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Voorwoord / Leeswijzer 
Dit verkiezingsprogramma van D66 Lisse is voor de komende vier jaar onze inzet en basis voor alles 
wat de revue passeert. Dit programma heeft de landelijke uitgangspunten als basis. Deze zijn 
vervolgens vertaald naar de gemeente Lisse.  

In het volgende hoofdstuk vindt u het verkiezingsprogramma in het kort. Hierin wordt kort en bondig 
uitgelegd wat de inzet van D66 Lisse is voor de komende vier jaar. U vindt hier tevens onze 
topprioriteiten. 

Vervolgens hebben wij per thema uitgewerkt wat D66 voor Lisse wil betekenen, te beginnen met 
voor D66 Lisse de belangrijkste thema’s: 

 
- Wonen  
- Klimaat 
- Onderwijs 

Vervolgens worden ook de andere thema’s op eenzelfde manier omschreven. De inhoud is niet 
uitputtend zodat dit verkiezingsprogramma leesbaar blijft. Mist u een specifiek onderwerp? Dan 
kunt u het landelijk verkiezingsprogramma van D66 raadplegen. Sommige onderwerpen komen in 
meer thema’s terug. 

We sluiten dit programma af met te vertellen waarom wij doen wat we doen. Deze 5 punten zijn de 
richtingwijzers waarop wij varen als D66. 
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Verkiezingsprogramma in het kort 

Lisse - een prachtdorp voor iedereen 

Lisse is een prachtig dorp, een heerlijke woonplek. Onze kinderen kunnen hier veilig opgroeien tot 
volwaardige burgers. Een plek met veel kansen voor ondernemers en vele ondernemers die de 
kansen succesvol weten te pakken. Het dorp biedt bezoekers en bewoners vele keuzes om hun vrije 
tijd op een prettige wijze door te brengen.  

Om haar aantrekkelijke karakter te behouden zal ook de gemeente Lisse in de komende 
raadsperiode antwoord moeten vinden op 3 uitdagingen. De landelijke woningmarkt zit op slot en 
dat heeft ook invloed op Lisse. D66 wil daarom keuzes maken hoe we de leefbaarheid en het dorpse 
karakter kunnen behouden. We willen ruimte vinden om de energietransitie zonder vertraging vorm 
te geven. Dat komt bovenop een structurele uitdaging om armoede te bestrijden en kansenrijkheid 
te bevorderen.  

Parallel wordt de gemeente Lisse geconfronteerd met een nieuwe financiële relatie met “Den Haag”. 
Deze omstandigheden maken deze verkiezingen misschien wel bepalender voor de toekomst dan in 
het verleden. Één ding is duidelijk, er zal een nieuw normaal worden gevormd. D66 Lisse heeft 
hierbij heldere ideeën en maakt heldere keuzes. Keuzes die nuance vragen. Om ervoor te zorgen dat 
verlies en winst gedragen zullen worden door alle Lissers. Ook in Lisse, willen we iedereen vrij laten, 
maar niemand laten vallen.  

De twee belangrijkste vragen met betrekking tot de woningmarkt in Lisse zijn hoe we doorstroming 
bevorderen en hoe we de beschikbare ruimte optimaal inzetten. Daarbij willen we het dorpse 
karakter behouden. Leegstand moet worden tegengegaan. Terreinen die hun functie hebben 
verloren moeten zo snel mogelijk worden herontwikkeld. Dat dient te gebeuren met het oog op de 
juiste mix van woningvoorraad, zodat voor alle generaties en voor alle woonwensen geschikte 
woningen beschikbaar zijn. En natuurlijk bouwen we woningen die voldoen aan de uitdaging die 
klimaatverandering aan ons stelt. 

Op het gebied van klimaat moet de energietransitie nu concreet vorm krijgen. Gezien de beperkte 
fysieke ruimte in de gemeente streven we er naar de ruimte voor meerdere doeleinden te 
gebruiken. Bijvoorbeeld maximalisatie van energieopwekking op daken. Verder moeten we ons 
voorbereiden op vaker extreem weer. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat de kwetsbare 
gebieden in ons dorp zijn, zodat inwoners niet verrast worden en gezamenlijk actie kunnen 
ondernemen. Duurzaamheid in bredere zin integreren we in alles wat we doen. Groene publieke 
ruimte beheren we met het oog op biodiversiteit. Als we bouwen, bouwen we tenminste 
energieneutraal. Door op het gebied van mobiliteit niet alleen de auto, maar ook de infrastructuur 
voor fiets en OV te versterken, versterken we ook het duurzame karakter. Duurzaamheid is nu 
immers gewoon (doen).  

