vandalisme, bedreigingen of fysiek 
geweld, moet hard worden opgetreden om herhaling te voorkomen. Tevens zijn wij 
voorstander van de inzet van (mobiel) cameratoezicht bij de zogenoemde ‘hotspots’ om 
raddraaiers makkelijker aan te kunnen houden. Eerlijk Alternatief is voorstander van lik-op-
stukbeleid door wat gesloopt is op de daders te verhalen. 

Omgaan met geld 
Jongeren zijn opgegroeid in een consumptieve maatschappij. Zij 
staan bloot aan veel verleidingen. Zij willen allemaal de nieuwste 
mobiele telefoon. Dit leidt in veel gevallen tot schulden. Bijna de 
helft van de kinderen tot 20 jaar leent geld en dat aantal stijgt. 
Voor MBO’ers van 18 jaar of ouder heeft zelfs meer dan een 
derde schulden. En dat is een slechte start voor de toekomst.  

Eerlijk Alternatief wil dat er aandacht komt voor dit probleem. Voorlichting en onderwijs op dit 
punt, bijvoorbeeld door lessen van rolmodellen (peer educators).  

Jeugdzorg 
In 2015 werd de Jeugdzorg overgeheveld naar de gemeente. Negen gemeenten bleven 
samenwerken in Haaglandenverband. Inmiddels zijn het tien gemeentes. Wij zien veel 
verschillen tussen  de gemeentes. In onze gemeente gebruiken wij weinig dure 24-uurs zorg. 
Wij zijn voorstander om te betalen voor wat je afneemt. Als de gemeente veel investeert in 
de ‘voorkant’, waarmee je voorkomt dat een kind opgenomen moet worden, is dat niet alleen 
beter voor het kind, maar ook goedkoper. Het geld wat je dan overhoudt kun je dan anders 
gebruiken. 

Wij vinden dat de betrokken ambtenaren goed geschoold moeten worden op reguliere basis 
in deze specifieke materie. Wij hebben een voortrekkersrol met pleeggezinnen. 
Waarschijnlijk komt dat door onze kleine gemeente. Wij zijn daar trots op. Maar het moet niet 
zo zijn dat wij straks financieel de dupe worden van alle fantastische pleeggezinnen. Deze 
kinderen hebben vaak extra hulp nodig.  
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Wij zijn voorstander om de gemeente waar het kind vandaan komt voor deze extra zorg te 
laten betalen. Hierin zit niet alleen een financiële prikkel maar elk kind verdient het om bij zijn 
of haar biologische ouders op te groeien.  

Wij zijn voorstander van één plan voor één gezin met één regisseur. Dit betekent 
samenwerking met bureau Jeugdzorg, de leerplichtambtenaar, UWV/bijstand, WMO loket, 
schuldsanering en oog voor jeugdwerkloosheid. Alle onderwerpen moeten in één keer 
beetgepakt worden. Daar liggen de kansen. Het uitbreiden van kennis en kunde en leren van 
praktijkvoorbeelden zijn hierin belangrijk. 

Eerlijk Alternatief vindt een goede jeugdzorg zo belangrijk dat er door de gemeente geld 
beschikbaar moet worden gesteld als de toelage uit het Rijk onvoldoende is. 

Contracten 
Ook moet de gemeente organisaties gaan contracteren. Hierbij moet gekeken worden dat 
administratieve kosten tot het minimum beperkt blijven. Eerlijk Alternatief wil dat deze 
organisaties ‘lean and mean’ zijn, niet werken met dure interimmanagers en zeker niet met 
bestuurders die boven de Balkenende-norm (Wet Normering Top Inkomens) betaald worden. 
In het proces van contractering moet gedegen gekeken worden naar de professionaliteit van 
de organisatie en de mate van samenwerking met andere instanties.  

Regels en protocollen 
De politiek denkt vaak: “hoe meer 
regels en hoe meer protocollen... dan 
zijn we gedekt.” Nee, waar mensen 
werken worden helaas fouten gemaakt. 
Zorg is ook vertrouwen. Sommige 
hulpverleners werken met 800 
protocollen. Dat is onwerkbaar. Zorg 
dat zorgmensen kunnen zorgen en niet 
honderden protocollen van buiten 
moeten kennen. Dat is niet alleen heel 
veel werk maar biedt ook 
schijnveiligheid. Als mensen die 
opgeleid zijn voor zorg ook weer 
kunnen zorgen dan levert dat niet alleen meer zorgmomenten op maar dan heeft de 
verpleegkundige, de huishoudelijke medewerker of arts ook meer tijd en werkplezier om te 
doen waar hij of zij voor opgeleid is. 
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3. Ouderen en gehandicapten 
“Wordt er wel genoeg rekening gehouden met ouderen?” 

Eerlijk Alternatief pleit voor een samenhangend ouderenbeleid, waarbij in alle sectoren van de 
lokale besluitvorming rekening gehouden wordt met de belangen van ouderen en waarbij de 
ouderen ook betrokken worden.  

Voorzieningen 
De kernen Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw 
hebben elk voorzieningen voor ouderen en 
gehandicapten waar zij elkaar kunnen 
ontmoeten en activiteiten aangeboden 
krijgen. Wij vinden het van belang dat deze 
voorzieningen (nog meer) gaan 
samenwerken. We weten allemaal dat zij in 
hun mogelijkheden begrensd worden en dat 
zij het financieel vaak moeilijk hebben. Mede 
door Eerlijk Alternatief is er extra geld 
uitgetrokken zodat er in elke kern een 
wijkcentrum is. 

AWBZ 
Het baarde Eerlijk Alternatief zorgen dat een gedeelte van de AWBZ, de lichte zorg, die 
verzekerd was, met een korting van 25 procent overgeheveld was naar de gemeente. 
Uiteraard zouden wij liever de oude bejaardenhuizen terugzien. Maar helaas heeft de 
landelijke politiek anders besloten. Mensen moeten nu langer thuis blijven wonen. Mede door 
Eerlijk Alternatief is de bijdrage die men moet betalen bij behandeling, persoonlijke verzorging 
en begeleiding gehalveerd. Met uitzondering van de huishoudelijke hulp. Eerlijk Alternatief is 
een voorstander dat ook de huishoudelijke hulp toegevoegd wordt aan die regeling. Enerzijds 
omdat mensen die hulp nodig hebben niet onnodig getroffen hoeven te worden in hun 
portemonnee en anderzijds gaat er een preventieve werking vanuit. Als een huishoudelijke 
hulp ziet dat iemand zich niet goed verzorgd of niet goed wordt verzorgd of eenzaam is, kan 
hij of zij advies en hulp vragen bij de gemeente.  

Organisaties zoals (de twee grootste zorgaanbieders in onze gemeente) Pieter van Foreest 
en Ipse De Bruggen kunnen nog beter samenwerken door bijvoorbeeld tijden van 
dagbesteding af te stemmen op elkaar. Je kunt dan bijvoorbeeld veel efficiënter rijden als 
bijvoorbeeld inwoners uit Pijnacker naar Veenhage of Craeyenburch in Nootdorp moeten.  

Het netwerk van vrijwilligers en professionele zorg zal ervoor moeten zorgen dat mensen 
zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren, binnen hun mogelijkheden om mee te 
kunnen doen aan de samenleving. Niemand mag buiten de boot vallen als gevolg van de 
bezuinigingen of als gevolg van rare overbodige regelingen. 
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Keukentafelgesprekken 
Eerlijk Alternatief vindt dat zogenoemde Keukentafelgesprekken een positieve bijdrage moeten 
leveren. Aan de keukentafel bepalen ambtenaren, samen met zorgvragers, op welke vorm van 
zorg men aanspraak kan maken. Het is vanzelfsprekend dat de mantelzorger ook uitgenodigd 
wordt om proactief deel te nemen aan dit keukentafelgesprek. Zij zijn van het grootste belang 
als het gaat om kennis en ervaring met de behoeftes en wensen en van de zorgvrager. Gezien 
recent onderzoek is waakzaamheid geboden. 

De kansen liggen in minder regels, minder papier, effectievere en kortere procedures en zelf 
als gemeente gaan indiceren (zorg en/of begeleiding toewijzen). Toetsen en controleren van 
geleverde hulp kan via steekproeven met strakke rapportages. Daar moet dan wel de kennis 
voor aanwezig zijn binnen het ambtelijk apparaat. Iemand die niet meer beter wordt 
(bijvoorbeeld bij dementieel syndroom, spierziekte etc.) hoeft niet extra belast te worden met 
herindicaties. Dit is alleen nodig bij meer aanvraag vanwege achteruitgang. 

(Thuis)zorg 
Eerlijk Alternatief vindt dat de (thuis)zorg op een kwalitatief hoog peil moet blijven. Wij zullen 
daarom niet alleen sturen op budget, maar vooral ook op inhoud. Geen wurgcontracten met 
thuiszorgorganisaties. 

Er zijn nog veel mensen die door de ingewikkelde procedures problemen ondervinden bij het 
aanvragen van (thuis)zorg of hulpmiddelen. Eerlijk Alternatief pleit voor vereenvoudiging van 
die procedures, snelle toewijzing van de benodigde zorg en zo veel mogelijk hergebruik van 
de hulpmiddelen. 

