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Voorwoord 
 
Beste Teylinger, 
 
Of je nu in Sassenheim, Voorhout of Warmond woont, alle woonkernen in de gemeente 
Teylingen zijn om van te houden! Teylingen is als gemeente ook het afgelopen jaar weer verkozen tot 
een van de beste van Nederland. De VVD Teylingen zet zich dagelijks met veel enthousiasme in om Teylingen 
in de top te houden. En niet alleen voor nu, maar ook voor later.   
 
In de afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat de VVD het verschil heeft gemaakt voor 
Teylingen. We hebben ons stevig ingezet voor woningbouw. Niet voor niets wordt Teylingen in onze 
streek gezien als de ‘bouwkampioen’; onze gemeente heeft in alle drie de kernen voor verschillende 
doelgroepen woningbouw mogelijk gemaakt. Steeds weer scoort Teylingen qua woonplaats en als 
vestigingsplaats voor bedrijven hoog. En met deze hoge scores hebben we er ook nog voor gezorgd 
dat we de laagste woonlasten hebben in onze regio. De VVD heeft hier als grootste fractie in de 
gemeenteraad, samen met onze VVD wethouder, keihard aan gewerkt.  
 
Maar we moeten vooruit kijken. Stilstand is achteruitgang. De komende 4 jaar staan de nodige 
uitdagingen op ons te wachten. In dit verkiezingsprogramma kun je lezen wat  wij in de komende 
jaren verder willen bereiken in Teylingen.  
 
De VVD kijkt de komende 4 jaar langs de volgende hoofdlijnen: 

1. Zelfstandigheid van mensen, het bedrijfsleven en de diverse (maatschappelijke) 
organisaties. De overheid loopt hen niet voor de voeten. Zo veel als mogelijk zijn zij ‘aan  
zet’. Maar wij laten hen niet aan hun lot over; de gemeente is er voor iedereen als dat 
nodig is.  

2. De gemeente is van ons allemaal! De zorg onze gemeente en de Teylingers kan  niet 
alleen bij ambtenaren worden neergelegd. De noodzakelijke samenwerking tussen 
overheid en samenleving komt het best tot zijn recht als we vanaf het begin samenwerken 
met alle bewoners en ondernemers om tot de beste oplossingen te komen.  

3. De gemeente is er voor de inwoners, het bedrijfsleven en de (maatschappelijke) 
organisaties. Centraal staat dat we als gemeente denken in oplossingen en niet in 
problemen. Waar nodig faciliteert de gemeente.   

4. Wij zijn er niet alleen voor het Teylingen van nu, maar ook voor de toekomst. We moeten 
ons meer dan ooit richten op duurzaamheid, waaronder een circulaire economie. Het 
belang dat we stellen in de zorg voor onze planeet, begint lokaal. Voor ons nú en voor 
onze jeugd later. Een duurzame woonomgeving brengt ons samen.  

Goed en betaalbaar wonen 
Waar en hoe je ook wilt wonen in Teylingen - alleen, samen met je partner of met kinderen in 
een huis met een tuin - het feit is dat de woningnood hoog is. Dat is niet alleen het geval in 
Teylingen of in de regio, maar in heel Nederland. Wij realiseren ons dat ook onze jeugd een 
kans moet hebben op een betaalbare woning in Teylingen en dat er inwoners zijn die willen 
doorstromen. Echter zijn de kansen op het vinden van een geschikte woning nu te klein. Als 
VVD zetten we ons in voor het bouwen van huizen voor alle doelgroepen. En ondanks de 
beperkte ruimte in onze gemeente, gaan we daar de komende 4 jaar mee door. Maar dat 
kunnen wij niet alleen. Het is daarom van belang om samen te werken met onder andere 
grondeigenaren, projectontwikkelaars en met Stek, onze woningcorporatie. De afgelopen 4 
jaar zijn er in alle kernen woningen bijgekomen en ook in de komende jaren komen er in 
Sassenheim, Voorhout en Warmond woningen bij. Prachtige projecten zullen tot leven komen 
zoals in Nieuw Boekhorst in Voorhout, Langeveld en Bloementuin in Sassenheim en Mariënhof 
in Warmond, waar straks kwalitatief hoogwaardig gebouwd gaat worden. Het is nodig om veel 
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verschillende huizen te bouwen, zodat  betaalbaar en aangenaam wonen in onze gemeente 
voor velen binnen bereik komt. Daarbij is het belangrijk dat we ons richten op betaalbare koop- 
en huurwoningen. Wij vinden dat we alleen op deze manier kunnen zorgen dat er doorstroming 
binnen onze gemeente ontstaat van bijvoorbeeld een appartement naar een eengezinswoning.  
 
Een bloeiende lokale economie 
De werkgelegenheid in Teylingen en de directe omgeving is belangrijk. Ondernemers bieden een 
goede en gezonde werkomgeving. Daardoor is het van belang dat we in Teylingen een gezond 
ondernemersklimaat bieden, waar ondernemers de ruimte krijgen om aan de slag te kunnen 
gaan. Ondanks de uitdagingen van de afgelopen tijd zien we dat veel ondernemers niet stil hebben 
gezeten. Vaak met hulp van de overheid die steun heeft geboden, hebben vele zich kranig aangepast aan 
de nieuwe norm. Vooruitkijkend willen we dat ondernemend Teylingen kan rekenen op een efficiënte 
en kwalitatieve dienstverlening. Minder regels en meer daadkracht. Daarvoor streven we naar 
een economische agenda in de regio. Economie stopt namelijk niet aan de gemeentegrens. 
Samenwerking in de Bollenstreek is van groot belang.  
 
Een zorgzaam en sportief Teylingen 
In Teylingen zijn wij er voor elkaar. Een goede buur is nu eenmaal beter dan een verre vriend. 
Wanneer het nodig is, moet er goede zorg voor je klaar staan in Teylingen. We moeten 
voorkomen dat er ellenlange wachtrijen zijn en we moeten zorg van goede kwaliteit bieden 
voor iedereen die zorg nodig heeft. Teylingen is ook een sportieve gemeente. Er zijn volop 
wandel - en fietsmogelijkheden en tal van sportverenigingen en faciliteiten waar jong en oud 
kunnen bewegen. Dat is belangrijk, want een fitte samenleving houdt mensen langer gezond.   
 
Veilig   
Prettig leven in Teylingen betekent ook veilig leven. Je moet je veilig kunnen voelen in je eigen 
huis, in de winkel en op straat. Criminaliteit wordt hard aangepakt. Het moet vanzelfsprekend 
zijn dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Zonder veiligheid is er bovenal geen 
vrijheid. De vrijheid om te zijn wie jij wilt zijn. Veiligheid is voor ons de hoogste prioriteit.  
 
Slim en duurzaam groen 
Wij willen verduurzamen en dat vraagt om verstandige keuzes. De VVD wil dat verduurzaming 
betaalbaar blijft voor iedereen. Waar nodig moeten we een helpende hand bieden. Teylingen 
heeft weinig ruimte. Daarom blijven we ons inzetten om te voorkomen dat onze groene 
buitengebieden vol worden gezet met zonneweides of windmolens. Zowel voor de huidige 
generaties als die voor de toekomst zetten we in op een zo circulair mogelijke economie.  
 
Verstandige financiële keuzes 
Met jouw stem op de VVD zetten wij ons in voor een financieel gezond Teylingen. Waar de 
lasten voor iedereen in Teylingen, zowel voor  het bedrijfsleven als inwoners, laag blijven. Wij 
staan voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de gemeentelijke diensten, zowel in onze 
ambtelijke samenwerking – HLT Samen – als ook in de andere samenwerkingsverbanden, zoals 
de GGD. Zo houden we  het leven in Teylingen  voor iedereen betaalbaar.  
 
 

Lijsttrekker voor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022  
Kardien de Werker 
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I. Dorpen waar het fijn leven is 
 
1.1 Waar je goed en betaalbaar kan wonen  
 
Een huis is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt – daar waar iedereen zich met 
recht thuis voelt. Onze ambitie is dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis in 
Teylingen kunnen vinden en dat er altijd mogelijkheden moeten zijn om je huis aan te passen 
(binnen de daarvoor geldende regels). Wij horen de wens naar meer levensloopbestendige 
woningen. Bovendien creëren wij kansen voor onze inwoners en ons bedrijfsleven om wonen, 
werken en recreatie feilloos op elkaar aan te laten sluiten. 
 

 Teylingen is dé bouwkampioen van onze regio. In alle drie de kernen wordt gebouwd. 
De fantastische verandering van Mariëngaerde, de diverse bouwlocaties binnen 
Sassenheim en de grote bouwlocatie in Voorhout: Nieuw Boekhorst. Maar wij zijn nog 
niet klaar. Onze inzet is bouwen. Bouwen voor starters, gezinnen, doorstromers en 
voor ouderen. En dat met behoud van de kwaliteit van wonen zoals we gewend zijn in 
Teylingen. 
 

