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Inleiding
Gemeentebelangen Rijswijk werd in 2002 als één-'vrouws’fractie opgericht door Henny van der Horst – van
Roon met als doel een partij te creëren vóór en dóór burgers van de gemeente Rijswijk. We zijn er trots op
dat wij op dit moment met vijf deskundige raadsleden, als tweede partij in de gemeenteraad, Rijswijk mogen vertegenwoordigen.
Het is onze primaire missie om rechtstreeks contact te hebben met burgers en instellingen in Rijswijk en hen
direct te dienen. Wij verlangen ook van onze gemeente (ambtenaren én bestuur) dat zij volledig dienstbaar
zijn naar u. Daar horen transparantie, openheid, klantgerichtheid en klantvriendelijkheid bij. De afgelopen raadsperiode hebben we helaas geconstateerd dat de gemeente lang niet altijd goed omgaat met deze kernwaarden. Denk bijvoorbeeld aan het Rijswijkse pontje dat uit de vaart is genomen, de sluiting van bibliotheek
Ottoburg en het niet proactief betrekken van bewoners bij de woontorenplannen op de voormalige CBSlocatie (stationsgebied) en de Geestbrugkade (Leeuwendaal).
We realiseren ons dat er geïnvesteerd en hervormd moet worden in Rijswijk. Daar gaat dit verkiezingsprogramma over. Wij hebben als doel om uit te groeien naar een gemeente met een evenwichtige bevolkingssamenstelling van meer dan 50.000 inwoners, in combinatie met het op orde krijgen van het gemeentelijk
financieel huishoudboekje. Het is onze ambitie om het oude stadhuis te behouden en weer in die functie te
gebruiken. Ook vinden wij het leefmilieu een belangrijk item, met de nadruk op een hechte sociale samenhang en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid.
De nog steeds zorgwekkende economie en de zwakke financiële positie van onze gemeente zullen ongetwijfeld invloed hebben op de snelheid waarmee wij onze plannen kunnen realiseren. De richting en onze vastberadenheid staan echter vast; net als de drang met ú te willen samenwerken en te communiceren. Wij
staan voor 'Helder, eerlijk en actief' en voor een zelfstandige gemeente! Daarom is onze verkiezingsleus:
Het kan anders, het moet anders!
In 12 jaar is Gemeentebelangen Rijswijk uitgegroeid tot een professionele, gerespecteerde en gepassioneerde
gemeentelijke politieke partij, die bereid is haar bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Als u zich herkent in ons verkiezingsprogramma en in onze directe manier van werken, stem dan 19 maart 2014 op onze
partij. Wij willen u graag vertegenwoordigen in de periode 2014 – 2018 in het College en gemeenteraad!
Henny van der Horst – Van Roon, fractievoorzitter
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Even voorstellen
Onze partij bestaat uit de huidige fractie van vijf gemeenteraadsleden in de gemeenteraad (het gezicht), het
bestuur (advies en ondersteuning) en de leden (onze achterban). Voor de namen en gezichten van de huidige fractie en het bestuur, verwijzen wij naar onze website www.gemeentebelangen-rijswijk.nl.
Gemeentebelangen heeft op de verkiezingslijst dertig personen staan, die de inwoners van Rijswijk graag
gaan vertegenwoordigen in de gemeenteraad voor de periode 2014 – 2018.
De eerste tien kandidaat raadsleden zijn:

Namen

Functie / expertise

1.

Henny van der Horst – van Roon

Politica, Ambtenaar Burgerlijke Stand

2.

drs. Ronald van der Meij RC

Vastgoedontwikkelaar

3.

Niek van Dam RA

Registeraccountant

4.

Idzard Fischer

Business Analist

5.

Diny Sonneveldt

Politica

6.

Aad van Enter

Adviseur Marketing en communicatie

7.

Laurens de Keijzer

Manager Zorg

8.

Ricardo Reyme

Vervoers- en onderwijsdeskundige

9.

Derek Rijnhart

Graficus

10.

Ben Jautze

Ondernemer

4

HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS!