Hulpmiddelen 
Bij de toewijzing van hulpmiddelen, zorg of 
aanpassingen moet ook worden gekeken naar 
het netwerk en de gezins- en werksituatie van de 
aanvrager. Het mag nooit meer voorkomen (dit is 
een praktijkvoorbeeld uit onze gemeente waarin 
Eerlijk Alternatief bemiddeld heeft) dat een 
gehandicapte moeder geen traplift krijgt en 
vervolgens negen maanden op een bed in de 
woonkamer moest verblijven. Daarnaast is het 
belangrijk dat ook mensen in een koophuis een 
tegemoetkoming krijgen voor het plaatsen van 
een traplift. Nu kan men met een koophuis alleen een lening krijgen. Het is belachelijk dat 
iemand die hard gewerkt heeft en een koophuis bezit door een noodlottig ongeval nog een 
keer moet boeten.  

Keuze voor PGB 
Eerlijk Alternatief vindt dat de aanvrager zelf mag kiezen of gekozen wordt voor Zorg in Natura 
of voor een Persoonsgebonden budget (PGB). Wanneer de aanvrager kiest voor een PGB 
moet er wel sprake zijn van begeleiding. De inkoop van zorg is erg ingewikkeld, niet iedereen 
kan daar zelf goed mee omgaan. In elk geval moet voorkomen worden dat de aanvrager 
overblijft met een PGB-schuld. 
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4. Schuldhulpverlening en werkloosheid 
“Waar kan ik op rekenen als ik in de problemen kom?” 

Eerlijk Alternatief kiest niet voor louter financiële ondersteuning zonder eerst de dieper 
gelegen oorzaken te bespreken en proberen weg te nemen. Inwoners met financiële 
problemen hebben alleen baat bij structurele hulp. Daarom willen wij (sollicitatie-)cursussen 
aanbieden en hulp beschikbaar stellen bij het budgetteren. Ook dit zal voor een deel door 
vrijwilligers gedaan moeten gaan worden want ook de budgetten voor dit soort werk zullen 
krapper worden. Daar is al een behoorlijke slag mee gemaakt, maar het kan nog altijd beter, 
laat ons meldpunt ‘Zorg om Zorg’ zien. 

(Jeugd)werkloosheid 
Werkloosheid is altijd zorgelijk. Vooral de jeugdwerkloosheid is een actueel probleem. 
Vroegtijdige schoolverlaters verkleinen hun kansen op werk en werkervaring. Voor deze 
groep moeten structurele oplossingen komen. Informatie, begeleiding en kansen die samen 
met het bedrijfsleven en scholen gevonden moeten gaan worden. Het doel moet zijn dat 
eenieder een startkwalificatie moet kunnen halen en werkervaring op moet kunnen doen. Het 
is een groep jongeren die slecht in beeld is, maar extra veel aandacht verdient.  

MBO/VMBO-opleiding 
Eerlijk Alternatief heeft al eerder gesprekken gevoerd met enkele beroepsopleidingen om te 
kijken naar mogelijkheden om Middelbaar Beroepsonderwijs te kunnen vestigen binnen de 
gemeentegrenzen. Eerlijk Alternatief ziet samen met deze scholen kansen om een gerichte 
tuinbouw- of technische opleiding te kunnen starten. Als gemeente willen wij dit 
ondersteunen, maar het is aan de scholen om deze handschoen ook daadwerkelijk op te 
pakken.  

Voor wat betreft het vestigen van een vmbo-school binnen de gemeente is Eerlijk Alternatief 
voorstander, maar wel onder strakke voorwaarden. 

Zo moet er een goede locatie gevonden worden, de dependancelocatie in Nootdorp voor het 
Lucas Onderwijs was dit niet. 

Verder  moet er aantoonbaar zijn gemaakt dat er een overschot aan vmbo-leerlingen is die 
anders niet geplaatst kunnen worden, dit in samenspraak met andere scholen in zowel 
Lansingerland, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Voorburg en Rijswijk. Daarnaast moet gekeken 
worden welk profiel aanvullend of versterkend is in deze regio. Alleen maar opleiden voor 
winkelpersoneel in Den Haag kan niet de bedoeling zijn. Er dient vooral gekeken te worden 
naar de profielen, Groen, Transport, ICT (procestechnologie) en Techniek.  
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Werkervaring 
Vrijwilligerswerk is een goede manier om aan werkervaring te komen, maar Eerlijk Alternatief 
is tegen gedwongen werkzaamheden in de zorg. Dit kan als tegenprestatie voor een 
uitkering, maar dan wel als de kandidaat zelf ook in de zorg deze tegenprestatie wil 
vervullen. Er is overigens genoeg vrijwilligerswerk buiten de zorg. Wij willen niet dat een 
vrijwilliger de werkplek in pikt van een betaalde kracht. 

Eerlijk Alternatief wil dat er een buddynetwerk voor jeugdige werkelozen opgezet wordt. 
Hierbij neemt een ervaren manager een jeugdige onder zijn of haar hoede als een soort 
mentor en stimuleert en helpt deze jongere. De gemeente kan dit netwerk faciliteren of een 
begin met de opzet maken. 
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5. Sport 
“Kan iedereen blijven sporten?” 

Eerlijk Alternatief vindt dat elke inwoner sport moet kunnen 
beoefenen in deze gemeente. Daarnaast stelt Eerlijk 
Alternatief voor om de Oude Polder (naast Klapwijk, 
Tolhek) te reserveren voor sportactiviteiten. Momenteel 
is er bij de gemeente nog geen geld om dit gebied op die 
wijze te ontwikkelen, maar op de wat langere termijn als 
de economie weer aantrekt, moeten we dit soort 
gebieden in reserve hebben.  

Samenwerken 
Wij menen dat sportorganisaties moeten samenwerken met andere voorzieningen. Dat kan 
bijvoorbeeld de voor- en naschoolse opvang zijn, maar ook ouderenzorg of jeugdwerk. Maar 
ook samenwerken met andere sportorganisaties is winst, de oprichting van de Sportraad is 
dan ook van harte toegejuicht door Eerlijk Alternatief.  

Wij zullen bij de verstrekking van subsidies uiterste zorgvuldigheid betrachten en het 
maatschappelijk belang steeds zwaar laten wegen. Bij subsidiëring van verenigingen moet 
worden uitgegaan van het aantal leden of groeiprognoses. Organisaties die samenwerken, 
zullen door Eerlijk Alternatief worden gesteund. 

Wij vinden samenwerking met andere gemeenten belangrijk. Kinderen uit onze gemeente 
sporten ook in Den Haag, Lansingerland en Delft en andersom. Eerlijk Alternatief staat open 
voor het meedenken buiten de gemeentegrenzen met het belang van de vereniging en de 
sportende leden voorop. 

Iedereen doet mee 
Het profijtbeginsel in de sport gaat ervan uit dat wie profiteert mee moet betalen. Vanuit dit 
beginsel heeft de gemeente eerder besloten om onder andere de huren voor de 
sportvelden/accommodaties fors te gaan verhogen. De verenigingen bepalen zelf of zij deze 
verhoging doorberekenen aan de sporters door het verhogen van de contributies of andere 
inkomsten vinden, bijvoorbeeld door sponsoring. 

Eerlijk Alternatief vindt dat het niet zo mag zijn dat de contributies van de verenigingen te hoog 
worden waardoor sporters niet meer in staat zijn deze te betalen en gedwongen worden te 
stoppen met sporten. Niemand mag buiten de boot vallen en iedereen moet kunnen (blijven) 
sporten. 
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Eerlijk Alternatief vindt de hoogte van de contributie ook een primaire taak is van de 
verenigingen. De contributies moeten betaalbaar zijn. Verenigingen kunnen bijvoorbeeld ook 
zoeken naar sponsoren om ervoor te zorgen dat contributies zo laag mogelijk kunnen blijven. 
Daarnaast is het ook aan de sporters om kenbaar te maken als men de contributie niet kan 
betalen. Eerlijk Alternatief blijft pleiten voor een voor ieder toegankelijke oplossing. Het gestarte 
sport/cultuurfonds en de aansluiting met de Rotterdampas, onder andere bedacht door Eerlijk 
Alternatief, voor de minder draagkrachtigen is een prima hulpmiddel, maar er is nog veel meer 
mogelijk. Voor de heel kleine groep die zelf echt niets bijdragen, maar waarvan het wel heel 
belangrijk is dat zij via een vereniging sporten, moet het bij wijze van uitzondering mogelijk zijn 
dat zij geen contributie betalen. 
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6.  Groen, water en recreatie 
“Het groen blijft toch wel behouden?” 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groene gemeente. Dit is belangrijk voor de 
gezondheid van mens en dier en het welbevinden. Op deze groene omgeving moeten we 
zuinig zijn.  

Inzet is om het groen dat we nu hebben te behouden of zelfs uit te breiden. Het plaatsmaken 
van groen voor bijvoorbeeld woningbouw mag alleen plaatsvinden als daar heel goede 
redenen voor zijn.  

