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Het PrOgramma
Verkiezingsprogramma 2018-2022

1. Wie zijn wij?
Progressief Oegstgeest is een lokale partij waarin ongebonden burgers en leden van
GroenLinks en Partij van de Arbeid al 25 jaar samenwerken.
Progressief Oegstgeest kiest voor een sociaal, duurzaam en open beleid. Al onze burgers,
jong en oud, onafhankelijk van nationaliteit, religie, gender of seksuele voorkeur (LHBTI),
kunnen rekenen op onze inzet voor een gemeente waarin iedereen zich thuis, veilig en
gehoord voelt.
Progressief Oegstgeest staat voor een open gemeente met een transparant bestuur,
waarbij burgers zoveel mogelijk worden betrokken.

2. Onze koers
Wij streven naar een sociale, solidaire samenleving.
Wij willen daarom een gemeentebestuur dat zijn verantwoordelijkheid neemt in de
versterking van de voorzieningen voor burgers. De voorzieningen voor sport en cultuur en de
groene ruimte zien wij als de parels van Oegstgeest. Ondertussen houden wij de gemeente
aan haar zorgplicht voor alle inwoners, degenen met een beperking voorop.
Progressief Oegstgeest wil zich inzetten voor een duurzame samenleving. Wij willen op
een verantwoorde wijze omgaan met de leefomgeving, op het gebied van energie, kwaliteit
van het woon- en leefmilieu in ons dorp, biodiversiteit, economie en gezondheid. Gelukkig
zijn veel inwoners al actief om daaraan bij te dragen. Wij doen daar een schepje bovenop,
omdat wij dat aan onze kinderen verplicht zijn.
PrO staat voor degelijk financieel beleid. Door een forse schuld is er geen of weinig ruimte
voor extra investeringen. Progressief Oegstgeest geeft prioriteit aan het terugdringen van de
schuld door het stimuleren van inkomsten, bijvoorbeeld door het aantrekken van schone
bedrijven en werkgelegenheid, en zo nodig het verhogen van de belastingen.
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3. 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 gasloze 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.
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AFVAL
In een circulaire economie wordt afval beschouwd als grondstof. Zorgvuldige en gescheiden
inzameling is daarvoor nodig.
Het Rijk legt gemeenten de ambitie op om minstens 75% van het afval gescheiden in te
zamelen en te komen tot maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar. Progressief
Oegstgeest wil zo snel mogelijk aan deze landelijke norm voldoen.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•
•
•
•

geeft prioriteit aan zorgvuldig en zoveel mogelijk gescheiden inzamelen van afval, om op
tijd aan de landelijke norm te voldoen.
wil dat Oegstgeest een kringloopwinkel houdt, en nu met leerwerkplaatsen, om
hergebruik van overbodige spullen te bevorderen
wil dat nieuwe gebouwen een materialenpaspoort krijgen, om hergebruik van de
materialen te vergemakkelijken bij het einde van de levensduur.
wil dat de gemeente in samenwerking met het waterschap werkt aan het sluiten van de
kringloop van fosfaat en andere voedingsstoffen uit rioolwater en andere afvalstromen.
vindt het belangrijk dat de gemeente via de VNG pleit voor uitbreiding van het statiegeld
om zwerfvuil te voorkomen.
wil dat de openingstijden van de gemeentewerf worden verruimd.

ARMOEDEBESTRIJDING
Progressief Oegstgeest ijvert voor een sociale, solidaire samenleving, met een ruimhartig
minimabeleid, zodat iedereen in ons dorp mee kan doen, kinderen voorop.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•
•
•
•
•

wil de inkomensgrens voor inkomensondersteunende maatregelen optrekken naar
maximaal 120% van de bijstandsnorm.
zorgt ervoor dat geen kind aan de kant staat omdat ouders niet kunnen betalen.
wil dat in huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm ook
volwassenen tot € 200,- per jaar vergoed kunnen krijgen voor culturele, vormende en
sportieve activiteiten.
wil mensen met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm tegemoetkomen als er
sprake is van een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen.
wil één loket waar wie schulden heeft snel terecht kan en goed geholpen wordt.
wil in Oegstgeest een experiment starten om mensen met een uitkering wat bij te laten
verdienen.
wil dat gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, net als in de regio,
een voordelig zwemabonnement krijgen, zodat iedereen kan zwemmen.

3

info@progressiefoegstgeest.nl
www.progressiefoegstgeest.nl

BESTUUR en PARTICIPATIE
Onze gemeentelijke democratie is van grote waarde. Het is belangrijk dat de inwoners de
gemeente vertrouwen, juist nu, in tijden van grote veranderingen. Bestuur moet kundig,
integer, betrouwbaar en transparant zijn en zo efficiënt en effectief mogelijk functioneren.
Progressief Oegstgeest vindt het belangrijk dat burgers kunnen participeren in het bestuur
van de gemeente, zodat zij meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen,
werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen denken en mee kunnen praten
over de beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente naar hen luistert. Voor een
goed werkende democratie zijn betrokken burgers belangrijk.
Progressief Oegstgeest wil dat:
•
•
•
•
•
•
•

besluitvorming zorgvuldig plaatsvindt in een proces waarin alle partijen gehoord worden
en belangen goed worden afgewogen.
politieke ambtsdragers volstrekt integer opereren en geen particuliere belangen
nastreven.
de gemeente een goede dienstverlening levert aan haar inwoners, dat wil zeggen kundig,
open, vriendelijk en bereikbaar is.
verantwoord gebruik wordt gemaakt van inhuur van externe deskundigen.
participatietrajecten open, toegankelijk en helder zijn en waarbij oog is voor nazorg en
verantwoording achteraf.
Oegstgeest zo snel mogelijk, in navolging van het regeerakkoord, geslachtsspecifieke
aanduidingen in haar communicatie naar burgers vermijdt.
de gemeente privacygevoelige data pro-actief, adequaat en veilig beheert en problemen,
zoals het datalek, op een transparante duidelijke manier aanpakt.

