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Trilokaal, het alternatief voor “politiek Den Haag” 

Trilokaal, dé grootste lokale partij voor Teylingen 
Trilokaal is de grootste lokale partij in Teylingen. Al sinds de fusie naar de gemeente Teylingen in 
2006 zet Trilokaal zich in om een constructieve bijdrage te leveren aan deze schitterende gemeente, 
met speciale aandacht voor jongere en oudere inwoners, starterswoningen, de best mogelijke zorg, 
een betrouwbare overheid en kansen voor ondernemers. Dat doen wij op onze eigen, positieve 
manier. Ons bestaan als lokale partij maakt ons wendbaar en flexibel bij elk nieuw of veranderend 
thema, zonder ruggenspraak met politiek Den Haag. Wij denken niet in links of in rechts. Wij staan 
voor onze eigen inwoners en het denken in oplossingen. Trilokaal is er voor alle Teylingers!  
 
In de voorbijgaande vier jaar hebben we als coalitiepartij onze verantwoordelijkheid genomen om 
Teylingen nog een stukje mooier te maken. Met uw steun willen wij dat ook graag doorzetten de 
komende jaren!  
 
Trilokaal staat voor:  

• De eigen inwoners. U, de Teylinger.  

• Een kleinschalige, dienstbare gemeente, waar de klant centraal staat (van inwoners tot 
ondernemers) en waar gewerkt wordt met de menselijke maat 

• Een krachtig sociaal domein, waar de gemeente een passend vangnet biedt voor iedereen 
die hulp nodig heeft 

• Drie kernen met een eigen identiteit, waar alle Teylingers prettig kunnen wonen, werken en 
recreëren 

• Een groene gemeente die groen blijft en het liefst nog veel groener wordt 

• Een betrouwbare overheid met sluitend financieel beleid  
 
Trilokaal wil:  

• Niet verder fuseren in de regio, ambtelijk of bestuurlijk. De afstand van de politiek naar de 
inwoners wordt anders alleen maar groter 

• Bouwen voor alle doelgroepen, met aandacht voor starters en goedkopere koopwoningen 

• Samen met de ondernemers werken aan een breed gedragen ondernemersklimaat 

• Een breed gedragen, betaalbare en realistische duurzame toekomst 

• Het sociaal domein versterken met de komst van een sociale zorgkaart, een passender 
budget voor de jeugdzorg in Teylingen, een onderkomen voor onze veteranen en meer 
aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers in Teylingen 

• Jongeren meer betrekken bij de lokale politiek 

• Levendige, bereikbare en toegankelijke centra in alle drie de dorpskernen 

• Actief werk maken van de nasleep van Covid-19, zodat inwoners en ondernemers geen 
grotere schade oplopen en de volksgezondheid niet in het geding komt 

 

Meedoen? 
Doet u mee met onze campagne 2022 en ook in de jaren daarna? We komen graag in contact met 
inwoners van Teylingen die lokaal politiek actief willen worden. U bent altijd welkom bij onze 
fractievergadering! Mail ons, via bestuur@trilokaal.nl of kijk op www.trilokaal.nl.  
 

 

mailto:bestuur@trilokaal.nl
http://www.trilokaal.nl/
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1. Fantastisch wonen in een groen Teylingen 
➔ Teylingen is groen, blijft groen en wordt groener. Meer bomen, meer groen. Het kan!  
➔ De jeugd heeft de toekomst. Trilokaal wil jongeren meer betrekken bij de lokale politiek 
➔ We blijven stevig doorbouwen voor alle doelgroepen, met aandacht voor het segment 

goedkopere koop 
 
Bouwen! 
Er is nog altijd een groot tekort aan woningen in Teylingen. Trilokaal zet zich in voor lokale 
bouwprojecten en betaalbare koop- en huurwoningen, in de juiste verhouding voor iedere 
leeftijdscategorie. Aan de minimale grens van 30% sociale bouw bij nieuwbouwprojecten 
wordt niet getoornd.  
 
Iedere inwoner die een woning nodig heeft, moet deze ook kunnen verwerven, in het 
segment waarin gezocht wordt. Dus zowel (sociale) huur als (betaalbare) koop. Daarbij wil 
Trilokaal een lans breken voor de groep die nu tussen wal en schip valt, namelijk de groep 
veelal jonge, hoogopgeleide mensen die een betaalbare koopwoning wil bemachtigen.  
 
