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Het CDA neemt met uw steun in de periode 2018-2022 graag opnieuw de verantwoordelijkheid om mee te besturen in Teylingen. De lat ligt 
hoog. We maakten samen met de inwoners van Teylingen en de leden van het CDA een plan. Hieronder treft u de hoofdlijnen van dat plan 
aan.
Het CDA is zeer ambitieus. Dat is nodig om de toekomst van u als inwoner van Teylingen beter, veiliger en mooier te maken. U kunt op ons 
rekenen, ook vanaf 2018.
Onze prioriteiten voor de komende jaren zijn hieronder verwoord.

1Een verbonden gemeente met drie unieke dorpen 

De dorpen in Teylingen zijn alle drie uniek. Het CDA res-
pecteert die eigenheid. De geschiedenis en de kenmerken 
van Teylingen moeten meer onder de aandacht worden 
gebracht van de inwoners.

Het CDA wil:
 - Een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van alle 

dorpen in de gemeenteraad; 
 - Regionaal samenwerken waar het nodig is, maar zelf 

doen waar het kan;
 - Basisscholen in Teylingen stimuleren om samen met de 

Historische Kringen het geschiedenisonderwijs aan te 
laten sluiten op de geschiedenis van de drie dorpen van 
Teylingen;

 - Een duidelijk en proportioneel monumentenbeleid. Er 
moet beter en zorgvuldiger worden omgesprongen met 
ons cultureel en historisch erfgoed.

2Een sterke en sportieve samenleving waarin iedereen meedoet

Het CDA zet in op een sportieve, gezonde en enthousiaste gemeente met veel vitale verenigin-
gen.

Het CDA wil:
 - Vrijwilligers, (sport-)verenigingen en hun accommodaties zo goed mogelijk ondersteunen;
 - De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers gratis maken; 
 - Sportverenigingen stimuleren om meer gezonde voeding aan te bieden in de kantines, rook-

vrije sportparken en alcoholgebruik bij sporters en supporters ontmoedigen;
 - Bewegen onder ouderen stimuleren door voldoende aanbod van seniorsportgroepen te creë-

ren;
 - Kwetsbare groepen mee laten doen met sportbeoefening;
 - Sport voor mensen met een beperkt budget toegankelijk maken door de sport- en cultuurrege-

ling in te zetten;
 - Inzetten op een mooi aanbod van kwalitatief goede sportlocaties voor zowel binnensporten als 

buitensporten.

CDA Teylingen - actief en dichtbij
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3Een verantwoordelijk jeugdbeleid en goed onderwijs

De jeugd heeft de toekomst. Het CDA vindt dat ieder kind een veili-
ge leefomgeving verdient waarin hij of zij ontspannen kan spelen en 
opgroeien.

Het CDA wil:
 - Investeren in een gerichte aanpak van verkeersonveilige situaties 

om ervoor te zorgen dat kinderen veilig naar school kunnen lopen 
en fietsen, en veilig kunnen spelen;

 - In samenwerking met de buurt leegstaande panden opknappen en 
renoveren en meer aandacht voor plekken waar de oudere jeugd 
veilig bij elkaar kan komen zonder dat dit tot overlast leidt bij omwo-
nenden;

 - Burgerinitiatieven steunen op het gebied van kinderwelzijn, zoals 
speeltuinen, speel-o-theken, nieuwe scoutinggroepen, nieuwe 
sportmogelijkheden en kindervakantieweken;

 - Meer aandacht voor kinderen en jongvolwassenen die minder ge-
letterd zijn, waaronder statushouders; 

 - Het onderwijs een belangrijkere rol geven als signaalfunctie voor 
het aanpakken van armoede en jeugdhulp;

 - Samen met vervoerders kijken naar een maatwerkoplossing voor 
iedereen in het leerlingenvervoer;

 - Laagdrempelige jeugdzorg: geen eigen bijdrage voor ambulante 
jeugdzorg en een betere overgang tussen de verschillende vormen 
van zorg;

 - Flexibele inrichting van jeugdzorg in de leeftijdscategorie 16-23 jaar;
 - Nadruk op continuïteit en innovatieve behandelingswijzen bij aan-

besteding van de jeugdhulp.

