Zichtbaar vernieuwen van Zoetermeer.
1. Inleiding.
Zoetermeer moet doorgaan met zichtbaar vernieuwen. Op vele fronten wordt er
gewerkt aan de vernieuwing: de binnenstad, Palenstein en het station LansingerlandZoetermeer. Ook het sociaal beleid en het beleid met betrekking tot economie, cultuur,
sport en zorg moeten onderwerp zijn van zichtbare vernieuwing; Zoetermeer moet een
stad zijn en blijven voor iedereen.
Vernieuwen bekent echter niet alleen het verbeteren van bestaande wijken en
voorzieningen, maar ook het inspelen op de toekomstige ontwikkelingen. Tot nu toe kon
de stad groeien waarbij de basis voor economische, sociale, culturele en recreatieve
voorzieningen steeds werd uitgebreid. Als er geen nieuwe kansen worden benut zal
door de veroudering van de bevolking en daarmee de afname van het aantal inwoners
per woning de draagkracht in de komende jaren afnemen. We zullen meer jongeren en
nieuwe huishoudens aan de stad moeten binden. We zullen voldoende kansrijke
bedrijven en daarbij behorende arbeidsplaatsen moeten willen hebben. We zullen ook
voldoende bewoners en bedrijven in de stad moeten hebben om de gemeentelijke
belastingen omlaag te kunnen brengen.
Het laten groeien van de stad is geen doel op zich, maar het behouden en het uitbreiden
van het draagvlak vraagt niet alleen om verbetering van de kwaliteit van de stad, maar
ook om het uitbreiden van het aantal woningen in de stad.
Er zijn in Zoetermeer nog voldoende mogelijkheden voor nieuwe woningen. Daarbij gaat
het vooral om de grotere locaties zoals het gebied rondom het Maximaplein, de Oostweg,
de randen van het Van Tuijllpark en de Afrikaweg en omgeving. Maar ook de
ontwikkelingen op de kantorenmarkt en op de bedrijventerreinen bieden de
mogelijkheid om woningen te realiseren. Ook in de wijken zijn best nog wel plekken te
vinden voor een beperkt aantal extra woningen. Uitgangspunt daarbij is wel dat de
groene kwaliteit en de leefbaarheid van Zoetermeer behouden blijft.
Zoetermeer is reeds een digitale stad en moet zich ook zo ook verder ontwikkelen.
Daarom werkt de gemeente actief mee aan het realiseren van snel mobiel internet. Dit
biedt ondernemers, inwoners en bezoekers vele kansen en mogelijkheden.
De samenstelling van onze stad biedt ook veel uitdagingen op sociaal gebied.
Zoetermeer is een stad van iedereen, dus ook van mensen die even niet de kracht
hebben om alles zelf te doen en een steuntje in de rug nodig hebben. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om ouderen en jongeren, die door omstandigheden extra hulp nodig
hebben, en om schuldhulpverlening.
Ons uitgangspunt daarbij is altijd om mensen zo mogelijk op weg te helpen om zelf met
hun kansen aan de slag te gaan.
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De VVD vindt het de moeite waard dat de stad op de kaart wordt gezet. Het gaat daarbij
om de promotie van de kwaliteit van het wonen, het vestigingsklimaat voor bedrijven en
instellingen, de geschiedenis van de stad, de bijzondere architectuur van de stad, de
uitstekende voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, recreatie en festivals. De
gemeente doet dat samen met de ondernemersverenigingen, Floravontuur Promotie
Zoetermeer, het Historisch Genootschap Oud Soetermeer en de organisaties op het
gebied van cultuur en sport.
2. Het wonen en de wijken.
Het wonen.
Zoetermeer is bij uitstek een woonstad en de VVD vindt dat de stad dat karakter bij de
verdere ontwikkeling van Zoetermeer moet blijven uitstralen.
De VVD vindt dat mensen zelf mogen bepalen waar en hoe ze wonen. De VVD is
voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit, maar wil ook dat er voldoende
aanbod is van andere woonproducten die aansluiten op de woningbehoefte.
De woningcorporaties moeten hun werkterrein beperken tot het bouwen, beheren en
verhuren van woningen die bestemd zijn voor gezinnen en alleenstaanden met een laag
inkomen.
Koopwoningen, duurdere huurwoningen en nieuwe woonproducten.
De vraag naar koopwoningen en duurdere huurwoningen is heel groot, volgens de
Omnibusenquête 2015 groter dat de vraag naar sociale huurwoningen. De VVD vindt dat
de vraag naar koopwoningen en duurdere huurwoningen in de komende jaren moet
worden vertaald in woningbouwplannen.
Door de steeds strengere eisen voor het verkrijgen van een hypotheek kunnen ook
steeds minder mensen in hun wooncarrière starten met of overstappen naar een
koopwoning. Ook zijn er steeds meer mensen die de door hen gewenste
arbeidsmobiliteit niet willen laten belemmeren door het bezit van een eigen woning.
Ook ouderen willen steeds vaker hun eigen woning inruilen voor een huurwoning om zo
de overwaarde van hun woning anders te kunnen besteden, voor zichzelf en/of voor
ondersteuning van hun kinderen.
Steeds meer woningzoekenden moeten of willen een woning huren in de vrije sector. De
woningcorporaties mogen zich steeds minder bemoeien met dit huurmarktsegment en
de commerciële marktpartijen zijn te weinig actief in dit segment. De VVD vindt dat de
gemeente commerciële marktpartijen moet stimuleren om huurwoningen in de vrije
sector te bouwen voor woningzoekenden met een middeninkomen. Of het nou inwoners
zijn die een stapje vooruit willen zetten op hun woonpad, of ouderen die hun grote huis
in willen ruilen voor een comfortabel appartement.
Het aantal bewoners dat gezien hun inkomen de in een relatief goedkope woning woont
is te groot. Dit heeft een negatief effect op de woningmarkt, belemmert de doorstroming
naar andere woningen binnen de stad en is een maatschappelijk probleem. Met de
uitbreiding van de vrij huursector en met nieuwe woonproducten kunnen ook mensen
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worden verleid om te verhuizen naar een woning met een woonlast die beter past bij
hun inkomen.
De VVD vindt dat Zoetermeer behoefte heeft aan (aanvullende) woonproducten die het
aantrekkelijk maken om in de stad te blijven en/of te komen wonen. Tot aanvullende
woonproducten behoren bijvoorbeeld waterwoningen en combinaties van werken,
ondernemen en wonen.
Er wordt nu behoorlijk ingezet op huisvesting voor jongeren, maar ook jongeren die
vanwege hun studie naar elders vertrekken moeten het ook aantrekkelijk vinden om
daarna naar Zoetermeer terug te keren.
Nieuwe woningbouwlocaties.
Zoetermeer heeft nog voldoende kleinere en grotere locaties voor woningbouw. De VVD
vindt dat juist nu de woningmarkt weer aantrekt het voor de stad goed is om deze
locaties in te vullen. Deze resterende locaties kunnen uitstekend worden benut voor
nieuwe woonproducten om de woningdifferentiatie in Zoetermeer en in de afzonderlijke
wijken te vergroten op het gebied van woonvormen, prijscategorieën, architectuur,
stedenbouw en energiebesparende technieken. De VVD wil de groene kwaliteit van de
stad behouden. Bij extra bouw vraagt dat ook om extra aandacht voor het groen in onze
stad. Daarom wil de VVD expliciet een aantal locaties in de wijken aanwijzen waar het
groen behouden blijft. Een voorbeeld daarvan is de wijktuin Noordhove.