 De VVD zoekt de samenwerking in de regio op, waar gepast en waar nodig. Onze 
inwoners zoeken ook naar woningen in andere gemeenten, en anderen zoeken ook 
naar woningen in Teylingen. Woningen voor iedereen kunnen we niet alleen binnen de 
eigen gemeente organiseren.  
 

 Ondanks dat Teylingen de bouwkampioen van deze regio is, is het niet genoeg. We 
willen dat er nog meer woningen bereikbaar komen voor starters, gezinnen en ook voor 
mensen die door willen stromen naar een grotere woning. En dat laatste levert ook 
weer woningen voor andere woningzoekenden op. Wij zorgen voor ruimte voor de 
verschillende woonwensen van alle inwoners in Teylingen. Er is behoefte aan alle 
soorten woningen, van woningen in goedkope, middeldure en dure sector en van koop 
tot huur, voor starters tot doorstromers.  

 

 De VVD ziet ook kansen in het omvormen van bestaande panden naar woningen. Of 
het nu oude bollenschuren zijn, zoals Monte Carlo, bedrijfspanden of bijvoorbeeld 
Mariëngaerde. De VVD ziet hier kansen voor zgn. ‘win-win’ scenario’s. We behouden 
de monumentale en typische uitstraling van de bollenstreek en tevens komt er 
woningruimte bij. Een bijkomend voordeel is bovendien dat leegstaande panden 
worden benut.   
 

 Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. 
Wij willen het ‘scheef wonen’ effectief aanpakken met Stek. Bij alle projecten in 
Teylingen hebben wij daar op ingezet en dat willen we blijven doen. Wij zetten ons in 
voor een goede samenwerking met woningcorporatie Stek als onze strategische 
partner binnen de gemeente.  
 

 Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, bieden we ruimte voor de ontwikkeling 
van nieuwe woonvormen. Omdat de VVD het belangrijk vindt dat mensen langer thuis 
kunnen wonen, moet bij het ontwerpen van huizen rekening worden gehouden met 
levensloopbestendigheid. Samen met  zorginstellingen en woningcorporaties willen we 
nieuwe woonvormen ontwikkelen voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben 
bij zelfstandig wonen.  
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 Wij zien ook kansen voor alternatieve woningen gericht op jongeren / starters. Er 
moeten meer kleinere appartementen worden gebouwd, die door een lagere 
prijsklasse goed voor starters bereikbaar zijn. Er is in toenemende mate behoefte aan 
kleinere woningen, juist ook omdat vraag naar woningtypes voor eenpersoons 
huishoudens snel toeneemt. En natuurlijk heeft de VVD samen met Stek oog voor 
spoedzoekers.  
 

 Bij wonen hoort parkeren. De VVD zorgt ervoor dat de daarvoor belangrijke 
parkeerruimte ook bij alle nieuwbouwplannen overeind blijft. Parkeerplaatsen worden 
niet zomaar verwijderd. De gemeente heeft een parkeernormenbeleid. De VVD meent 
dat we hier de komende periode vanuit nieuwe inzichten naar moeten kijken.  
 

 Belangrijk is dat we woningen toevoegen aan de woningvoorraad, maar dat dit niet ten 
koste gaat van de kwaliteit van de ruimte. De VVD staat open om verticaal te bouwen. 
Met behoud van kwaliteit hebben diverse gemeenten laten zien dat er veel woningen 
op een beperkte ruimte kunnen worden toegevoegd, terwijl de stedenbouwkundige 
kwaliteit van wijken niet verloren gaat. Daarom willen wij verkennen waar hoogbouw 
een oplossing kan bieden voor het tekort aan woningen, met behoud van de kwaliteit 
van de leefomgeving.  

De Omgevingswet 
De Omgevingswet gaat in 2022 in werking treden. De VVD wil met de nieuwe Omgevingswet 
in de hand de regie voeren op de balans tussen bebouwing, het belangrijke groen en de ruimte 
voor water. Zeker in het hart van de Randstad is dat worstelen met de diverse – soms strijdige 
– belangen. De VVD ziet kansen om de juiste afwegingen te maken en prioriteiten te stellen.  

 Wij zetten ons in voor een soepele, gestroomlijnde overgang naar de Omgevingswet 
in Teylingen. 
 

 Er zal aandacht komen voor meer eenvoudige procedures waarbij de nadruk wordt 
gelegd op wat wél mogelijk is bij bouwen. Hierdoor zal het ook voor inwoners 
eenvoudiger worden om te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun 
woningen aan te passen. Het uitgangspunt voor de VVD is dat mensen zo vrij als 
mogelijk zijn om hun woonwensen te realiseren, waarbij belangen van omwonenden 
uiteraard geborgd blijven. Wij staan voor goede participatie bij nieuwe bouwplannen. 
Natuurlijk worden alle belanghebbenden hierbij betrokken, waaronder de 
wijkbewoners. 
 

 Met de komst van de Omgevingswet is het belangrijk dat de gemeente een ''ja, mits'' 
instelling aanhoudt bij vergunningverlening. Mocht er echter in afwijking of zonder een 
vergunning worden gehandeld, wat niet alsnog gelegaliseerd kan worden, moet de 
gemeente overgaan tot handhaving. 
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1.2 Waar we de gemeente groen en leefbaar houden 
 
We willen meer groene plekken met bomen en planten in wijken, hoe klein soms  ook. Zo zorgen we 
voor een omgeving die klimaatbestendiger is en die voor verkoeling zorgt. Samen met inwoners 
gaan we op zoek naar plaatsen waar extra bomen geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld aan 
de Teylingerdreef en de Oosthoutlaan. Ook moet wateroverlast verder voorkomen worden. De 
effecten van klimaatverandering worden helaas groter waardoor de hoeveelheid water dat per 
bui valt, toeneemt. De VVD wil de zogenoemde koppelkansen pakken om infrastructuur, dat 
aan onderhoud toe is, direct toekomstbestendig te maken. Denk bijvoorbeeld aan de 
afkoppeling van het riool en het scheiden van hemelwater en vuil water.   

De Buitengebieden - Pact van Teylingen – onze bollencultuur 
We willen allemaal een levendige bollenstreek. Daarvoor willen we dat verouderde panden 
worden opgeknapt of worden verwijderd. De ‘verrommeling’ opruimen waar we last van 
hebben, kost geld. Dat geld hebben we niet als gemeente. Volgens ons hoeft dit de overheid 
(en dus onze bewoners) ook geen geld te kosten. We kunnen als Teylingen meer bollenareaal 
laten ontstaan, zodat we met recht een bloeiende bollenstreek zijn en blijven.  

 Wij willen in de komende periode meer werken aan de band met de ondernemers om 
wie het gaat – stoppende en startende bollenondernemers –  en met de inwoners van 
de bollenstreek. Zij zien eerder wat er verdwijnt aan bollengrond en niet waar het 
(meer) terugkomt. Zo kan goede communicatie leiden tot oplossingen waar we 
allemaal baat bij hebben.  
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 Wij zijn trots op regionale projecten ter versterking van de bollenstreek. Wel willen we 
inzichtelijkheid in de kosten voor Teylingen, om ervoor te zorgen dat de kosten niet 
de pan uit rijzen.  

 In het buitengebied kiezen we voor natuurbehoud en daarmee voor het behoud van de 
agrarische bestemming. Daarmee kiezen we daar niet voor woningbouw.  

Beeldkwaliteit en beschermd dorpsgezicht 
Teylingen is een parel in de bollenstreek. We hebben veel mooie gebouwen, dorpsgezichten, 
kenmerkende villa’s en traditionele bollenschuren. Dat willen wij zo houden. Dat vergt goed 
overleg met de eigenaren van die panden. Ook zij houden van de monumentale uitstraling 
van hun eigendommen. We moeten het echter niet overdrijven. Niet alles is namelijk 
monumentaal. We moeten de eigenaren van die panden niet onnodig opzadelen met 
procedures en beperkingen. We weten ook dat het onderhoud hoge kosten met zich mee 
brengt. Daarom kiest de VVD ervoor om de echt waardevolle monumentale gebouwen te 
behouden in samenwerking met de eigenaren en in overleg met de verenigingen die zich 

inzetten voor de historie en de beeldkwaliteit.  

 Samen met het bedrijfsleven maken we nieuwe woningen voor iedereen bereikbaar. In 
Warmond en in het centrum van Sassenheim, zoals rondom de Hortuslaan, de oude 
locatie van de Rabobank op de Gouverneurlaan en de op voormalige locatie van de 
ABN Amro. Het is belangrijk dat hier passend binnen de beeldkwaliteit gebouwd wordt. 
De VVD heeft bewezen dat we goed kunnen samenwerken met ondernemers; dat gaan 
we doortrekken naar de komende periode. 
 

 Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving 
en het is goed voor de bewoners. De VVD is van mening dat Teylingen daarom starters 
nog meer op weg moet helpen met de financiering van een eigen woning, maar ook 
dat kopers van een huis die zelf moeten gaan bewonen. 

 

 Strategische samenwerking met de woningcorporatie Stek is van groot belang.  
 

 Niet iedereen wil of kan (nu) een woning kopen. Daarom maakt de VVD zich sterk voor 
een gevarieerd woonaanbod, dus ook voor mensen die willen huren.  

 

 De VVD is voor lage lasten op eigen woningbezit (OZB). Dat is fijn voor de 
huiseigenaren, maar ook voor de huurders. Niet voor niets is Teylingen dankzij de VVD 
de ‘lage lasten kampioen’ van de regio. Dat zijn we al jaren; dat willen we nog jaren 
blijven.  

 

 De VVD wil de wachtlijsten voor huurwoningen verkorten. Dit kan niet alleen door in 
Teylingen veel te bouwen. Er zal samengewerkt moeten worden met andere 
gemeenten om daar een ‘actieplan’ voor op te stellen, zodat er ook buiten Teylingen 
meer woningen bereikbaar komen. De woningbouwplannen zullen met de 
buurgemeenten worden afgestemd om alle woningbouw af te stemmen op de regionale 
behoefte. Daar horen ook regionale afspraken met woningbouwcorporaties bij. 
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1.3 Waar inwoners afval zo goedkoop mogelijk kwijt kunnen  

Sinds 1 januari 2021 heeft Teylingen een nieuw afvalbeleid; ‘de goede scheider wordt 
beloond’. Hier staat veel in het teken van ‘duurzaamheid’. Alle gemeenten zijn hiermee bezig 
om te voldoen aan de afvalbeleidsdoelen die voorschrijven dat het restafval in omvang verder 
verlaagd wordt en de scheidingspercentages van afval toenemen. Wij hebben ingezet op het 
begeleiden en faciliteren van onze inwoners bij afvalscheiding, in plaats van worden 
gedwongen. Goede scheiding leidt tot én voldoen aan de duurzaamheidswensen én het is nog 
eens goed voor je eigen portemonnee. 

Terugkijkend zijn wij tevreden met het resultaat van alle inspanningen en op de manier waarop 
dat bereikt is. We werken voor en met de inwoners aan duurzaamheid. Die focus en die manier 
van samenwerken met de inwoners zetten wij voort in de komende 4 jaar. De gemeente 
Teylingen gaat nog een evaluatie houden, maar de kern van deze succesformule blijft overeind 
staan – werken aan duurzaamheid doe je samen! 

Duidelijk is wel dat de gemeente beter moet letten op het voorkomen van het ‘overstromen’ 
van de containers, onder andere bij hoogbouw, waardoor zwerfvuil in de wijken ontstaat. De 
VVD gaat hier zorgdragen voor een structurele betere uitvoering van ons beleid. 
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1.4 Waar vervoer van A naar B vlot gaat 
 
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Zo gaan we naar ons werk, op bezoek bij 
vrienden en familie of we wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we 
ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder gedoe van A naar B te komen. Daarvoor is het van 
belang dat de doorstroming goed is en je niet in de file staat, zodat je niet te laat komt bij je 
afspraak. 
 
Teylingen ligt in het hart van de Randstad en is aantrekkelijk voor mensen en bedrijven. Veel 
mensen willen hier wonen en veel bedrijven willen zich hier vestigen. Het ligt dichtbij het strand, 
Schiphol en de A44 en we hebben twee treinstations. De VVD is groot voorstander van het 
goed bereikbaar maken en houden van diverse voorzieningen, zowel voor onze inwoners als 
voor onze bezoekers. Wij staan voor het onderhouden van goede relaties  met buurgemeenten 
en de provincie. Wij  willen dat de gemeente het voortouw neemt om de bereikbaarheid steeds 
aan te laten sluiten op de behoefte.  
 

 Veilig verkeer voor alle weggebruikers is van groot belang. Dat geldt allereerst voor de 
meest kwetsbare verkeersdeelnemers, namelijk voetgangers en fietsers. En het geldt 
al helemaal voor fietsende kinderen. Daarvoor blijft speciale aandacht nodig voor 
schoolzones en veilige oversteekplaatsen.  
 

 De VVD zorgt ervoor dat bij herinrichting van straten de inrichting zodanig is dat de 
gewenste maximumsnelheid van 30 km/uur vanzelfsprekend is. Het simpel ophangen 
van een bord leidt slechts tot gevaarlijke schijnveiligheid. Daar waar er sprake is van 
wijk ontsluitende wegen, blijft de maximale snelheid 50km/uur, aangezien dat de 
doorstroming bevordert. En ook daar moet de inrichting die maximum snelheid 
‘afdwingen’.  
 

 Alleen bij goed ingerichte straten kan er door de politie gehandhaafd worden. De VVD 
wil snelheidscontroles mee nemen in de prioriteiten van de politie.  
 

 Wij benutten bij herinrichting van onze straten en pleinen de kansen om het wandelen 
en fietsen te faciliteren. Fietsen en wandelen is gezond. Veilig en aangenaam fietsen 
van groot belang. De VVD steunt een actieve betrokkenheid van inwoners bij de 
plannen van herinrichting. Het is daarbij vanzelfsprekend dat ambtenaren samen met 
aanwonenden de inrichting indelen en ontwerpen. 
 

 De fiets wordt veel gebruikt om de NS-stations te bereiken, maar het stallen van de 
fiets is nog niet zo goed als de VVD wil. Er zijn nu afspraken gemaakt met ProRail om 
dit bij station ‘Sassem’ goed te regelen. De VVD wil dit ook voor station Voorhout. Wij 
gaan dit oppakken met de verantwoordelijke voor de stations. En natuurlijk moet je er 
op kunnen rekenen dat je fiets er bij terugkomst nog steeds is. De VVD gaat zorgdragen 
dat dieven geen kans meer krijgen. Indien nodig kan dat met cameratoezicht.  
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 Een bereikbaar centrum per fiets is afhankelijk van goede fietsroutes en 
fietsparkeermogelijkheden. De VVD wil dit onderdeel van de centrumplannen in de 
komende 4 jaar gaan oppakken.  
 

 Het valt de VVD op dat reizigers in de spits lang moeten wachten om in of uit te kunnen 
checken bij de daarvoor bedoelde palen op de NS stations. Het is een dagelijkse 
irritatie voor veel reizigers. De VVD gaat zich sterk maken dat die tekortkoming wordt 
opgelost. 
 

 Naast de trein maken onze inwoners ook gebruik van de bussen. Een goed netwerk 
van busverbindingen is voor ons allen van belang. Het is belangrijk dat er effectief, 
toegankelijk, comfortabel en punctueel openbaar vervoer is. Met de provincie maken 
we goede afspraken over busroutes en de frequentie, waarbij vooral het aansluiten van 
de busroutes op de NS-stations van belang is.  
 

 Ook de auto moet goed geparkeerd kunnen worden. De parkeergarage bij het station 
in Sassenheim is echter zo’n succes dat ook vakantiegangers hun auto soms voor 
weken achterlaten. De VVD gaat in samenwerking Prorail, Schiphol en de provincie 
hier paal en perk aan stellen. Het ongewenst gebruik van de parkeergarage moet 
worden teruggedrongen. Zo blijft station Sassenheim voor forensen bereikbaar. Wij 
gaan er scherp op letten dat dit niet gaat leiden tot uitwijkgedrag naar de woonwijken 
of het bedrijventerrein.  
 

 Zeker nabij de winkelcentra zal nieuwe parkeergelegenheid bij voorkeur ondergronds 
moeten worden aangelegd. Parkeren blijft gratis in de centra van Teylingen. Daar waar 
er beperkte parkeerruimte is, zal gewerkt worden met een “blauwe zone”.  
 

 Wij staan voor een betere ontsluiting van ‘’Sassem Noord’’, door samen te werken met 
inwoners, provincie, regionale partners (zoals HollandRijnland) en buurgemeenten.  
 

 De Van Pallandtlaan is een bekend verkeersknelpunt. Een balans moet worden 
gevonden in de doorstroom van verkeer – van en naar de A44 – en het woongenot van 
de bewoners aan dit drukke tracé. De VVD zal vanuit dit standpunt het overleg aangaan 
met de provincie en buurgemeenten in de regio. Natuurlijk worden de 
belanghebbenden hierbij betrokken, waaronder die van de aanwonenden en  
wijkbewoners. We gaan het overleg aan en zorgen voor een blijvende oplossing waar  
de bewoners aan de Van Pallandtlaan baat bij hebben, terwijl ook de doorstroom van 
verkeer – van en naar de A44 – niet belemmerd wordt. Het kost nu te veel tijd om als 
automobilist of als fietser veilig de wijk uit te komen. Die oplossing zal in samenhang 
met de doorstroom van verkeer moeten worden gevonden. 
 

