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Beste Zoetermeerder, 

Onze eerste vier jaar in de Gemeenteraad zit er bijna op. Met één 

gemeenteraadslid en een aantal commissieleden is het gelukt om als nieuwe 

partij de stem van onze kiezers duidelijk te laten horen. Na deze succesvolle 

start zijn we er klaar voor om in de volgende periode met een flink grotere 

fractie duidelijk aan te geven wat u – inwoner van Zoetermeer – bedoelt met een 

‘leefbare’ stad. 

We zijn trots op wat we hebben bereikt. We kunnen hier lang niet alles 

opnoemen, maar wat voorbeelden zijn: 

 meer – maar nog steeds te weinig – politie 

 behoud historische bebouwing Delftsewallen 

 aanpassing plannen Zorghart en Vijverhoek 

 extra parkeerplaatsen bij Locomotion en Boerderij 

 warenmarkt weer tot aan het Stadhuisplein 

 project om vroegtijdig jongeren met psychoses op te sporen 

 toegankelijkheid voor gehandicapten stevig op de agenda. 

Zoetermeer is 100% vóór en dóór Zoetermeerders. Wij zijn onafhankelijk van de 

landelijke partijen en beslissen altijd op basis van wat we van u hebben gehoord. 

Betrokken, dichtbij en met de menselijke maat. De komende jaren gaan we ons 

inzetten voor de punten die u in dit programma kunt lezen. 

In de afgelopen 4 jaar zaten we als beginnende eenmansfractie in de oppositie, 

maar waren nooit een ‘tegen’-partij. Bij ieder voorstel hebben we zo opbouwend 

mogelijk aan de stad gewerkt; natuurlijk altijd met uw belang voor ogen. 

Leefbaar Zoetermeer kan in de komende periode nog veel meer bereiken als we 

deelnemen aan de coalitie. In ieder geval is het van belang dat Leefbaar 

Zoetermeer met een grotere fractie meer invloed op de besluiten van de Raad 

krijgt. Op de laatste pagina van dit programma kunt u kennis maken met onze 

kandidaten die klaar staan om het voor u op te nemen. 

Wij hopen dat u ons uw vertrouwen schenkt, en stemt op  

100% Zoetermeer: Leefbaar Zoetermeer. 

 Jochem den Dulk 

 Oprichter en fractievoorzitter Leefbaar Zoetermeer 
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Samen bepalen we wat leefbaar is 

Leefbaar Zoetermeer wil dat u – de Zoetermeerder – kunt meepraten over alle 

belangrijke onderwerpen in de stad, want u weet als geen ander hoe u het wilt 

hebben. Wij willen graag dat iedereen zich erbij betrokken voelt. Dat geldt voor 

alle inwoners, maar we denken daarbij vooral ook aan de jeugd en aan het 

bedrijfsleven. 

Concreet: 

u wordt tijdig erbij betrokken 

LZ wil dat het gemeentebestuur al in een vroeg stadium alle omwonenden en 

betrokkenen op de hoogte stelt als er nieuwe plannen worden gemaakt, zodat 

die plannen eventueel nog aangepast kunnen worden. Daarbij willen we dat bij 

hoorzittingen en inspraakavonden alle belanghebbenden tijdig – minimaal een 

week van tevoren – een brief in de bus krijgen met de uitnodiging. Dat geldt niet 

alleen voor de buren uit dezelfde straat, maar voor iedereen die binnen de 

invloedsfeer woont of een bedrijf heeft. 

duidelijke uitleg 

LZ wil ook dat u bericht krijgt wat er met uw reactie of zienswijze is gebeurd; 

dus ook uitleg als voor iets wat u graag wilt, niet wordt gekozen of als het niet 

mogelijk is. 

advies is belangrijk 

LZ vindt dat adviescommissies en -raden, zoals de Wmo-raad, de 

ZorgVragersRaad Zoetermeer en de commissie Werk, Zorg en Inkomen een 

waardevolle bijdrage leveren aan een beter Zoetermeer. Daarbij is het van 

belang dat hun gevraagde en ongevraagde adviezen serieus worden genomen en 

besproken in de Gemeenteraad. Ook de meningen van alle andere organisaties 

die midden in de maatschappij staan, zijn van belang voor de afwegingen van 

Leefbaar Zoetermeer. 
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Prioriteit 1: Veiligheid 

We winden er geen doekjes om: veiligheid vinden wij een van de belangrijkste 

dingen die de overheid voor u moet regelen. U moet veilig zijn op straat, thuis, 

op uw werk, op school, als u gaat sporten en als u uitgaat. Daarvoor is meer 

blauw op straat van het grootste belang. Leefbaar Zoetermeer zal iedere 

mogelijkheid aangrijpen om het aantal inbraken, bedreigingen, mishandelingen 

(inclusief geweld binnenshuis), berovingen, vernielingen en alle andere 

regelrechte criminaliteit terug te dringen. Daar kunt u op rekenen. 