De VVD wil dat tijdens de bouw in de wijken in overleg met de omwonenden extra
aandacht wordt besteed aan het beperken van de overlast van deze bouwactiviteiten,
Gebiedsvisies.
Voor gebieden waar kantoren leeg komen te staan moeten nieuwe gebiedsvisies worden
gemaakt, waarin vooral het wonen een prominente plek krijgt. Dat geldt ook voor
verschillende bedrijventerreinen. Dat past ook binnen de nieuwe visie op wonen en
werken. Er is behoefte aan flexibele werkvormen, waarbij vanuit huis gewerkt wordt. De
urbane omgeving van de toekomst zal meer en meer een mengvorm worden van wonen,
recreëren, werken en verblijven.
Voor het stationsgebied, de Boerhaavelaan, het Bredewater en de Afrikaweg willen we
een ontwikkeling die de waarschijnlijke intercity-status van het NS-station bevestigt, de
toegang tot stad een belevenis maakt en zich ontwikkelt tot een aantrekkelijk nieuw
woon- en verblijfgebied met veel groen. Ook de relatie met het aanliggende
kantorengebied in Rokkeveen verdient daarbij extra aandacht.
De wijken.
De kwaliteit van het wonen in Zoetermeer wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit
van de woningen, maar ook door de kwaliteit van de woonomgeving: de buurten en
wijken. Daarbij gaat het om de kwaliteit van het onderhoud, de parkeermogelijkheden,
de aanwezigheid van groen en speelplekken, de veiligheid en de aanwezigheid van
voorzieningen. Sommige wijken laten nu al zien dat er extra aandacht nodig is.
De VVD wil extra maatregelen voor het bestrijden van en het optreden tegen a-sociaal
gedrag, zoals buren- en woonoverlast, hondenpoep, verstoringen van de openbare orde,
vandalisme, verkeersoverlast/-overtredingen in de wijk.
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De VVD vindt dat de kwaliteit van buurten en wijken in samenspraak met de bewoners
verbeterd moet worden. Ook de invulling van nieuwbouwlocaties in de wijken moet
onderwerp zijn van overleg met de buurt.
De VVD vindt dat de vorming van verenigingen van eigenaren bevorderd moet worden,
niet alleen voor het gezamenlijk beheer van de gebouwen en de omgeving, maar ook
voor gezamenlijke duurzaamheidsprojecten. De gemeente stimuleert dergelijk
gezamenlijke duurzaamheidprojecten.
In toenemende mate zullen wijken onderwerp zijn van grootschalige ingrepen. De wijk
Palenstein is daar een goed voorbeeld van en de VVD gaat ervan uit dat er ook andere
woonwijken zullen volgen. Ook een aantal gebieden met kantoren of bedrijven zal niet
kunnen ontkomen aan grootschalige ingrepen, met name gericht op de transformatie
naar wonen.
Samenwerking.
De VVD vindt het noodzakelijk dat er in regionaal verband een gezamenlijke woonvisie
is om te bevorderen dat de gezamenlijke woningmarktactiviteiten aan de marktbehoefte
voldoet en te voorkomen dat er onnodige concurrentie plaatsvindt.
De gemeente moet intensief samenwerken met de in Zoetermeer actieve
woningcorporaties. Deze samenwerking moet geregeld zijn in een convenant met
afspraken over de bouw en het beheer van de sociale woningen, lokaal maatwerk voor
de verhuur van woningen, samenwerking bij het oplossen van financiële en sociale
problemen van de huurders en het uitvoeren van duurzaamheidsprogramma’s.
3. Veiligheid.
De VVD wil dat de veiligheid in woonwijken, in winkelgebieden, in het verkeer, rondom
scholen, in uitgaansgebieden, bij sportvoorzieningen en in werkgebieden gewaarborgd
is door een combinatie van een veilige fysieke inrichting en de inzet van handhavers en
cameratoezicht.
De VVD wil dat in het kader van de veiligheid intensief wordt samengewerkt met de
wijkbewoners via onder andere WAS-kracht (Wijk en Agent Samen) en
wijkverkeerswerkgroepen.
De VVD ondersteunt ten aanzien van winkelgebieden, kantorenlocaties en
bedrijventerreinen initiatieven in het kader van ‘veilig ondernemen’ en de
samenwerking met door bedrijven ingeschakelde particuliere beveiligingsbedrijven.
Waar mogelijk wordt (nieuwe) technologie ingezet om dat te ondersteunen.
De VVD wil dat de gemeente bewoners stimuleert om deel te nemen aan Whatsappbuurtgroepen om zo een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de buurt. De VVD wil
ook dat de gemeente de mogelijkheid biedt om ook ongeregeldheden via digitale
applicaties te kunnen melden en zorgt voor een snelle reactie op meldingen van
bewoners.
De VVD wil dat overtredingen streng worden aangepakt. Cameratoezicht wordt
nadrukkelijk ingezet bij de opsporing. Gebieden waar sprake is van overlast krijgen
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daarbij extra aandacht. Ook tegen het illegaal dumpen van afval wordt streng
opgetreden.
De uitbreiding in de afgelopen jaren van het aantal handhavers van 13 naar 20 heeft
gunstig gewerkt al had de VVD graag een uitbreiding naar 26 gezien. Ook voor de
komende periode zal de VVD inzetten een verdubbeling van het aantal handhavers: 40
handhavers in 2022. De focus van de nieuwe handhavers moet liggen op de
belangrijkste klachten in de wijken zoals rotzooi, overlast en verkeersveiligheid.
De VVD maakt zich zorgen over de internetveiligheid. De gemeente dient daarmee
richting burgers een stimulerende functie te vervullen bij internetveiligheid. Ook in de
lesprogramma’s van onderwijsinstellingen dient meer aandacht besteed te worden aan
de digitale veiligheid.
4. Economie en werk.
Economie.
De VVD vindt dat Zoetermeer niet alleen een aantrekkelijke woonstad moet zijn, maar
ook een stad waar voldoende werkgelegenheid is. Om dit te bereiken is het van
essentieel belang (grote) (inter)nationale bedrijven naar Zoetermeer en de directe
omgeving te halen, zoals IT-bedrijven, IT-hubs, nieuwe vormen van logistiek voor
bevoorrading en Smart Home (zorg)bedrijven.
Ook voor kleinere bedrijven moeten er voldoende mogelijkheden zijn in de gemeente,
ook in de vorm van combinaties van werken, ondernemen en wonen.
Zoetermeer is qua economie en werkgelegenheid geen eiland. Volgens de VVD kan
Zoetermeer zich zeker verder ontwikkelen tot economisch knooppunt te midden van
Rotterdam, Delft, Den Haag, Leiden en Gouda. Voor de werkgelegenheid voor haar
inwoners is de samenwerking met omliggende gemeenten bij de versterking van
economische ontwikkeling van de regio essentieel.
De VVD vindt dat voor de regionale economische ontwikkeling van de regio niet alleen
de A4/A13-zone van belang is maar nadrukkelijk ook de A12-zone. In dat kader blijft de
samenwerking met de gemeente Lansingerland essentieel voor de verdere ontwikkeling
van het gebied rondom het nieuwe NS-station Lansingerland-Zoetermeer (Prisma en
Bleizo).
Winkelgebieden.
De VVD staat open voor nieuwe ontwikkelingen binnen Zoetermeer.
De VVD zal ieder (retail)initiatief dat gericht is op de versterking van de economie en het
vergroten van werkgelegenheid in de stad met een positief kritische houding tegemoet
treden.
