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1. Inleiding 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Eerlijk Alternatief. Wij brengen een realistisch verhaal 
met betrekking tot wat wij willen bereiken, dus niet met loze beloftes. Ook willen wij u laten 
zien hoe én met wie wij dit willen realiseren. Tevens willen wij u laten zien waar we ons de 
laatste paar jaren druk om hebben gemaakt. Al twaalf en een half jaar is Eerlijk Alternatief een 
partij die nuance zoekt en niet in oude politieke verhoudingen denkt. Zelf omschrijven wij onze 
visie als volgt: ‘Links op zorg en Rechts op veiligheid’. We zijn eerlijk naar kiezers, naar andere 
partijen en naar onszelf. Eerlijk over wat we vinden, eerlijk over wat we wel of niet kunnen 
bereiken als partij en eerlijk over onze doelen. 

En uiteraard hebben wij u nog veel meer te bieden! 

Om bij het begin te beginnen Eerlijk Alternatief werd in oktober 2009 opgericht door Hanneke 
van de Gevel en Bert van Tilburg. In maart 2010 kreeg Eerlijk Alternatief één zetel, in 2014 drie 
zetels en in 2018 vijf zetels. In 2022 hopen wij op nog meer zetelwinst, gebaseerd op het 
vertrouwen dat heel veel inwoners in ons uitspreken.  

Wie zijn wij dan? Eigenlijk gewoon een steeds groter groeiende groep inwoners die zich op 
allerlei vlakken druk maakt. De één maakt zich druk over woningbouw, de ander over zorg en 
welzijn, weer een ander over veiligheid én we letten op duurzaamheid en voldoende groen. 
Iedereen die zich aansluit bij Eerlijk Alternatief doet dat om te zorgen dat we nog heel lang fijn 
kunnen wonen, werken en simpelweg gelukkig kunnen leven in dit prachtige dorp, met de 
kernen Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en buurtschap Oude Leede.  

Eerlijk Alternatief heeft met lokale inwoners heel veel kunnen bereiken. Al onze mensen zijn de 
oren en ogen in ons dorp: onze fractie-adviseurs. Zij vertellen ons wat er belangrijk is, wat 
mensen, bedrijven en organisaties willen en dat proberen we dan in de politiek voor elkaar te 
krijgen, en met succes! Want wij weten de weg, kennen het klappen van de zweep, weten hoe 
de hazen lopen en worden niet aangestuurd door landelijke partijbureaus, wij zijn net als 
iedereen, gewoon mensen die zich druk maken om dingen die je in de gemeenteraad kunt 
oplossen. Er is dus gelukkig een alternatief… Eerlijk Alternatief! 

Hieronder geven wij in grote lijnen weer waar we al jaren voor staan en hoe wij denken.  
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2. Bouwen en wonen 
“Wij worden er gelukkig van als er genoeg goede en betaalbare woningen zijn 
voor iedereen die in Pijnacker-Nootdorp wil (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 gaat hierbij om zowel huur- als koopwoningen en 
woningen die speciaal gebouwd zijn voor ouderen, starters of gehandicapten. 

 

Woningnood 
Er is een grote behoefte aan allerlei soorten woningen voor verschillende doelgroepen.  

Wij vinden dat er voldoende gebouwd moet worden met een divers aanbod dat aansluit bij de 
vraag.  

De gemeente moet woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars uitdagen om zelf actief 
mee te denken en met plannen te komen voor woningbouw en daarbij creatieve oplossingen 
te vinden. Ook particuliere initiatieven om het aantal woningen te vermeerderen steunen wij.  

Wij vinden dat elke plek waar nieuwe woningen gebouwd gaan worden zorgvuldig gekozen 
moet worden. Het kan een oplossing zijn om ruimte anders in te delen. Slim omgaan met 
stukken grond kan een mooi project opleveren. Beschikbare ‘lege’ plekken moeten 
geïnventariseerd worden zodat daar onder verantwoordelijkheid van de gemeente snel 
gebouwd kan worden. 

Wij zien een mogelijkheid in het vrijkomen van grond wanneer verouderde 
glastuinbouwbedrijven hun bedrijf in Pijnacker-Nootdorp al dan niet noodgedwongen moeten 
beëindigen. Wanneer bij kleine glastuinbedrijven de wens bestaat om zich in een ander deel 
van het land te vestigen, kan daarna gekeken worden wat de beste bestemming is voor de 
achtergelaten gronden. Hierbij kan woningbouw mogelijk zijn, maar er moet ook gekeken 
worden of het groen kan blijven.  

De kernen van de gemeente moeten ook bij het uitbreiden van het woningaanbod onaangetast 
blijven, zodat iedere kern de eigen identiteit behoudt. Deze is namelijk historisch gegroeid en 

deze diversiteit is voor ons waardevol.   

https://www.eerlijkalternatief.nl/2021-4-april/ea-in-de-pers-historisch-pijnacker-hekelt-modern-bouwplan/
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Uitgangspunt bij het inrichten van nieuwe woongebieden blijft voor ons altijd het behoud van 
voldoende groen en een veilige verkeerssituatie. 

Eerlijk Alternatief is van mening dat hoogbouw mogelijk moet zijn, maar uitsluitend aangepast 
aan de omgeving.  

Starters 
Starters en zeker jongeren moeten in staat gesteld worden om een betaalbare (kleine) woning 
te huren of te kopen. Eerlijk Alternatief heeft in het najaar van 2021 aan het college gevraagd 
om een nieuwe lijst samen te stellen van lege plekken die geschikt zijn voor woningbouw. De 
huizen op deze zogenaamde ‘inbreilocaties’ hebben bovendien als belangrijk voordeel dat 
deze eerder aangewezen kunnen worden aan huidige inwoners uit onze gemeente.  

Doorstromen 
Mensen willen graag in onze mooie gemeente blijven wonen. Er is een groot tekort voor 
starters op de woningmarkt, maar ook ouderen zoeken vaak vergeefs naar een passende 
woning. Van haar oprichting af aan pleitte Eerlijk Alternatief voor woningen voor starters en 
senioren. Al in 2011 gaf het onderzoeksbureau Quintis in het rapport ‘Woonwensen van 55-
plussers in Pijnacker-Nootdorp’  duidelijk aan dat 83% van de senioren wil blijven wonen in 
onze gemeente. Wij vinden dat er te weinig gehoor is gegeven aan de wensen van die 

senioren.    

Een deel van de woningnood kan worden opgelost door de doorstroming te bevorderen. Er 
zijn veel grote woningen die nu door maar twee mensen worden bewoond. Woningen die met 
gemak geschikt zouden zijn voor een gezin met twee, drie of meer kinderen.  

Mensen die ‘te groot’ wonen vinden nu geen alternatief. Wij willen dat er voor met name de 
oudere inwoners, ‘de empty-nesters’, kwalitatief hoogwaardige ruime appartementen worden 
gebouwd. Dit kan deze groep stimuleren om hun grote gezinswoning te verlaten. In hun huis 
kunnen gezinnen komen wonen die op hun beurt een te klein geworden woning achterlaten. 
Als het gaat om een sociale huurwoning zal ook automatisch het aanbod van sociale woningen 

worden vergroot.  

Sociale woningbouw 
De vraag naar sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen is groot in onze gemeente. 
Op dit moment is het de norm dat bij nieuwbouwprojecten minimaal 30% sociale woningen 
gebouwd moeten worden.  

Pijnacker-Nootdorp voldoet op dit moment niet aan deze  norm van 30% sociale woningbouw.  
Wij vinden dat het best meer dan 30 % mag zijn, maar zeker niet minder. Om aan deze norm 
te gaan voldoen, zal er in de nabije toekomst in nieuwbouwwijken dus een extra hoeveelheid 
aan sociale huurwoningen  én betaalbare koop moeten worden. Indien deze norm binnen 
enkele jaren niet gehaald gaat worden, zal er een compensatie van inbreilocaties nodig zijn. 
Eerlijk Alternatief heeft hierop reeds voorgesorteerd door een actuele lijst van mogelijke 
inbreilocaties op te vragen. Verder is het belangrijk dat “empty nesters” geen grote woningen 

vasthouden en door kunnen stromen naar luxere appartementen.  

https://www.eerlijkalternatief.nl/2014/woningen-voor-starters-en-senioren/
https://docplayer.nl/13577454-Woonwensen-van-55-plussers-in-pijnacker-nootdorp-een-samenvatting.html
https://www.eerlijkalternatief.nl/2021-4-april/wonen-in-pijnacker-nootdorp-eerlijk-alternatief-kiest-voor-starters-en-voor-doorstromers/
https://pijnacker-nootdorp.tv/eerlijk-alternatief-wil-grote-focus-op-extra-woningaanbod-gemeente/
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De sociale woningen en andere koop- en huurwoningen zullen voor zover wettelijk mogelijk 
moeten worden toegewezen aan inwoners van of mensen die werken in Pijnacker-Nootdorp. 
Het bestand aan sociale huurwoningen moet in stand blijven. Wij vinden dat sociale 
huurwoningen voor een periode van 20 jaar na de nieuwbouw of renovatie niet mogen worden 
verkocht. Hierover zullen regionale afspraken gemaakt moeten worden zodat dit voor alle 
gemeenten gaat gelden. Wij vinden wel dat Pijnacker-Nootdorp hier een voortrekkersrol zou 
kunnen nemen.  

Eerlijk Alternatief wil ook een oplossing voor arbeidsmigranten die nu gehuisvest zijn in kleine 
woningen. Vanuit de glastuinbouwsector wordt nu eenmaal veel gewerkt met 
arbeidsmigranten en wij zijn er voorstander van dat deze groeperingen zo dicht mogelijk bij 
hun werkplek worden gehuisvest in tijdelijke woningen zoals flexwoningen.  De ondernemers 
moeten hierin geen onnodig lange procedures doorlopen en de gemeente dient dit te 
faciliteren. Dit brengt, wat ons betreft, geen extra kosten met zich mee voor de gemeente. 

Opbouw wijken 
Wijken moeten zorgvuldig opgebouwd worden. Er moet een mix worden gemaakt van sociale 
woningbouw en vrije sectorwoningen. Niet alle sociale woningbouw op een kluitje, maar 
verspreid over de wijk. Een mooie mengeling van sociale woningbouw en vrije vestiging 
woningen én van koop- en huurwoningen. In Pijnacker-Noord is dit succesvol gebleken.  
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3. Energietransitie 
“Wij worden gelukkig van een goed milieu, wij zijn verstandige voorvechters van 
een beter milieu, de aarde geef je door.” 

Eerlijk Alternatief streeft naar een schonere wereld. Wij maken ons druk om het verbeteren van 
het milieu en het verminderen van de uitstoot van CO2; de aarde geven we door aan onze 
kinderen.  