Naast ondersteuning aan de landelijke inzet met betrekking tot onderwijs, realiseert D66 zich dat 
onderwijs een uiterst belangrijk instrument is om armoede te bestrijden en kansengelijkheid te 
bevorderen. Alle partijen in de keten zullen zich maximaal moeten inspannen om geen leerling thuis 
te laten zitten in verband met niet passend onderwijs. De beschikbare infrastructuur, zoals de 
bibliotheek, moet worden ingezet om taalachterstanden en laaggeletterdheid te bestrijden. 
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Wonen 

De nood is hoog! De woningmarkt zit op slot. Dit dwingt ons tot het maken van keuzes. We moeten 
ervoor zorgen dat ons landelijk en dorpse karakter behouden blijft. Daarom is D66 terughoudend als 
het gaat om grootschalige hoogbouw, al is dit op bepaalde plekken wel mogelijk. Door deze keuze 
wordt de opdracht nog belangrijker om onze beperkte ruimte zo optimaal mogelijk te gebruiken. We 
willen dat locaties die hun oorspronkelijke functie hebben verloren, zo snel mogelijk omgezet 
worden in woningbouwlocaties. Dat kunnen ook tijdelijke Tiny Houses zijn. We willen dat gebouwd 
wordt voor de lange termijn behoefte in Lisse, zoals meer mogelijkheden om lang thuis te blijven 
wonen en meer alleenstaanden. Om goed voorbereid te zijn op de aankomende vergrijzing zullen we 
daarom de woonvisie moeten aanvullen met een woon/zorg visie.  

Naast uitbreiding van de woningvoorraad, die vanzelfsprekend energieneutraal gebouwd gaat 
worden, moet ook de bestaande woningvoorraad worden verduurzaamd. Daarbij gaat de gemeente 
naast de woningeigenaar staan en niet erboven. We snappen namelijk de financiële en technische 
uitdaging die dit kan zijn. We doen het dan ook samen met inwoners en woningcorporaties. 

Daarmee wil D66 dat Lisse de mooie woongemeente blijft die het is. Met plek voor mensen die uit 
het dorp komen en hier willen blijven, maar ook voor mensen van buiten Lisse die richting de 
Bollenstreek willen komen. We willen onderzoeken hoe we als gemeente woningzoekenden 
voorrang kunnen geven op beleggers.  

D66 wil zich inzetten voor: 

• Realiseren van nieuwbouwprojecten voor specifieke doelgroepen (starters, alleenstaanden 
en ouderen) 

• Het herontwikkelen van de entrees van het dorp met nieuwbouw voor verschillende 
doelgroepen 

• Mogelijkheid voor starters uit Lisse om zich in Lisse te vestigen. Dit doen we onder andere 
door doorstroom uit bestaande woningen te bevorderen 

• Aanbieden van betaalbare (tijdelijke) huisvesting voor starters en alleenstaanden (koop en 
huur) 

• We willen de zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen toepassen 
• De starterslening blijft beschikbaar 
• De gemeente gaat ouderen die zelfstandig wonen proactief adviseren via stichting Veilig 

Wonen over hoe je veilig kunt zijn in en om je eigen woning 
• Nieuwe en duurzame woonvormen krijgen de ruimte, splitsen van grote woningen wordt 

mogelijk gemaakt 
• Verduurzamen van bestaande woningen door de gemeente, woningcorporatie en inwoners 

samen 
• Stimuleren van groene daken en tuinen. We willen meer groen en minder stenen op straat 

en in tuinen. Bijvoorbeeld door het inruilen van een stapel stenen tegen een plant of 
tuinadvies. We onderzoeken of we regentonnen beschikbaar kunnen stellen om zo 
waterverspilling tegen te gaan 

• Stimuleren van circulair bouwen 
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Klimaat 

We willen schone lucht, schoon water en natuur met een grote biodiversiteit. We moeten ruimte 
creëren voor bloemen, planten en insecten. Daar zijn we als mens afhankelijk van, dus moeten we er 
goed voor zorgen. Voor Lisse betekent dit dat we de natuur die we hebben behouden en zo mogelijk 
uitbreiden. We zullen de beschikbare ruimte optimaal en creatief moeten gebruiken. 

We willen een kleinere voetafdruk op de wereld. Dat betekent minder vervuilen en minder plastic. 
Circulair en tenminste energieneutraal bouwen. Minder fossiele energie gebruiken door te beginnen 
met zo veel mogelijk energie te besparen. Vervolgens willen we overstappen op hernieuwbare 
energiebronnen zodat volgende generaties geen probleem hebben met hun leefomgeving.  

Lisse is kwetsbaar voor de gevolgen van extreem weer. Zoals we hebben gezien bij de Van der 
Veldstraat in 2015. De Poelpolder is kwetsbaar voor droogte en extreme regenbuien. De aanwezige 
veengronden klinken in bij langdurige droogte met alle gevolgen van dien (voor bijvoorbeeld houten 
funderingen). 

Uiterlijk in 2050 is Lisse energieneutraal, maar hoe eerder hoe beter. We geloven: hoe meer mensen 
erbij zijn betrokken, hoe sneller de transitie zal verlopen. We vinden het belangrijk dat de 
energietransitie voor iedereen succesvol verloopt. 

We willen minder stenen in tuinen om bloemen, planten en insecten ruimte te geven. We kunnen 
ruimte vinden op gevels en daken, zowel voor biodiversiteit, energiebesparing als energieopwekking. 
We moeten die ruimte wel gebruiken! Per wijk wordt de beste energiebron gekozen en de beste 
manier van waterbergen. De gemeente, samen met energiecoaches, voorziet in advies, een lening of 
subsidie. Daarmee gaan we samen met eigenaren de uitdaging aan. We pakken kansen als ze zich 
voordoen en gaan proactief aan de slag.  

