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WAT JE KIEST DOET ERTOE
Voor u ligt het verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 van het CDA. De afgelopen vier jaar heb-
ben we als coalitiepartner een groot gedeelte van het vorige verkiezingsprogramma kunnen uitvoeren. 
Het CDA neemt met uw steun in de periode 2018-2022 graag opnieuw de verantwoordelijkheid om mee 
te besturen in Teylingen.

Daarbij leggen we de lat graag hoog. We werken daarbij vanuit een Negen Puntenplan dat we samen met 
de leden van het CDA en de inwoners van Teylingen hebben opgesteld.

 - Behouden van de eigen identiteit, cultuur en historie van alle drie de dorpen.
 - Ondersteunen van vrijwilligers, (sport-)verenigingen en hun accommodaties.
 - Inzetten op veilig opgroeien van kinderen door te investeren in onderwijs en jeugdzorg.
 - Maatwerk in de zorg voor jong en oud (WMO en jeugdzorg).
 - Investeren in een veilige en duurzame leefomgeving voor een goed en toekomstbestendig woonen 

leefklimaat.
 - Verbeteren van de aanpak van criminaliteit, overlast op straat, vandalisme en verkeersveiligheid voor 

een veilig Teylingen.
 - Inzetten op een structurele ontwikkeling van de Teylingse economie binnen de Duinen Bollenstreek.
 - Investeren in een duurzamer Teylingen door in te zetten op een circulaire economie, duurzame energie 

en een duurzamere agrarische sector.
 - Goede en betrokken dienstverlening in Teylingen door een overheid die dichtbij de burgers staat 1.

1 Voor de grondslag van deze punten, verwijzen wij u door naar bijlage 1
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1. EENHEID IN VERSCHEIDENHEID
De gemeente Teylingen bestaat uit de dorpen Sassenheim, Voorhout en Warmond. De drie dorpen hebben 
hun eigen identiteit met eigen voorzieningen en een levendig verenigingsleven. Het CDA hecht veel waar-
de aan deze eigen identiteit en die moet daarom zoveel mogelijk behouden blijven. Op die manier vormen 
we in Teylingen een eenheid in verscheidenheid.

Het CDA ondersteunt daarom lokale initiatieven om de dorpen en het buitengebied levendig en vitaal te 
houden. Voor het CDA is iedere kern en het buitengebied even belangrijk. Daarom streven we naar een zo 
evenredig mogelijke vertegenwoordiging in de gemeenteraad. Onze raadsleden vormen de brug tussen 
de inwoners in de kern en de gemeentepolitiek. Onze raadsleden en onze wethouder zijn in de Teylingense 
samenleving geworteld en wonen bij voorkeur in één van de drie dorpen.

Het CDA hoort graag van de Teylingers wat hun wensen en ideeën zijn voor hun buurt en zal daaraan ver-
volgens zo veel mogelijk invulling geven.

Het CDA kiest voor regionaal samenwerken waar het nodig is, maar zelf doen waar het kan. Zo kunnen de 
taken omtrent (jeugd)zorg, werk en economie beter in regionaal verband worden opgepakt. Ons vizier 
is niet alleen gericht op de Duinen Bollenstreek, maar ook op de samenwerking in de grotere regio Hol-
land-Rijnland.

CULTUUR
Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan de persoonlijke ontplooiing 
van mensen en aan een gevoel van verbondenheid binnen gemeenschappen.

Het is belangrijk dat de gemeente een ondersteunende en stimulerende taak heeft voor wat betreft het 
in standhouden van culturele voorzieningen, op lokaal niveau en in regionaal verband. Daarbij gaat het 
om het in stand houden van een breed aanbod, een goede toegankelijkheid voor iedereen, jong en oud, 
en een goede kwaliteit van de voorzieningen. Het CDA vindt dat er even veel aandacht moet zijn voor de 
accommodatie van culturele instellingen en verenigingen als voor sportaccommodaties.

Iedere inwoner moet de mogelijkheid hebben om zijn of haar culturele identiteit te ontwikkelen. Om de 
culturele identiteit van onze jongste inwoners te ontwikkelen, moeten culturele voorzieningen en het ba-
sisonderwijs meer op elkaar aansluiten en meer gaan samenwerken.

Het CDA is supporter van de creatieve uitingen van onze inwoners. Veel inwoners zijn op amateurbasis 
cultureel actief, in hun vrijetijd en in toenemende mate als dagbesteding. Dit gebeurt op veel verschillende 
manieren zoals musiceren, toneelspelen, ballet, acteren, zingen, schilderen of beeldhouwen. Dit zijn mooie 
voorbeelden van de verbindende kracht tussen de inwoners.

Niet alleen culturele activiteiten dragen bij aan het welzijn van onze burgers, maar ook maatschappelijke 
initiatieven zoals het Repair Café of buurtkamers.

CDA vindt het belangrijk dat ieder dorp zijn eigen identiteit behoudt. Dit 
maakt Teylingen tot een unieke gemeente

Het CDA is supporter van kunst en cultuur in onze gemeente. Hierbij heeft 
de overheid een stimulerende en faciliterende rol
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Daarom ondersteunt het CDA ook in de toekomst deze initiatieven van harte omdat het een manier is 
waarop inwoners van Teylingen elkaar kunnen ontmoeten.

HISTORIE EN MONUMENTEN
De aandacht voor de historie van ons gebied draagt ook bij aan de verbinding tussen mensen. Historie 
vertelt ons het verhaal van Teylingen en leert ons lessen over wie wij zijn en in welk gebied wij wonen. De 
Historische verenigingen in Sassenheim, Voorhout en Warmond helpen de geschiedenis en de herinnerin-
gen levend te houden. Zij verdienen dan ook onze steun.

Het CDA wil de basisscholen in de gemeente Teylingen stimuleren om samen met de Historische vereni-
gingen het geschiedenisonderwijs op de basisscholen te laten aansluiten op de geschiedenis van de drie 
dorpen van Teylingen.

Daarbij hoort ook een duidelijk en proportioneel monumentenbeleid. Er moet beter en zorgvuldiger wor-
den omgesprongen met ons cultureel en historisch erfgoed. In dit kader wil het CDA zich inzetten om de 
jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het beheer van het door vrijwilligers in stand gehouden Park Rusthoff 
te continueren.

Het CDA ondersteunt van harte de Open Monumentendag. De gemeente zou moeten nagaan op welke 
wijze deze steun (meer) gestalte zou kunnen krijgen.

De monumenten laten zien wat de geschiedenis is van onze gemeente
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2. EEN STERKE SAMENLEVING DIE ZICH STERK MAAKT VOOR IEDEREEN
De samenleving, en niet de overheid, moet centraal staan. Dat vraagt van de gemeente een actieve hou-
ding om de samenleving krachtig en vitaal te maken en te houden. In een betrokken samenleving nemen 
mensen met elkaar initiatieven om problemen in de samenleving aan te pakken. De gemeentelijke over-
heid moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en als partner optreden. Ook moet de gemeentelijke 
overheid de ruimte bieden voor nieuwe initiatieven. Dit vraagt om een andere houding van lokale politici: 
meer loslaten, meer vertrouwen en meer faciliterend in plaats van regelend handelen. Zo versterken wij 
de betrokkenheid bij het gemeenschappelijk gevoel in onze gemeente. Volgens het CDA biedt de lokale 
democratie mensen volop kansen om actief burgerschap te tonen.

VRIJWILLIGERS EN VERENIGINGEN
Voor veel stichtingen en verenigingen zijn vrijwilligers onmisbaar. Vrijwilligers zorgen ervoor dat deze or-
ganisaties goed kunnen draaien. Het is voor veel organisaties lastig om structureel mensen aan zich te 
binden. Dit komt vaak doordat mensen geen tijd of zin hebben om naast hun werk nog vrijwilligerswerk 
te doen. Daarom wil het CDA dat de gemeente betere randvoorwaarden creëert voor organisaties en vrij-
willigers. Hiervoor willen wij onder andere kijken naar een soepeler vergunningenbeleid van de gemeente 
Teylingen voor verenigingen.