Nederland heeft tot doel dat de uitstoot van CO2 in 2050 met 95 procent verminderd moet zijn 
en dat al over 8 jaar de CO2-uitstoot (ten opzichte van 1990) gehalveerd moet zijn. 

 

Kosten als we van het gas af gaan 
Het landelijk beleid is erop gericht dat we vanaf 2050 allemaal ‘van het gas af’ zouden moeten 
zijn.  

In 2017 heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp van het Rijk een toezegging voor een subsidie 
gekregen. Voorwaarde was dan wel dat wij als één van de eerste gemeenten zouden starten 
met het aardgasvrij maken van de gemeente. 

Het college heeft daarom een ‘energie transitieplan’ opgesteld met als doel een groot aantal 
woningen al in de periode tot 2030 aardgasvrij te maken.  Hierbij worden alle 
nieuwbouwwoningen op een andere manier van warmte voorzien dan door de traditionele 
gasgestookte cv-ketel. 

Een kleine meerderheid van de gemeenteraad heeft dit plan goedgekeurd. Eerlijk Alternatief 
vindt dat we in het belang van de inwoners even moeten afwachten wat de ontwikkelingen zijn 

op het gebied van alternatieve energie; daarom hebben wij tegen het plan gestemd.  

Wij maken ons daarnaast grote zorgen over de hoge kosten die voor rekening komen van de 
inwoners. 

Het is duidelijk dat de inwoners bij het aardgasvrij maken voor hoge extra kosten komen te 
staan. De kosten voor bijvoorbeeld aardgasloos koken vragen al een eerste investering van 
minimaal 4500 euro.  

Nieuwe woonwijken moeten klimaat- en milieubestendig gebouwd worden, maar de lokale 
belastingen mogen niet om deze reden stijgen. De aanpassingen moeten op een andere 
manier betaald worden. Eerlijk Alternatief wil een heroverweging van de ontvangen 

https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/128929/gemeentebelangen-eerlijk-alternatief-en-trots-niet-blij-met-energietransitieplan
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Enecogelden (86 miljoen). Wij vinden het eerlijk om de Enecogelden in te zetten voor de extra 
te maken kosten m.b.t. de energietransitie i.p.v. die extra kosten te verhalen op de inwoners.  

Wij vinden dat de inwoners niet moeten opdraaien voor de kosten.  

Warmtenet 
Een warmtenet zou een oplossing kunnen zijn, maar wij vinden het te vroeg om nu al te kiezen 
voor aansluiting op een warmtenet. De plannen om onze gemeente te laten aansluiten bij het 
warmtenetwerk van Rotterdam is op dit moment erg duur en bovendien nu nog niet duurzaam. 
Wat vandaag slim lijkt kan morgen achterhaald zijn. 

Er zijn nog veel onduidelijkheden en er lopen nu belangrijke onderzoeken, waarvan de 
uitkomsten nog niet bekend zijn. Tevens wordt er in de praktijk nog veel kennis opgebouwd. 
De ontwikkelingen gaan heel snel. Daarom vindt Eerlijk Alternatief het verstandig om eerst te 
leren van anderen alvorens tot een definitieve beslissing te komen. Haastige spoed is immers 
zelden goed. 

Zonnepanelen(parken) 
De gemeente moet het plaatsen van zonnepanelen door particulieren en bedrijven nog meer 
ondersteunen. Eventueel met een subsidie of tijdelijke financiële ondersteuning bij de 
aanschaf. 

Eventuele zonnepanelenparken mogen nooit ten koste gaan van het aanwezige groen in de 
gemeente. Het behoud van voldoende groen is ook van groot belang voor het behalen van de 
klimaatdoelstellingen. 

Andere alternatieve energiebronnen 
Wij vinden dat ook de mogelijkheden van andere alternatieve energiebronnen moeten worden 
verkend. Bijvoorbeeld de kansen voor restwarmte van bedrijven, warmte van 
oppervlaktewater, zoals in de Plas van Van Buijsen en ‘asfaltwarmte’. De ontwikkelingen van 
energie via (groen) waterstofgas wordt op dit moment zelfs genegeerd. Wij vinden dat je daar 
wél serieus naar moet kijken. Wij pleiten er daarom voor om de bestaande gasleidingen niet 
weg te halen, maar om die te behouden om in de toekomst te kunnen gebruiken voor het 
transport van waterstofgas.  

Windmolens 
De gemeenteraad, waaronder Eerlijk Alternatief, heeft in 2016 tegen de komst van windmolens 
binnen  onze gemeentegrenzen  gestemd vanwege geluidsoverlast, gevaar voor vogels en 
horizonvervuiling.   

Nu geen grote investeringen doen 
De (technische) ontwikkelingen gaan heel snel. Wij vinden het verstandig om nu geen grote 
investeringen te doen en zeker niet de voortrekkersrol te pakken. Beter een aantal jaren 
wachten dan nu keuzes maken waar we spijt van krijgen. 

  

https://www.eerlijkalternatief.nl/2021-9-september/inwoners-draaien-op-voor-kosten-om-van-het-gas-af-te-gaan/
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4. Sport en Cultuur 
“Wij worden er gelukkig van als iedereen kan sporten en kan genieten van cultuur; 
jong en oud, arm en rijk.” 

Pijnacker-Nootdorp heeft een rijk verenigingsleven en een prachtige traditie in het organiseren 
van mooie evenementen. Sport en cultuur is in vele soorten en maten te vinden. De organisatie 
van sport en cultuur wordt gedragen door de vele vrijwilligers. Dit moet gekoesterd worden 
zodat iedereen van sport en cultuur kan blijven genieten.  

 

Sport 
Wij vinden dat iedereen moet kunnen sporten. De gemeente moet ervoor zorgen dat de 
drempel om te sporten voor iedereen zo laag mogelijk is. Sporten is voor iedereen, jong en 
oud, arm en rijk. 

Dit begint al bij de fysieke bereikbaarheid. Wij vinden dat de sportverenigingen goed 
bereikbaar moeten zijn met de fiets, de auto én het openbaar vervoer. Wij zijn voorstander van 
een openbaar vervoerverbinding (bushalte) met het sportpark de Groene Wijdte. 

Wij vinden het belangrijk dat leden van verenigingen zo geconcentreerd mogelijk bij elkaar 
kunnen sporten. Dit zal het verenigingsgevoel bevorderen en de betrokkenheid van haar leden 
vergroten waardoor er nieuwe vrijwilligers geworven kunnen worden. Ook goede faciliteiten 
zijn hierbij belangrijk. Maar helaas kosten goede faciliteiten ook veel geld. Wij zijn daarom 
voorstander van het zogenaamde profijtbeginsel. Dit houdt in dat in principe de gebruiker de 
rekening betaalt. Als mensen de contributie niet kunnen betalen, kan de gemeente te hulp 
schieten. Dit kan door middel van het Fonds Sport & Cultuur of door schuldhulpverlening. Meer 
mensen met een laag inkomen (het gaat hier om 120% van de bijstand) moeten gratis gebruik 
kunnen maken van een sport- / cultuurvoorziening. 

Cultuur 
Eerlijk Alternatief vindt sinds jaar en dag als geen andere partij cultuur erg belangrijk. Helaas is 
er in de afgelopen jaren een hoop veranderd als het gaat om het aanbod. Diverse grotere 
evenementen zijn er niet meer en ook de kleinere evenementen hebben het moeilijk. Dit komt 
vooral door de toegenomen regelgeving en de eisen die gesteld worden aan bijvoorbeeld 
beveiliging. Eerlijk Alternatief heeft hier een onderzoek naar laten uitvoeren. De aanbevelingen 
uit dit onderzoek hebben wij meegegeven aan het college van Burgemeester en Wethouders 
en wij willen dat deze aanbevelingen worden uitgevoerd. 

De regeldruk rondom verenigingen, organisaties en evenementen moet worden verminderd. 
De gemeente moet niet kijken naar wat niet kan, maar moet actief meedenken hoe het wel 
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kan. De vrijwilligers moeten door de gemeente geholpen worden bij de aanvraag van de 
benodigde vergunningen en de eisen moeten zoveel mogelijk versoepeld worden. Ook andere 
aanbevelingen uit het door Eerlijk Alternatief geïnitieerde onderzoek betreffende 
evenementenbeleid zullen moeten worden overgenomen. Tevens is het noodzakelijk dat een 
vergunning snel wordt verleend. Het college is echter van mening dat het allemaal niet nodig 

is en dat zij al genoeg doen.  Deze uitkomst delen wij absoluut niet en met ons, een half 
jaar geleden, nog zeven andere partijen die de motie steunden. Wij hebben dit opnieuw op de 

agenda gezet.    

Eerlijk Alternatief vindt het goed dat er naast een sociaal cultureel centrum in Nootdorp ook een 
cultureel centrum in Pijnacker wordt gerealiseerd. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens 
van Eerlijk Alternatief in vervulling. Wij zijn steeds erg kritisch geweest op de invulling van de 
oude Rabobanklocatie. Wij hebben altijd gevonden dat dit mooier en beter kon. Wij hebben 
een lokale architect tekeningen laten maken voor deze locatie. Zijn advies was toen al dat dit 
bij uitstek een perfecte locatie zou zijn om elkaar te ontmoeten in een omgeving waar ook goed 
de samenwerking gezocht kan worden tussen de bibliotheek, de cultuuraanbieders, het 
zorgveld en de sportverenigingen. Cultuur moet je in de kernen clusteren om zo de samenhang 
en de betrokkenheid te vergroten. 

Cultureel erfgoed 
Binnen onze gemeentegrenzen ligt een onschatbare waarde aan historie en aan cultureel 
erfgoed. Wij willen ons als geen ander inzetten om dit te beschermen. Bij elk besluit dat 
genomen wordt vragen wij ons af wat zo’n besluit betekent voor onze cultuur en historie. Wij 
zijn voor behoud van het dorpse karakter. Nieuwbouw moet volledig in lijn zijn met het dorpse 
karakter. 

Ook vinden wij dat de mensen die van grote betekenis zijn (geweest) voor onze gemeente 
geëerd moeten worden door straten, paden en bruggen te vernoemen naar bekende mensen 
uit onze gemeente. Dit zou in goede samenspraak bij voorkeur met Noitdorpsche Historiën, 
Historisch Genootschap Oud-Pijnacker en de stichting Cultuur Support Pijnacker-Nootdorp 
moeten gebeuren.  

Het Parochiehuis in Pijnacker heeft met onze inzet de status van gemeentelijk monument 
gekregen. Wij zullen er alles aan doen om de gemeente ertoe te bewegen om in overleg met 
het kerkbestuur te treden met de bedoeling het karakteristieke uiterlijk van het Parochiehuis te 

behouden.   