Nieuwe bouwinitiatieven- en projecten vanuit de maatschappij zoals de Knarrenhof juichen 
we van harte toe en willen we verder onderzoeken. Ook duurzame en energieneutrale 
bouwinitiatieven bieden grote kansen als zinvolle investering.  
 
De tijd van “cowboys” op de vastgoedmarkt is wat Trilokaal betreft voorbij. We moeten de 
markt voor starters beter beschermen tegen invloed van buitenaf (zoals investeerders) zodat 
de huizen gekocht worden door de mensen voor wie ze bedoeld zijn. Trilokaal wil dat er 
spoedig zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding wordt gerealiseerd voor alle 
nieuwbouwwoningen in Teylingen. Daarnaast willen wij onderzoek doen naar het invoeren 
van deze plicht voor ALLE woningen in Teylingen onder de NHG-grens of hoger. 
 
Trilokaal wil graag in gesprek met betrokken partners om de doorstroming van woningen in 
Teylingen te verbeteren. Daarbij stimuleert Trilokaal dat iedereen zich inschrijft bij 
woningnet Holland Rijnland, vooral jongeren vanaf 18 jaar. 
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Bouwen en het buitengebied 
Hoewel bouwen van enorm belang is, moeten we voorkomen dat ons buitengebied 
volgebouwd wordt met allerlei woningen. Toch moeten er nieuwe huizen bijkomen. Daarom 
pleit Trilokaal voor ‘verdichting’. Liever een wat hoger gebouw in een dorpscentrum, dan dat 
er waardevolle natuur verdwijnt. Villawijken in het buitengebied willen we zoveel mogelijk 
voorkomen. Onze prachtige polders moeten beschermd worden.  
 
Een groene(re), boomrijke gemeente 
Trilokaal zet zich de laatste jaren steeds meer in voor groenbehoud en groenkwaliteit. Groen 
is een basisvoorziening. Groen moeten we doen!  
 
In het licht van woningbouw wil Trilokaal daarom de rollen omdraaien: niet langer bouwen 
we huizen met daaromheen wat groen, maar we bouwen huizen in het groen. Internationaal 
zijn er tal van voorbeelden van fraaie groene wijken met daktuinen, gevelgroen en hangend 
groen die de natuurbeleving naar nieuwbouw brengen. Dat is goed voor mens, plant en dier.  
 
Waar mogelijk wordt groen uitgebreid. Dat kan al door groen te onzoomen met struiken, 
een grasrand of wilde bloesem. Ook meer heggetjes en struiken als groene barrières 
neerzetten helpt hierbij. Ideeën van inwoners om te vergroenen juichen we toe en moeten 
we als gemeente omarmen.  
 
Bomen zijn een belangrijke bron van zuurstof en schone lucht. Het is onze 
verantwoordelijkheid om goed voor onze bomen te zorgen. Gezonde bomen in een veilige 
en toegankelijke omgeving is belangrijk. Trilokaal ziet graag dat er meer bomen geplant 
worden. De Randweg rond Voorhout is wat Trilokaal betreft een uitstekende plek om veel 
bomen te planten om de groene buffer tussen Voorhout en Sassenheim te verstevigen.  
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Biodiversiteit 
Het belang van een goede en afwisselende natuur is belangrijk. Niet alleen in het 
buitengebied, maar ook in de dorpskernen zelf. Trilokaal steunt de komst van bloemrijke 
bermen en het door inwoners onderhouden van stukjes gemeentegroen. Waar mogelijk 
moet extra groen worden aangelegd om verstening tegen te gaan en de natuur de ruimte te 
geven.  
 
Afval scheiden, zoals het hoort  
Inwoners en bedrijven moeten beter ondersteund worden in het recyclen van het afval. Het 
is namelijk écht mogelijk om veel minder restafval te hebben. Wie goed scheidt wordt 
beloond. Trilokaal pleit voor betere informatieverstrekking aan de inwoners, hoe je het 
huisafval kunt scheiden, al vanaf het moment van verhuizen naar onze gemeente.  
 