 De A44 is een belangrijke uitvalsweg voor onze regio. Het genot van een snelweg nabij 
kent echter ook het nadeel van overlast, zoals geluidsoverlast. Onze inzet is om hier 
op korte termijn geluidschermen te laten plaatsen, die tegelijkertijd zo fraai mogelijk 
aangelegd moeten worden en in de omgeving passen. 
 

 Onderhoud van wegen is noodzakelijk. Van belang is dat de gemeente de overlast 
minimaliseert en zorgt voor een snelle en goede uitvoering. Een wegafsluiting is minder 
vervelend als er duidelijk een alternatieve route wordt geboden. De gemeente maakt 
actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat mensen en 
bedrijven hier rekening mee kunnen houden en er minder “zoekverkeer” is. Voor 
doorgaande wegen is er uiteraard afstemming over wegwerkzaamheden met de 
buurgemeenten, provincie en zelfs het Rijk, zoals de buurgemeenten dit ook 
afstemmen met Teylingen.   
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II. Een bloeiende lokale economie 
 

2.1 Waar ondernemers de ruimte krijgen 
 
In Teylingen kun je niet alleen prettig wonen, er is ook volop werkgelegenheid. En dat willen 
wij ook zo houden. De gemeente moet zich bewust zijn zorg te dragen voor een goed 
vestigingsklimaat. De bedrijfsterreinen dienen aantrekkelijk te zijn en, in samenwerking met 
de bedrijven, ook zo te blijven. Economische stimulering doen we niet alleen, maar in 
samenwerking met onze partners in de Duin- en Bollenstreek. De slagkracht op het vlak van 
marketing en visie vorming is onmisbaar voor Teylingen. Hierdoor kunnen de diverse 
sectoren - agrarisch, industrieel en dienstverlenend - optimaal bediend worden.  
 

 We zorgen dat er geen onnodige gemeentelijke regels zijn die onze ondernemers 
hinderen bij het ondernemen. Innovatie krijgt kansen en groeit in een goed, veilig en 
duurzaam vestigingsklimaat, zowel voor starters als voor ervaren ondernemers.  
 

 Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met 
lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. En daarom is het van belang 
om zorg te dragen voor een sterk vestigingsklimaat. Natuurlijk is een bedrijf als 
AkzoNobel  van groot belang, maar de kleinere bedrijven bij elkaar zijn het belangrijkst. 
Denk daarbij aan  de horeca, de winkels, de diverse bedrijven op de bedrijventerreinen 
en de agrarische bedrijven (veeteelt, akkerbouw en uiteraard de bollensector) met al 
hun aanleverende bedrijven. Hieruit blijkt dat Teylingen bloeit en wij hebben er allemaal 
belang bij dat dit zo blijft en zich verder ontwikkelt.  
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 De coronacrisis heeft onze bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een 
moeilijke tijd achter de rug. Indien noodzakelijk willen wij ondernemers de komende 
periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen 
voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst. 
 

 Het organiseren van evenementen, zoals Koningsdag of een braderie, moet ontzorgd 
worden door de gemeente. Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast 
streven we naar het zoveel mogelijk afschaffen van vergunningen. Deze vervangen  wij 
door algemene regels of een meldingsplicht. Dat past bovendien binnen de geest van 
de nieuwe Omgevingswet. 
 

 De architectuur van bedrijfspanden, vaak aan de randen van de bebouwde kom, is 
vaak pover. Te vaak zijn de lagere bouwkosten hier belangrijker dan de beeldkwaliteit. 
De VVD wil in gesprek met architecten die in onze regio veel klandizie hebben en hun 
opdrachtgevers om het gesprek hierover aan te gaan. Wij willen hiermee het probleem 
van ‘verdozing’ oplossen.  
 

 De VVD wil dat we in samenwerking en in overleg met de bedrijven bezien of we de 
bedrijfsterreinen verder kunnen ‘vergroenen’. Er zijn landelijke subsidies beschikbaar. 
Laten we daar gezamenlijk werk van maken! 
 

 De VVD wil voor het bedrijfsleven geen extra gemeentelijke regels ten opzichte van 
landelijke of Europese regels. Wettelijk minimum is lokaal maximum. Ondernemers 
weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Door ondernemers ruimte te 
geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. 

 

2.2 Waar Teylingen bruist en bezoekers van buiten aantrekt 
 
De VVD wil dat de openbare ruimte er weer top uitziet door erin te investeren. Zo willen wij 
investeren in parkeergelegenheid, op een manier zodat dat de pleinen gebruikt kunnen worden 
door winkelend publiek, voor terrassen, markten en evenementen. Maar de gemeente kan dit 
niet alleen. Een goede samenwerking met de detailhandel is daar van belang. Samen zorgen 
we voor een aantrekkelijk centrum, met een gevarieerd aanbod van winkels in een schone en 
veilige winkelomgeving. De VVD ziet kansen om de terrassen in de winkelcentra een impuls 
te geven, bijvoorbeeld door terrassen groter te maken, vooral in de lente en de zomer.  

 

 Wij willen dat winkeliers meer ruimte krijgen om hun eigen openingstijden te bepalen. 
Het lijkt ons goed dat zij dit onderling bespreken in de ondernemersverenigingen en in 
samenwerking met de gemeente tot een soepelere regeling kunnen komen. Ook willen 
we dat er ruimte komt voor branche overschrijdende activiteiten (zoals koffie of een 
wijntje drinken in de boekwinkel of bij de kapper). De VVD wil af van de onnodige 
betutteling.  
 

 Een bruisend winkelcentrum maken we als gemeente en detailhandel samen. Dat geldt 
voor alle centra, met soms verschillende wensen en mogelijkheden. Bij een bruisend 
centrum hoort een goede bereikbaarheid, zowel om er te komen als om er te parkeren. 
De VVD heeft zich sterk gemaakt en zal zich hiervoor sterk blijven maken voor de 
winkeliers en Teylingers. 

 

 Teylingen fungeert in de bollenstreek als toegangspoort tot de Kagerplassen, wat 
toerisme en recreatie aantrekt. Samenwerking met de gemeenten in de Bollenstreek is 
daarbij van belang. Regiomarketing is onderdeel van de economische agenda Duin- 
en Bollenstreek. De VVD ziet graag dat toeristische en citymarketing organisaties 
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elkaar vinden en samenwerken.  De gemeente en het bedrijfsleven stellen samen een 
koers vast om het geweldige potentieel van Teylingen optimaal te benutten.    
 

 In onze gemeente is er naast de bollenteelt ook veeteelt en landbouw. De VVD meent 
dat de kansen en mogelijkheden voor de agrarische sector opgepakt moeten worden. 
Denk hierbij niet alleen aan uitbreiding, maar juist ook aanvullende activiteiten, zoals 
op het gebied van recreatie, toerisme en natuurbeheer. We stimuleren agrariërs om 
ook aan landschapsbeheer te doen, maar zonder dat dit leidt tot allerlei betutteling en 
knellende regels. Ook hier wil de VVD graag het goede contact met de agrariërs 
benutten om te bepalen waar de overlappende belangen liggen en kansen zijn. 
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2.3 Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden 
 
Kunst en cultuur brengen de inwoners van Teylingen samen. Met evenementen zoals het 
Bloemencorso en de Kaagweek profileert Teylingen zich als een levendige gemeente in de 
bollenstreek en aan de Kagerplassen. We willen de kansen op het aanjagen van culturele 
evenementen, maar ook kleinere initiatieven, bezien vanuit wat wél mogelijk is. Vooral in 
samenwerking met lokale ondernemers en onderwijsorganisaties.  
 

 Nadat evenementen door Covid-19 veelal niet of in aangepaste vorm konden 
doorgaan, ziet de VVD de behoefte van bewoners en ondernemers om de levendigheid 
in Teylingen weer terug te brengen. 
 

 Wij zetten ons in voor een toegankelijke gemeente waar eenvoudig een 
evenementenvergunning kan worden aangevraagd. Een gemeente die initiatieven voor 
diverse evenementen faciliteert en goede banden onderhoudt met organisaties die 
initiatief nemen om evenementen te organiseren, zoals de Vereniging tot viering van 
Warmonds Feesten. 
 

 Evenementen brengen levendigheid en toerisme naar Teylingen. Denk bijvoorbeeld 
aan kunstevenementen waar, naast veel inwoners van Teylingen, ook veel toeristen 
op af komen. De VVD ziet dit belang en begrijpt dat dit soort evenementen moeilijk 
financieel van de grond komen. De VVD wil goede initiatieven op weg helpen, zonder 
dat dit ertoe leidt dat we als gemeente blijvend financieren. Steeds weer gericht op het 
geven van kansen aan leuke en goede initiatieven. 
 

 Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen 
dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. De VVD juicht ontwikkeling van 
de watersport in Warmond toe. Het is ook economisch van groot belang. Recreatieve 
ondernemers mogen uitbreiden. Uiteraard is bij alle ontwikkelingen van belang dat de 
belangen van de natuur mee gewogen worden.    

 
De ruïne van Teylingen.  

De gemeente Teylingen is trots op onze naam en de gemeente is ook trots op de ruïne. Veel 
partijen zien ruimte om meer met de ruïne en de nabije omgeving te doen. In de afgelopen 4 
jaar zijn veel leuke initiatieven voorbijgekomen. De gemeente heeft in het kader van al die 
plannen de ‘schuur van Westerbeek’ aangekocht. Wij zien kansen om leuke initiatieven een 
kans te geven en wij willen de ruïne jaarrond openstellen. Zo kan de ruïne een ontmoetingsplek 
worden van historie, cultuur, toerisme en ondernemerschap.  

 Alle goede voorstellen voor de ruïne kunnen ook een schaduwzijde hebben. De VVD 
is blij om te zien dat de bezoekers die hiermee (extra) worden aangetrokken, niet zullen 
leiden tot onaanvaardbare overlast. Voorop staat dat creatieve ideeën eerst op de 
voordelen bekeken worden. Wij willen niet dat we met een strenge blik kijken naar 
initiatieven, waardoor die creatieve ideeën nog voor de start worden verworpen.  
 

 Dit soort initiatieven kennen vaak een zogenaamde “onrendabele top”, waarvoor vaak 
naar de gemeente wordt gekeken. Wij menen dat de gemeente een impuls geeft (en 
dus incidenteel kan bijdragen) om een initiatief te laten groeien, zodat de ruïne een 
bruisende plek kan worden.  
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2.4 Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan 
 
Werk is van groot belang voor de mens, de samenleving en voor Teylingen. Werk zorgt voor 
contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert 
in zichzelf en draagt  zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. 
 

 De overheid en met name de gemeente is er voor om mensen op weg te helpen, vooral 
als dat even niet lukt door mensen zelf. We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het 
werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we ons daarom op iemands talenten en 
mogelijkheden, en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier 
werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners naar beschut werk en naar 
leerwerkplekken.  
 

 Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een 
schuldhulpverlener op een rij kunnen worden gezet. Zo voorkomen we verdere 
escalatie. Bij schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale 
gezondheid van onze inwoners. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, 
bieden we zo vroeg mogelijk hulp  aan. 
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III. Waardevol samenleven 
 

3.1 Met liefdevolle zorg, dichtbij huis 
 

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg 
waarin onze inwoners van Teylingen centraal staan. Met hulp die dicht bij huis wordt 
georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen 
buurt goed oud  kunt worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een 
gezellig praatje. En  waar alle straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen gemakkelijk naar de 
supermarkt, bloemist of bakker kan gaan.  

 

 Teylingers blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom 
in op het bouwen van levensloopbestendige woningen en woonvormen waar ouderen 
bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen, terwijl 
er wel voorzieningen worden aangeboden om ouderen passend te ondersteunen. 
 

 Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden, zeker 
als het bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we in gesprek met 
woningbouwcorporaties om bestaande woningen voor deze doelgroepen aan te 
passen en om te investeren in nieuwbouw van woningen voor langer thuiswonenden 
ouderen en mensen met een beperking. 
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 Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die 
we geven passend is. We blijven de betaalbaarheid van de zorg monitoren om, indien 
mogelijk te kunnen bijsturen. Goede kwaliteit van de zorg blijft leidend.  
 

 Wanneer zorg nodig is, dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. 
Daarom spreken we met zorgorganisaties af hoe lang dit mag duren. Als thuis wonen 
niet langer gaat, vinden we dat er binnen 3 weken al dan niet tijdelijke opvang 
beschikbaar moet zijn. Thuiszorg wordt binnen één week geregeld. 
 

 We vragen inwoners om ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen, waardoor het 
past bij ieders individuele wensen. Dat is goed mogelijk met een integraal 
persoonsgebonden budget (i-pgb). 

 

 We ontzorgen en waarderen onze mantelzorgers. Er is een centrale plek waar 
mantelzorgers terecht kunnen met vragen en informatie, zoals een WMO-loket. 
Waardering voor de mantelzorgers is belangrijk, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse 
attentie. 

 

 Welzijnsorganisaties onderhouden contact met mantelzorgers om overbelasting te 
voorkomen. Daarbij zetten we vrijwilligers in en organiseren we logeermogelijkheden 
om lucht te brengen. Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp 
te krijgen. Huisartsenpraktijken, buurthuizen en sociale wijkteams spelen hierin een 
cruciale rol. Zo zorgen we voor basisondersteuning in het dagelijks leven. 

 

 Als volwassenen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, helpen wij hen 
via praktijkondersteuners, de huisarts en sociale wijkteams naar de juiste plek. 

 

 Voormalig dak- en thuislozen en mensen met psychische problematiek hebben vaak 
moeite met het vinden van geschikte woonruimte. Hierdoor blijven zij langer in een 
instelling wonen dan nodig, waardoor er wachtlijsten ontstaan. We willen daarom meer 
zelfstandige woonvormen met ambulante begeleiding organiseren, zodat mensen 
eerder hun plek terugvinden in de samenleving. 

 

3.2 Waar je fijn kunt opgroeien 
 
Ouders willen dat hun kinderen gezond en gelukkig opgroeien. Wij helpen daarbij, door ervoor 
te zorgen dat kinderen op een veilige en prettige manier kunnen opgroeien in Teylingen en 
hier hun talenten kunnen ontwikkelen. Wij kennen hier in Teylingen onze eigen jeugd het beste. 
Daar zijn we trots op en dat willen we graag behouden. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk 
gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst dichtbij huis, zodat onze 
jeugd zo goed mogelijk kan opgroeien. Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig labels 
plakken: niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig. Maar niet alles in de jeugdzorg 
verloopt even goed. Er zijn flinke wachtlijsten voor hulp en dat moet zo snel mogelijk worden 
opgelost. Iedereen wilt voor zijn of haar kind natuurlijk zo snel mogelijk de beste zorg.  
 

 We pakken – samen met de samenwerkende organisaties - de wachtlijsten in de jeugdzorg 
aan. Als kinderen extra hulp nodig hebben moet dat mogelijk zijn zonder dat zij 
maandenlang moeten wachten. 
 

 Er komt een betere afbakening van wat we zien als ‘ jeugdzorg’. Nog te vaak  krijgen 
kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief. 
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 Wanneer hulp nodig is, focussen we ons op normaliseren. We plakken niet onnodig stickers 
en maken het niet zwaarder dan nodig. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp 
krijgen, dit de rest van hun leven als last meedragen. 

 

 Wij zetten ons ook in om de uitstroom binnen de jeugdzorg te bevorderen. 
 

 We moeten er snel bij zijn. Zo voorkomen we dat we zwaardere hulp moeten bieden. 
Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk  signaleren. 
Sociale wijkteams, jongerenwerkers, huisartsen, scholen en sportclubs hebben hierin een 
belangrijke  rol. Met hen gaan we in gesprek om te zorgen dat deze aanpak zo effectief 
mogelijk wordt. 
 

 Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt 
dat  hulp effectief geboden kan worden. 

 

 De problemen van de kinderen hebben vaak te maken met schuldenproblematiek of 
gezondheidsproblemen van de ouders. Door niet alleen naar het kind te kijken maar naar 
het             gehele gezin kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen worden. 

 

 We zorgen voor de aanwezigheid van voldoende jeugdprofessionals bij de huisarts. Zij 
zijn bekend met regionale zorgorganisaties en de behoeften van ouders en kinderen. Zo 
worden          onnodige doorverwijzingen voorkomen.  

 

 De coronacrisis heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept. Door 
met  scholen en sportverenigingen vroeg in te zetten op het weerbaar maken van de jeugd 
en het bespreekbaar maken van mentale gezondheid, kunnen problemen worden 
voorkomen. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de hoogste prioriteit. Waar 
signalen zijn van    kindermishandeling, moet dit herkend worden door    hulpinstanties. 
In deze situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn.  
 

 Alle gemeenten hebben financiële problemen bij het ten uitvoer brengen van de 

dienstverlening in kader van de Jeugdzorg en WMO.  De rijksuitkering is vrijwel 

nergens toereikend. De VVD zoekt hierin de samenwerking met andere gemeenten 

om de landelijke politiek onder zodanig druk te zetten dat hier toereikende middelen 

voor komen. Er  lijkt momenteel extra financiering voor gemeenten te komen, hoewel 

dat onvoldoende zal zijn om alle toegenomen kosten te dekken. Er dient daardoor 

kritisch naar de uitgaven te worden gekeken, zonder af te doen aan dat er in 

Teylingen altijd kwalitatief goede zorg moet worden geboden. 

