Ons Programma

Progressief Teylingen is een nieuwe lokale politieke partij die oplossingen

heeft voor de uitdagingen die er binnen Teylingen en de directe omgeving liggen.
Het is tijd voor handen uit de mouwen. Wij zijn de partij van DOEN. Lees ons
verkiezingsprogramma, zodat u weet waar wij voor staan en wat u van ons kunt
verwachten de komende vier jaar.

Groen
Vanuit de politiek kunnen wij ons steentje bijdragen om in de toekomst een leefbare
omgeving te garanderen. Wachten kan niet meer, we moeten nu aanpakken! We
staan voor versterking van de kwantiteit en de kwaliteit van groen en natuur.
Vergroening van de wijken
Zowel voor de leefbaarheid, de biodiversiteit en de gezondheid moeten we de
hoeveelheid en kwaliteit van het groen in de wijken vergroten. Teylingen wil meer
bomen en struiken planten.
In nieuwbouwwijken streven we naar minimaal 15% groen.
Grote nieuwbouwplannen, zoals Nieuw-Boekhorst moeten structureel ingericht
worden met groene gebieden die ook als recreatiegebied kunnen dienen. Daarnaast
moet het beheer meer natuurvriendelijk en gericht op biodiversiteit worden. Burgers
moeten betrokken worden bij het inrichten en ondersteunen van het onderhoud.
Burgerinitiatieven belonen is hierbij van groot belang.
Aangezien ook bomen een prijskaartje hebben en wij niet willen dat alleen geld
bepalend is om tot aanschaf over te gaan, stellen we voor om ‘kraamkamers’ voor
bomen aan te leggen binnen de gemeentegrenzen van Teylingen of HLT. Zo kunnen
we op termijn voor een klein bedrag volwassen bomen planten voor de inrichting van
onze kernen of ter vervanging van zieke of te oude bomen. Ook bomen die elders
overbodig zijn, kunnen hier tijdelijk een plek krijgen.
Robuuste groengebieden
De coronapandemie heeft aangetoond hoe belangrijk groene gebieden zijn voor de
leefbaarheid van Teylingen. Daar waar mogelijk willen we groene gebieden
uitbreiden en de biodiversiteit vergroten. Wij willen verschillende groengebieden
zoals Kagerzoom, de Klaas Henneppoelpolder en de Klinkenbergerplas door
natuurlijke zones meer met elkaar verbinden. Hetzelfde geldt voor de
Roodemolenpolder, de Elsgeesterpolder en park Overbosch. Deze natuurlijke zones
zijn gericht op wandelen en fietsen.
Agrariërs als hoeders van het open landschap
Het open landschap is waardevol voor Teylingen. Agrariërs en bollenkwekers roepen
we op het voortouw te nemen om de landschappelijke rijkdom te behouden en te
versterken. Hagen in het bollenlandschap, kruidenrijke graslanden en bijenbermen
zorgen voor voedsel en schuilplaatsen voor kleine knaagdieren en insecten. Het
versterken van flora en fauna, met name voor de weidevogels en ‘bollenland’vogels
(patrijs en veldleeuwerik) staat bij ons hoog op de agenda.
Vanuit de gemeente komt er steun voor startende agrariërs met een ecologische
bedrijfsvoering.