Als gemeente dienen we het goede voorbeeld te geven, ook om te voldoen aan de landelijke 
norm. Trilokaal wil dat de gemeente zoveel mogelijk papierloos gaat werken en zet in op 
digitale communicatie met de inwoner. Zo wordt bomenkap verder teruggedrongen. 
Inwoners met problemen op het digitale vlak moeten ondersteund worden of in de 
gelegenheid worden gesteld toch papieren versies te verkrijgen.  
 
Jeugd heeft de toekomst 
De jeugd is onze toekomst! Alle uitdagingen van deze wereld zoals klimaat en woningbouw 
zijn voor deze generatie grote thema’s. Daar moeten we dan ook actief over in gesprek met 
jonge inwoners. Trilokaal pleit dan ook voor de introduceren en benutten van een 
klankbordgroep van jongeren in onze gemeente. Dit willen wij doen om jongeren actief 
stimuleren om bij te dragen aan de politiek. Hun mening telt! En dat geldt ook voor de 
allerjongste inwoners van Teylingen. Kinderen mogen hun stem laten horen. Dus: Trilokaal 
wil een kinderburgemeester instellen als spreekbuis van de kinderen in Teylingen. 
 
Op diverse plekken in Teylingen zijn “hangplekken” voor onze jongere inwoners. Daarnaast 
zijn er jongerencentra in Voorhout (@Hok) en Sassenheim (Fascinus). In Warmond zijn die 
voorzieningen er echter niet. Trilokaal wil graag onderzoek doen naar het realiseren van een 
geschikte plek voor jongeren in Warmond om samen te kunnen komen, zonder dat zij 
overlast veroorzaken in toeristische of rustige gebieden.  
 
Veilig in eigen buurt en straat 
Trilokaal staat voor een gemeente waar criminelen en overlastgevers worden aangepakt. 
Kinderen moeten veilig kunnen spelen en mensen moeten over straat kunnen lopen zonder 
lastiggevallen te worden. Geweld tegen mensen om redenen als geslacht of seksuele 
geaardheid is onacceptabel en mag niet voorkomen in onze dorpen. Trilokaal wil het aantal 
BOA’s en politieagenten in Teylingen daarom opschroeven naar de landelijke norm. 
Momenteel zitten we daar onder en dat is niet langer acceptabel.  
 
De stations verdienen ook bijzondere aandacht qua veiligheid. Hiervoor moeten projecten 
worden opgezet in samenwerking met de politie, het Ministerie van Justitie & Veiligheid en 
andere ketenpartners zoals ProRail, de NS en handhavers. Te vaak blijven dit soort locaties 
een magneet voor duistere praktijken.  
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2. Samen, leven en zorgen 
➔ Trilokaal blijft zich inspannen voor de komst van een sociale zorgkaart 
➔ De jeugdzorg moet efficiënter worden ingericht, met een passend budget 
➔ Vrijwilligers en mantelzorgers in Teylingen verdienen jaarrond aandacht 
➔ Trilokaal wil actief werk maken van de nasleep van Covid-19 
➔ Onze veteranen verdienen een goed onderkomen 
 
Zorg voor hen die zorg nodig hebben 
Ongeveer 50% van de uitgaven van de gemeente gaat naar zorg en welzijn. Trilokaal wil dat 
er vanuit het Rijk een passender budget beschikbaar komt voor met name de jeugdzorg. Wel 
kan de zorg op bepaalde vlakken anders worden ingericht, zodat het efficiënter en 
betaalbaarder wordt. Trilokaal wil zich daar actief voor inzetten.  
 
Voor zover het kan is iedereen zelf verantwoordelijk, maar waar het niet gaat moet je 
aanspraak kunnen maken op hulp of ondersteuning. De gemeente biedt een vangnet, maar 
geen hangmat. Trilokaal vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in de maatschappij. Het 
belang van een integrale toegang naar de zorg is daarbij groot, zodat mensen niet tussen wal 
en schip vallen en problemen vanuit gezinssituaties worden bekeken. Eén toegangspoort, 
één aanspreekpunt (Het nieuw opgestarte VoorIeder1). Dat gaat de zorg in Teylingen beter 
maken.  
 
Ondersteuning moet makkelijk te vinden en toegankelijk zijn. Trilokaal zet zich daarom in 
voor deregulering, ofwel minder regeldruk en meer maatwerk. Maatwerk is van belang, 
zodat hulp ook passend is.  
 