Om het de vrijwilligers gemakkelijk te maken willen wij dat de gemeente de administratieve lasten voor 
vrijwilligers beperkt. De Verklaring Omtrent Het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers moet gratis worden. De 
vergunningverlening en eisen rond veiligheid moeten kritisch worden bekeken op noodzakelijkheid.

SPORT
Sport en bewegen neemt bij de inwoners van Teylingen een belangrijke plaats in. Niet alleen door zelf deel 
te nemen aan sport, maar ook door als vrijwilliger, supporter, bestuurslid of betrokken ouder actief te zijn 
bij een vereniging.

De ontwikkelingen in de sport kunnen niet los gezien worden van ontwikkelingen in de samenleving. Het 
CDA vindt het belangrijk om deze trends goed te volgen en daar (sportief ) op in te spelen. We maken de 
volgende onderverdeling:

Sport, bewegen en gezondheid
Actieve sportbeoefening bevordert de lichamelijke gezondheid en zorgt voor sociale samenhang van jong 
en oud. Daarnaast verbroedert sport en het bevordert samenwerking, prestaties en doorzettingsvermo-
gen.

Het CDA ziet kansen om een gezonde leefstijl te bevorderen door sport te stimuleren. Daarom willen we 
dat verenigingen meer gezonde voeding aanbieden in de kantines. De gemeente moet hierbij de vereni-
gingen stimuleren en zo nodig ondersteunen.

Het CDA wil de gezonde leefstijl ook bevorderen door sportparken en verenigingen te stimuleren om rook-

Het CDA geeft betrokken inwoners alle ruimte om betrokken te zijn en 
te blijven. Ook vinden wij dat de gemeente eigen initiatief van inwoners 

moet ondersteunen

Voor het CDA zijn vrijwilligers onmisbaar in de Teylingse samenleving. 
Daarom willen wij goede voorwaarden creëren voor vrijwilligers
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vrij te worden. Daarnaast wil het CDA verenigingen stimuleren om alcohol te ontmoedigen.

Sport vervult een positieve rol bij het aanleren van een actieve en gezonde leefstijl en het leren van nor-
men en waarden. Vandaar dat het CDA sporten onder andere bij onze jeugd wil bevorderen. Hiermee is 
onlosmakelijk de samenwerking met de scholen en de inzet van combinatiefunctionarissen verbonden. 
Daarnaast wil het CDA inzetten op het behouden van schoolzwemlessen op de basisscholen.

Het CDA wil bewegen stimuleren onder onze oudere inwoners zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven 
meedoen in de samenleving. We willen dat er in onze dorpen voldoende aanbod is van seniorsportgroe-
pen.

Het CDA wil sport en bewegen bevorderen voor kwetsbare groepen zoals mensen met een chronische 
aandoening, mensen met een beperking, mensen die eenzaam zijn, mensen die moeten integreren of 
mensen die hulp nodig hebben bij reintegratie. We willen hiervoor de verbinding zoeken tussen de vereni-
gingen en de WMO. Daarnaast moet sport voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor mensen met een 
beperkt budget. Hiervoor zetten wij de sporten cultuurregeling in.

Sportvoorzieningen
Het CDA wil dat Teylingen een sportieve gemeente is waar genoeg en kwalitatief goede sportlocaties en 
accommodaties zijn voor zowel binnensporten als buitensporten.

Het CDA kiest voor een sportief Teylingen voor iedereen



8

3. ONDERWIJS EN JEUGDZORG
De jeugd heeft de toekomst! Ieder kind verdient een veilige leefomgeving waarin het kan spelen en op-
groeien.

Om kinderen buiten te laten spelen, moeten er voorwaarden worden gecreëerd waarbinnen dat veilig kan 
gebeuren. Het CDA wil daarom dat er meer geïnvesteerd wordt in een gerichte aanpak van verkeersonveili-
ge situaties. Daarnaast pleiten wij voor strengere handhaving van de verkeersregels. Ook moeten kinderen 
veilig van en naar school en (sport)verenigingen kunnen. Daarom pleit het CDA ervoor dat de gemeente 
investeert in de zelfstandige mobiliteit door het aanpakken van onveilige routes en oversteekpunten.

De afgelopen jaren is in Teylingen veel geld gestoken in de (her)ontwikkeling van de speelmogelijkheden 
in kinderrijke buurten. Het is daarbij ook belangrijk dat dit in samenhang gebeurt met de ontwikkeling 
van de gehele buurt. Bijvoorbeeld door het opknappen en renoveren van leegstaande panden. Daarnaast 
moet de gemeente ook meer aandacht hebben voor plekken waar de oudere jeugd veilig bij elkaar kan ko-
men zonder dat dit tot overlast leidt bij omwonenden. Tenslotte kunnen burgerinitiatieven op het gebied 
van kinderwelzijn, zoals speeltuinen, speel-o-theken, nieuwe scouting groepen, nieuwe sportmogelijkhe-
den en kindervakantieweken, rekenen op de steun van het CDA.

ONDERWIJS
Het CDA staat pal voor de vrijheid van onderwijs. Artikel 23 van onze Grondwet is ook na ruim 100 jaar nog 
steeds de kern van ons onderwijsbestel. Met een beroep op dit artikel kunnen ouders voor hun kinderen 
een school kiezen of zelfs stichten. Deze school past bij hun overtuiging of levensvisie, bij hun opvatting 
over opvoeding en onderwijs.

Niet iedereen is even geletterd. Daarom wil het CDA de komende raadsperiode meer aandacht voor kinde-
ren en volwassen die minder geletterd zijn, waaronder statushouders. Om taalachterstanden bij kinderen 
te voorkomen of aan te pakken, is samenwerking met het onderwijs nodig om manieren te ontwikkelen 
om dit te realiseren. Daarnaast heeft het onderwijs samen met andere organisaties een belangrijke signale-
ringsfunctie om minder geletterden vroegtijdig te herkennen en door te verwijzen. Om de doorverwijzing 
te verbeteren, zijn afspraken nodig met alle betrokken partijen. Daarnaast is ook meer maatwerk nodig om 
laaggeletterdheid aan te pakken en moet het bijscholingsaanbod voor laaggeletterden vergroot worden.

Het onderwijs heeft ook een belangrijke signaleringsfunctie ten opzichte van armoedeproblematiek en 
jeugdhulp. Daarom pleit het CDA ervoor dat het onderwijs deze signaleringsfunctie meer inzet om ouders 
en kinderen door te verwijzen naar de jeugdhulp of andere instanties.

Voor het CDA is het belangrijk dat er een goed leerlingenvervoer is voor de kinderen in Teylingen. Daarom 
wil het CDA samen met de vervoerders kijken naar een maatwerkoplossing voor iedereen in het leerlin-
genvervoer.

Het onderwijs in Teylingen moet aansluiten op de eisen van het bedrijfsleven in Teylingen en in de regio. 
Daarom zet het CDA in op regionale samenwerking. Hierbij gaat het vooral om de aansluiting van scholen 
voor voortgezet onderwijs en de MBO-scholen in de regio.

Het CDA zet de komende jaren in op de signaleringsfunctie van het 
onderwijs en op betere aansluiting van het onderwijs op de behoefte van 

het bedrijfsleven

De kinderen zijn de toekomst. Daarom zet het CDA in op veilige en 
kindvriendelijke buurten
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JEUGDZORG
Sinds een aantal jaren zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugd-
zorg in Nederland. Zoals al eerder genoemd staan bij het CDA binnen de jeugdzorg preventie en vroege 
signalering voorop.

Op dit moment loopt er, op initiatief van het CDA, een pilot vroeg signalering in Teylingen. Bij succes van 
deze pilot zet het CDA in op het omzetten van deze pilot in structureel beleid.