CULTUUR
Oegstgeest is een dorp met een levendig cultureel aanbod. Veel burgers profiteren daarvan
en dat moet zo blijven, want dit zorgt voor een goed functionerende gemeenschap.
De rol van de bibliotheek is veranderd. Van een plek waar je alleen boeken kunt lenen, naar
een laagdrempelig centrum in onze gemeente waar iedereen terecht kan om zich te
ontwikkelen, anderen te ontmoeten, te studeren of te werken. De bibliotheek zet zich actief in
voor leesbevordering, bestrijding (digitale) laaggeletterdheid en is een lokaal centrum voor
activiteiten en ontmoeting.
Progressief Oegstgeest wil dat de bibliotheek als laagdrempelige voorziening blijft bestaan.
We verwachten groei naar een eigentijdse voorziening, een bibliotheek 3.0. In onze ogen is
dat een ‘cultuurfabriek’, een knooppunt van kennis met een uitgebreide informatie functie, de
balie van de gemeente, dag-horeca en sociale media in één. Compleet met een eigentijdse
financiering, waar het particuliere geld deel van is. Progressief Oegstgeest zet in op samenwerking met andere culturele voorzieningen, zoals ‘K & O’ en diverse verenigingen, in deze
‘cultuurfabriek’.
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Progressief Oegstgeest:
•
•
•
•
•
•

vindt dat culturele en sportvoorzieningen bescherming verdienen, door ze te
ondersteunen in hun doelstellingen en daar zo nodig aan mee te werken.
vindt dat de voorzieningen van K&O blijvend moeten worden ondersteund.
bepleit dat de bibliotheek, als culturele instelling, haar werk moet kunnen blijven doen en
dat de gemeente haar steunt bij het aangaan naar meer samenwerking met andere
culturele instellingen.
wil meewerken aan een cultuur-/debat-fabriek.
wil ijveren voor meer aanbod voor jongeren, muziek, kunst, oefenplek, hangplek.
wil een gepaste bescherming van monumenten en cultureel erfgoed. Zie ook de
Oegstgeester Canon.

DUURZAAMHEID
Het is belangrijk dat we zuinig zijn op onze wereld en onze mensen. We moeten onze wereld
in goede staat doorgeven aan de generaties na ons. De klimaatverandering moet koste wat
het kost worden beperkt. Ook Oegstgeest zal daaraan moeten bijdragen. Dit vraagt een
transitie naar duurzaamheid in gebruik van energiebronnen, bewaken van groen en
biodiversiteit, en goed waterbeheer.
Duurzaamheid moet op alle beleidsterreinen van de gemeente Oegstgeest vanaf het begin
een belangrijke plaats innemen.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•
•
•
•
•
•

wil dat de gemeente de overgang naar een schone energievoorziening bevordert, in
samenwerking met de netbeheerder, woningbouwcorporaties en energiecoöperaties, en
de regiogemeenten.
wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door een transitie naar energie
besparende maatregelen zoals led verlichting, zonne-energie etc. in alle openbare
ruimten.
vindt dat scholen duurzaamheid verplicht een plaats moeten geven in het lesprogramma.
vindt het nodig dat de gemeente een ambitieus en innovatief verduurzamingsplan opstelt
voor het eigen vastgoed en voor de verduurzaming van scholen, waarbij de luchtkwaliteit
ook een belangrijk onderdeel moet zijn.
wil een actieve inzet van de gemeente voor het gebruik van eerlijke grondstoffen en
producten, en dat de gemeente opteert om fair trade gemeente te worden.
wil prioriteit geven aan goede voorlichtingscampagnes naar de bevolking over
duurzaamheid, bijvoorbeeld over voedselverspilling, woonhuisaanpassingen en
biodiversiteit.
handhaven en bevorderen van een goede kwaliteit van het woon- en leefmilieu, o.a. door
het beschermen en goed beheren van het cultureel erfgoed (monumenten, landgoederen
etc.).
wil dat de gemeente de kwaliteit van het huidige woon- en leefmilieu in ons dorp
handhaaft en zo mogelijk verbetert. Dit in samenspraak met de bewoners en de partijen
die onze gemeente beheren, ontwikkelen en onderhouden.
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ECONOMIE
Economische activiteit lijkt in Oegstgeest bescheiden. Erg veel grote bedrijven kennen we
hier niet. Mensen die in Oegstgeest werken, werken vooral in de zorg, het onderwijs en in de
detailhandel. En Oegstgeest kent veel zzp’ers.
Het heeft jaren geduurd voordat er duidelijkheid kwam over het MEOB-terrein maar de kogel
lijkt nu door de kerk. Er komt een bedrijventerrein, de Boeg. Een aantal particuliere
ondernemers heeft het terrein gekocht. Progressief Oegstgeest ziet hier graag in de geest
van Bio Science Park een hoogwaardig duurzaam bedrijvenpark verschijnen, duurzaam
ingericht met op duurzaamheid gerichte bedrijven.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•
•
•
•

wil dat de gemeente haar inkoopmacht gebruikt om duurzame innovaties te stimuleren en
te ondersteunen op weg naar een nieuwe circulaire economie.
vindt het van belang dat de gemeente initiatieven rond de opwekking van duurzame
energie en het vermijden van CO2-uitstoot stimuleert. We gaan binnen de gemeente met
elkaar op zoek naar geschikte locaties voor windmolens.
bepleit de oprichting van een platform voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO) in samenwerking met het Platform voor Ondernemers Oegstgeest (PVOO).
wil dat ‘de Boeg’, meer bekend als het MEOB-terrein, duurzaam wordt gemaakt en
duurzaam wordt ingericht. Wij willen dat er energieneutraal wordt gebouwd, zonder
nieuwe gasaansluitingen.
wil dat bedrijven op de Boeg worden gestimuleerd tot “green mobility” en een daarop
gericht bedrijfsvervoersplan maken voor vrachtvervoer en het woon-werkverkeer van
werknemers.
wil winkelleegstand op de Lange Voort en de Kempenaerstraat terugdringen door onder
meer verruiming van de mogelijkheid dienstverleners (juridisch, gezondheidszorg,
creative industry) vrijgevallen winkelruimten te laten huren.