De VVD wil dat de vernieuwing van de binnenstad en de wijkwinkelcentra een
permanente activiteit is om deze winkelgebieden aantrekkelijk te houden en leegstand
te bestrijden. De vernieuwing van het Stadshart is een succes en moet doorgaan. De
wijkwinkelcentra moeten zich voortdurend vernieuwen voor wat betreft fysieke
kwaliteit en de samenstelling van de winkelvoorzieningen.
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De VVD wil dat de gemeente initiatieven van de eigenaren en ondernemers ondersteunt
om de positie van het Woonhart te versterken en om de verbinding daarvan met het
Stadshart te verbeteren.
De VVD vindt dat de Dorpsstaat zich moet ontwikkelen tot gebied met een exclusieve
uitstraling. De VVD is trots op de Dorpsstraat en ziet verdere kansen voor de straat als
het middenstuk zich vooral richt op winkelen en horeca, het oostelijk deel woongebied
wordt en het westelijk deel vooral op cultuur en horeca wordt gericht. Samen met
eigenaren en ondernemers moet er dan wel op allerlei manieren flink geïnvesteerd
worden in de straat.
De VVD vindt de wijkwinkelcentra belangrijk voor de wijken. Deze moeten dus
aantrekkelijk blijven qua winkels maar ook waar het gaat om de bereikbaarheid en de
uitstraling van het openbaar gebied.
De blijvende vernieuwing van de winkelcentra zelf is in eerste instantie een
verantwoordelijkheid van de vastgoedeigenaren en de winkeliers, maar de gemeente
moet deze vernieuwing wel ondersteunen en waar nodig aanjagen.
Dutch Innovation Park.
Het Dutch Innovation Park moet zich ontwikkelen tot locatie voor big data, ICTbedrijvigheid, onderwijs en toegepaste innovaties op het gebied van e-health & care en
cyber security. De reeds in het gebied gevestigde bedrijven en de Dutch Innovation
Factory (DIF) als combinatie ICT-bedrijven en de ICT-opleidingen van de Haagse
Hogeschool vormen een uitstekend basis voor de verdere bedrijvigheid, startende
ondernemers, onderwijs en huisvesting van studenten en andere jongeren. De waterplas
tegenover de DIF is een mooie locatie voor waterwoningen. Dat is een kans omdat
Zoetermeer die woonvorm nog niet kent.
Glasvezelnetwerk.
Zoetermeer is reeds een digitale stad met onder andere een glasvezelnetwerk dat de
bedrijventerreinen verbindt en dat is aangelegd door ondernemers zelf. Daarnaast
wonen en werken er ook veel zzp’ers in Zoetermeer die werkzaam zijn in de ICT-sector.
In de toekomst moet Zoetermeer ook een digitale stad blijven. Daarom moet volgens de
VVD het in de toekomst in Zoetermeer overal mogelijkheid zijn om toegang te krijgen tot
snel mobiel internet. Voor ICT-ondernemers biedt dit nieuwe ontwikkelkansen.
Inwoners en bezoekers kunnen op die manier overal en altijd gebruik maken van de
(nieuwste) internetmogelijkheden. De VVD vindt dat de gemeente daarom open moet
staan voor nieuwe technologieën zoals 5G en LoRa en providers moet helpen met het
vinden van locaties voor zendmasten.
De VVD wil zo laag mogelijke administratieve en financiële lasten voor ondernemers. Er
moeten zo weinig belemmeringen zijn voor (startende) ondernemers die vanuit hun
woonhuis willen werken.
De VVD vindt dat de gemeente bij de aanbestedingen het principe van de prestatieinkoop (Best Value Procurement) moet toepassen: de meeste waarde moet worden
verkregen voor de laagste prijs. In dat kader kunnen Zoetermeerse bedrijven een
bijzondere positie krijgen door sociale tegenprestaties in hun beleid te betrekken (Social
Return of Investment).
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Werk.
De VVD vindt dat de gemeente in het (sociaal) beleid de nadruk moet leggen op het aan
werk helpen van mensen. Daarbij gaat om het verbeteren van de aansluiting met de
arbeidsmarkt. Via vooral herscholing, duurzame re-integratie en met andere innovatieve
middelen moeten mensen in een positieve spiraal gebracht worden. Dat geldt zowel
voor jongeren als voor ouderen.
De VVD vindt dat de afspraken met de werkgevers moeten worden verstevigd met
betrekking tot de samenwerking tussen bedrijven en onderwijs, het scheppen van
stageplaatsen voor VMBO en MBO-leerlingen, het aan het werk helpen van mensen die
bij de gemeente zijn ingeschreven als werkzoekende en/of als bijstandsgerechtigde.
Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen
die hun baan kwijtraken, verdienen een steuntje in de rug om snel weer aan de slag te
komen. De VVD vindt dat voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie
verwacht mag worden. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen
tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering.
Werk moet lonen; armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval)
moeten worden herzien of afgeschaft.
5. Openbaar vervoer en verkeer.
Openbaar vervoer
De VVD vindt het belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. We zijn echter tegen het
laten rijden van bussen gevuld met lucht in plaats van passagiers. We zijn daarom
terughoudend met het verder subsidiëren van het openbaar vervoer. We staan open
voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven. De VVD wil in het weekend meer
nachtelijke openbaar vervoersvoorzieningen met omleggende steden. Ook de taximarkt
kan daarop inspelen door collectieve mogelijkheden aan te bieden. Meer ruimte bieden
aan de taximarkt betekent ook dat er meer taxistandplaatsen nodig zijn.
RandstadRail functioneert uitstekend zowel binnen Zoetermeer en als verbinding met
Den Haag. Het doortrekken van de Oosterheemlijn naar het nieuwe station
Lansingerland-Zoetermeer is een uitstekende verbetering.
In regionaal verband streven we naar het vervangen van de snelbussen door
lightrailverbindingen met in ieder geval Rotterdam, maar ook met Delft en Leiden. De
mogelijkheden voor een rechtstreekse RandstadRail verbinding naar Scheveningen
worden onderzocht. De VVD is hier ook een grote voorstander van.
De intercity-status die het NS-station Zoetermeer waarschijnlijk eind 2018 krijgt, moet
behouden blijven. Dat vraagt om een ingrijpende ontwikkeling van het omliggende
gebied.
De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals die voor
ouderen, kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.
De openbaar vervoersvoorzieningen moeten schoon en veilig zijn. Dat is nog
onvoldoende het geval. Daarom moet er voor de RandstadRail-haltes een actieplan
komen om ze inclusief het omliggende openbaar gebied zichtbaar te vernieuwen.
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Verkeer
De hoofdwegenstructuur van Zoetermeer dient aangepast te worden aan de groei van
Zoetermeer en de toename van het autoverkeer om huidige knelpunten op te lossen en
nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.
De wegverbindingen met Leiden en de verbinding via Leidschenveen met de A4 moeten
in regionaalverband verbeterd worden. De knelpunten op de A12 moeten aangepakt
worden, zoals de flessenhals ter hoogte van Nootdorp.
De gemeente dient meer aandacht te besteden aan veilig verkeersgedrag. In afstemming
tussen politie en handhavers moet er vaker op verkeersonveilige situaties in de wijken
gecontroleerd worden. Bijvoorbeeld te hard rijden in 30km zones, gevaarlijk parkeren
of onveilig verkeersgedrag rond scholen en winkelcentra. Mede hierom is het uitbreiden
van het aantal handhavers belangrijk.