Concreet: 

meer politie agenten en politie auto’s  

LZ wil dat de verdeling van agenten binnen het politiekorps Haaglanden, en 

vooral tussen Den Haag en Zoetermeer, veel eerlijker wordt. We vinden ook dat 

de gemeente heel hard aan de bel moet trekken bij het Rijk om ervoor te zorgen 

dat er niet verder wordt bezuinigd op de politie. 

ander ‘blauw’ is ook goed 

LZ wil ook dat zoveel mogelijk andere beveiligers worden ingezet. Bijvoorbeeld 

beveiligingsbedrijven kunnen goed werk doen bij het voorkomen van schade met 

Oud & Nieuw. Ook moet iedere wijkpost een flinke groep mensen van het ‘team 

handhaving’ tot zijn beschikking hebben. Toezicht moet er zijn als het nodig is, 

en vanzelfsprekend niet alleen tijdens kantooruren. 

cameratoezicht 

LZ vindt dat cameratoezicht op veel meer plaatsen in de openbare ruimte ingezet 

kan worden. Voor ons gaat veiligheid boven privacy. Daarnaast willen wij 

organiseren dat de hulp van burgers wordt ingeroepen: wie foto’s maakt van 

daders moet die op een goede veilige manier aan de politie kunnen geven. 

WAS-kracht 

LZ gaat voor WAS-kracht (wijk en agent samen) in iedere wijk, voorzien van 

goed materiaal. In Buytenwegh is het van belang dat opnieuw geprobeerd wordt 

om een WAS-organisatie op te zetten. 

wijkpost ook in De Leyens 

LZ vindt dat de wijkposten een goede ondersteuning kunnen bieden voor de 

leefbaarheid. Dat betekent dat ze nog meer dan nu open en bereikbaar moeten 

zijn. In De Leyens moet een extra filiaal van de wijkpost Buytenwegh De Leyens 

worden ingericht, liefst in de nabijheid van het winkelcentrum. 

jongerenoverlast, alcohol en groepsverboden 

LZ wil dat in wijken waar de jeugdoverlast de spuigaten uitloopt, stevig wordt 

ingegrepen. Onder andere door het instellen van alcohol- en groepsverboden. En 

niet alleen verbieden, vooral toezien dat het inderdaad wordt nageleefd. De 

criminele jeugd moet door politie en justitie stevig worden aangepakt. De grote 

groepen hangjeugd die niet direct crimineel zijn maar wel veel overlast geven, 
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moeten aandacht krijgen om ervoor te zorgen dat zij zich ‘normaal’ gedragen en 

er geen ongelooflijke bende van maken. Daarbij blijven de ouders - wat ons 

betreft - niet buiten schot! 

schade betalen 

LZ is streng: wie schade veroorzaakt moet zorgen dat die wordt opgelost. In alle 

gevallen waarin de daders bekend zijn wordt de schade verhaald. 

aanrijtijden brandweer  

LZ heeft ten tijde van het schrijven van dit programma gelezen dat de minister 

overweegt om vanwege bezuinigingsredenen de aanrijtijden van de brandweer 

niet meer voor te schrijven, maar aan de gemeenten over te laten. Als dat 

doorgaat zal Leefbaar Zoetermeer ervoor strijden dat de aanrijtijden en de 

bemanning van de brandweerauto’s op het huidige, uitstekende niveau blijven. 

voorkomen is beter dan... 

LZ vindt dat bij veiligheid goede preventiemaatregelen horen. 

Wij zijn erg geschrokken van het feit dat het mogelijk bleek te zijn dat een 

bedrijf jarenlang te veel schadelijke stoffen kon uitstoten. 

Leefbaar Zoetermeer wil dat binnen de kortste keren het toezicht zo wordt 

georganiseerd dat dit nooit meer kan voorkomen. Daarnaast is het oefenen van 

brandalarm en ontruimingen van schoolgebouwen, ouderenwoningen, 

horecagelegenheden en verpleeghuizen van.groot belang. De gemeente moet 

goed toezien dat dat regelmatig gebeurt. 
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Prioriteit 2: Zorgzaamheid 

Zoetermeer is een stad, maar het is vooral een gemeente, een gemeenschap. En 

als je met elkaar een gemeenschap vormt, dan betekent dat ook dat je voor 

elkaar moet zorgen. Leefbaar Zoetermeer vindt zorg voor elkaar – naast 

veiligheid – een belangrijke voorwaarde voor de leefbaarheid. Zorgen voor elkaar 

is een zaak van de gemeente als overheid, maar is ook een zaak van de 

inwoners zelf. De gemeente helpt om dat te organiseren. De wijkpost moet 

daarbij een belangrijke rol krijgen, zodat daar bekend is wie hulp of 

ondersteuning nodig heeft, en wíe kan helpen.  

