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Voorwoord
In een tijd waarin de Coronapandemie een stempel heeft gedrukt op ons leven,
naderen de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 met rasse schreden.
Ondanks alle beperkingen van fysieke bijeenkomsten hebben wij niet
stilgezeten.
Zo hebben wij positief kritisch en met gezond verstand gekeken naar de
plannen in de gemeenteraad, maar belangrijker hebben wij contacten
onderhouden en uitgebreid onder de inwoners van onze gemeente.
Als lijsttrekker wil ik alle inwoners bedanken die de afgelopen vier jaar en de
jaren daarvoor met ons in gesprek zijn geweest en het vertrouwen in onze
fractie hebben laten blijken. De inzichten uit deze gesprekken hebben
bijgedragen aan het verkiezingsprogramma en het gedachtengoed van onze
partij.
Wij vertrouwen erop dat de inspanningen van de afgelopen jaren zich gaan
vertalen naar meer zetels in de raad, zodat wij nog meer kunnen bereiken. Het
vertrouwen dat kiezers in ons hebben gesteld hebben wij zeker niet
beschaamd en die lijn zetten wij de komende 4 jaar voort. Wij gaan er weer
voor. Doet u met ons mee?

Harald van Zielst
Lijsttrekker Trots Pijnacker-Nootdorp
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Over Trots
In 2009 is Trots Pijnacker-Nootdorp ontstaan als afdeling van Trots op
Nederland van de oud-Nootdorpse Rita Verdonk. Sinds 2017 zijn wij officieel
een lokale partij met een eigen vereniging en hebben wij meer dan 1.000
stemmen gekregen bij de laatste gemeenteraadsverkiezing. Iets waar wij zeer
trots op zijn.
Als politieke partij vertegenwoordigen wij iedereen in Pijnacker, Nootdorp,
Delfgauw en Oude Leede. Wij willen een luisterend oor bieden en opkomen
voor de belangen van de inwoners van ons prachtige dorp. Dit hebben wij ook
de afgelopen jaren laten zien. Onze fractie heeft zich hard gemaakt voor onze
inwoners en op een aantal dossiers ook iets bereikt. Zo is er naar jarenlange
strijd een brug gekomen voor de familie Westerman in Oude Leede en is er
meer aandacht gekomen om het historisch aanzicht van ons dorp te behouden.
Ook hebben wij weten te voorkomen dat Woonnet Rijnmond onderdeel kon
worden van Pijnacker-Nootdorp. Dit had de wachtlijst voor een woning in ons
dorp nog langer gemaakt.
Trots wil staan voor een maatschappij waarin mensen op hun gedrag worden
beoordeeld. En niet worden veroordeeld op hun afkomst of beeldvorming. Wij
willen daarom ook niet over mensen praten, maar met mensen. Zwakkeren in
de samenleving moeten worden ondersteund, maar wij vragen daar wel iets
voor terug.
Wij maken ons zorgen om de kloof tussen de kiezer en de politiek. Keer op
keer worden er besluiten genomen zonder voldoende te luisteren naar de
wensen en inbreng van onze eigen inwoners. Hier moet echt een
cultuuromslag in komen. In ons dorp wonen zeer verstandige mensen met
kennis van zaken.
Daar willen wij ons ook de komende 4 jaar voor inzetten. Kunnen wij op uw
stem rekenen?
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Speerpunten
1. Trots wil woningen beschikbaar stellen voor eigen inwoners. Onze inwoners
of inwoners met een economisch belang moeten een voorkeurspositie krijgen
bij het verkrijgen van een woning.
2. Trots wil meer inspraak vanuit de wijken. Beter luisteren naar de wensen en
inbreng van onze inwoners! Elke wijk heeft zijn eigen indeling en identiteit.
3. Trots wil meer recreatie in ons dorp. Trots is voorstander van meer recreatie
in ons dorp. Er zijn prachtige wandel- en fietsroutes in onze gemeente zonder
dat er een recreatiemogelijkheid is.
4. Trots eist een veilige leef- en woonomgeving. Meer handhaving en
innovatieve middelen nodig voor het opsporen en aanpakken van criminelen.
5. Trots wil lichtvervuiling in ons dorp aanpakken. Tuinders moeten worden
verplicht om hun kassen te verduisteren. Desnoods met financiële hulp van de
gemeente.
6. Trots wil meer groen in ons dorp. Dit zorgt voor beter woonplezier. Meer
groen op plekken waar het nodig is. Een bomenquota helpt om het aantal
bomen in onze gemeente te behouden en uit te breiden.