Fietsverkeer.
Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer
nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden
ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle
verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende
stallingruimtes voor fietsen. Het al dan niet toelaten van bromfietsen en scooters op het
fietspad moet in Zoetermeer eenduidig zijn.
Fietsenstallingen dienen zoveel mogelijk bewaakt te zijn. Dat kan door bewakers
gebeuren, maar ook via camerabewaking en systemen met toegangspasjes.
Veiligheid en verkeersinformatie.
De gemeente besteedt bij de inrichting van straten en wijken in hoge mate rekening met
de verkeersveiligheid. Met medewerking van relevante partners en mensen creëren we
samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige
fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en
politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan. Daarom
worden de wijkverkeerswerkgroepen voortgezet. Dit vraagt blijvende ondersteuning
vanuit de gemeente.
Werkzaamheden aan wegen kunnen leiden tot overlast. Een wegafsluiting is minder
vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. De gemeente maakt
actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat mensen,
bedrijven hiermee rekening kunnen houden en er minder “zoekverkeer” is.
De gemeente investeert in mogelijkheden om real time informatie over openbare
werken te delen, zodat we weten welke routes het snelste zijn of waar nog
parkeerplekken over zijn. Er is afstemming over wegwerkzaamheden met de
buurgemeenten.
Parkeren.
In de wijken en in werkgebieden moeten voldoende parkeermogelijkheden aanwezig
zijn. Dit vraagt om maatwerk. Daar waar in woongebieden de parkeermogelijkheden
voor bewoners onder druk komen te staan door het parkeren door medewerkers van
bedrijven, moeten de kosten van parkeermaatregelen niet leiden tot extra kosten voor
de bewoners. Parkeermaatregelen werken alleen als deze door de gemeente ook streng
gehandhaafd worden.

8

Daar waar sprake is van betaald parkeren gaat de gemeente over tot het invoeren van
digitale parkeersystemen, zowel voor de verwijzing naar vrije parkeerplekken als het
betalen en controleren van het parkeren.
6. Jeugd en jongeren.
Jongeren hebben de toekomst en zij verdienen een prominente plek in Zoetermeer. Er
moeten voldoende onderwijs-, cultuur- en sportvoorzieningen en
uitgaansmogelijkheden voor hen in de stad zijn. De VVD vindt dat er voor jongeren die
bij voorkeur in Zoetermeer ook hun vervolgopleiding willen volgen, een zo breed
mogelijk pakket aan onderwijsmogelijkheden aanwezig moet zijn.
De VVD wil dat er voor jongeren die tijdens en/of na hun studie graag in Zoetermeer
zelfstandig willen (blijven) wonen voldoende huisvestingsmogelijkheden moeten zijn.
Het is ook voor Zoetermeer belangrijk om jongeren aan de stad te binden.
Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren
tot verantwoordelijke mensen. De VVD vindt dat ouders in de eerste plaats
verantwoordelijk zijn voor een goede opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen.
Als de ouders het belang van het kind schaden dan dient de overheid in te grijpen.
Als ouders en kinderen een probleem hebben, moeten ze hulp krijgen van jeugdzorg. De
VVD vindt het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt
die samen met het gezin zoekt naar de beste oplossing voor zorg op maat.
Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, wil de VVD dat de
gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom
onderwijs, welzijn, cultuur en sport.
Jongeren krijgen de vrijheid om zelf vertier te vinden. De gemeente dient daarbij volgens
de VVD faciliterend te zijn en de mogelijkheden voor sport, cultuur en vrije tijd te
ondersteunen. Jongeren mogen hangen zolang ze dat doen op plaatsen waar dat kan en
mag en geen overlast veroorzaken. Kinderspeelplaatsen en basisschoolpleinen zijn voor
jonge kinderen en niet voor de middelbare schooljongeren.
De VVD is voorstander van grote speeltuinen met een grote variëteit aan
speelvoorzieningen. De VVD wil dat er voldoende jeugdhonken en buurtcentra zijn voor
jongeren, zodat zij zich niet alleen hoeven te vermaken in de openbare ruimte met alle
overlast van dien.
De VVD vindt dat met de groei van bruis in de binnenstad, ook de aandacht voor het
veilig stappen moet toenemen. Hiervoor is onder andere ‘blauw’ nodig tijdens
uitgaanstijden. Waar nodig worden cameratoezicht en andere instrumenten ingezet.
De VVD wil dat jongeren of andere groepen die in een buurt al dan niet door het door het
gebruik van alcohol en drugs overlast veroorzaken dan wel drugs dealen streng moeten
worden aangepakt. Dit geldt ook voor hangplekken, jeugdhonken en buurtcentra waar
jongeren toch hun boekje te buiten gaan. Speciale aandacht verdient het bestrijden van
kelderbox prostitutie van minderjarigen en het begeleiden van tieners die in dergelijke
situaties zijn belanden. In elke grote stad zoals Zoetermeer gebeuren dit soort
verschrikkelijke dingen.
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7. Onderwijs.
Basisonderwijs.
Op school leren kinderen kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op
school leren ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met
elkaar omgaan. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van
mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij.
De VVD wil dat de scholen goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij
willen dat er goede mogelijkheden zijn om kinderen met de fiets of auto af te zetten bij
school.
De school is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom vindt de VVD dat de gemeente
stimuleert dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw moet zijn die bijdraagt aan de
ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur. De VVD is
voorstander van het brede schoolconcept zoals integrale kindcentra (IKC). Hierdoor
kunnen wijkgebonden activiteiten dicht bij elkaar worden gehouden, wat de efficiëntie
van het gebruik verbetert en zorgt voor minder reizen. Ook heeft dit een positief effect
op de veiligheid en maakt dit het voor ouders makkelijker om kinderen deel te laten
nemen aan deze activiteiten.
De school is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. De VVD vindt dat scholen
nadrukkelijk een taak hebben bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys
en huiselijk geweld. De gemeente dient dit te faciliteren.
Kinderen hebben recht op zoveel mogelijk onderwijs op maat. De VVD vindt dat jonge
kinderen met (taal)achterstanden in een vroegtijdig stadium extra aandacht verdienen
op de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ook kinderen die sneller kunnen leren
en hoogbegaafden moeten hun capaciteiten op school kunnen ontwikkelen.
De VVD vindt het belangrijk dat ouders zo vrij mogelijk kunnen kiezen naar welke
school hun kind gaat. De gemeente moet er daarom op toezien dat scholen zich aan de
wet houden: dat wil zeggen dat ouders hun kinderen bij meerdere scholen kunnen
aanmelden en dat de aanmelding op de basisschool pas vanaf 3 jaar kan plaatsvinden.
Scholen communiceren helder wanneer zij andere selectiecriteria hebben, en de
gemeente stimuleert dat deze eerlijk zijn, transparant zijn en op draagvlak kunnen
rekenen.
Voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs en volwassenen onderwijs.
Zoetermeer heeft een breed scala aan onderwijsinstellingen die opleiden voor een
diploma dat het beste past bij de talenten van de leerlingen en dat toegang geeft tot het
vervolgonderwijs in het MBO, het HBO en op de universiteit.