Concreet: 

jeugdzorg 

LZ ziet de Zoetermeerse jeugd – net als u – als de toekomst. Met het overgrote 

deel van de jongeren gaat het prima, maar nog niet met allemaal. De gemeente 

speelt een rol bij het verzamelen van verontrustende signalen. Het professioneel 

laten ‘oppakken’ van meldingen van incidenten is van belang om dreigende 

problemen in een vroeg stadium te onderkennen en zo drama’s te voorkomen. 

opvoeding 

LZ vindt dat ouders die bij de opvoeding hulp en advies willen, die makkelijk en 

in hun buurt, zonder bureaucratie moeten kunnen krijgen. 

toegankelijkheid gehandicapten 

LZ heeft in de afgelopen tijd allerlei initiatieven genomen om de stad 

toegankelijk en bruikbaar te maken voor gehandicapten, zoals doven, 

slechthorenden, mensen die niet of slecht kunnen zien en de mensen met 

rollators, rolstoelen en scootmobielen. Er is veel in gang gezet, maar we zijn er 

nog lang niet. De RandstadRail is nog onvoldoende veilig en toegankelijk, en 

hetzelfde geldt voor winkels, horeca en zelfs bij fysiotherapeuten, tandartsen, 

etc. We blijven onverminderd hameren op verbetering. 

mantelzorg 

LZ weet dat je niet kiest voor mantelzorg, maar dat het je overkomt. Mensen 

verzorgen met alle liefde hun gehandicapte partners of familieleden. Maar die 

zorg is vaak zwaar en altijd langdurig. Leefbaar Zoetermeer wil dat – na 4 jaar 

vooral praten en stukken schrijven – er nu daadwerkelijk meer voorzieningen 

komen om mantelzorgers te ondersteunen en af en toe af te lossen.  

ouderen 

LZ wil dat het voor de ouderen in onze stad mogelijk is om zolang als zij zelf 

willen zelfstandig te blijven. Daarvoor moeten er in ieder geval genoeg 

woonzorgcentra en -zones komen. In de komende periode is het hard nodig dat 

eindelijk ook de woonzorgzone in Rokkeveen gerealiseerd wordt. Desnoods op 

een andere locatie dan het Katwijkerlaantracé, want het duurt nu al veel te lang.  
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Wmo 

LZ is voorstander van keuzemogelijkheden voor mensen die huishoudelijke hulp 

nodig hebben of andere voorzieningen, zoals scootmobielen en 

woningaanpassingen. Wie wil kan direct de noodzakelijke hulp of het hulpmiddel 

krijgen, en zelf kiezen uit meerdere aanbieders of leveranciers. Wie liever zelf wil 

(in-)kopen krijgt een toereikend persoonlijk budget. De gemeente zorgt voor 

betaalbare eigen bijdragen. 

verpleegbedden en hospice 

LZ constateert dat voor zware zorg er momenteel te weinig verpleegbedden zijn 

en dat ook het hospice uitbreiding kan gebruiken. De gemeente gaat niet 

rechtstreeks over deze uitbreidingen, maar kan zich er wel stevig voor inspannen 

en het initiatief nemen om partijen zoals zorgverzekeraars om de tafel te krijgen. 

alcohol & drugs 

LZ heeft niets tegen een glaasje of – als u dat liever heeft – een sigaretje of een 

jointje. Maar dat geldt uitsluitend voor volwassenen. We maken ons met name 

grote zorgen over de jeugd die zich steeds jonger te buiten gaat aan alcohol. 

Soms zelfs als ze nog de basisschoolleeftijd hebben. Alcohol en drugs hebben 

een verwoestend effect op de gezondheid van kinderen en tieners, en wij willen 

graag een stadsoverleg met u starten om te bekijken welke maatregelen er 

genomen moeten worden. 

minimuminkomen 

LZ vindt dat mensen die leven van een minimuminkomen, en daar zelf niets aan 

kunnen veranderen, goed geholpen moeten worden: dus 65-plussers, volledig 

arbeidsongeschikten en vooral ook kinderen, moeten ruimschoots gebruik 

kunnen maken van de bijzondere bijstand en de ZoetermeerPas, zodat ze mee 

kunnen blijven doen in Zoetermeer. 

schuldhulpverlening 

LZ maakt zich zorgen over het toenemend aantal huishoudens dat ondanks 

voldoende inkomen in de financiële problemen raakt. Leefbaar Zoetermeer wil 

dat de schuldhulpverlening van de gemeente op peil blijft om die gezinnen te 

ondersteunen. Daarnaast willen wij zorgen voor een proef met cursussen 

budgetbeheer. 

discriminatie & integratie 

LZ heeft als ideaal dat iedereen gewoon kan meedoen in Zoetermeer. Daarvoor 

is het nodig dat iedereen Nederlands kan spreken en weet hoe het hier hoort. 

Niemand mag worden uitgesloten vanwege kleur, leeftijd of handicap. Dat is al 

wettelijk geregeld, maar de gemeente moet hier goed op sturen en toezien. Wij 

zijn voor goede, niet-vrijblijvende inburgeringsmogelijkheden. 
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Goed wonen 

Leefbaarheid begint met de beschikbaarheid van goede en betaalbare 

huisvesting. Dit betekent dat er voldoende woningen zijn voor: 

 Zoetermeerse jongeren die op zichzelf willen gaan wonen 

 ouderen die zelfstandig willen blijven en woningaanpassingen of 

aangepaste woningen nodig hebben 

 huishoudens met een smalle beurs 

 en ook voor huishoudens met een bredere portemonnee. 