7. Trots wil een goede infrastructuur in ons dorp om files te voorkomen. Bij de
aanleg van nieuwe wijken moeten er voldoende ontsluitingswegen zijn! Een
loopafstand van 250 meter naar je auto vanaf je huis is niet acceptabel.
8. Trots wil langdurige leegstand van bedrijven aanpakken. Het moet desnoods
mogelijk worden om langdurig leegstaande winkels en/of bedrijfspanden een
andere bestemming te geven, zoals bijvoorbeeld wonen.
9. Trots zijn wij op ons gemeentebestuur en onze ambtenaren. Trots wil dat
onze gemeente laagdrempelig en toegankelijk is, zowel digitaal als aan het
loket!
10. Trots is voor gezond verstand in de politiek. Onderzoeken en rapporten
worden nu vaak overgenomen zonder er met gezond verstand naar te kijken.
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1. Ruimte en wonen
Voor Trots komt de grens van het bouwen van nieuwe woningen in zicht. Er is
afgesproken dat er niet meer dan 65.000 inwoners zullen zijn in onze
gemeente tot aan 2050. Hier willen wij ons aan vasthouden. Het is dus
belangrijk om goede keuzes te maken voor de woningen die er nog bijkomen.
Het bouwen voor onze inwoners is al jaren onze hoogste prioriteit. Hiervoor
heeft Trots de afgelopen acht jaar al vele amendementen en moties ingediend.
Helaas kreeg Trots geen enkele steun van de andere politieke partijen. Zo wil
Trots al jaren dat bij de nieuwbouw van woningen er met de verkopende partij
in gesprek wordt gegaan om een voorrangsregeling van twee maanden te
regelen voor de inwoners van onze gemeente.
Ook ziet Trots kansen om de doorstroming van woningen te bevorderen. Trots
wil dat er specifiek gebouwd gaat worden voor onze senioren. Dit bevordert de
doorstroming en zorgt voor meer beschikbare woningen voor de jongere
doelgroep.
Bouwen voor eigen inwoners. Trots wil zich ook weer de komende tijd inzetten
om te gaan bouwen voor onze eigen inwoners. Onze inwoners moeten een
voorkeurspositie krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de jongeren in onze gemeente
die zich blijvend willen vestigingen of ouderen die al lange tijd gevestigd zijn.
Wij zien middelen en instrumenten om dit mogelijk te maken.
Doorstroming bevorderen. Om doorstroming te bevorderen in onze gemeente
wil Trots dat er specifieker gebouwd gaat worden voor onze senioren, die vaak
nog in een eengezinswoning wonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wat
luxere appartementen inclusief parkeergelegenheid onder het gebouw.
Meer sociale koopwoningen nodig. Trots ziet de noodzaak van meer sociale
koopwoningen. Hiermee willen we de woningvoorraad in de gemeente weer
qua soorten mogelijkheden op peil houden. De koopsom moet wel binnen de
NHG-norm blijven.
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Geen permanente ophoging percentage sociale huurwoningen. Trots ziet niets
in een permanente ophoging van het percentage van sociale huurwoningen.
Het huidige percentage van 30% is afdoende. Wel kan er per bouwproject
worden gekeken of er meer sociale huurwoningen nodig zijn, mits deze naar
onze inwoners gaan.
Dorpskarakter behouden. Trots ziet een groot belang in het behouden van het
dorpse karakter. Dit is de basis van ons dorp dat bepaald wordt door de drie
kernen Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en de twee buurtschappen Oude Leede
en de Katwijkse buurt. De groene agrarische ruimte tussen de kernen en
buurtschappen moet in stand gehouden worden.
Geen voorrang voor statushouders op een sociale huurwoning. Trots is van
mening dat er geen voorrang moet komen voor statushouders op een sociale
huurwoning. Dit is niet uit te leggen aan inwoners die al jarenlang op de
wachtlijst voor een sociale huurwoning staan.
Grens van bouwen bereikt. Trots wil niet dat onze kernen nog voller komen te
staan met huizen. De komende jaren staan nog een aantal cruciale
bouwopgaven op de agenda, maar wij houden ons vast aan het maximale
inwonersaantal van 65.000 inwoners. Onze gemeente moet een dorp blijven
en niet een voorstad worden van de aangrenzende steden.
Bewoningsplicht om huisjesmelkers te weren. Dit is volgens Trots noodzakelijk
om (buitenlandse) investeerders weg te houden in onze gemeente. Wel kan er
gekeken worden naar een uitzondering voor eerstegraads familieleden.