We willen de bestaande groenstructuur nog verder 
regionaal verbeteren en kiezen voor een duurzaam 
groenbeheer. Grote aaneengesloten natuurgebieden 
zijn voor dit alles van belang. Wel is Eerlijk Alternatief 
van mening dat als er financiële keuzes gemaakt 
moeten worden, er niet nog meer geld naar Groen 
moet gaan, maar dat zaken in het Sociale Domein 
voorgaan. Voor het uitbreiden van het groen zijn ook 
mogelijkheden die geen extra geld kosten. Bij het 
herinrichten van bestaande wijken of de bouw van 
nieuwe wijken moet groen uitdrukkelijk ingepast 
worden. Daar waar mogelijk moet ook goed gekeken 
worden naar aansluitingen in de groengebieden voor 
de sportende recreant, niet alleen de fietspaden goed 
koppelen, maar ook aan de ruiter en ATB’er denken 
die van A naar B wil.  

Maar, wij kijken ook naar de onderuitputting van het 
budget van Groenbeheer, daar moet balans zijn. Ook 
daar mag het te laat gaan maaien om bijvoorbeeld de 
insectenstand op peil te houden nooit ofte nimmer ten 
koste gaan van de verkeersveiligheid als het zicht op 
verkeersdeelnemers afneemt. 

Balijbos, Foto Hanneke v.d. Gevel 

Eerlijk Alternatief streeft naar beter beheer van het openbaar zwemwater (bijvoorbeeld de 
Dobbeplas) en naar het behoud van flora, fauna en recreatiemogelijkheden. Elk jaar zien we 
ons geconfronteerd met een negatief zwemadvies, dat is sneu en verdient aandacht. 

Wij zijn voor uitbreiding van recreatiemogelijkheden, maar alleen als zij passen in onze groene 
omgeving. Wij zijn niet voor extensieve recreatie, zoals de aanleg van nieuwe 
bungalowparken. 
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Eerlijk Alternatief is van mening dat het nu tijd is om zaken voor de lange termijn vast te leggen, 
zodat we niet voor onverwachte keuzes komen te staan. Natuurlijk mag snippergroen 
onderhouden worden door bewoners zelf, zie het voorbeeld van de diverse buurttuinen. Eerlijk 
Alternatief zal een voorstander zijn van gezamenlijke moestuinen of schooltuintjes en het 
opknappen van braakliggende terreinen. Eerlijk Alternatief zal initiatieven van inwoners, 
bijvoorbeeld wanneer zij aangegeven dat er ergens ruimte is om een boom te planten, 
ondersteunen.  

Ook zullen wij binnen al bestaande bebouwde wijken kijken of er ruimte is voor het behoud 
van groene elementen in de vorm van speelveldjes, parkjes of bij voorbeeld een 
kinderboerderij.  

Hoogspanningsmasten 
De 380KV-hoogspanningsmasten blijven vanwege de stralingsrisico’s een punt van aandacht 
voor Eerlijk Alternatief. Door herhaaldelijk aandringen kreeg Eerlijk Alternatief het voor elkaar dat 
er een nulmeting gedaan is. Het dossier zal op de voet gevolgd worden voor eventuele risico’s.  

Geen weg of windturbines in Balijbos 
Eerlijk Alternatief is tegen een Noordelijke rondweg door het Balijbos. Dit is een belangrijk 
recreatiegebied om te kunnen fietsen, wandelen en te genieten van de natuur die onze 
gemeente rijk is. Dat betekent ook dat wij tegen plaatsing zijn van windturbines in het Balijbos, 
die passen niet in die omgeving. 
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7. Leefbaarheid 
“Blijft het fijn om hier te wonen?” 

 Mensen willen graag in een schone en veilige omgeving wonen. Zij zijn daar samen met de 
gemeente verantwoordelijk voor. Wij pleiten voor ondersteuning door de gemeente van 
initiatieven van burgers in plaats van het verplicht opzetten van bewonersverenigingen. 
Verheugend is de inspraakmogelijkheid die, vooral jonge, inwoners krijgen om de 
speelplekken opnieuw in te richten in relatie met de veranderende demografie in wijken. Ook 
de spreekuren die de wijkmanagers houden in hun dorpskern vinden wij een vooruitgang 
daar waar het gaat om in gesprek te gaan over de leefbaarheid. Dit uitnodigende beleid om 
inwoners mee te laten denken willen we nog veel vaker en intenser terugzien de komende 
raadsperiode.  

(Grof)Vuil 
Eerlijk Alternatief wil bekijken of het 1 x per maand ophalen van grofvuil een optie is. ‘Vroeger’ 
struinden mensen de wijk af om te bekijken of er iets voor hen bijzat. Een tweede leven gun 
je elk meubelstuk. Voor nu zien wij dat er steeds vaker Grof Vuil gedumpt wordt. Dit is niet 
alleen onwenselijk maar zorgt ook voor onveiligheid. Daarnaast is het asociaal om je 
stinkende matras te dumpen naast een afvalcontainer.  

Eerlijk Alternatief vindt dat ‘dumpers’ achterhaald moeten worden en beboet moeten worden. 

Eerlijk Alternatief is zeer ontevreden over Avalex. In de toekomst krijgen ondergrondse 
containers een chip zodat duidelijk wordt wanneer een bak bijna vol is zodat Avalex op tijd 
deze bakken kunnen legen. Inmiddels zijn er honderden vragen gesteld maar wij zien 
onvoldoende verbetering.  

 

Foto Telstar Online 
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Wijktoezicht 
Een mooi initiatief vinden wij het opgezette wijktoezicht. Het heeft geresulteerd in lagere 
inbraakcijfers en het besef dat mensen zelf iets kunnen doen aan de veiligheid van hun 
eigen leefomgeving. Daarom pleiten we ook voor het samenvoegen van alle wijkgerichte 
schouwen en onderzoeken, in een integrale scan waarin ook de politie een rol speelt. De 
WhatsApp groepen hebben een vlucht genomen en daar wij ontzettend blij mee. Eerlijk 
Alternatief pleit wel voor een periodieke evaluatie met de wijkagenten, wijkmanagers en 
beheerders van deze groepen om verbeteringen mogelijk te kunnen maken op basis van de 
signalen die dan gedeeld worden. 

Ergernissen aanpakken en handhaven 
Uit de wijkschouwen blijkt dat relatief kleine overtredingen leidt tot grote ergernissen. Dit 
maakt dat men niet meer prettig in zijn eigen omgeving woont. Te denken valt hierbij aan 
hondenpoep, foutparkeren, overhangende takken en zwerfvuil. 

Natuurlijk zou het mooi zijn als burgers elkaar hierop aanspreken en het onderling oplossen. 
Maar dit is niet altijd mogelijk. Niet iedereen kan of durft dat. Eerlijk Alternatief vindt dat de 
gemeente hierbij niet moet wegkijken door het initiatief altijd bij de burgers te laten. De 
overheid heeft hierin de taak. Wat ons betreft mogen bijvoorbeeld BOA’s hierin een grotere 
rol krijgen om signalerend en handhavend op te treden.  

Vuurwerk 
Eerlijk Alternatief betreurt de ongelukken die er gebeuren met vuurwerk en de overlast en 

schade die het veroorzaakt. Toch wil Eerlijk Alternatief het afsteken door vuurwerk door 
particulieren niet verbieden. Wel moeten er vuurwerkvrije-zones op kwetsbare plekken zijn, 
zoals bij verzorgingshuizen, scholen en maneges. Verder pleit Eerlijk Alternatief er voor om 
het tijdvak waarin vuurwerk mag worden afgestoken te beperken bijvoorbeeld van 22.00 uur 
tot 02.00 uur. 

Op de naleving van de tijden moet harder worden ingezet. Daarnaast vinden wij dat er goed 
gehandhaafd moet worden op illegaal vuurwerk. De schade moeten wij verhalen op 
vandalen. 

Meedenken 
Over het algemeen wordt de leefbaarheid hoog gewaardeerd in Pijnacker-Nootdorp, dat 
vinden wij een compliment waard, maar het kan altijd beter. Daarom is Eerlijk Alternatief ook 
zo geïnteresseerd in uw mening en uw ideeën. Ideeën hoeven niet altijd meer te kosten. 
Vaak is een simpele aanpassing voldoende om de leefbaarheid te verbeteren. Deel ze met 
ons en we kijken of we deze als initiatiefvoorstel in kunnen brengen in de gemeenteraad. Wij 
zijn er voor u. ‘Vraag het Hanneke’ zal dan ook niet alleen deel uitmaken van deze 
campagne, maar in navolging van het Meldpunt ‘Zorg om Zorg’ breder ingezet gaan worden. 
Contact zoeken met een raadslid is toch vaak makkelijker dan met een instantie als een 
logge gemeente.  

Referendum 
Eerlijk Alternatief vindt dat er altijd serieus gekeken moet worden naar de mening van de 
burgers en dat als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden deze mening gepeild 
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moet worden. Eerlijk Alternatief ziet -afhankelijk van het onderwerp- kansen voor een 
raadgevend referendum.  

Opvang wilde dieren 
Naast mensen wonen er ook veel dieren binnen onze gemeentegrenzen. Eerlijk Alternatief 
vindt dat het een uiting van beschaving is om oog te hebben voor dierenwelzijn, of het nu 
gaat om gezelschapsdieren of om ‘wilde’ dieren.  

De eigenaren van dieren zijn verantwoordelijk voor hun dieren, ook als deze dieren ziek 
worden of slachtoffer worden van een ongeluk. 

Er zijn binnen onze gemeente ook veel dieren die in het wild leven (vogels, egels etc.). De 
opvang van zieke of gewonde wilde dieren is niet wettelijk geregeld.  