Concreet: 

jongerenhuisvesting 

LZ heeft het initiatief genomen voor de oprichting van een ‘Stichting 

Jongerenhuisvesting Zoetermeer’. Deze stichting moet meer jongerenwoningen 

voor de Zoetermeerse starters realiseren. We zijn blij dat ons initiatief door de 

Raad is omarmd en binnenkort in samenwerking met de woningcorporaties 

verder wordt uitgewerkt. We zullen er in de komende periode op letten dat dit 

daadwerkelijk gaat leiden tot meer mogelijkheden voor de jeugd. 

Startersleningen 

LZ wil het gebruik van de starterslening voor koopwoningen stimuleren en 

daarmee bevorderen dat sociale huur- en jongerenwoningen eerder vrij komen 

voor starters op de huurmarkt. 
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Goed ondernemen 

Gelukkig zijn er veel ondernemers in Zoetermeer. Voor de inwoners van 

Zoetermeer is een florerend bedrijfsleven van groot belang. Succesvolle 

bedrijven zorgen voor werkgelegenheid en welvaart. Met het oog op de huidige 

slechte economische situatie moet de gemeente alle zeilen bijzetten om de 

werkgelegenheid te behouden. Leefbaar Zoetermeer wil dat de samenwerking 

met de ondernemers, vastgelegd in de Sociaal Economische Agenda, wordt 

voortgezet. 

Concreet: 

meer banen 

LZ wil meer bedrijven, en dus ook banen, naar Zoetermeer halen. De woon-

werk-balans moet verbeterd worden, niet in het minst omdat dicht-bij-huis-

werken ook voor het milieu veel beter is. Wij gaan er van uit dat 5000 extra 

banen tussen 2010 en 2014 mogelijk zijn. 

school en bedrijf 

LZ gaat voor een verdere intensivering van de relatie tussen het onderwijs en 

bedrijfsleven:  

 bedrijven bieden scholen kennismakingsbezoeken, stageplaatsen en 

‘docenten’ voor gastlessen, 

 scholen zorgen dat de docenten door middel van werkbezoeken en korte 

stages precies weten wat de leerlingen moeten kunnen en kennen. 

stadspromotie 

LZ steunt de voorstellen van de ondernemersvereniging RVOZ om in te zetten op 

Zoetermeer als dé ICT- en Leisurestad. Dit moet naar een nóg professioneler 

niveau getild worden. Hetzelfde geldt voor het evenementenbeleid, een 

belangrijk onderdeel van stadspromotie.  

centrum 

LZ vindt dat het Stadshart nog gezelliger en aantrekkelijker kan worden, door 

méér horeca, méér terrassen en veel verschillende winkels. De verbinding tussen 

de Dorpsstraat en het Stadshart – de culturele as – is snel nodig, en hetzelfde 

geldt voor een ‘vanzelfsprekende’ verbinding met het Woonhart. Leefbaar 

Zoetermeer gaat ervan uit dat het in het centrum van een grote stad wat 

levendiger toegaat dan in de woonwijken. 

starters 

LZ wil startende ondernemers letterlijk en figuurlijk alle ruimte geven: 

betaalbare startlocaties, voortzetting van het coachproject, en toegesneden 

cursussen. 
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bedrijventerreinen 

LZ heeft goed geluisterd naar de wensen van de ondernemers over de 

bedrijventerreinen. Die moeten stevig opgeknapt en goed onderhouden worden, 

veilig zijn, en voldoen aan de moderne eisen, zodat bestaande ondernemingen 

willen blijven en er nieuwe bijkomen. 
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Goed werken 

Een baan is voor een ‘leefbaar’ bestaan van het grootste belang. Natuurlijk 

vanwege het inkomen, maar ook vanwege de sociale contacten. Met de 

economische crisis komt er meer werkloosheid op ons af, met alle ellende van 

dien. Leefbaar Zoetermeer vindt dat de gemeente verplicht is zich tot het 

uiterste in te spannen om mensen die hun baan hebben verloren te 

ondersteunen bij het vinden van een nieuwe.  

Concreet: 

aandacht voor bijzondere groepen 

LZ is er voorstander van dat de gemeente een serieuze bijdrage levert aan de 

werkgelegenheid voor mensen die niet zo makkelijk een baan kunnen vinden, 

zoals 50-plussers, langdurig werklozen, gehandicapten en mensen met een 

indicatie voor een sociale werkplaats. De gemeente geeft zelf het goede 

voorbeeld door ervoor te zorgen dat 3% van de ambtenaren bestaat uit mensen 

met een handicap, plus 3% mensen met een sociale werkplaatsindicatie. 

kort in de uitkering 

LZ wil niet dat mensen die aangewezen zijn op een uitkering hiervan langdurig 

afhankelijk blijven en steeds verder in de armoede komen. Dat betekent dat, 

uitgaande van hun mogelijkheden, alle uitkeringsgerechtigden via scholing, re-

integratietrajecten en sociale activering, begeleiding naar werk krijgen.  

leisure en overnachtingen 

LZ vindt dat de Leisure een belangrijk speerpunt is van de Zoetermeerse 

economie. Snowworld, De Boerderij, Ayers Rock, Burggolf, PWA Silverdome en 

Dutch Water Dreams trekken vele bezoekers die geld in het laatje brengen. Dit 

kan nog worden uitgebreid rondom het Prinses Máximaplein en het Van 

Tuyllpark. Daarnaast kan met uitbreiding van hotels, pensions en 

kampeergelegenheid, de werkgelegenheid nog groter worden.  

toerisme 

LZ betreurt het dat er geen VVV-kantoor meer is. Bekeken moet worden of dit, 

bijvoorbeeld als werkervarings- of werkgelegenheidsproject, nieuw leven 

ingeblazen kan worden. Floravontuur zou daarbij een rol kunnen spelen. 