De VVD wil een ruimer aanbod van middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het Dutch
Innovation Park is uitermate geschikt voor de vestiging van (nieuwe) instellingen voor
middelbaar en hoger beroepsonderwijs. De concentratie van beroepsopleidingen moet
bijdragen aan het realiseren van meer doorlopende leerlijnen. In de Dutch Innovation
Factory zijn reeds een aantal voor Zoetermeer belangrijke beroepsopleidingen van de
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Haagse Hogeschool gevestigd. De VVD streeft naar uitbreiding van het aantal hogere
beroepsopleidingen. Onder door de komst van meer HBO-opleidingen en ook een
universitaire studierichting.
Bij het uitbreiden van het aantal onderwijsvoorzieningen in het Dutch Innovation Park
Faciliteiten wordt dit gebied ook uitermate geschikt voor een complete campus met
huisvesting en andere voorzieningen voor studenten.
Zoetermeer is een goede centrale locatie voor faciliteiten aan onderwijsinstellingen in
de omgeving om examens e.d. af te nemen. Dat geldt voor wat betreft de VVD ook voor
instellingen die bedrijfsopleidingen en schriftelijk en digitaal onderwijs verzorgen en
voor het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
De VVD vindt dat de gemeente de mogelijkheden voor volwassenen onderwijs moet
stimuleren. Het Centrum voor Kunst en Cultuur, de bibliotheek en de Volksuniversiteit
spelen daarbij een belangrijke rol.
Samenwerking met het bedrijfsleven.
Het onderwijs dient vooral gericht te zijn op een brede maatschappelijke ontwikkeling
van de leerlingen. Onderdeel daarvan is de verkenning van hun beroepsmogelijkheden.
De VVD vindt dat daarvoor de gemeente, de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven
intensief moeten samenwerken. De VVD is voorstander van bezoeken van leraren en
leerlingen aan bedrijven, gastcolleges van mensen uit het bedrijfsleven op scholen en
gezamenlijke oriëntatie- of beroepenbeurzen voor scholieren .
Scholen moeten leerlingen bijstaan bij het vinden van een stageplek bij bedrijven en
instellingen en gebruik maken van de hulp die Zoetermeer biedt via de ‘Samenwerking
Onderwijs en Bedrijfsleven’. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door ook
stageplaatsen beschikbaar te stellen.
Multifunctioneel gebruik onderwijsgebouwen.
Schoolgebouwen worden grote delen van de avond en tijdens de vakanties niet benut.
De VVD vindt dat deze gebouwen voor maatschappelijke doeleinden gebruikt moeten
kunnen worden. In dat kader moeten de gebouwen ook benut kunnen worden voor
weekend- en zomeronderwijs en volwassenen educatie.
8. Ouderen.
Zoetermeer heeft zich ontwikkeld van een stad met vooral jonge gezinnen tot een stad
met een gemiddelde leeftijdsopbouw. Dat vraagt ook om een toenemende aandacht voor
oudere inwoners. De meeste ouderen zijn actieve burgers en kunnen zich uitstekend
redden zonder een beroep te doen op speciale welzijns- en zorgvoorzieningen, die in het
volgende hoofdstuk aan orde zijn.
Ouderen moeten zolang als zij dat willen en kunnen op de arbeidsmarkt actief zijn. Hun
arbeidsparticipatie krijgt evenveel aandacht van de gemeente als die van andere
werkenden en werkzoekenden.
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Ouderen kunnen tijdens of na hun werkzame leven een belangrijke (extra) bijdrage
leveren aan het vrijwilligers werk. De VVD vindt dat de gemeente moet bevorderen dat
ouderen hun kennis en kunde blijven inzetten.
Voor ouderen die om wat voor redenen willen verhuizen moeten voldoende geschikte
woningen in stad aanwezig zijn. Dat is met name belangrijk voor degenen die vanwege
de veranderingen in hun gezin willen doorstromen naar een kleinere comfortabele
woning en/of hun in een eigen woning opgebouwd vermogen vrij willen maken voor
nieuwe uitdagingen. Bij het realiseren van nieuwe woningen dient rekening te worden
gehouden met de wens van veel ouderen om te verhuizen binnen hun buurt en wijk
waarin ze hun sociale contacten hebben opgebouwd. Ook voor ouderen moet er ruimte
zijn voor specifieke (collectieve) woonvormen.
De behoefte aan veiligheid en zorg dient steeds meer gefaciliteerd te worden via een
digitale voorzieningen in de woningen, de woongebouwen en de woonomgeving.
Evenals voor jongeren zijn ontmoetingsruimtes in de buurt en de wijk voor ouderen
belangrijk.
9. Welzijn en zorg.
De VVD wil dat mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat betekent
ook dat mensen die - tijdelijk of permanent - niet volledig zelfstandig kunnen
functioneren, ondersteuning behoeven. De VVD vindt het normaal dat mensen elkaar
helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning
die nodig is. Voor een deel moet de gemeente die ondersteuning bieden. Het
uitgangspunt moet daarbij zijn: één gezin, één hulpverlener, één plan en maatwerk. Het
integraal werken door de zorgverleners in de stad is belangrijk voor de signalering van
en de coördinatie van hulp in multiproblematische situaties.
De VVD vindt dat de gemeente ook bij de aanbestedingen ten behoeve van welzijn en
zorg het principe van de prestatie-inkoop (Best Value Procurement) moet toepassen: de
meeste waarde moet worden verkregen voor de laagste prijs. Om bij aanbestedingen
niet alleen op prijs te kunnen selecteren moet de gemeente heldere kwaliteitseisen
stellen. Dat moet ook gelden voor aanbestedingen die samen met andere gemeente
worden gedaan.
De VVD wil dat de gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer,
zoals die voor ouderen, kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met
buurgemeenten.
De VVD wil dat de gemeente zoveel mogelijk welzijns- en zorgvoorzieningen lokaal
regelt. Voor specialistische voorzieningen en voorzieningen waarvoor lokaal weinig
vraag is regionale samenwerking noodzakelijk.
Zoetermeer wordt steeds meer een stad met een gemiddelde bevolkingssamenstelling.
Het aantal ouderen zal toenemen. De VVD vindt dat de inrichting van de stad daarop
afgestemd moet worden.
Welzijn.
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Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen financieel niet in onoverkomelijke
problemen komen en zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan
gaan.
De VVD vindt dat het armoedebeleid vooral ook gericht moet blijven op kinderen, onder
andere via de Zoetermeer-pas. In dat kader is het belangrijk dat de gemeente in
samenwerking met relevante organisaties zicht krijgt op de ‘stille armoede’.
De VVD vindt dat de gemeente actief mensen via schuldhulpverlening en de
formulierenbrigade moet ondersteunen.
De VVD wil dat de gebouwen van de gemeente en het openbaar gebied goed toegankelijk
zijn voor mensen met een kinderwagen en mensen met een beperking. Bij nieuwbouw,
renovatie of (her)inrichting wordt hier direct rekening mee gehouden. Voor overige
gebouwen en plekken wordt bekeken welke met prioriteit aangepakt moeten worden.
Zorg.
De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor
iedereen goed te begrijpen en daarom vindt de VVD het van belang dat de gemeente de
mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg.
De VVD vindt dat de rijksmiddelen die in het kader van de WMO, de AWBZ en de
jeugdzorg aan de gemeente beschikbaar worden gesteld door de gemeente aan de
doelstellingen van deze budgetten moeten worden besteed en zoveel mogelijk worden
ontschot. De VVD vindt dat de wijze waarop de gemeente de WMO, de AWBZ en de
jeugdzorg heeft georganiseerd regelmatig moet worden geëvalueerd en zo nodig moet
worden bijgesteld.