4Een goede en betaalbare zorg 

Het CDA zet in op een sociale samenleving met een gebundelde inzet van vrijwilligers, 
mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk. Mensen die het nodig hebben 
krijgen ondersteuning op passende wijze. 

Het CDA wil:
 - Een respijthuis om mantelzorgers te ontlasten, zodat zij even op adem kunnen komen;
 - Toegankelijke en betaalbare zorg;
 - Een verlaging van de eigen bijdrage voor zorgvoorzieningen die via de WMO worden 

aangevraagd;
 - Meer mensen met een smalle beurs aanspraak laten maken op een aanvullende col-

lectieve ziektekostenverzekering dan nu het geval is;
 - Een actievere rol van de gemeente in het aanbieden van cliëntondersteuning voor 

mensen met een zorgaanvraag;
 - In de thuiszorg zoveel mogelijk vertrouwde gezichten door het maken van goede 

afspraken met de zorgaanbieders;
 - Armoede onder alle lagen van de Teylingse bevolking aanpakken;
 - Ondersteuning bieden aan voedselbanken, weggeefwinkels en een Repaircafé;
 - Onderkenning van het probleem van dementie en een dementievriendelijke gemeente;
 - Mensen die niet meer thuis kunnen wonen opvangen in een woonvorm die dicht bij 

de vertrouwde woonomgeving ligt;
 - Meer voorzieningen om mensen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten 

wonen;
 - Initiatieven ondersteunen die bijstandsgerechtigden inzetten als vrijwilliger;
 - Eenzaamheid bestrijden door in te zetten op het versterken van bestaande maat-

schappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren op zoek te gaan naar 
sociale contacten;

 - Statushouders stimuleren snel actief deel uit te maken van de Teylingse samenleving.
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5Een leefbaar en bereikbaar Teylingen

Teylingen is een prettige gemeente om in te wonen. Er zijn veel voorzieningen en er zijn 
veel mogelijkheden voor recreatie. Logisch dus dat er veel mensen in onze gemeente willen 
wonen. Het CDA wil maatregelen om de bereikbaarheid te vergroten en de leefbaarheid op 
een hoog peil te houden.

Het CDA wil:
 - Meer woningen bouwen voor verschillende doelgroepen, waarbij flexibele bouwconcep-

ten en huisvesting van jongeren prioriteit hebben;
 - Meer en betere fietspaden en snelfietspaden;
 - Vier keer per uur een treinverbinding vanuit Voorhout met Den Haag en Haarlem/Amster-

dam en meer rechtstreekse verbindingen, ook ’s avonds en in het weekend;
 - Verbeterde doorstroming door afstemming van verkeerslichten op diverse wegen;
 - In samenwerking met de andere gemeenten in de Duin- en Bollenstreek verkeersknel-

punten in de regio aanpakken;
 - Het gebruik van auto-maatjes en een belbus in de gemeente Teylingen stimuleren, door-

gaan met het rolstoel- en rollatorvriendelijk maken van stoepen en straten en herzien van 
beleid ten aanzien van uitstallingen op trottoirs zodat met name ouderen en ouders met 
een kinderwagen minder hinder ondervinden;

 - Alle tegels op de fietspaden vervangen door betonnen platen;
 - Een bushalte realiseren ter hoogte van Hospice en Verzorgingstehuis Sassembourg in 

Sassenheim;
 - Op korte termijn via glasvezel snel internet realiseren voor alle inwoners van Teylingen;
 - Mobiel telefoonbereik in de gemeente sterk verbeteren;
 - Geluidshinder van Schiphol met diverse initiatieven stevig aanpakken;
 - Geluidswallen realiseren langs de A44 om overlast van autoverkeer te verminderen;
 - Een schone en leefbare openbare ruimte door samen met inwoners vervuiling, verwaar-

lozing en verloedering tegen te gaan.