ICT-stad 

LZ ziet dat Zoetermeer als ICT-stad steeds meer last krijgt van de remmende 

voorsprong. Wij zijn voorstander van ICT-innovaties waarvan burgers en/of het 

bedrijfsleven kunnen profiteren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het realiseren 

van megabandbreedte tot aan de voordeur. De gemeente moet het bedrijfsleven 

alle kansen geven om dit te realiseren. 
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Goed en veilig onderwijs 

Onderwijs is de absolute basis voor succesvol meedoen in de maatschappij. 

Leren moet, want voortijdig schoolverlaten is één van de belangrijkste oorzaken 

van langdurige werkloosheid op latere leeftijd.  

Concreet: 

mbo en hbo 

LZ wil dat het tekort aan studierichtingen in het Mbo wordt opgelost, en dat er 

veel meer Hbo-mogelijkheden komen. 

op school tot en met diploma 

LZ wil dat het ingezette beleid om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen 

stevig wordt doorgezet. Met name moet gekeken worden hoe de gemeente kan 

helpen bij de juiste opleidingskeuze voor jongeren, zodat ze hun school afmaken. 

Verder moeten er afspraken tussen de scholen komen om te bevorderen dat de 

jeugd tussentijds van opleiding kan wisselen. 

taal 

LZ heeft lering getrokken uit de ervaringen in de praktijk: kinderen met een 

taalachterstand halen die vrijwel nooit meer in. Daarmee gaan hun capaciteiten 

voor een deel verloren. Wij willen stimuleren dat jonge kinderen naar op taal 

gerichte, peuter- en kleuteropvang gaan.  

veilig op school 

LZ wil dat u gerust kunt zijn als uw kinderen op school zitten en ook als ze 

onderweg zijn. Daarvoor is het onder andere belangrijk dat het rondom de school 

verkeersveilig is. De mensen van het Team Handhaving moeten dit regelmatig 

controleren. 

conciërges 

LZ weet dat conciërges beslist een toegevoegde waarde hebben bij het schoon 

en veilig houden van de school. Wij zijn er voorstander van dat dit - desnoods 

met behulp van gesubsidieerde werkgelegenheidsplaatsen - gerealiseerd wordt. 

gezonde school 

LZ staat er op dat problemen met frisse lucht in de scholen (binnenklimaat) zo 

snel mogelijk worden opgelost.  

samen naar school 

LZ vindt dat kinderen met een fysieke beperking ook op een ‘gewone’ school 

moeten kunnen leren. Om ‘samen naar school’ mogelijk te maken, moeten dus 

problemen zoals een slechte toegankelijkheid worden verholpen. 
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Goed en veilig reizen 

Mensen verplaatsen zich op allerlei manieren, soms per auto, soms per 

RandstadRail, soms per fiets en sommigen per scootmobiel. Daarbij is het mooi 

als u met het oog op het milieu zo vaak mogelijk gaat lopen, de fiets of het 

openbaar vervoer gebruikt, maar ook voor uw auto moet er plaats zijn. En hoe u 

ook van A naar B gaat: het moet vanzelfsprekend altijd veilig! 

Concreet: 

veilig verkeer 

LZ vindt dat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen wegen met een echte 

verkeersfunctie en wegen in de wijk rondom uw woning. Met name op deze 

laatste moet de snelheid beperkt zijn met het oog op spelende kinderen of 

ouderen met rollators. De weggebruiker moet door de inrichting van de weg 

duidelijk zien welk gedrag van hem of haar wordt verwacht. 

ongevallenanalyse 

LZ wil dat de gemeente een goed overzicht bijhoudt van ongevallen, en dat 

mensen ook bijna-ongevallen kunnen melden, zodat – na analyse – bekeken kan 

worden welke maatregelen er nog getroffen kunnen worden om de 

verkeerssituatie te verbeteren. 