Teylingen als belangrijke weidevogelgemeente
Onderzoek heeft uitgewezen dat Teylingen voor de weidevogels (nu nog) veel
belangrijke groene gebieden heeft. De gemeente heeft al een aantal maatregelen
genomen om de weidevogels de ruimte te bieden. Wij zijn van mening dat het
ontwikkelen van meer ‘plasdrasgebieden’ in de verschillende polders nog een extra
stimulans geeft. Indien nodig kunnen fietspaden in het broedseizoen afgesloten
worden.
ISG/Gom
De Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) is een werkmaatschappij die in
opdracht van de ISG (intergemeentelijke StructuurVisie) werkt. De bedoeling is om
bollengrond te behouden, verrommeling tegen te gaan en jonge agrariërs een kans
te bieden om het mooie vak van “bollenboer” te kunnen uitvoeren.
De bekostiging hiervan wordt geregeld door het uitgeven van bouwtitels in het
buitengebied. Iemand die in bezit van een zogenaamde bouwtitel, mag op een stuk
grond een woning bouwen. De praktijk leert dat het dan gaat op dure woningen op
een groot perceel.
Op dit moment is er veel discussie over de werkwijze van de GOM en of deze niet toe
is aan een herijking. In afwachting van deze herijking hebben wij twee voorstellen;
een tijdelijke stop op het uitgeven van bouwtitels en een tijdelijke stop op het
handhaven van “oneigenlijk” gebruik bollengrond. Dit betreft onder andere
paardenweitjes en moestuinen.
Daarnaast zal er daar waar sprake is van onrendabele stukken bollengrond, ander
gebruik toegestaan moeten worden.
DUURZAAMHEID
Progressief Teylingen wil slim investeren in duurzaamheid en vergroening. De
transitie naar duurzame energie is ook voor onze gemeente een uitdaging. De
afgelopen jaren is er op dit gebied helaas weinig concreets gebeurd. De gemeente
moet hierin meer een voortrekkersrol nemen door in te spelen op de nieuwste
ontwikkelingen. Wij denken aan een energie neutraal Teylingen waarin energie
betaalbaar is voor iedereen en het stimuleren van circulaire economie.
Maximaal investeren in duurzame energie
De inwoners moeten bij de gemeente kunnen afkijken hoe ze hun eigen huishoudens
kunnen verduurzamen. Oppakken en creëren van innovatieve oplossingen is hierbij
essentieel. Zorg voor ondersteuning, daar waar inwoners en/of organisaties over een
financiële drempel struikelen.
En maak gebruik van de aanwezige kennis van de inwoners op het gebied van de
energietransitie. Verduurzamen doen we samen!
Zonne-energie en aardwarmte bij nieuwbouw om nul op de meter te realiseren, is
een must. Bestaande bouw kan efficiënt geïsoleerd worden. Als dit onhaalbaar is,
kan samen met woningbouwcorporaties renovatie of herbouw overwogen worden.

Dit geldt voor alle gebouwen binnen de gemeentegrenzen: woningen, scholen,
bedrijfspanden, gemeentelijke gebouwen en verenigingsaccommodaties.
Door verouderde accommodaties zijn voor veel verenigingen de energielasten (te)
hoog. Een vereniging heeft dan geen geld meer voor het moderniseren/uitbreiden
van de accommodatie of het optimaliseren van de verenigingsactiviteiten. De
gemeente zal in het kader van verduurzaming het voortouw moeten nemen om in
2030 alle accommodaties van verenigingen energieneutraal te maken. Verder zullen
de beheerskosten lager worden door multifunctioneel gebruik van accommodaties,
waardoor de levensvatbaarheid van de verenigingen wordt vergroot.
We zetten in op de aanleg van zonneparken binnen de gemeente, zonder dat deze
het landschap aantasten. Bij initiatieven als Energie Centrale Teylingen moet de
gemeente optreden als ondersteuner en zo mogelijk als partner. Zelfstandige
energieopslag is daarbij een pré, zodat het elektriciteitsnetwerk niet extra wordt
belast. Deze opslag kan ook gebruikt worden als locatie voor opladen van elektrische
voertuigen. Langs spoor- en snelwegen kunnen we geluidswallen, inclusief
zonnepanelen plaatsen. Omdat windmolens het open landschap aantasten en
geluidshinder veroorzaken, zijn wij geen voorstander van windmolens binnen de
gemeentegrenzen.
Afval
De afgelopen jaren is er veel gesproken over de wijze van aanbieden en verwerken
van huishoudelijk afval. Aan de hand hiervan zijn per 1 januari 2021 de eerste
wijzigingen ingevoerd, met als uiteindelijk doel om in 2025 maximaal dertig kilogram
restafval per persoon op jaarbasis te hebben.
De eerste stap hiervoor is genomen. Nu is het belangrijk om goed te evalueren en de
volgende stappen te bepalen. De doelstelling van 2025 is ambitieus maar haalbaar
als iedereen meewerkt.
Om dit proces te laten slagen is duidelijke communicatie vanuit de gemeente
belangrijk, waarbij rekening wordt gehouden met de “anderstaligen”.
Er moet heldere uitleg staan op de website van de gemeente over het afvalbeleid en
waarom dit belangrijk is. Verder denken we aan het inzetten van “afval-coaches” als
ondersteuning naar de inwoners. Tot slot zien wij graag dat op basisscholen de
“Afvallessen” weer op het programma staan om zo de kinderen op jonge leeftijd al
mee te geven hoe belangrijk het is om afval goed te scheiden.
Voor andere afvalstromen, zoals van bedrijven, scholen en (sport)verenigingen moet
er een onderzoek komen om ook hier het scheiden van afval sterk te promoten.