D66 wil zich inzetten voor: 

• We gaan samen met inwoners bestaande huizen isoleren 
• Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat de kwetsbare gebieden in ons dorp zijn, zodat 

inwoners niet verrast worden en we gezamenlijk actie kunnen ondernemen 
• Het rioleringsplan wordt een toekomstbestendig waterbeheerplan 
• Optimaal combineren van verschillende functies op het gebied van energievoorziening en 

andere openbare ruimtelijke functies. We integreren zonnepanelen in geluidswallen en 
(parkeer)daken; combineren windmolens met zonnepanelen tot energietuinen; we 
combineren dijkbescherming met biodiversiteit en energieopwekking. We verwerken de 
hernieuwbare energieopwekking zoveel mogelijk langs en in infrastructuur 

• De eerste Lissese Energiecooperatie door partijen uit te nodigen om deel te nemen 
• Onderzoeken voor elk dak samen met de eigenaar wat er op kan: isolatie, energieopwekking 

door middel van zonnepanelen, of bijdragen aan biodiversiteit door het dak te vergroenen 
• Iedereen praat mee over de energietransitie: op school, online, en op een locatie in jouw 

wijk. Over 4 jaar is er een representatieve groep inwoners betrokken 
• De duurzaamheidsprijs Bollenstreek wordt een jeugdprijs ter waardering, promotie en 

inspiratie van duurzame jongeren 
• Een loket voor ondernemers waar ze met vragen over verduurzaming terecht kunnen  
• Minimaal energieneutraal bouwen 
• Het vergemakkelijken van de overgang voor bestaande woningen, via gezamenlijke inkoop, 

voorbeeldwoningen en energiecoaches   
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• Openbaar groenbeheer vanuit het oogpunt van biodiversiteit. Daarbij past dat we ons 
blijven inzetten voor de bij: het bijenlint Bollenstreek krijgt alle ruimte en we doen mee aan 
Maai Mei Niet en Kleur Keur 

• Stimuleren via Operatie Steenbreek dat iedereen zijn tuin vergroent. Dit zorgt voor minder 
hitte, betere afwatering en meer biodiversiteit en CO2 opname  

• Als er ondergrondse aanpassingen gedaan moeten worden, nemen we ook meteen andere 
werkzaamheden mee zoals de aanleg van glasvezel en betere waterafvoer 

• Het totaalplaatje van duurzaamheid zichtbaar maken: wat kost het verbruik van veel energie 
en grondstoffen in je dagelijks leven? Hoe werken we toe naar een circulaire economie? Wat 
kost afval?  

• We willen minder restafval en een systeem waarbij de vervuiler wel betaalt 
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Onderwijs 

Kansengelijkheid voor jong en oud blijft een prioriteit voor D66. Onze kinderen, maar ook 
volwassenen moeten de mogelijkheid hebben zich voortdurend te kunnen ontwikkelen.  

Onze leerkrachten doen fantastisch werk. Niet alleen in het lesgeven, maar ook in het ontdekken van 
mogelijke oorzaken waardoor een leerling wat minder goed mee kan komen. De oorzaken hiervan 
zullen voor elke leerling anders zijn. Om leerkrachten in staat te stellen zich maximaal op die 
individuele leerling te richten, is goede ondersteuning van essentieel belang. Geld dat voor die 
ondersteuning bedoeld is, moet zo goed mogelijk gebruikt worden. Geen enkel kind zit zonder 
onderwijs thuis! 

Ook in 2022 en verder zullen we nog geconfronteerd worden met de gevolgen van de Coronacrisis. 
Juist ook voor leerlingen en studenten is dat een zware periode (geweest). Als eerste heeft de 
coronacrisis een onwenselijke, praktische tweedeling bloot gelegd. Tussen kinderen die toegang 
hadden tot apparatuur die je vandaag de dag nodig hebt voor school en zij die die toegang niet 
hadden. D66 wil deze tweedeling aanpakken. Wij zorgen ervoor dat ieder kind over ICT-apparatuur 
beschikt die goed werkt.  

Ten tweede heeft Corona voor achterstanden gezorgd. Aandacht voor leerlingen die door de 
gevolgen van de coronacrisis wat achterstand hebben opgelopen blijft belangrijk. Achterstanden niet 
alleen in harde prestatienormen. Ook de bredere ontwikkeling heeft onder druk gestaan. D66 wil 
graag de verbinding blijven leggen tussen het rijke aanbod aan cultuur en het primair en voortgezet 
onderwijs in Lisse. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen in aanraking blijven komen met kunst en 
cultuur. Het is daarom belangrijk dat buiten het hebben van goede scholen ook deze andere 
instellingen de aandacht blijven houden die ze verdienen.  

Naast kunst en cultuur is ook sporten en bewegen binnen het onderwijs een belangrijk thema voor 
D66. Nog niet iedere leerling krijg 3 uur gymles per week. D66 blijft zich inzetten om kinderen 
voldoende te laten bewegen tijdens schooltijd.  