 

https://pijnacker-nootdorp-actueel.nl/gemeente-doet-genoeg-voor-evenementen/
https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/89185/eerlijk-alternatief-doet-onderzoek-naar-evenementenbeleid-
https://www.eerlijkalternatief.nl/2018/evenementenonderzoek-pijnacker-nootdorp/
https://www.eerlijkalternatief.nl/2018/cultureel-erfgoed/
https://www.youtube.com/watch?v=I8LGvatjXJQ
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5. Verkeer en mobiliteit 
“Wij worden gelukkig van goede verkeersveiligheid en een goede onderlinge 
bereikbaarheid van de kernen met het openbaar vervoer.” 

De Gemeente heeft een breed takenpakket op het gebied van mobiliteit. Zij moet zorgen voor 
het beheer en onderhoud van lokale wegen. Daarnaast is het zorgen voor parkeerplekken en 
het verwerken van de verkeersstromen een taak van de gemeente. Al onze kernen moeten 
voor iedereen eenvoudig bereikbaar zijn. Bij de inrichting van wegen moet de 
verkeersveiligheid voorop staan voor alle verkeersdeelnemers.  

 

Verkeersveiligheid 
Alle verkeersdeelnemers moeten zich veilig in het verkeer kunnen begeven. De veilige 
inrichting van wegen en wijken vinden wij heel belangrijk. Wij zetten ons in voor veilig verkeer 
in de hele gemeente. Zo hebben wij ervoor gezorgd dat er een talud is gebouwd op de 
Klapwijkseweg, zodat het fietsverkeer veiliger naar de fietspaden kan worden geleid. Bij elk 
bouwplan of elke aanleg van wegen zullen wij oog houden voor de verkeersveiligheid. De 
gemeente moet terughoudend zijn in het in woonwijken aanleggen van wegobstakels, zoals 
verkeersdrempels, omdat de hulpdiensten hier last van hebben. 

Bij het verbeteren van ‘gevaarlijke’ verkeerssituaties maakt de gemeente doorgaans plannen 
op basis van een risicoanalyse, maar zo’n risicoanalyse bestaat alleen uit cijfertjes. Wij zijn 
van mening dat verkeersveiligheid bij uitstek een onderwerp is waarbij burgers betrokken 
moeten worden. Wij zullen ons er dan ook hard voor maken om bij verkeersvraagstukken aan 
de inwoners te vragen wat zij vinden van de verkeersveiligheid in onze gemeente. Wat zijn 
volgens u gevaarlijke wegen, waarom zijn zij gevaarlijk en welke oplossingen/verbeteringen 
ziet u? Wij gaan ons er hard voor maken om een burgerparticipatietraject op te zetten voor alle 
verkeersveiligheidsvraagstukken.  

Wij vinden dat een aantal onveilige verkeersknelpunten bekeken en opgelost moet worden. Wij 
denken hierbij onder andere aan de kruisingen rond de Parade in Nootdorp, zoals op de 
Kerkweg en de bussluis bij de uitgang van de parkeergarage van de Parade. 

Eerlijk Alternatief is voor investeringen in goede ontsluiting voor de automobilist, voetganger en 
de fietser. Dit kan goed naast elkaar en hoeft dus niet ten koste te gaan van de ander want 
veiligheid staat altijd voorop!  

Wat betreft parkeeraangelegenheden, is Eerlijk Alternatief van mening dat in principe iedere 
woning recht heeft op een parkeerplek waar mogelijk. In de praktijk blijkt er minder behoefte 
te zijn aan parkeerplekken bij flats van woningcorporaties. 
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Openbaar vervoer, kernen onderling bereikbaar.  
Wij vinden het geen goede zaak dat CulturA & Zo in Nootdorp  of de sportvelden aan de 
Groene Wijdte niet (goed) bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.  

Na afloop van een avondvoorstelling in CulturA & Zo is het niet mogelijk om gebruik te maken 
van de Buurtbus en een gewone bus rijdt daar ook niet. Ook bij de sportvelden in  Pijnacker 
ontbreekt een bushalte.  

Het is ook niet (goed) mogelijk om de bus te pakken om van kern naar kern te komen. Om van 
bijvoorbeeld Delfgauw naar Nootdorp met openbaar vervoer te reizen is praktisch gezien 
onmogelijk. Dat duurt anderhalf uur, een stukje van 4 kilometer. Wij vinden dit geen goede 
zaak. Wij zouden dit graag verbeterd zien. 

Wij pleiten ook voor het door laten rijden van de nachtmetro op de E-lijn naar Den Haag. Wij 
zullen ons er hard voor maken dat de nachtmetro ieder uur rijdt tussen Rotterdam en Den 
Haag, zodat onze jongeren  -ook na een avond stappen-  veilig met het openbaar vervoer naar 
huis kunnen.  

Wij zullen bij alle partijen die bij het openbaar vervoer betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld de 
Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Haaglanden, aandacht voor blijven vragen en 
aandringen op oplossingen. 

Doorstroming niet ten koste van het groen 
Een goede doorstroming van het verkeer is van groot belang. Maar, wij vinden dat een goede 
doorstroming niet ten koste mag gaan van het aanwezige groen. Wij zijn daarom tegen de 
aanleg van de Noordelijke Randweg door het bos van de Balij. Tegen de komst van die weg 
zullen wij ons altijd verzetten.  

Ook streven we naar oplossingen rond de toenemende drukte op de Europaweg in Pijnacker, 
die als Tuindershof volledig bewoond is alleen nog maar zal toenemen . De filevorming naar 
de A-12 op de Hofweg in Nootdorp heeft ook onze aandacht.  

Fietsparkeerplekken 
Eerlijk Alternatief constateert dat er weinig plekken in het centrum van Pijnacker zijn waar 
fietsen gestald kunnen worden. Er moet meer ruimte vrijgemaakt worden om fietsen te 
parkeren. Er moet dus meer ingespeeld worden op het veranderende gebruik van fietsen, 
zoals elektrische fietsen en bakfietsen. Deze nemen immers meer ruimte in beslag dan de 
standaard fiets van de afgelopen decennia.    
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6. Economie  
“Wij worden gelukkig van een goed en florerend vestigings- en 
ondernemersklimaat.  Ondernemers moeten geholpen worden om nog succesvoller 
te kunnen ondernemen.”  

Wij vinden het heel belangrijk dat de gemeente in de schoenen van een ondernemer gaat 
staan. Ondersteun ondernemers waar nodig, leg ze geen onnodige of onbegrijpelijke regels 
op en leg heel goed uit wat de ondernemer mag en kan verwachten van een gemeente om 
succesvol te kunnen ondernemen. Want daar gaat het vaak mis, ondernemers zijn geen 
beleidsambtenaren, ondernemers denken vaak buiten de geijkte paden. De situatie is voor 
elke ondernemer anders. Wij willen dat de gemeente meedenkt en meedoet en zorgt dat 
ondernemers kunnen floreren in deze gemeente. Dat betekent dat de gemeente zich moet 
verdiepen in de taal, wensen en behoeften van ondernemers. Alleen door te luisteren naar 
elkaar, elkaar te begrijpen, kun je samen kijken wat er mogelijk is en zet je een stip op de 
horizon naar een succesvolle toekomst. 

 

Kantoren 
Eerlijk Alternatief kiest voor terughoudendheid bij de bouw van kantoren en het uitbreiden van 
bedrijventerreinen. Wij vinden dat we bedrijvigheid af moeten stemmen op de vraag. Kantoren 
in omliggende gemeenten staan nu al leeg, met alle gevolgen van dien. Wij willen ook dat er 
gekeken wordt  naar een ander gebruik van bedrijfsmatig vastgoed, kunnen er andere functies 
in, of kunnen er (tijdelijke) woningen gerealiseerd worden. Er zijn vaak creatievere oplossingen 
mogelijk.  

Midden- en kleinbedrijf 
Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie. De gemeente moet de plaatselijke 
middenstand en de in Pijnacker-Nootdorp gevestigde bedrijven zoveel mogelijk ondersteunen 
en stimuleren. Het is bijvoorbeeld aan de winkeliers zelf om wel of niet op zondag open te 
gaan. Een goed vestigingsklimaat kan de bedrijvigheid in onze gemeente enorm helpen. 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.   

Los van het Ondernemersfonds moet er meer geld geïnvesteerd worden in de centra. Het 
bestaan van een Ondernemersfonds ontslaat de gemeente dus niet van de 

https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/128911/bestuur-ondernemersfonds-blij-met-besluit-gemeenteraad
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verantwoordelijkheid om daadwerkelijk extra 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 bijvoorbeeld  
pop-up stores of kunstateliers. Zodra de loop verhoogd wordt naar de winkelcentra en het fijn 
is daar langere tijd te verblijven neemt de omzet toe. Als de klant er eenmaal is, overtuigen 
onze lokale ondernemers met gemak de klanten van de voordelen van lokaal winkelen, niet in 
plaats van online, maar naast online aankopen. Want ook lokaal kun je online shoppen in een 
vertrouwde omgeving.  

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 en innovatie. 

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 van het 
buitengebied wordt tegengegaan.  

De nu actieve glastuinbouwbedrijven moeten ondersteund worden en de mogelijkheden en 
ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Schaalvergroting is voor velen de oplossing om 
de steeds oplopende kosten voor energie, belastingen en grondstoffen die nodig zijn voor het 
eindproduct te kunnen blijven betalen. Investeringen zijn noodzakelijk om toekomstbestendig 
te blijven, te kunnen verduurzamen en een optimaal teeltresultaat te kunnen genereren 
waardoor de lokale markt prima kan concurreren met het buitenland.  

Daar waar agrariërs en glastuinbouwbedrijven te dicht op woninglocaties komen te zitten moet 
proactief meegedacht worden hoe ook deze ondernemers een bestendige 
ondernemerstoekomst kunnen behouden. En de balans vinden waar het voor zowel de 
ondernemers als de omwonenden nog steeds leuk wonen en tuinen is. Er zijn partijen die van 
mening zijn dat er geen lichthinder van kassen mag zijn en dit voor 2030 willen stoppen, maar  
Eerlijk Alternatief meent dat het voor een aantal ondernemers vanwege de enorme 
investeringen te snel is om dit binnen acht jaar te realiseren. Die balans vraagt om durf en 
draagkracht, iets waar onze ondernemers bekend om staan. Wij vragen van de gemeente om 
daar niet alleen naar te luisteren, maar ook om er gehoor aan te geven.  

Eerlijk Alternatief beziet de ontwikkeling van biologisch kweken met interesse, maar ziet hierin 
geen financieel stimulerende rol voor de glastuinbouw weggelegd voor de gemeente.  