ENERGIE(TRANSITIE) / KLIMAAT
Er ligt een grote opgave voor ons: om klimaatsverandering te beperken, zoals afgesproken in
Parijs, moet Oegstgeest in 2030 op een duurzame wijze 80% van haar eigen energie
opwekken. Om dit te kunnen halen moeten we, in regionaal verband, een concreet plan
opstellen over hoe we dat gaan bereiken: Hoe kunnen we energie opwekken en opslaan en
op het verbruik besparen? De gemeente zal zich hier proactief op moeten stellen in het
contact met de inwoners en met de buurgemeenten: samenwerken is effectiever én
goedkoper.
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Progressief Oegstgeest:
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

wil dat Oegstgeest een fossielvrije gemeente wordt. Daartoe stopt de gemeente
(indirecte) investeringen in en/of subsidies voor fossiele brandstoffen en stoot (indirect)
eigendom in fossiele industrie af, bankiert de gemeente bij een bank die niet in fossiele
industrie investeert, en gaat de dialoog aan met pensioenfondsen die investeren in
fossiele brandstoffen.
wil dat alle nieuwbouw energieneutraal wordt, door goede isolatie, zonnepanelen en/of
warmtepompen. Nieuwbouw wordt niet langer op het aardgasnet aangesloten.
wil met bewoners van elke wijk in gesprek om gezamenlijk een plan opstellen voor
energiebesparing en overschakeling op duurzame warmte.
stelt vervolgens een warmtevisie op vergelijkbaar als ook in Leiden is gebeurd, waarin
per wijk de mogelijkheden tot verduurzaming zijn geïnventariseerd.
hecht eraan dat Oegstgeest samen met de buurgemeenten afspraken met
woningbouwcorporaties en andere verhuurders maakt over het versneld energiezuinig
maken van huurwoningen. De totale woonlasten voor huurders mogen hierdoor niet
stijgen.
bepleit het aanstellen van een wijkambassadeur voor het bevorderen van een
wijkgerichte aanpak voor goede informatie over energiebesparing, het geven van
adviezen aan bewoners, het maken van energiescans en het stimuleren van collectieve
acties.
wil bevorderen dat bedrijven en organisaties samenwerken om energie te besparen en te
verduurzamen, bijvoorbeeld deuren dicht en led-verlichting.
wil ervoor zorgen dat openbare verlichting volledig wordt vervangen door led-verlichting.
ondersteunt initiatieven van burgergroepen die alternatieve mogelijkheden van
energieopwekking en –opslag zoeken, zoals een plan voor Poelgeest met warmtewinning
uit de Klinkenbergerplas.
is tegen het aanleggen van nieuwe grootschalige warmtenetten en richt zich in eerste
instantie op meer duurzame coöperatieve lokale productie.
wil meewerken aan het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen, mits dat geen
kosten of risico oplevert voor de gemeente. Ook mag parkgrond geen kostendrager
worden.
maakt zich hard voor de plaatsing van brede geluidswallen voorzien van zonnepanelen
langs de A44 waardoor we niet alleen energie opwekken maar ook het woonklimaat
verbeteren.
wil dat de gemeente snel inzet op de plaatsing van meer laadpalen en daar innovatief
beleid voor opstelt. Te denken valt aan het plaatsen van laadpunten in lantaarnpalen te
beginnen in nieuwbouwwijken.
wil dat de gemeente met eigenaren en gebruikers van rijks- en gemeentelijke
monumenten in gesprek gaat om te bezien of ook bij deze cultuurhistorisch waardevolle
panden energiebesparing, dan wel -opwekking te verwezenlijken is.

FINANCIËN
Wij staan voor een degelijk financieel beleid. Er staat na oplevering van Nieuw Rijngeest nog
een forse schuld (rond 50 mln) open terwijl er geen opbrengst meer mogelijk is uit verkoop
van grond. De afschaffing van de mogelijkheid precario te heffen slaat een extra gat in de
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begroting. Vanwege het renterisico is de afbouw van de hoge schulden van Oegstgeest
noodzakelijk.
De gemeente kan dan een paar dingen doen. Bezuinigen is er een van. De sociale
voorzieningen en de subsidies aan alle organisaties staan erg onder druk. De afgelopen
jaren zijn we met een stofkam door de uitgaven gegaan. Maar voor Progressief Oegstgeest
is inmiddels de ondergrens bereikt. Een goed niveau van de verschillende voorzieningen,
een sociaal vangnet, en het realiseren van duurzame keuzes zijn voor ons van groot belang.
Wij vinden daarom beperkte verhoging van de gemeentelijke inkomsten, waaronder de
onroerend zaak belasting, acceptabel.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•
•
•
•
•

vindt openheid en transparantie voor een degelijk en betrouwbaar financieel bestuur
absoluut noodzakelijk en vraagt om een inzichtelijke app waarmee inwoners de financiële
ontwikkeling van de gemeente kunnen volgen.
wil dat er een eind komt aan verborgen afspraken met projectontwikkelaars door onder
meer een openbaar (subsidie-)register waarin transparant wordt gemaakt hoe met
gemeentegeld wordt omgegaan, ook van ‘verborgen subsidies’.
wil dat onzekerheden en risico’s helder in kaart worden gebracht bij nieuwe juridische
procedures.
ziet realisme vereist als basis voor de gemeentelijke financiën, maar vindt dat wel
verantwoordelijkheid moet worden genomen voor noodzakelijke investeringen en
uitgaven voor wat nu moet gebeuren, en dat deze niet worden doorgeschoven.
vindt een beperkte verhoging van de OZB bespreekbaar om voorzieningen op peil te
houden en de schuldenlast te verminderen.
kiest voor experimenteren met ‘verbonden participatie’, waardoor inwoners medeeigenaar worden van bepaalde voorzieningen.
wil extra ‘inkomsten’ door innovatie, efficiency en kwaliteitsslag.