Jeugdzorg moet zo laagdrempelig mogelijk worden georganiseerd zodat kinderen, jongeren en ouders 
gemakkelijk hulp durven te vragen. Daarom is het CDA tegen een eigen bijdrage in de ambulante jeugd-
zorg, want deze eigen bijdrage werpt een hogere drempel op voor kinderen en jongeren.

Belangrijk is dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jeugdigen op het juiste moment naar de 
meest adequate zorg worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. Daarom wordt een 
veel betere overgang bepleit tussen de verschillende vormen van zorg.

De jeugdzorg bij gemeenten loopt tot en met de leeftijd van 18 jaar. Daarna komt de cliënt in de volwas-
senenzorg. Dit zorgt voor een abrupt einde van de jeugdzorg, waar cliënten vaak moeite hebben om alles 
te organiseren naast hun behandeltraject. Daarom moet de jeugdzorg in de leeftijdscategorie 16-23 jaar 
flexibel worden ingericht om te voorkomen dat de overgang te abrupt is en gestopt wordt terwijl de be-
handeling nog niet af is.

Helaas kunnen niet alle kinderen thuis blijven wonen omdat er problemen thuis zijn. Uithuisplaatsingen 
voor kinderen kunnen zeer schadelijk zijn. Daarom wil het CDA dat kinderen zo veel mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen met eventuele ondersteuning van meeleefgezinnen, steungezinnen of buurtgezinnen. Als 
kinderen echt niet meer thuis kunnen blijven wonen, dan gaat de voorkeur uit naar opvang in een pleeg-
zorg of gezinshuis. Voorkomen moet worden dat kinderen in een anonieme instelling worden geplaatst, 
die vaak nog schadelijker is voor het kind.

Door nieuwe wetgeving zijn gemeenten verplicht om de jeugdhulp aan te besteden. Daarbij vindt het CDA 
continuïteit en innovatieve behandelingswijzen belangrijk.

Het CDA zet zich in voor een goede jeugdzorg in Teylingen. Daarom moet 
de jeugdzorg zo laagdrempelig mogelijk georganiseerd zijn voor ieder 

kind
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4. ZORG VOOR ELKAAR
Het CDA zet in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van 
vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk. Mensen die het nodig hebben, worden 
ondersteund op een wijze die bij hen past.

De kwaliteit van de zorg moet voorop staan in de zorg. Innovatie kan helpen bij het behouden van deze 
kwaliteit.

RESPIJTZORG EN MANTELZORG
Voor het CDA is respijtzorg van groot belang om mantelzorgers te ondersteunen. Respijtzorg biedt man-
telzorgers namelijk de mogelijkheid om hun zorgtaken tijdelijk over te dragen aan een beroepskracht of 
vrijwilliger. Dat kan in de vorm van dagopvang, logeerhuizen, professionele opvang of zorg aan huis. De 
mantelzorger wordt ontlast gedurende een dagdeel of voor een wat langere, aangesloten periode.

Het CDA wil dat er een respijthuis komt om mantelzorgers te ontzorgen, zodat zij even op adem kunnen 
komen.

Voor veel mantelzorgers is het niet altijd even makkelijk om altijd de optimale zorg te kunnen leveren. 
Meer en betere ondersteuning van de gemeente zal helpen. Een eerste begin hiermee is al gemaakt met 
het besluit om aan mantelzorgers een huishoudelijke hulp toelage toe te kennen.

MENSELIJKE MAAT IN DE ZORG
Iedereen moet gebruik kunnen maken van de zorg die hij of zij nodig heeft. De zorg moet toegankelijk en 
betaalbaar zijn. Zorgmijding door een stapeling van eigen bijdragen moet worden voorkomen. Het CDA 
wil dit bereiken door de volgende maatregelen:

 - Verlagen van de eigen bijdrage voor zorgvoorzieningen die via de Wmo worden aangevraagd.
 - Meer mensen met een smalle beurs moeten aanspraak kunnen maken op een aanvullende collectieve 

ziektekostenverzekering dan nu het geval is.
 - Mensen met een zorgaanvraag hebben recht op cliëntenondersteuning. Hier wordt tot nu toe nog maar 

weinig gebruik worden gemaakt. De gemeente moet deze clientenondersteuning actief gaan aanbie-
den.

 - In de thuiszorg zoveel mogelijk vertrouwde gezichten door het maken van goede afspraken met de 
zorgaanbieders.

ARMOEDE
Vanuit de solidariteitsgedachte moet armoede in Teylingen worden aangepakt. Hiervoor is het belangrijk 
dat schulden bij mensen op tijd worden gesignaleerd en dat de gemeente proactief op zoek gaat naar deze 
schrijnende gevallen. Hierdoor kan voorkomen worden dat het bedrag aan schulden erg hoog oploopt en 

Het CDA streeft naar een Teylingse samenleving waar mensen zoveel 
mogelijk mee kunnen doen ongeacht afkomst, geslacht, geaardheid, 

leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen

Het CDA waardeert mantelzorgers enorm en vindt daarom dat er goede 
voorzieningen moeten komen om mantelzorgers te ondersteunen

Voor het CDA is de menselijke maat in de zorg essentieel voor goede zorg
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kan vroegtijdig hulp worden geboden.

Er is speciale aandacht nodig voor kinderen die in (verborgen) armoede opgroeien. Om armoede onder 
kinderen te voorkomen en te bestrijden moet de gemeente actief naar deze kinderen op zoek gaan door 
samen met scholen en andere instanties deze armoede zo vroeg mogelijk te signaleren, zodat zij geholpen 
en ondersteund kunnen worden. Deze kinderen moeten gewoon mee kunnen doen met hun leeftijdsge-
noten, bijvoorbeeld door voorzieningen uit het noodfonds voor het kunnen volgen van onderwijs en door 
gebruik te kunnen maken van de sporten cultuurpas.

Voor mensen in armoede is er een aantal voorzieningen zoals de voedselbanken, weggeefwinkels en het 
repair café. Het CDA ondersteunt deze initiatieven van harte.

OUDERENZORG
In Teylingen wonen relatief veel ouderen. Het is belangrijk dat zij oud kunnen worden in hun eigen omge-
ving.

Op het moment dat mensen niet meer thuis kunnen wonen, moet worden gezocht naar een vervangen-
de woonvorm die dichtbij de vertrouwde omgeving ligt. Daarom is het belangrijk te stimuleren dat er in 
iedere kern in Teylingen minimaal één vervangende woonvorm is, zoals een verzorgingshuis of andere 
woonvorm, om mensen niet uit hun vertrouwde omgeving weg te halen. Ook als mensen tijdelijk niet thuis 
kunnen wonen, moeten er voorzieningen zijn waarbij mensen tijdelijk in een andere woonvorm kunnen 
wonen zonder dat ze uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald. Dit moet ouderen ondersteunen bij 
het nemen van eigen regie in hun zorgbehoefte. Ze blijven op die manier toch onderdeel van het netwerk 
dat ze in hun leven hebben opgebouwd.

Het probleem van dementie in de lokale samenleving wordt steeds groter. Op initiatief van het CDA is Tey-
lingen een dementievriendelijke gemeente geworden. Het is van groot belang hier de nodige aandacht 
aan te blijven besteden.

Steeds meer ouderen zijn eenzaam. Ook in de gemeente Teylingen neemt dit aantal toe. Vanuit de soli-
dariteitsgedachte wil het CDA inzetten op de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Eén van onze 
oplossingen om eenzaamheid onder ouderen aan te pakken, is het stimuleren van contact tussen jongeren 
en ouderen in de gemeenten om zodoende te realiseren dat jongeren vrijwilligerswerk gaan doen. Voor 
de ouderen biedt dit de mogelijkheid om hun levenservaring te delen met jonge mensen in de gemeente. 
Een andere oplossing is om ouderen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen waardoor het 
contact met familie, vrienden en kennissen niet verwatert.

Het CDA vindt dat de gemeente zich moet inspannen voor de realisatie van een mortuarium in Warmond. 
Deze faciliteit is sinds de sluiting van Lidwina en Mariënhaven niet meer in het dorp aanwezig.

MENSEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT
De gemeente staat in het kader van de Participatiewet voor de belangrijke taak om mensen die, door een 
beperking of door andere oorzaken een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, aan een baan te helpen. Dit 

Het armoedebeleid van de gemeente Teylingen moet gericht zijn op 
iedereen in de samenleving zoals ouderen, jongeren, mensen met een 

beperking en statushouders

Het CDA zet zich in voor voldoende toegankelijke voorzieningen voor 
ouderen
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geldt niet alleen voor mensen met een uitkering, maar zeker ook voor mensen zonder uitkering. Tot nu toe 
krijgen werkzoekenden zónder uitkering, waaronder ook jongeren met een beperking, door de bezuini-
gingen van het vorige kabinet te weinig aandacht. Dit moet anders.

Mensen mét en zónder uitkering moeten door de gemeente, via het Servicepunt Werk en de Maregroep, 
actief aan werk geholpen worden door onder andere begeleiding door jobcoaches, het inzetten van loon-
kostensubsidie en loondispensatie en (heel belangrijk) het ontzorgen van werkgevers. Er moet hierbij ook, 
meer dan nu het geval is, ingezet worden op beschutte werkplekken.

De gemeente ondersteunt initiatieven om mensen mét en zonder uitkering in te zetten als vrijwilliger. 
Vrijwilligerswerk is belangrijk, geeft voldoening, draagt bij aan een versterking van het zelfbeeld en kan 
uiteindelijk ook leiden tot een betaalde baan.

De gemeente vervult een voorbeeldfunctie op het gebied van de Participatiewet. Binnen de eigen organi-
satie en indien er sprake is van opdrachtgeverschap van de gemeente, wordt daar waar mogelijk ingezet 
op plaatsing van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

EENZAAMHEID
Eenzaamheid wordt een steeds groter probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën 
voor, maar vooral ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verant-
woordelijkheid van ons allemaal. Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken 
van bestaande maatschappelijk en sociale verbanden en ouderen stimuleren op zoek te gaan naar sociale 
contacten.

De gemeente wil vanuit de regisserende rol vooral inzicht krijgen in eenzaamheid onder ouderen. Om 
deze groep goed in beeld te krijgen, zou iedereen van 75 jaar en ouder benaderd kunnen worden voor een 
bezoek door een vrijwilliger.

Op deze wijze kunnen mensen niet tussen wal en schip raken.

In dat kader moet eenzaamheidsbestrijding een onderdeel zijn van het zorgen welzijnsbeleid. Zo zou dit 
bij de keukentafelgesprekken aan de orde dienen te komen.

Belangrijk is ook dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwek-
kende vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig informele ondersteuning en zo nodig profes-
sionele interventies in gang worden gezet.

Stichting Welzijn speelt hierin een belangrijke rol, bijvoorbeeld door het organiseren van buurtkamers en 
het ondersteunen van andere initiatieven die eenzaamheid kunnen voorkomen. Het CDA wil daarnaast de 
vervoersmogelijkheden voor ouderen binnen Teylingen bevorderen, zoals de inzet van een belbus en door 
een initiatief als automaatjes te ondersteunen. Ook dit is een goede manier om eenzaamheid te bestrijden.

INTEGRATIE
De gemeente zet zich in voor de maatschappelijke begeleiding en integratie van inburgeringsplichtige 
statushouders. Daarbij is het leren van de Nederlandse taal voor nieuwkomers erg belangrijk. Het snel leren 
van onze taal helpt bij het vinden van werk en het integreren in onze samenleving. Het CDA wil daarom het 
leren van de Nederlandse taal stimuleren en faciliteren.

Naast het leren van de taal is het van groot belang dat statushouders snel leren meedoen in de maatschap-
pij. Het CDA pleit daarom voor een soepele stageregeling bij organisaties en bedrijven zodat deze mensen 
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de stap naar betaald werk sneller kunnen maken. De gemeente zou hierbij een stimulerende rol kunnen 
spelen o.a. door de verzekering van statushouders tijdens de stage voor zijn rekening te nemen en status-
houders tijdens de stage in de gelegenheid te stellen de lessen Nederlands in de avonduren te volgen in 
plaats van overdag.



14

5. LEEFOMGEVING, WOONKWALITEIT EN BEREIKBAARHEID
Teylingen is een prettige gemeente om in te wonen. Er zijn veel voorzieningen en er zijn veel mogelijkhe-
den voor recreatie. Logisch dus dat er veel mensen in onze gemeente willen wonen. Om aan de grote vraag 
te voldoen, wil het CDA meer woningen bouwen voor verschillende groepen.

Op sommige plaatsen in de gemeente zijn op dit moment vooral duurdere koopwoningen beschikbaar. 
Groei van het aantal goedkopere koopwoningen (o.a. voor starters) en het aantal sociale huurwoningen 
in bepaalde dorpen is daarom van groot belang. De huisvesting van jongeren heeft prioriteit omdat veel 
jongeren op dit moment wegtrekken naar Leiden, Den Haag of Amsterdam. Ook dient aandacht te worden 
gegeven aan de zelfstandige huisvesting van kwetsbare groepen.

Om deze doelstellingen te bereiken, wil het CDA dat nieuwbouwprojecten in de gemeente in een hoger 
tempo worden gerealiseerd. Hierbij moet ook aandacht worden gegeven aan duurzame woningbouw en 
zgn. inbrei-locaties 2 waarbij, voor wat betreft de inbrei-locaties, er op gelet dient te worden dat de kwali-
teit van de leefomgeving op niveau blijft..

Voor het CDA is het belangrijk dat mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig of met bege-
leiding van een mantelzorger thuis kunnen blijven wonen. In verband hiermee wil het CDA inzetten op 
flexibele bouwconcepten.

BEREIKBAARHEID (FYSIEK EN DIGITAAL)
Van oudsher richten bedrijven zich op plekken die goed bereikbaar zijn. Ontwikkelingen als elektrisch fiet-
sen, reguliere arbeid van mensen met een beperking en flexibele werktijden brengen weer andere bereik-
baarheidseisen met zich mee. Denk aan snelfietspaden en passend openbaar vervoer dat ook ’s morgens 
vroeg en ’s avonds laat rijdt. Teylingen is in het algemeen redelijk bereikbaar door de aanwezigheid van 
een snelweg en twee NS-stations. Dat wil het CDA zo houden en waar mogelijk verbeteren. Teylingen heeft 
twee NS stations: Voorhout en Sassenheim. De komende jaren groeit het aantal inwoners van onze ge-
meente gestaag. Dat zorgt derhalve voor een groeiend aantal reizigers omdat veel inwoners forensen zijn.

Om te voorkomen dat al die mensen de auto moeten nemen is het nodig dat de frequentie van het aantal 
treinen omhoog gaat. Op station Sassenheim kunnen de inwoners al vier keer per uur met de trein naar 
Den Haag en/of Amsterdam. Het is wenselijk dat ook in Voorhout de frequentie van het aantal treinen 
omhoog gaat naar vier treinen per uur naar Haarlem en/of Den Haag, in plaats van het huidige aantal van 
twee. Bovendien moet de rechtstreekse verbinding in het weekend tussen Voorhout en Den Haag worden 
hersteld. Het CDA is zich er overigens van bewust dat de gemeente niet gaat over het aantal treinen dat 
stopt op een bepaald station, maar de gemeente kan wel lobbyen bij de NS om de frequentie van het aan-
tal treinen omhoog te krijgen.

Het CDA is van mening dat als, ook na de uitbreiding, de parkeervoorziening bij station Sassenheim op-
nieuw te klein blijkt te zijn, er snel aanvullende maatregelen genomen dienen te worden.

Ook kan de doorstroming van het autoverkeer beter. De lokale wegen richting snelweg staan regelmatig 
vol. Dat moet beter kunnen, bijvoorbeeld door een betere afstemming van de verkeerslichten.