Iedereen telt mee
De huidige bevolkingssamenstelling gecombineerd met de woningvoorraad van Rijswijk baart ons om verschillende redenen tot zorg. Veel Rijswijkse jongeren trekken weg bij gebrek aan geschikt woningaanbod.
Daarnaast heeft Rijswijk, net als andere Haaglanden gemeenten, te maken met een regionaal toewijzingsbeleid voor woningzoekenden uit de lagere inkomensklassen. Nu wordt slechts 15% van de goedkopere
huurwoningen aan jongeren toegewezen. Wij vinden dat dit verhoogd moet worden naar 30% waarbij
voorrang moet worden gegeven aan (van oorsprong) Rijswijkse inwoners.
Rijswijk heeft een relatief hoog percentage eenzijdige sociale woningbouw, waaronder (portiek)flats en appartementencomplexen. Binding met de wijk en/of Rijswijk ontbreekt vaak bij bewoners, waardoor normen
vervaging, buurten verloederen en spanningen toenemen. De gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
hiervoor wordt gedragen door teveel partijen; bewonersorganisaties, Welzijn Rijswijk, woningcorporaties,
en de gemeente. Dit leidt tot onnodig overleg en bureaucratie, zonder veel effect. De verantwoordelijkheid
voor binding (cohesie) in de wijk moet zo dicht mogelijk bij de bewoners zelf worden ondergebracht, ondersteund door een eenduidige organisatie.
Wij willen dat iedereen, ongeacht achtergrond, leeftijd of opleidingsniveau, zich in Rijswijk kan vestigen,
met daarbij als voorwaarde dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor deelname in de Rijswijkse samenleving.
Activiteiten van Vluchtelingenwerk willen wij (verder) integreren met activiteiten van Welzijn Rijswijk en
daar waar mogelijk taken onderbrengen bij woningcorporaties voor optimaal effect. Voor Rijswijkers die
om geldende redenen niet kunnen participeren of in stille armoede leven, heeft de gemeente de verantwoordelijkheid hen een helpende hand te bieden.

Speerpunten:
•

Toewijzing huurwoningen voor Rijswijkers verhogen naar 30%

•

Verbinding tussen wijkbewoners stimuleren

•

Schrappen bureaucratie welzijnstaken gemeente en Welzijn Rijswijk

•

Participatie van elke Rijswijker
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Comeback oude stadhuislocatie
Gemeentebelangen is vanaf het prille begin tegen de bouw van woontorens op de oude stadhuislocatie
geweest en wij zagen al ver vooruit dat het woontorenplan nooit gerealiseerd zou kunnen worden.
Vanaf 2004 hebben wij iedere gelegenheid aangegrepen om het torenplan op de politieke agenda te krijgen,
met als doel andere gemeentelijke partijen te mobiliseren om van dit plan af te zien. Naast dit onderwerp
actief op de agenda te houden, zamelden wij ruim 6500 protesthandtekeningen in van Rijswijkers die tegen
dit plan zijn. Een belangrijke ruggensteun om de strijd voor behoud van het oude stadhuis door te zetten.
En met succes! Eind 2011 hebben het College en de ontwikkelaar uiteindelijk de stekker uit het woontorenplan moeten trekken.
Wij zijn overtuigd van realistische alternatieven om het oude stadhuis te behouden. Een van deze plannen,
die wij in overleg met deskundigen hebben uitgewerkt, is terugkeer van de gemeentelijke organisatie vanuit
Hoogvoorde naar het oude stadhuis. Voor het huidige stadhuis geldt een lopend huurcontract tot 1 januari
2023. Deze resterende huur kan worden overbrugd door middel van tijdelijke exploitatie van het oude stadhuis.
Los van wat er met het oude stadhuis gebeurt, zal de huidige boekwaarde van ruim 6 miljoen euro tot een
reële omvang moeten worden afgeboekt. Dat betekent een forse aanslag op de toch al krappe gemeentelijke
reserves. We beseffen dat dit een moeilijke beslissing zal worden, maar we zullen in alle openheid verantwoording afleggen aan de Rijswijkse bevolking en er voor vechten alle feiten inzichtelijk te maken.

Speerpunten:
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•

Behoud oude stadhuis, na bestudering van alternatieven

•

Voorkeur voor terugkeer gemeentelijke organisatie naar oude stadhuis

•

Tijdelijke exploitatie oude stadhuis, ter overbrugging huurcontract Hoogvoorde

HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS!

Vraag/aanbod woningvoorraad
Met RijswijkBuiten is een begin gemaakt met de bouw van grondgebonden woningen, waarbij rekening
wordt gehouden met energievriendelijke technieken en de vraag vanuit de markt. Al sinds 2007 vinden wij
het belangrijk dat er vraaggericht gebouwd wordt, rekening houdend met de behoefte van toekomstige
bewoners. De komende 15 jaar zullen er meer eengezinswoningen gebouwd moeten worden waardoor er
meer variëteit komt in het Rijswijkse woningaanbod.
Ondanks succesvolle start, verwachten wij dat de bouw van RijswijkBuiten langer zal duren dan gepland.
Er is onvoldoende marktontwikkeling vanuit het (middel)dure segment. Dit zal leiden tot extra rentekosten
voor de gemeente. Daarom vinden wij dat de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen in RijswijkBuiten getemporiseerd moet worden. Begroot is dat deze terreinen gefinancierd moeten worden vanuit de woningopbrengsten. Deze opbrengsten zijn op dit moment echter hoogst onzeker.
Ook zijn wij voor behoud van volkstuinencomplex ´De Schoffel´. Het bestuur heeft goede ideeën om het
complex open te stellen en deze groene strook past uitstekend binnen de ambities van RijswijkBuiten.
´De Schoffel´ slopen en tegelijkertijd vele miljoenen investeren in nieuw aan te leggen groen, is naar ons
idee geldverspilling.
Er moet specifiek meer voor ouderen gebouwd worden, waardoor Rijswijkse jongeren kunnen doorstromen
naar de eengezinswoningen die zij achter laten. Voor ouderen is er gebrek aan aangepaste en betaalbare
woningen, met veel omgevingsgroen en buitenruimtes. De Benedictus-locatie leent zich uitstekend voor
woonzorg-woningen. Daarnaast willen we Rijswijkse woningbouwcorporaties stimuleren om hun bestaande woningvoorraad te renoveren. Een deel hiervan kan worden omgebouwd tot levensloopbestendige
woningen voor ouderen.
Daarnaast pleiten wij voor betaalbare grondgebonden sociale woningbouw, waardoor de doorstroming van
deze doelgroep wordt bevorderd. Daarom willen wij dat de geplande 30% gestapelde sociale woningbouw
in Eikelenburg geschrapt wordt.