GROEN EN DIERENWELZIJN
Groen is een waarde waar wij in ons leven allemaal het belang van inzien. Wij moeten zuinig
zijn op de groene ruimte en kiezen voor ecologische duurzaamheid. Dat betekent dat we het
milieu zo min mogelijk willen belasten, zuinig omgaan met de beschikbare natuurlijke
hulpbronnen, en dierenwelzijn en biodiversiteit belangrijk vinden.
Progressief Oegstgeest:
•

•

wil waar mogelijk meer bomen planten: ter verfraaiing en om de luchtkwaliteit te
verbeteren. De afgelopen jaren zijn veel bomen gekapt en vervangen door kleine nieuwe
bomen. Deze kleine bomen zijn minder effectief in hun bijdrage aan de luchtkwaliteit.
Daarom moeten er meer bomen bijgeplant worden.
wil dat er een duidelijk plan komt ten aanzien van het ecologisch groenbeheer. Onkruid
laten staan is geen ecologisch groenbeheer. Door gerichte aanplant kunnen en moeten
we de diversiteit aan insecten en vogels vergroten. Er komt wat ons betreft een
ambtenaar voor ecologisch groenbeheer.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wil dat de mensen in de beschutte werkplaats (Maregroep) intensief betrokken blijven bij
het groenonderhoud. Waar mogelijk wordt hun bijdrage vergroot.
gaat voorkomen dat gezonde bomen worden gekapt. We kappen alleen bij gevaarlijke
situaties (ziekte, wortelopdruk) of als andere bomen in de verdrukking komen.
Beeldbepalende, monumentale bomen en struiken blijven staan.
wil inwoners en bedrijven stimuleren om onkruid milieuvriendelijk te bestrijden.
wil dat Oegstgeest vuurwerkvrij wordt. De gemeente verzorgt zelf twee keer per jaar een
(grote) vuurwerkshow (op Oudejaarsnacht en midden in de zomer).
wil onnodige lichtvervuiling reduceren, de sierverlichting rond het gemeentehuis gaat ’s
nachts uit, en er wordt gekeken waar verlichting beter en gerichter gebruikt kan worden.
Verlichting voor sociale veiligheid blijft aan.
wil ondersteuning voor buurtbewoners die hun straat of buurt willen vergroenen.
vindt dat groen buurtbeheer zichtbaar moet worden gemaakt, bijvoorbeeld met het
tegelopschrift ‘Dit groen wordt door de buurt beheerd’.
wil dat bij het beheer van het gemeentelijke groen biodiversiteit en bescherming van
dieren en hun leefgebieden voorop moet staan.
zet in op een effectieve bestrijding van de blauwalg in de Klinkenbergerplas.
wil de zichtbaarheid van hondenlosloopplaatsen verbeteren.

JEUGD / JONGEREN
Kinderen en jongeren doen ertoe in Oegstgeest. Zij hebben de toekomst en zij zijn de
toekomstige inwoners van onze gemeente. Een goed en breed toegankelijk aanbod van
jeugd- en jongerenwerk is belangrijk naast goede scholen en verenigingen. We gaan daarbij
uit van wat onze jongeren zelf kunnen en willen. We waarderen onze jeugd om de bijdragen
die ze leveren aan onze samenleving zoals het inzamelen van papier en kerstbomen maar
ook de grote inzet van de jongeren in het trainen en begeleiden van jongere kinderen binnen
verenigingsverband.
Voor veel jongeren is ‘hangen’ een zinvolle tijdsbesteding, tegelijk kunnen anderen dat ervaren als overlast. Hier is een rol weggelegd voor ouders, bewoners die er last van hebben,
het jongerenwerk en de wijkagent. Sancties, zoals HALT, zijn een laatste middel. Komen
onze jongeren echt in de problemen, dan is het belangrijk dat vroegtijdig te signaleren en
vooral snel te helpen.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•
•

wil voldoende groene speelplekken voor kinderen en jongeren van álle leeftijden creëren.
In elke wijk een (trap)veldje. Voor ‘oudere jongeren’ zijn er hangplekken.
zet zich in voor een kindertoets bij ieder bestemmingsplan om veiligheid voor kinderen
beter te waarborgen.
bepleit een jongerenbudget: jongeren worden door de gemeente actief uitgedaagd om
positieve initiatieven te nemen. Jongeren kunnen ideeën indienen die zij zelf willen
uitvoeren. De gemeente zorgt ervoor dat zij hun ideeën kunnen uitvoeren.
wil het sociaal beleid verruimen zodat meer kinderen en jongeren hulp kunnen krijgen uit
de bijzondere bijstand.
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•

•

•
•
•

ziet de gemeente ervoor verantwoordelijk dat iedere jongere de hulp krijgt die hij of zij
nodig heeft en dat alle gelden die de gemeente hiervoor krijgt ook daadwerkelijk aan
jeugdzorg uitgegeven wordt. Ook kinderen zonder geldige verblijfsdocumenten krijgen
recht op jeugdhulp.
vindt dat een jongere tijdig moet worden doorverwezen naar specialistische hulp als het
nodig is. Regionale samenwerking is nodig bij de inkoop van de bovenregionale en
regionale jeugdzorg. Deze samenwerking moet het mogelijk maken dat er per gezin/kind
één plan van aanpak en één contactpersoon komt.
wil voorkomen dat er wachtlijsten voor jeugdzorg blijven bestaan of opnieuw ontstaan.
wil dat jongeren hier kunnen blijven wonen, doordat er voor hen betaalbare woonruimte
is.
wil dat alle kinderen opgroeien in een veilige omgeving met respect voor inclusiviteit.

OMGEVINGSWET
Naar verwachting zal binnen enkele jaren één samenhangende Omgevingswet in werking
treden. Dit is de nieuwe wet voor de fysieke leefomgeving, die de wetgeving en regels voor
ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bij elkaar brengt. De wet regelt
daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Met minder maar
overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en
vragen van vertrouwen.
In dit kader is ook Oegstgeest verplicht een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan op te
stellen, waarin alle bestaande bestemmingsplannen en alle andere regelgeving op ruimtelijk
gebied worden ondergebracht. Deze opgave vraagt om een goede en pro-actieve
samenwerking met de regiogemeenten en allerlei andere belanghebbenden, zoals de
provincie, het waterschap, de veiligheidsregio en de omgevingsdienst. Een enorme operatie,
die de komende tien jaar vorm krijgt en vergelijkbaar is met de stelselherziening die de
afgelopen periode in het sociale domein heeft plaatsgevonden.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•
•
•
•
•