Naast de schoolvakken, Kunst & Cultuur en Sport, vindt D66 vindt het belangrijk dat kinderen op 
jonge leeftijd kennismaken met onze democratie en hoe deze werkt.  Lisse houdt ieder jaar de 
kindergemeenteraad. In dit leuke en leerzame project komen kinderen in aanraking met politiek en 
leren zij debatteren, naar elkaar luisteren en keuzes te maken. De kinderraad moet daarom ook de 
komende 4 jaar gehouden worden. Ook willen de komende raadsperiode onze eigen 
kinderburgemeester. 

Om kansenongelijkheid voor volwassenen te reduceren dient de mogelijkheid voor Levenslang Leren 
te worden aangeboden. Hierin spelen onze culturele instellingen, de bibliotheek en de 
volksuniversiteit een rol. De bibliotheek van Lisse wordt door D66 gekoesterd. Op deze plek heeft 
iedere Lisser toegang tot zelfontwikkeling. D66 ziet grote kansen voor het TaalPact dat dit jaar is 
begonnen. TaalPact pakt laaggeletterdheid aan en helpt mensen de taal beter te begrijpen. Als 
gemeente kunnen wij zelf ook ons steentje bijdragen door de communicatie naar inwoners te 
schrijven in begrijpelijke taal. 

D66 wil zich inzetten voor: 

• Geen kind zit thuis zonder onderwijs, Punt! 
• Ieder kind verdient de aandacht die het nodig heeft. Geld voor speciaal onderwijs en 

ondersteuning op het reguliere onderwijs komt op de juiste plaats terecht 
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• Wegwerken van achterstanden bij leerlingen door de coronacrisis, zij krijgen hiervoor 
ondersteuning 

• Onderzoek hoe we kinderen uit gezinnen met een wat kleinere portemonnee kunnen blijven 
ondersteunen met de juiste ICT-middelen 

• Samen met scholen stimuleren we het op de fiets naar school gaan. Te voet of op de fiets 
krijgt voorrang. Daar richten we de omgeving ook op in door o.a. de verkeersveiligheid te 
vergroten 

• Minimaal 3 uur gymles per week voor iedere leerling 
• Scholen in Lisse zorgen ervoor dat leerlingen geregeld in aanmerking komen met kunst en 

cultuur 
• De kindergemeenteraad wordt jaarlijks georganiseerd 
• Scholen worden gestimuleerd en begeleid om hun gebouw te verduurzamen. Uiterlijk in 

2030 is elke school energiezuinig (label A+) 
• Daarom kiezen we voor de Klarinet voor vernieuwbouw en krijgt de Lisbloem een nieuw 

gebouw 
• De bibliotheekfunctie blijft behouden. In welke vorm gaan we over in gesprek 
• We bestrijden laaggeletterdheid en doen als gemeente actief mee aan het TaalPact 
• Nieuwkomers in onze gemeente krijgen proactief ondersteuning vanuit de gemeente om de 

taal goed onder de knie te krijgen. Om hun kansen te vergroten 
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Sporten & Bewegen 
  
Sport biedt kansen om mee te doen in de samenleving. Het is een belangrijke voorwaarde voor een 
gezond en lang leven. Het geeft ontzettend veel plezier en brengt veel mensen samen. Het verbindt.  
Daarom moet sporten voor iedereen uit ons dorp toegankelijk zijn. Voor Lissers met verschillende 
achtergronden: jong en oud, arm en rijk, met of zonder beperking, bij een vereniging of op één van 
de fitpleintjes. 
Met zijn rijke verenigingsleven beschikt Lisse over een sterk fundament. Een fundament met een 
grote mate van zelfredzaamheid van sporters, verenigingen en andere sportaanbieders. D66 blijft 
zich inzetten om dit te ondersteunen. Zodat we het sportklimaat behouden waar iedereen in Lisse 
wat aan heeft. We zijn trots op de stappen die we de afgelopen 4 jaar al hebben gezet. Door ons is 
immers het sportakkoord gerealiseerd.  
Sport is onderdeel van een gezonde leefstijl. Ook deze bevorderen blijven we voortzetten. 
  
D66 wil zich inzetten voor: 

- Inwoners die het sporten niet kunnen betalen blijven we als gemeente helpen; Alle kinderen 
kunnen sporten, daarom blijft het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  

- D66 wil dat de gemeente zich inspant om mensen met een beperking te laten deelnemen 
aan sport en bewegen.  

- Er komt 1 buurtsportcoach voor kinderen met een beperking. Zodat kinderen met een 
beperking samen met andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen. 

- De buurtsportcoaches krijgen ruimte om in de gemeentelijke sportaccommodaties zelf 
sportactiviteiten te organiseren. 

- We houden de verbinding met sportverenigingen en geven een vervolg aan het 
sportakkoord. 

- We stimuleren initiatieven van inwoners die activiteiten ontwikkelen in het teken van 
sporten en bewegen zoals bijv. Wandelgroepen. 

- D66 ziet het gebruik van parken en fitpleinendoor sportprofessionals, bijvoorbeeld voor 
bootcamps en looptrainingen, als wenselijke vormen van nieuw ondernemerschap dat 
aansluit op de veranderende sportbehoefte van veel Nederlanders. 