 
 Vanwege financiële uitdagingen binnen het sociaal domein staan wij open voor een 

andere aanpak of nieuwe initiatieven voor de aanpak in Teylingen bij de uitvoering 

van de WMO, jeugdzorg en participatie. Wij zullen andere aanpakken (zoals 

uitgevoerde pilots in andere gemeenten) nauwlettend volgen. De kwaliteit van de 

zorg staat wat ons betreft voorop. Dat kan gepaard gaan met wellicht een andere 

insteek van de organisatie van het sociaal domein.   

 

3.3 Waar onderwijs een gelijke start biedt 
 

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en 
vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren kinderen  wat 
onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer  je wat 
normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt niet alleen een grote rol in het leven  van mensen: 
de hele samenleving heeft er belang bij. De basisscholen zijn een springplank voor onze jeugd.  
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 Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk 
en de gemeente is gesprekspartner. We gaan met schoolbesturen kijken naar 
implementatie van nieuwe onderwijsvormen, die de kwaliteit van het onderwijs ten 
goede komen en waarbij aandacht is voor volwasseneneducatie en laaggeletterdheid.  
Als de kwaliteit van lesgeven onder druk staat, biedt de gemeente ondersteuning. Die 
rol pakt de gemeente ook  bij het voorkomen van thuiszitters in het onderwijs. 
 

 Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, 
op het sportveld of online is. In Teylingen zetten we ons actief in voor het sluiten van een 
afspraken die pesten tegengaan en zullen voorkomen: het ‘anti-pesten-pact’, zoals wij daar 
in de Nota Volksgezondheid al aandacht voor hebben gevraagd. 

 

 School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben 
nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van jeugdproblematiek. 

 

 School is een sociale ontmoetingsplaats. En wat hebben we mooie en moderne 
schoolgebouwen in Teylingen, waar de VVD zorg voor heeft gedragen. Daarom 
stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan 
de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van muziek, sport en cultuur. School- en 
sportgebouwen kunnen voor verschillende doelgroepen worden gebruikt.  

 

 Het is belangrijk dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een 
veilige    toegang tot alle scholen, met veilige wandel- en fietsroutes, zoals bij de herinrichting 
van het gebied rondom het Groot Seminarie specifiek rekening is gehouden met de wensen 
van de basisschool en de ouders van schoolgaande kinderen. Vervoer voor speciaal 
onderwijs wordt vergoed. 

 

 We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind 
gaat. De gemeente controleert daarom of scholen zich aan de wet houden: ouders 
kunnen hun kinderen bij meerdere scholen aanmelden, vanaf 3 jaar oud.  

 

3.4 Waar we gezond zijn, sporten en bewegen 
 
Gezondheid is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. 
Zeker nu we steeds ouder worden, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat  sport voor 
iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en  andere 
maatschappelijke instellingen (zoals de GGD), zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten. 
De taak van de gemeente om beweging te stimuleren, reikt verder dan sportvelden, denk hierbij 
ook aan fiets- en wandelpaden of aan watersporten – juist in een gemeente aan de Kagerplassen.  
 

 Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten worden 
we fitter en sluiten we vriendschappen. Omdat sport op zoveel manieren een positieve 
invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor onze 
inwoners met wie het minder goed gaat. 
 

 Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare 
ruimte kan worden ingericht voor bewegen. Wij kijken – integraal en op de lange termijn 
– naar kansen waar sportend Teylingen baat bij heeft. Dat doen we uiteraard met onze 
inwoners.  
 

 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches kunnen 
hierbij helpen. 
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 Wij zijn trots op de goede samenwerking met de GGD en met de bollenstreek in 
Teylingen. Via de ‘sportformateur’ hebben we in de bollenstreek veel mensen in 
beweging gekregen. Veel sportverenigingen hebben via de sportformateur nieuwe 
leden op het oog gekregen. Die methode is mogelijk geweest door veel subsidie vanuit 
de landelijke overheid. Hierdoor heeft Teylingen met weinig eigen belastinggelden veel 
bereikt. Wij willen hiermee doorgaan, want ondanks alles zijn we er nog niet.  

 

 Sport is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. De gemeente 
besteedt een vast gedeelte van de sportsubsidie aan deze groep inwoners. Om 
ouderen voldoende te laten bewegen, zorgen we voor wandelroutes met voldoende 
rustmogelijkheden. 
 

 Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We dragen daarom 
financieel bij aan het sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen betalen. 

 

 Wij willen een ‘convenant’ afsluiten met sportverenigingen in Teylingen om de 
alcoholconsumptie bij de vereniging voor iedereen onder de 18 jaar op nul te houden.  

   

 Onlangs is de Nota Volksgezondheid (2021-2024) in Teylingen vastgesteld, waarin o.a. 
wordt ingezet op een gezonde leefstijl. Wij zullen de daad bij het woord voegen en 
zorgen voor uitvoering van deze nota.  
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IV. Een veilige gemeente  

 
4.1 Waar we veilig zijn en ons veilig voelen 

 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis in Voorhout, Warmond en 
Sassenheim. Zonder veiligheid geen vrijheid.  Wij willen dat iedereen in Teylingen veilig kan wonen, 
werken en ondernemen. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  Samen met 
inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een  veilige leefomgeving. Door met 
elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit  keihard aan en zetten alles 
op alles om herhaling te voorkomen. Veiligheid is voor ons de hoogste prioriteit.  
 

 Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. 
De hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke 
gemeente de diensten komen. Ook overige hulpdiensten zijn goed bereikbaar en 
benaderbaar. De VVD heeft zich hier in Teylingen, als onderdeel van de 
veiligheidsregio Hollands Midden, de afgelopen jaren voor ingezet en wij willen hierin 
blijven investeren.  
 

 In Teylingen moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en 
geweld tegen LHBTI’s hard aan en zorgen we ervoor dat het doen van aangifte zo 
makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Om de vrijheid om te zijn wie je wilt te benadrukken, 
willen wij ervoor zorgen dat eens per jaar de regenboogvlag wordt gehesen door de 
gemeente. 

 

 Een app is soms handig, maar nooit de enige mogelijkheid om een melding te maken 
of aangifte te doen. Aangifte doen kan op het bureau, via internet of telefoon en via de 
eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.  

 

 De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat en 
in de wijken. Wijkagenten moeten op straat een aanspreekpunt kunnen zijn en samen 
met bewoners op zoek naar passende oplossingen. 

 

 Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine 
criminaliteit. De kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen 
die het veroorzaken. 

 

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed 
kennen voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van 
buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners en wijkagenten werken 
daarbij samen, bijvoorbeeld ook om anti-inbraakmaatregelen onder de aandacht te 
brengen 

 

 We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is 
helemaal uit den boze. Zeker tegen onze hulpverleners en anderen die zich voor de 
publieke zaak inzetten. Deze horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Hufters die 
dit wel doen pakken we hard aan. 

 

 Goede beveiliging is de beste bescherming. Keurmerken zoals Keurmerk Veilig Wonen 
en Keurmerk Veilig Ondernemen helpen inwoners en ondernemers bij hoe ze hun huis 
of bedrijf goed kunnen beveiligen tegen inbraak. De gemeente en politie promoten 
deze keurmerken. 
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 Veilig betekent ook brandveilig. Wij willen dat de gemeente in samenwerking met de 
brandweer actief gebruik van brandmelders en CO2-melders onder de aandacht brengt 
van Teylingers.  

 

 Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden 
of overlast veroorzaken. Raddraaiers en overlastgevende hangjongeren worden 
opgespoord en aangepakt en overlastgevers zetten we sneller uit huis. Wanneer de 
politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag. 
 

 Veiligheid staat voorop, ook bij evenementen. Daarom moeten passende 
voorzorgsmaatregelen door de organisatie verzorgd worden. Maar we moeten ook niet 
overdrijven. Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen. 
 

 Veiligheid begint met het gevoel van veiligheid voor iedereen in Teylingen. Wij willen 
dat bij herinrichting extra aandacht komt voor dit sociale veiligheidsgevoel. Samen met 
omwonenden, boa’s en de politie kan in oplossingen worden gedacht, bijvoorbeeld 
voor donkere plekken of dode hoeken te voorkomen bij herinrichting van een straat of 
gebied.  