spreekt zich uit voor een ambitieuze maar zorgvuldige incorporatie van de nieuwe
omgevingswet in Oegstgeest.
wil dat de rechtspositie van inwoners van Oegstgeest voldoende gewaarborgd zijn.
Termijnen om te reageren op voorgenomen activiteiten moeten voldoende ruim zijn
(minimaal 6 weken).
vindt participatie van burgers en andere belanghebbenden van groot belang.
vindt dat bij de invulling van de omgevingswet een toets op een gezonde en
aantrekkelijke woonomgeving hoort met bescherming van natuur, groen en het cultureel
erfgoed in het woongebied.
wil dat bij beoordeling van vergunningsaanvragen voor nieuwe bedrijvigheid de
consequenties voor de leefomgeving standaard moeten worden meegewogen.
bepleit dat Oegstgeest zich intensief inzet om de uitstoot van fijnstof en geluidsoverlast
van de A44 te beperken, onder andere door het plaatsen van geluidsschermen met
zonnepanelen.
verlangt dat de gemeente Oegstgeest zich intensief verzet tegen de groeiende overlast
van Schiphol.
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ONDERNEMERS
Midden- en kleinbedrijf en de middenstand zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en
dragen daardoor bij aan een goede mix van wonen en werken en de leefbaarheid van
Oegstgeest. Net zoals de grotere bedrijven als Avery Dennison, Ecolab, Airbus, Marente,
Centrum 45, Corpus en Hilton Garden Hotel en de bedrijven in het Bio Sciencepark.
Regelmatig contact tussen gemeente en bedrijfsleven voor afstemming en ondersteuning is
belangrijk. Bijvoorbeeld over de veiligheid en de bevoorrading van de winkelgebieden aan
Lange Voort en de Kempenaerstraat, winkeltijden, toegankelijkheid voor minder-validen,
voldoende fietsparkeermogelijkheden, de aanpak van criminaliteit en vergroening van
winkelstraten. Progressief Oegstgeest vindt de bereikbaarheid, de leefbaarheid en het imago
van de Boeg (voorheen MEOB-terrein) van grote betekenis.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•
•
•

wil dat de gemeente ondernemers, met name zij die zich op duurzame bedrijvigheid en
duurzame producten en diensten richten, uitdaagt om in Oegstgeest te investeren en
nieuwe werkgelegenheid te creëren.
wil dat de gemeente in samenwerking met plaatselijke ondernemers zich sterk maakt
voor leerbanen zodat jongeren een start op de arbeidsmarkt kunnen maken.
wil dat er op de Boeg een bedrijvencentrum /verzamelgebouw komt voor startende
ondernemers en creatieve bedrijvigheid.
wil dat de gemeente haar betrokkenheid bij Economie071 verdiept.
indien gewenst draagt de gemeente bij aan de organisatie van “broodfondsen” voor
zpp’ers.

ONDERWIJS
Progressief Oegstgeest zoekt goede samenwerking met de scholen om de kwaliteit,
diversiteit en toegankelijkheid van het onderwijs in de gemeente te waarborgen en te
verbeteren.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•
•

wil vakleerkrachten voor muziek, lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, natuur en
milieu, en levensbeschouwing behouden.
wil jongeren die ‘uit de boot vallen’ opzoeken, aandacht geven en nieuwe kansen bieden.
wil dat alle kinderen met een achterstand terecht kunnen bij de Vroeg en Voorschoolse
opvang.
wil de Leo Kannerschool in Oegstgeest houden.

11

info@progressiefoegstgeest.nl
www.progressiefoegstgeest.nl

•
•
•

heeft bijzondere aandacht voor kinderen van migranten: zij moeten evenveel kansen
krijgen als andere kinderen.
wil ook volwassenen (een tweede) kans geven om een achterstand in taal of anderszins
weg te werken.
wil bevorderen dat alle kinderen, ook die van vluchtelingen, zwemles krijgen.

OUDEREN
Er komen steeds meer ouderen en gelukkig worden ze steeds ouder en nog een behoorlijke
tijd met een goede kwaliteit van leven. Zij hebben een sociaal netwerk en ondernemen nog
van alles. Veel van hen doen vrijwilligerswerk of verrichten mantelzorg aan familie, buren en
vrienden.
Maar de ouderdom komt ook met ongemakken. Velen krijgen aan het eind van hun leven te
maken met ziekte en beperkingen. Het aantal dementerenden zal fors toenemen.
Eenzaamheid is een fors probleem. Veel ouderen hebben hulp, zorg en ondersteuning
nodig. Zeker nu zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Seniorenbeleid is ook een zaak van de gemeente Oegstgeest. Inzet daarbij is dat ouderen
regie houden op hun eigen bestaan.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

heeft zorg voor de kwetsbaarheid van ouderen.
wil dat er meer leeftijdsbestendig gebouwd wordt, betaalbaar en in de buurt van
voorzieningen, bijvoorbeeld in Overgeest.
ijvert ervoor om de voorzieningen voor ouderen op peil te houden.
wil blijvende subsidie voor Radius.
vraagt aandacht voor toegankelijke communicatie met ouderen die niet vertrouwd zijn
met digitale kanalen of belemmerd worden door een gezichtsbeperking.
vraagt aandacht voor (verborgen) armoede onder ouderen. Niet iedereen heeft een goed
pensioen.
wil mensen met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm tegemoetkomen als er
sprake is van een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen.
steunt initiatieven als de Stichting Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest om
eenzaamheid terug te dringen.
wil dat bij de uitvoering van het verkeer- en vervoerplan rekening wordt gehouden met de
veiligheid van de ouderen, vooral de voetganger en fietser, en met de bereikbaarheid
voor ouderen van belangrijke bestemmingen.
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REGIO
Progressief Oegstgeest stelt zich open op naar de regio. Krachten bundelen en
samenwerking versterken is in het belang van zowel de regio als van de inwoners van
Oegstgeest. Voor Progressief Oegstgeest gaat het om samenwerking op het gebied van de
economie, de bereikbaarheid, de duurzaamheid, de gezonde en vitale leefomgeving, de
sociale samenhang, de voorzieningen en wonen en groen. Wij willen geen zelfstandigheid
ten koste van alles. Voor ons staat het behoud van Oegstgeest als gemeenschap centraal.
Daarvoor is behoud van het huidige (hoge) voorzieningenniveau op gebied van sport, cultuur
en verenigingsleven essentieel.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•

•
•

kiest voor behoud van identiteit en de hechtheid van de Oegstgeester gemeenschap.
wil inzetten op behoud van het niveau van de lokale voorzieningen.
kiest voor samenwerken in de regio in een democratische bestuursvorm voor onze
gemeenschap, met waarborgen voor invloed en controle. Progressief Oegstgeest
onderschrijft daarmee de visie op de samenwerking in de Leidse regio die in september
2017 door de fractievoorzitters in de Gemeenteraad is opgesteld en door de
gemeenteraad is onderschreven.
wil bevoegdheden op terreinen die beter op regionaal niveau kunnen worden opgepakt,
zoals regionale economie, regionale werkgelegenheid en regionale duurzaamheid
overdragen.
vindt op termijn een fusie met Leiden e.o. bespreekbaar.