Meer ruimte voor autoparkeerplaatsen bij nieuwbouw. Trots is van mening dat
er meer parkeerplaatsen voor auto’s moeten komen. Zeker bij nieuwbouw. In
het verleden is er te weinig rekening gehouden met de stijgende behoefte aan
parkeerplaatsen. Trots wil problemen in de toekomst voorkomen door al meer
ruimte te bieden bij nieuwbouw, maar ook in bestaande wijken dit probleem
oplossen.
Geen koopwoningen bouwen in plaats van sociale huurwoningen. Trots vindt
niet dat er in onze gemeente koopwoningen moeten worden gebouwd in
plaats van sociale huurwoningen. Het huidige percentage van sociale
huurwoningen per nieuwbouwwijk moet dus niet worden verlaagd.
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Tijdelijke woningen kunnen een oplossing zijn voor woningnood. Om de
huidige woningnood op te lossen moet er worden onderzocht of tijdelijke
woningen een oplossing kunnen zijn. Trots is niet op voorhand positief of
negatief over tijdelijke woningen, maar is wel van mening dat er betere
oplossingen nodig zijn om de woningnood aan te pakken.
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2. Economie en glastuinbouw
De glastuinbouw in onze gemeente behoort tot de top van Nederland en van
de wereld. Er ligt een grote uitdaging om deze sector te verduurzamen. Trots
wil dat er in onze gemeente meer arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Niet
alleen in de glastuinbouw. Om de balans tussen inwoners die in en buiten de
gemeente werken te verbeteren.
Meer arbeidsplaatsen realiseren. Heel veel inwoners werken buiten onze
gemeente. Er is een inhaalslag nodig om meer arbeidsplaatsen te realiseren in
ons dorp.
Langdurige leegstand winkels en/of bedrijfspanden aanpakken. Trots vindt dat
er duidelijkere afspraken gemaakt moeten worden om langdurige leegstand
van winkels en bedrijventerreinen tegen te gaan. Het moet desnoods mogelijk
worden om langdurig leegstaande winkels en/of bedrijfspanden een andere
bestemming te geven, zoals bijvoorbeeld wonen.
Meer subsidie naar glastuinbouwsector voor verduurzaming. De opgave om te
verduurzamen is groot. Onze glastuinbouwsector kan dit niet alleen financieel
opbrengen. Om het proces te versnellen is meer subsidie en hulp nodig.
Meer huisvesting tijdelijke migranten in tuinbouwgebieden. Trots wil hiermee
overlast in de wijken voorkomen. Wel moet de veiligheid en privacy van de
tijdelijke migranten goed worden gewaarborgd.
Bezuinigingen nodig voor lastenverlichting inwoners. Een gezonde financiële
huishouding houdt ook in dat je eerst moet bezuinigen voordat je iets uitgeeft.
Geen afschaffing van hondenbelasting. Trots is geen voorstander om de
hondenbelasting af te schaffen. Wel moet er goed worden gekeken naar de
besteding van de belasting. Het moet niet worden gebruikt voor andere
middelen.
Beperking nodig van het aantal koopzondagen. Trots vindt dat er kritisch
gekeken moet worden naar het aantal koopzondagen in onze gemeente en is
voorstander van een verdere beperking. Juist om de lokale ondernemers die
het nu al zwaar hebben te ontlasten. Grote bedrijven kunnen makkelijker extra
personeel inzetten om toch open te kunnen.
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3. Mobiliteit
In de afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in het wegennet van onze
gemeente. De aanleg van de Komkommerweg en de Zijdeweg vormen de
ringweg die zorgt voor een goede omleiding van verkeer dat niet in het
centrum van Pijnacker hoeft te zijn. En in Nootdorp vormen de Hofweg en de
Braslaan eenzelfde verkeersader.
Echter aangezien ons dorp nog steeds groeit is het niet verstandig om te
stoppen met het aanleggen van wegen. Om de doorstroming in ons dorp te
verbeteren wil Trots zich inzetten voor een extra ontsluiting naar de A12 vanuit
Nootdorp en een extra verbinding onder het spoor.
Het parkeerbeleid in onze gemeente is voor Trots al jaren een doorn in het
oog. Er zijn te weinig parkeerplaatsen en wij zetten ons in om de parkeernorm
van 250 meter lopen naar je auto vanaf je huis te verminderen.
Meer doen voor veiligheid elektrisch fietsers. Trots vindt dat er meer moet
worden gedaan voor de veiligheid van elektrische fietsers. Er gebeuren steeds
meer ongelukken met elektrische fietsen. Plaats bijvoorbeeld drempels voor
rotondes om de snelheid eruit te halen. Of een betere voorlichting aan
gebruikers van elektrische fietsers.