Eerlijk Alternatief pleit ervoor dat er ook voor deze dieren wordt gezorgd als zij dit nodig 
hebben. 
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8. Veiligheid 
“Is het veilig in Pijnacker-Nootdorp?” 

Voor Eerlijk Alternatief staat een veilig gevoel in de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp hoog op de 
prioriteitenlijst. 

Uitingen van geweld, diefstal, vernielzucht en het 
dealen van hard- en softdrugs dienen hard te 
worden aangepakt. 

Preventie van criminaliteit of overlast vindt Eerlijk 
Alternatief van het grootste belang. Voorkomen is 
altijd beter dan genezen. Zorg dat jongeren ergens terecht kunnen zodat zij niet op straat gaan 
hangen en zorg voor een beleid gericht op het voorkomen van alcohol- of drugsmisbruik.  

Een daadwerkelijke oplossing zal altijd liggen in een combinatie van preventie én het streng 
optreden tegen opgetreden of dreiging van criminaliteit. Meer toezicht op straat (BOA’s), 
cameratoezicht waar nuttig en nodig en lik-op-stuk beleid. 

Onlosmakelijk verbonden met een groot veiligheidsgevoel is de netheid van de leefomgeving. 
Rommelig groen, verpaupering door overvolle vuilnisbakken, zwerfafval of het dumpen van 
afval naast de containers; het draagt allemaal niet bij aan een veilig gevoel. De wijkagent moet 
beter zichtbaar en toegankelijk worden en worden ondersteund door BOA’s. Wij sturen aan op 
een nog nauwere samenwerking van politie, jeugdwerk, scholen, verenigingen, 
beveiligingsbedrijven en de horeca.  

Eerlijk Alternatief is tegen de vestiging van een Coffeeshop in onze gemeente. 

Cameratoezicht 
Wij pleiten voor cameratoezicht op die plaatsen waar meerdere incidenten hebben 
plaatsgevonden. Maar ook mobiel cameratoezicht op de zogenoemde ‘vandalismeroutes’ 
zoals de Emmastraat in Pijnacker verdient meer aandacht.  

Lik-op-stuk 
Eerlijk Alternatief pleit voor lik op stuk beleid. HALT-straffen moeten zo snel mogelijk worden 
toegepast en met een link naar het strafbaar feit (bij bv graffiti een muur schoonmaken, bij 
afval gooien op straat een dag schoonmaken etc). 

Bezuinigingen VRH 
De brandweer moest fors bezuinigen. Eerlijk Alternatief was en is hierop tegen. De 

bezuinigingen zijn helaas doorgevoerd en Eerlijk Alternatief houdt het nu scherp in de gaten en 
zal vragen blijven stellen omdat de veiligheid niet in het geding mag komen. Denk hierbij aan 
aanrijtijden en bemensing van brandweerposten en ambulances. Eerlijk Alternatief vindt het 
belangrijk dat er een veilig werkklimaat is voor de hulpverleners. Het is soms balanceren op 
een dun koordje.  
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We zijn blij dat de politiepost blijft, maar zijn voorstander van een eigen ambulancepost en 
betere openingstijden van het politiebureau. Het moet te allen tijde mogelijk zijn om naast een 
digitale aangifte langs te kunnen komen, op afspraak, op het bureau.  

Veilig gevoel 
Eerlijk Alternatief stelt de inwoner centraal, juist daar waar het gaat om veiligheid. Het beleid 
van deze gemeente moet erop gericht zijn om slachtofferschap te voorkomen. Slachtoffers 
van een woninginbraak, overval of straatroof kunnen jaren later hier nog psychisch last van 
hebben. Dat geldt ook voor ondernemers, denk hierbij aan de gevolgen van een bedrijfsinbraak 
of winkeldiefstal. High Impact Crimes (woninginbraak, straatroof, overvallen, plof- en 
ramkraken en mobiel banditisme) is niet alleen een prioriteit voor Eerlijk Alternatief, maar ook 
voor de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie. De wijkagent moet veel zichtbaarder zijn 
en er kan nog meer met de partners worden samengewerkt om tot een groter gevoel van 
veiligheid te komen. 

Cybercrime 
Cybercrime is niet alleen voor de politie, maar ook voor Eerlijk Alternatief een belangrijk 

speerpunt. Meer en meer criminaliteit speelt zich online af. Eerlijk Alternatief vindt dat burgers 
in eerste instantie zichzelf hiertegen moeten kunnen bewapenen, maar zal altijd oplettend zijn 
in het raadsdebat als deze onderwerpen ter sprake komen of als er wijzigingen in de aanpak 
lokaal moeten worden aangebracht. Er zijn al veel landelijke campagnes, zoals ‘Hang op’ en 
‘Klik weg’ en ‘Bel de Bank’. Klik hier voor meer informatie: 
https://www.politie.nl/themas/cybercrime.html.  

Integrale wijkscan 
Een integrale wijkscan voor alle wijken van Pijnacker-Nootdorp kan een goed hulpmiddel zijn. 
Samen met de gemeente en de politie één totale scan van de wijk maken. Eerlijk Alternatief wil 
ook dat de focus gelegd wordt op hotspots en wil af van ad hoc beleid. Naast HALT-straffen 
wil Eerlijk Alternatief ook aandacht voor de jongeren onder de twaalf jaar. Het is van groot 
belang om een criminele carrière in een vroeg stadium te stoppen. 

Zelf meehelpen 
Maar Eerlijk Alternatief is ook van mening dat inwoners veel zelf kunnen doen. Wij zijn per slot 
van rekening zelf primair verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid en spullen. Ja, natuurlijk 
heeft de gemeente een verantwoordelijkheid, maar het begint wel bij onszelf. Kijk maar eens 
op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl  

Feit blijft, voorkomen is beter dan opsporen achteraf en ook veel succesvoller in het 
terugdringen van criminaliteit. Ook een site als stopheling.nl kan helpen, dan weet je wat je 
koopt. 

Eerlijk Alternatief pleit voor het stimuleren van dergelijke initiatieven en het vergroten van de 
bewustwording. Natuurlijk is het nemen van preventieve maatregelen bij veel inwoners al 
bekend. Samen doen is samen veilig! 
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Uitvalswegen 
Maar er zijn natuurlijk ook nadelen voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is door zijn goede infrastructuur (Randstadrail, naast de 
snelweg, goede verbindingen naar omliggende gemeenten, fietstunnels, tram- en 
busverbindingen) en ligging een prooi voor rondtrekkende criminelen. Eerlijk Alternatief wil 
kijken naar de mogelijkheden van de ANPR (kentekenscan). En natuurlijk het stimuleren van 
de lokale politie om ook hier alert op te zijn. 

Radicalisering 
Tegengaan van radicalisering is van groot belang voor Eerlijk Alternatief. In onze gemeente is 
geen plek voor individuen en organisaties die ervoor zorgen dat jongeren radicaliseren, op wat 
voor grond dan ook. We zijn en worden geen voedingsbodem voor de rekrutering van 
toekomstige terroristen. 
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9. Mobiliteit 
“Kan ik hier veilig fietsen en kom ik niet in de file?” 

Eerlijk Alternatief pleit voor het veiliger maken van wegen door middel van snelheid 
beperkende maatregelen, gescheiden fietspaden en controles. Vooral de wegen die geen 
doorgaande weg meer zijn zoals de Oudeweg in Nootdorp, maar waar de snelheid van de 
verkeersdeelnemers nog steeds niet aan banden is gelegd, baart zorgen. We pleiten dan 
ook voor een 30-kilometer zone daar waar het kan als auto’s echt te gast zijn in de straat. In 
een 30-kilometer gebied moeten snelheidsbeperkende maatregelen komen, maar niet in de 
vorm van nog meer drempels. Bij de keuze voor die maatregelen moet er wel altijd rekening 
mee worden gehouden dat de aanrijtijd van hulpdiensten niet wordt verlengd. Hier telt elke 
seconde.  

Bollard 
Wij hebben geconstateerd dat het tijdelijk afsluiten van een route door middel van een 
bollard niet effectief is voor de veiligheid en milieu. Men rijdt buiten deze tijden weer te snel 
over deze wegen of men rijdt snel achter een pasjeshouder aan. Bovendien leidt het 
plaatsen van een bollard elders tot files vanwege het omrijden. Met negatieve gevolgen voor 
het milieu. 

We pleiten ervoor om op de Nieuwkoopseweg vrachtwagens die op Heron moeten zijn te 
weren. De weg is hier te zwak voor. Zij moeten Heron aanrijden via de A12. Dit kan door de 
bollard te verplaatsen zodat alleen vrachtwagens met een bestemmingspasje er doorheen 
kunnen.  

De afgelopen jaren waren diverse wegen in de gemeente tegelijkertijd afgesloten. Wij willen 
een betere afstemming met de provincie en het Hoogheemraadschap, zodat dit niet meer 
voorkomt. 

Veiligheid fietsers 
Het aanleggen van goede fietspaden en het onderhoud daarvan vindt Eerlijk Alternatief 
belangrijk. De inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om de fiets te verkiezen boven de 
auto.  

Eerlijk Alternatief wil het fietsgebruik bevorderen door snelle en veilige fietsverbindingen tot 
stand te brengen, zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Natuurlijk mogen op drukke 
plaatsen voldoende en kwalitatief goede (bewaakte) fietsenstallingen niet ontbreken. 