- We onderzoeken hoe sportaccommodaties ook door nieuwe sportprofessionals gebruikt 
kunnen worden. 

- We stimuleren het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties.  
- Bij nieuwbouw en ruimtelijke (her-) inrichting maken we afspraken over een groene en 

beweegvriendelijke omgeving. 
- We zetten in op gezonde (sport)kantines en maken alle sportvelden en accommodaties 

rookvrij 
- We stimuleren en begeleiden verenigingen om sportaccommodaties te verduurzamen. 
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Mobiliteit 
 

De bereikbaarheid van Lisse staat, zeker in het Keukenhofseizoen, onder druk. Deze bezoekers zijn 
van harte welkom, maar deze drukte vraagt om oplossingen. In het seizoen kan station Lisse een 
bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op de toegangswegen. Structureel is echter een 
additionele hoogwaardige OV-verbinding noodzakelijk, evenals de uitbreiding van het netwerk van 
(snelle) fietspaden. Lisse wil letterlijk verbonden blijven met de regionale ruimtelijke ontwikkelingen, 
zoals de mogelijke doortrekking van de Noord-Zuid lijn naar Hoofddorp en de ontwikkeling van de 
dubbeldorpen. Een andere concrete opgave is de bereikbaarheid als straks huizen zijn gebouwd bij 
het project Geestwater / Dever-Zuid.  

D66 wil zich inzetten voor: 

• Flexibele parkeernomen in het centrum d.m.v. deelgebieden 
• Betere ov-verbindingen naar de grote stad. HOV-verbinding(en) richting Schiphol afhankelijk 

van de ontwikkeling van de dubbeldorpen 
• Goede zuidelijke ontsluiting van Lisse is nodig in het licht van de woningbouwprojecten 

aldaar 
• Openen van Station Lisse tijdens het Keukenhofseizoen 
• “Het Vierkant” volledig autovrij maken, maar wel fietsvriendelijk 
• Meer aandacht voor veilige verkeerssituaties rond scholen 
• Samen met Haarlemmermeer een lobby voor betere Oost / west verbindingen  
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Cultuur 

Cultuur is van levensbelang voor de samenleving. Het draagt bij aan gemeenschappelijke beelden en 
ervaringen. Het zorgt voor verbinding. Van een tentoonstelling van een klassieke schilder in De 
Zwarte Tulp tot de dagelijkse maaltijd verheffen tot kunst in het LAM. Van de feestweek tot een 
bruisend vol Floralis. Het behouden van de functie van de bibliotheek. Wij vinden elke vorm van 
cultuur belangrijk.  

Cultuur draagt bij aan de vitaliteit van het dorp. Het trekt bezoekers aan, wat kansen creëert voor de 
lokale economie. Het is dan ook een belangrijke economische sector. Wij steunen kunst en cultuur 
en zijn bereid om hierin te investeren. Landelijk heeft D66 zich vanaf het begin van de uitbraak van 
de coronacrisis ingezet voor steun aan de culturele sector. Ook lokaal bezuinigen we niet op cultuur. 
We geven kunstenaars, groot en klein, uitzicht op leven na corona, ook als daar tijdelijk extra 
middelen voor nodig zijn.  

Cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van iedereen. Alle Lissers, ook met een wat kleinere 
portemonnee moet kunnen genieten van al het aanbod dat Lisse rijk is. 

D66 wil zich inzetten voor: 

• D66 vindt de bibliotheekfunctie belangrijk om te behouden, over de vorm gaan we in 
gesprek 

• Floralis is het cultureel centrum van Lisse 
• We brengen meer cultuur naar het dorpscentrum, door creatief om te gaan met 

winkelpanden die even niet worden gebruikt 
• We stimuleren een goede samenwerking tussen onze culturele instellingen en het primair en 

voortgezet onderwijs 
• Historische panden blijven behouden, we worden creatief om een nieuwe functie te vinden, 

indien noodzakelijk 
• We stimuleren ontmoeting van kunstenaars onderling 
• Kunst en cultuur is voor iedereen toegankelijk via bijvoorbeeld het Jeugdfonds Sport en 

Cultuur, kunst in de openbare ruimte, live muziek op het Vierkant en Gluren bij de Buren 
• Er komt naast het Jeugdfonds Sport en Cultuur ook een variant voor volwassenen 
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Economie 
 

D66 staat voor een faciliterende gemeente die de kansen voor ondernemers, de middenstand, ZZP-
ers, start- en scale-ups vergroot. Beperkingen die niet meer van deze tijd zijn, halen we weg. We 
spelen in op de behoefte van ondernemers en inwoners. Tegelijkertijd opereren we voorlopig nog in 
de schaduw van de coronacrisis. Het is nog niet duidelijk in welke mate deze pandemie tot 
structureel minder winkels gaat leiden, of tot meer behoefte aan flexibele werkplekken omdat niet 
iedereen thuis een geschikte werkplek heeft. In elk scenario geldt dat goede internetverbindingen 
alleen maar belangrijker worden. Dus D66 wil dat glasvezel na de buitengebieden ook in het dorp 
breed beschikbaar komt.  Om leegstand en verloedering tegen te gaan, mogen (winkel)panden 
flexibeler worden gebruikt. De mogelijkheden om panden in te zetten voor (tijdelijke) 
flexwerkplekken of als een culturele showcase dienen te worden verruimd. Het winkelcentrum 
aantrekkelijk houden door leegstand tegen te gaan, vermindert de kans op verdere leegloop. En D66 
wil een aantrekkelijk dorp behouden! Ook de weekmarkt is daarbij belangrijk. De gemeente 
ondersteunt hierin verder door de toegankelijkheid in stand te houden door middel van een passend 
parkeerbeleid? 