Speerpunten:
•

Nieuwe bedrijventerreinen RijswijkBuiten temporiseren

•

Behoud van volkstuinencomplex ´De Schoffel´

•

Planontwikkeling woonzorg-woningen (Benedictus-locatie)

•

Uitsluitend grondgebonden sociale woningbouw op Eikelenburg
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Onderhoud kapitaalgoederen
Het huidige College heeft de gemeentelijke begroting sluitend kunnen maken door te bezuinigen op onderhoud van gemeentelijke kapitaalgoederen, zoals wegen en openbaar groen. Wijken verloederen op die manier: dit kan niet en mag niet. Daarom willen wij in samenspraak met bewoners en woningcorporaties de
onderhoudsuitgaven prioriteren per wijk, zodat het op efficiënte wijze kan worden uitgevoerd.
Achterstallig onderhoud in de openbare ruimte kan worden ingelopen, door het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen professionele onderhoudsbedrijven en beroepsonderwijs in de vorm van leerwerkplekken. Denk hierbij aan het verzorgen van plantenvakken, vegen, opruimen van zwerfvuil en het snoeien
van overhangend groen en boomtakken.
Wij omarmen initiatieven die in de regio maar ook in Rijswijk worden genomen op het thema stadslandbouw, zoals in de wijk Leeuwendaal. Daarnaast valt te denken aan reeds bouwrijp gemaakte gronden voor
toekomstige bebouwing (zoals Eikelenburg) en het tijdelijk ter beschikking stellen van grond voor een groene inrichting van een wijk. Dergelijke praktische initiatieven dragen in belangrijke mate bij aan de versterking de gemeenschapszin.
In het kader van de verkeersveiligheid vinden wij dat wandel- en fietsroutes zoveel mogelijk gescheiden
moeten blijven van autowegen. Het gebruik van de fiets moet nadrukkelijk bevorderd worden, door asfaltering van fietspaden en veilige fietsenstallingvoorzieningen. Daar waar onderhoud aan fietspaden plaatsvindt, kan meteen gekeken worden in hoeverre er gelijk geasfalteerd kan worden. De drukke fietspaden
aan de Churchilllaan en de Burgemeester Elsenlaan hebben daarbij hoge prioriteit.

Speerpunten:
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•

Bewoners actief betrekken bij onderhoudswerkzaamheden in de wijk

•

Achterstallig onderhoud wegwerken door leerwerkplekken

•

Initiatieven tot stadslandbouw stimuleren

•

Fietsgebruik bevorderen door geasfalteerde fietspaden en veilige stalling
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Decentralisatie sociale taken
Vanuit het Rijk worden vanaf januari 2015 belangrijke sociale taken zoals jeugdzorg, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de participatiewet overgedragen aan de gemeente. Dit gaat gepaard met kortingen op beschikbare financiële middelen. Deze taakoverheveling heeft forse bezuinigingen tot gevolg,
waardoor sociale taken vergaand zullen versoberen.
Om vooral de vraag naar intensieve (relatief dure) zorg te beperken, zal bij burgers de nadruk worden gelegd op eigen verantwoordelijkheid en de hulp vanuit het sociaal netwerk, waaronder familie, vrienden en
buren. Bij dit soort zorg gaat het om een zeer kwetsbare groep, zoals ouderen met alleen AOW, minima en
mensen die begeleid wonen en/of deelnemen aan dagbestedingactiviteiten.
Wij vinden dat zorg voor degenen die dit echt nodig hebben, gecontinueerd moet worden. Voor de regie en
uitvoering hiervan is de gemeente verantwoordelijk. Op dit moment zijn er veel zorgorganisaties, waardoor
burgers van het kastje naar de muur worden gestuurd en door het bos de bomen niet meer zien. Zo kan
jeugdzorg in Rijswijk worden teruggebracht naar één instantie, met een heldere taakomschrijving en eigen
verantwoordelijkheid. Sociale wijkteams ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers en zijn in staat om
vooraf de juiste hulpbehoefte op maat te inventariseren.
Ook wil het Rijk extra financiën aan gemeenten toewijzen voor armoedebestrijding. Wij vinden dat dit extra
geld niet als sluitstuk gebruikt mag worden ter dichting van financiële gaten. Ook in Rijswijk is de voedselbank helaas nog steeds nodig en neemt de armoede toe. Wij willen ons daarom graag inzetten voor ondersteuning van de voedselbank en haar cliënten door het bijvoorbeeld openstellen van een maatschappelijk
spreekuur tijdens het uitdelen van voedselpakketten.