Huidige afstand tot parkeerplaats verkleinen. Trots heeft grote moeite met de
huidige parkeernorm. In de parkeernorm van de gemeente staat dat een
loopafstand van 250 meter naar de auto vanaf je huis acceptabel is.
Meer groene parkeerplaatsen voor auto’s. Groene parkeerplaatsen zorgen
voor een betere afwatering en voor meer groen in de wijken. In onze
gemeente zijn er al een aantal groene parkeerplaatsen. Dit wil Trots
uitbreiden.
Betere scheiding nodig tussen fiets, auto en voetgangersverkeer. Om de
veiligheid in ons verkeer te bevorderen moet er een betere scheiding komen
tussen de verschillende verkeersstromen. Dit betekent niet dat wanneer er
meer ruimte wordt gemaakt voor fietsers dat dit ten koste moet gaan van het
autoverkeer.
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Doorstroming van verkeer aanpakken. Trots is van mening dat onze gemeente
de doorstroming van het verkeer moet aanpakken door meer wegen aan te
leggen. Denk bijvoorbeeld aan het beter ontsluiten van de woonwijken. Nog
voordat er een woonwijk in de planning staat moet dit goed zijn geregeld. Dit
voorkomt verkeersopstoppingen en onveilige situaties.
Sneller en veiliger het dorp in en uit. Trots vindt dat er kritisch gekeken moet
worden naar het aantal rotondes in onze gemeente. Het minderen van het
aantal rotondes kan verstoppingen voorkomen.
Meer creatieve oplossingen nodig voor veiligheid in verkeer. Trots is een
voorstander van creatieve oplossingen om de veiligheid in het verkeer te
verhogen. Nu wordt er vaak gekeken naar drempels als oplossing, maar er zijn
ook andere oplossingen te bedenken zoals s-bochten of betonpalen.
Extra ontsluiting nodig naar A12 vanuit Nootdorp. Trots wil dat de gemeente
gaat kijken naar een extra ontsluiting naar de A12 vanuit Nootdorp. Dit
verbetert de verkeerssituatie op de rondweg van Nootdorp.
Extra verbinding onder het spoor nodig. Ons dorp wordt gesplitst door een
spoorverbinding. Om de doorstroming te verbeteren is het goed om te kijken
naar een extra verbinding onder het spoor door. Dan voorkom je verdere
verstoppingen bij de huidige wegen die het spoor kruisen.
Pas op met metingen van het verkeer. Om het huidige verkeer in kaart te
brengen worden er metingen uitgevoegd. Een cruciaal onderdeel van een
goede meting is wanneer je de meting uitvoert. Nu gebeurt het nog wel eens
dat er een meting wordt uitgevoerd terwijl de bouwwerkzaamheden van een
nieuwbouwwijk nog bezig zijn.
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4. Groen en recreatie
Trots zet zich in voor het behoud van onze groene gemeente met het dorpse
karakter. De drie kernen, buurtschappen en het agrarisch landschap zijn
hiervoor van groot belang.
Ook ziet Trots kansen voor ondernemers in ons groengebied. Zo wil Trots zich
inzetten voor meer recreatie en kleinschalige horeca aan de randen van de
groengebieden.
Er is meer recreatie nodig in ons dorp. Trots is voorstander van meer recreatie
in ons dorp. Er zijn prachtige wandel- en fietsroutes in onze gemeente zonder
dat er een recreatiemogelijkheid is. Dit zorgt gelijk voor betere
werkgelegenheid.
Kleinschalige horeca aan randen groengebieden. Trots wil meer kleinschalige
horeca aan de randen van onze groengebieden. Die biedt kansen voor de
lokale ondernemers en zorgt voor een betere recreatiemogelijkheid voor onze
inwoners.
Een bomenquota is nodig voor structureel meer bomen. Trots is van mening
dat er in onze gemeente meer bomen moeten komen. Om het aantal bomen
op peil te houden is er een bomenquota nodig. Nu worden er vaak bomen
weggehaald zonder dat er direct vervangende bomen worden gepland.
Geen strengere regels voor het kappen van bomen. Trots vindt niet dat er
strengere regels nodig zijn voor het kappen van bomen. De huidige regels zijn
streng genoeg. Wel is Trots van mening dat er meer bomen in onze gemeente
moeten komen.
Meer groen nodig in ons dorp. Het is algemeen bekend dat meer groen ook
zorgt voor een beter woonplezier. Er moet worden gekeken naar een
structurele verbetering van het groen in plekken waar dit nog niet genoeg is.
Een oplossing is ook om inwoners aan te sporen om meer groen te verwerken
in hun tuinen.