Nieuwe ideeën en evenementen in het centrumgebied of op het Keukenhofterrein worden met 
open armen ontvangen. Regelgeving staat in dienst van het doel, onder andere veiligheid. D66 wil 
eigenaren van het winkel- en horecavastgoed stimuleren om het centrum van Lisse continu te 
verbeteren en toegankelijk te maken voor nieuwe winkelconcepten. Samenwerkingen van 
ondernemers gericht op het vergroten van de aantrekkingskracht en de sfeer in het centrumgebied 
worden gefaciliteerd.  

Het centrum van Lisse is met een horecaplein op het Vierkant erg gezellig.  Het beleid is erop gericht 
om de sterke punten nog verder te versterken door horecaondernemers en retailers te faciliteren.  

D66 wil zich inzetten voor: 

• Versterken van het centrum van Lisse samen met winkeliers 
• Ontwikkelen van instrumenten om leegstand in het centrum tijdig tegen te gaan. Hierbij kan 

worden gedacht aan ander gebruik toestaan, versnelde herontwikkeling of verplaatsing van 
winkels 

• Tegengaan van verloedering door actief met eigenaren in gesprek te gaan om locaties op te 
knappen 

• Toestaan van woon/werk combinaties waar het kan of wenselijk is, ook als hier een 
bestemmingsplan voor moet wijzigen 

• Het Vierkant wordt verder ontwikkeld om het nog aantrekkelijker en veiliger te krijgen. 
• Meer profijt voor het Dorpshart van de ruim 1,4 miljoen toeristen die tijdens de 

bollenperiode onze streek bezoeken 
• De weekmarkt versterken tot een toeristische markt tijdens het lente- en bollenseizoen 
• Nu er in het buitengebied begonnen is met het aanleggen van glasvezel internet moet ook 

centrum deze snelle internetverbinding krijgen 
• Lisse als een perfecte plek om vanuit ontmoetingsplekken en de horeca hybride te werken.  
• Supermarkten blijven op zondag lang open 
• De gemeente heeft een welwillende houding richting ondernemers 
• Een brede discussie over het gebruik van parkeerruimte in het centrum 
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• Economische samenwerking tussen de Duin- en Bollenstreek versterken met o.a. kijken of 
een bestuurlijke fusie hieraan bij kan dragen 

• Doorgaan op de ingeslagen weg met de Greenport en Economic Board Duin- en Bollenstreek 
om nog meer aansluiting te vinden binnen de regio 

• Actief innovatiebeleid voeren om het vestigingsklimaat in Lisse zo optimaal te maken 
(digitale infrastructuur, duurzaamheid, sociale ondernemingen) 

• Werken in de Randstad, wonen in Lisse. Hiervoor zijn snelle(re) en meer OV-verbindingen 
nodig. 

• Ondernemersloket en begeleiding intensiveren 
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Sociaal domein 
 
De gemeente wordt voor steeds meer vormen van zorg verantwoordelijk. Hierdoor wordt zorg, 
terecht, dicht bij de inwoners georganiseerd. Deze taken drukken echter ook op de begroting van de 
gemeente. D66 vindt dat er structureel meer geld vanuit het Rijk moet komen.  
 
Dat is niet de enige oplossing. Als gemeente moeten we ook zoeken naar oplossingen om deze 
zorgtaken zo optimaal mogelijk uit te voeren en moeten we kritisch zijn op welke zorg op welk 
moment geboden wordt. Hierdoor ontlasten we bepaalde vormen van zorg of ondersteuning, zodat 
mensen het nodig hebben op tijd aan de beurt zijn. Om de juiste zorg, zo snel mogelijk aan de juiste 
behoefte te koppelen hebben we de afgelopen 4 jaar de integrale toegang (voor ieder 1) naar 
ondersteuning en zorg opgezet. 
 
De fantastische rol van professionals en mantelzorgers kunnen we niet onderschatten. We moeten 
professionals erkennen door hun ruimte te geven. Mantelzorgers verdienen onze aandacht en 
ondersteuning. Daarbij moeten we samen met de ketenpartners optrekken. Ook moet de gemeente 
faciliterend optreden, bijvoorbeeld bij aanvragen voor vergunningen om zorg dichtbij huis te 
organiseren. 
 
Om zorg voor iedereen betaalbaar te houden, ondersteunt D66 Lisse het invoeren van een 
inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten voor maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke 
ondersteuning moet voor iedereen beschikbaar zijn, mensen met een relatief hoog inkomen kunnen 
echter best een steentje bijdragen in de kosten.  
 