De VVD vindt dat ieder kind dat zorg nodig heeft die ook krijgt. Samen met huisartsen,
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en andere jeugdhulporganisaties moet voor de verbetering
van de kwaliteit en toegankelijkheid van de jeugdhulp een actieplan ontwikkeld worden,
mede in het kader van de kostenbeheersing. Ook onderwijsinstellingen moeten hierbij
betrokken.
Mantelzorg.
Mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat
mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij overbelast raken.
De VVD wil dat de gemeente gebruik maakt van de zogeheten “mantelzorgwaardering”
om mantelzorgers een financiële tegemoetkoming te geven. De gemeente draagt bij aan
het realiseren van een mantelzorg steunpunt, dat mantelzorgers raad kan geven en kan
helpen om op een verantwoorde manier af en toe afstand kunnen nemen van de zorg en
een goede vervanger het even overneemt.
Vrijwilligerswerk
Een samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij de politie , brandweer,
sportverenigingen en in zorg en welzijn. De VVD is trots op vrijwilligers. Daarom krijgen
vrijwilligers van de gemeente een blijk van waardering en worden zo goed mogelijk
ondersteund bij vragen. Dit geldt ook voor bewoners en ondernemers die zich voor de
stad inzetten bijvoorbeeld via adoptiegroen en wijkverkeerswerkgroepen.
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10. Kunst en Cultuur.
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert
de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de
economie.
Cultuur in Zoetermeer is van iedereen. Voor de VVD is daarbij erfgoedbehoud,
cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het
belangrijkste. De Zoetermeerders bepalen zelf wat ze willen doen en wat ze willen zien.
De VVD vindt dat de gemeente zich niet moet bemoeien met vorm of inhoud.
Subsidies.
De VVD heeft een warm hart voor kunst en cultuur. Subsidies voor cultuur en kunst
vindt de VVD nuttig, maar ondernemerschap en zelfredzaamheid dienen voorop te staan.
De VVD wil dat aan subsidies prestatie- en verantwoordingseisen worden gesteld.
Gesubsidieerde culturele instellingen moeten zelf ook actief zoeken naar andere
bronnen van financiering, bijvoorbeeld door het zoeken naar nieuwe
samenwerkingsvormen, zowel binnen Zoetermeer als in de regio.
De VVD vindt dat via subsidievoorwaarden de samenwerking tussen culturele
instellingen bevorderd moet worden. Daarbij gaat het om onderlinge afspraken over het
gebruik van gebouwen en personeel en vooral ook om programmatische afstemming.
Ook individuele kunstenaars moeten zelf mogelijkheden benutten voor het verwerven
van klantgerichte activiteiten en daarmee samenhangende financiële inkomsten.
Museum, galeries, ateliers en specifieke verzamelingen.
De VVD ondersteunt de nieuwe opzet van het Stadsmuseum en de vestiging in het
stadhuis.
De VVD vindt dat Zoetermeer moet profileert als een innovatieve stad met serieuze
amateur en professionele kunst.
Bij de ontwikkeling van de professionele kunst dienen maatschappelijke verbinding,
publieksbereik, innovatie en ondernemerschap voorop te staan, evenals de
samenwerking met de lokale en regionale (cultuur)partners.
De VVD is er voorstander van galeries en ateliers voor kunstenaars zoveel mogelijk te
concentreren in westelijk deel van de Dorpsstaat.
De VVD is er ook voorstander van dat specifieke verzamelingen worden gefaciliteerd. In
Zoetermeer is bijvoorbeeld een van de grootste verzamelingen van arcadekasten
(computer-speelautomaten) gehuisvest op een tijdelijke locatie. Het gaat om zo’n 150
unieke arcadekasten (bv Pacman). Maandelijks komen mensen uit het hele land (en
daarbuiten) naar Zoetermeer om enkele uren op deze kasten te kunnen spelen.
Daarnaast geeft de eigenaar een overzicht van de ontstaanshistorie van deze voorloper
van grootschalige leisure. Er wordt inmiddels gewerkt aan een professioneel duurzaam
plan voor deze onderneming. Samen met de gemeente kan bekeken worden of deze
Retro Planet Arcade een definitieve locatie kan vinden zodat deze landelijke trekker
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voor Zoetermeer behouden blijft. Een structurele bijdrage van de gemeente is wat de
VVD betreft geen optie.
Kunst in de openbare ruimte.
De VVD is voorstander van kunst in de openbare ruimte, maar deze kunst moet wel een
relatie hebben met de omgeving en moeten door de inwoners van de stad gewaardeerd
worden. Bestaande kunstobjecten in de openbare ruimte moeten verplaatst kunnen
worden als ze beter aansluiten bij de nieuwe omgeving.
De VVD wil een jaarlijks festival rondom kunst in de openbare ruimte, waarbij ook
investeringen worden gedaan voor het verbeteren van het openbaar gebied door
kunstobjecten. Onder andere de opzet van het Skulptur Projekte in Münster kan als
voorbeeld dienen.
Monumenten.
De VVD is voorstander van het beschermen van historische panden en gebieden. De VVD
vindt dat de positie van de eigenaren van monumenten wel moet worden versterkt,
zeker als de gemeente geen substantiële financiële middelen aan hen beschikbaar stelt.
Als het behoud of herstel van panden voor de eigenaren financieel beslist niet haalbaar
is moet de gemeente bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden de monumentenstatus
op te heffen of aan te passen. Die voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn het
historiserend terugbouwen of het bieden van ruimte voor verdiencapaciteit door
nieuwe functies toe te staan of op de betreffende terreinen nieuwe ontwikkelingen toe
te staan.
De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven door de in haar bezit zijnde
monumenten goed te onderhouden.
Festivals.
De VVD is voorstander van dat in Zoetermeer festivals plaatsvinden. Natuurlijk moet de
gemeente bij het afgeven van vergunningen daarvoor rekening houden met de
geschiktheid van de locatie en de mogelijke overlast voor de omgeving, maar er moet
steeds een positieve grondhouding aanwezig zijn.
11. Sport en recreatie.
Sport.
Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een
gezonde levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. De VVD vindt dat de
gemeente moet stimuleren dat sport voor alle leeftijden toegankelijk is, zonder én met
beperking.
Voor elke sportorganisator zoals een vereniging – klein of groot – moeten er volgens de
VVD kansen zijn in de stad. Sport is leuk en heeft een sociale functie in de wijken.
Verenigingen zijn in eerste aanleg zelfvoorzienend.
De VVD wil dat sportorganisatoren zoals verenigingen alleen extra financiële
ondersteuning krijgen als ze actief Zoetermeerders van jong tot oud stimuleren om te
sporten. Aan dergelijke extra subsidies worden ook een controleerbare
resultaatverplichting gekoppeld.
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Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang moeten nauw samenwerken om
de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen op school en in hun vrije tijd.
De VVD vindt dat kinderen tijdens de gymlessen en tijdens de naschoolse opvang goed
en veilig moeten worden begeleid door uitsluitend gediplomeerde trainers. De
sportvereniging wordt zo echt geïntegreerd in de Brede School, zodat sport onderdeel is
van onderwijs en vrije tijd.
Sportaccommodaties moeten goed en veilig te bereiken zijn. Daarbij gaat het om
bijvoorbeeld verzorgde wegen, verlichte fietspaden en voldoende parkeergelegenheid.
Topsport is belangrijk voor de profilering van een stad. Topsporters hebben een
voorbeeldfunctie voor jongeren en zijn een stimulans voor hen om sporten. Daarom
moeten topsportverenigingen en -organisatoren kunnen rekenen op een positieve
grondhouding van de gemeente.