6Een veilige gemeente 

Het CDA vindt dat criminaliteit en overlast overtuigend en daad-
krachtig aangepakt moeten worden. Onze doelstelling voor de 
periode 2018-2022 is een vermindering van:
 - het aantal woninginbraken met 30%;
 - het aantal fietsendiefstallen met 30%;
 - het aantal autodiefstallen en auto-inbraken met 50%. 

Het CDA wil:
 - Meer surveillance, betere voorlichting, cameratoezicht of het 

stimuleren van buurtgroepen op sociale media om de pakkans 
van criminelen te vergroten;

 - De handhavingscapaciteit verhogen;
 - Buurtinitiatieven stimuleren;
 - Een strenge aanpak van hufterig gedrag en een directe en 

effectieve aanpak van jeugdoverlast;
 - De verkeersveiligheid in Teylingen verbeteren door het onder-

houd en de inrichting van wegen te verbeteren, meer snel-
heidsbeperkende maatregelen in te voeren, en de situatie in 
het winkelgebied van Sassenheim (Hoofdstraat) en de He-
renstraat Voorhout aan te pakken;

 - De mogelijke maatregelen afstemmen met de bewoners in de 
verschillende dorpen om het draagvlak zo groot mogelijk te 
maken.

Het CDA wil investeren in een veilige 
samenleving
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7Een eerlijke economie 

Het CDA staat achter de ondernemers in de gemeente Teylingen. Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij 
aan de vitaliteit en de leefbaarheid van de dorpen in Teylingen. 

Het CDA wil:
 - Sociaal ondernemerschap stimuleren, waarbij de winst van het bedrijf bijdraagt aan het geven van kansen aan 

mensen en aan duurzaam produceren. Familiebedrijven en MKB-bedrijven zijn de motoren waarop Teylingen 
draait;

 - Betere samenwerking tussen ondernemers;
 - Meer ruimte om te ondernemen door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels in bijvoorbeeld het 

bestemmingsplan;
 - Met een nieuwe Omgevingswet een toekomstvisie voor de gemeente ontwikkelen die gebaseerd is op optima-

le economische kansen voor Teylingen en het wegnemen van belemmeringen voor ondernemers, met respect 
voor alle belanghebbenden;

 - De detailhandelsvisie actualiseren met meer aandacht voor een gastvrij en veilig centrum en een aantrekkelijk 
detailhandelsklimaat;

 - Mogelijke verlaging van de OZB voor bedrijven op basis van een evaluatie van de lokale lasten;
 - De samenwerking op het gebied van economie met partners in de regio intensiveren;
 - De bollensector ondersteunen op innovatief gebied bij biologisch en of residuvrij telen, samenwerking met 

kenniscentra op het gebied van gentechnologie en bio based economie;
 - Ondersteuning van initiatieven om de landbouwsector en het unieke landschap daarvan te behouden;
 - Zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten voor wat betreft de gemeentelijke 

financiën.

8Een aantrekkelijke toeristische ge-
meente

Ieder jaar komen duizenden mensen naar de 
Bollenstreek. Hiervan bezoekt een deel ook 
onze gemeente. Wij kunnen nog meer toeris-
ten naar onze gemeente halen.