Wij zullen ons inzetten voor de bescherming van kwetsbare (jonge) fietsers. De vele 
ongelukken op de rotondes waarbij vaak fietsers betrokken zijn vraagt om een 
heroverweging van de voorrangsregels op rotondes.  

Geen asfalt 
De komende periode hoeven er wat Eerlijk Alternatief betreft, geen grote doorgaande wegen 
aangelegd te worden. Daar is geen geld voor en geen grote noodzaak. Zeker niet als het ten 
koste gaat van het weinige groen zoals het Balijbos. 
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Files 
Wij maken ons zorgen over het dichtslibben van het dorp door de nieuwe woonwijken die 
nog gerealiseerd moeten worden (heeft voornamelijk gevolgen voor de Klapwijkseweg, 
Vlielandseweg en de Oost/Westlaan ) en de daardoor langere aanrijtijden van ambulances 
en brandweer. Hier telt elke seconde! De nieuwe woonwijken, zoals Ackerswoude, brengen 
veel verkeersbewegingen op gang. Eerlijk Alternatief vindt dat in de huidige plannen 
onvoldoende rekening is gehouden met de capaciteit van de wegen en de veiligheid van 
kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers. Eerlijk Alternatief heeft dit aan kunnen tonen 
via een onafhankelijk verkeerskundig onderzoek over Ackerswoude. Er moet opnieuw 
gekeken worden naar de ontsluiting van deze wegen en we blijven pleiten voor een eigen 
ambulancepost. 

N470 
Wat ook een aandachtspunt is en blijft is de veiligheid op de N470. Het komt te vaak voor dat 
daar onverklaarbare en vooral ernstige ongelukken plaatsvinden. Is het de weg of is het 
gedrag van de weggebruiker? We pleiten voor een onderzoek en daaruit voortvloeiende 
maatregelen zoals snelheidsbeperkende maatregelen, flitsers en het plaatsen van een 
vangrail. De N470 valt overigens onder de provincie maar wij kunnen hier wel blijvend de 
aandacht voor vragen. 

 

Foto Omroep West 

Randstadrail 
Uit onderzoek blijkt dat een lage geluidswal (ongeveer 1 meter hoog) voldoende is om 
omwonenden te beschermen tegen geluidsoverlast. Als die overlast gedempt kan worden 
kan de Randstadrail ook in de nacht gaan rijden. Dit is niet alleen fijn voor “stappende” 
mensen maar ook fijn voor mensen die tussen Rotterdam en Den Haag werken. De 
Randstadrail zal sowieso in de (verre) toekomst vaker gaan rijden. De rekening willen wij in 
beginsel bij de Metropool leggen. De Metropoolregio Den Haag-Rotterdam, vroeger het 
Stadsgewest Haaglanden, is de autoriteit op het gebied van het openbaar vervoer in de 
regio.  
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Toegankelijkheid 
Voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, scootmobiel of andere hulpmiddelen 
moeten openbare gelegenheden, zoals winkels, gemeentehuis en bibliotheek goed 
bereikbaar en toegankelijk zijn. Vooral ook voor hen die minder goed ter been zijn, dient het 
trottoir in goede conditie en voldoende breed te zijn en routes veilig zijn. 

In de winkelcentra in Nootdorp en Pijnacker moet een openbaar toilet komen. 

De regiotaxi voldoet al jaren niet aan de norm. Het regent klachten van mensen die veel te 
laat of niet opgehaald worden. Wij vinden dat er vanuit de samenwerkende gemeentes een 
vuist gemaakt moet worden richting de regiotaxi.  

Parkeren 
Met het oog op de gezondheid en het milieu zou Eerlijk Alternatief graag zien dat mensen 
gebruik maken van de fiets of het openbaar vervoer om zich te verplaatsen. Initiatieven die 
het gebruik van de fiets bevorderen of het verbetering aanbrengen in het openbaar vervoer 
zullen wij steunen. 

Maar het gebruik van de auto nemen wij als een gegeven. Voor sommige mensen is de fiets 
of het openbaar vervoer als gevolg van sociale of fysieke omstandigheden geen Alternatief 
en zijn zij aangewezen op de auto. 

De toegenomen mobiliteit resulteert in meer auto’s. Deze moeten ook ergens geparkeerd 
worden. Bij nieuwbouwplannen zullen wij er op letten dat mogelijk op eigen terrein 
geparkeerd kan worden en dat vastgehouden wordt aan ten minste de parkeernorm. 
Bestaande parkeerplaatsen kunnen alleen in overleg met de direct omwonenden anders 
worden gebruikt. 

Eerlijk Alternatief wil dat mindervaliden, die afhankelijk zijn van de auto, gratis kunnen 
parkeren. Deze doelgroep heeft vaak geen andere keus dan gebruik te maken van de auto. 

Digitale snelweg 
Een aantal “buitengebieden” hebben geen fatsoenlijke internetverbindingen. Wij vinden dat in 
deze tijd onacceptabel. Van jong tot oud heeft tegenwoordig een goede digitale lijn nodig. De 
gemeente moet ook deze gebieden tegemoetkomen.    
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10. Bouwen en wonen 
“Kan ik hier blijven wonen?“ 

Eerlijk Alternatief wil dat iedereen op elk moment in het leven in een woning kan wonen die past 
bij de gezinssituatie, levenswijze of portemonnee.  

Wij pleiten voor een evenwichtige opbouw van wijken door het zorgvuldig mengen van sociale 
woningbouw en vrijesectorwoningen. Het betreft hier zowel huur- als koopwoningen en 
woningen die speciaal gebouwd zijn voor ouderen, starters of gehandicapten. Het percentage 
van 30% sociale woningbouw vinden wij passend voor onze gemeente. Wij zijn ook 
voorstander van het naast elkaar wonen van ouderen en jongeren. Zij kunnen elkaar helpen.  

Eerlijk Alternatief wil dat er iets gedaan wordt aan de grondprijs om de bouw en realisatie van 
woningen voor in ieder geval ouderen mogelijk te maken. Dit zou onder bepaalde voorwaarden 
ook mogelijk kunnen zijn om de bouw voor andere doelgroepen zoals jongeren, starters en 
eenpersoonshuishoudens, mogelijk te maken. 

Creatief 
Wel moet tegelijkertijd ook gekeken worden naar de verkoopbaarheid van de woningen om 
niet miljoenen te verliezen in onze bouwprojecten. Er moet heel creatief omgegaan worden 
met de bouwplannen, zodat er niet nog meer miljoenen afgeschreven moeten worden. 
Bouwplannen moeten flexibel zijn zodat ingespeeld kan worden op de behoefte uit de markt.  

Om de groene omgeving te sparen moeten we soms kiezen voor hoogbouw. Op bestaande 
locaties zal voornamelijk bij de omgeving passende laagbouw worden toegepast. Nieuw te 
bouwen woningen moeten duurzaam worden gebouwd en levensloopgeschikt zijn.  

Verder moet er ruimte zijn voor andere of innovatieve vormen van wonen, zoals 
kangoeroewoningen of tiny houses, of gezamenlijk wonen-projecten.  

Senioren 
Eerlijk Alternatief vindt dat het ook voor de steeds groter wordende groep senioren mogelijk 
moet zijn om in ons mooie dorp te blijven wonen. 

Wij vinden dat er een verantwoordelijkheid ligt om de bewoners te begeleiden hoe zij hun 
woningen zelf kunnen aanpassen om ze geschikt te maken voor de tijd dat zij minder mobiel 
worden. De gemeente moet de eventuele aanpassingen voor hen die dat nodig hebben 
faciliteren, bijvoorbeeld in de vorm van een lening.  

Er moeten meer levensloopgeschikte woningen worden gebouwd in verschillende vormen en 
prijsklassen zodat er voor senioren voldoende aanbod is om in Pijnacker-Noordorp te kunnen 
blijven of komen wonen. 

  



 Verkiezingsprogramma 2018-2022 – Eerlijk Alternatief 

Jongeren en starters 
Eerlijk Alternatief zal blijven hameren op voldoende kansen voor jongeren en starters op de 
woningmarkt, zowel voor hen die willen huren als die wil kopen. Goedkoper bouwen moet 
opgenomen worden in de huidige plannen. Onze jeugd moet kansen krijgen om zich hier 
blijvend te kunnen vestigen, dat vergt enige creativiteit en een goed onderbouwde financiële 
visie voor de lange termijn. 

Het moet voor (nieuwe) inwoners duidelijk zijn wat er in de toekomst in en rondom hun wijk 
gaat gebeuren qua nieuwe woningbouw. Dat kan via de makelaar maar zeker ook via de 
gemeente. Braakliggende terreinen moeten voorzien worden van een simpel bordje dat er in 
de toekomst gebouwd gaat worden zodat niemand voor verrassingen staat. 

Statushouders 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp krijgt jaarlijks te horen hoeveel statushouders zij verplicht is 
op te nemen. Doet de gemeente dit niet, of te laat, dan hangt er een boete boven het hoofd 
die groter is dan een bijstandsuitkering per statushouder die niet geplaatst wordt. Per maand, 
per niet opgenomen vergunninghouder bijna € 2000,-. Het is dus zaak hier een passende 
invulling aan te geven.  