Samenleven
WONEN
De woningnood is een groot probleem en vraagt daarom ook om slimme en
efficiënte oplossingen. Door te veel te bouwen in het duurdere segment en
nauwelijks te mikken op doorstroming, hebben jongeren geen kans op een huur-of
koopwoning. Als alle jongeren wegtrekken uit de gemeente, zal het vergrijzen.
Daarom moeten we inzetten op betaalbare woningen (sociale huur en goedkope
koopwoningen) voor jongeren. Varianten als huurkoop, erfpacht en gedeeltelijk
eigenaarschap maken ook koopwoningen bereikbaar voor deze groep. We staan
open voor creatieve ideeën zoals de bouw van tiny houses of een woonplicht voor
tenminste 2 jaar bij koopwoningen. De afgelopen jaren hebben we te weinig sociale
huurwoningen gebouwd en we zullen dus een inhaalslag moeten maken.
Er wonen veel ouderen in (te grote) woningen die niet geschikt zijn voor hun
levensfase, waardoor hun kwaliteit van leven afneemt. De doorstroming van
(alleenstaande) senioren in sociale huurwoningen stagneert, omdat er voor hen geen
betaalbare huurappartementen beschikbaar zijn. Ze blijven noodgedwongen in hun
eengezinswoning wonen, terwijl ze waarschijnlijk zouden willen verhuizen en
daarmee plaats maken voor jonge gezinnen.
Door het bouwen van kleinschalige woonruimte gericht op ouderen zoals
bijvoorbeeld het “Gildehof” in Sassenheim kunnen ouderen nog heel lang zelfstandig
wonen. Van belang is om deze woningbouw dicht bij het centrum te realiseren.
Daarnaast zijn wij voorstander van woonvoorzieningen waar oud en jong
samenwonen, zoals ‘Knarrenhofjes’.
Om aan verschillende doelgroepen, zoals arbeidsmigranten, spoedzoekers, studenten
en statushouders woonruimte te kunnen aanbieden, moeten we ruimer denken.
Herontwikkeling van leegstaande bedrijfsgebouwen/winkels, recreatiewoningen en
splitsen van woningen zijn voor ons interessante opties. Zo maken we de
woningmarkt flexibeler en zal illegale bewoning op den duur verdwijnen.
We vergeten onze eigen inwoners niet en zullen ons hard maken dat er voor
Teylingers genoeg ruimte is om te blijven wonen binnen de gemeente.
VEILIGHEID
Progressief Teylingen vindt het belangrijk dat de inwoners van Teylingen zich veilig
voelen op straat. De wijkagent moet samen met de boa en de wijkregisseur een
prominentere rol krijgen. Zij hebben met elkaar zicht op kleine criminaliteit,
drugsgebruik en vernielingen. Daarnaast willen we meer verlichting op donkere
plekken, aanpak van plekken die bekend staan om drugsgebruik en het dealen van
drugs maar ook sociale controle in de buitengebieden van onze gemeente.
In het verlengde hiervan willen wij het toezicht verscherpen en nog meer inzetten op
voorlichting bij scholen rondom alcohol en drugs.