Zoetermeer sneltreinhalte 

LZ wil voor de bereikbaarheid niet afhankelijk zijn van het succes van het 

landelijk filebeleid, maar is voorstander van goede aansluitingen van Zoetermeer 

op het openbaar vervoer. Zoetermeer moet blijvend een halteplaats van de 

sneltreinen – ook de intercity - tussen Utrecht en Den Haag worden, en daarvoor 

moet de gemeente stevig in gesprek blijven met de NS en de Minister van 

Verkeer en Waterstaat. 

parkeren in de wijk 

LZ heeft in de afgelopen periode gezien dat de eventuele aanleg van extra 

parkeerplaatsen aanleiding was voor hoogoplopende emoties in sommige 

buurten. Het gebrek aan parkeerruimte is echter gebleven. De gemeente moet 

opnieuw proberen om in gesprek met de betrokkenen oplossingen te vinden voor 

de parkeeroverlast. 
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Goed leven in een mooie gezonde stad 

Zoetermeer is een prachtige stad met mooie parken en met het Groene Hart als 

voor- en achtertuin. De kwaliteit van de natuur moet ‘natuur’-lijk behouden 

blijven zodat ook onze kinderen en kleinkinderen ervan kunnen genieten. Het 

oog wil ook wat in het stedelijk gebied. Er moet – ook binnen de stad – gebouwd 

worden, maar altijd doordacht en zorgvuldig ingepast. 

Concreet: 

inrichting van de stad 

LZ vindt dat bij het bouwen in de bestaande stad, goed gesproken moet worden 

met de omwonenden én de belanghebbenden. Het is onmogelijk om het altijd 

iedereen naar de zin te maken, maar we gaan in ieder geval ons best doen om te 

zorgen dat de inpassingen zo zorgvuldig en mooi mogelijk gebeuren. Op 

bepaalde plaatsen in de stad is hoogbouw prima mogelijk – en levert ook veel 

extra woonruimte op! – maar het is niet de bedoeling dat op iedere bouwvlek 

een toren oprijst. 

geschiedenis 

LZ wil zuinig zijn op de historische panden en stadsgezichten en is voorstander 

van geschiedkundig en archeologisch onderzoek. 

onderhoud bestrating en groen 

LZ ziet nogal wat plaatsen in de stad waar het onderhoud van de straten, 

stoepen en fietspaden te wensen overlaat, en op sommige punten ziet ook het 

groen er beroerd uit. Soms zijn bijvoorbeeld de bomen veel te ver doorgegroeid 

en ontnemen het zonlicht of zorgen met hun wortels voor schade in de 

bestrating. Wij vinden dat de bewoners in samenspraak met de wijkpost mogen 

bepalen welke plaatsen in hun buurt aangepakt moeten worden. 

Overlastgevende bomen en struiken kunnen dan vervangen worden door beter 

passend groen. Daarbij moeten bureaucratische, rigide regels niet de boventoon 

voeren, maar de wensen van de buurt. Leefbaar Zoetermeer vindt dat 

buurtpanels onder voorzitterschap van de wijkmanager daar een rol bij kunnen 

gaan spelen. Daarbij past ook adoptie van snippergroen door bewoners, zodat u 

zelf – onafhankelijk van de gemeente - verbetering van uw woonomgeving kunt 

realiseren. 

duurzaamheid 

LZ is voor een aanjaagrol van de gemeente bij het toepassen van 

energiebesparende maatregelen. Duurzaamheid is ook het uitgangspunt bij de 

verwerking van afval, dus het scheiden van afvalstoffen vinden wij belangrijk. 

Ook belangrijk is natuur- en milieueducatie om jong en oud met de prachtige 

Zoetermeerse natuur kennis te laten maken en er respect voor te laten 

ontwikkelen.  
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zwerfvuil, poep en prullenbakken 

LZ wil dat er veel meer prullenbakken komen. Niet alleen om het zwerfvuil te 

beperken, maar ook vanwege de overlast van hondenpoep: Als hondenbezitter 

word je door een gebrek aan prullenbakken niet echt gestimuleerd om de drol 

van je hond op te ruimen. Verder willen wij nader onderzoeken of het beslist 

nodig is dat paarden gebruik maken van de fietspaden en daar van alles achter 

laten. Overleg met paardenbezitters en de maneges zal duidelijk moeten maken 

wat hieraan gedaan kan worden. 

geluidshinder verkeer 

LZ vindt dat op een realistische manier moet worden omgegaan met 

geluidshinder door het verkeer. Goede geluidswerende maatregelen langs de A12 

en de HSL-verbinding zijn absoluut nodig. Waar binnenstedelijk de overlast 

groter wordt, is geluidsarm asfalt aan de orde. Waar twijfel bestaat over de mate 

van overlast moet gemeten worden.  

sluipverkeer 

LZ is er sterk op tegen dat vrachtverkeer – met name ’s nachts – dwars door 

Zoetermeer dendert om snel van de A4 naar de A12 te komen. De gemeente 

moet dit nadrukkelijk aankaarten bij de Provincie en bij de verschillende 

vervoersorganisaties en zorgen dat maatregelen worden getroffen om dit 

sluipverkeer te weren. 



Leefbaar Zoetermeer  programma 2010 - 2014 

www.leefbaarzoetermeer.nl 
16 

En als u vrij bent... 

... dan betekent ‘leefbaar’ ook dat er van alles te doen is in de stad. Natuurlijk 

wilt u graag bewegen en sporten, wilt u leuk uitgaan, een boek lezen of genieten 

van kunst en cultuur. Leefbaar Zoetermeer vindt dat er een gevarieerd aanbod 

moet zijn. Een stad die alles heeft trekt ook bedrijven aan, dus ook daarvoor is 

het van belang. 