Maar voor alles, is voorkomen uiteindelijk beter dan genezen en daarom wil D66 Lisse nog meer 
inzetten op preventie, door samenwerking tussen maatschappelijke partners te versterken. 
 
D66 wil zich inzetten voor: 
 

• Structureel meer geld vanuit het Rijk om alle taken binnen het sociaal domein goed uit te 
kunnen voeren zonder wachtlijsten. 

• We gaan door op de ingeslagen weg die ervoor moet zorgen dat de juiste zorg geboden 
wordt. 

• We kijken kritisch naar trajecten van zorgaanbieders. Cliënten die een minder lang traject 
nodig hebben creëren ruimte voor cliënten met een intensiever traject. 

• We zetten in op vroegsignalering. Hierbij willen we maatschappelijke partners (zoals 
sportverenigingen en culturele verenigingen) meer betrekken. Zij verbinden de maatschappij 
en zien daarom ook eerder wanneer het wat minder goed gaat met iemand. 

• We treden actief in contact met mantelzorgers, zodat deze de juiste ondersteuning kunnen 
krijgen in de vorm een adempauze.  

• Vergunningaanvragen gerelateerd aan mantelzorg worden niet in de weg gezeten door 
regelzucht. We gaan uit van wat wel kan. 

• We verdelen ontmoetingsplaatsen over wijken om het ontmoeten van inwoners makkelijker 
te maken om zo o.a. eenzaamheid tegen te gaan. 

• We onderzoeken of er een Odensehuis (voor beginnende dementerenden en hun naasten) 
kan komen in Lisse. 

• D66 Lisse ondersteunt het mogelijk invoeren van een inkomensafhankelijke component in 
de maatschappelijke ondersteuning.
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Inclusiviteit 

 

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het 
nodig heeft. Want vrij is niet alleen, we vormen immers samen onze maatschappij.  

Wij geloven dat mensen pas echt vrij zijn, als ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen. Als 
ze eerlijke kansen hebben om er iets van te maken in het leven. Als ze zich geen zorgen hoeven te 
maken over hun huis of hun inkomen, als het een keer tegen zit. Als de democratie zo werkt, dat 
iedereen kan meepraten en wordt gehoord. En als de wereld waarin we leven ook van waarde is 
voor generaties na ons. Om die reden zullen D66’ers altijd vechten voor individuele vrijheid. Voor 
gelijke kansen. Voor een overheid die mensen niet laat vallen. Voor een rechtsstaat waar je op kan 
rekenen. 

D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar 
een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over 
hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen wij voor een dorp 
waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. 

 

D66 wil zich inzetten voor:  
• Een dorp dat voor iedereen fysiek toegankelijk is, dus ook voor mensen slecht ter been 

zijn of slechtziend 
• Een dorp dat voor iedereen sociaal toegankelijk is. Bij polarisatie luisteren en verbinden 

wij. Bij eenzaamheid, nodigen wij mensen uit. Tegen discriminatie, op welke grond dan 
ook, treden we hard op.  

• Een dorp dat voor iedereen financieel toegankelijk is. 25% sociale huurwoningen bij 
nieuwbouw, geen stigma op armoede, en het Jeugdfonds Sport en Cultuur deelt 
kermiskaartjes uit zodat kinderen mee kunnen met hun vriendjes. 

• Iedereen kan zoveel mogelijk mee komen in de maatschappij, via onderwijs en hobby’s.  
• Aandacht voor discriminatie op basis van etniciteit, gender, geaardheid en elke andere 

basis door welke (overheids)instantie dan  ook. 
• Maatschappelijke stages bij inclusieve organisaties voor jongeren 
• Een podium voor mensen die met inclusiviteit bezig zijn door ze uit te nodigen in de 

gemeenteraad. 
• Het toetsen van beleid op inclusiviteit 
• Een houding van constructief kritisch meedenken 
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Bestuur & Financiën 
  
D66 staat voor een effectieve organisatie in Lisse. Niet te groot, zodat er (financiële) ruimte is voor 
de uitvoering van alle plannen uit dit programma. Maar ook niet te klein, want elke inwoner moet 
aan het loket in Lisse geholpen worden.   
 
D66 staat ook voor een toekomstbestendig financieel beleid, waarbij we tegenvallers beter kunnen 
opvangen.  Lisse heeft goede voorzieningen en deze houden wij graag in stand. We streven er 
daarbij wel naar de gemeentelijke lasten alleen trendmatig te verhogen. En we blijven scherp op de 
kosten. 
  
Inwoners worden actief betrokken bij alles wat hen aangaat. De gemeenteraad heeft hierin een 
voorbeeldfunctie. De gemeente doet haar best een zo divers mogelijke doelgroep te betrekken. 
Jongeren praten mee over de nieuwe locatie van het jongerenwerk; kinderen oefenen met 
besluitvorming in de Kindergemeenteraad; iedereen praat mee over hoe zijn woning van het gas af 
gaat, we geven mensen een podium die dat verdienen, om wat voorbeelden te noemen. Ook 
mensen die weinig tijd hebben of denken onvoldoende kennis te hebben, bereiken we: het gaat 
tenslotte over ons allemaal. Eerder organiseerden we een jongerentop en zetten we het Digipanel 
op. Volgende stappen zijn een burgerpanel en andere vormen van participatie . Zo geven we samen 
vorm aan onze toekomst. 
  