Speerpunten:
•

Wijkteams krijgen spilfunctie bij zorgvraag

•

Samenvoeging van hulpverleningsinstanties met heldere taken en verantwoordelijkheden

•

Rijswijk houdt de regie over de sociale taken en klachtrecht burgers in eigen hand

•

Openstelling maatschappelijk spreekuur bij voedselbank Rijswijk
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Welzijn Rijswijk
Welzijn Rijswijk moet terug naar de basis, waarbij wij de komende vier jaar een zo eerlijk mogelijke verdeling en efficiënter gebruik van subsidiegelden willen realiseren. Uit subsidies betaalde professionals houden
zich nu teveel bezig met vergaderingen en het opstellen beleidsnota’s en eigenen zich nieuwe taken toe,
waar de gemeenteraad geen grip op heeft. Dat kan en moet beter.
Bepaalde taken die voorheen door Welzijn Rijswijk werden uitgevoerd, zijn nu gedelegeerd naar wijk- en
buurtorganisaties. Het contact met bewoners wordt daardoor goed onderhouden en klachten en andere
zaken die leven in een wijk worden sneller gesignaleerd. In samenwerking met de gemeente kan dan snel
naar gezamenlijke oplossingen worden gezocht. Dat vinden wij een goede ontwikkeling, die gecontinueerd
moet worden.
Daarnaast blijft het belangrijk dat Welzijn Rijswijk zich weer gaat richten op de zaken waar het voor is opgericht; in wijk- en buurtcentra activiteiten organiseren voor de bewoners, zoals computercursussen, taallessen of volksdansen. Vooral ouderen komen daardoor in beweging en zijn minder eenzaam doordat er
een vaste plek is waar ze dagelijks in contact kunnen komen met anderen. Door met vrijwilligers te werken
in combinatie met een goed opgeleide en betaalde welzijn- of maatschappelijk werker, kan er met weinig
middelen bergen werk verzet worden.
Vrijwilligers zijn goud waard. Daarom moeten zij adequate ondersteuning krijgen en veel meer betrokken
worden en inspraak krijgen bij gemeentelijke initiatieven. Zij hebben immers praktijkervaring die zij direct
kunnen inzetten en kunnen doorgeven aan een nieuwe generatie. Wij staan ervoor open om Welzijn Rijswijk een uitvoeringsrol te geven bij de decentralisatie van sociale taken. Hiervoor moeten wel vooraf eisen
en meetbare doelstellingen worden opgesteld.

Speerpunten:
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•

Alleen basistaken van Welzijn Rijswijk

•

Besteding subsidiegelden Welzijn Rijswijk aanscherpen

•

Koesteren en inspraak Rijswijkse vrijwilligers

•

Uitvoering sociale taken Welzijn Rijswijk, mits meetbaar

HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS!

Aandacht voor ouderen
Veel mensen slijten ook hun oude dag graag in Rijswijk. Voor deze groep zijn er talloze instellingen en vrijwilligersorganisaties die zich dagelijks met hart en ziel voor hen inzetten. Wij maken ons echter nadrukkelijk zorgen om de ouderen die desondanks dagelijks in eenzaamheid verkeren. Het gaat vooral om degenen
die slecht ter been zijn, in een isolement leven en/of afhankelijk zijn van anderen.
Met hulp van veel vrijwilligers is Gemeentebelangen Rijswijk erin geslaagd om in Onderwatershof een
bibliotheek te realiseren, waar veel ouderen dankbaar gebruik van maken. Wij willen dat er meer van dit
soort initiatieven ontstaan en dat bovendien de gemeente actiever ouderen wijst op alle voor handen zijnde
sociale voorzieningen. Juist in tijd van forse bezuinigingen en de wens om steeds langer zelfstandig te blijven wonen, is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en te weten welke wegen er bewandeld kunnen
worden.
De gemeente gaat er vanuit dat de meeste ouderen in het bezit zijn van een computer en goed wegwijs zijn
op internet. Niets is minder waar! Na een klein onderzoek zijn wij tot de conclusie gekomen dat veel ouderen boven de 70 jaar noch een computer laat staan internet hebben en ook niemand in hun omgeving hebben die ze daarbij kan helpen. Informatieverstrekking op maat voor vooral hulpbehoevende ouderen, is
onontbeerlijk.
Wij willen inwoners van Rijswijk stimuleren om ouderen uit hun isolement te halen. (Particuliere) initiatieven worden door ons omarmd en wij streven er naar dit opnieuw op te nemen als taak bij welzijnsorganisaties. Het sluiten van accommodaties, zoals de oude wijkbibliotheek en de voorgenomen sluiting van het
Oude Raadhuis, kan niet zonder dat er eerst een gedegen alternatief op tafel komt.