Concreet: 

uitgaan 

LZ ziet graag een uitbreiding van de uitgaansgelegenheden voor zowel jongeren 

als ouderen. De gemeente kan geen kroeg beginnen maar wel bevorderen dat 

ondernemers de handschoen oppakken. Een ‘boulevard van strandtenten’ langs 

de Zoetermeerse Plas (Noord Aa) zou een aanwinst zijn! 

jongerenaccommodaties en hangplekken 

LZ heeft ook oog voor de jongeren die nog niet oud genoeg zijn voor de disco, 

geen geld hebben of geen al te gezellige thuissituatie. Daarvoor zijn voldoende 

jongerenaccommodaties nodig. Om ze van de straat te houden, als plaats waar 

ze elkaar kunnen ontmoeten, en waar ook het jongerenwerk contact kan leggen 

om te zien wie er ondersteuning nodig heeft. Het op straat opdrinken van grote 

hoeveelheden in de supermarkt gekochte drank heeft niet uw en onze voorkeur. 

Leefbaar Zoetermeer ziet daarom meer heil in eenvoudige voorzieningen zoals 

Jongeren OpvangPlaatsen (JOPs) waardoor de jeugd zich ophoudt op plekken 

waar ze zo min mogelijk overlast veroorzaken. 

sportiviteit 

LZ vindt – net als u – sporten van groot belang! Kinderen moeten zo vroeg 

mogelijk kennismaken met sport, om te bewegen, maar ook om het 

samenwerken in een team en sportief gedrag aan te leren. Wat ons betreft moet 

ieder kind betaalbaar leren zwemmen, want veiligheid is een prioriteit van 

Leefbaar Zoetermeer. 

topsport en breedtesport 

LZ weet dat topsport en breedtesport nauw met elkaar verbonden zijn. We gaan 

niet voor betaald voetbal, maar ondersteuning van onze topsporters en 

topsportverenigingen, onder andere door de stichting Zoetermeer Topsport 

spreekt ons aan. We zijn ook heel trots op de talloze breedtesportclubs, die met 

behulp van de enorme inzet van een heleboel vrijwilligers het sportieve beeld in 

de stad bepalen. Waar mogelijk moet de gemeente ondersteunen, en het 

experiment met de combinatiefuncties moet in ieder geval de kans krijgen om 

zich te bewijzen. 

sportaccommodaties en evenementen 

LZ wil dat de gemeente financiële hulp blijft verlenen aan de verenigingen die 

grote investeringen moeten doen. Daarnaast is het ook belangrijk dat de 
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gemeente daadwerkelijk helpt als er sportevenementen zoals de International 

High Jump Meeting bij Ilion, worden gehouden. Als het voor een vereniging 

belastingvoordelen geeft als de gemeente formeel eigenaar is van de 

kleedkamers, moet die mogelijkheid worden aangeboden. 

cultuur en museum 

LZ is blij met de bieb, het CKC, het Stadstheater en alle andere plaatsen waar u 

in uw vrije tijd terecht kunt voor allerlei culturele en kunstuitingen. Een heikel 

punt is nog steeds het museum, of Stadsforum zoals het moet gaan heten. 

Leefbaar Zoetermeer begrijpt de behoefte aan meer ruimte voor het museum; 

met name voor het onderwijs is dat van belang. Maar... een al te grootschalige 

opzet lijkt ons op de beoogde locatie niet gewenst, en ook financieel niet 

haalbaar. Wij willen dus op zoek naar een alternatief dat wel voorziet in extra 

mogelijkheden en wat meer ruimte, maar waarvoor geen miljoenen aan 

investeringen en tonnen voor de exploitatie opgehoest moeten worden. 

vrijwilligerswerk 

LZ is blij dat veel Zoetermeerders een klein of groot deel van hun vrije tijd 

inzetten voor vrijwilligerswerk op werkelijk de meeste uiteenlopende gebieden. 

De gemeente moet al deze inzet aanmoedigen en waarderen. De bemiddelende 

rol van het Vrijwilligers Informatie Punt kan verder uitgebouwd worden. Daarbij 

denken we ook aan het zorgen voor de juiste ruimte. Het V.I.P. moet daarbij 

vraag en aanbod bij elkaar brengen. Om te bekijken of uitbreiding van locaties 

nodig is moet met enige regelmaat de totale ruimtebehoefte van de 

vrijwilligersorganisaties in kaart worden gebracht. 
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Het stadhuis is er voor U! 

Leefbaar Zoetermeer gaat voor een stadhuis waar u als een echte klant 

behandeld wordt. U kunt als u wilt op afspraak terecht, u hoeft niet lang te 

wachten, u wordt vriendelijk geholpen, en u kunt er van op aan dat de informatie 

die u krijgt correct is. Kortom het stadhuis is er voor u en niet andersom! 