Het CDA wil:
 - Dat Teylingen, samen met de andere bol-

lenstreekgemeenten, de gemeente Leiden, 
VVV, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties, inzet op de ontwikkeling van 
een regionaal toeristenbeleid;

 - Financiële middelen beschikbaar stellen 
om van de ruïne van Teylingen een toeristi-
sche attractie te maken;

 - Een website-applicatie ontwikkelen die 
Teylingen op een effectieve en positieve 
manier in de schijnwerpers zet;

 - Met behulp van citymarketing kijken hoe 
de toeristische belangstelling voor onze 
gemeente kan worden vergroot, bijvoor-
beeld door samenwerking met Amsterdam 
en Leiden;

 - Investeren in de uitbreiding van recreatie-
mogelijkheden voor de inwoners van Teylin-
gen zelf.Ondernemers zijn belangrijk in de economie. Het CDA wil ondernemers 

blijven ondersteunen en stimuleren om te groeien of te starten
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9Een duurzame toekomst

De gevolgen van de klimaatverandering worden zichtbaar. Overal in de samenleving zien we dat 
grondstoffen schaarser worden. Anders omgaan met energie, circulaire economie en woningen 
zonder gasaansluiting vormen de basis van een duurzame toekomst. Het nieuwe Regeerakkoord 
versterkt deze doelstellingen. Ook in Teylingen moeten de inspanningen fors omhoog. 

Het CDA wil:
 - Het tempo in de duurzaamheidsplannen omhoog brengen en de plannen concreter invullen;
 - Teylingen één van de voorlopers maken op het gebied van duurzaamheid en een voorbeeld vor-

men voor andere gemeenten;
 - Aansluiting bij de huidige en toekomstige regionale, provinciale en landelijke initiatieven en 

voortrekkende gemeenten (aansluiten bij diverse convenanten, toekomstige regionale aanpak, 
verduurzaming gebouwde omgeving);

 - Concrete activiteitenplannen opstellen om in ieder geval de Rijksdoelstellingen en de doelstellin-
gen uit het Regeerakkoord op het gebied van energie-transitie, CO2 reductie, woningen zonder 
gasaansluiting en circulaire economie te halen;

 - Samen met bewoners, instellingen, verenigingen en (agrarische) bedrijven de klimaatdoelstellin-
gen realiseren;

 - Een goede afweging maken en oog hebben voor de belangen van bewoners, bedrijven en het 
algemeen belang bij initiatieven als windmolens in de buurt van woonwijken;

 - Verenigingen en maatschappelijke organisaties aanmoedigen om een duurzaam beleid te voe-
ren door bijvoorbeeld gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie op plaatsen waar (een 
deel van) de opbrengst ten goede komt aan de vereniging of coöperatie;

 - Alle gemeentelijke gebouwen en maatschappelijke gebouwen in 2030 energieneutraal maken;
 - Inzetten op een effectieve manier van afval inzamelen zodat bijna al het afval opnieuw gebruikt 

wordt;
 - Elektrisch autorijden en gebruik van fietsen en het openbaar vervoer stimuleren. 

10Een dienstverlenende overheid

Het CDA staat voor een goede dienstverlening van de ge-
meente aan burgers, zowel op het loketniveau als op onli-
neniveau. Investeringen zijn nodig in digitale mogelijkheden 
om het serviceniveau van de gemeente nog verder omhoog 
te krijgen. Daarbij zijn randvoorwaarden als privacy en infor-
matiebeveiliging zeer belangrijk.

Het CDA wil:
 - De huidige wijze van vergunningverlening ombuigen in 

een werkwijze waarin oplossingsgericht wordt meege-
dacht met de burger;

 - Voorafgaande toetsing aan de vraag of de vergunning 
verleend kan worden door het aanbieden van een gratis 
quick scan;

 - Burgers proactief informeren bij vergunningaanvragen;
 - De ambtelijke samenwerking met Hillegom en Lisse 

voortzetten om dienstverlening beter, goedkoper en effici-
enter te maken;

 - Eerst de uitkomsten van de in 2019 geplande evalua-
tie van de ambtelijke samenwerking afwachten voordat 
eventuele verdere stappen in het samenwerkingsproces 
worden gezet.

Het CDA staat voor een dienstverlening 
zo dicht mogelijk bij de burger