In samenwerking met de andere gemeenten in de Duinen Bollenstreek moeten de verkeersknelpunten in 

2 Zie voor verklaring Bijlage 2

Het CDA vraagt meer aandacht voor de huisvesting van de verschillende 
groepen in Teylingen met speciale aandacht voor starters, jongeren en 

kwetsbare groepen
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de regio aangepakt worden. Allereerst dient er, samen met de Duinen Bollenstreek en de provincie, een 
inventarisatie te komen van deze knelpunten.

Om deze locatie beter bereikbaar te maken voor ouderen wil het CDA dat er een bushalte komt ter hoogte 
van het Hospice en Verzorgingstehuis Sassembourg in Sassenheim.

Daarnaast wil het CDA, ook in het kader de mobiliteit van ouderen, het gebruik van automaatjes en een 
belbus in de gemeente Teylingen stimuleren. Verder moet doorgegaan worden met rolstoelen rollator-
vriendelijker te maken van stoepen en straten in Teylingen. Ook moet het beleid ten aanzien van uitstallin-
gen 3 worden aangepast zodat met name ouderen en ouders met een kinderwagen hier geen of minder 
hinder van ondervinden.

Voor het CDA is niet alleen de fysieke bereikbaarheid van de dorpen belangrijk, maar ook de digitale. Daar-
om pleit het CDA ervoor dat iedereen in de gemeente Teylingen gebruik kan maken van snel internet. Het 
CDA zal de komende jaren de internetproviders hierop aanspreken.

In deze tijd van mobiele telefonie is het belangrijk dat iedereen (ook bijvoorbeeld hulpdiensten) mobiel 
bereikbaar is. Daarom moet het mobiele bereik in alle dorpen en de buitengebieden (zoals Het Lage Land) 
verbeterd worden. Hierbij is speciale aandacht nodig voor Warmond.

GELUIDSHINDER
Het CDA wil dat de gemeente Teylingen zich, samen met de andere gemeenten rond Schiphol, vastberaden 
inzet voor een beter ‘Luchtvaart Instellingen Besluit’ dat recht doet aan het leefklimaat van de inwoners van 
Teylingen. Zowel Voorhout, Sassenheim als Warmond heeft veel last van het gebruik van de Kaagbaan en 
de vele nachtelijke starts en landingen in met name de zomermaanden.

Ondanks de belangrijke economische waarde voor de regio en de rest van Nederland moet de overlast van 
Schiphol worden verminderd.

Dwars door onze gemeente loopt de A44. De mensen die vlakbij de snelweg wonen, geven aan last te 
hebben van het geluid. Het CDA wil kijken naar slimme en duurzame oplossingen om deze hinder zo veel 
mogelijk te beperken, zoals geluidsschermen. Daarnaast pleit het CDA voor een snelheidslimiet van 100 
km/uur. Dit verbetert de situatie rondom de Kaagbrug. Ook pleit het CDA voor het aanbrengen van ge-
luidsarm asfalt.

EEN SCHONE OPENBARE RUIMTE
In Teylingen staan veel gebouwen en bouwplaatsen leeg. Binnen de kortste keren vindt hier verloedering 
plaats. Het CDA wil deze verloedering voorkomen. Daarom moet met spoed voor ieder leegstaand ge-
bouw of lege bouwplaats een plan komen waarin de bestemmingsmogelijkheden worden aangegeven 
Eventueel wordt tijdelijk extra groen geplant. Daarbij dienen de omwonenden gestimuleerd te worden om 
zelf ook met ideeën te komen.

3 Zie voor verklaring Bijlage 2

Het CDA geeft prioriteit aan verbetering van de digitale en fysieke 
bereikbaarheid van de drie dorpen. Hierbij ligt de focus op het openbaar 

vervoer, de weg, de fiets, mobiele telefonie en het internet

Het CDA zet in op minder geluidsoverlast van vliegtuigen en auto’s in de 
gemeente
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Het CDA wil dat de gemeente voor haar eigen leegstaande gebouwen zelf actief op zoek gaat naar een her-
bestemming, zoals dat al het geval is met de voormalige Kompasschool aan de Westerstraat in Sassenheim 
en de oude bibliotheek aan het Raadhuisplein in Voorhout.

De leefkwaliteit van de gemeente wordt ook beïnvloed door vervuiling van straten, stoepen en parken. 
Daarnaast hebben scheef liggende tegels, omhoog komende wortels, onkruid, scheve lantaarnpalen etc. 
ook invloed op de leefkwaliteit. De gemeente moet daarop snel actie ondernemen en niet alleen wachten 
op meldingen van inwoners.

Natuur in de leefomgeving heeft een positieve invloed op de leefkwaliteit van de wijken. In Teylingen is 
veel natuur waar mensen naar toe kunnen. Dit moet zo blijven, maar het kan nog groener. Zo dienen de 
wegbermen aan de Parklaan in Sassenheim weer groen te worden, maar ook op andere plekken in Teylin-
gen dient meer aandacht te zijn voor een groenere uitstraling. Natuurlijke speeltuinen, aanleg van perkjes 
of gezamenlijke tuintjes zijn ook goede oplossingen. Ook is natuureducatie belangrijk om mensen bewust 
te maken van het belang van een natuurlijke leefomgeving. Daarom kan natuureducatie rekenen op de 
steun van het CDA.

Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen een leefomgeving heeft, waar 
men prettig kan wonen, werken of recreëren
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6. VEILIGHEID
Het CDA vindt dat criminaliteit en overlast overtuigend en daadkrachtig 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%.

Om deze doelstellingen te halen, is inzet nodig van zowel repressieve als preventieve maatregelen. Bij pre-
ventieve maatregelen moet worden gedacht aan meer surveillance, betere voorlichting, cameratoezicht 
en het stimuleren van buurtgroepen op sociale media om de pakkans te vergroten.

Preventieve maatregelen zijn altijd beter dan repressieve maatregelen. Voorkomen is immers beter dan 
genezen. Hierbij is de voorlichting van de gemeente en politie op het gebied van beveiliging van woon-
huizen of bedrijfspanden, het gebruik van goede sloten op fietsen noodzakelijk.

Het CDA wil dat de gemeente investeert in de veiligheid van haar inwoners. Verschillende mogelijkheden 
komen in aanmerking, zoals het verhogen van de handhavingscapaciteit, het verbeteren van de verlich-
ting op fietspaden, het versterken van de rol van georganiseerde bewoners en het verhogen van de poli-
tiesurveillance in alle dorpen. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de veiligheidsbeleving van 
de inwoners wordt vergroot.

Bewoners weten vaak goed wat nodig is in een bepaalde buurt om de veiligheid te vergroten. Daarom is 
het nodig dat de bewoners actief worden betrokken bij het maken van plannen op het gebied van veilig-
heid. Ook het stimuleren van buurtinitiatieven is van belang.

EEN VEILIGE OPENBARE RUIMTE
Het CDA geeft prioriteit aan de aanpak van overlast in de openbare ruimte. Geweld mag onder geen be-
ding worden geaccepteerd. De gemeente en politie moeten, waar nodig en gewenst, hun gezag laten gel-
den. Naast een beroep op de verdraagzaamheid moet zogenoemd hufterig gedrag, dat schade toebrengt 
aan de woonen leefkwaliteit van anderen, direct en effectief worden aangepakt.

Om de overlast in de buitenruimte aan te pakken zijn niet alleen extra en kwalitatief goede BOA’s nodig, 
maar zal ook de samenwerking met de wijken gebiedsregisseurs moeten verbeteren om overlast in een 
buurt zo snel mogelijk te kunnen aanpakken.