Recreatie.
Het Stadhuisplein is al betrokken in de vernieuwing van de binnenstad. De volgende
stap moet zijn de vernieuwing van de Markt en het Dobbe-gebied, mede als verbetering
van de verbinding tussen het Stadshart en de Dorpsstraat. Dit gebied moet volgens de
VVD het centrale evenementengebied worden in onze stad. Dit vraagt om diverse
(ruime) locaties, een goede bereikbaarheid en een goede onderlinge verbondenheid.
De wijkfunctie van de stadsparken zoals het Binnenpark, het Burgemeester
Hoekstrapark en het Floriadepark moet volgens de VVD worden versterk door
bijvoorbeeld de aanleg van een fitnessparcours en een barbecue plek voor de buurt.
De VVD is trots op de grotere recreatieve groengebieden in en rondom Zoetermeer: het
Balijbos, het Bentwoud, het Buytenpark, het Noord Aa gebied, de Rottezoom en het
Westerpark. De recreatieve invulling van de Nieuwe Driemanspolder zal daar een
uitstekende aanvulling op worden. De VVD vindt dat samen met de omliggende
gemeenten de recreatieve functies van deze gebieden kan worden versterkt. De VVD wil
deze gebieden zichtbaar vernieuwen. Het gaat daarbij om investeringen in het groen,
maar ook om goede parkeermogelijkheden, fiets- en voetpaden en recreatieve en
toeristische voorzieningen zoals een theehuisje of sportvoorzieningen.
De VVD is ook voorstander van een nieuwe vaarverbinding tussen Rotte, Rijn en Vliet
waardoor de gemeenten Rotterdam, Zoetermeer, Leiden en Alphen aan de Rijn via het
water beter met elkaar verbonden worden en waterrecreanten meer mogelijkheden
krijgen. Ook kan een dergelijke verbinding een nieuwe impuls geven aan de
ontwikkeling van (nieuwe) natuurgebieden.
De VVD is trots op grote bovenlokale leisurevoorzieningen in de stad: Ayers Rock,
BurgGolf, Silverdome, SnowWorld en Zoetermeer Leisure Village (voorheen Dutch
Water Dreams).
De VVD ziet graag dat daaraan een grote, professioneel gerunde, recreatieve
zwemvoorziening wordt toegevoegd en zal particuliere initiatieven daartoe van harte
ondersteunen. Bestaande zwem- en duikverenigingen dienen betrokken te worden bij
een dergelijk initiatief.
12. Milieu en duurzaamheid.
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Schone wijken.
We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een
bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat.
De VVD vindt dat de gemeente het schoonhouden van de eigen wijk en buurt door de
inwoners stimuleert.
De VVD wil dat de gemeente verrommeling van wijken tegengaat. Hondenpoep,
zwerfvuil, vuiligheid rondom milieueilanden, graffiti en andere overlast wordt
aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten
verhaald op de veroorzaker.
Niet alle wijken zijn gelijk en de VVD wil een wijkgerichte aanpak en op grond van een
wijkanalyse de problemen aanpakken.
Afvalinzameling.
De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling in woonwijken. De VVD vindt dat
de gemeente daarvoor de nodige voorzieningen aan burgers moet blijven bieden:
individuele containers, collectieve milieueilanden bij flats en appartementen, collectieve
milieueilanden in de wijken en de gelegenheid om grof op te halen of af te leveren bij het
milieudepot.
De inwoners blijven voor wat de VVD betreft daarvoor betalen via de afvalstoffenheffing
die afhankelijk is van de grootte van het huishouden.
De VVD wil dat de gemeente de circulaire economie stimuleert. De gemeente bevordert
bijvoorbeeld zoveel mogelijk het gebruik van producten waarin gerecyclede
grondstoffen zijn verwerkt.
Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden opgehaald en/of gecontracteerde afvalbedrijven
zorgen voor nascheiding. Maar de VVD wil niet dat de gemiddelde voor- of achtertuin
een verzamelplaats voor afvalcontainers wordt. Daarom wil de VVD ook in bestaande
wijken overgaan naar ondergrondse containers.
Waterbeheer.
De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en de VVD wil
dat de scheiding regenwater van huishoudelijk afvalwater gehandhaafd blijft. De
waterschappen zijn verantwoordelijk de afvalwaterzuivering en voor voorzieningen om
wateroverlast te beperken. Samen met de waterschappen moet de gemeente zorgen
voor voldoende waterberging, ook in geval van overmatige regenval. De gestarte aanleg
van de waterberging in de Nieuwe Driemanspolder is daar een goed voorbeeld van.
Groene en blauwe buitenruimte.
De VVD wil dat bij de (her)inrichting van de buitenruimte in de binnenstad en in de
wijken de gemeente ook zorgt voor veel groen en ruimte voor water. Dit is prettig voor
de bewoners en bezoekers. Maar op die manier wordt ook rekening gehouden met de
steeds vaker voorkomende extreme situaties zoals wolkbreuken, droogte en hittegolven.
Kortom het openbaar gebied van Zoetermeer wordt groener én klimaatbestendig.
De inwoners en bedrijven betalen daarvoor via de rioolheffing van de gemeente en via
heffingen van waterschappen voor de afvalwaterzuivering en het waterbeheer. De VVD
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wil dat heffingen zo laag mogelijk worden gehouden, met name ook door het toepassen
van nieuwe technieken.
De VVD vindt dat daar waar groene daken een bijdrage kunnen leveren aan het tijdelijk
bergen van regenwater de gemeente deze toe moet passen bij de gemeentelijke
gebouwen. De VVD vindt dat de gemeente inwoners en bedrijven moet stimuleren om
eveneens een bijdrage te leveren aan de tijdelijke berging van regenwater op groene
daken en aan voldoende afvoer via het schoonwaterriool, zeker als zij overgaan tot
verharding van hun terrein en tuinen.
Wijken vernieuwen en verduurzamen.
De VVD ondersteunt de richting van het recente beleidsprogramma Groen en Duurzaam
dat Zoetermeer uiterlijk in 2040 energie neutraal moet zijn. Wat de VVD betreft mag het
zelfs nog wel iets ambitieuzer: al in 2035 moet Zoetermeer energie neutraal zijn.
Hiervoor zullen ook de bestaande wijken verduurzaamd moeten worden. Hierbij gaat
het ook om individuele woningeigenaren. Om hen te stimuleren mee te werken moet de
gemeente aanbieden de straten en parken in de omgeving te vernieuwen op het moment
dat de meeste bewoners hun huizen ook vernieuwd worden: de eigenaren de huizen, de
gemeente het openbare gebied. Zo kunnen straten, buurten en mogelijk hele wijken
gezamenlijk verduurzaamd en zichtbaar vernieuwd worden.
De VVD vindt dat de gemeente individuele en collectieve initiatieven voor ontwikkeling
van alternatieve energiebronnen moet bevorderen, zoals zonne- en windenergie. Er
wordt alleen meegewerkt het plaatsen en in standhouden van windturbines als die geen
overlast veroorzaken in de omgeving.
De VVD vindt dat de gemeente het verminderen van het energiegebruik moet
bevorderen via afspraken met woningcorporaties en particuliere verhuurders.
Particuliere eigenaren kunnen ook en aanzienlijke bijdrage leveren, al dan niet via
verenigingen van eigenaren.
