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Met veel inwoners van Teylingen gaat het goed. We hebben goede 
voorzieningen, een bloeiend verenigingsleven, veel inwoners die blij en 
tevreden zijn, werk hebben en vele ondernemers zijn succesvol in 
Teylingen.   
 
Toch is er ook een andere kant. De PvdA Teylingen sluit de ogen niet voor 
problemen die zich in onze gemeente voordoen. Nog altijd groeien er 
kinderen in armoede op, zijn er mensen afhankelijk van de voedselbank, 
hebben veel inwoners geen vertrouwen meer in de overheid. Nog altijd 
kunnen starters geen betaalbare woning vinden in Teylingen en zelfs voor 
de middeninkomens wordt dat in toenemende mate lastig. Te veel 
inkomen voor een woning in de sociale sector en te weinig voor de vrije 
sector.  
 
De PvdA Teylingen wil investeren in het versterken van de eigen kracht 
van mensen. Teylingen moet een gemeente zijn waar de inwoner centraal 
staat. Daarvoor is het noodzakelijk dat de gemeente samenwerkt met 
burgers en bedrijven. Maar als het mis dreigt te gaan, dan moet de 
overheid haar verantwoordelijkheid nemen. Meer dan ooit vervult de 
gemeente daarbij een cruciale rol als uitvoerder van de Jeugdwet, de 
Participatiewet en veel taken uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO). Ook de gemeente moet haar kansen grijpen, vindt de PvdA. Om 
samen met mensen die het niet meer of even niet meer zelf kunnen, te 
zoeken naar oplossingen waarbij de mens en zijn sociale omgeving 
centraal staat en niet het systeem. Instellingen en overheden moeten meer 
loslaten en aansluiten bij wat vanuit burgers zelf ontstaat.  
 
Ook in de komende periode wil de PvdA Teylingen zich sterk maken voor 
de veiligheid in Teylingen, voor onze ondernemers en detailhandel, voor 
het verbeteren van de verkeersveiligheid, voor bereikbare en betaalbare 
zorg voor iedereen die dat nodig heeft, voor meer betaalbare woningen 
voor starters en de middeninkomens. Hiervoor vragen wij uw stem. Doet 
u met ons mee? 
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PvdA: Zeker van een evenwichtige woningmarkt 
 
De woningmarkt in Teylingen zit compleet op slot. Als u niet 3 keer modaal 
of meer verdient, wordt het steeds moeilijker een fatsoenlijk huis te kopen 
of te huren. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huur- en koopwoningen 
maar de gemeente Teylingen slaagt er jaar na jaar niet in om voldoende 
sociale huurwoningen te bouwen en dus blijft onze woningmarkt op slot. 
30 procent sociale huurwoningen is, als het aan de PvdA Teylingen ligt, 
geen doelstelling meer maar een vereiste! Voor de starters, onze kinderen 
die ook in Teylingen willen wonen en nu gedwongen worden te vertrekken. 
Voor senioren die na een leven lang wonen en werken in Teylingen niet 
terecht kunnen in een betaalbare seniorenwoning. Kiest u voor 
rechtvaardige en evenwichtige woningmarkt of blijven we uitsluitend 
bouwen voor de hoge inkomens? 
 
Maatregelen 
 Nieuwbouw minimaal 30% sociale huurwoningen 
 Ook bouwen voor starters en ouderen in de lage en middeninkomens 
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PvdA: Zeker van een duurzame toekomst voor Teylingen 
 
Alles wat te maken heeft met milieu, klimaat, groen, ecologie en een 
leefbare toekomst hier en wereldwijd valt onder duurzaamheid. De PvdA 
Teylingen wil dit graag concreet maken en heeft hiervoor het plan 
‘Teylingen voor 100% duurzaam in 2030’ geïntroduceerd. De gemeente 
moet inwoners en bedrijven verleiden tot samen concreet werken aan 
energiebesparing, duurzame energie inkopen of duurzame energie 
opwekken. Maar ook het gebruik van elektrische auto’s stimuleren door 
meer oplaadpalen. Voor alle nieuw te bouwen woningen geldt de eis van 
100% duurzaamheid dus uitsluitend energieneutrale woningen bouwen, 
zonnepanelen op het Onderdak en andere gemeentelijke gebouwen. Meer 
aanplant van bomen in openbaar gebied en geen oprekking van de 
geluidsnormen van Schiphol! Door slim samen te werken, kan het 
verduurzamen versneld worden en kunnen ook kosten bespaard. En 
samen met onze agrariërs willen we kijken of de bloembollenteelt 
duurzamer kan door minder bestrijdingsmiddelen en op onze 
weidegronden meer rekening gehouden kan worden met de weidevogels 
en bijen. Teylingen blijft uiteraard Fairtrade gemeente. 
 