Mede op initiatief van Trilokaal is de POH-jeugd (praktijkondersteuner huisarts met 
specialisatie jeugd) geïntroduceerd. De POH helpt met korte zorgtrajecten en heeft een 
groot netwerk. Wij willen deze succesvolle pilot doorzetten.  
 
Sociale zorgkaart 
Om de zorg overzichtelijker en toegankelijker te maken is Trilokaal een aantal jaar geleden 
begonnen met de oproep tot de realisatie van een sociale kaart. Dit is een digitaal overzicht 
waarin alle relevante zorgaanbieders zijn opgenomen en hoe contact tot stand kan komen, 
zodat inwoners snel kunnen zoeken waar ze met bepaalde vragen terecht kunnen. Na veel 
inspanningen van Trilokaal wordt de Sociale Kaart eindelijk werkelijkheid. Trilokaal zal zich 
als initiatiefnemer inspannen om het werken met een sociale kaart tot een succes te maken.  
 
De nasleep van Covid-19 
De coronacrisis heeft onze wereld de afgelopen twee jaar in zijn greep gehad. Het heeft ons 
waardevolle lessen geleerd over volksgezondheid en crisisbestrijding. Corona is niet 
verdwenen en de nasleep is voelbaar. Daarom wil Trilokaal dat er actief wordt ingezet op het 
bestrijden van deze gevolgen en blijft preventie een belangrijk onderdeel hierin. Daarnaast 
willen wij ondernemers tegemoetkomen door ontheffingen te verlenen en de nadelige 
gevolgen voor ondernemers, ZZP’ers en bedrijven te beperken.  
In de voorbijgaande jaren heeft Trilokaal gepleit voor het actiever betrekken van jongeren bij 
de Coronacrisis. Los van de landelijke maatregelen vindt Trilokaal het ook belangrijk dat we 
waar mogelijk kijken naar lokale maatregelen. Zo komen wij deze crisis gezamenlijk door!  
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Trots op onze vrijwilligers en mantelzorgers 
Vrijwilligers zijn zowel van groot belang voor de samenleving. Zonder de inzet van duizenden 
vrijwilligers zouden onze dorpskernen veel armoediger zijn. Het vrijwilligerswerk moet door 
de gemeente Teylingen op waarde worden geschat. Een vrijwilligersprijs is leuk, maar er 
moet nog veel meer gebeuren. Trilokaal is daarnaast van mening dat we actief gebruik 
moeten maken van de kennis en ervaring die er bij de vrijwilligers is. De vrijwilligers moeten 
beter ondersteund worden bij hun initiatieven, die leiden tot een prachtiger Teylingen, 
bijvoorbeeld met de introductie van een vrijwilligerspas.    
 
Mantelzorgers vormen eveneens een stille, maar zeer belangrijke groep binnen onze 
samenleving. Mantelzorgers staan bij Trilokaal eveneens hoog in het vaandel en Trilokaal wil 
daarom graag de erkenning en ondersteuning voor mantelzorgers in Teylingen verbeteren. 
Mantelzorg verdient dan ook jaarlijkse waardering en promotie, in plaats van enkel de dag 
van de mantelzorg of het ontvangen van een jaarlijkse cadeaubon.  
 
Onze veteranen verdienen een thuis 
Trilokaal draagt onze veteranen een warm hart toe. De mannen en vrouwen, die zich door 
de decennia heen hebben ingezet voor vrede en veiligheid, hebben het recht op een eigen 
onderkomen te hebben waar zij met elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen. 
Net zoals de voorbijgaande raadsperiode zal Trilokaal erop toezien dat er voor het 
Veteranencentrum een geschikte locatie beschikbaar is waar zij kunnen samenkomen.  
 
Uitkeringen 
Bij uitkeringen geldt dat samenwerking, maatwerk en ondersteuning nodig zijn, zodat 
mensen zo snel als mogelijk weer op eigen benen staan en de bijstand uit kunnen. Er zijn 
veel mensen die tussen wal en schip vallen in de zorg. Dit moet stoppen. Trilokaal wil er 
graag energie in steken om te zien hoe deze mensen toch een bijdrage kunnen leveren aan 
de maatschappij, bijvoorbeeld met behulp van coaching.  
 