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. 
Maar dat geldt ook voor soms te onduidelijke beleidsplannen, waar het zoeken is naar wat dit 
nu daadwerkelijk betekent voor ondernemers. Helder taalgebruik en goed bereikbaar zijn voor 
vragen is onontbeerlijk voor onze ondernemers. Meedenken is meedoen. 
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Het vergt veel tijd en kennis van beleidszaken om gemeentelijke stukken te doorgronden. Dit 
behoort niet tot de corebusiness van de ondernemer en brengt hoge kosten mee voor 
ondernemers als die expertise ingehuurd moet worden. Daar ligt een schone taak voor de 
gemeente om de ondernemer meer 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.” 

Winkelcentra 
De winkelcentra in onze gemeente hebben het moeilijk. Er is sprake van leegstand, het aanbod 
aan winkels is niet erg gevarieerd. Hier is verbetering nodig. 

Gelukkig is er een centrummanager aangesteld. Ooit geregeld via een motie van Eerlijk 
Alternatief. In samenwerking met de betrokken ondernemers (verenigingen) zijn er al goede 
stappen gezet en die lijn moet worden voortgezet.  

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 kunnen worden versterkt door - naast horecagelegenheden - ook voorzieningen 
meer naar het centrum te halen. De komst van het Sociaal Cultureel Centrum op het 
Raadhuisplein wordt dan ook toegejuicht.  

De door de ondernemers in de centra gewenste evenementen moeten worden ondersteund 
en niet bemoeilijkt door allerlei onnodige voorwaarden en regels. Het kan en mag echt een 
stuk feestelijker in de dorpskernen.  

Bedrijventerreinen 
De verkoop van de kavels op de bedrijventerreinen is aangetrokken. 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. Het parkmanagement zoals 
dat nu op veel bedrijventerreinen is ingezet heeft voor veel verbetering gezorgd. Schoon, heel 
en veilig zijn de drie pijlers die door Eerlijk Alternatief als heel belangrijk worden gevonden. 
Daarnaast moet nieuwe inwoners duidelijk worden gemaakt welke milieucategorieën de 
bedrijventerreinen in hun nieuwe woonomgeving hebben. En het moet duidelijk zijn welke 
toekomstige ontwikkelingen er aan zitten te komen die van invloed zijn op de woon- en 
leefomgeving.  
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7. Onderwijs en inclusiviteit 
“Wij worden er gelukkig van als kinderen veilig naar school kunnen, veilig zijn op 
school en dat er wat te kiezen is qua onderwijs.”  

De gemeente gaat niet over de inhoud van het onderwijs, maar kan daarbij wel ondersteunen. 
De plek van een schoolgebouw moet zorgvuldig (verkeersveilig) gekozen worden en het 
schoolgebouw moet kwalitatief hoogstaand zijn. Daarnaast pleiten wij ervoor dat elk kind zich 
veilig moet kunnen voelen in de school en op het schoolplein. Pesten, zowel online als offline, 
moet te allen tijde goed aangepakt worden, zo vroeg mogelijk. 

 

Verbinding onderwijs met de praktijk  
Het onderwijs moet meer verbonden worden aan de praktijk: denk aan de agrarische sector 
en de dienstverlenende sector. Betere aansluiting op de praktijk zorgt voor doorstroom naar 
het beroepenveld, waardoor er een betere match is tussen vraag en aanbod. De te kiezen 
profielen moeten aanvullend of versterkend zijn voor deze regio. Alleen maar opleiden voor 
winkelpersoneel in Den Haag kan niet de bedoeling zijn. Een aanvulling aan het bestaande 
onderwijsaanbod staat nog steeds op onze wensenlijst, zeker in relatie met de vraag vanuit 
het lokale bedrijfsleven. Er dient dan vooral gekeken te worden naar de profielen: Groen, 
Transport, ICT (procestechnologie) en Techniek. Eerlijk Alternatief zal zich blijvend inzetten 
voor een behoefteonderzoek onder de jongeren.  

Ventilatie  
De luchtkwaliteit in schoolgebouwen laat vaak te wensen over. Het grote belang daarvan is in 
de coronaperiode des te meer gebleken. Fractielid Nita Graafland heeft zelf het initiatief 

genomen om de Mariaschool in Klapwijk gratis vol te hangen met luchtreinigers als proef.  
Wij willen dat alle schoolgebouwen worden voorzien van een kwalitatief goed 
ventilatiesysteem. De gemeente kan een subsidie aanvragen bij het Rijk voor het verbeteren 

van de luchtventilatie van bestaande schoolgebouwen.   

Gezonde leefstijl 
Wij willen het bewustwordingsproces op het gebied van gezonde leefstijl onder jongeren 
vergroten. Eerlijk Alternatief wil ervoor pleiten om onderwijsprogramma’s te ontwikkelen of 
beschikbaar te laten stellen voor de basisscholen en VO-scholen wat betreft gezonde voeding 
en bewegingsprogramma’s. Daarnaast pleiten we voor een sportpaspoort voor kinderen uit 
zorggezinnen. Een gezonde leefstijl begint in de basisschoolperiode!  

https://www.eerlijkalternatief.nl/2022-1-januari/eerlijk-alternatief-wil-scholen-schone-lucht-geven/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis
https://www.schiedamsnieuws.nl/schiedammers-aan-de-slag-met-frisse-scholen-vlaardingen/
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Verkeersveiligheid 
Wanneer een school op basis van de daarvoor geldende landelijke regels wil uitbreiden of zich 
wil vestigen, moet de gemeente zorgen voor huisvesting. Bij de keuze waar de school komt 
zullen wij altijd letten op de verkeersveiligheid. Kinderen moeten veilig en zelfstandig naar 
school kunnen. De verkeersafwikkeling is dan van het grootste belang.  

Altijd jezelf kunnen zijn 
Paars is de kleur van kracht en moed in de regenboogvlag en mede daarom heeft Eerlijk 
Alternatief voor deze partijkleur gekozen.  

Want het kost soms een beetje meer moed om jezelf te kunnen zijn. Er mag meer focus 
komen op veilig jezelf kunnen zijn in deze gemeente. Een inclusieve samenleving moet meer 
zijn dan alleen een leeg containerbegrip.  

Eerlijk Alternatief wordt er gelukkig van als er steeds meer LHBT+ gastlessen gegeven gaan 
worden op scholen. We moedigen scholen aan een Gender & Sexuality Alliance op te zetten. 
Ook sportorganisaties kunnen hier zeker een steentje bijdragen aan het komen tot een 
omgeving waar iedereen zijn identiteit durft te uiten en zichzelf kan zijn tijdens het beoefenen 
van sport.  

Niet alleen de jeugd moet anders voorgelicht gaan worden, maar ook de zorginstellingen 
hebben baat bij meer informatie over gender, seksualiteit en diversiteit. Dit voorkomt 
uitsluiting en discriminatie. De voorlichting moet zich ook richten op grenzen stellen en 
bewaken en als uitgangspunt hebben dat liefde, in alle soorten, mooi is, met respect voor 
elkaar.  

De #metoo beweging heeft laten zien dat juist in de wereld van toenemend digitale sociale 
contacten er van veiligheid steeds minder sprake is. Dat gevoel van veiligheid moet terug. 
Licht jongeren, maar ook ouderen, voor wat wel en niet grensoverschrijdend gedrag is. Bied 
support en hulp. Maak melden makkelijk en regel nazorg.  

Eerlijk Alternatief streeft naar een nota diversiteit waar alle beleidsonderdelen in naar voren 
komen. Waar het gaat om veiligheid en respect in de breedste zin, maar met praktische 
haalbare uitvoeringsplannen. Maak dit onderdeel van alle beleidstukken die gaan over 
geestelijke en lichamelijke gezondheid, openbare veiligheid, wonen, sport en bewegen, 
discriminatie. Zorg dat veiligheid voor iedereen en erbij horen in de hele maatschappij 
praktisch op tafel komt. Zodat er in de praktijk gericht voorlichting gegeven kan worden, 
preventieve maatregelen genomen kunnen worden en… mocht zich iets voordoen er hulp is 
vanuit het kernteam, SWOP, Jeugd- en Jongerenwerk, politie (inzet team Roze in Blauw) én 
dat melden makkelijk en vooral veilig kan.   
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8. Groen, dieren en recreatie 
“Wij worden gelukkig van een goed, verantwoord beheer en behoud van het 
groen.” 

De groene buitengebieden en de kleinschaligheid van het dorp en de kernen zijn belangrijke 
kenmerken voor Pijnacker-Nootdorp. Het is voor velen de reden om juist in Pijnacker-Nootdorp 
te (blijven of komen) wonen. De aanwezigheid van groen maakt ons dorp een groene parel in 
de drukke Randstad.  

Het open polderlandschap trekt verschillende vogels aan. Het groene buitengebied heeft ook 
een belangrijke recreatieve functie voor onze inwoners. Het groen in onze gemeente is 
belangrijk voor mens en dier. Mensen voelen zich prettiger in een groene omgeving. Het is 
ook belangrijk om de gevolgen van extreem weer (warmte, ernstige regenval) beter op te 
kunnen vangen.  

 

Biodiversiteit 
Het aantal (soorten) insecten neemt snel af. Dit is zorgelijk, want insecten vormen een 
belangrijke schakel in de ecologische keten. Wij vinden dat de gemeente bij het beleid op het 
gebied van inzaaien en onderhoud moet inzetten op weelderige groeiende en bloeiende 
natuurvriendelijke bermen en oevers. Met goed ecologisch beheer kunnen bermen en oevers 
kruidenrijker worden en daarmee aantrekkelijker voor allerlei diersoorten. 

Wij willen dat er hotspots voor biodiversiteit binnen de bebouwde kom gemaakt worden. Er zijn 
veel mogelijkheden om met bescheiden middelen binnen de bebouwde kom biodiversiteit te 
bevorderen. Tijdelijk braakliggende terreinen kunnen bijvoorbeeld worden ingericht als 
vlinderidylles. Plantsoenen kunnen op een natuurlijke manier worden beplant met, zo mogelijk 
inheemse, planten die voor insecten en vogels voedsel en schuilgelegenheid bieden en een 
plek om zich voort te planten. In dit soort plantsoenen hoeft ‘onkruid’ ook niet of minder 
bestreden te worden. Natuurlijke vegetatie kan juist bijdragen aan een ook voor het oog 
aantrekkelijk beeld.  

Dieren 
Eerlijk Alternatief is van mening dat ten aanzien van dieren in crisissituaties met betrekking tot 
de volksgezondheid (zoals vogelgriep, Q-koorts, varkenspest, mond- en klauwzeer en een 
rattenplaag) de landelijke richtlijnen moeten worden gevolgd. 

