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D66 stelt de mens centraal: nieuwe taken voor de gemeenten grijpen wij aan als kans
om onze bewoners maatwerk in ondersteuning te leveren voor hun kwaliteit van
leven, zelfstandigheid en participatie.
 Mensen helpen hun eigen leven vorm te geven
 Hulpverlening coördineren: één aanspreekpunt
 Scholen ontwikkelen naar alles-in-1 (brede scholen)
 (Jeugd)werkloosheid tegengaan, meer stageplekken en betrekken MKB
 Speeddates tussen werkzoekenden en ondernemers
 Vrijwilligers ondersteunen, minder regeldruk
 Ruimte voor initiatieven van jongeren
 Goed openbaar vervoer en levensloopbestendig wonen

De gemeente is de eerste overheid voor onze inwoners. Die moet betrouwbare en
excellente dienstverlening bieden. Vergunningen moeten makkelijk en snel worden
verwerkt. Burgers en ondernemers moeten met service worden geholpen.





Goede dienstverlening en communicatie met burgers en ondernemers
Case manager voor complexe vragen van ondernemers
Vergunningen snel, adequaat afhandelen
Service op afspraak
 Meer informatie digitaal beschikbaar
 Aanbesteding moet (ook) open staan voor Voorschotense MKB

Voorschoten wordt een voorloper in verduurzaming. Dat is goed voor het milieu, de
belastingbetaler EN onze prachtige leefomgeving.










Groen behouden of verbeteren
Steun voor de Duivenvoordecorridor
Groene inpassing van de RijnlandRoute door ecoduct bij de A44
Luchtkwaliteit in de gaten houden door metingen
Lokale initiatieven steunen die duurzaamheid bevorderen
Klimaatkaart van de gemeente geeft beeld van energieverbruik
Voorschoten als duurzaamste gemeente van Nederland: energieneutraal wonen
Afval beter scheiden
De gemeente moet duurzaam diensten leveren

D66 kiest voor een zelfstandig Voorschoten. Samenwerken met andere gemeenten
doen we als de dienstverlening beter wordt en als we daarmee lagere lasten
realiseren. De begroting moet beter op orde. We organiseren betrokkenheid en
sociale samenhang, waarbij we naar mensen luisteren en ze serieus nemen.








Voorschoten blijft zelfstandige gemeente
Minder kostbare en onoverzichtelijke samenwerkingsverbanden
Geen verhoging van de OZB en transparante vaststelling WOZ
Streven naar een structureel begrotingsevenwicht
Burgers krijgen meer invloed op hun eigen leefomgeving
Digitale raadplegingen over besluiten en dienstverlening
Meer inspraak middels referenda en een gekozen burgemeester
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De kandidaten
1. Marco van der Meij

2. Hugo van Haastert

3. Aisia Okma

4. Rik Riphagen
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5. Peter Paul Lippinkhof

6. Samir Boultam

16. Freddy Blommers