Energietransitie van aardgas naar andere energiebronnen is voor wat betreft bestaande
aardgasaansluitingen vooral een opgave van de landelijke overheid en de
energiebedrijven. De VVD vindt dat de gemeente wel een rol heeft in geval van
nieuwbouw, renovatie en herstructurering. De gemeente creëert daarvoor zo nodig
experimenteerruimte en toont daarmee haar voorbeeldfunctie bij nieuwbouw en
renovatie van alle gemeentelijk of maatschappelijk vastgoed.
De VVD vindt dat de gemeente in haar beleid flexibel genoeg moet zijn om nieuwe
concepten zoals nul-op-de-meterwoningen snel in Zoetermeer mogelijk te maken.
Bijvoorbeeld door in een vroeg stadium het welstandsbeleid en het vergunningenbeleid
af te stemmen op nul-op-de-meterwoningen.
Oplaadplaatsen voor elektrische vervoermiddelen.
De VVD vindt dat de gemeente voldoende oplaadmogelijkheden moet scheppen voor
elektrische vervoersmiddelen en daarbij innovatieve alternatieven moet stimuleren
zodat er ook voor de niet-elektrische rijders voldoende parkeerplaatsen beschikbaar
blijven.
Innovatie
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Meer nog dan bij sommige andere onderwerpen speelt innovatie een heel belangrijke
rol bij duurzaamheid. Wie had 20 jaar geleden de opkomst van ledverlichting verwacht,
of die van elektrische auto’s Het is zaak om niet stil te blijven staan, maar met de bril van
vandaag naar de toekomst te kijken. De VVD pleit ervoor dat Zoetermeer open staat voor
iedere innovatie die een doorbraak kan betekenen. Of dat nou een plastic weg is,
plakfolie met zonnecellen of fietspaden die energie opwekken. De gedacht moet zijn: “In
Zoetermeer kan het”. De gemeente moet zelf ook actief gebruik maken van bruikbare
innovaties.
13. Openbaar bestuur.
Dienstbaar en modern.
De VVD wil dat de gemeente dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons
daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het
gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is
vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is en
dat wordt ingericht als een one-stop-shop.
We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer ze gebeld wordt en brieven
en e-mails snel beantwoord. Dat geldt ook voor de reactie van de gemeente op
meldingen van burgers via digitale applicaties.
De gemeente moet er alles aan doen om bewoners en bedrijven goed te helpen. Zij
communiceert daarbij helder en begrijpelijk. We willen dat het gemeentehuis ook buiten
kantooruren open is voor zaken die niet digitaal kunnen worden geregeld. Ook willen
we dat de gemeenteambtenaren op afspraak naar mensen en bedrijven toe kunnen
komen. Een nieuw ID bewijs kan ook thuis of op het werk bezorgd worden.
De wijkposten hebben nu een beperkte rol in de wijk en worden weinig gebruikt. De
VVD wil dat anders. De inwoner of ondernemer hoeft niet naar de gemeente toe te
komen, maar de gemeente gaat meer zelf bij hen langs. De aanwezigheid van de
gemeente in de wijk loopt dan via individuele afspraken thuis of bij het bedrijf of
organisatie. Op deze manier kan de dienstverlening echt dicht bij de inwoner worden
gebracht.
Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van
de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online
toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden
voortaan online gezet.
Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van
inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale
criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen. De gemeentelijke
(verplichte) privacyfunctionaris heeft een stevige positie binnen de gemeente en werkt
actief aan een goede bescherming van de privacy voor wat betreft de gemeentelijke
digitale systemen.
Ruimte voor vernieuwingen.
De gemeente Zoetermeer moet open staan voor nieuwe ontwikkelingen en kansen. Als
een inwoner of ondernemer met een vernieuwend maar mogelijk kansrijk plan komt dat
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past binnen de doelen van de stad, moet de gemeente kijken welke mogelijkheden er
zijn om dat plan als eerste te realiseren in Zoetermeer.
Samenspraak en meewerken.
De VVD is voor samenspraak. Zowel op stedelijk als op wijk- en buurtniveau moeten
inwoners en bedrijven mee kunnen praten en invloed uit kunnen oefenen.
Deze samenspraak moet wel doelgericht en doelmatig plaatsvinden en moet niet leiden
tot onnodige vertraging van concrete projecten. De VVD vindt dat de gemeente over de
mogelijkheden van inspraak volstrekt helder moet communiceren.
Tijdrovende bezwaar- en beroepsprocedures moeten zoveel mogelijk via bemiddeling
door externen voorkomen worden.
De VVD vindt dat de gemeente inwoners, bedrijven en instellingen moet uitdagen om via
adoptieprojecten een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de stad. Het gaat daarbij om
het adopteren van groenvoorzieningen, rotondes, instellingen en projecten op het
gebied van zorg, onderwijs, cultuur en sport. Bedrijven kunnen in dit verband bij
gemeentelijke aanbestedingen een bijzondere positie verwerven via het principe Social
Return of Investment.
De overheid zit niet in de weg.
We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van
belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven
van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het
leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat
inwoners en bedrijven in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming.
De omgevingswet moet leiden tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De
gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.
Regionale samenwerking.
Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De VVD vindt dat de gemeente een regionale
opstelling moet hebben en de blik naar buiten moeten blijven richten.
In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid vindt de VVD dat de
gemeente oog moet hebben voor samenwerking met gemeenten in de regio, en
medeoverheden zoals de provincie, de hoogheemraadschappen en het rijk.
Belangrijke onderwerpen waarop regionale samenwerking volgens de VVD beslist
noodzakelijk is zijn verkeer en openbaar vervoer, groen rondom de stad, economie en
werkgelegenheid, sociale werkvoorziening, complexe jeugdzorg en waterbeheer.
Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten
uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald en de dienstverlening op peil blijft.
De VVD wil dat Gemeenschappelijke Regelingen die de gemeente in het kader van
interlokale en regionale samenwerking aangaat transparant moeten zijn en beïnvloed
moeten kunnen worden door de gemeenteraad.
14. Financiën.
Zuinig en zinnig omgaan met belastinggeld.
De financiën van de gemeente zijn goed op orde en dat moet vooral zo blijven. De VVD
wil dat er steeds sprake van een sluitende meerjarenbegroting en een zorgvuldig
gebruik van de financiële reserves. Daarbij gaat het zowel om grote als kleine uitgaven.
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Zo biedt de gemeente momenteel gratis hondenpoepzakjes aan op de wijkposten. Dit is
geen primaire taak van een gemeente en de VVD wil hiermee stoppen. Deze zakjes zijn
gewoon in winkels te koop.
De uitgaven en inkomsten van de gemeente moeten transparant zijn. Bewoners en
ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het
bereikte effect is.
Belastingen, heffingen en tarieven.
De VVD is voor zo laag mogelijke belastingen, heffingen en tarieven voor inwoners en
bedrijven. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.
De Onroerend Zaak Belasting (OZB) stijgt wat de VVD betreft de komende vier jaar niet.
Heffingen en tarieven zijn niet hoger dan de werkelijke noodzakelijke kosten. De
gemeente dient deze kosten zo laag mogelijk te houden.
Fondsen en subsidieregelingen.
De VVD wil dat de gemeente zoveel mogelijk gebruik maakt van regionale, provinciale,
landelijke en Europese fondsen en subsidieregelingen
Deregulering.
De VVD is voor minder regels (deregulering), niet alleen vanuit het belang van inwoners
en bedrijven, maar ook om de kosten van de gemeente voor de uitvoering van regels te
beperken. Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze
het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente moet dit tegengaan door voortaan bij
iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is.
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