Bij de gemeente ligt al jarenlang een overzicht van verkeersonveilige plekken. Voor
het grootste deel zijn de oplossingen ook al bedacht en besproken. Nu is het tijd om
deze punten daadwerkelijk aan te pakken. Bij nieuw- of verbouw betekent dat alert
zijn op het ontstaan van nieuwe knelpunten. ’Vergissingen’ in het verkeer kunnen
ernstige gevolgen hebben. Daarom zijn wij er voorstander van om alle
voetgangersoversteekplaatsen en rotondes binnen Teylingen op dezelfde wijze in te
richten. Juist voor kwetsbare verkeersdeelnemers geeft dit duidelijkheid.
Binnen de bebouwde kom zal de invoering van een maximale snelheid van 30 km per
uur de standaard moeten zijn.
Rondom de kernen moet het doorgaande (zware) verkeer zoveel mogelijk worden
geweerd.
Juist deze verkeersstroom werkt verstorend voor de verkeersveiligheid van de
zwakke verkeersdeelnemers.
WELZIJN
Iedereen hoort erbij in onze gemeente. Progressief Teylingen is er voor iedereen,
ongeacht je afkomst, politieke kleur, religie, sekse of geaardheid. De inwoners
moeten zich gesteund voelen om te kunnen zijn wie ze zijn, wat hun achtergrond
ook is.
Eenzaamheid is inmiddels een groot thema geworden. Niet alleen ouderen, maar ook
steeds meer jongeren voelen zich eenzaam, hier kunnen en willen we niet langer
onze ogen voor sluiten. We zullen moeten inventariseren waar behoefte aan is door
het gesprek met hen aan te gaan. Na de inventarisatie wordt een plan van actie
gemaakt, én uitgevoerd. Voor jongeren moet er ook meer psychische hulp komen.
Progressief Teylingen wil vooral initiatieven ondersteunen die mensen van
verschillende generaties met elkaar verbindt, zoals het fietsmaatjesproject, het
Knarrenhuis, plusmaatjes in de buurt en maatschappelijke stages. Projecten waar
mensen de zorg voor elkaar ter hand nemen.
Pleinen zijn belangrijke ontmoetingsplekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Zulke ontmoetingsplekken zorgen ook voor een grotere sociale cohesie. Daarnaast
willen wij meer groene ontmoetingsplekken creëren waar mensen kunnen samen
komen, recreëren en ontspannen.
ZORG
De kwaliteit van de geleverde zorg en het welzijn moet voor alle inwoners van
Teylingen op hoog niveau gehouden worden. Als mensen niet meer op zichzelf
kunnen wonen, moeten zij terecht kunnen in de regio. De gemeente moet een
vangnet creëren, zodat er voor iedere inwoner, ook voor de zorgbehoevenden,
adequate zorg voor handen is.

Wat ons betreft vraagt goede Jeugdzorg om een goede afstemming met en
coördinatie tussen de betrokken instanties. Gezinscoaches (1 regisseur) moeten
structureel worden ingezet voor een ondersteuning bij gezinnen en personen in
probleemsituaties.
Aandacht en ondersteuning van mantelzorgers is essentieel. De druk op
mantelzorgers wordt alleen maar groter en het water staat ze echt aan de lippen. Ze
voelen zich vaak schuldig om hun frustraties, boosheid en verdriet. Progressief
Teylingen wil hen samenbrengen tijdens een maandelijkse mantelzorg middag. Zo
hebben ze de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen en stoom af
te blazen.
VITAAL TEYLINGEN
Gezondheid is voor ons ook dat de inwoners worden uitgenodigd tot bewegen,
spelen en elkaar ontmoeten. Wij zien verbeteringen voor speelplekken voor de
jeugd. Specifiek voor de leeftijd boven de 7 jaar. Op veel plekken mogen zij niet
spelen, maar hebben wel behoefte aan meer bewegingsvrijheid dan de kleine
speeltuintjes. Van het Ter Wegen park zou een natuurlijke speeltuin gemaakt kunnen
worden waar kinderen, heerlijk kunnen ravotten in de natuur.
Er komen gelukkig steeds meer rookvrije plekken in Teylingen. We vinden het van
belang dat openbare ruimtes, scholen en bedrijven rookvrij zijn. De drie
sportverenigingen van de Roodemolen hebben sinds 1 januari dit jaar ook de
buitenruimtes op de sportparken rookvrij gemaakt. Dit is een goede stap naar een
rookvrije generatie. Welke buitensportverenigingen in Teylingen volgen?
GEZONDE LEEFOMGEVING