Verenigingen en cultuur 
Onze gemeente Teylingen bestaat uit drie kernen met ieder hun eigen kracht, historie, 
cultuur en gebruiken. Met deze stevige basis kunnen we gezamenlijk bouwen aan een sterke 
toekomst. Ondanks de fusie naar één gemeente verdient die eigen identiteit aandacht. 
 
Kunstenaars, die hun passie met liefde uitvoeren, worden wat Trilokaal betreft zo veel 
mogelijk door de gemeente gefaciliteerd, bijvoorbeeld met passende accommodaties. Ook 
muziekscholen en andere culturele verenigingen verdienen een geschikte ruimte om te 
oefenen of op te treden. Trilokaal denkt graag mee over de realisatie daarvan.  
 
Om verenigingen een plek te bieden stimuleert Trilokaal graag dat accommodaties zoveel 
mogelijk multifunctioneel gebruikt worden. Elke vereniging een eigen pand is niet haalbaar, 
maar met een slimme verdeling kunnen grote en kleine clubs en verenigingen samen 
optrekken. Dit zet ook aan tot slimme samenwerking en creativiteit!  
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Ouderen en zorg 
Trilokaal wil stimuleren om jongeren vanuit het onderwijs in contact te brengen met 
ouderen in onze gemeente. Sociaal contact is een bijdrage in hun ontwikkeling. Ook extra 
contactdagen en betere zorgondersteuning moet de positie van ouderen verbeteren.   
 
Erfgoed 
Wat verdwijnt, is voorgoed verloren. Trilokaal is trots op onze geschiedenis en erfgoed. Écht 
bijzondere panden mogen dan ook niet verdwijnen. De gemeente heeft de 
verantwoordelijkheid om monumentale gebouwen te beschermen voor de toekomstige 
generaties. Eigenaren zijn verantwoordelijk voor het juiste onderhoud.  
 
Trilokaal is voorstander van het uitbouwen van de toeristische potentie van de ruïne van 
Teylingen. Wij juichen de huidige plannen tot vernieuwing toe! Maar, de ruïne moet zichzelf 
financieel bedruipen. De inzet van deze ruïne in combinatie met onder andere culturele, 
kunst- en overige activiteiten zal het toerisme en de lokale economie stimuleren. Trilokaal 
ziet een meerwaarde in het bereikbaar maken van de ruïne via het water.  
 
Een sportief Teylingen 
De gemeente moet sportverenigingen in de breedte blijven ondersteunen met hun 
faciliteiten, waarbij langjarig wordt ingezet op zelfredzaamheid. Onze gemeente wemelt van 
actieve (top)sportverenigingen. Hun accommodaties en voorzieningen onderhouden we en 
waar nodig vernieuwen we deze. Trilokaal staat positief tegenover de komst van een nieuwe 
breedtesporthal. Een groot en duur initiatief, maar een waardevolle investering in onze 
volksgezondheid!  
 
Schoolgebouwen, dichtbij 
De gemeente gaat niet over de inhoud van het onderwijs, maar wel over de huisvesting. 
Onderwijsvoorzieningen vormen de basis van goed onderwijs. Dat betekent duurzame, 
moderne, groene en veilige gebouwen met een optimaal binnenklimaat. Deze voorzieningen 
moeten dan ook voor ieder schoolgaand kind goed te bereiken zijn. Hooghkamer in 
Voorhout is bijvoorbeeld een grote wijk, maar zonder schoolvoorzieningen. In de wijk Nieuw 
Boekhorst moet volgens Trilokaal dan ook een nieuwe (basis)school komen.   
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3. Een sterke gemeente, zonder schaalvergroting 
➔ Trilokaal wil niet dat de gemeente Teylingen ambtelijk of bestuurlijk verder fuseert 
➔ Trilokaal ziet graag dat de ondernemers in Teylingen zich verenigen 
➔ Een gedegen en sluitend financieel beleid, daar zetten we op in 
➔ Trilokaal wil de kansen rondom watersport en recreatie in Warmond meer benutten 
➔ Inwonersparticipatie is enorm belangrijk en dient altijd serieus genomen te worden 
 
Een krachtig, lokaal bestuur 
Teylingen scoort jaarlijks zeer hoog op de ranglijst van beste gemeenten in Nederland. De 
gemeente Teylingen heeft dan ook een professioneel, goed functionerend en toegankelijk 
bestuur waar gewerkt wordt met de menselijke maat. De dienstverlening kan echter altijd 
beter. Trilokaal ziet graag dat bestuurders niet alleen werken vanaf het bureau, maar zich 
actief inleven in onze inwoners en daarbij de praktijk als uitgangspunt nemen. Communicatie 
moet altijd helder en eenduidig zijn, voor elke doelgroep. Inwoners mogen nooit het gevoel 
krijgen dat de gemeente de inwoners in de weg staat. 
 