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5. Onderwijs
De afgelopen jaren zijn er ambitieuze plannen gemaakt om schoolgebouwen te
vernieuwen. Deze zullen de komende jaren worden gerealiseerd.
Trots ziet nog wel kansen in onze gemeente om een betere aansluiting te
krijgen tussen het onderwijs en het werk. Zo wil Trots onderzoek doen naar de
mogelijkheid van een MBO Vakschool in onze gemeente.
Blij met huidige nieuwbouw. Trots is blij met de huidige nieuwbouwplannen.
Zo worden oude panden vervangen door nieuwe en is er goed gekeken naar de
centrale functie van een schoolgebouw.
Uitbreiding Stanislas noodzakelijk. Trots is van mening dat een uitbreiding van
het Stanislas noodzakelijk is. Wel moet er kritisch gekeken worden naar de
bereikbaarheid van de school. Het gebouw ligt ver van een OV-verbinding af en
is ook per auto lastig te bereiken.
Onderzoek nodig naar MBO Vakschool. Om een betere aansluiting te krijgen
met werkgelegenheid in onze gemeente moet er gekeken worden naar een
MBO Vakschool. Ook al kost dit de gemeente geld. Het is belangrijk om
passend onderwijs aan te bieden in ons dorp. En wij zien een MBO Vakschool
als een belangrijk onderdeel hiervan.
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6. Collectieve voorzieningen
Collectieve voorzieningen zijn algemene voorzieningen die voor iedereen
beschikbaar moet zijn in onze gemeente. Je kan hierbij denken aan
sportvoorzieningen of voorzieningen in de cultuursector. De huidige regeling
om deze voorzieningen ook beschikbaar te stellen voor mensen met een laag
inkomen is volgens Trots voldoende.
Trots vindt het belangrijk om verenigingen die werken met vrijwilligers
voorrang te geven in het verkrijgen van subsidies. En is van mening dat onze
sportfaciliteiten mee moeten groeien met de grootte van onze gemeente.
Bouw nieuwe Jan Janssenhal versnellen. In deze raadsperiode moet er gekeken
worden hoe de bouw van de nieuwe Jan Janssenhal in Nootdorp kan worden
versneld. Trots is blij dat de plannen zijn geaccepteerd, maar ziet ook het risico
van een vertraging als bewoners naar de Raad van State gaan om het
woononderdeel van het totale plan proberen te wijzigen.
Sportfaciliteiten moeten meegroeien met het dorp. Trots vindt dat de
sportfaciliteiten mee zouden moeten groeien met de grootte van ons dorp.
Zodra het duidelijk is wat de groei wordt van de gemeente is het goed om
gelijktijdig te kijken naar de verwachtte groei van de behoefte in sporten.
Belangrijk hierbij is ook om te kijken naar eventuele nieuwe sportlocaties.
Voorrang voor organisaties met vrijwilligers. Trots is van mening dat
vrijwilligers essentieel zijn voor organisaties. Om dit te stimuleren en belonen
wil Trots dat organisaties met veel vrijwilligers voorrang zouden moeten
krijgen bij een subsidieaanvraag.
Onderzoek nodig naar vaste locaties voor evenementen. Er is onderzoek nodig
naar vaste locaties voor evenementen in ons dorp. Dit zorgt voor een betere
regulering van evenementen en duidelijkheid voor organisatoren.
Blij met komst Sociaal Cultureel Centrum. Trots is enorm blij met de komst van
een Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker. Er is lang gezocht naar een locaties,
maar heeft in de oude Rabobank locatie een goede plek gevonden.
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Meer voorzieningen van jongeren nodig. Om te voorkomen dat jongeren
blijven hangen op straat zijn er meer voorzieningen zoals een jongerencentrum
nodig. Trots vindt het belangrijk dat dit in alle kernen goed is geregeld.
Sport- en cultuurvoorzieningen ook toegankelijk voor mensen met een laag
inkomen. Trots is van mening dat de sport- en cultuurvoorzieningen in ons
dorp ook toegankelijk moeten zijn voor mensen met een laag inkomen. De
huidige regeling in ons dorp om dit te realiseren werkt goed en is afdoende.
Trots vindt het dan ook niet nodig om de huidige regeling aan te passen.
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7. Individuele voorzieningen
Individuele voorzieningen zijn specifieke voorzieningen die gericht zijn op
personen of gezinnen. Je kan hierbij denken aan schuldhulpverlening, het
inkopen van individuele zorg of hulp bij het verkrijgen van een baan.
Trots vindt het belangrijk om zwakkeren in de samenleving te ondersteunen.