Speerpunten:
•

Eenzame ouderen uit isolement halen

•

Buiten internet om, actief informeren over voorzieningen

•

Bij sluiting van welzijnsaccommodaties eerst een gedegen alternatief bieden
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Cultureel ondernemerschap
Wij willen cultureel ondernemerschap stimuleren; culturele instellingen worden op die manier minder afhankelijk van gemeentelijke subsidies. Uit een onafhankelijk extern rapport werd duidelijk dat de Rijswijkse
schouwburg het qua prestaties op zowel cultureel als bedrijfseconomisch vlak uitstekend doet.
Het Rijswijks museum trekt met onderscheidende exposities elk jaar meer bezoekers. Het museum slaagt er
steeds beter in, om op creatieve wijze nieuwe financiële middelen aan te boren en sponsorgeld voor langere
tijd aan zich te binden.
Dergelijke prestaties zijn alleen haalbaar, wanneer de gemeente ook aan haar verplichtingen voldoet. Het
onderhoud van gebouwen is één van deze taken. Helaas hebben veel gebouwen een enorme onderhoudsachterstand opgelopen, waar wel veel over gepraat wordt maar waar niets concreets uit voortkomt. De
eigen broek ophouden is prima, maar de gemeente moet culturele instellingen wel medewerking verlenen
om dat te verwezenlijken.
Voor ons heeft het daarom prioriteit om achterstallig onderhoud aan gebouwen van culturele instellingen
weg te werken. Wanneer blijkt dat het bedrijfseconomisch niet rendabel is om te investeren in gebouwenonderhoud, dan sluiten we niet uit dat we culturele instellingen qua huisvesting met elkaar samen zullen
voegen.
Vier jaar geleden hebben de vier grootste culturele instellingen het Cultureel Manifest Rijswijk met elkaar
gesloten; het ging om Trias, Museum Rijswijk, de bibliotheek en de schouwburg. Het doel van deze samenwerking was elkaar te versterken, met respect voor elkaar en behoud van eigen identiteit. Wij denken dat
uit deze samenwerking nog veel meer te halen is, zoals gezamenlijke inkoopvoordeel en het aanbieden van
cultuurarrangementen voor nieuw beoogde doelgroepen. Cultureel ondernemerschap kan op die manier in
optima forma tot bloei komen!

Speerpunten:
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•

Culturele instellingen minder afhankelijk van subsidies

•

Wegwerken achterstallig onderhoud kunstgebouwen

•

Verdere uitwerking Cultureel Manifest qua bedrijfsvoering en programma-aanbod

HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS!

Rijswijks ondernemersklimaat
Een florerende economie is belangrijk voor onze gemeente om gezond en zelfstandig de toekomst het hoofd
te bieden. Ondernemers kunnen in Rijswijk terecht in verschillende winkelcentra en kantoor- en bedrijventerreinen in Plaspoelpolder en Hoornwijck/Broekpolder. Om aan de wens van ondernemers gehoor te geven, heeft de gemeente de afgelopen raadsperiode veel geïnvesteerd in de ruimtelijke ordening en actuele
bestemmingsplannen.
Helaas vernemen wij in de dagelijkse praktijk, dat ondernemers te vaak met onduidelijke regels geconfronteerd worden. Ook komt het regelmatig voor dat ondernemers van alles en nog wat moeten overleggen aan
de gemeente voor bijvoorbeeld vergunningaanvragen, zonder dat het duidelijk is wat de achtergrond daarvan is. Wij willen een einde maken aan deze ´paarse krokodillen´, die het ondernemen alleen maar belemmeren. De gemeente heeft de plicht naar ondernemers om het doel en de motivatie van bepaalde regelgeving duidelijk te formuleren.
Daarnaast hebben winkelcentra In de Bogaard en Oud Rijswijk te kampen met toenemende leegstand.
De gemeente kan nieuwe uitbaters stimuleren, door het vergunningenbeleid beter te laten inspelen op de
marktvraag. Nu komt het te vaak voor dat leegstaande panden snel worden opgevuld, met als resultaat dat
in korte tijd weer leegstand optreedt. Wij vinden het belangrijk dat het beleid zich meer richt op duurzame
invulling van de lege panden. In samenspraak met de bestaande winkeliers kan er bovendien beter samengewerkt worden op het vlak van consequent terrassenbeleid, waarbij niet meer gemeten wordt met verschillende maten.
Ook om de leegstand op kantoor- en bedrijventerreinen tegen te gaan, is door de gemeente de afgelopen
periode veel actie ondernomen. Wij willen dit de komende jaren continueren, waarbij het belangrijk is dat
de gemeente haar focus blijft richten op het bestrijden van deze leegstand. Daarom zijn wij tegen de uitgifte
van nieuwe bedrijventerreinen in RijswijkBuiten, zolang er genoeg mogelijkheden zijn in de Plaspoelpolder
en Hoornwijck/Broekpolder. Wij gaan voor duurzaamheid, in plaats van lukraak nieuwe bedrijventerreinen
opstarten!

