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LeidschendamVoorburg

‘Laat u zich bij het stemmen
op 19 maart leiden door
wat de VVD LeidschendamVoorburg als grootste partij
al vele jaren hier in onze
mooie gemeente heeft
bewerkstelligd. Bekwame
wethouders en fracties,
collegiale samenwerking
met andere partijen, een
uitstekend financieel beleid,
goed onderhoud van ons
groen en service aan onze
inwoners. Echt, de VVD
Leidschendam-Voorburg
verdient uw stem. U zult er
baat bij blijven hebben.
Charles Corver.
ex-fractievoorzitter VVD

GOED ONDERWIJS
GEEF JE VOOR DE KLAS
NIET OP EEN WACHTLIJST

GRATIS PARKEREN,
MAAR NIET VOOR
EEN STOPLICHT

Thuis in
Leidschendam-Voorburg

Lijsttrekker Heleen Mijdam:

‘Iedereen kan zich
hier thuis voelen’
In het verkiezingsprogramma
2014-2018 besteedt de VVD
Leidschendam-Voorburg
aandacht aan de:
• Groene stad
• Recreatieve stad
• Veilige stad
• Ondernemende stad
• Bereikbare stad
• Sociale stad
• Gezonde stad
• Lerende stad
• Betrouwbare stad

UW VVD-THUISTEAM:
VEELZIJDIG EN
VOORTVAREND

Goed wonen in een mooie gemeente, met lage lasten en goede
voorzieningen. Kortom: een aantrekkelijke stad, waarin iedereen zich thuis voelt. Dat stelt VVD-lijsttrekker Heleen Mijdam
zich ten doel voor de komende vier jaar in het gemeente
bestuur. “Daarnaast is de VVD Leidschendam-Voorburg thuis in
onze gemeente. Als grootste lokale partij hebben we bewezen
een betrouwbare partner te zijn, die weet wat er speelt en
borg staat voor een realistisch en evenwichtig (financieel) beleid. Dat is waar inwoners en ondernemers op kunnen rekenen,
ook in de toekomst.”
af het allereerste begin in 1980 haar
politieke vizier gericht op ontwikkeling en burgerparticipatie. Aanvankelijk
als raadslid, de afgelopen vier jaar als
wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling,
Recreatie & Toerisme, Monumenten,
Archeologie en Cultuurhistorie. “Leidschendam-Voorburg is zijn plek in de
regio dubbel en dwars waard”, stelt ze.
“Echter, een stad is nooit af. Fijn wonen
en werken vandaag gunnen we toch
ook toekomstige generaties?”

Lees het gehele programma op
www.thuisinleidschendamvoorburg.nl

gelijks. Maar bij de pakken neerzitten is
niet haar stijl. “De economische realiteit
zie ik als een uitdaging om met heel andere vaardigheden, samenwerking en
veel creativiteit toch projecten van de
grond te krijgen. De Vliet zie ik als een
goudader in Leidschendam-Voorburg.
Op en langs de Vlietoevers zijn veel initiatieven denkbaar op het gebied van
recreatie, toerisme en cultuurhistorie.
Alle drie voeden ze onze welvaart en
ons welzijn.”
Samen ondernemen

Naast initiatieven rond de Vliet de ruimte geven, bewaakt ze de ontwikkelingen
‘aan de Haagse overzijde‘ scherp. Natuurlijk moeten we oog hebben voor
wensen en belangen in de regio. Meedenken en meedoen in regioverband is
dan ook van groot belang om de voordelen van Leidschendam-Voorburg voor
particulieren en bedrijven te waarborgen. Met samen ondernemen en ondernemend zijn, lukt ons dat vast.”
Het verkiezingsprogramma biedt hiertoe veel aanknopingspunten. Als altijd maakt
de VVD zich
hard
voor

gratis parkeren en een goede bereikbaarheid. Ook staat van oudsher financiële degelijkheid hoog in het vaandel.
impulsen voor banen

Heleen: “Met de VVD in het college zijn
we er ondanks economische tegenwind
in geslaagd om de lasten niet te verhogen, de gemeente financieel gezond
te houden en investeringen uit te voeren.” De economie krijgt verder nog een
duwtje met onder meer een ruimere
zondag
openstelling, minder regels en
een servicegericht ondernemersloket.
“Bij dat alles willen we ook een veilige
stad zijn. Een stad waar inwoners eigen
verantwoordelijkheid nemen en waar je
veilig over straat kunt. Want alleen dan
kun je je thuis voelen.”