SOCIAAL
Iedereen die kan werken, werkt. Oegstgeestenaren die dat nodig hebben, helpen we bij het
aan werk komen en als er even geen baan voor hen is, doen ze vrijwilligerswerk dat hen in
hun waarde laat. Voor mensen die weinig verdienen komt er meer ondersteuning.
Overschotten in de jaarrekening moeten behouden blijven voor de zorg en sociaal beleid.
Eenzaamheid is ook in Oegstgeest een groeiend probleem dat schreeuwt om een oplossing.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•
•
•

wil dat iemand gaat werken als er werk is. We zijn streng aan de poort van de bijstand.
wil participatie, zorg en ondersteuning in een gezamenlijk traject.
wil mensen laten helpen bij het aanvragen van allerlei voorzieningen, toelages en
regelingen.
steunt Oegstgeestenaren die net iets meer verdienen dan de bijstandsnorm, net als in de
regio, met bijzondere bijstand en andere regelingen.
zorgt ervoor dat elke eenzame oudere, die dat wil, wekelijks bezoek krijgt van een
vrijwilliger.
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•
•
•
•

verbetert de vervoersvoorziening voor mensen die niet meer met het OV kunnen.
steunt initiatieven als de Stichting Langer Zelfstandig leven om eenzaamheid terug te
dringen.
wil een innovatiebudget om nieuwe zorginitiatieven op weg te helpen.
creëert werkplekken voor mensen met een beperking en/of handicap.

SPORT
Sport is meer dan vrijetijdsbesteding. Voor Progressief Oegstgeest is het ook ontmoeting,
versterkt het de sociale samenhang en is het een vorm van preventieve gezondheidszorg.
Belangrijk voor een vitaal Oegstgeest. Daarom is het belangrijk dat hiervoor genoeg
gelegenheid is. Progressief Oegstgeest vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor
voldoende basisvoorzieningen en voor de instandhouding van de beschikbare
voorzieningen. Tegelijkertijd stimuleert zij de onderlinge samenwerking van
sportverenigingen en met andere organisaties zoals scholen en kinderopvang omdat dit kan
leiden tot een efficiënter gebruik van accommodaties. Zwemmen is de sport die een mens
lang kan beoefenen, van jong tot zeer oud. Progressief Oegstgeest heeft de acties voor
behoud van een eigen zwembad van begin af aan actief ondersteund.
Een ontmoetingsruimte is belangrijk voor een rijk verenigingsleven. Wij willen dat de
gemeente actief stimuleert dat (semi)openbare ruimtes, tegen redelijke kosten toegankelijk
zijn voor de activiteiten van clubs, verenigingen en groepen.
Progressief Oegstgeest
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wil de samenwerking tussen sportverenigingen onderling en de samenwerking met het
onderwijs, de naschoolse opvang, fitnesscentra en zorginstellingen stimuleren.
wil dat binnen de buitenschoolse opvang (BSO) ruime mogelijkheden zijn om met de
kinderen te sporten. Wij willen een Sport BSO bevorderen.
pleit voor een kennismakingsprogramma bij verschillende sportverenigingen voor alle
leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.
wil de deelname van migranten jongeren – en vooral meisjes! - aan sportverenigingen
extra stimuleren
wil reële, niet te hoge huren voor ruimtes en sportvelden.
ondersteunt het plan van de herinrichting van sportpark De Voscuyl en wil dat de
gemeente de helft van de kosten voor haar rekening neemt.
wil zwembad Poelmeer behouden voor de toekomst voor recreatie en zwemles.
wil dat de gemeente Oegstgeest haar verantwoordelijkheid neemt en in regionaal
verband bijdraagt aan sportvoorzieningen, zoals de schaatsbaan.
wil ‘gezonde’ sportkantines bevorderen, dus vooral gezonde voeding en een
terughoudend alcoholbeleid.
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VERKEER / MOBILITEIT
De verkeerssituatie in Oegstgeest kan en moet beter. Er is nu een verkeer- en vervoerplan
aangenomen met allerlei maatregelen. Progressief Oegstgeest pleit er voor om de
fietsonderdelen daarvan als eerste uit te voeren, want er gebeuren relatief veel ongelukken
met fietsers. Een aantal fietspaden moet verbeterd worden en bij de herinrichting van de
wegen in woonwijken moeten voetganger en fietser centraal staan.
Openbaar vervoer is een voor iedere inwoner van Oegstgeest toegankelijke
basisvoorziening. Noodzakelijk voor hen voor wie lopen, fietsen of auto geen optie (meer) is.
De gemeente zal bij de provincie blijven aandringen op openbaar vervoer dat aansluit bij de
behoefte, ook buiten ‘kantooruren’. De gemeente moet blijven bepleiten dat de plannen voor
een hoogwaardig regionaal OV-net niet ten koste zullen gaan van de lokale bereikbaarheid
per OV van woonwijken, winkelcentra en medische, sociale en culturele voorzieningen. Wij
vinden het belangrijk dat het busvervoer dat de welzijns- en zorginstellingen verzorgt, zoals
de bus van Van Wijckerslooth en de Boodschappenbus, blijft bestaan en waar noodzakelijk
wordt uitgebreid.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pleit ervoor dat bij de uitvoering van het verkeer- en vervoerplan de veiligheid van
voetganger en fietser en openbaar vervoer voorop staan
wil veiliger fietsroutes naar grotere school- en werklocaties, bijvoorbeeld de rotondes op
de Rijnzichtweg, de Abtspoelweg en de Willibrordrotonde.
pleit ervoor om op de Terweeweg eenrichtingverkeer in te voeren.
vraagt de gemeente om samen met elke school een plan te maken voor het verbeteren
van de verkeersveiligheid rond de school. Met verkeerstechnische maatregelen voor
veilige schoolroutes en met gedragsregels voor de ouders. We promoten veilig
fietsgebruik door scholieren (voorlichting over mobieltjes).
wil dat tijdens de breng- en haaltijden van basisscholen de straten rond de school autovrij
zijn. Wij stimuleren ouders en kinderen om 'op voeten en fietsen' naar school te gaan.
pleit er bij de gemeente voor dat bij het strooien in de winter de hoofdfietsroutes prioriteit
krijgen, net als de hoofdwegen en de buslijnen.
wil dat de gemeente, voor de verkeersveiligheid, zoveel mogelijk paaltjes weghaalt van
fietspaden of ze goed zichtbaar maakt.
wil gemeentelijke fietsparkeernormen voor bedrijven, winkelcentra en voorzieningen,
zodat er ruim voldoende fietsparkeerplaatsen zijn.
vraagt de gemeente het netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto’s uit te breiden,
om zo elektrisch rijden te stimuleren. De elektriciteit is uiteraard opgewekt met zon- of
windenergie.
vindt dat de gemeente op regionaal niveau moet aandringen op elektrische bussen in het
openbaar vervoer.
wil dat de gemeente vervuilende auto’s weert. Alleen de schoonste vrachtwagens en
bestelbusjes mogen het dorp in.
wil dat de tweede brug naar Poelgeest snel wordt gebouwd, net als de fietsbrug naar
Valkenburg.
wil onderzoek naar de mogelijkheden om de parkeerdruk in Oegstgeest, in het oude
dorp, Poelgeest en Buitenlust, te verminderen.
wil een mobiliteitsonderzoek voor ingebruikname van het terrein van de Boeg (voorheen
MEOB-terrein), om nieuwe knelpunten tijdig te voorkomen.
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VLUCHTELINGEN
Wij willen dat onze gemeente een ruimhartig beleid voert ten aanzien van mensen die op de
vlucht zijn voor oorlogsgeweld, onderdrukking of om andere legitieme redenen. Tijdens de
grote toestroom van vluchtelingen in 2015 en 2016 bleek daar in de gemeente Oegstgeest
een breed draagvlak voor te bestaan. Progressief Oegstgeest wil ook nu solidariteit tonen en
statushouders kansen bieden voor een veilig en beter bestaan. De regionale aanpak werkt
hierin goed.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•
•
•
•
•