Wel vindt Trots dat hier iets tegenover mag staan. Denk bijvoorbeeld aan
koffie schenken bij ouderen als vrijwilligerswerk. Zo geeft diegene die geholpen
wordt ook iets terug aan de samenleving.
Om goed te integreren is het spreken van de Nederlandse taal heel belangrijk.
Anders is het lastig om een waardevolle bijdrage te leveren in onze
samenleving. Hier moet meer aandacht voor komen.
Ondersteuning van zwakkeren in de samenleving noodzakelijk. Trots vindt het
belangrijk om ondersteuning te bieden aan zwakkeren in onze samenleving.
Wel vraagt Trots om een bijdrage terug van diegene die ondersteuning
ontvangen.
Tegenprestatie stimuleren bij bijstandsuitkering. Trots is van mening dat het
goed is als tegenprestaties worden gestimuleerd als een inwoner een
bijstandsuitkering krijgt. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk bij
verenigingen. Of ga bij de bejaarden langs voor een wandeling of praatje. Daar
heeft het (verplegend) personeel helaas geen tijd voor.
Statushouders moeten verplicht de Nederlandse taal leren. Het beheersen van
de Nederlandse taal is een cruciaal onderdeel van de integratie in de
samenleving. Trots vindt het heel belangrijk dat statushouders goed
integreren, zodat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren in onze
samenleving. Dit moet onze gemeente niet extra geld kosten.
Individuele schulden beter aanpakken vanuit gemeente. Grote schulden zorgen
voor veel problemen binnen gezinnen. Trots is van mening dat de begeleiding
vanuit de gemeente eerder moet starten. Dit voorkomt verdere problemen en
zorgt voor een betere aanpak.
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Meer inzicht nodig in individuele schuldenproblematiek. Voor een verbetering
in de aanpak van individuele schulden door de gemeente is meer inzicht nodig.
Huidige aanpak is op sommige punten te algemeen. Hierdoor kan het zijn dat
de aanpak niet goed aansluit op bepaalde situaties. Meer inzichten zijn nodig.
Er is meer controle nodig op regionale inkoop van de jeugdzorg. Trots is van
mening dat de inkoop beter moeten worden geregeld. De gemeenteraad
wordt momenteel op grote afstand gezet tot de inkoop. Dit zorgt voor een
slechte controle op de inkoop.
Betere voorlichting aan jongeren nodig over drugs- en alcoholgebruik. Trots
vindt dat er meer moet worden gedaan om jongeren af te houden van drugsen alcoholgebruik. Er is een betere voorlichting nodig. Ook bij ouders.
Eigen budget (PGB) nodig om zorg in te kopen. Een eigen budget zorgt voor
een grotere flexibiliteit en een betere marktwerking. Organisaties gaan harder
werken om een betere zorg te leveren.
Geen extra geld naar armoedebestrijding. De huidige regelingen voor
armoedebestrijding zijn volgens Trots voldoende. Er is dus vanuit de gemeente
geen extra geld nodig om de armoede te bestrijden.
Geen opvangplekken in ons dorp voor asielzoekers. Trots is van mening dat het
opvangen van asielzoekers moet gebeuren in de grote steden en bij voorkeur
in de regio van waar ze vandaan komen. Dit maakt een terugkeer naar hun
eigen land ook makkelijker.
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8. Veiligheid en duurzaamheid
Trots wil meer inzet op het gebied van veiligheid. De afgelopen jaren zijn er
veel ondernemers en bewoners getroffen door huis- en auto-inbraken. Te vaak
stond er in de krant dat een bus van een hardwerkende ZZP’er was ontvreemd
of volledig leeggehaald. Buiten de materiele schade geeft dit ook veel
emotionele schade.
Hoe is het mogelijk dat criminelen ongezien dit dorp in komen en weer kunnen
vertrekken? Wat Trots betreft moet onze lokale politie in een betere
informatiepositie gebracht worden. Met respect voor de privacy van onze
inwoners, maar met zicht op de criminele activiteiten.
Trots realiseert zich dat er keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van
duurzaamheid. Echter wil Trots dit met gezond verstand doen en niet
doorschieten in extreme en kostbare maatregelen. De aanpak van de
lichtvervuiling vanuit de kassen in ons dorp is een prioriteit. En wil Trots meer
aandacht voor onze inwoners in het gebruik van aardwarmte als energiebron.
Betere inzet nodig van BOA’s (ordehavers). Trots vindt niet per se dat er meer
BOA’s nodig zijn, maar wel dat de handhavers beter ingezet kunnen worden.