 
 
Samenwerken, niet fuseren! 
Samenwerking met andere gemeenten is noodzakelijk, maar Trilokaal wil geen nieuwe 
gemeentelijke fusie en kleinschaligheid handhaven. Een nieuwe fusie zal leiden tot een 
enorme afstand tot de inwoners en ondernemers. Dat gaat ten koste van de zorg en 
aandacht die Warmond, Sassenheim en Voorhout verdienen. Trilokaal wil daarnaast de 
ambtelijke HLT-fusie tegen het licht houden of deze nog wel goed genoeg functioneert.  
 
Slim omgaan met gemeentefinanciën  
Slimmer besturen, ook op financieel vlak, dat is waar Trilokaal voor gaat en staat. Wij kijken 
kritisch naar alle uitgaven van de gemeente. Maar, dat mag geen belemmering zijn om te 
investeren in breed-gedragen onderwerpen en voorzieningen zoals volksgezondheid. De 
algemene reserve zetten we alleen in voor onverwachte of urgente uitgaven, of voor 
investeringen op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid die besparingen opleveren.  
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Wanneer het economisch minder gaat, moet de gemeente niet grijpen naar het verhogen 
van de belastingen, maar juist ‘snijden in eigen vlees’. Dus: minder externe inhuur en 
aanbesteden waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van lokale bedrijven. Lokale 
belastingen (OZB, etc.) stijgen bij voorkeur niet, op de indexaties na.  
 
De gemeente Teylingen moet meer gebruik maken van fondsen van de Europese Unie, de 
rijksoverheid en de provincie Zuid-Holland. Met het opzetten van speciale projecten, die de 
gemeente Teylingen verbeteren en ontwikkelen, kan veel geld binnengehaald worden en 
hoeven de inwoners en ondernemers niet op te draaien voor de kosten. Trilokaal wil dat hier 
actief onderzoek naar wordt gedaan.  
 
Toerisme 
Trilokaal is tegen toerismebelasting, vanwege de enorme belemmeringen die dit met zich 
meebrengt voor ondernemers in Teylingen waar veel seizoensverblijf plaatsvindt. Trilokaal 
wil wel graag dat er onderzoek wordt gedaan naar hotel- en verblijfsvoorzieningen in onze 
gemeente zodat we recreanten ook daadwerkelijk jaarrond kunnen ontvangen.  
 
Waterrecreatie in Warmond 
De hele gemeente Teylingen is een waardevolle toeristenparel. De nadruk ligt hier op het 
prachtige Warmond. Maar momenteel is er nog te weinig aandacht voor Warmond als 
watersportdorp. Die positie willen we versterken. Trilokaal gaat graag in gesprek met 
enthousiaste en betrokken inwoners om Warmond weer als watersportdorp landelijk op de 
kaart te zetten en het karakteristieke dorp te behouden.    
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Ondernemen in Teylingen 
Onze ondernemers zijn de kern van ons dorp en onze werkgelegenheid. Zowel tijdens als na 
de coronatijd verdienen zij alle vrijheid en ondersteuning. Ook hier stelt de gemeente zich 
ten dienste van de ondernemer in plaats van andersom. Regeldruk moet verminderd 
worden en de gemeente moet zich actief wenden tot samenwerking met alle ondernemers. 
Trilokaal wil actief stimuleren dat de ondernemers zich verenigen. Daarbij wil Trilokaal dat 
de gemeente zich maximaal inspant om de ontstane tweespalt bij de ondernemers in 
Teylingen weg te nemen. Als ondernemers zich verenigen kan er een betere dialoog worden 
gevoerd met de gemeente.  
 
Trilokaal wil graag dat het uitstallingenbeleid tegen het licht wordt gehouden. Op veel 
plekken in de centra kunnen mensen die slecht ter been zijn zich niet goed verplaatsen 
vanwege uitstallingen, reclameborden, geparkeerde fietsen of andere obstakels. Trilokaal 
vindt het belangrijk dat zowel de publieke ruimte als alle publieke gebouwen toegankelijk 
zijn voor iedereen.  
 