VERKEERSVEILIGHEID
De aanpak van druk of gevaarlijk verkeer is belangrijk voor een goed woonen leefklimaat. De verkeersvei-
ligheid in Teylingen dient daarom te worden bevorderd. Het CDA stelt, in verband hiermee, onder andere 
voor:

 - het onderhoud en de inrichting van wegen moet worden verbeterd zodat de verschillende verkeers-
stromen beter op elkaar kunnen worden afgestemd;

Iedereen moet veilig over straat kunnen in zijn eigen buurt. Het CDA wil 
investeren in een veilige samenleving

Het CDA wil dat iedereen zich prettig voelt in de eigen omgeving. Daarom 
moet overlast in wijken en buurten hard worden aangepakt
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 - meer snelheid beperkende maatregelen om de veiligheid te bevorderen, zeker in gebieden met wonin-
gen, scholen en winkels;

 - aanpak van de situatie in het winkelgebied van Sassenheim (Hoofdstraat);
 - aanpak van de situatie in de Herenstraat Voorhout.

Alle mogelijke maatregelen moeten zoveel mogelijk worden afgestemd met de bewoners in de verschil-
lende dorpen zodat het draagvlak groot is.

Om de verkeersveiligheid op de fietspaden in de gemeente Teylingen te verhogen, is het wenselijk alle 
tegels op de fietspaden te vervangen door betonnen platen. Ook zou, met name in Warmond, bekeken 
moeten worden of de fietspaden niet verbreed zouden moeten worden vanwege de veiligheidsrisico’s die 
het toenemend aantal snorfietsen met zich meebrengt. Dat stimuleert het gebruik van de fiets. Ook de 
overstap met het openbaar vervoer moet het aantrekkelijker maken om voor woon-werkverkeer de auto 
te laten staan.

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap. In dit verdrag staat wat Nederland moet doen om de 
positie van mensen met een beperking te verbeteren. In het kader van de verkeersveiligheid vindt het CDA 
het belangrijk om vaart te maken met het realiseren van rollator en rolstoelvriendelijke wegen en trottoirs.

De laatste jaren is het aantal verkeersdoden in Teylingen licht gestegen. 
Dat is triest. Meer investeren in de verkeersveiligheid in Teylingen is 

nodig
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7. EEN 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 Teylin-
gen. Duurzame werkgelegenheid kan worden bevorderd door het koesteren van de historische bedrijfs-
takken (en dus de kennis) en door het gericht aantrekken van bedrijven en instellingen (onderwijs, zorg) 
die hier waarde en kennis toevoegen. Door ondernemerschap, technologieën, innovaties, kennis en na-
tuurlijke hulpbronnen te bundelen, bereik je milieuwinst, nieuwe inkomsten, kostenbesparing, meer be-
drijvigheid en meer werkgelegenheid.

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen moeten kunnen 
profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk 
inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving. 
Ondernemers gaan dan ook niet alleen voor eigen winst, maar werken, waar dat kan, samen met onder-
wijsinstellingen en lokale overheden. In een eerlijke economie houden we ook rekening met de andere 
taken die mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorg-
taken. Het CDA wil goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale economie stimuleren en de werkgele-
genheid laten groeien.

Gemeenten kunnen belangrijke delen van de economie beïnvloeden. Veel Nederlanders zijn werkzaam 
in het middenen kleinbedrijf (MKB), dat goeddeels afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ont-
wikkelingen. Lokale ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes, maar de gemeente kan wel allerlei 
randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven ondersteunen door bij-
voorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren.

Het CDA is nadrukkelijk voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap, waarbij de winst van het bedrijf 
bijdraagt aan het geven van kansen aan mensen en aan duurzaam produceren. Voor ons zijn familiebedrij-
ven en MKB-bedrijven de motoren waar de lokale samenleving in Teylingen op draait.

Voor een goed draaiende economie is het van belang dat ondernemers, bedrijven en andere partijen goed 
met elkaar samenwerken. Hierdoor ontstaat een grotere vitaliteit van handel en productie. Ook het geven 
van ruimte aan ondernemers en bedrijven om met nieuwe initiatieven te komen, is belangrijk voor de eco-
nomie. Daarom is het essentieel dat de gemeentelijke regelgeving meebeweegt met de economie en dat 
in de regelgeving ruimte is voor nieuwe initiatieven.

De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan door het schrappen, aanpassen of 
flexibiliseren van regels in bijvoorbeeld het bestemmingsplan.

Met de nieuwe Omgevingswet kan de gemeenteraad van Teylingen zich vanaf 2021 nadrukkelijk richten 
op een toekomstvisie voor de gemeente, gebaseerd op optimale economische kansen voor Teylingen. Be-
trokkenheid van inwoners en ondernemers bij het opstellen van een omgevingsvisie is vanzelfsprekend. 
Het CDA wil specifiek aandacht voor het wegnemen van belemmeringen die worden ervaren bij onderne-
mingen.

Het CDA zet de lokale ondernemer in de gemeente op één door het 
flexibiliseren van de regelgeving en het wegnemen van belemmeringen
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DETAILHANDEL
De detaillist is belangrijk voor de Teylingse economie. Om detaillisten tegemoet te komen, wil het CDA 
de detailhandelsvisie actualiseren waarbij de aandacht meer uitgaat naar een gastvrij en veilig centrum 
en een aantrekkelijk detailhandelsklimaat. Winkeliers zullen gestimuleerd worden om hiervoor zelf met 
ideeën en initiatieven te komen.

Om voor een afwisselende en uitgebreide detailhandel in de gemeente Teylingen te zorgen, dient op basis 
van een evaluatie van de lokale lasten te worden gekeken naar mogelijkheden om de OZB te verlagen. 
Deze verlaging moet ook bijdragen aan de bestrijding van leegstaande winkelen bedrijfspanden.

ONDERNEMERS EN BEDRIJVIGHEID
Door het nemen van een aantal maatregelen kan gestimuleerd worden dat bedrijven in Teylingen zich 
vestigen of blijven, bijvoorbeeld bij het zoeken van huisvesting.

De gemeente Teylingen moet niet alleen aandacht hebben voor de ondernemers in de dienstverlening of 
productie, maar ook voor de agrariërs (o.m. de bollentelers). Zij vormen namelijk een wezenlijk onderdeel 
van de economische activiteiten in de gemeente.

ECONOMISCHE SAMENWERKING
De economie is een onderwerp waarop de gemeenten in de Duinen Bollenstreek goed kunnen samenwer-
ken. Voorbeelden zijn de samenwerking binnen Holland Rijnland (met de gemeenten van de Leidse regio 
en de Rijnstreek) en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Het CDA wil de samenwerking op 
het gebied van economie intensiveren: samen is effectiever dan alleen. Ook zijn concrete stappen nodig in 
de uitvoering van de economische agenda in de Duinen Bollenstreek.

Daarnaast wonen in de gemeente Teylingen een groot aantal ‘expats’ (bijvoorbeeld werknemers van de 
ESA ESTEC en bedrijven rond Schiphol), verblijven in de gemeente veel buitenlandse seizoenarbeiders 
en statushouders. Het CDA vindt het belangrijk dat zij kunnen meedraaien in de Teylingse economie en 
samenleving.

Tenslotte kan samenwerking worden gezocht met de gemeenten Haarlemmermeer, Leiden en in de Dui-
nen Bollenstreek voor wat betreft het investeren in innovatieve start-up’s, o.a. door het bieden van gedeel-
de voorzieningen om kosten te drukken en het creëren van een platform om kennis te delen en contacten 
te onderhouden.

De detailhandel in de gemeente Teylingen is een belangrijk onderdeel van 
de Teylingse economie. Daarom wil het CDA extra maatregelen om deze 

weer te laten floreren en groeien

Ondernemers zijn belangrijk in de economie. Het CDA wil ondernemers 
blijven ondersteunen en stimuleren om te groeien of te starten

De samenwerking op economisch gebied moet versterkt worden. 
Ook moeten ‘expats’, seizoenarbeiders en statushouders in Teylingen 

mogelijkheden krijgen om mee te doen in de samenleving
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LANDBOUW
De agrarische sector is met de bloembollenteelt en veehouderij een belangrijke pijler van de Teylingse 
economie.

Als beheerders van het landschap leveren zij ook een belangrijker bijdrage aan de recreatieve beleefbaar-
heid van ons buitengebied en de biodiversiteit. Denk daarbij aan de bloeiende bollenvelden, de weidevo-
gels en de mooie polders.