Denk bijvoorbeeld aan het meer beboeten van fietsers zonder verlichting en
inzetten om signalen van ondermijning in een vroeg stadium te ontdekken.
Meer innovatieve middelen nodig voor opsporing. Om de opsporing van
criminelen te verbeteren is de inzet van innovatieve middelen nodig. Te vaak
komen criminelen nog weg met hun daden. Zet bijvoorbeeld hulpmiddelen
zoals kentekenregistratie, cameratoezicht en drones in om daders te pakken.
Trots is van mening dat er in deze proactief kan worden gehandeld.
Extra inzet nodig tegen illegale praktijken en overtredingen. Trots is van
mening dat er een extra inzet nodig is tegen illegale praktijken. Er wordt te
weinig gehandhaafd. Dit ondermijnd het gezag en zorgt voor een tendens dat
de drempel om een overtreding te plegen wordt verlaagd.
Geen financiële steun voor glastuinbouwbedrijven die biologisch willen telen.
Het is aan de bedrijven zelf om te kiezen voor het biologisch telen. Trots vindt
niet dat de gemeente daaraan mee moet betalen.
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Betere voorlichting nodig voor ouderen over veiligheid aan de deur. Steeds
vaker komen er verhalen in de media over onveilige situaties aan de deur bij
ouderen. Trots vindt dat er meer moeten worden ingezet om deze situaties te
voorkomen. De gemeente en politie moet hierin proactief handelen.
Zichtbaarheid van de politie moet worden vergroot. Trots vindt dat de politie
veel zichtbaarder moet worden op straat. Vooral op plekken van langdurige
overlast en ook in de nachtelijke uren om overlast te voorkomen. Denk ook
bijvoorbeeld aan meer controles op fietsen zonder verlichting en
alcoholcontroles in het verkeer.
Geen vuurwerkverbod voor consumenten in ons dorp. Het is een traditie om
vuurwerk af te steken in ons dorp. Dit moet worden behouden. Er zijn
momenteel partijen die Corona misbruiken om een vuurwerkverbod te
verkrijgen. Trots is hier absoluut geen voorstander van. Wel moet er kritisch
gekeken worden naar de plekken om het vuurwerk af te steken en is een
betere handhaving nodig om schade door vuurwerk te voorkomen.
Meer inzet nodig om (online) pesten tegen te gaan. Er is vanuit de politie en
gemeente een betere voorlichting nodig om het probleem van pesten en
online pesten tegen te gaan. Ook voelt het soms alsof de daders in
bescherming worden genomen, terwijl de impact op de slachtoffers groot is.
Dit moet anders. Trots is van mening dat ook veelal jonge daders goed moeten
worden aangesproken op hun gedrag.
Aanpak nodig om lichtvervuiling tegen te gaan. Trots is van mening dat de
huidige lichtvervuiling in ons dorp moet worden aangepakt. Tuinders moeten
worden verplicht om hun kassen te verduisteren. Desnoods met financiële
hulp van de gemeente.
Voorstander van nul op de meter voor nieuwbouwwoningen. Om ons dorp
beter achter te laten voor de komende generaties is duurzamer leven
noodzakelijk. Trots wil dit pragmatisch aanpakken. Start met het opleveren van
nul op de meter woningen in de nieuwbouwsector. Je pakt gelijk het probleem
aan, zodat je het niet later hoeft op te lossen. Dit scheelt in de toch al hoge
kosten.
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Verbeterde aanpak nodig voor inzet aardwarmte. Trots is zeer kritisch op de
huidige aanpak om aardwarmte (geothermie) in te zetten als duurzame
energiebron. Met aardwarmte wordt warmte uit de ondergrond gebruikt om
huizen en kassen te verwarmen. Dit zorgt voor een omslag in hoe je een huis of
kas verwarmd. Momenteel worden onze inwoners nog te weinig betrokken en
geïnformeerd over deze vorm van warmtewinning. Het valt of staat met de
betrokkenheid van de inwoners. En er is heel veel kennis in de gemeente.
Maak hier gebruik van.
Op termijn overgaan op nascheiding van afval. Trots stemde als enige tegen
het invoeren van Het Nieuwe Inzamelen in ons dorp. Met Het Nieuwe
Inzamelen is er gekozen voor het vooraf scheiden van afval. Elke inwoner moet
zijn of haar afval vooraf scheiden en in verschillende bakken doen. Destijds was
de belofte dat dit structureel geld zou opleveren. Een belofte wat nooit is
uitgekomen. Sterker nog, er is een structureel verlies. Trots wil dus op termijn
weer terug naar het nascheiden van afval. De technieken hiervoor zijn sterk
verbetert. En met nascheiden kan de gemeente zich richten op het efficiënter
ophalen van het afval.