Speerpunten:
•

Bestrijding gemeentelijke regelzucht voor ondernemers

•

Kwaliteitseisen en –regels voor invulling leegstaande winkelpanden

•

Consequente toepassing terrassenbeleid Oud Rijswijk

•

Focus op invulling van bestaande bedrijventerreinen

HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS!
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Onderwijshuisvesting
De jeugd heeft de toekomst; daarom vinden wij het belangrijk om onderwijs onder te brengen in adequate
huisvesting. Dit is onlosmakelijk verbonden aan kwaliteit van onderwijs. Het merendeel van de schoolgebouwen voor basisonderwijs in Rijswijk, is echter sterk verouderd.
De voorgenomen nieuwbouw van vijf ´brede scholen´ ter vervanging van de verouderde huisvesting, heeft
vertraging opgelopen. Tot nu toe is slechts één brede school in de afgelopen jaren gerealiseerd. Scholen
moeten voor zowel kinderen als ouders aantrekkelijk en toegankelijk zijn. Daarom willen wij ons sterk maken om de bouw van de nog resterende vier geplande ´brede scholen´ prioriteit te geven.
De basisscholen in Rijswijk hebben al jaren achtereen met een piek in het aantal leerlingen te maken, met
een chronisch tekort aan huisvesting tot gevolg. Om dit op te lossen en het onderwijs te waarborgen, wordt
er volgens het huidige huisvestingsbeleid in de directe omgeving gezocht naar extra (tijdelijke) huisvesting.
Een meerderheid in de gemeenteraad heeft besloten, dat deze tijdelijke huisvestingsoplossing niet per se in
de directe omgeving van een school hoeft te worden gevonden, maar dat een straal tot twee kilometer acceptabel is. Wij vinden dat echter niet acceptabel.
Ook heeft een meerderheid in de raad besloten om de huisvestingsgelden voor uitbreiding van basisscholen
De Akker en Elsenburgschool te schrappen. Wij vinden dit een ondoordacht plan. Het onderwijsaanbod in
Rijswijk verschraalt op die manier, vooral wanneer het gaat om bijzonder basisonderwijs.
Gemeentebelangen Rijswijk ondersteunt de toekomstige basisschool Kronenburgh in hun aanvraag voor
huisvesting voor basisonderwijs voor meer- en hoogbegaafden leerlingen alsmede voor leerlingen die zich
beter kunnen ontplooien in kleinere klassen. Een dergelijke school is een verrijking voor onze gemeente en
heeft recht op goede en adequate huisvesting.

Speerpunten:
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•

Bouw van nog vier te realiseren ´brede scholen´

•

Huisvestingsgelden voor basisscholen De Akker en Elsenburgschool

•

Tijdelijke huisvestingsbehoefte in directe omgeving van scholen

•

Steun voor meer- en hoogbegaafd basisonderwijs in Rijswijk

HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS!

Interactie met burgers
Wij vinden dat het huidige College burgers te laat of helemaal niet betrekt bij planvorming in hun wijk.
Voorbeelden hiervan zijn de herontwikkeling van de voormalige CBR locatie (Stationskwartier) en het
bouwplan voor de Geestbrugkade (Leeuwendaal).
Daarnaast constateren we dat bewonersavonden, die door de gemeente georganiseerd zijn, slecht bezocht
worden. Bewoners voelen zich onvoldoende gehoord, er vindt geen terugkoppeling plaats wanneer zij hun
wensen kenbaar maken en toezeggingen door de gemeente worden zelden nageleefd en uitgevoerd.
Het is voor veel inwoners onduidelijk, hoe zij betrokken kunnen worden bij gemeentelijke besluitvorming
en beleidsregels. Daar moeten burgers beter over worden geïnformeerd. Daarom zijn wij voorstander van
een nieuw plan in de vorm van een startnotitie, waarbij vóóraf burgers in openbaarheid hun wensen, randvoorwaarden en eventuele alternatieven over gemeentelijke plannen kunnen aangeven. Via het inspreekrecht bij fora- en raadsvergaderingen, kan de startnotitie worden vastgesteld waarna deze verder in procedure wordt genomen. Bij deze startnotitie dient ook een communicatieplan toegevoegd te worden, met
meer informatie over verdere betrokkenheid van burgers. Als social media (waaronder Facebook) kunnen
bijdragen aan de laagdrempeligheid van communicatie, willen wij een actieve inzet stimuleren.
De wettelijk formele zienswijzen- en bezwaarprocedures moeten vanzelfsprekend gehandhaafd blijven.
Wel streven wij ernaar om dergelijke kostbare procedures tot een minimum te beperken.
Het is onze ambitie om structureel samen te gaan werken met burgers en hun kennis en gebundelde kracht
optimaal te benutten. Door hen te laten meepraten, meedenken en meebeslissen over hun leefomgeving,
wordt er draagvlak gecreëerd. Daarom zullen wij burgerinitiatieven aanmoedigen. Om elk idee serieus en
met respect te behandelen, is het nodig dat er vanuit de gemeente spelregels worden opgesteld.