Heleen Mijdam,
met hart en ziel aan
Leidschendam-Voorburg
verbonden.

‘Goed wonen,
werken en
recreëren in een
mooie en veilige
stad. Met lage
lasten en blijven
investeren in
kwaliteit. Dat
staat voor de
VVD centraal’

Met het programma ‘Thuis in
Leidschendam-Voorburg’ maakt de VVD
een duidelijke keuze voor de kwaliteit
van onze groene woonstad. Dat betekent net als thuis dat het er fijn is om
te wonen, te werken en te ontspannen.
Daarbij krijgt het initiatief en het ondernemerschap van mensen zelf zo veel
mogelijk de ruimte. Actief meedoen
staat bij de VVD voorop. Of het nu gaat
om werk, sport en cultuur of medische
en sociale voorzieningen. “Leidschendam-Voorburg staat in de Top 10 van
beste woongemeenten van Nederland.
Die score willen we behouden en waar
mogelijk verbeteren!”, zegt Heleen Mijdam.

Er is dus altijd veel werk aan de winkel.
Ze gaat de uitdaging graag opnieuw
aan. “Ik weet hoe belangrijk de woonomgeving is voor veel mensen. Wanneer er plannen zijn om iets in hun
woonomgeving te veranderen, is het
voor mij vanzelfsprekend omwonenden
er in een heel vroeg stadium bij te betrekken. Afgelopen tijd is dat gebeurd
bij de herontwikkeling van Rustoord, de
Sonneruyter, Buitenplaats Eemwijk en
Klein Plaspoelpolder. Bewoners hebben
veel praktische informatie aangedragen en, uiteraard, ook wensen aangegeven. Deze wijze van werken biedt veel
voordelen: betere verstandhouding,
een beter product en een snellere realisatietijd. Het gaat niet om de stenen,
maar om het bouwen voor de wensen
van mensen: senioren, gezinnen, starters of ondernemers.”

Gedreven bestuurder

Heleen is een gedreven bestuurder.
Geboren in Den Haag en getogen in
Leidschendam-Voorburg heeft ze van-

Goudader

Dat de economische situatie wel eens
spelbreker kan zijn, ervaart Heleen da-

FOTO: CHARLES GROENEVELD.

Werk aan de winkel

STEM 19 MAART LIJST 1

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

Top10 Woonstad
Leidschendam-Voorburg scoort hoog in
de Top10 van beste woongemeenten. “Inwoners en bedrijven blijken onze groene
stad te waarderen”, ervaart VVD-lijsttrekker Heleen Mijdam. “Dat leidt tot veel
nieuwe initiatieven.”

GROENE STAD
Zo heeft het bestuur van Houtzaagmolen De
Salamander veel ideeën om het monument
aantrekkelijker te maken voor bezoekers.
“Dat betekent een impuls voor de vrijetijds

GEZONDE STAD

economie. De afgelopen jaren heeft de VVD
op dit terrein al veel weten te bereiken. Daar

VVD team speelt thuiswedstrijd

gaan we dus mee door. Evenals met het
voorbereiden van nieuwe woningbouw
projecten. Projecten met veel verschillende

Investeren in sport = investeren in mensen.

en dus goed voor jong en oud. De VVD

typen woningen, zoals in Leidschendam

De VVD heeft daar de afgelopen vier jaar

vindt het dan ook van het grootste belang

Centrum en de Duivenvoordecorridor, zor

hard aan gewerkt. Denk aan de investe

dat er geïnvesteerd blijft worden in onze

gen er voor dat mensen hier blijven wonen

ringen in de turnhal, zwembad de Fluit en

sportvelden en sportparken. Zo ligt er bij

óf komen wonen. De aantrekkende huizen

de investeringen aan de Groene Zoom bij

de voetbalverenigingen RKAVV en SEV de

markt betekent een welkome ontwikkeling

Sportpark Westvliet, zoals de cricketvereni

wens voor een extra kunstgrasveld. Die

in dit verband.”

ging VCC en atletiekvereniging Sparta.

heeft de VVD genoteerd. Uiteindelijk zal
bieden aan verenigingen en ondernemers.

de kwaliteit van onze gemeente. Boven

De komst van het WK Hockey biedt wat dat

dien is sporten goed voor de gezondheid

betreft veel mogelijkheden .