Als inwoners, ondernemers, of verenigingen met een initiatief komen dan denkt de gemeente vanuit 
“Ja, mits …” en faciliteert. De gemeente staat midden in de samenleving en dat verwachten we ook 
van ambtenaren, raad en college. Via de meest uitgebreide vormen van participatie komen we tot 
de beste resultaten. Communicatie vanuit de overheid moet helder zijn en zodat iedereen weet wat 
er verwacht kan worden. 
  
Regionale samenwerkingsverbanden helpen ons in de uitvoering maar we blijven scherp op de 
democratische legitimiteit. De gemeente Lisse werkt nauw samen met Hillegom en Teylingen via de 
ambtelijke organisatie HLTsamen. HLTsamen werkt aan verdere verbetering van kwaliteit en 
kostenniveau onder andere op het gebied van (telefonische) bereikbaarheid en het snel en goed 
afhandelen van vragen en verzoeken van inwoners en ondernemers.  
  
Een volgende stap in de doorontwikkeling kan een bestuurlijke fusie zijn. Logische partners zijn 
Hillegom en Teylingen. Maar wie verder uit de Bollenstreek wil aansluiten is welkom. 
  
De gemeente denkt en doet duurzamer dan voorheen. In aanbestedingstrajecten en in de 
organisatie wordt duurzaamheid zoveel mogelijk geïntegreerd. 
 
 D66 wil zich inzetten voor: 

• Een volgende stap in participatie: co-creatie, burgerpanel en een kinderburgemeester. 
• Iedereen denkt en doet mee. 
• We zijn een groene organisatie in een duurzaam gemeentehuis. 
• We blijven werken aan een effectieve organisatie (HLTsamen). 
• We willen gemeentelijk vastgoed openstellen voor gebruik door maatschappelijke 

organisaties. 
• We zijn voor een bestuurlijke fusie. 
• We streven naar een raadsakkoord op hoofdlijnen zodat het politieke debat later per 

onderwerp de ruimte krijgt. 
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• Uitgangspunt is dat gemeentelijke lasten de komende jaren slechts trendmatig worden 
verhoogd. 
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De 5 richtingwijzers van D66 Lisse 
 
1. Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen.  
 
D66 ziet de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn creatief en in staat om zelf oplossingen 
te vinden. Wij willen dat de gemeente de kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen 
ondersteunt en ruimte geeft. Uitgangspunt daarbij is dat wat mensen zelf en samen kunnen doen 
belangrijker is dan wat de overheid kan doen. Participatie speelt hier een prominente rol in. Wij 
vinden dat de gemeente meer ruimte moet bieden aan inwoners voor eigen initiatief. We geloven in 
participatie en partnerschap.  
 
2. Wij denken en handelen met een open houding voor samenwerking.  
 
D66 vindt dat bij het verder ontwikkelen van de participatiesamenleving ook een participerende 
overheid hoort. De gemeente Lisse staat midden in de samenleving en werkt samen met 
ondernemers, verenigingen, stichtingen en individuele inwoners. D66 betrekt inwoners en komt zo 
tot co-creaties. Wij verwachten dat, naast het college, ook ambtenaren en de raadsleden Lisse 
ingaan om hun werkbezoeken te betrekken in de besluitvorming. D66 is voorstander van een fusie 
met aangrenzende gemeenten.  
 
3. Wij belonen initiatief en delen welvaart.  
 
Economische bedrijvigheid verdient ruimte voor ontwikkeling. Wij streven naar economische 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van zoveel mogelijk mensen. De gemeente helpt mensen binnen 
hun eigen mogelijkheden om zelf in hun onderhoud te kunnen voorzien of mee kunnen doen. De 
gemeente zorgt voor een (sociaal) vangnet voor mensen die zichzelf niet kunnen redden. D66 ziet dit 
als een gezamenlijke Lissese verantwoordelijkheid.  
 
4. Wij streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving.  
 
D66 treedt de wereld om ons heen met respect en mededogen tegemoet en maakt zich sterk voor 
een leefbare omgeving. Natuur en cultuur zijn belangrijk voor een leefbare en aantrekkelijke 
omgeving, voor ons én toekomstige generaties. We hebben terechte zorgen om de wereld van 
morgen en daar handelen we naar. Het Parijsakkoord zal in Lisse worden uitgevoerd  
 
5. Wij koesteren onze grondrechten en gedeelde waarden.  
 
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid 
voor en gelijkwaardigheid van iedere mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, of 
herkomst. Wij vinden het belangrijk dat mensen uit hun eigen religieuze of maatschappelijke 
overtuiging kunnen kiezen. Wij steunen ook openlijk LHBTI’ers. Veiligheid voor alle inwoners, 
wederzijds respect en tolerantie zijn hierbij uitgangspunten. In al onze besluitvorming staat de 
gelijkwaardigheid centraal.  