Speerpunten:
•

Bewoners actief betrekken bij plannen over hun leefomgeving

•

Laagdrempelige communicatie bevorderen door startnotitie en social media

•

Burgerinitiatieven aanmoedigen

•

Kennis en expertise van burgers actiever benutten

HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS!
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Financiële situatie Rijswijk
De financiële situatie van Rijswijk is de afgelopen jaren verder verslechterd; in vier jaar tijd zijn de reserves
van bijna 25 miljoen tot nog geen 15 miljoen geslonken. Dit is zelfs 3 miljoen meer dan wat het huidig
College bij haar aantreden in 2010 begroot had. Dit kan en moet beter.
De afgelopen jaren heeft het ontbroken aan robuuste maatregelen om Rijswijk op de lange termijn financieel
gezond te maken. Nog even en de reserves zijn op. Nog vele miljoenen moeten afgeboekt worden, waaronder die van de oude stadhuislocatie. Ook achterstanden in investeringen voor nieuwbouw van scholen voor
basis- en voortgezet onderwijs, onderhoud van wegen en verlichting zijn nauwelijks ingehaald. De risico’s
voor de gemeente zijn in de afgelopen jaren toegenomen met onder meer de grondpositie in Rijswijk Buiten
en de plannen voor herontwikkeling van de Prinses Beatrixlaan.
De economische crisis duurt voort en vanaf 2015 krijgt elke gemeente te maken met de overheveling van
een groot aantal rijkstaken. Daardoor zal het een enorme opgave worden om de komende jaren de financiën
van onze gemeente gezond te krijgen en te houden. Dat kan alleen door ingrijpende maatregelen, zoals een
nauwere samenwerking met Delft en een afslanking van het ambtelijk apparaat. Ook zullen subsidies aan
maatschappelijke instellingen, waarvan de noodzaak niet kan worden aangetoond, moeten worden afgebouwd.
In RijswijkBuiten is ook het een en ander op financieel gebied te halen; maatregelen die de verkoop van woningen in het middeldure segment bevorderen, zoals erfpacht en samenwerking met beleggers. De nieuwe
bedrijventerreinen in dit gebied moeten door de markt gefinancierd gaan worden, zonder dat de gemeente
er geld op toelegt. Een groei van het aantal Rijswijkers tot minimaal 50.000 inwoners is noodzakelijk om
extra inkomsten te genereren. We vinden het belangrijk dat daarbij de gemeentelijke lasten voor Rijswijkers
niet onevenredig stijgen in vergelijking met de overige Haaglanden-gemeenten.

Speerpunten:
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•

Afslanking gemeentelijk apparaat

•

Nauwere samenwerking met buurtgemeenten moet leiden tot lagere kosten

•

Bevorderen afzet woningen Rijswijk Buiten

•

Geen geld toeleggen op grondverkoop nieuwe bedrijventerreinen

•

Taakstellende subsidies

HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS!

Integriteit van bestuur en organisatie
Naar ons idee is verbetering van transparantie en actieve communicatie naar burgers, bedrijven en instellingen, de belangrijkste gemeentelijke doelstelling. Wij vinden dat openheid bij ingrijpende veranderingen
voorop moet staan. Het tijdig betrekken van belanghebbenden, het delen van beschikbare informatie en het
afwegen van verschillende belangen is daarbij een vereiste. Daarom willen wij burgerparticipatie actief bevorderen. In een democratie geldt het principe van ´hoor en wederhoor´. Sinds onze oprichting is dit voor
Gemeentebelangen de kern van onze werkwijze en hoe wij omgaan met burgers.
In alle lagen van de gemeentelijke organisatie moet deze doelstelling doordringen, waarbij burgemeester en
wethouders een voorbeeldfunctie hebben. Openbaarheid van Bestuur is een groot goed; besloten vergaderingen vanuit het College en het aan de gemeenteraad opleggen van geheimhouding op stukken, moeten
tot een minimum worden beperkt.
Om zuiverheid en transparantie te waarborgen, zouden alle commissies die in Rijswijk bezwaarschriften
c.q. zienswijzen van burgers, bedrijven en instellingen afhandelen, uitsluitend moeten worden gevormd
door externe personen. Op het gebied van deze integriteit heeft het volgens ons de afgelopen jaren nogal
eens ontbroken.
Op dit moment heeft Rijswijk vier wethouders voltijd in dienst. Wij achten het mogelijk om dit aantal terug
te brengen tot drie, waarbij deeltijd wethouderschap niet ondenkbaar is. Ook de burgemeester zou meer
taken toebedeeld kunnen krijgen dan tot nu toe het geval is.