A44

Progressief Teylingen streeft naar een gezonde leefomgeving. De inwoners willen
leven in een schone lucht en zo min mogelijk geluidsoverlast ervaren. Om het geluid
nabij de A44 te verminderen willen wij een geluidswal laten plaatsen. Voor het
realiseren van een geluidswal, inclusief zonnepanelen langs de A44 is door de
provincie en Rijkswaterstaat vier jaar geleden al akkoord gegeven. Maar de
uitvoering staat gepland voor 2027. Waarom? Versnel dit en zorg dat een groot
gedeelte van de geluidsoverlast verdwijnt. Bovendien kunnen deze voorzieningen
over de volle lengte van twee kilometer gebouwd worden. Het voordeel is dat de
hoeveelheid op te wekken energie verhoogd wordt en dat in de toekomst
woningbouw op geluidsarm gebied tot de mogelijkheden behoort.
Schiphol
Schiphol zorgt voor veel overlast in Teylingen. Dit is de afgelopen jaren alleen maar
erger geworden. Teylingen zal samen met de regiogemeenten continue een
protestgeluid moeten laten horen. Recente cijfers tonen aan dat nu echt een grens
wordt overschreden. Ook de benodigde vergunningen zijn niet op orde. Er moet een

drastische verlaging van het aantal vliegtuigbewegingen komen, in combinatie met
‘slimmere’ aanvliegroutes en de vlieghoogte dient fors verhoogd te worden. Dit zorgt
voor een betere nachtrust en maakt het zomers in de tuin zitten weer plezierig.
Daarnaast biedt dit kansen voor meer woningbouw op plekken waar dit vanwege de
geluidsoverlast niet is toegestaan.
MOBILITEIT
Bij het minste of geringste loopt het bestaande wegennet in Teylingen volledig vast.
Dit creëert verkeersonveilige situaties. De gestage groei van de woonkernen vergroot
dit probleem.
Wij willen dat Teylingen goed bereikbaar is en dat binnen de gemeente het makkelijk
is om je te verplaatsen. Dit kan door het openbaar vervoer verder uit te breiden met
een lightrail op het bestaande spoorwegennet, dus meer opstappunten.
Daarnaast willen wij inzetten op MOBIPUNTEN; hier worden diverse vormen van
vervoer aangeboden. Bij het openbaar vervoer staan dan deelauto’s, deelscooters en
deelfietsen.
Het bestaande wegennet was tien jaar geleden al zwaar overbelast. Lapmiddelen om
kruisingen en rotondes vooral voor gemotoriseerd verkeer aan te passen, lees:
“versnellen” lossen het probleem niet op. Sterker nog, ze maken het probleem alleen
maar groter want de verkeersdrukte blijft.
Wij zijn voorstander van het ontwikkelen van nieuwe regionale oost-west
verbindingen zodat het bestaande wegennet wordt ontlast. Deze nieuwe wegen
kunnen eventueel ondergronds worden aangelegd. Waar mogelijk willen wij zwaar
verkeer omleiden langs de dorpscentra. Vanwege de verkeersoverlast door het zware
verkeer maar ook vanwege ruimtegebrek zijn we tegen nieuwe bedrijfsterreinen in
Teylingen.
De raden van de bollenstreek-gemeenten en de Haarlemmermeer zijn sinds kort in
gesprek en onderkennen het gezamenlijke regionale probleem. De eerste stap om dit
ook echt op te willen lossen is hiermee genomen. Wij zijn ons bewust dat dit
regionaal aangepakt moet worden.
VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving. We hebben binnen de gemeente
heel veel mensen die in welke vorm dan ook zich inzetten voor anderen. Progressief
Teylingen vindt dat deze mensen de erkenning moeten krijgen die ze verdienen en
hen meer steun bieden waar nodig. Door de hectische samenleven ervaren
verenigingen en organisaties dat het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden.
Vrijwilligerswerk dient volgens ons als mooie basis voor zelfontplooiing. Wij willen de
jongeren de kans bieden om zich in te zetten voor de samenleving door middel van
maatschappelijke stages en andere vrijwilligersinitiatieven.