 
Maatregelen 
 Samenwerken met inwoners en bedrijven om energie te besparen, 

duurzame energie in te kopen of duurzame energie op te wekken 
 Meer oplaadpalen voor elektrische auto’s 
 Versterken van de voorbeeldfunctie van de gemeente zoals 

dieselauto’s vervangen door elektrische en duurzaam beleggen 
 Alleen ” 0 op de meter” bouwvergunningen bij nieuwbouw en 

grootschalige verbouwingen  
 Samenwerken aan duurzame bollenteelt 

  

Inleiding VoorWoord

een
duurzame
toekomst

Inhoudsopgave



6 
 
 

 
 
 
PvdA: Zeker van goede zorg op maat 
 
In een rijke gemeente als Teylingen is het ondenkbaar dat er wachtlijsten 
zijn voor zorg. Kijk naar wat er echt nodig is. Zijn er zorgen over geld of 
armoede, pak dat eerst aan. Hetzelfde geldt voor de mensen die 
ondersteuning nodig hebben vanuit de WMO. Nog te vaak wordt vanuit 
overheden niet meegewerkt aan echt maatwerk en worden zelfs mensen 
weggestuurd terwijl zij gewoon recht hebben op ondersteuning, Dat kan 
en moet beter! 
 
Ook hier kennen we gezinnen die in armoede leven. Op onze campings 
wonen mensen die om welke reden dan ook niet in een reguliere woning 
wonen. Vaak zijn schulden hiervan het probleem of een scheiding. We 
kiezen voor een groter team dat deze mensen opzoekt en ondersteunt 
zonder te straffen en te veroordelen. Van de campingeigenaren mogen 
deze mensen zich vaak niet inschrijven bij de gemeente omdat 
permanente bewoning niet is toegestaan en daarmee houden we de cirkel 
in stand. Geen adres betekent geen uitkering en geen recht op 
ondersteuning. Dit gaat niet alleen op voor deze mensen, ook voor mensen 
die tijdelijk ingetrokken zijn bij familie of om andere reden geen postadres 
hebben. Er is veel geld en ondersteuning beschikbaar. Waarom bereiken 
deze middelen dan niet altijd de mensen waarvoor deze bedoeld zijn? 
Meer vertrouwen op de professionaliteit van de zorgverleners zorgt 
ervoor dat het geld met minder bureaucratie sneller kan komen waar het 
nodig is. De PvdA Teylingen vindt dat verantwoordelijke mensen beter zijn 
dan overheidsregulering. De mens staat centraal binnen de zorg. Minder 
regels, meer vrijheid voor de professional. De gemeente bepaalt het doel 
en niet de route ernaar toe. Laten we ons richten op iedereen meedoen en 
niet op onnodige regels! 

 
Maatregelen 
 Snellere schuldhulpverlening en ruimte voor de professional 
 Uitbreiding van het sociaal team 
 Goede ondersteuning voor mantelzorgers, zoals respijtzorg  
 Doeltreffend (preventief) armoedebeleid 
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PvdA: Zeker van een veilig en leefbaar Teylingen 
 
De PvdA Teylingen gelooft in betere veiligheid door samenwerking tussen 
politie, gemeente en bewoners. Onze gemeente kent lage 
criminaliteitscijfers. Ten opzichte van de rest van Nederland, scoren wij 
beduidend lager. Toch laten de cijfers ook zien dat Teylingen een lichte 
stijging kent van het aantal misdrijven ten opzichte van de dalende 
landelijke trend. Deze stijging veroorzaakt gevoelens van onveiligheid bij 
onze inwoners. Dit houdt in dat preventie, voorlichting en sociale controle 
een nog grotere rol moeten gaan spelen in de toekomst.  
 
Ook blijft het aantal verkeersongevallen hoog en is zelfs stijgend. Er vallen 
veel verkeersslachtoffers in de gemeente Teylingen in vergelijking met de 
rest van Nederland. Voornamelijk de fietsers en voetgangers moeten het 
ontgelden. Veilige oversteekplaatsen verdwijnen en onveilige blijven 
gehandhaafd. Dit alles om ruim baan te geven aan de auto. De PvdA 
Teylingen heeft hard oppositie gevoerd om de verkeersveiligheid aan 
Herenweg in Warmond te verbeteren. Hier laten we het niet bij: wij willen 
dat er volop geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de 
verkeersveiligheid. Mensenlevens, waaronder die van onze kinderen, 
staan op het spel.   
 