19 maart
Lijst 1
Dit is de kern van onze liberale agenda
voor de komende 4 jaar:
• Blijvend lage lasten
• Goed onderwijs in goede schoolgebouwen
• Zorg op maat én dichtbij
• Bouwen naar behoefte
• Samen strijden tegen woninginbraken
• Parkeren is en blijft gratis
• Minder regels voor ondernemers
• Open op zondag is zaak van winkelier zelf
• Promotie recreatie en toerisme
• Blijven investeren in de kwaliteit van de stad

Thuis in
Leidschendam-Voorburg

promotie van sport en recreatie ook kansen
Goede sportvoorzieningen dragen bij aan

Stem

Bekijk ons gehele programma op www.thuisinleidschendamvoorburg.nl

Houd de stad bereikbaar
Iedereen kent het wel. Verkeerslichten die verkeer regelen zonder dat er verkeer is. Stil
staan voor rood, terwijl u de enige bent op de kruising. Of u raakt het overzicht kwijt door
het woud van overbodige verkeersborden. Daarom wil de VVD in het kader van de Bereik
bare Stad in de komende raadsperiode nu eens goed orde op zaken stellen.
Verder is het duidelijk dat de bereikbaarheid van het landelijk gebied – de Poort van het
Groene Hart – erg belemmerd wordt door de slechte conditie van de Stompwijkseweg. Be
drijven, bewoners en bezoekers hebben belang bij uitvoering ‘in de hoogste versnelling’
van de plannen voor (re)constructie van de toegangswegen naar Stompwijk.
Met een hoge notering in de categorie van
beste woongemeenten hebben we een

BEREIKBARE STAD

sterk merk in handen. Daarom wil de VVD
bij nieuwbouw woningen die aansluiten bij
de behoeften van mensen, bijvoorbeeld
een starter, een gezin, een ondernemer of
senioren. Deze vraag uit de markt is voor
de VVD leidend. Nieuwbouw kan binnen
de stad worden gerealiseerd op plaatsen
waar nu leegstaande kantoren staan of
waar bedrijven vertrekken. Voorbeelden

In februari werd de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente en

hiervan zijn de locaties van Hokatex en het

Medisch Centrum Haaglanden voor de nieuwbouw van het Radiotherapiecentrum West

CBS-gebouw in Voorburg en de Busgarage

(RCWEST) bij MCH Antoniushove. “Een geweldige aanwinst voor onze stad”, vindt verant

van Connexxion en Klein Plaspoelpolder in

woordelijk wethouder Heleen Mijdam. “Tezamen met het inmiddels in aanbouw zijnde

Leidschendam.

nieuwe beddenhuis betekent dit een uitbreiding van de prachtige medische voorzienin
gen in onze stad en honderden arbeidsplaatsen.”

Wat betekent liberalisme? Wat is de VVD?

Ruim baan voor GOED ONDERWIJS

Verkiezingstijd: uitleggen wat de VVD in Voorburg-Leidschendam de
afgelopen jaren heeft gedaan en wat we de komende jaren nog
graag voor elkaar zouden krijgen. En ook waar de VVD en het liberalisme voor staan.

schreden. De VVD verwerpt de terreur van

Voelt u zich thuis in Leidschendam-

leven zelf vorm te geven. De vrijheid moet zo

zoeken in geestelijk, staatkundig en mate

Voorburg?

voorbij

groot mogelijk zijn. Maar er zijn wel grenzen.

rieel opzicht. En dat geldt voor iedereen,

gangers. We hadden mooie ontmoetingen

De vrijheid van de een mag de vrijheid van de

ongeacht geestelijke overtuiging, huids

en soms indringende gesprekken. Zoals

ander niet belemmeren. Voor ons is het van

kleur, nationaliteit, seksuele geaardheid,

met een jong stel, op de fiets op weg om

zelfsprekend om in vrijheid onze stem te kun

geslacht of maatschappelijke positie. Dis

de wekelijkse boodschappen in te slaan.

nen uitbrengen. Zo vanzelfsprekend, dat er

criminatie is uit den boze.