Eerlijk Alternatief hecht waarde aan het bestaan van de dierenambulance en de wildopvang en 
wil dat deze blijvend gesubsidieerd worden. 
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Niet minder groen 
Het oppervlak aan groene gebieden in de gemeente dient komende jaren tenminste gelijk te 
blijven! Dus geen opoffering van het groen voor wegen en industrie! Eerlijk Alternatief is 
tevreden over het huidig bomenbeleid. Het proces voor een kapvergunning is zorgvuldig in 
onze groene gemeente. Bovendien geldt er in onze gemeente een beleid dat voor elke gekapte 
boom een vervangende wordt geplaatst. De nationale boomfeestdag is een mooie traditie in 
het land. 

Natuurbeheer 
De Balij en het Bieslandsebos worden onderhouden door Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer 
heeft geen structurele financiële middelen voor het beheer van deze gebieden. Hierdoor komt 
het onderhoud van de Balij en het Bieslandsebos onder druk te staan. Dit is ongewenst omdat 
deze bossen belangrijke plekken zijn waar onze inwoners kunnen wandelen en fietsen. Wij 
vinden dat de gemeente in overleg met de lokale partijen (“boeren voor de natuur”, 
horecaondernemers, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) een duidelijke visie moet 
ontwikkelen en de regie moet pakken. Durf al het groen wat wij hebben als één gebied te zien 
(zoals bos-, recreatie- en weidevogelgebied). Zo koester je deze pareltjes en heb je ook je 
inkomsten. 

Waterkwaliteit 
De waterkwaliteit moet beter worden. Volgens de laatste  jaarrapportage van het 
Hoogheemraadschap van Delfland werden in 2020 op verschillende plaatsen de  normen voor 
gewasbeschermingsmiddelen en andere schadelijke stoffen overschreden. Het is belangrijk 
dat zowel inwoners als bedrijven weten hoe ze de waterkwaliteit zelf kunnen verbeteren. Eerlijk 
Alternatief wil dat de gemeente in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland 
een bewustwordingscampagne op touw zet hoe je zelf de kwaliteit van water kan verbeteren. 
Wellicht kan ook het onderwijs hierin betrokken worden.  

Wij willen dat de bron van vervuiling van het oppervlaktewater door illegale lozingen krachtiger 
opgespoord en bestraft wordt.  
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9. Jeugdzorg 
“Wij worden er gelukkig van als geen enkel kind buiten de boot valt. Elk kind kan 
meedoen (zonder stempel).” 

Een zorgelijke situatie voor geheel Nederland is de betaalbaarheid van de zorg. Met name de 
Jeugdzorg is financieel overal een groot probleem. Deze moet natuurlijk kwalitatief goed zijn, 
maar de kosten nemen enorm toe. Zo’n 25 jaar geleden ontving 1 op de 27 kinderen jeugdzorg; 
nu is dat 1 op de 8 kinderen. Een enorme groei!  Wat is 'normaal' in opgroeien en opvoeden? 
- Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

 

Praktijkondersteuners leveren praktische hulp. 
De meeste kinderen komen in het jeugdzorgtraject nadat ze daarheen zijn verwezen door de 
huisarts.  

Een goed begin, waarvan wij aan de wieg stonden, is dat tegenwoordig vanuit de gemeente 
ondersteuners bij de huisarts zitten. De kinderen gaan daar bij problemen eerst naartoe en 
niet gelijk het jeugdzorgtraject in. Bij de huisartsen waar al een zogeheten praktijkondersteuner 
zit wordt 25 procent minder doorverwezen naar de jeugdzorg. Wij vinden dat in de toekomst 
bij alle huisartspraktijken ondersteuners moeten zitten.  Veel uitgaven in de jeugdzorg betreft 
lichte hulpverlening. Deze kan de gemeente zelf goed bieden als het werken met die 
praktijkondersteuners wordt uitgebreid.  

De praktijkondersteuners van de gemeente kunnen de huisartsen helpen met het onderzoek 
wat het kind / het (pleeg)gezin nodig heeft. Met daadkrachtige (opvoedings)adviezen kunnen 
al vele problemen worden opgelost. Wij willen juist die praktische en snelle hulp uitbreiden of 
verstevigen. Vaak heeft het probleem bij de kinderen namelijk onderliggende oorzaken; het 

zijn die problemen die aangepakt moeten worden.   

Normaliseren 
Grote schulden in een gezin leiden tot stress, waar ook het kind veel last van ondervindt. De 
oplossing ligt dan niet in een duur en langdurig jeugdzorgtraject, maar in de aanpak van de 
financiële situatie. De gezinnen krijgen effectieve hulp en het kind wordt niet onnodig 
onderworpen aan langdurige en belastende therapieën. Niet stigmatiseren, maar 
normaliseren! 

https://www.pijnacker-nootdorp.nl/actueel/wat-is-normaal-in-opgroeien-en-opvoeden/18074/
https://www.pijnacker-nootdorp.nl/actueel/wat-is-normaal-in-opgroeien-en-opvoeden/18074/
https://www.eerlijkalternatief.nl/wp-content/uploads/archief/praktijkondersteuners.pdf
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Intensievere jeugdzorg 
Wanneer een kind zwaardere, intensievere jeugdzorg nodig heeft, moet dat snel gebeuren. 
Geef de (grote) instellingen (zoals Parnassia en Ipse de Bruggen) dan het vertrouwen en volg 
de expertise op die zij hebben bij zware complexe vraagstukken. Wij pleiten ervoor dat de 
gemeente meer expertise op het terrein van jeugdzorg in eigen huis haalt. Dit kan bijvoorbeeld 
door het in dienst nemen van professionals, zoals psychologen, en versterk het kernteam door 
meer gedragsdeskundigen in dienst te nemen, bijvoorbeeld op het terrein van autisme en 
dwangstoornissen.  

Professionals die bij de gemeente in dienst zijn kennen elkaar, waardoor afstemming over de 
gewenste hulp voor het gezin of het kind veel makkelijker gaat. Iedere specialist kan een 
oplossing aandragen. Hierdoor kan er één goed samenhangend plan tot stand komen. Het zelf 
in dienst nemen van de deskundigen is snel, praktisch, goedkoper en doordat het dichtbij is 
ook heel effectief. Het toezicht hierop dient vanuit de wettelijke kaders, zoals de wmo 2015 en 
de Jeugdwet, te gebeuren. 

Problemen komen ook soms aan het licht bij de voorschoolse opvang, de kinderen tot 5 jaar. 
Het is gebleken dat wanneer ook daar ondersteuners/maatschappelijk werkers worden 
geplaatst 25 procent minder kinderen doorverwezen hoeven te worden naar de jeugdzorg. Wij 

willen dus ook dat er meer ondersteuners bij de voorschoolse opvang aanwezig zijn.  

Het verlenen van de juiste zorg blijft maatwerk. Wij vinden het belangrijk dat het 
maatwerkbudget voor armoede in stand blijft, zodat in bijzondere gevallen hulp verleend kan 
worden, zoals voor de aanschaf van een hulphond of het verzorgen van een begrafenis waar 
geen geld voor is.  

De zorg moet praktisch zijn, het tempo moet omhoog, wachtlijsten omlaag en wij willen geen 
geldverspilling! Hiermee zat Hanneke van de Gevel in 2018 al op één lijn met het in september 
2021 verschenen rapport  ‘Kiezen voor houdbare zorg’, dat in opdracht van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geschreven is. 

  

https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/10577835/1#search=%22vsmw%22
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10. Ouderenzorg & Welzijnsondersteuning 
“Wij worden er gelukkig van als iedereen aandacht krijgt en niet vergeten wordt.”  

Eerlijk Alternatief besteedt sinds de oprichting in 2009 al veel aandacht aan ouderenzorg. Dit 
heeft geresulteerd in het zich sterk maken voor het verkrijgen van hulpmiddelen. Wij vinden 
het van groot belang dat mantelzorgers goed ondersteund worden. Uiteraard is eenzaamheid 
een niet te verwaarlozen aspect dat - overigens niet alleen bij ouderen - onze aandacht 
verdient. 

 

Passende hulp of doorverwijzing 
Belangrijk is dat de medewerkers in de ouderenzorg goed kijken naar de specifieke situatie en 
daarop gebaseerd op verschillende gebieden hulp kunnen geven of doorverwijzen. Dan kan 
bijvoorbeeld hulp zijn bij het invullen van formulieren (SWOP: Formulierenbrigade - Gemeente 
Pijnacker-Nootdorp) of helpen bij het zoeken van passende formele of informele dagbesteding 
of bij het zoeken naar logeermogelijkheden. 

De Formulierenbrigade van de Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker (SWOP) kijkt 
samen met de hulpvrager naar de inkomsten en uitgaven. De Formulierenbrigade kent alle 

regelingen en kijkt of de hulpvragers hiervoor in aanmerking komen.   

Overleg 
Het is van groot belang dat het contact tussen de lokale politiek en de welzijnsorganisaties 
goed verloopt. Eerlijk Alternatief zal daar aandacht voor blijven houden. In de partij Eerlijk 
Alternatief zijn meerdere fractie-adviseurs die zich hard maken voor de belangen van ouderen. 
Dankzij o.a. de welzijnsorganisatie SWOP en bonden zoals KBO en ANBO wordt er gelukkig 
veel gedaan voor ouderen. Er is een goede samenwerking. Ook de kleine organisaties en 
initiatieven, zoals het Parkinson Café Delft en omstreken, mogen niet vergeten worden. Van 
laatstgenoemde staat een interessant interview met Eerlijk Alternatief -lijsttrekker Hanneke van 

de Gevel in een nieuwsbrief (pagina 5 tot en met 10).   

Kwijtschelding lokale belastingen voor groep met (bijna) alleen 
AOW 
Eerlijk Alternatief vindt het van groot belang dat hulp betaalbaar blijft met name voor lage 
inkomens. Zo heeft Eerlijk Alternatief zich sterk gemaakt voor kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen voor een groep armlastige AOW’-ers.  

https://www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-regelen/werken-inkomen-en-schulden/swop-ondersteuning-bij-uw-thuisadministratie/33504
https://parkinsoncafedelfteo.nl/wp-content/uploads/2019/02/2019-01-Nieuwsbrief-januari.pdf
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Een groot zorgpunt is het tekort aan personeel in het "sociaal domein" en de wachtlijsten. 
Belangrijk is daarom goed in te zetten op het werven van goed personeel en medewerkers het 
vertrouwen te geven dat er goed gewerkt wordt. Regels en protocollen moeten een doel 
dienen, maar geen doel zijn! 

Mantelzorg en respijtzorg 
Mantelzorgers leveren een grote en onmisbare bijdrage aan de zorg voor ouderen en/of 
kinderen. Het is van het grootste belang dat de belasting voor de mantelzorgers draagbaar is 
en blijft. We moeten zuinig zijn op onze mantelzorgers. Ze moeten daarom ontzorgd, geholpen 
en geïnformeerd  worden. Even de mantel van zorg afleggen. Dit kan door de zorg tijdelijk over 
te laten nemen of door het creëren van korte of langdurige logeerplekken of het openen van 
dagbesteding voor de mensen waar zij zo goed voor zorgen. De ondersteuning aan 
mantelzorgers moet maatwerk zijn. De SWOP, het WMO-loket en de kernteams van de 
gemeente moeten hier goed op letten.  