Ook de op- en afritten van de A44 naar Sassenheim zijn levensgevaarlijk 
en dienen verbeterd te worden.  
  
Maatregelen 
 Bevorderen dat gemeente, politie en burgers meer gaan samenwerken 

om de veiligheid in de wijk te verbeteren  
 Bij het aanpakken van criminaliteit staan de inwoners centraal 
 Investeer in verkeersveiligheid, meer druk op Rijkswaterstaat voor 

verbeteren afritten A44 naar Sassenheim 
 Verbeteren en verbreden van fietspaden 
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PvdA: Zeker van een zelfstandig Teylingen 
 
Afgelopen jaar is Teylingen ambtelijk gefuseerd met de gemeenten Lisse 
en Hillegom. Helaas is deze fusie tot op heden niet succesvol. Verder 
fuseren zou slechts leiden tot een verdere verslechtering van het 
serviceniveau en u als inwoner schaden. Als het aan de PvdA Teylingen ligt, 
gaat Teylingen niet verder fuseren. Geen technocratische aanpak waarbij 
uitsluitend wordt gekeken naar efficiency. Laten we de ambtelijke fusie 
ombuigen naar een succes en ons richten op het verbeteren van het 
serviceniveau van de gemeente naar de inwoners.   
 
De huidige bestuurscultuur binnen de gemeente Teylingen past een 
moderne gemeente in Zuid-Holland niet. Projecten worden onderhands 
aanbesteed en afspraken met ondernemers en inwoners worden 
geschonden omdat projectontwikkelaars grote invloed hebben op het 
college. De PvdA Teylingen wil dat er een cultuuromslag komt waarbij 
openheid en objectiviteit centraal staat.   

 
Maatregelen 
 Geen gemeentelijke fusie  
 Onafhankelijk advies vragen voor maatregelen gericht op een 

transparantere bestuurscultuur 
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PvdA: Zeker van financieel gezond beleid 
 
Teylingen is één van de goedkoopste gemeentes van Zuid-Holland. De 
OZB is in onze gemeente historisch laag. ‘Mooi’ zou je denken, maar dit 
holt ook de slagkracht van onze gemeente van binnenuit. Zo staan er geen 
inkomsten tegenover de wellicht grotere zorguitgaven. Het college 
presenteerde ons geen sluitende begroting voor het komende jaar en ook 
al geen oplossingen hoe om te gaan met het tekort dat ontstaat. De PvdA 
Teylingen is dan ook niet akkoord gegaan met deze begroting. De PvdA 
heeft een traditie van verstandig begrotingsbeleid. Want we weten dat als 
de begroting uit de hand loopt, uiteindelijk de inwoners de rekening 
betalen. Wij zijn voor financieel gezond beleid, bij ons stijgt de OZB-
standaard met de inflatie.  
 
Maatregel 
 Een sluitende begroting, inkomsten en uitgaven zijn en blijven in balans.   
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PvdA: Zeker van goed ondernemersklimaat 
 
Levendige dorpskernen met een gevarieerd winkelaanbod zijn belangrijk 
voor de leefbaarheid in Teylingen. Producten die lokaal of regionaal 
worden geproduceerd en verkocht door lokale ondernemers moeten 
behouden blijven in onze gemeente. Ook dat is investeren in een 
duurzame samenleving. De afspraken die de gemeente met de 
detailhandel heeft gemaakt om dit te garanderen, zijn bij de PvdA 
Teylingen dan ook heilig. Wij willen samen met de ondernemers investeren 
in de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van onze kernen.  
 
Helaas is recent gebleken dat een meerderheid van de gemeenteraad het 
Ondernemersfonds niet langer steunt. Het Ondernemersfonds is bedoeld 
om gezamenlijke initiatieven van ondernemers binnen de gemeente 
Teylingen gezamenlijk te financieren als deze bijdragen aan het versterken 
van de economische omgeving. Denk hierbij o.a. aan camerabeveiliging of 
promotie.  Daarnaast heeft het fonds als doelstelling om op een positieve 
manier een bijdrage aan de verbinding tussen de verschillende gebieden 
en haar aanwezige bedrijfsleven te leveren. Samen bouwen, samen 
sterker. De PvdA Teylingen gelooft in het Ondernemersfonds, het biedt 
kansen voor ondernemers. Laten we samen met onze ondernemers 
zoeken naar wegen om het Ondernemersfonds tot een succes te maken! 
 
Maatregelen 
 Versterken van de bereikbaarheid van de detailhandel en lokale 

ondernemers door mee te werken aan parkeergarage Hortusplein 
Sassenheim en meer druk op realisatie Noordelijke Randweg Voorhout 

 Steun aan Warmond aan de Kaag    
 
 