De bollenteelt staat voor grote uitdagingen op innovatief gebied waar het gaat om biologisch en of resi-
du-vrij telen. Samenwerking met kenniscentra op het gebied van gentechnologie en bio based economie 
is hiervoor noodzakelijk. Het CDA zal initiatieven die leiden tot een milieuvriendelijke bollenteelt van harte 
ondersteunen.

De gebiedsgerichte aanpak van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 4, met als doel de struc-
tuurverbetering van de bollenteelt en het opruimen van verrommeld buitengebied begint zijn vruchten af 
te werpen. In de komende periode moeten hier nog wel belangrijke stappen worden gezet.

Het CDA vindt het belangrijk dat wij ons polderlandschap met haar veeteelt in stand houden. Hier spelen 
schaalvergroting, globalisatie en strengere milieu-eisen een belangrijke rol. Er liggen kansen op het gebied 
van natuuren landschapsbeheer, regiomarketing en de realisatie van CO2 reductie. Initiatieven om de sec-
tor en dit unieke landschap te behouden zullen wij als CDA ondersteunen.

GEMEENTELIJKE FINANCIËN
Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en overzichtelijk 
belastingstelsel. Een solide toekomst is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het grootste deel van 
de gemeentebegroting bestaat uit geld dat via de Rijksoverheid beschikbaar komt. Slechts een beperkt 
deel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is sprake van belastinggeld, opgebracht 
door de inwoners van de gemeente. We hebben de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met 
de financiële middelen die voorhanden zijn. Het CDA heeft een aantal uitgangspunten voor het financiële 
beleid van de gemeente: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

4 Zie voor verklaring Bijlage 2

De gemeente Teylingen is bij uitstek een gemeente met een grote 
agrarische sector. Het CDA ondersteunt deze sector en draagt bij aan de 

ontwikkeling van de sector

Het CDA zet in op een lastenverlichting voor de inwoners en bedrijven
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8. EEN DUURZAME TOEKOMST
Overal in de samenleving zien we dat grondstoffen schaarser worden en dat de gevolgen van klimaatver-
andering zichtbaar worden. Daarom is het Klimaatakkoord van Parijs gesloten en is mede op basis hiervan 
nieuw Rijksbeleid geformuleerd met specifieke doelstellingen op het gebied van klimaat, energie, circulai-
re economie en gasloze woningen. Het nieuwe Regeerakkoord versterkt deze doelstellingen. Om “Parijs” 
en de doelstellingen uit het Rijksbeleid, het Regeerakkoord en de toekomstige Klimaatwet te halen zullen 
ook in Teylingen de inspanningen fors omhoog moeten. Daarbij verwacht het CDA, voor wie goed rent-
meesterschap een belangrijk uitgangspunt is, een actieve houding van de gemeente. Decentrale overhe-
den spelen immers een cruciale rol in het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Het CDA wil dat Teylingen een duurzame gemeente blijft, maar ook een economisch gezonde. Economi-
sche groei mag echter nooit ten koste gaan van het milieu.

DUURZAAMHEIDSAMBITIES
Teylingen doet al het nodige op het gebied van duurzaamheid, maar het CDA wil dat het tempo in de 
duurzaamheidsplannen omhoog gaat en meer concreet wordt ingevuld. Onze ambitie is dat Teylingen één 
van de voorlopers wordt op het gebied van duurzaamheid. Hierdoor moeten we een voorbeeld zijn voor 
andere gemeenten. Om dit te realiseren wil het CDA dat Teylingen, naast uitvoering van de Duurzaam-
heidsagenda:

 - zich aansluit bij de huidige en toekomstige regionale, provinciale en landelijke initiatieven en voortrek-
kende gemeenten (aansluiten bij diverse convenanten, toekomstige regionale aanpak verduurzaming 
gebouwde omgeving);

 - concrete realistische korte en lange termijn doelstellingen en stappenen activiteitenplannen opstelt 
om in ieder geval de Rijksdoelstellingen en de doelstellingen uit het Regeerakkoord op het gebied van 
energietransitie, CO2 reductie (CO2 neutrale gemeente), woningen zonder gasaansluiting (2050 geen 
gasaansluitingen meer) en circulaire economie (2050 is Nederland volledig circulair) te halen. Daarbij 
geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld;

 - bewoners, instellingen, verenigingen en (agrarische) bedrijven niet alleen informeert, stimuleert, moti-
veert en faciliteert, maar ook samen met hen de doelstellingen realiseert.

Bij nieuwe initiatieven moeten we een goede afweging maken en oog hebben voor de belangen van be-
woners, bedrijven en het algemeen belang. Initiatieven als windmolens in de buurt van woonwijken wijzen 
we niet meteen af, maar we proberen ‘win-win’-situaties voor alle betrokkenen te creëren. We willen par-
ticulier initiatief op het gebied van duurzame energie stimuleren en de oprichting van lokale coöperaties 
voor de productie van duurzame energie ondersteunen. Hiervoor is een robuust beleidskader nodig.

DUURZAME ENERGIE
Een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsdoelstellingen is de energietransitie van kolen en gas 
naar winden zonne-energie. In de gebouwde omgeving is grote winst te halen door isolatie, gebruik van 
warmtepompen / warmtenetten, zuiniger nieuwbouw, optimalisatie van energiegebruik in kantoren, zon-
ne-energie en zuinige verlichting. Op dit gebied liggen grote kansen in de publiek-private samenwerking 

Het CDA legt de komende jaren onder meer de nadruk op een duurzame 
ontwikkeling van Teylingen om zo onze planeet door te kunnen geven aan 

de volgende generaties

Het CDA stimuleert duurzaamheidsinitiatieven
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bij de aanbesteding van projecten op het gebied van duurzame energie.

Voorbeelden zijn het beheer en management van gebouwen of publieke voorzieningen als zwembaden 
waarbij investeringen in duurzame energie over een langere termijn terugverdiend kunnen worden door 
een commerciële exploitant. Het CDA wil dat ook verenigingen en maatschappelijke organisaties worden 
aangemoedigd om een duurzaam beleid te voeren. 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. Dan snijdt het mes aan twee kanten. De vereniging draagt bij aan de productie van duurzame 
energie en met de opbrengst kunnen de vaste kosten van de vereniging worden gedrukt.

De gemeente moet het goede voorbeeld geven in de energietransitie. Daarom wil het CDA dat alle ge-
meentelijke gebouwen en maatschappelijke gebouwen in 2030 energieneutraal zijn. Bij de bouw van nieu-
we woningen en/of gebouwen worden energieneutraal bouwen en woningen zonder gasaansluiting de 
norm.

CIRCULAIRE ECONOMIE EN CO2 REDUCTIE
Teylingen moet ook een transitie maken naar CO2 neutrale en circulaire gemeente, o.a. op het gebied van 
energie, gebouwen, afvalbeheer, circulair aanbesteden/inkoop, leefomgeving en beheer en onderhoud. 
Dit stimuleert de eigen organisatie, maar ook de bedrijvigheid en een duurzame en leefbare samenleving. 
Hierbij is het verspreiden van kennis en best practices van groot belang.

Om een circulaire gemeente te worden, wil het CDA o.a. inzetten op een meer effectieve manier van afval 
inzamelen zodat bijna al het afval opnieuw gebruikt wordt.

Om mensen op een duurzame en CO2-neutrale manier te verplaatsen, wil het CDA elektrisch rijden en het 
gebruik van fietsen en het openbaar vervoer stimuleren. Het stimuleren van elektrisch rijden kan door het 
plaatsen van meer elektrische laadpalen in de gemeente en het stimuleren dat deelautobedrijven zorgen 
voor een goede dekkingsgraad van deelauto’s in Sassenheim, Voorhout en Warmond.