Geen nieuwe windmolens in onze gemeente. Het plaatsen van meer
windmolens is volgens Trots niet de oplossing om onze energievraag te
verduurzamen. Trots is van mening dat grote windmolens niet in ons dorp
passen. Ook niet in ons glastuinbouwgebied. Het verpest het landschap en het
is inmiddels bewezen dat het vogels en andere dieren dood.
Geen stijging van de lokale belasting voor milieu- en klimaatmaatregelen. Trots
is van mening dat de lokalen belasting niet verder moet gaan stijgen om de
kosten van milieu- en klimaatmaatregelen te gaan betalen. Dit moet op een
andere manier worden opgelost. Desnoods met bezuinigingen op een ander
terrein.
Aansluiting nodig op het warmtenetwerk van Rotterdamse Haven. Trots vindt
dat een deel van de woningen in ons dorp kan worden aangesloten op het
warmtenetwerk uit de Rotterdamse Haven. Met het warmtenetwerk worden
de huizen verwarmd met restwarmte.
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9. Bestuur en dienstverlening
Trots maakt zich zorgen om de kloof tussen de politiek en de kiezers. Die kloof
moet worden gedicht. Onze inwoners moeten weer meer worden betrokken
bij besluitvorming. Het liefst nog voordat het beleid door de gemeenteraad
wordt getoetst. Hierin moet echt een cultuuromslag komen. Er wonen zeer
verstandige mensen met kennis van zaken in onze gemeente.
Ook raadsleden moeten kritisch kijken naar hun eigen handelen. Wees niet
bang om tegen plannen te zijn. Ook al worden die voorgesteld door eigen
wethouders. Kom met voorstellen om plannen beter te maken en durf toe te
geven wanneer er een vergissing wordt gemaakt.
Beter luisteren naar wensen inwoners. Trots is van mening dat er beter moet
worden geluisterd naar de wensen van onze inwoners. De intentie hiervoor is
al in het laatste hoofdlijnenakkoord uitgesproken. Echter zijn er genoeg
dossiers geweest in de afgelopen tijd waar niet goed is geluisterd. Dit moet
echt beter.
Meer inspraak nodig vanuit de wijken. Om tot een goede besluitvorming te
komen is meer inspraak nodig. Zeker vanuit de verschillende wijken aangezien
daar ook daadwerkelijk de verschillen zijn. Elke wijk heeft zijn eigen indeling en
identiteit. Een wijkraad kan hierin een oplossing zijn.
Er moet een centraal telefoonnummer komen. Trots vindt dat er een centraal
telefoonnummer moet komen voor ons dorp. Nu is het zo dat je een keuze
moet maken in welke gemeente je woont. Volgens Trots kan dit anders door
een centraal telefoonnummer beschikbaar te stellen voor alleen onze
gemeente.
Raadgevend referendum nodig voor belangrijke besluiten. Een raadgevend
referendum is volgens Trots een goed middel om meer inzichten te verkrijgen
vanuit de samenleving over besluitvorming. Het is een zwaarder middel dan de
huidige inspreekmogelijkheden. Als hier al gebruik van wordt gemaakt. Een
correctief referendum waarbij een besluit kan worden aangepast is ook een
goed middel om de invloed van onze inwoners op de besluitvorming te
vergroten.
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Lokale ombudsman nodig voor klachten over de gemeente. Trots is
voorstander van een lokale ombudsman in onze gemeente. Dit zorgt voor een
betere verbinding met ons dorp. Nu is er een regionale ombudsman.
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Kandidaten
Positie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Naam
Harald van Zielst
Matthijs Feenstra
Merryl van Zielst
Ad Verduijn
Annelies Kruijs-Flach
Joop Wortelboer
Thea van der Woude
Jan Wasserman
Frans ter Linden
Gian Hesselt van Dinter
Irma Feenstra-Wasserman
Hillegonda van Geest
Hans Reijman
Dinand Hesselt van Dinter
Willem Lubben
Marco van Zielst
Mieke Diemel

Plaats
Pijnacker
Nootdorp
Pijnacker
Pijnacker
Pijnacker
Pijnacker
Pijnacker
Nootdorp
Nootdorp
Pijnacker
Nootdorp
Pijnacker
Pijnacker
Pijnacker
Pijnacker
Delfgauw
Pijnacker

Man/Vrouw
Man
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Vrouw
Man
Man
Man
Vrouw
Vrouw
Man
Man
Man
Man
Vrouw
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