 

 Wij willen het aantal fietsendiefstallen en vernielingen naar beneden krijgen. Zowel op 
beide NS-stations, als in de centra en in meer landelijke hoeken binnen Teylingen. Wij 
willen meer inzet van boa’s en politie. In bekende risicogebieden, waar 
fietsendiefstallen en vernielingen plaats vinden, zoals de NS-stations, wil de VVD met 
behulp van cameratoezicht daders afschrikken en indien mogelijk oppakken. 
 

 Om succesvol te kunnen ondernemen is een veilige en aantrekkelijke omgeving van 
groot belang. Wij zullen structureel blijven inzetten op samenwerking met de politie en 
de ondernemersverenigingen, zodat ondernemers veilig kunnen ondernemen.  
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4.2 Waar criminaliteit wordt aangepakt  
 
Mensen worden niet geboren als crimineel, maar glijden vaak af door een slechte opvoeding, 
verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de 
aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van 
onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van  
onze samenleving. 
 

 Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen 
met scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden.  

 

 De VVD pakt bovendien ook ondermijnende criminaliteit / witwaspraktijken aan om 
minder zichtbare, maar zeker niet minder belangrijke, criminaliteit te weren uit 
Teylingen. Landelijk verdient de aanpak van ondermijning steeds meer aandacht, waar 
wij in Teylingen bij moeten aansluiten om crimineel geld de bovenwereld niet te laten 
bereiken. Samen met landelijke en regionale partners, zoals de politie, moet de 
gemeente ervoor zorgen dat er in Teylingen geen plek is voor bijvoorbeeld illegale 
drugsteelt of vastgoedfraude. Toepassing van de Wet Bibob bij vergunningsaanvragen 
is daardoor van groot belang om criminele activiteiten te kunnen weren uit Teylingen. 

 

 Als er boetes door onze boa’s worden uitgeschreven vloeien die terug in de 
gemeentekas. Dit geld kunnen we dan weer inzetten om de veiligheid te verbeteren. 

 

 De burgemeester heeft veel bevoegdheden die zij kan gebruiken om Teylingen veiliger 
te maken. Wij willen dat deze ook daadwerkelijk worden gebruikt. Te denken valt het 
toepassen van preventief fouilleren en cameratoezicht. 

 

 Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp 
fraude of phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor inwoners, jong en 
oud, zodat inwoners zaken herkennen en weten waar ze aangifte kunnen doen van 
cybercrime. 
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V. Een gemeente die klaar staat voor de 
Teylingers 
 

5.1 Waar het belang van de inwoners voorop staat 
 
Democratie is niet eens in de vier jaar stemmen. Democratie betekent ook dat de gemeente 
naar de bewoners en het bedrijfsleven toe gaat. Democratie is het betrekken van allen bij het 
bestuur van onze gemeente en het mede vormgeven van het beleid. De VVD heeft al lang 
bewezen dat het samenwerken met mensen, die ook ‘eigenaar’ zijn van de gemeente, leidt tot 
betere producten, diensten en snelle besluitvorming. Daar willen wij mee door gaan in de 
komende periode. Vergaderingen over de inrichting van bijvoorbeeld de straat waarin je woont, 
kunnen dan ook in de wijk plaatsvinden en niet alleen ‘ver weg’ in het gemeentehuis. Besturen 
niet alleen voor de inwoners, maar ook met en door de inwoners.  
 
Participatie is van belang om lokaal maatwerk te kunnen leveren. Participatietrajecten bestaan 
er in allerlei vormen. Minimaal mag men van het bestuur verwachten dat de inwoners actief op 
de hoogte gehouden worden van voorgenomen besluitvorming. Je moet er toch niet aan 
denken dat er, als je even niet oplet, ineens een bouwplan naast je wordt gestart. Of dat de 
straat opnieuw wordt ingericht, waarbij jouw wensen niet gehoord worden. De VVD wil dat bij 
beleidsontwikkeling direct betrokkenen meegenomen worden om duidelijke verwachtingen te 
scheppen en teleurstellingen te voorkomen. Hoger op die ‘participatieladder’ ligt namelijk de 
mogelijkheid tot ‘co-creatie’, waarbij het enthousiasme van de samenleving benut kan worden. 
Ofwel: samen met inwoners en ambtenaren met een leeg vel beginnen, en samen bezien wat 
de opties en kansen zijn. Zo wordt Teylingen meer van ons in plaats van alleen maar voor ons.  
 

 De VVD wil een kleine, maar krachtige overheid die de hedendaagse complexe 
problemen goed aankan. De overheid komt niet onnodig terug in de persoonlijke 
levenssfeer.  
 

 De overheid is er voor de inwoner, niet andersom. In andere woorden is de gemeente 
faciliterend en servicegericht. Wij vinden het normaal dat als de gemeente benaderd 
wordt met een vraag of klacht, dat deze ook snel en adequaat opgepakt wordt.   
 

 Laagdrempelig contact is belangrijk. De communicatie is hierbij oplossingsgericht. 
Wanneer gecommuniceerd wordt, mag dit volgens de VVD niet in ambtelijk jargon 
gebeuren. Dit hoort helder en duidelijk te zijn.  
 

 Transparantie van informatie is een belangrijk gegeven. De informatievoorziening moet 
hierbij duidelijk en doelgericht zijn.  
 

 Wij ondersteunen maatschappelijke initiatieven die de inwoners betrekken zoals het 
‘right to challenge’. Zo kunnen groepen inwoners gemeentelijke taken overnemen als 
zij daarvoor een goed plan hebben.  
 

 Afgelopen jaar is door de coronacrisis het belang van adequate ICT stevig aangestipt. 
Inwoners moeten hun zaken ook vanuit thuis kunnen regelen wanneer hen dat uitkomt. 
Verdere digitalisering is nodig om de gemeentelijke organisatie als een moderne en 
weerbare organisatie verder te laten ontwikkelen. Dit heeft namelijk niet alleen 
betrekking op online contact maar ook op digitale veiligheid. Persoonsinformatie is altijd 
beveiligd en de privacy moet gewaarborgd worden. 
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 De gemeente moet op maat producten maken. In één keer passend op de vraag van 
de inwoner. De gemeente is er om bedrijfsleven en inwoners in één keer helpen en 
van dienst te zijn. Een integrale werkwijze waardoor zaken versneld opgepakt worden 
wat alle Teylingers  ten goede komt.    

 

5.2 We onze krachten bundelen voor slimme oplossingen 

 
HLT Samen heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een voorbeeld van succesvolle 
regionale samenwerking, waarbij de kwaliteit en continuïteit van gemeentelijke dienstverlening 
voorop staat. Wij staan voor het centraal stellen van de bewoners bij de gemeentelijke 
dienstverlening, waarbij een gemeente snel een adequaat antwoord dient te hebben op alle 
vragen van bewoners, of dit nu participatie of een vraag over de afvaldienst betreft.  
 
De VVD houdt de vinger aan de pols opdat de kosten aan HLT Samen voor Teylingen niet de 
pan uit rijzen. Ook dienen bewoners nooit het idee te krijgen dat de gemeente Teylingen voor 
hen ver weg is, vanwege de ambtelijke samenwerking met Hillegom en Lisse. De VVD wil sterk 
focussen op de binding van de ambtenaren met de belangen van onze Teylingers. Van onze 
ambtenaren mag worden verwacht dat zij naast hun vakdeskundigheid zich kunnen 
verplaatsen in de karakteristieken van Sassenheim, Voorhout en Warmond.  

Regionale samenwerkingen 
Vaak zijn de regionale samenwerkingen verplicht, maar gelukkig ook een goede keus. Denk 
hierbij aan de ISD, GGD en Belastingen Bollenstreek. De VVD is een voorstander van 
regionale samenwerkingen. Zo kan in samenwerking met andere gemeenten en partijen 
vaak efficiënter worden gehandeld, wat de kwaliteit van dienstverlening en de financiën ten 
goede komt. De complexiteit waarmee de regionale omgevingsdiensten zijn belast, zouden 
ook niet op de schaal van onze gemeente goed te organiseren zijn. Maar bij andere 
regionale samenwerkingen zijn dit keuzes. Vaak ook keuzes die lang geleden zijn gemaakt. 

De belangen van de regio komen vaak overeen met die van onze gemeente. Teylingen is 
immers geen eiland, maar staat bewust in de regio. Toch moeten we belangrijke besluiten – 
zowel inhoudelijk als financieel – afwegen tegen wat Teylingers willen en wat het beste is voor 
Teylingen. Eventuele nieuwe opties tot samenwerking moeten tegen dezelfde criteria worden 
afgewogen. De VVD zal de balans opmaken tussen zelfbeschikking en de resultaten die alleen 
in samenwerking kunnen worden behaald. De belangen van Teylingen staan daarbij altijd 
voorop en in sommige gevallen kunnen die belangen het beste worden behaald door samen 
te werken.  
 