VERENIGINGEN
Teylingen heeft een zeer gevarieerd verenigingsleven. Door het diverse aanbod is er
keuze genoeg en dat maakt wonen in Teylingen zo fijn. Het is de ideale plek voor
mensen om met elkaar te verbinden. Het is een plek voor vrijwilligers om een mooie
invulling te geven aan hun vrije tijd of een plek om te ontspannen of te bewegen. De
verenigingen moeten alle ruimte krijgen die ze nodig hebben om hun doelen te
bereiken. Op lange termijn moeten de verenigingen bestaanszekerheid hebben.
Daarom willen we, dat de gemeente in gesprek gaat met de verenigingen wat zij
nodig hebben en hoe de gemeente hierin kan ondersteunen.
Er zal dan ook een lange termijnvisieplan gemaakt moeten worden. Dit om
“plotselinge” krapte bij verenigingen te voorkomen.

KUNST EN CULTUUR
Met kunst en cultuur in aanraking te komen, kan stimulerend werken voor de
inwoners. Binnen onze gemeente hebben wij een aantal hele mooie historische
gebouwen staan, waarvan wij denken dat ze een grotere rol kunnen spelen. Je kunt
ze bijvoorbeeld betrekken bij een Teylingse geschiedenis speurtocht. Binnen
Teylingen hebben we verschillende organisaties en verengingen die kunst en cultuur
naar een hoger niveau tillen. De gemeente heeft een mooie cultuurnota en wij willen
bewaken dat dit ook zo wordt uitgevoerd. Het is verbindend, stimulerend en zet
mensen in beweging.
Cultuur moet meer gestimuleerd worden dan nu het geval is. Dat willen wij doen
door meer aandacht voor kunst en cultuur te hebben in het onderwijs. Muziek,
drama, schilder- en acteerlessen vormen een belangrijke schakel in de ontwikkeling
van kinderen.
De ontwikkelingen rond de ruïne van Teylingen volgen wij met veel interesse. De
gemeente wil hierin investeren, wij ondersteunen dit en zien ook graag naast de
culturele waarde, een brede maatschappelijke invulling. Wat ons betreft mag dat ook
wat kosten.

BESTUUR
DE GEMEENTE
Progressief Teylingen vindt het belangrijk dat de inwoners vertrouwen krijgen in hun
eigen gemeente. De gemeente is er immers voor de inwoners. Wij willen de
gemeente en de burgers met elkaar verbinden zodat iedereen zich gehoord voelt. In
onze ogen kan de gemeente efficiënter werken door minder te praten en meer te
doen. De gemeente en de politiek mogen hun ambities wel naar boven bijstellen om
op bepaalde terreinen een voortrekkersrol te vervullen in de Bollenstreek. Niet
achteraan hangen, maar voor op lopen.
Op veel gebieden, maar vooral op het gebied van de energietransitie komen er bijna
dagelijks innovaties bij. De gemeente moet proactief met deze innovaties omgaan en
ze, voor zover het kan, direct aan het beleid toevoegen. Ook in Teylingen moeten er
op tal van terreinen belangrijke knopen worden doorgehakt. De grote problemen van
deze tijd vragen daarom van de plaatselijke politiek dat men ‘out of the box’ kan
denken.
Om een meer vooraanstaande positie in de Bollenstreek te bekleden, is het
noodzakelijk om bepaalde zaken ter discussie te stellen. Zo moet de gemeente
kritisch kijken naar de functionaliteit van bepaalde overlegorganen.
Participatie
Voor burgers is het vaak niet duidelijk wanneer welk project van start gaat, wanneer
men kan meedenken en wanneer er aan de uitvoering wordt begonnen. Dit
demotiveert de inwoners en vergroot de afstand met politiek. Betrek de burger bij
iedere verandering of beleidswijziging. Niet alleen om input te krijgen, maar vooral
ook om de juiste, breed gedragen keuzes te maken. Bij elk raadsvoorstel moet dan
ook vóóraf worden aangegeven of en hoe er de burgers betrokken worden.
Wij willen de wijkmarkten opnieuw invoeren. Die zorgen voor verbinding met onze
inwoners, zodat we weten wat er bij de burger leeft. Bovendien kunnen hier ideeën
worden opgedaan en initiatieven van inwoners worden besproken en opgepakt.
De wijkregisseur is stilletjes uit het straatbeeld verdwenen. Wat Progressief
Teylingen betreft, zal deze weer herkenbaar op straat aanwezig zijn en een
prominente rol krijgen in het contact met onze inwoners. Dat zorgt voor echte
verbinding!