Ze keken wat sceptisch naar ons tijdelijke

mensen zijn die de moeite niet willen nemen.

kamp. “En waar staan jullie voor? Niet al

Op vele plaatsen in de wereld kan men zich

De jonge mensen waren nu duidelijk on

leen nu, maar in het algemeen? Wat bete

niet voorstellen, dat wij zo nonchalant met

der de indruk. “En hoe zit dat dan als het

kent dat, liberalisme?”

onze vrijheid omspringen. De situatie in Oe

even tegenzit? Niet iedereen heeft de

Daar gingen we eens voor zitten. Libera

kraïne bijvoorbeeld, laat zien hoe waardevol

zelfde mogelijkheden.” Dat klopt, daarom

lisme betekent vrijheid, verantwoordelijk

het is om in vrijheid je stem te kunnen laten

vinden liberalen sociale rechtvaardigheid

heid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaar

horen.

belangrijk. Daarmee schept de overheid

digheid en de gelijkwaardigheid van alle

Maar: vrijheid heb je alleen als je ook je ver-

gelijke kansen voor iedereen. Als het even

mensen. Het liberalisme gaat er van uit

antwoordelijkheid kent, vinden liberalen.

tegenzit kan de gemeenschap bijspringen.

dat ieder mens uniek is en de ruimte moet

Je moet de gevolgen van je keuzes en je da

Zo ruim mogelijke ontwikkelings- en ont

krijgen om iets buitengewoons te maken

den zelf dragen. Lukt dat niet, dan moet de

plooiingkansen zijn een liberaal verlangen.

van zijn of haar leven.

gemeenschap helpen. Maar dat mag niet be

De VVD Leidschendam-Voorburg is in

Als liberale partij trekt de VVD ten strijde

tekenen, dat mensen hun eigen verantwoor

onze gemeente de boodschapper van dit

tegen de dwang van de middelmaat. Daar

delijkheid vergeten. Individuele verantwoor

liberale gedachtegoed. Toegankelijk voor

om steunt de VVD vakmensen als leraren,

delijkheid vinden we ook een onderdeel van

iedereen (Volkspartij), streven we naar

politieagenten, wie werkt in de verzorging

menswaardigheid.

eigen verantwoordelijkheid en verdraag

De VVD zorgde ervoor dat de afgelopen 4

aangepakt worden en is er voor iedere leer

zaamheid (Vrijheid) waar ieders rechten,

jaar niet is bezuinigd op de huisvesting van

ling een goede onderwijsplek in zijn of haar

vroegen

we

aan

en die het lef heeft een eigen bedrijf te

minderheden of meerderheden. We zullen
het samen moeten rooien.
Mensen zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig.
Iedereen heeft recht om zijn eigen weg te

LERENDE STAD
Bij een stad met goede voorzieningen
voor iedereen hoort een gevarieerd aanbod van scholen in goede schoolgebouwen. In de afgelopen periode is daarin al
geïnvesteerd, maar daar mag het wat de
VVD betreft niet bij blijven.

dienen onze volle aandacht. Verder vindt de
VVD wachtlijsten in het basisonderwijs on
gewenst. Wachtlijsten geven onnodige on
zekerheid en leiden er toe dat gezinnen met
(jonge) kinderen minder snel besluiten om in
onze mooie stad te gaan wonen. Door goede
afspraken te maken, kunnen de wachtlijsten

beginnen. Wij helpen mensen op eigen

Onze fietsers krabden zich eens achter hun

ook die van minderheden, op bescher

scholen. Naast de bouw van nieuwe scholen

eigen buurt.

benen te staan, door ze niet afhankelijk te

oren. “Dat is niet niks...” En daarin hadden zij

ming kunnen rekenen (Democratie).

krijgen de komende jaren de Casimirschool,

Veilig naar school, op school en weer naar

maken van de overheid.