De gemeente heeft dit de afgelopen jaren goed aangepakt, mede door het leegstaande 
voormalig zorgcomplex Hofland om te bouwen voor bewoning door enerzijds statushouders 
en anderzijds jongeren uit de gemeente.  

Zaak is om nauwlettend te werken aan een goede integratie. Eerlijk Alternatief vindt dat er nu 
genoeg faciliteiten geboden worden. De statushouders moeten goed de weg worden gewezen 
en op gang geholpen. Goede beheersing van de Nederlandse taal, kunnen zwemmen, het 
vinden van werk en aansluiting vinden bij sociale netwerken in de vorm van sportclubs en/of 
het uitoefenen van hobby’s is voorwaarde voor een goede integratie. Deel uitmaken van de 
maatschappij is voor iedereen belangrijk. Eerlijk Alternatief vindt dat van de statushouders zelf 
ook initiatieven mogen worden verwacht. 
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11. Economie en Ondernemers 
“Kan ik hier succesvol ondernemen?” 

  Eerlijk Alternatief kiest voor terughoudendheid bij de bouw van kantoren en het uitbreiden 
van bedrijventerreinen. Wij menen dat we bedrijvigheid af moeten stemmen op de vraag en 
niet andersom. Kantoren in omliggende gemeenten staan nu al leeg, met alle gevolgen van 
dien. 

MKB 
Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie. Wij dienen de plaatselijke 
middenstand en de in Pijnacker-Nootdorp gevestigde bedrijven zo veel mogelijk te 
ondersteunen en te stimuleren. Een goed vestigingsklimaat kan de bedrijvigheid in onze 
gemeente enorm stimuleren. Wat ons betreft ook in de nieuw te ontwikkelen gebieden. 

Het Ondernemersfonds is een manier om ondernemers zelf richting te laten geven aan de 
wensen voor hun specifieke ondernemersklimaat, dit is per (trekkings)gebied verschillend. Zo 
heeft het centrum van Pijnacker meer geld nodig dan het buitengebied. Dit is een nadeel van 
het systeem van het Ondernemersfonds. Een BIZ voor het centrum was beter geweest, maar 
helaas was daar net niet genoeg draagvlak voor onder de ondernemers, maar feit blijft dat er 
meer geld geïnvesteerd moet worden in de centra. Het ontslaat de gemeente dus niet van de 
verantwoordelijkheid om daadwerkelijk te investeren in het ondernemersklimaat. Een enkel 
faciliterende rol vinden wij te summier. De gemeente moet helpen met het organiseren van 
evenementen, het aantrekken van (winkelend) publiek en het meedenken over creatieve 
vastgoedoplossingen zoals het kosteloos ter beschikking stellen van ruimtes voor pop-up 
stores, kunstateliers et cetera.  

OZB leegstaande panden 
Het zou een mogelijkheid kunnen zijn om belasting te heffen op leegstaande panden, extra, 
bovenop de OZB die al betaald wordt. Maar we vinden wel dat daar voorzichtig mee 
omgesprongen moet worden. Bij een ontwikkelaar of grote private eigenaar werkt dit misschien 
stimulerend om de leegstand aan te pakken, maar een kleine winkelier kan hier ongewild 
ernstig gedupeerd door raken en dat is onwenselijk. 

Glastuinbouw 
De glastuinbouw is van oudsher van groot belang in onze gemeente. Het is de belangrijkste 
werkgever. Het is een innovatieve sector (meerlagenteelt, gebruik aardwarmte), waarbij ook 
steeds meer oog is voor duurzaamheid.  

Hoe trots en blij wij ook zijn met deze sector, het is en blijft industrie. Dit betekent dat wij 
glastuinbouw op voldoende afstand van de woonwijken willen houden. In de afgelopen jaren 
zijn er goede stappen gezet op weg naar concentratie van de glastuinbouwbedrijven naar 
daarvoor aangewezen gebieden waardoor versnippering en verrommeling wordt 
tegengegaan.  

De nu actieve glastuinbouwbedrijven moeten ondersteund worden en de mogelijkheden en 
ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen.  
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Minder en duidelijkere regels 
De hoeveelheid regels ter verkrijging van een vergunning is de afgelopen jaren alleen maar 
toegenomen. En daar waar de regels niet zijn toegenomen blijven de vergunningsaanvragen 
bol staan van complexe vragen die niet voor een ieder één twee drie te beantwoorden zijn. 

Het vergt tijd en kennis van zaken die niet tot de core business van de ondernemer behoren 
en hoge kosten voor ondernemers omdat de expertise ingehuurd moet worden. Daar ligt een 
schone taak voor de gemeente om de ondernemer tegemoet te komen. 

Wij zijn van mening dat de gemeente er alles aan moet doen om de administratieve lastendruk 
zo veel als mogelijk te verminderen en mee moet denken met de ondernemers. “Als het niet 
gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.” 

Leren van bedrijfsleven 
De gemeente kan nog veel leren van de creativiteit van onze ondernemers en het begint bij 
goed luisteren naar elkaar en transparant zijn over de mogelijkheden. De inzet van het 
accountteam door de gemeente wordt door Eerlijk Alternatief als positief gezien. Wel vragen 
we ondernemers om te blijven melden als er onvoldoende meegedacht met of geluisterd wordt 
naar lokale ondernemers. We kunnen leren van de praktijkvoorbeelden en daarmee 
gezamenlijk het ondernemersklimaat verbeteren. 

Winkelcentra 
De centra in onze gemeente hebben het moeilijk. Er is sprake van leegstand, het aanbod aan 
winkels is niet erg gevarieerd en het is er -vooral in Pijnacker- niet gezellig. 

Gelukkig is er een centrummanager aangesteld. Eerlijk Alternatief hoop dat deze, in 
samenwerking met de betrokken ondernemers (verenigingen) tot goede stappen kan komen 
om de centra aantrekkelijker te maken. 

Eerlijk Alternatief vindt dat de gemeente de voorwaarden moet scheppen om het centrum 
levendiger te maken. De detailhandel moet in beginsel in de centra komen, niet aan de randen 
en niet op bedrijventerreinen. Alleen op deze manier blijft er ‘loop’ in de centra.  

Dit zou nog worden versterkt door _naast horecagelegenheden_ ook voorzieningen meer naar 
het centrum te halen. De detailhandel moet in beginsel in de centra komen, niet aan de randen 
en niet op bedrijventerreinen. 

De door de ondernemers in de centra gewenste evenementen moeten worden ondersteund 
en niet bemoeilijkt door allerlei onnodige voorwaarden en regels.  

Lange termijn/Diamant 
Er moet een lange termijn visie komen voor vooral Pijnacker. De Diamant is voor iedereen een 
blok aan het been. Wij willen kijken wat wij daar op lange termijn mee gaan doen. Het liefst 
breken wij hem af zodat er een doorkijk ontstaat richting de Laan. De enige manier om te 
kunnen onteigenen is als dit nodig is om een algemeen belang te dienen, zoals bijvoorbeeld 
voor de aanleg van een fietspad of een waterpartij op de plek van de Diamant . Daar zal veel 
geld mee gemoeid kunnen zijn. Als wij op lange termijn kijken zou dat een optie kunnen zijn 
en kunnen we nu alvast gaan sparen. 
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Bedrijventerreinen 
De verkoop van de kavels op de bedrijventerreinen verloopt niet altijd even soepel. Er staat in 
de regio veel bedrijfsruimte te koop waarmee Pijnacker-Nootdorp moet concurreren. 

Toch zal Eerlijk Alternatief kritisch blijven op het type bedrijven dat zich mag vestigen op de 
bedrijventerreinen. In onze gemeente waarbij de bedrijventerreinen dichtbij of zelfs middenin 
de woonwijken liggen is geen ruimte voor vervuilende bedrijven met een hoge milieucategorie. 

 

Foto Winkeleninpijnacker.nl 
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12. Bestuur en bedrijfsvoering 
“Kan ik met mijn vragen bij de politiek terecht?” 

Eerlijk Alternatief staat voor een sterke en efficiënte overheid, die zichtbaar en aanspreekbaar 
is. Een overheid met zo min mogelijk, maar wel heldere, regels. 

Eerlijke cijfers 
De begroting moet realistisch en Eerlijk zijn. Dit vraagt om een defensieve begroting. Dit 
betekent dat alleen datgene begroot wordt waarvan zeker is dat het ook gerealiseerd gaat 
worden. Het overige geld wordt gereserveerd. Hierdoor kunnen tegenslagen, zoals een veel 
lagere Algemene Uitkering, beter worden opgevangen. Ook wordt voorkomen dat loze en 
ondoorzichtige beloftes worden gedaan welke niet nagekomen kunnen worden of te duur 
worden. 

Duidelijke cijfers 
De financiële jaarstukken moeten goed onderbouwd zijn met heldere analyses van uitgaven 
en kosten van uitvoering. Hierdoor wordt inzichtelijk of gemeenschapsgeld zo efficiënt 
mogelijk wordt benut. Dat geldt ook voor legesheffingen en bouwvergunningen. 

De gemeente moet analyses maken van te maken en gemaakte keuzes en moet deze 
regelmatig publiceren. Hierbij kan gedacht worden aan de effectiviteit van 
samenwerkingsverbanden, gevoerd beleid zoals verkeer, welzijn etc. Hierdoor kan de raad 
beter in staat worden gesteld om bij te sturen zodra dat nodig is. 