Betrokken inwoners 
Het succes van inwonersinitiatieven staat en valt met de bereidwillige medewerking van de 
gemeente. Trilokaal is een positieve partij en zo ook hier: niet bij voorbaat nee zeggen tegen 
initiatieven van inwoners, maar actief meedenken over de kansen achter elk plan. Middels 
participatie wil Trilokaal dat inwoners, van jong tot oud, actief betrokken worden bij 
bijvoorbeeld herinrichting van hun straat, het winkelcentrum, etc. De gemeente dient alle 
input uit participatie serieus te nemen!  
 
Rampenbestrijding 
Een vallend vliegtuigonderdeel, watersnood, een aanvaring tussen een partyboot en een 
binnenvaartschip… Het zijn allemaal onverwachte gebeurtenissen met een mogelijk grote 
maatschappelijke impact. Om rekening te houden met deze situaties moeten we goed 
voorbereid zijn. Trilokaal pleit dat het rampenbestrijdingsplan jaarlijks tegen het licht wordt 
gehouden en desgewenst wordt gemoderniseerd.  
 
Schiphol 
Schiphol is een belangrijke werkgever, ook voor inwoners van Teylingen. Maar als Schiphol 
wil uitbreiden, kan dat alleen op een wijze waarbij overlast geminimaliseerd wordt. Trilokaal 
is dan ook tegen de komst van de Tweede Kaagbaan. In regionaal verband wil Trilokaal graag 
inzetten op scherpere aanvliegroutes, glijvluchten en rust in de nacht. De politiek in Den 
Haag moet een keer gaan meewerken!  
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4. Duurzame toekomst voor iedereen 

➔ Trilokaal doet graag mee om werk te maken van een duurzame toekomst 
➔ Haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar zijn sleutelwoorden om samen met inwoners en 

bedrijven energiebesparing en duurzaamheid tot een succes te maken 
 
Haalbaar en betaalbaar duurzaam 
Zowel internationaal, landelijk als lokaal wordt er gewerkt aan een duurzame toekomst en 
een regionale en lokale energiestrategie. Met dank aan inspanningen van Trilokaal heeft 
Teylingen afgelopen jaren goede vooruitgang geboekt en behoort Teylingen tot de meest 
duurzame gemeenten in Nederland! 
 
Duurzaamheid is nodig en zonder ambitie en energie hebben we vroeg of laat een probleem. 
Trilokaal is al jaren voorstander van een zorgvuldig en energiek duurzaamheidsbeleid. Geen 
zonneweides en torenhoge windmolens, maar slimme oplossingen die de omgeving niet 
verstoren, daar gaan we voor. Nieuwe duurzame initiatieven moeten ook altijd ten goede 
komen aan de inwoners zelf.  
 
Centraal staat voor Trilokaal dat duurzaamheid wel haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar is. 
Verduurzamen doen we dan ook samen. Trilokaal wil de komende jaren steviger inzetten op 
energiebesparing. De gemeente Teylingen moet zich hard maken om de energietransitie zo 
in te richten dat deze niet ten koste van de portemonnee van de inwoner gaat. 
Duurzaamheid mag ondernemerschap dan ook niet in de weg staan.  
  
Duurzaam denken en doen hoeft ook niet altijd gepaard te gaan met gigantische landelijke 
of internationale akkoorden. Door actief woningen en bedrijven te isoleren en te voorzien 
van zonnepanelen slaan we ook lokaal al een grote slag. Trilokaal wil graag actievere 
informatievoorziening vanuit de gemeente zodat inwoners en ondernemers met kleine 
initiatieven een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame toekomst voor de komende 
generaties. 
 
Niet zomaar gasloos 
De gemeente Teylingen moet niet voorop gaan lopen in het afkoppelen van het gas van de 
huizen, winkels en bedrijven. Nieuwe duurzame verwarmingssystemen moeten zich eerst 
elders langjarig hebben bewezen voordat onze inwoners het risico lopen op extreem hoge 
energierekeningen en steenkoude winters. 
 