Zorghulpmiddelen 
Aanschaf en levering van (zorg)hulpmiddelen, zoals scootmobiels en trapliften, kan volgens 
ons sneller én goedkoper. Voor op dit moment zo’n 1500 inwoners uit onze gemeente is het 
van groot belang om goed én snel gebruik te kunnen maken van hulpmiddelen. Wij zijn er 
voorstander van om de inkoop en de uitgifte van hulpmiddelen meer door de gemeente zelf te 
laten regelen. Bedrijven die in het verleden werden ingeschakeld presteerden vaak niet goed. 
Voor de klant is het ook prettig om dicht bij huis de hulpmiddelen te kunnen halen/krijgen. 
Betere service, beter klantcontact en duurzaam hergebruik. Wij zullen bij een nieuwe 
aanbesteding goed in de gaten houden dat verspilling van hulpmiddelen ook bij de in te 
schakelen bedrijven wordt tegengegaan.  

Wij hebben al in 2014 (!) een hulpmiddelenplan uitgewerkt en aangeboden aan de gemeente. 
We blijven monitoren of dit mogelijk is. Zeker met duurzaamheid in het achterhoofd zou 

hergebruik en reparatie veel onnodige verspilling kunnen voorkomen.    

Huishoudelijke hulp 
Landelijk is ingevoerd dat iedereen voor 19 euro per maand huishoudelijke hulp kan krijgen. 
Dit bedrag is onafhankelijk van het inkomen. Omdat dit vaak goedkoper is dan de eigen privé-
hulp, wordt hiervan veel gebruik gemaakt. Dit leidt tot hoge kosten bij de gemeente.  

Wij willen kijken of dit anders geregeld kan worden door als gemeente zelf huishoudelijke 
hulpen in dienst te nemen of een constructie te bedenken waarbij met diverse zelfstandige 
ondernemers in de schoonmaakbranche contracten worden afgesloten. Zo besparen wij aan 
overheadkosten.  

Eenzaamheid 
De toenemende (gevoelens van) eenzaamheid baart Eerlijk Alternatief zorgen. Eenzaamheid 
heeft grote gevolgen voor het welzijn van mensen. Gelukkig kent Pijnacker-Nootdorp veel 
organisaties die eenzaamheid proberen tegen te gaan (ouderenbonden, SWOP, 
kerkgenootschappen, Stichting Jeugd & Jongerenwerk Midden-Holland, Bibliotheek Oostland 
en het samenwerkingsverband SBJ/SamenSterk etc.). Inwoners kunnen ook gebruikmaken 

https://www.eerlijkalternatief.nl/2014/hulpmiddelendepot/
https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/10351982/1/Bijlage_-_Rapport_Hulpmiddelen_in_eigen_beheer_-_geanonimiseerd
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van de luisterlijn. De vrijwilligers van de luisterlijn zijn geschoold om naar verhalen te luisteren 
en om tips te geven.  

En denk dan zeker ook aan de groeiende groep jongeren die zich door corona steeds meer 
eenzaam is gaan voelen. Wij vinden het van belang dat alle initiatieven om eenzaamheid tegen 

te gaan in stand worden gehouden en waar nodig verbeterd en aangevuld worden.   

Welzijnswerk & vrijwilligerswerk 
Het welzijnswerk wordt uitgevoerd via de Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-
Nootdorp (SWOP). Helaas weten nog veel mensen deze organisatie niet te vinden en ook zijn 
nog veel mensen in de veronderstelling dat de SWOP er alleen voor ouderen is. Tegenwoordig 
valt de SWOP onder SBJ-SamenSterk.  Deze organisatie, SBJ SamenSterk,  bestaat uit drie 
onderdelen: Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP), Bibliotheek 
Oostland en Stichting Jeugd & Jongerenwerk Midden-Holland. Samen zetten deze 
organisaties zich dagelijks in voor een sterkere samenleving in Pijnacker-Nootdorp. 

De figuurlijke weg naar de SWOP moet gemakkelijker vindbaar worden. Dat kan zijn om een 
gezellig kopje koffie te drinken met gelijkgestemden, of om een interessante lezing of 
theatervoorstelling bij te wonen, lichte dagbesteding te doen of voor hulp bij het invullen van 
belastingaangifte of computerproblemen. 

Pijnacker-Nootdorp kent ook in het welzijnswerk veel vrijwilligers, o.a. bij de Nootdorpse 
Vakantieweek, Jeugdland en Young Connection en bovendien variërend van Humanitas tot 
Inloophuis Debora. De gemeente stimuleert het vrijwilligerswerk (ook o.a. bij sportclubs) door 
middel van de jaarlijkse vrijwilligersdag, de Vrijwilligersprijs en de vrijwilligersverzekering. 
Eerlijk Alternatief is hier een groot voorstander van en wil geen bezuiniging op dit vlak, want 

vrijwilligers zijn het cement van de samenleving.  

Ter ontlasting van vrijwilligerswerk moet meer een beroep gedaan kunnen worden op het 
professionele werkveld. Denk hierbij aan de ondersteuning aan vrijwilligers door het Jeugd-en 
Jongerenwerk, SBJ/Samen Sterk, Team-4-Talent, het kernteam of een beweegcoach.  

 

  

https://pijnacker-nootdorp.tv/pijnacker-nootdorp-sluit-zich-aan-eenzaamheid/
https://youngconnection.nl/2019/11/05/tweede-plek-vrijwilligersprijs/
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11. Gezondheid & overig Sociaal Domein 
“Wij worden er gelukkig van als iedereen de gelegenheid krijgt om zich gezond te 
ontwikkelen.” 

Wij geloven niet in betutteling, tenzij dit nodig is. De zorg voor een goede gezondheid is 
uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Natuurlijk heeft de gemeente wel de 
taak om de zorg voor een goede gezondheid te ondersteunen en daar waar mogelijk te 
faciliteren.  

 

Ondersteunen bij werken aan gezondheid 
Er zou meer ondersteuning moeten komen voor mensen die willen afvallen en voor mensen 
die willen stoppen met roken. Wij zijn blij met het initiatief ‘bewegen voor 60-plussers’ van de 
SWOP in Pijnacker Noord. Het is van belang dat iedereen kan sporten. Ook juichen we het 
toe om cursussen te organiseren op het terrein van (verbeteren van) de gezondheid, 
bijvoorbeeld hoe je met een klein budget toch gezond kan koken. Binnen het onderwijs moet 
ook aandacht zijn voor gezondheid; het belang van voldoende bewegen en gezond eten.  

GGD / Veilig Thuis 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp valt onder het werkgebied van de GGD Haaglanden. 
Belangrijk is dat er gezorgd wordt dat deze organisatie efficiënt en effectief werkt. Ook het 
consultatiebureau valt hieronder. Eerlijk Alternatief heeft er met succes voor gepleit dat er een 
onderzoek komt, om de verschillende GGD’-en goed te vergelijken. Zo kunnen wij, naar 
aanleiding van het benchmarkonderzoek, adviseren wat er beter kan of anders moet. 

Ten aanzien van ‘Veilig Thuis’ zijn wij er voorstander van dat er uitbreiding moet plaatsvinden 
van medewerkers bij de gemeente zelf (op locatie) om zo snel te kunnen ingrijpen en om 
goede opvang te regelen. Nog belangrijker is om samen met medewerkers van Pijnacker-
Nootdorp een plan te maken om te voorkomen dat er mishandeling/verwaarlozing plaatsvindt.   

GGZ 
De landelijke aanpak van GGZ-cliënten is de afgelopen jaren veranderd. De cliënten zitten niet 
meer achter gesloten deuren, maar maken deel uit van de maatschappij. Begrip van de 
omgeving is belangrijk voor succesvolle integratie van deze cliënten. Doordat buren en 
wijkgenoten elkaar steeds minder kennen, is er steeds minder begrip bijvoorbeeld over hoe 
‘verwarde personen’ aangesproken moeten worden als zij zich niet volgens de norm gedragen. 
Wij vinden het belangrijk dat er tijd en geld gestoken wordt in het begeleiden van de GGZ-
cliënten, maar ook in het helpen van de omgeving bij het omgaan met -of liever het 
ondersteunen van - deze cliënten.  
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Jeugd- en Jongerenwerk 
Wij vinden dat het Jeugd- en Jongerenwerk vraaggericht moet werken. In de ene buurt zien 
we bijvoorbeeld dat jeugdigen niet met geld kunnen omgaan, terwijl in een andere wijk 
jongeren overlast geven. De inzet moet op de verschillen in problematiek nog beter afgestemd 
worden. 

Eerlijk Alternatief is van mening dat ook wat betreft het jeugd- en jongerenwerk goed gekeken 
moet worden naar de kosten en baten. Nu de gemeente in een korte tijd weer nieuwe wijken 
erbij krijgt, is het van belang dat de kwaliteit en het aanbod hierop afgestemd wordt. 
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12. Bijstand & Lage inkomens 
“Wij worden er gelukkig van als iedereen werk heeft en/of werkt aan zijn/haar 
ontwikkeling en meedoet in de maatschappij.” 

Niet iedereen beschikt over een eigen inkomen. Het meedoen aan de samenleving vindt Eerlijk 
Alternatief van het grootste belang. Dit kan door het begeleid worden naar een betaalde baan 
of naar een zinvolle dagbesteding. Als mensen daar niet (voldoende) toe in staat zijn, moeten 
zij passend geholpen worden. 

 

Minimaregelingen 
Helaas beschikt niet iedereen over een goed inkomen. Veelal zijn mensen maar beperkt in 
staat hier verandering in aan te brengen. Eerlijk Alternatief wil -zeker nu de inflatie en 
energieprijzen stijgen- voor de mensen met een laag inkomen, waaronder veel AOW-ers die 
soms hun leven lang gewerkt hebben, dat allerlei minimaregelingen blijven bestaan. Eerlijk 

Alternatief heeft zich met succes hiervoor ingespannen.   

In 2015 was Eerlijk Alternatief al initiator van de PiNo-pas, die later omgezet werd in de 

Rotterdam-pas.     

Bijstand 
Wij vinden het van het grootste belang dat mensen met een bijstandsuitkering worden begeleid 

in het vinden van een (betaalde) baan.  

Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het kan gaan om het 
begeleiden naar een betaalde baan, maar het kan ook zinvol zijn om te begeleiden naar 
vrijwilligerswerk of een opleiding. Dit kan ook perspectief bieden op een betaalde baan en 
heeft een positieve werking op het welbevinden. Wel mag van de betrokkene worden verwacht 
dat hij/zij genoegen neemt met een baan die niet direct de voorkeur geniet. Wij vinden dat 

iedereen die kan werken ook moet werken.  