Communicatie
Goede communicatie met de inwoners is heel belangrijk. De gemeente moet er alles
aan doen om goed bereikbaar te zijn en haar burgers goed te informeren.
Progressief Teylingen ziet graag dat de gemeente meer gebruik maakt van
digitalisering, zodat informatie sneller en makkelijker kan worden gedeeld. Hierbij is
het beschermen van de persoonsgegevens uiteraard van wezenlijk belang.
Momenteel is de communicatie naar onze inwoners niet altijd inhoudelijk correct of
ontbreekt volledig. Hierdoor worden inwoners niet of onjuist geïnformeerd. Dit werkt
averechts, waardoor het geloof in de ‘overheid’ afneemt. Hier zal dus strakker op
gestuurd moeten worden.
Dienstbare Overheid
Helaas wordt steeds vaker negatief aangekeken tegen de lokale overheid. Reacties
van inwoners als ‘tegenwerken’, ‘niet meedenken in oplossingen’ en ’er kan niks‘,
geven niet het beeld van een gemeentebestuur dat wij voor ogen hebben. Dit moet
echt anders!
Het vertrouwen in de overheid moet weer terugkomen. Van belang hierbij is dat
gemaakte afspraken daadwerkelijk nagekomen worden.
Progressief Teylingen wil dat de gemeente meedenkt en haar inwoners helpt met
oplossingen die wel mogelijk zijn.
Sinds 2017 is het ambtenarenapparaat van Hillegom, Lisse en Teylingen gefuseerd.
Volgens Progressief Teylingen heeft dit negatieve effecten op de uitvoering van
diensten. Dezelfde ambtenaar moet met drie verschillende petten op zijn werk doen.
Wij stellen dan ook voor om voor de meest gangbare diensten de uitvoering identiek
te maken. Uiteraard na een gedegen onderzoek, waarbij de gemeenteraden het
uiteindelijke voorstel moeten goedkeuren.

DOEN!
HOE GAAN WIJ DIT DOEN/HOE GAAN WIJ HET VERSCHIL MAKEN
Progressief Teylingen wil zich ook onderscheiden van andere partijen door de manier
waarop wij politiek willen bedrijven. Wij willen de mouwen opstropen en in actie
komen. Naast denken juist doen.
Wij zijn van mening dat de gemeente en de politiek hun ambities wel naar boven
mogen bijstellen om op bepaalde terreinen een voortrekkersrol te vervullen in de
Bollenstreek. Niet achteraan hangen, maar vooroplopen.
De gemeente heeft voor bepaalde projecten de plannen klaarliggen, maar schuift de
uitvoering telkens weer naar voren. Daardoor ontstaat een beeld van veel praten en
weinig doen. Progressief Teylingen wil doorpakken, de afspraken echt nakomen en
de plannen uitvoeren.
Op tal van gebieden, maar vooral op het gebied van de energietransitie komen er
bijna dagelijks innovaties bij. De politiek moet proactief met deze innovaties omgaan
en deze vernieuwingen onderdeel van beleid maken. In Teylingen moeten er net als
op vele plaatsen in Nederland op tal van terreinen belangrijke knopen worden
doorgehakt. De grote problemen van deze tijd vragen daarom van de plaatselijke
politiek dat men ‘out of the box’ kan denken.
Om op al die terreinen knopen door te kunnen hakken is het van belang dat de
politiek zich na de verkiezingen richt op de overeenkomsten in de standpunten in
plaats van de verschillen te benadrukken. Progressief Teylingen streeft naar een zo
breed mogelijk gedragen raadsprogramma.