Meer laadpalen 
Steeds meer elektrische auto’s rijden door onze dorpen. Trilokaal zet in op een efficiënt 
laadpalennetwerk dat aansluit bij de behoefde van de gebruikers. Aanbieders van laadpalen 
moeten de mogelijkheid krijgen onderling te concurreren. Wel moeten we blijven opletten 
dat het stroomnetwerk in de toekomst niet overbelast wordt. Trilokaal wil graag een oogje 
in het zeil houden dat we ook hier verantwoord mee om blijven springen.   
 
Circulair 
Trilokaal is groot voorstander van circulair leven. Initiatieven om het hergebruik van 
goederen te stimuleren, moeten ondersteund worden, of het nu gaat om circulair bouwen 
of circulair winkelen.  
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5. Doorstroom en verkeer 
➔ Bereikbaarheid van onze gemeente en verkeersdoorstroming zijn topprioriteit 
➔ Waar mogelijk wil Trilokaal de fiets actiever promoten als vervoersmiddel 
➔ Trilokaal blijft problemen rondom de Regiotaxi monitoren  
➔ Het HOV-traject blijven wij kritisch volgen 
 
Verkeer rondom de dorpen 
Het mobiliteitsprobleem kunnen we niet alleen aanpakken. Trilokaal ziet hier de 
meerwaarde in van een regionale samenwerking. Het verkeer in Teylingen moet veilig en 
comfortabel zijn voor iedere weggebruiker. Knelpunten worden actief gesignaleerd en 
aangepakt. Fietsen en wandelen, bijvoorbeeld naar werk of naar de supermarkt, wil Trilokaal 
extra stimuleren. Trilokaal wil ook graag meedenken over uitgebreidere fiets- en 
wandelpaden in onze gemeente, want die infrastructuur is de laatste tientallen jaren amper 
verbeterd.  
 
Het HOV-project (regionaal project ter stimulering van het openbaar vervoer, met nieuwe 
voorrangssituatie voor de bus op diverse verkeerspunten in Teylingen) blijven we kritisch 
volgen. Teylingen groeit door en het aantal verkeersbewegingen zal niet zomaar stoppen. 
Met de komst van een betere busverbinding bereiden we ons voor op de toekomst. Maar, 
de komst van het hoogwaardig openbaar vervoer mag niet ten koste gaan van de 
verkeersdoorstroming van het andere verkeer. Dat zorgt namelijk voor opstoppingen, 
filevorming en extra CO2-uitstoot. Daarbij wordt er al jaren gesproken over het aanpakken 
van tal van verkeersknooppunten zonder concrete actie of duidelijkheid dat het de situatie 
verbetert. Als de veiligheid in het geding komt zoals bijvoorbeeld door het verdwijnen van 
zebrapaden of oversteekpunten voor fietsers dan zal Trilokaal zich verzetten.  
 
Trilokaal pleit voor een strengere aanpak van (overlast door) pakketbezorgers. Steeds meer 
busjes racen door onze kernen heen en dat levert tal van gevaarlijke situaties op. Trilokaal 
wil graag samen met inwoners nadenken om pakketjes veiliger, efficiënter en duurzamer op 
hun bestemming te krijgen.  
 
Parkeren in Teylingen 
De gemeente dient ervoor te zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn om 
in de hele gemeente in de parkeerbehoefte van inwoners en bezoekers te voorzien. Het 
parkeertoerisme bij station Sassenheim moet wat Trilokaal betreft stoppen. Wij willen 
onderzoeken of een 24-uurs kaart of dagkaart een oplossing kan bieden.  
 
Gratis parkeren in onze dorpen wil Trilokaal absoluut behouden. De blauwe zones 
functioneren goed indien er voldoende gehandhaafd wordt. Een nieuwe parkeergarage in 
het centrum van Sassenheim heeft niet onze voorkeur gezien de torenhoge kosten.  
 
Regiotaxi en speciaal vervoer 
In de afgelopen jaren heeft Trilokaal meermaals aan de bel getrokken over problemen bij de 
regiotaxi. Ook de komende jaren blijft Trilokaal de situatie actief monitoren zodat er bij 
nieuwe problemen weer tot actie kan worden overgegaan. Er gaat nog altijd veel mis.  
Naast de regiotaxi willen wij ook lokale initiatieven voor specifieke doelgroepen zoals 
Automaatje actief stimuleren. 