Avalex en GGD 
Door de financiële problemen waarin zowel Avalex als de GGD terecht gekomen zijn is 
pijnlijk duidelijk geworden waarom Eerlijk Alternatief nooit een voorstander is geweest van 
gemeenschappelijke regelingen. Helaas is het in de huidige tijd wel realiteit. Gemeentes 
kunnen niet meer alles alleen. Dat vraagt echter wel om sterke waarborgen. 

De organisatie van Avalex wordt nu geleid door het dagelijks en algemeen bestuur dat 
bestaat uit raadsleden en wethouders en mensen van Avalex zelf. Politici moeten geen 
bedrijf besturen, men heeft te veel verschillende petten op. De politici hebben te weinig tijd 
en informatie tot hun beschikking en de gemeenteraden hebben nauwelijks invloed op 
beslissingen van Avalex. Het kostte de afgelopen acht jaar een wethouder en vele miljoenen. 
De afspraken vooraf met elkaar en het toezicht moeten veel beter dan ze tot nu toe waren. 

Eerlijk Alternatief is trekker geweest van een grootschalig onderzoek naar de beste 
organisatievorm voor Avalex. Dat kan ook betekenen dat het beter kan zijn om uit de 
gemeenschappelijke regeling te stappen of om de uitvoering van het afvalbeleid te verkopen 
aan een andere marktpartij. De uitkomsten van dit onderzoek zijn nog niet helemaal bekend, 
maar doorgaan op de oude voet is niet bespreekbaar voor Eerlijk Alternatief. Wat ons betreft 
is de maat vol. Wij gaan voor een andere invulling met een hoger servicelevel serviceniveau 
voor minder kosten.  

Afval 
Wij vinden dat de afvalstofheffing op 0 moet en dat je alleen voor restafval hoeft te betalen. 
De wereld geven wij door. Grondstoffen scheiden is op lange termijn duurzamer. Omgekeerd 
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inzamelen kan een bijdrage leveren aan het verlagen van het percentage restafval. Wij 
vinden wel dat er een regeling moet komen voor incontinentiematerialen.  

Inwoner niet de dupe 
Eerlijk Alternatief houdt daar waar nodig, een hand op de knip, een oogje in het zeil en de 
vinger aan de pols. Het mag nooit zo zijn dat door mismanagement de afvalstoffenheffing 
omhoog moet en de inwoners de rekening gepresenteerd gaan krijgen. 

Klachten 
Voor klachten over het (niet) optreden/handelen van gemeente en bestuurders moeten de 
inwoners terecht kunnen bij een onafhankelijke en onpartijdige klachtenbehandelaar. Eerlijk 
Alternatief vindt dat dit gedaan zou kunnen worden door een lokale ombudsman wanneer er 
op basis van het aantal en de aard van de klachten aanleiding voor is. Nu moet men 
daarvoor naar de nationale ombudsman.  
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13. Milieu 
Pijnacker-Nootdorp heeft zich ten doel gesteld om in 2050 een 
energieneutrale gemeente te zijn. Eerlijk Alternatief staat achter dit 
uitgangspunt. Wij zijn het aan de generaties na ons verplicht om op 
milieugebied stappen te zetten. 

Inwoners nemen zelf het uitgangspunt “een beter milieu begint bij 
jezelf” ter harte. Zij plaatsen zonnecellen op het dak, vergroenen 
hun tuin en scheiden het afval.  

Dergelijk initiatieven moet de gemeente door voorlichting en 
informatie stimuleren en ondersteunen.  

De gemeente zelf moet hierin het goede voorbeeld geven door op openbare gebouwen 
zonnepanelen en/of groene daken te plaatsen en bijvoorbeeld over te gaan op duurzame 
straatverlichting (bewegingsdetectie). 

Eerlijk Alternatief ondersteunt de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame 
energie. Wij geven de voorkeur aan zonne-energie en bodemenergie boven windenergie. 
Windturbines vinden wij niet passen in onze gemeente. Een uitzondering zou kunnen zijn 
een kleine windturbine bij een privébedrijf of op een bedrijventerrein.  

Energietransitie en verkoop Eneco-aandelen 
Natuurlijk moeten we goed in de gaten houden dat de energietransitie goed wordt 
uitgevoerd. Elke energiemaatschappij heeft hier een verantwoordelijkheid in. De verkoop van 
Eneco-aandelen zien wij als noodzakelijk. Gemeentes hebben geen eigendomspositie nodig 
in een energiebedrijf om de energietransitie in goede banen te leiden. 

Nieuwbouw moet zoveel als mogelijk gasloos worden opgeleverd en aangesloten zijn op het 
bodemenergienetwerk en zoveel mogelijk al voorzien zijn van zonnecellen en/of groene 
daken.  

Initiatieven om bestaande woningen energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld door verbetering 
van de isolatie, worden ondersteund. 

Wij leven in een wegwerpmaatschappij. Eerlijk Alternatief is daar geen voorstander van. 
Initiatieven als het Repair Café waarbij spullen worden gerepareerd omarmen wij. 
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14. Financiën 
“Meeprofiteren van meevallers” 

De gemeente kreeg de afgelopen jaren minder geld vanuit het Rijk, dat tij lijkt nu te keren. 
Maar dat geld heeft natuurlijk wel een bestemming, denk aan de toename van het aantal 
bijstandsgerechtigden. Ook loopt de gemeente risico op de bouwgronden die de gemeente 
geld kunnen gaan kosten. Daarnaast heeft de gemeente veel schulden en betaalt daar veel 
rentekosten voor. Er moet op alle terreinen gekeken worden waar we nog efficiënter met geld 
om kunnen gaan. De schuldenlast van de gemeente moet echt omlaag. Hierbij mag de 
gemeente zich niet verschuilen achter vergelijkingen met andere gemeentes waar onze 
gemeente dan gunstig uit komt. Het kan dan namelijk nog steeds zo zijn dat het beter of anders 
kan. 

Bezuinigingen en meevallers 
Het gaat gelukkig beter met Pijnacker-Nootdorp dan een paar jaar geleden. De crisis lijkt 
voorbij en vooral de bouw trekt aan. De gemeente heeft in de jaren 2010-2014 een forse 
bezuinigingsslag gemaakt. Eerlijk Alternatief was tegen de wijze waarop, diende zelfs een 
tegenbegroting op, gemaakt door Francine Horn waaruit bleek dat het allemaal wat humaner 
en doelmatiger had gekund voor de verenigingen. Het voorstel kreeg echter geen 
meerderheid. 

Toch zijn er nog veel onderwerpen waar we voorzichtig mee om moeten gaan. Zoals al 
gezegd, liggen de uitdagingen voor een groot deel op financieel gebied.  

Er moet continue gekeken worden wanneer de hand verantwoord op de knip geplaatst moet 
worden. De schuldenlast van de gemeente moet teruggedrongen worden en ook moet het 
vermogen van de gemeente om tegenvallers en risico’s op te vangen regelmatig tegen het 
licht gehouden worden.  

Eerlijk Alternatief heeft een duidelijke visie op inkomsten en uitgaven. Doet dit verantwoord en 
doordacht, maar zorg dat de rekening zo weinig mogelijk bij de inwoners komt te liggen. Dat 
betekent, met een loep naar alle huidige uitgaven kijken, naar het nut ervan en niets al op 
voorhand buiten beschouwing laten. Die gedachtegang geldt ook voor meevallers, die moeten 
zoveel mogelijk direct terugvloeien naar de inwoners. 

Ambtenaren 
Wanneer er bezuinigd moet worden, moet de gemeentelijke organisatie eerst in eigen huis 
kijken.  

Personele kosten van de ambtenaren buiten beschouwing laten vindt Eerlijk Alternatief niet 
acceptabel. Eerlijk Alternatief wil dat er een onderzoek gedaan wordt naar samenvoeging van 
BackOffice functies, zoals bij sommige andere gerenommeerde gemeenten al het geval is. 
Ook wil zij een onderzoek naar de het aantal formatieplekken en taken die zij doen binnen het 
Gemeentekantoor. Dit hoeft niets te kosten. Eerlijk Alternatief verwacht uit deze onderzoeken 
verdere bezuinigingen op het ambtenarenapparaat te kunnen behalen waar de inwoners geen 
last van zullen hebben.  
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Eerlijk Alternatief vindt dat er te allen tijde heel verstandig moet worden omgegaan met de 
inhuur van duur extern personeel. Deze hoge kosten zijn vooral terug te zien in de post 
plankosten bij grote projecten. Noodzakelijk om een project vlot te trekken, maar torenhoge 
uurtarieven voor zogenoemde ontwikkelspecialisten zijn niet meer van deze tijd.  

Onderhoud en efficiency 
Eerlijk Alternatief vindt dat er goed gekeken moet worden naar ‘Lean en Mean’ verbeteringen 
in de organisatie. Minder licht en verwarming laten branden op tijden waarop dat niet nodig is. 
Minder snel afschrijven op zaken zoals wagenpark, publieksbalie, gebouwen en goed kijken 
naar onnodige fouten in het proces die geld kosten. Met efficiencyverbetering kom je een heel 
end. 