wil dat er meer sociale huurwoningen worden gebouwd voor de huisvesting van
statushouders, naast de vraag die er toch al is.
wil goede mogelijkheden bieden voor het leren van de Nederlandse taal en integratie in
de Nederlandse samenleving
onderzoekt de mogelijkheid van regelarme bijstand, zodat vluchtelingen al snel wat werk
kunnen doen en wat geld kunnen verdienen, volgens het voorstel van Jetta Klijnsma. Dit
is goed voor de taal en de integratie.
wil bijzondere bijstand voor statushouders zodat zij geholpen worden bij de betaling van
contributie van een sportvereniging en andere sociale activiteiten.
wil uitbreiding van het aantal plaatsen in de Vroeg en Voorschoolse Educatie om zo de
ontwikkelingskansen van vluchtelingenkinderen te verbeteren.
wil voor vluchtelingenleerlingen een schakelklas om de Nederlandse taal beter te leren,
zodat ze later beter kunnen doorstromen in het onderwijs.
wil dat de gemeente zich actief inzet voor zwemles voor nieuwkomers.

WATERBEHEER
De kans op wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering neemt toe in Oegstgeest.
Naast een actief duurzaamheidsbeleid vraagt waterbeheer aandacht en (veel) geld. Het is
van belang dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en, samen met het
waterschap en in afstemming met de buurgemeenten, een integraal waterplan maakt,.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•
•

wil wateroverlast beperken door in het “Oude Dorp” en in bouwplannen zoals bij het
voormalige ASC-terrein aan de Duivenvoordenstraat water meer ruimte te geven.
wil dat woningen, gebouwen en terreinen zoveel mogelijk water opvangen, bufferen en
infiltreren op hun eigen gebied en zo min mogelijk lozen in het riool, op straat, in de sloot
of omliggende terreinen.
stimuleert het omvormen van geschikte daken naar groene daken. De gemeente geeft
het goede voorbeeld.
stimuleert het ‘ont-stenen’ van voor- en achtertuinen, en wil zo nodig een ‘tegeltax’
invoeren.
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WERK en WERKGELEGENHEID
De werkloosheid in Oegstgeest is laag, ongeveer 5%. Opvallend genoeg zijn het vooral
jongeren die zonder werk zitten: de werkloosheid onder hen is 10%. Oegstgeest kent veel
ondernemers, die het dorp levendig houden. Daarnaast heeft ook Oegstgeest een groeiend
aantal ZZP’ers. Veel van hen gaat het goed, maar er is ook verborgen armoede onder
ZZP’ers.
Progressief Oegstgeest wil dat de gemeente bij haar aanbestedingen meeweegt hoeveel
banen voor arbeidsgehandicapten de aanbieder kan leveren. Wij willen dat de gemeente ook
zelf bekijkt of ze arbeidsplaatsen beschikbaar heeft voor mensen met een beperking. De
kennis van de beschutte werkplaats (de Maregroep) kan hierbij helpen. Bij aanbesteding
door de gemeente weegt duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zwaar
mee.
Naast betaalde banen vervult vrijwilligerswerk een belangrijke functie. Ook deze vorm van
werk geeft structuur, betekenis en eigenwaarde. Het kan een stap zijn op weg naar betaald
werk, het heeft maatschappelijke betekenis, het is nodig of het is gewoon leuk.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•

•

•

wil dat de gemeente een voorbeeldwerkgever wordt op het punt van diversiteit, onder
meer door anoniem solliciteren.
geeft iedere werkloze jongere die een beroep doet op de gemeente werk en/of een
opleiding. Niets doen is geen optie.
wil met het bedrijfsleven afspraken maken over het in dienst nemen van jongeren,
ouderen, laaggeschoolden en personen met een handicap. Daarbij sociale
ondernemingen voorrang geven bij aanbestedingen (keurmerk Prestatieladder Socialer
Ondernemen - PSO).
wil dat de gemeente in samenspraak met sport- en culturele verenigingen mogelijkheden
voor vrijwilligerswerk creëert voor uitkeringsgerechtigden die kunnen werken. En vindt
het belangrijk dat voor mensen die (nog) geen kans maken op betaald werk naar
alternatieven wordt gezocht: scholing, participatiebanen, seniorenbanen,
leerwerkplekken, stageplaatsen of vrijwilligerswerk.
wil in overleg met ondernemers en organisaties in het dorp zoeken naar laaggeschoold
en laagproductief werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