5.3 En we verstandig met ons geld omgaan 

Net als thuis of in het bedrijfsleven moet eerst het huishoudboekje op orde zijn. Teylingen is al 
jaren de ‘lage lasten kampioen’ van de regio. Dat word je niet zomaar en dan blijf je ook niet 
zomaar. Nadrukkelijk willen we dat we zuinig met publiek geld, ons belastinggeld, wordt 
omgegaan. We zijn niet alleen voor minder of lagere belastingen, we moet ook zorgdragen 
voor adequaat financieel beheer. De algemene reserve van de gemeente mag bijvoorbeeld 
niet worden uitgegeven aan terugkerende of doorlopende kostenposten.  
 

 De VVD blijft zich inzetten om de lage lasten kampioen van de regio te blijven. De OZB 
wordt geen groeiende melkkoe van de gemeente.  
 

 Daarnaast willen we zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Ook hierin wil 
de VVD de regio kampioen zijn. Dit geldt ook voor onze afvalstoffenheffing.   
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 Een goede financiële huishouding is van groot belang. Structurele uitgaven dekken met 
structurele middelen: inkomstenmeevallers worden niet gebruikt voor structurele extra 
uitgaven. De reserve is voor investeringen en slechte tijden (zoals ten tijde van de 
coronacrisis).  
 

 De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks 
eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is (een begroting-
in-1-oogsopslag en een jaarverslag-in-1-oogopslag).  
 

 En als er dan toch tekorten zijn, dan wordt eerst gekeken waar er bezuinigingen kunnen 
worden gevonden. De VVD zal zich kritisch opstellen tegen belastingverhogingen, lees 
lastenverzwaringen, om pijnlijke keuzes makkelijk op te lossen.  
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VI. Een duurzame gemeente die klaar is 
voor de toekomst 
 

6.1 Vol slimme en duurzame oplossingen 

Duurzaamheid heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld. Het onderwerp komt 
ondertussen in allerlei dagelijkse aspecten terug zoals het energieverbruik, mobiliteit en het 
scheiden van afval. De VVD steunt de landelijk gestelde klimaatdoelen om in 2050 volledig 
duurzaam te zijn. Wij nemen uiteraard onze verantwoordelijkheid over duurzame energie, 
maar wel binnen bepaalde grenzen. Er moet gekeken worden naar wat, waar, wanneer het 
beste ter verduurzaming kan. Teylingen wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door de bollenvelden. 
De VVD wil dit niet verloren laten gaan.  

 De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van 
innovatie en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe 
sectoren te steunen. Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het 
milieu, kopen we onze producten en diensten duurzaam en circulair in.  
 

 De VVD is groot voorstander van zonne-energie. Er moet daarom maximaal ingezet 
worden op het opwekken van zonne-energie op en geïntegreerd in infrastructuur. 
Daken van huizen en bedrijven, parkeerplaatsen maar ook bijvoorbeeld geluidswallen 
lenen zich hier goed voor.  
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 Wat hier volgens ons niet bij hoort, zijn zonneweides. Dit gaat ten koste gaat van de 
(groene) omgeving, van graslanden tot bollenvelden. En ook die zijn van belang. Niet 
alleen voor onze kwaliteit van wonen, maar ook voor de biodiversiteit. 
 

 Wij zijn niet tegen windenergie. Grote windmolens op het land in onze gemeente zijn 
voor ons echter niet aanvaardbaar. De effecten, zoals slagschaduw, horizonvervuiling, 
geluidsoverlast, psychische en lichamelijke problematiek zijn omvangrijk. De 
technologische ontwikkelingen staan gelukkig niet stil. Wij hebben er dan ook 
vertrouwen in dat bijvoorbeeld de windmolen zich of verder zal ontwikkelen tot een 
acceptabeler alternatief of dat zich nieuwe toepassingen zullen voordoen. Wij zijn 
daarom van mening dat, mede gezien dat zulke maatregelen grote impact op 
landschap en welzijn kunnen hebben, zorgvuldigheid op zijn plaats is.    
 

 Wij hebben ons  de afgelopen jaren hard gemaakt om biomassa uit de 
duurzaamheidsplannen te schrappen. Dit middel is namelijk niet duurzaam. Bossen 
worden elders op de wereld gekapt om vervolgens op een vervuilende wijze 
hiernaartoe vervoerd te worden ter verbranding. Een eventuele biomassacentrale krijgt 
géén plek in Teylingen. 
 

 De Rijksoverheid is dit jaar (2021) gestart met een marktconsultatie over kernenergie. 
Er gaat gekeken worden onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te 
investeren in kerncentrales in Nederland. Wij zijn voornemens om deze uitkomsten 
mee te wegen in lokale besluitvorming. Kernenergie geniet onze voorkeur omdat dit 
een veilige en efficiënte manier van verduurzamen is.  

Bij alle duurzame energiebronnen is er de uitdaging van een zekerheid op energie wanneer 
dat nodig is. Samen met andere partijen in de regio willen we meedenken hoe we hier met 
elkaar een oplossing voor kunnen vinden. Niemand wil en mag in het donker zitten. Als de 
opslag van energie kan plaatsvinden in Teylingen, bijvoorbeeld via waterstof of grootschalige 
accu’s, zullen wij de opties en mogelijkheden bezien vanuit het belang van de Teylingers. De 
elektrische auto kan hierin ook uitkomst bieden. Het is dan wel van belang dat de laadpalen 
infrastructuur op orde is. 

6.2 Faciliterend en verleidend te werk gaan 
 
Het verduurzamen moet gefaciliteerd worden vanuit de gemeente. Als het aan de VVD ligt, 
gaat de gemeente  huiseigenaren nooit dwingen tot het nemen van maatregelen. Wij menen 
dat we meer kunnen bereiken als we voor huiseigenaren te hoge drempels kunnen wegnemen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de (door inwoners ervaren) financiële drempel.  
 

 De financiële drempel willen wij aanpakken door bijvoorbeeld de rente van de 
duurzaamheidslening te verlagen naar 0%. De duurzaamheidslening is, zoals de naam 
ook aangeeft, een lening om duurzaamheidsmaatregelen mee te bekostigen. De VVD 
was, wegens het grote succes, voorstander van een verdubbeling van het budget. De 
gemeente kan hiermee veel mensen helpen, met een beperkt budget. Immers, de 
leningen worden terugbetaald. En dat geld kan weer opnieuw worden gebruikt. De 
mensen kunnen de besparingen op hun energierekening gebruiken om de lening terug 
te betalen.  Zeker als – zoals wij willen  – de lening mogelijk is met 0% rente. Want het 
is ook zaak dat mensen met een smallere beurs kunnen bijdragen aan de noodzakelijke 
verduurzaming. En in deze tijden hoeft dat de gemeente geen groot geld te kosten; 
immers, Teylingen heeft een algemene reserve die dat toestaat en mocht het nodig 
zijn, dan kan een gemeente als Teylingen tegen minimale (mogelijke zelfs 0) 
percentages lenen.  
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 In Teylingen is het onduidelijk wat nu de baten en de lasten van 
verduurzamingsmaatregelen zijn. En voor wie en wanneer. De VVD gaat er hard aan 
werken om dit voor de inwoners en het bedrijfsleven inzichtelijk te maken. Zo weet 
enerzijds de Teylinger wat een bepaalde maatregel zowel positief als negatief teweeg 
brengt en/of oplevert. Anderzijds kunnen wij als gemeenteraad dan sturen op wat we 
willen bereiken op het gebied van duurzaamheid.  
 

6.3 Betaalbaar, haalbaar en realistisch duurzaam verwarmen 
 
De Rijksoverheid heeft de ambitie om alle woningen in Nederland in uiterlijk 2050 van het gas 
af te hebben. Dat zou in Teylingen leiden tot het afkoppelen van 15.000 woningen, veelal 
particulier bezit. Wij zullen woningeigenaren nooit dwingen hierin mee te gaan. Onze inzet zal 
zijn dat we onze inwoners, ook hierin, vooral faciliteren in een beweging naar gasloos wonen. 
Dan zullen we dit vanuit de overheid dus ook aantrekkelijk moeten maken. Wij zullen ons hier 
in samenspraak met de inwoners op richten in de volgende 4 jaar. Maar eerst en vooral zal de 
VVD inzetten op het isoleren van woningen. Hetgeen dat immers niet verbruikt wordt, hoeft 
ook niet duurzaam opgewekt te worden. 
 

 Landelijk wordt er nu nagedacht over hoe de toekomst er uit zal zien zonder aardgas. 
De VVD volgt deze discussies en studies. Wij willen eerst een goed beeld hebben van 
de gevolgen, zoals van de kosten voor de burger en het bedrijfsleven. Wij  willen geen 
risico’s afwentelen op de burgers. 
   

 Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we 
ervoor dat inwoners een betaalbaar, haalbaar en realistisch alternatief aangeboden 
krijgen. 
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