Het CDA wil in deze periode inzetten op het halen van de 
Rijksdoelstellingen op het gebied van klimaat, duurzame energie en 

circulaire economie. Hiertoe willen we bedrijven en inwoners stimuleren, 
met hen samenwerken en zelf het goede voorbeeld geven

Om de landelijke doelstellingen van een circulaire economie te bereiken, 
wil het CDA o.a. inzetten op een andere manier van afvalinzameling. Ook 

zetten we de komende periode in op CO2-reductie
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9. TOERISME
Ieder jaar komen duizenden mensen naar de Bollenstreek. Hiervan bezoekt een deel ook onze gemeente.

Het CDA wil dat Teylingen, samen met de andere bollenstreekgemeenten en de gemeente Leiden, maar 
ook met de VVV, de ondernemers en maatschappelijke organisaties, inzet op de ontwikkeling van een re-
gionaal toeristenbeleid. Ook dienen er gelden beschikbaar te komen om van de ruïne van Teylingen een 
toeristische attractie te maken. Verder dient een website applicatie te worden ontwikkeld die Teylingen in 
de schijnwerpers zet.

Voorts willen wij met behulp van citymarketing kijken hoe de toeristische belangstelling voor onze ge-
meente kan worden vergroot. Hierbij kan worden gedacht aan een samenwerking met Amsterdam en 
Leiden.

Het CDA wil ook investeren in de uitbreiding van de recreatiemogelijkheden voor de inwoners van Teylin-
gen.

De komende jaren investeert het CDA in de ontwikkeling van het toerisme 
in Teylingen. De gemeente Teylingen kent een aantrekkelijke diversiteit 
met water, historie, natuur en bloemen, die een betere promotie waard 

zijn
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10. DIENSTVERLENING
CDA staat voor een goede dienstverlening van de gemeente aan de burgers, zowel op het loketniveau als 
op onlineniveau. Investeringen zijn nodig in digitale mogelijkheden om het serviceniveau van de gemeen-
te nog verder omhoog te krijgen. Daarbij zijn randvoorwaarden als privacy en informatiebeveiliging zeer 
belangrijk.

De invoering van de Omgevingswet, als vervanger van de Wet Ruimtelijke Ordening, zal in het ruimtelijk 
domein tot een andere manier van werken leiden. In het verlengde hiervan wil het CDA dat de huidige wij-
ze van vergunningverlening wordt omgebogen in een werkwijze waarin oplossingsgericht wordt meege-
dacht met de burger. Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag kan de burger gratis een ‘quick scan’ 
doen waarin getoetst kan worden of de vergunning verleend kan worden. De aanvrager zal over zittingen 
van commissies voortaan proactief worden geïnformeerd.

GEMEENTELIJKE SAMENWERKING
Samenwerking met andere gemeenten is een goede manier om als gemeente kwaliteit te kunnen leveren. 
Dat was een belangrijke reden om voor de ambtelijke fusie met Hillegom en Lisse te kiezen. Voor het CDA 
is de ambtelijke fusie echter niet per sé een opmaat naar een bestuurlijke fusie.

Binnen dit kader wil het CDA eerst de uitkomsten van de in 2019 geplande evaluatie van de ambtelijke 
samenwerking afwachten voordat zij zich wil beraden op eventuele verdere stappen in dit proces. Daarbij 
zal vooral aandacht worden gegeven aan punten die naar voren zijn gekomen uit een draagvlakonderzoek 
dat op initiatief van het CDA in 2013 is gehouden onder de inwoners van Teylingen, t.w.:

 - goede en tijdige communicatie en informatievoorziening is essentieel;
 - belangrijke rollen voor een gemeente liggen op het gebied van veiligheid en
 - het bereikbaar houden van voorzieningen;
 - dienstverlening op een kwalitatief hoog niveau en zo dicht mogelijk bij de burgers;
 - burgerparticipatie in de vorm van hulp/zorg aan familieleden of buurtbewoners.

Daarnaast werkt de gemeente Teylingen nog op een andere wijze samen met de gemeenten in de Duinen 
Bollenstreek, namelijk via Holland-Rijnland. Ook aan deze samenwerking moet, naar de mening van het 
CDA, blijvende en intensieve aandacht worden gegeven.

Het CDA staat voor een goede dienstverlening aan de burgers. Zij moeten 
zo dicht mogelijk bij huis worden geholpen

Samenwerking met andere gemeenten is volgens het CDA een goede 
manier om als gemeente kwaliteit te kunnen leveren aan de burgers. Wij 
zullen echter eerst de evaluatie van de ambtelijke fusie met Hillegom en 

Lisse afwachten voordat wij ons gaan beraden op verdere stappen in dit 
proces van samenwerking
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11. BIJLAGEN

BIJLAGE 1
De negen punten van het CDA vinden hun grondslag in een aantal belangrijke ontwikkelingen in de sa-
menleving. De belangrijkste daarvan zijn de volgende.

 - De decentralisaties van de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie. De decentra-
lisaties hebben ervoor gezorgd dat Teylingen intensiever is gaan samenwerken met de gemeenten in 
Holland-Rijnland, waar ook de gemeenten in de Duinen Bollenstreek onder vallen.

 - De ambtelijke fusie van Teylingen met Lisse en Hillegom. Deze fusie moet bijdragen aan een efficiënte 
bedrijfsvoering en een effectieve dienstverlening. De ambtelijke fusie wordt in 2019 geëvalueerd. Het 
CDA gaat deze evaluatie met belangstelling volgen en trekt op basis daarvan conclusies voor de toe-
komst.

 - De ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015. Op Rijksniveau maakt men plannen op 
het gebied van onder andere circulaire economie en klimaatverandering. Gemeenten spelen een be-
langrijke rol bij de uitvoering van het nieuwe klimaatbeleid: zij stimuleren, informeren, motiveren en 
faciliteren immers de inwoners, kennisinstellingen en bedrijven.

 - De individualisering van de Nederlandse samenleving. Deze ontwikkeling baart mensen zorgen. Hof-
felijkheid, respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander en collectief denken: dat zijn belangrijke 
waarden waarop onze samenleving is gebouwd. Deze waarden vormen vaak ook de basis voor allerlei 
Nederlandse tradities en gebruiken, zoals Koningsdag of de feestweken in de drie dorpen van Teylin-
gen. Door middel van onze vier pijlers (solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtig-
heid en rentmeesterschap) wil het CDA de waarden en tradities doorgeven aan de volgende generaties.

BIJLAGE 2

Verklarende woordenlijst

Circulaire economie
De Rijksoverheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een duurzame recycle-economie voor de toe-
komst. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. 
In het Rijksbrede programma Circulaire Economie staat wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050. 
Onderstaand plaatje wordt vaak als symbool gebruikt voor de manier waarop we van de zgn. lineaire naar 
de circulaire economie gaan.

GOM
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is het regionaal ontwikkelbedrijf voor de herstructurering 
van de Duinen Bollenstreek. De missie van GOM is het door middel van actieve gebied(her)ontwikkeling 
tot stand brengen van een economisch en ruimtelijk vitale Duinen Bollenstreek. Het beleidskader hiervoor 
is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duinen Bollenstreek. De gemeenten Hillegom, Katwijk, 
Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen hebben deze in december 2009 vastgesteld en in juli 2016 
herzien.

Inhoudsstoffen
Dit zijn werkzame stoffen die in biomassa zitten en die interessant zijn voor diverse toepassingen en mark-
ten. Denk bijvoorbeeld aan de farmaceutische of de cosmetische industrie. Dit kunnen stoffen met een 
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medicinale werking zijn, kleurstoffen, of geuren smaakstoffen voor bijvoorbeeld parfums. Maar ook be-
strijdingsmiddelen.

Inbrei-locaties
Bij inbrei-locaties kun je denken aan:

 - Het toevoegen van woningen binnen de bestaande kern.
 - Transformatie waarbij de huidige bedrijfsbestemming wordt gewijzigd in een woonbestemming.
 - Vervanging van huidige bebouwing.

Uitstalling
Het plaatsen door detaillisten van artikelen voor hun winkelpui.