WIJKEN
Wij willen zowel de inwoners als zij die hier alleen werken meer betrekken bij wat er speelt in
hun directe omgeving. In wijken die dat willen nemen Oegstgeestenaren het heft in eigen
hand. Wijkbewoners weten heel goed wat de wijk nodig heeft. Niet overal hetzelfde groen en
niet overal hetzelfde (magere) onderhoud. Progressief Oegstgeest geeft wijken Buurtrechten.
De aanbesteding van groen, onderhoud en wijkaanpassingen mag de buurt zelf doen, als de
bewoners dat willen.
17

info@progressiefoegstgeest.nl
www.progressiefoegstgeest.nl

Progressief Oegstgeest wil duurzaam met de bebouwde en onbebouwde ruimte omgaan en
daarbij de belangen van haar gebruikers (inwoners, ondernemers) zorgvuldig wegen. Met
ons ruimtelijk perspectief geven wij daar inhoud aan.
We willen ruimte die inspireert én prikkelt en die flexibel genoeg is om zich aan te passen
aan veranderende omstandigheden en de behoeften van de Oegstgeester samenleving. Dit
betekent dat ons ruimtelijk perspectief zich richt op een levendige ruimtelijke omgeving en
het gebruik daarvan voor wonen, werken en recreëren.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•
•
•
•
•

voert buurtrechten in en geeft wijken die dat willen zeggenschap over groen en inrichting
van de wijk, ondersteund door een gemeentelijke opbouwwerker.
wil een goede OV ontsluiting van Poelgeest.
maakt groen gevarieerder en voorziet in meer speelplekken in Haaswijk.
wil voor elke wijk een wijkveiligheidsplan. Samen met bewoners en politie identificeert de
gemeente onveilige punten en door samen te werken zoeken we effectief naar
oplossingen.
pleit voor de verplichting om alle nieuwe woningen te laten voldoen aan het
politiekeurmerk Veilig Wonen (inbraakpreventie). Bij bestaande bouw stimuleren we dit
met gerichte acties.
wil dat de gemeente projecten die de sociale samenhang in wijken bevorderen
(financieel) ondersteunt, bijvoorbeeld ‘de tuin van Oegstgeest’.
wijken krijgen een aparte, eigen pagina op de website van de gemeente Oegstgeest.

WONEN
Progressief Oegstgeest wil een woonvisie laten ontwikkelen met voorrang voor sociale en
levensloopbestendige woningbouw, en duurzaamheid en veiligheid in wijken. Wij hebben
hier vaak aandacht voor gevraagd en deze lijn willen we doorzetten. De beperkte ruimte die
Oegstgeest heeft moet optimaal gebruikt worden.
De woningbouwcorporaties zullen hierbij ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen.
Oegstgeest moet geen dorp worden van alleen maar rijke mensen. Sociale diversiteit is heel
goed voor het dorp!
Met de vergrijzing groeit de behoefte aan levensloopbestendige woningen, in de buurt van
voorzieningen, die bovendien onderling contact en onderlinge hulp bevorderen.
Progressief Oegstgeest wil inzetten op omvorming van bestaande objecten tot goede
huisvesting voor ouderen, al dan niet met een beperking.
Denk aan de huisjes in het Hofbrouckerpark, Van Wijckersloot, maar ook aan het nieuw te
ontwikkelen Overgeest achter het gemeentehuis.
Progressief Oegstgeest:
• wil een gedifferentieerd en levensloopbestendig aanbod van woningen.
• kiest bij de toewijzingen van woningen voor de outsiders op de woningmarkt: starters,
senioren en mensen met een (psychiatrische) beperking.
• kiest ervoor om statushouders urgentie te blijven verlenen.
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•
•
•
•
•

•
•

spreekt met woningcorporaties af om woningen bij renovatie of nieuwbouw zoveel
mogelijk energieneutraal te maken (voor 2020 naar gemiddeld energielabel B)
kiest ervoor om nieuwbouwprojecten gas-loos te bouwen.
wil leegstand actief tegengaan.
wil mogelijkheden voor hergebruik laten onderzoeken, voordat een pand een
sloopvergunning krijgt.
wil het bestaande parkachtige gebied aan de Hofdijck-Hofbrouckerlaan behouden als een
groene kwaliteitsparel. Als herontwikkeling noodzakelijk is, dan staan sociale
woningbouw en zorgfunctie daarin centraal, maar netto mag er niet minder groen
overblijven.
wil in Overgeest nieuwe levensloopbestendige woningen met 30% sociale woningbouw.
wil meer nadruk op sociale woningbouw.

ZORG
Iedereen krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft en wanneer iemand is aangewezen op zorg
moet die zorg altijd worden geleverd. Progressief Oegstgeest wil zoveel als mogelijk uitgaan
van eigen kracht, mantelzorg en sociale netwerken. Omdat we willen dat dit succesvol
verloopt, moet de zorgvrager ondersteund worden door professionals. Progressief
Oegstgeest vindt dat de gemeente haar rol bij het inrichten van de zorg actief moet
oppakken. Wij gaan uit van gemeenschappelijke voorzieningen als het kan en maatwerk als
het moet. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de zorgvrager te maken krijgt met één en
dezelfde contactpersoon, die deskundig is op alles wat met zorg te maken heeft.
Progressief Oegstgeest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zorgt voor een toegankelijk en deskundig zorgloket, waar de hulpvrager snel informatie
krijgt en een eigen contactpersoon heeft.
heeft zorg voor de kwetsbaarheid van specifieke doelgroepen, waaronder ouderen.
zet in op snelle en passende hulp voor jongeren in psychische nood.
zet jaarlijks verzorgenden en verpleegkundigen in het zonnetje.
wil dat respijtzorg (tijdelijke vervangende zorg) voor mantelzorgers voldoende
beschikbaar is.
gebruikt overschotten bij zorg en welzijn om de zorg in volgende jaren te verbeteren.
voorkomt dat Oegstgeestenaren door een stapeling van eigen bijdragen en andere
zorgkosten in de problemen komen.
geeft zorgcoöperaties en burgerinitiatieven als Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest de
ruimte.
wil een innovatiebudget om nieuwe zorginitiatieven op weg te helpen.
zorgt voor een ombudsman met passende bevoegdheden om problemen van
zorgvragers met de gemeente te onderzoeken.
waakt over de privacy van zorgvragers.
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