Speerpunten:
•

Transparante communicatie naar burgers, bedrijven en instellingen

•

Besloten vergaderingen beperken

•

Open communicatie naar gemeenteraad

•

Cultuurverandering gemeentelijke organisatie met voorbeeldfunctie wethouders en
burgemeester

•

Streven naar minder wethouders

HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS!
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Overige punten
In dit verkiezingsprogramma willen wij ook graag aandacht voor recente onderwerpen, waaronder ingrijpende wegwerkzaamheden, de veiligheidszone rondom TNO en de pont over de Vliet. Met de reconstructie van de Haagweg, het aanleggen van de Rotterdamsebaan en wegwerkzaamheden van naburige gemeenten, zal Rijswijk de komende jaren met veel overlast te maken krijgen. Zo mag het tunneltje onder de Haagweg pas dicht, als er voor ouderen, gehandicapten en kinderen een veilige, alternatieve oversteek voorhanden is. Om al deze werkzaamheden in goede banen te leiden, is een goede afstemming met omliggende gemeenten van groot belang. Ook een tijdige informatievoorziening naar de Rijswijkse burgers en ondernemers heeft onze prioriteit.
Verdere planvorming voor de Beatrixlaan staat de komende raadsperiode centraal. Wij pleiten voor ondertunneling. Vooral nabij winkelcentrum In de Bogaard is dit een belangrijke impuls voor kwaliteit van de
openbare ruimte. Ondertunneling kan uitsluitend doorgang vinden als er voldoende financiële middelen
ter beschikking zijn. Hier dient nu al rekening mee worden gehouden.
Aan de Lange Kleiweg bevindt zich een locatie van TNO, waar geregeld munitieproeven worden uitgevoerd. In het kader van de veiligheid is er een veiligheidszone rondom TNO getrokken. De Rijswijkse Hockey Club (RHC) bevindt zich binnen deze veiligheidszone, waardoor RHC niet kan uitbreiden en doorgroeien. Wij vinden het onaanvaardbaar dat een bloeiende vereniging hierdoor een ledenstop krijgt opgelegd en willen snel tot een oplossing komen.
Ook willen wij dat de pont over de Vliet in één of andere vorm terugkeert. Deze verbinding wordt niet alleen gemist door directe bewoners, maar vooral ook door forensen die in de Plaspoelpolder werken, recreanten en andere fietsers. Als laatste willen wij pizzeria Casanova in de Landgoederenzone behouden. Deze
goed lopende onderneming hoeft niet te wijken voor groen. Wij voelen ons hierbij gesteund door duizenden handtekeningen die we hebben ontvangen. Wij willen ons inspannen om met dit restaurant afspraken
te maken voor grondverkoop in combinatie met nieuwbouw.

Speerpunten:
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•

Tunneltje onder Haagweg pas dicht na veilig alternatief

•

Sparen voor financiering ondertunneling Beatrixlaan

•

Veiligheidsrisico van TNO voor Rijswijkse Hockey Club wordt opgelost

•

Terugkeer van pont over de Vliet

•

Behoud pizzeria Casanova in combinatie met nieuwbouw

HET KAN ANDERS, HET MOET ANDERS!

Tot slot
In ons verkiezingsprogramma hebben we een keuze gemaakt uit de vele zaken die ons bezig houden. Daardoor hebben we niet alle onderwerpen kunnen meenemen. Met de uitvoering van ons verkiezingsprogramma zien wij geen enkele reden om te twijfelen aan het behoud van Rijswijk als zelfstandige gemeente. Met
een inwonersaantal van meer dan 50.000, een evenwichtige bevolkingssamenstelling, een woningaanbod
dat voldoet aan de behoefte, uitstekend onderwijs en goed functionerende welzijnsorganisaties is er toekomst voor onze mooie stad.
Verandering van spijs doet eten! Daarom vinden wij het na jaren tijd worden, dat de gevestigde orde plaats
maakt voor een nieuwe garde. Al 12 en/of 16 jaar lang vertegenwoordigen de huidige coalitiepartijen CDA,
PvdA en OR met wethouders het College. Een dergelijk lange periode zonder enige verandering, is niet
goed voor ons openbaar bestuur in Rijswijk.
Wij hebben met Gemeentebelangen Rijswijk de afgelopen 10 jaar bewezen, dat we beschikken over goed
gemotiveerde en deskundige raadsleden en adviseurs. Zij staan niet alleen tijdens de verkiezingen voor de
burgers klaar willen hen ook overal vertegenwoordigen en naar hen luisteren. Wij zijn er voor álle Rijswijkers. Wij bedrijven politiek op basis van de inhoud en niet op basis van een vooraf gewenste politieke uitkomst. Wij luisteren en handelen; Helder, eerlijk en actief!
Het is tijd voor nieuwe wethouders die het College gaan vormen. Gemeentebelangen Rijswijk staat klaar
om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. Wij hopen van harte dat wij die machtiging van u krijgen.
Wij hopen dat u na het lezen van dit verkiezingsprogramma de gang naar de stembus weet te vinden. Wanneer u naar aanleiding van dit verkiezingsprogramma vragen hebt of de discussie met ons aan wilt,
schroom dan niet. Wij horen graag uw mening!

Stem 19 maart 2014 op
Gemeentebelangen Rijswijk!
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