Concreet: 

dienstverlening 

LZ wil dat u altijd goed geholpen wordt, dus de ambtenaar denkt met u mee: hij 

of zij zoekt een oplossing, en niet een probleem! 

digitaal en ‘gewoon’ 

LZ gaat voor uw gemak: zoveel mogelijk diensten moeten ook via uw PC 

beschikbaar zijn, zodat u veel zelf vanuit huis kunt regelen. Dat is niet alleen 

handig maar ook kostenbesparend. Wij denken ook aan de mensen die nog niet 

zo digitaal zijn: die kunnen gewoon in het stadhuis terecht. Verder willen wij dat 

u voor veel meer zaken bij uw – op makkelijke tijden geopende - wijkpost 

terecht kunt. 

regels en vergunningen 

LZ wil steeds kritisch kijken naar alle regels: hoe minder hoe beter. Dat betekent 

steeds goed kijken of vergunningen wel per se nodig zijn. Wij vinden ook dat het 

precies duidelijk moet zijn hoe lang het duurt als u een vergunning aanvraagt. 

Dat mag in ieder geval niet te lang duren. Als een vergunning wordt verleend 

voor iets waarvan de omgeving last zou kunnen hebben, dan moet het voor de 

mensen en bedrijven uit die omgeving duidelijk zijn wat er speelt, zodat ze tijdig 

aan de bel kunnen trekken als zij problemen verwachten. Dat betekent dat de 

omwonenden actief geïnformeerd moeten worden. 
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Voor een schappelijke prijs 

Het besturen van een stad gaat over allerlei beleid en mooie plannen, maar het 

moet allemaal wél betaald worden. En die financiële verantwoordelijkheid neemt 

Leefbaar Zoetermeer buitengewoon serieus, want het betreft uw geld. Vanwege 

de crisis en het enorm toegenomen begrotingstekort waarschuwt het Rijk dat de 

gemeentes vanaf 2011 heel veel minder geld zullen krijgen. Dat kan en zal 

hoogstwaarschijnlijk betekenen dat Zoetermeer stevig moet bezuinigen. Het lijkt 

ons wel zo eerlijk als wij u vooraf vertellen hoe Leefbaar Zoetermeer dat wil 

aanpakken! 

Concreet: 

bezuinigen ambtelijke organisatie 

LZ wil zo kritisch mogelijk kijken naar het ambtelijk apparaat. Welke taken 

hoeven niet per se? Welke taken hoeven niet per se intern gedaan te worden en 

kunnen worden uitbesteed; welke taken kunnen juist wél zelf worden gedaan, 

dus zonder dure inhuur. We gaan niet makkelijk roepen dat er honderden 

ambtenaren weg kunnen, want uw afvalbak moet worden geleegd, en uw 

paspoort moet ook worden geregeld. Wij zullen dus afdeling voor afdeling, en 

programma na programma kritisch kijken hoe de eindjes aan elkaar te knopen. 

bezuinigen bestuurlijke organisatie 

LZ denkt dat het ook bestuurlijk wel een tandje minder kan. Een wethouder 

minder, of wat meer parttime wethouders zijn met ons bespreekbaar. En ook de 

vergoeding voor de fracties kan een flink stuk minder als de broekriem 

aangehaald moet worden. Nieuwe partijen, die ontstaan doordat raadsleden zich 

afscheiden van hun partij, mogen géén extra geld kosten. 

belastingen en heffingen 

LZ vindt het ook belangrijk dat u weet wat we niet gaan doen: we gaan niet de 

belastingen en heffingen onbeperkt verhogen. De rioolbelasting is nog verre van 

kostendekkend, dus die moet regelmatig nog wat stijgen om te voorkomen dat 

we de rekening voor onze kinderen achterlaten. Deze rioolheffing moet worden 

geheven per aansluiting en niet – zoals nu is ingevoerd - op basis van de waarde 

van uw huis. Dat willen we terugdraaien. De OZB en de afvalstoffenheffing 

mogen zo min mogelijk stijgen, op zijn hoogst met het inflatiepercentage, maar 

als het even kan dus helemaal niet.  

keuzes maken 

LZ wil u ook klip en klaar vertellen wat we doen als het huishoudboekje van de 

gemeente niet uitkomt. Dan maken we keuzes: onze prioriteiten zijn veiligheid 

en zorgzaamheid, zoals in de eerste hoofdstukken beschreven, en 

werkgelegenheid telt ook zwaar. Voor alle andere wensen geldt dat ze een tandje 

minder moeten, of wachten tot we uit de crisis zijn en we weer wat meer 

armslag in de begroting hebben. En dat geldt natuurlijk helemaal voor reizen 

door bestuurders naar China: die zijn de komende tijd gewoon niet aan de orde! 
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Kandidaten voor Leefbaar Zoetermeer 

 

 

1. Jochem den Dulk 

 

2. Marijke van der Meer 

 

3. Kees Godefrooij 

 

4. Hans Hiestand  

 

5. Fons Kaptein 

 

6. Marjolein den Dulk  

 

7. Marion Artz-van der Eyk 

 

8. Tjerk André  

 

9. Rogier den Dulk 

 

10. Ineke Visser  

 

11. John Spierenburg 

 

12. Geeta de Boer-Lachmon 

 