Na het vinden van een baan moet het verdere proces gedurende een bepaalde tijd worden 
ondersteund en gemonitord. Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners met een beperking 
goede dagopvang, dagbesteding, beschut of begeleid werk hebben. Iedereen moet mee 
kunnen doen! 

https://pijnacker-nootdorp-actueel.nl/ea-iets-hogere-norm-voor-kwijtschelding/
https://sbjsamensterk.nl/wp-content/uploads/2021/07/Gemeente_Pijnacker_Minimaregelingen_V4.pdf
https://www.eerlijkalternatief.nl/2015/pinopas/
https://pijnacker-nootdorp-actueel.nl/rotterdampas-wordt-structureel/
https://www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-regelen/werken-inkomen-en-schulden/plan-van-aanpak-werken-werken-aan-en-meedoen/35638
https://www.ad.nl/delft/twee-nieuwe-projecten-ook-dit-jaar-weer-minder-werklozen%7Ead30975f/
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Schuldhulp 
Helaas kennen wij in onze gemeente ook mensen die de dupe zijn geworden van de 
toeslageaffaire. Wat ons betreft mag er meer geld uitgetrokken worden zodat deze mensen 
direct geholpen worden. 

 Het verlenen van schuldhulp moet dichtbij en snel plaatsvinden. Geen kantoren van buiten de 
gemeente, maar er moet hulp geboden worden vanuit onze eigen gemeente waardoor de 
lokale situatie goed in beeld is. Hanneke van de Gevel zag als wethouder de noodzaak in om 
preventief te werk te gaan door middel van vroegsignalering. Dit houdt in dat de gemeente 
sinds kort een seintje krijgt van bijvoorbeeld energieleveranciers, woningcorporaties of 
zorgverzekeraars dat rekeningen niet meer betaald worden. Een schuldhulpverlener kan dan 
via een gesprek met het gezin hulp aanbieden. Het is beter om er snel bij te zijn en niet te 
wachten totdat de financiële situatie niet meer te overzien is.  

Het initiatief van vrijwilligers die helpen bij schuldenproblemen, de zogenoemde 
‘Schuldhulpmaatjes’ werkt goed en wij vinden dat deze vanuit de gemeente ondersteund en 

gewaardeerd moeten worden.   

Handhaving 
Fraude in de zorg en in de bijstand moeten opgespoord en aangepakt worden zonder 
tunnelvisie. Dit geldt zowel voor degenen die de zorg en/of bijstand ontvangen als de 
aanbieders daarvan. Maar laten we oppassen dat er niet te rigide gerechercheerd en 
gehandhaafd wordt. We hebben gezien dat onnadenkend beleid uitvoeren heeft geleid tot zeer 
schrijnende gevallen. Denk aan de vele, vaak onnodige, slachtoffers in de Toeslagenaffaire. 
Achter elk dossier zit een mens met een eigen verhaal. Luister naar dat verhaal en zoek samen 
naar oplossingen. Het gaat om de geest van de wet, niet de letter. 

  

https://www.eerlijkalternatief.nl/2020/pijnacker-nootdorp-brengt-schuldhulpverlening-naar-hoger-niveau/
https://www.eerlijkalternatief.nl/2019/schuldhulpmaatjes-ontvangen-diploma/
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13. Veiligheid & leefbaarheid 
“Wij worden gelukkig van een fijne woonomgeving, waar je prettig en veilig kunt 
wonen.” 

Wij vinden dat al onze inwoners in een mooie, schone en veilige omgeving moeten kunnen 
wonen. Inwoners moeten zich overal in Pijnacker-Nootdorp en op elk vlak veilig kunnen voelen. 
Dit staat voor ons hoog op de prioriteitenlijst. 

 

Ergernissen en criminaliteit aanpakken en handhaven 
Uit de wijkschouwen blijkt dat relatief kleine overtredingen leiden tot grote ergernissen. 
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. Wij vinden dat de gemeente hierbij 
niet moet wegkijken en het initiatief helemaal bij de burgers laat. De overheid heeft hierin ook 
een taak. Wij willen bijvoorbeeld dat de politie in samenwerking met de BOA’s een duidelijke 
rol krijgt om signalerend en handhavend op te treden. De steeds groter wordende gemeente 
Pijnacker-Nootdorp heeft dan ook behoefte aan uitbreiding van het aantal BOA’s.  

Geweld, diefstal, vernielzucht en het dealen van drugs dient hard te worden aangepakt. 
Wanneer vandalen schade hebben veroorzaakt moet de schade op hen verhaald worden.  
Preventie van criminaliteit of overlast vinden wij van het grootste belang. Voorkomen is altijd 
beter dan genezen. Bij gebieden waar veel overlast is mogen camera’s worden ingezet.   

Criminaliteit wordt vaak in stand gehouden door onzichtbare of moeilijk traceerbare (grote) 
organisaties. Het is naïef om te denken dat deze organisaties de grens van Pijnacker-Nootdorp  
niet weten te vinden. Wij stellen ons daarom ook achter de bevindingen van het onderzoek dat 
op verzoek van de Rekenkamer is uitgevoerd over ondermijning in onze gemeente en wij willen 

dat de in het rapport genoemde adviezen worden overgenomen door de gemeente.   

Wij sturen aan op een nog nauwere samenwerking van politie, jeugdwerk, scholen, 
verenigingen, beveiligingsbedrijven en de horeca. 

Eerlijk Alternatief kent geen verzoeken voor een coffeeshop in de gemeente en zal initiatieven 
daartoe ook niet ondersteunen.  

Wijken die werken 
De bewoners zijn samen met de gemeente verantwoordelijk voor hun woonomgeving. Wij 
pleiten voor ondersteuning van initiatieven van burgers voor het verbeteren van hun 
woonomgeving. Wij zijn blij met de inspraakmogelijkheid die, vooral jonge, inwoners krijgen 

https://www.politie.nl/informatie/wat-is-ondermijning.html
https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/10810199/1/RKC-rapport%20Ondermijning%20-%20sep_%202021
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om de speelplekken opnieuw in te richten in relatie met de veranderende demografie in wijken. 
Dit uitnodigende beleid om inwoners mee te laten denken, willen wij nog veel vaker en intenser 
terugzien.  

De whatsapp-groepen per buurt/wijk zijn inmiddels niet meer weg te denken en hebben ook 
duidelijke positieve resultaten gehad. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente 
wijken en burgers ondersteunt en adviseert op de whatsapp-groepen en met regelmaat in de 
diverse media burgers informeert over het opzetten van een Whatsapp-groep in de wijk. 

Daarnaast wordt het steeds belangrijker dat wijkagenten, wijkmanagers en jongerenwerkers 
nog meer zichtbaar zijn in de wijk. Wij vinden het een goede zaak dat zij ‘spreekuren’ houden 
in de wijken waardoor je met een kopje koffie even kunt bijpraten. Sterke wijken zijn betrokken 
wijken. Door de groei van de gemeente met steeds meer nieuwe inwoners, is het des te 
belangrijker dat je elkaar kent en onderdeel wordt van de wijkgemeenschap.  

Statushouders 
Het aantal in Pijnacker-Nootdorp te plaatsen statushouders wordt door de landelijke overheid 
bepaald. Eerlijk Alternatief is van mening dat deze taakstelling beter niet in de Randstad, maar 
in de dunbevolkte gebieden in Nederland voltooid kan worden. De statushouders hebben nu 
eenmaal recht op een woning, maar in de huidige overspannen woningmarkt staat de 
Randstad voor een extra groot probleem. Eerlijk Alternatief is van mening dat de wethouder 
belast met de portefeuille Wonen zich bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten sterk 
moet maken (bij voorkeur in samenspraak met Haaglanden Woonnet) om het landelijke 
vraagstuk zoveel mogelijk buiten de Randstad op te lossen. In Flevoland en Drenthe is niet 
alleen veel meer ruimte, maar wonen er ook beduidend minder mensen. Ter verduidelijking: 
alleen al in Den Haag wonen meer mensen op 82 km² dan in de gehele provincie Drenthe. 
Zes dunbevolkte provincies -Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Limburg en Zeeland- 
die zich de K6 noemen, krijgen het eerste te maken met de onvermijdelijke verandering in de 
samenstelling van de bevolking. “Het aantal ouderen neemt toe, er worden minder kinderen 
geboren en de groei van de bevolking en het aantal huishoudens neemt af”, aldus Kennis voor 

Krimp, zie . In 71 van de 355 gemeenten daalde de bevolking in 2020. 

De regering zal met een masterplan voor de uitvoering van deze taakstelling moeten komen. 
De gemeente hoeft geen extra geld uit te trekken voor integratie van statushouders. In het 
nieuwe plan kan men prima rondkomen met de middelen die wij vanuit het Rijk krijgen. In 
Pijnacker-Nootdorp is er echt geen ruimte voor meer opvangplekken voor statushouders/ 

asielzoekers.  

Wij sluiten onze ogen niet voor de gevoelens van die inwoners die veel weerstand en onbegrip 
voelen bij de ‘voorrang’ die statushouders krijgen bij de toewijzing van woningen in deze tijden 
van woningnood. Wij zijn namelijk van mening dat door het grote woningtekort in de randstad 
(mede door studenten, expats en arbeidsmigranten) gekeken moet worden naar de eerder 

genoemde krimp-provincies.  In 71 van de 355 gemeenten daalde de bevolking in 2020. 
Die gemeentes hebben beduidend minder studenten-, expats- of arbeidsmigrantendruk. 

De overheid verplicht ons dus om statushouders een woning aan te bieden. Wij vinden het 
belangrijk dat de statushouders kunnen worden opgevangen en écht integreren in een wijk. 

https://www.kennisvoorkrimp.nl/publicaties-over-krimp/helemaal-nederland-te-klein-voor-grote-verschillen
https://vng.nl/nieuws/inbreng-vng-voor-kamerdebat-huisvesting-statushouders
https://www.kennisvoorkrimp.nl/publicaties-over-krimp/helemaal-nederland-te-klein-voor-grote-verschillen
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Overlast moet worden aangepakt. Daarom moet de toewijzing voor woningen voor 
statushouders sterk verspreid over de gemeente plaatsvinden. Dat woningnood en 
woningtoewijzing al jaren een probleem vormen, kunt u ook lezen in een verhelderend stuk uit 

2016 op de website van Eerlijk Alternatief.   

Wij zijn voor een verplichte integratieperiode, die wordt georganiseerd door de gemeente en 
ondersteund door vrijwilligers, liefst uit dezelfde wijk. Wij vinden het belangrijk dat de 
statushouder goed Nederlands leert spreken en lezen, onze gewoontes begrijpt en respecteert 
en dat de statushouder snel naar school gaat, studeert of werkt.  