Kwetsbaren veiligstellen 
De prioriteiten moeten bij de echt kwetsbaren gesteld worden. Wat zorgen baart is dat er geld 
over is gebleven in het Sociaal Domein, komt dit nu omdat er teveel bezuinigd is of omdat in 
een aantal situaties geen zorg verleend is? Dat verdient een gedegen onderzoek. Mede door 
Eerlijk Alternatief is dat geld geoormerkt voor zorg. Er kunnen dus geen lantaarnpalen voor 
gekocht worden. Daarom zijn er voor nu geen tekorten op zorggelden. 

Investeringen heroverwegen 
Eerlijk Alternatief is er voorstander van dat alle geplande investeringen kritisch heroverwogen 
worden. Dit geldt voor geplande wegen en voor maatschappelijke gebouwen die in de planning 
staan. We moeten kijken of alles wel echt nodig is want ook de investeringen kosten geld. 
Deze heroverweging kan gemaakt worden samen met betrokken inwoners uit onze gemeente. 

Belastingen 
Eerlijk Alternatief vindt dat gemeentelijke 
belastingen niet meer zouden mogen stijgen dan 
dat logischerwijs voortvloeit uit indexatie. Lokale 
belastingen moeten niet stijgen om tegenvallers 
op andere terreinen of verhoogde uitgaven op 
andere gebieden op te vangen.  

Dit betekent wel dat belastingen die er nu zijn niet 
kunnen verdwijnen. De hondenbelasting 
bijvoorbeeld moet in stand houden. Wij vinden 
wel dat de inkomsten uit te hondenbelasting ten 
goede moet komen aan de honden(bezitters), 
bijvoorbeeld door honden-uitrenveldjes aan te 
leggen.  

Financiële risico's 
Tot slot moet er alles aan gedaan worden om ervoor te zorgen dat we als gemeente de risico’s 
op verliezen op onze bouwgronden en bouwprojecten zo klein mogelijk houden. De tijd van 
onafgebroken doorbouwen is definitief voorbij. De crisis gelukkig ook, maar dat betekent wel 
dat we heel scherp moeten blijven op de laatste bouwopgaven die voor ons liggen.  
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Een nieuw College moet, samen met de Gemeenteraad, met creatieve ideeën komen om het 
gemeentelijk grondbedrijf nog gezonder te maken en houden. Gelukkig bevinden we ons wel 
in betere tijden, de markt trekt aan en is op sommige segmenten, vooral de woningmarkt voor 
starters en jongeren zelfs overspannen te noemen. Dat betekent dat we die categorie goed in 
het oog moeten houden. Er staat nog één groot bouwproject in de steigers en dat is 
Tuindershof. Dat zullen we strak gaan monitoren op financiële risico’s, maar ook op het goed 
behartigen van alle woonwensen van onze inwoners. Door het rapport over de totstandkoming 
van de grondprijzen in de zomer van 2017 kan geconcludeerd worden dat er veel geleerd is 
en dat het grondbeleid nog verder aangescherpt is. Een goede zaak, zo vindt Eerlijk Alternatief, 
want dit externe onderzoek heeft veel zaken aan het licht gebracht waar we in de jaren hiervoor 
minder van op de hoogte waren. 
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15. Cultuur 
“Kunst en cultuur zijn van levensbelang voor het gevoel van welzijn” 

Eerlijk Alternatief heeft geen enkele twijfel over het nut van cultuurrecreatie en -educatie. De 
wijziging in het subsidiekader (2014) heeft echter niet gezorgd voor een betere situatie voor 
onze inwoners en het verenigingsleven.  

Eerlijk Alternatief is een voorstander van een grotere rol van de gemeente als het gaat om het 
stimuleren van cultuur. Wij denken niet dat dit meer geld hoeft te kosten, maar wel gelden 
moet herschikken.  

Evenementen 
Pijnacker-Nootdorp heeft ook op cultureel terrein een rijk (verenigings)leven. Veel mensen 
beleven hier plezier aan en het bevordert de saamhorigheid onder de inwoners. Er worden 
veel evenementen en festivals georganiseerd, soms alleen voor de leden, maar vaak kan het 
hele dorp meegenieten. 

De stimulans die de gemeente afgelopen jaar bood ten aanzien van “De Verbeelding” heeft 
ertoe geleid dat dit jaarlijkse evenement voor het eerst in het gehele dorp, dus ook in Nootdorp, 
gehouden werd. Een positief signaal vanuit de gemeente.  

 

De Verbeelding, Foto Telstar Online 
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Eerlijk Alternatief is een voorstander van een actievere rol die de gemeente op zich kan nemen 
als coördinator van een samenwerking tussen alle bij de organisatie van evenementen 
betrokken partijen (Cultuur Platform, Stimuleringsfonds, Citymarketing, 
winkeliersverenigingen, Telstar/Eendracht, stichting Cultuur Support Pijnacker-Nootdorp en 
lokale horeca). Al deze partijen hebben baat bij succesvolle evenementen. Financieel is er 
t.o.v. de huidige situatie dan veel meer armslag, meer draagkracht en een groter netwerk. 
Bovendien is er op deze wijze risicospreiding. 

De gemeente moet meer steun geven aan organisaties die een evenement willen organiseren, 
met of zonder winstoogmerk. Er mag niet direct gesteld worden dat organisaties zelf geld 
bijeen moeten brengen. Dat doen zij namelijk al via extra OZB-opbrengsten die in het 
Ondernemersfonds gestort worden. Als dit niet toereikend is moet er verantwoord bijgeplust 
worden. 

Promotie 
Voor de promotie van onze gemeente (Citymarketing) is een externe deskundige ingehuurd. 
Eerlijk Alternatief heeft dit altijd als een overbodige en een onnodige kostenpost gezien.  
Afgelopen jaar zouden er meerdere activiteiten in het kader van “15 jaar Pijnacker-Nootdorp” 
plaatsvinden. Van de vijftien vorig jaar door Citymarketing gecoördineerde activiteiten zijn er 
een jaar later slechts enkele gerealiseerd en/of zullen doorgaan. Een slechte score naar de 
mening van Eerlijk Alternatief. http://www.natuurlijkpn.nl/samen-merken/ 

Binnen het lokale verenigingsleven zijn er voldoende actieve inwoners die realistische plannen 
kunnen initiëren en uitvoeren.  

De Verbeelding heeft dit, als voorbeeld, duidelijk bewezen, maar dit geldt ook voor o.a. de 
Oranjeverenigingen. 

Particulier initiatief, zoals ondernomen door eetcafé De Guyter, moet zo min mogelijk kunnen 
smoren in betutteling van regeltjes en randvoorwaarden. Jaarlijks geeft deze partij enkele 
tienduizenden euro's uit aan cultuur, veelal voor diverse doelgroepen vanaf de leeftijd 18 jaar. 

Eerlijk Alternatief vindt dat het organiseren van evenementen zo makkelijk mogelijk gemaakt 
moet worden. Onnodige (beveiliging)eisen moeten vervallen.  

Podia 
Pijnacker-Nootdorp beschikt over diverse podia die een vorm van subsidie (hebben) 
ontvangen, te denken aan o.a. Cultura, Notelaer, Aula van het Stanislas College en de Trucker. 
Eerlijk Alternatief wil de mogelijkheid onderzoeken van intensiever gebruik van deze locaties 
voor podiumkunsten en/of tentoonstellingen. Er is in Pijnacker-Nootdorp namelijk geen 
permanente galerie. Exposities moeten daarom op andere locaties plaatsvinden die hier niet 
goed voor gefaciliteerd zijn.  

Eerlijk Alternatief is een voorstander van het belonen van evenementen zonder entreegeld. De 
verwachting is dat lokaal talent dan ook vaker de mogelijkheid tot een optreden krijgt. Het 
Stimuleringsfonds moet hier een fors bedrag voor reserveren. 
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Cultureel Erfgoed 
In onze gemeente is de gemeentelijke monumentenlijst pas zo'n 20 jaar geleden 
vormgegeven. Eerlijk Alternatief is een voorstander van het plaatsen van meer panden op de 
gemeentelijke monumentenlijst ten einde gezichtsbepalende plekken te behouden. Zo zijn wij 
ook voor het behoud van het Parochiehuis aan de Oostlaan in Pijnacker. 

Voor wat betreft nieuw te bouwen buurten of wijken wil Eerlijk Alternatief vernoeming van 
straatnamen naar overleden dorpsgenoten die van grote waarde van onze gemeente zijn 
geweest. De expertise van Noitdorpsche Historiën en het Historisch Genootschap Oud-
Pijnacker kan hier van grote waarde zijn. 
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16. Integriteit 
“Kan ik vertrouwen op de politiek” 

Eerlijk Alternatief heeft niet voor niks “Eerlijk” in de naam gezet. Integriteit staat bij ons hoog op 
de politieke agenda. Eerlijk Alternatief is Eerlijk, betrouwbaar en gebruikt haar morele kompas. 
Integriteit betekent voor ons verantwoordelijkheid nemen, openheid, transparantie en dialoog. 
Een integere beslissing kenmerkt zich doordat de effecten van een beslissing goed uitpakken 
voor het geheel en niet ten koste gaan van mens, dier, milieu en natuur. Dit verwachten wij 
dan ook van al onze politieke collega’s en zullen hen, indien nodig, hier ook op aan durven 
spreken. 




