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PERSBERICHT 
 
PROGRESSIEF OEGSTGEEST STELT VERKIEZNGSPROGRAMMA VAST 
 
Progressief Oegstgeest heeft in een druk bezochte algemene ledenvergadering op woensdag 15 
november haar verkiezingsprogramma vastgesteld voor de komende raadsperiode. 
 
Progressief Oegstgeest (PrO) is een lokale partij waarin GroenLinks en Partij van de Arbeid samen 
met onafhankelijke leden van PrO al 25 jaar werken aan een sociaal en duurzaam Oegstgeest.   
 
PrO kiest voor een sociaal, duurzaam en open beleid.  
Zij staat voor een open gemeente met een transparant  bestuur, waarbij burgers zoveel mogelijk 
worden betrokken 
 
Progressief Oegstgeest slaat met 7 kernpunten voor 2018 – 2022 een duidelijk toekomstgerichte weg 
in. 
 
• ZORG voor kwetsbaren. Dat betekent versterking van sociale voorzieningen, ondersteuning van 

mantelzorg, en ruimhartig minimabeleid voor mensen beneden 120% van de toepasselijke 
bijstandsnorm. 

 
• DUURZAAMHEID. Dat betekent transitie naar duurzaamheid in gebruik van energiebronnen, 

bewaken van groen en biodiversiteit, een circulaire economie (VANG: van afval naar grondstof) 
en goed waterbeheer. 

 
• WIJK EN WONEN. Dat betekent een proactieve woonvisie waarin we toegaan naar gas-loze 

wijken, waarbij starters, en sociale en levensloopbestendige woningbouw voorrang krijgen, en er 
aandacht is voor veiligheid in wijken. 

 
• VERKEER. Dat betekent een vervoerplan waarbij openbaar vervoer en de veiligheid voor 

voetgangers en fietsers voorop staan, waarin we de komst van schoner vervoer bevorderen, en 
de parkeerdruk, vooral rondom scholen, wordt aangepakt. 

 
• SAMENLEVEN. Dat betekent behoud van een toegankelijk cultureel en sportief aanbod voor een 

goed functionerende gemeenschap. 
 
• FINANCIËN. Dat betekent versterken van de financiële positie door terugdringen van de schuld 

en zoeken van extra inkomsten door het ontwikkelen van verantwoorde bedrijvigheid. 
 
• REGIO. Dat betekent samenwerken in de regio in een democratische bestuursvorm voor onze 

gemeenschap, met waarborgen voor invloed en controle. 
 

In thematische hoofdstukjes zijn deze 7 kernpunten kort, maar krachtig uitgewerkt. 
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Bij die uitwerking in concrete punten laat PrO zien dat zij vooral de partij is, die meer werk 
wil maken van een wezenlijke bijdrage aan een beter milieu en aan de noodzakelijke 
veranderingen op energiegebied. 
Zij kiest verder voor behoud van gemeenschapsvoorzieningen, zoals de bibliotheek, KenO, 
Radius en sportverenigingen. Ook wanneer hiervoor desnoods een beperkte verhoging van 
gemeentelijke belastingen nodig zou zijn. 
Zij wil de partij zijn voor ouderen. Veel aandacht gaat in het programma daarom uit naar 
maatregelen voor deze groep inwoners. 
Maar evenzeer bepleit PrO een versterking van het beleid gericht op jongeren. Ook wil zij 
een verruiming van het minimabeleid. 
PrO wil de samenwerking met Leiden en omliggende gemeenten verder uitbreiden en vindt 
een fusie op termijn bespreekbaar. 
 
 
Het verkiezingsprogramma is in haar geheel te downloaden vanaf 
http://www.progressiefoegstgeest.nl 
 
 

 

http://www.progressiefoegstgeest.nl/