Afval 
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 dragen niet bij aan een veilig gevoel. 

Het verwerken en ophalen van afval door Avalex krijgt binnen onze gemeente veel aandacht. 
Het gaat om de kwaliteit van de afvalverwerking, maar ook om de kosten. Wij zien dat de 
kosten voor afvalverwerking - ook door landelijke heffingen - steeds meer oplopen.  

Wij vinden het belangrijk dat bedrijven en huishoudens het afval scheiden. Het afval wordt 
daarmee grondstof voor nieuwe producten. De gemeente kan schoon gescheiden afval als 
grondstof verkopen. Dit vinden wij belangrijk voor het milieu, maar het levert ook inkomsten 
op, waardoor het ook goed is voor de portemonnee. 

Afvalscheiding is mooi, maar het moet de gezinnen wel zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. 
Anders gebeurt het niet of niet goed. De gemeente moet de inwoners hierbij zo goed mogelijk 
helpen. Er zijn veel onderzoeken die aangeven dat het afval scheiden bij hoogbouw niet altijd 
goed werkt. Mensen gooien teveel restafval in de bakken die bedoeld zijn voor papier, plastic, 
metaal en drinkkartons (PMD) en in de bakken voor groenten-, tuin- en fruitafval (GFT). 
Daardoor worden die grondstoffen afgekeurd en moeten ze naar de dure 
verbrandingsinstallatie. Wij vinden als afval bij hoogbouw niet goed gescheiden wordt dat afval 
direct naar de nascheiding moet, zodat men in ieder geval het PMD eruit haalt. 

De ontwikkelingen gaan snel. De gemeente moet daarom serieus kijken naar iedere innovatie 
op het gebied van afvalverwerkingen zodat het voor onze inwoners betaalbaarder wordt, 
eenvoudig is én bijdraagt aan een beter milieu. 

Wij vinden dat het afval-brengstation in Nootdorp vaker open zou moeten zijn. Wij pleiten 
ervoor dat het afval-brengstation meer dagen opengaat, in ieder geval één avond open is en 
op zaterdag pas om 17.00 uur sluit. 

Eerlijk Alternatief heeft als wens dat er maandelijks een mobiel inzamelstation wordt neergezet 
bij de winkelcentra in Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw. Bij deze inzamelstations kunnen onze 
inwoners terecht met kleine hoeveelheden grofvuil. Een kapotte waterkoker, glasplaat of lege 
verfbus kan dan daar worden gebracht in plaats van naar het afval-brengstation. Dit is 
makkelijk voor de inwoners. Afval wegbrengen kan dan gelijk met het boodschappen doen. 

Het afval verdwijnt zo dan niet meer in het restafval.  

https://www.eerlijkalternatief.nl/2016/woningnood-voor-statushouders-en-eigen-inwoners/
https://pijnacker-nootdorp.tv/eerlijk-alternatief-wil-mobiel-scheidingsstation-klein-grof-vuil/https:/www.eerlijkalternatief.nl/2020/ophalen-grofvuil-wordt-mogelijk-gratis-in-pijnacker-nootdorp/
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Het plaatsen van afval naast de containers levert veel irritatie op. Het gaat om de meest 
uiteenlopende voorwerpen. Van stapels papier tot matrassen en witgoed. Wij vinden dat daar 
goed op gehandhaafd moet worden. Dit asociale gedrag zorgt voor vervuiling in de wijk en 
zorgt voor hogere kosten voor het ophalen van afval. Avalax moet daar immers speciaal voor 
langskomen. Wij pleiten daarom voor strengere handhaving en het uitdelen van fikse boetes 
als afval naast de containers wordt geplaatst en cameratoezicht op de plekken waar het vaak 
voorkomt. De camera moet dan we zo geplaatst worden dat men niet net buiten het bereik 
ervan afval kan dumpen.  

Cameratoezicht en Verlichting 
Wij pleiten voor cameratoezicht op plaatsen waar meerdere incidenten hebben 
plaatsgevonden. Of op plekken waar een preventieve werking geboden is. Op de zogenaamde 
‘vandalismeroutes’ moet mobiel cameratoezicht komen.  

Eerlijk Alternatief wil  onderzoek doen naar het effect van (extra) verlichting op criminaliteit-
hotspots of misdaadgevoelige plekken. Met kleine ingrepen als betere verlichting kan de 
samenleving veel veiliger worden gemaakt.  

Vuurwerk 
Eerlijk Alternatief wil het afsteken van legaal en veilig vuurwerk door particulieren niet 
verbieden. Wel moeten er meer vuurwerkvrije-zones op kwetsbare plekken komen, zoals bij 
zorgcentra en maneges. Verder pleiten wij ervoor om het tijdvak waarin vuurwerk mag worden 
afgestoken te beperken conform de landelijke regelgeving. Er moet beslist gehandhaafd 
worden op vroegtijdig afsteken van vuurwerk en bezit van illegaal vuurwerk. 
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14. Financiën 
“Wij worden gelukkig van en willen investeren in een sociale en veilige 
samenleving. Wij letten goed op de financiën.” 

De gemeente krijgt van het Rijk geld (het Gemeentefonds). Eerlijk Alternatief hecht er veel 
waarde aan dat zorggelden daadwerkelijk worden besteed aan de zorg. Nu de schuldenpositie 
van de gemeente daalt, moet geïnvesteerd worden in de wijken. Er moet efficiënt met geld 
worden omgegaan. Prioriteiten liggen bij de echt kwetsbaren.  

 

Lokale Belastingen 
Omdat de energiekosten en het levensonderhoud per huishouden sowieso al gaan stijgen, 
vindt Eerlijk Alternatief het van groot belang dat de komende jaren de lokale belastingen NIET 
gaan stijgen. Wat Eerlijk Alternatief betreft kan de gedateerde belasting op het bezit van 
honden, de zogenaamde hondenbelasting, afgeschaft worden. Het is immers niet eerlijk dat 
van alle viervoeters alleen voor honden belasting geheven wordt. Als er voor afschaffing geen 
meerderheid in de gemeenteraad gevonden wordt, lijkt het ons wel zo netjes om die 
belastingopbrengst geheel te gebruiken voor aanleg en onderhoud van hondenveldjes en voor 
het plaatsen van prullenbakken met wegwerpzakjes. 

Lokale lasten voor ondernemers moeten zo laag mogelijk blijven, daar velen van hen de 
afgelopen twee jaar door de coronamaatregelen beduidend lagere omzetten gedraaid hebben.   

Zorggelden besteden aan de zorg 
De gemeente krijgt de komende jaren waarschijnlijk minder geld vanuit het Rijk, maar de taken 
worden er niet minder op. Het geld vanuit het Rijk wordt toegewezen afhankelijk van de 
bevolkingsopbouw van de gemeente. Het geld is niet geoormerkt, d.w.z. niet voor een bepaald 
doel bestemd, maar wij vinden dat de gemeente transparanter moet zijn in de opbouw van het 

geld dat de gemeente van het Rijk krijgt.  

Het kan zijn dat zorggelden, toegerekend aan het Sociaal Domein omdat het geld daar nodig 
is, aan andere zaken besteed worden. Dat vinden wij geen goede zaak. Zorggelden moeten 
besteed worden aan zorg, niet aan wegen en lantaarnpalen.  

Investeren in de wijken 
De gemeente gaat in de toekomst van een groei- naar een beheergemeente. Gelukkig daalt 
de schuldenpositie met rasse schreden, dat betekent dat er geïnvesteerd moet gaan worden 
in de wijken zelf, om te zorgen dat mensen fijn samen kunnen leven, elkaar leren kennen en 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/05/24/toelichting-op-de-berekening-van-de-uitkeringen-uit-het-gemeentefonds
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waarderen. Er ontstaat zo een sociaal sterk netwerk waar mensen naar elkaar omkijken en er 
voor elkaar zijn.  

Dat betekent dat op alle terreinen gekeken moet worden waar we nog efficiënter met geld om 
kunnen gaan. De prioriteiten moeten bij de echt kwetsbaren gelegd worden, maar ook in de 
totale samenleving. Investeer in een sociale, veilige samenleving, dat betaalt zich altijd terug.  
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15. Communicatie & Burgerparticipatie 
“Wij worden er gelukkig van als de gemeente duidelijker gaat communiceren met 
haar inwoners en de inwoners echt laat participeren.” 

De communicatie met de inwoners verloopt vaak niet goed. Er wordt nog te vaak onduidelijk 
en ambtelijk gecommuniceerd. De burgerparticipatie is onvoldoende. Inwoners weten vaak 
zelf het beste wat er in hun omgeving speelt en wat goede oplossingen zijn. Daar moet serieus 
rekening mee worden gehouden. 

 

Communicatie 
Eerlijk Alternatief is van mening dat de communicatie vanuit de gemeente naar inwoners toe op 
minder ambtelijke wijze dient te gebeuren. Zowel bij afwijzingen van hulpmiddelen en 
bouwvergunningen als bij o.a. voorwaarden van evenementen is het van belang dat dit voor 
de betrokken inwoner helder is en dat is niet per definitie het geval als er  gebruik wordt 
gemaakt van ambtelijke taal. 

Als inwoners hulp nodig hebben dan kan men gebruik maken van onafhankelijk 
cliëntondersteuning. Als men een bezwaar heeft, kunnen onze inwoners naar de 
bezwarencommissie en bij een klacht naar de klachtencommissie. Als men er niet uit lijkt te 
komen kunnen onze inwoners ook een beroep doen op de Nationale Ombudsman die in Den 
Haag zit. Als blijkt dat deze ombudsman niet gemakkelijk gevonden kan worden dan zijn wij 
voor de invoering van een lokale ombudsman.  

Inwoners moeten de mogelijkheid hebben om besluiten van de gemeenteraad tegen te houden 
(referendum) als er ineens iets gebeurt wat niemand had kunnen voorzien. Een referendum is 
een duur maar mooi middel. Als er in het verleden gebruik was gemaakt van een referendum 
hadden ingrijpende wijzigingen in het centrum van Pijnacker en Nootdorp niet plaatsgevonden.  

Zie hier het filmpje van vier jaar geleden  . 

Meedenken en meepraten 
Wij vinden burgerparticipatie, dus het mee laten denken en informeren, belangrijk. Een aantal 
keer hebben wij meegemaakt dat dit niet goed ging, waarop wij zelf maar de handschoen 

hebben opgepakt met bijvoorbeeld het behouden van het groen in Emerald.   

https://www.youtube.com/watch?v=3zFzDWhm3qU
https://www.eerlijkalternatief.nl/2021-7-juli/manuela-bijl-met-haar-buurt-in-de-bres-om-groen-in-delfgauw-te-redden/
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