gelijk. Vrijheid betekent ook verdraagzaam-

Groen van Prinstererschool, Dijsselbloem,

huis. Dat is wat de VVD betreft ook een ver

heid. Dat de opvattingen van een ander even

“Dat is me nogal wat, zeker op de vroege

Trampoline en Maerten van der Veldeschool

eiste voor goed onderwijs. De gemeente

“Dat klinkt allemaal mooi, maar wat moet ik

veel respect verdienen als die van jezelf. De

zaterdagmorgen”, vonden de fietsers.

een mooi nieuw gebouw. Dat is wat de VVD

moet dat mogelijk maken met veilige routes

me daar dan bij voorstellen?” vroegen zij.

overheid moet alleen ingrijpen als de gren

“Kunt u dat niet even opschrijven?”

betreft iets om trots op te zijn. Maar daarmee

van en naar school. Vandaar de sneeuwschui

Allereerst vrijheid. Die is onmisbaar om je

zen van het maatschappelijke worden over

Beste fietsers: bij deze!

zijn we er nog niet. Er zijn nog scholen die

ver: om ruim baan te maken in het geval van

stevig onderhoud nodig hebben. Ook zij ver

sneeuw (die tot nu toe uitgebleven is ;-).
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Samen bestuurlijk en bedrijfsmatig sterker
Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten hebben af
gelopen jaren hun krachten succesvol gebundeld in het Pact van
Duivenvoorde. De drie gemeenten beheren gezamenlijk een uniek
natuurgebied, Duin Horst en Weide, in het drukke Zuid-Holland.
Prachtige polders en landgoederen gelegen tussen Den Haag en
Leiden. En natuurlijk de parel Kasteel Duivenvoorde.
Dit gebied mag niet aangetast worden, want het is een gebied met
een rijke natuur met veel groen, vogels en andere dieren en is de
verbinding tussen de duinen en het groene hart, de zogeheten
Duivenvoorde corridor. Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en

SOCIALE STAD

Wassenaar willen hun samenwerking de komende raadsperiode in

BETROUWBARE STAD

tensiveren. De samenwerking leidt tot een optimale bescherming
en versterking van een uniek landschap.

Particulier initiatief hartverwarmend

VVD-lijsttrekkers van Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en
Ook op het gebied van de arbeidsmarkt en sociale zaken werken

Wassenaar, resp. v.l.n.r. Inge Adema, Heleen Mijdam en Anouk van

Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten samen. Het

Eekelen op Kasteel Duivenvoorde.

Dat minder overheid geen ramp is, maar
tot hartverwarmende resultaten kan leiden, blijkt bij het Hospice het Vliethuys
en Stadsboerderij Essesteijn.

vinden elkaar nu op de stadsboerderij. Er

Het vernieuwde Hospice werd vorig jaar

VVD-lijsttrekker Heleen Mijdam: “Beide in

dankzij de (financiële) steun van vele par

stellingen laten zien dat een terugtredende

ticulieren en bedrijven betrokken. Sinds

overheid geen gat laat, maar juist ruimte

dien ervaart het een grote toestroom van

biedt. Zij maken de meerwaarde van parti

vrijwilligers en middelen. “Dat laat de po

culier initiatief meer dan duidelijk. Dit sluit

sitieve kant van onze samenleving zien.

aan bij de visie van de VVD. In dit kader

In onze stad wordt hard gewerkt aan de
vernieuwing van woonzorgvoorzieningen. De VVD is blij met de volgende stap
die is genomen in de herontwikkeling van
Rustoord.

Hartverwarmend. Daar putten wij en onze

past ook een felicitatie aan het Huygens

Er is veel behoefte aan woonzorgplaatsen

bewoners veel energie uit”, vertelt hoofd

museum Hofwijck over het verwerven van

in onze gemeente. Dankzij de VVD is dit

coördinator Joke Campo.

een schenking t.w.v. 225.000 euro van de

proces vlot getrokken en kunnen partijen

Ook bij de Stadsboerderij Essesteijn heeft

BankGiro Loterij ten behoeve van de om

nu beginnen aan een volgende fase. Het

men

ervaringen.

vorming van het poortgebouw tot een

streven is om ouderen zo lang mogelijk in

“Samen
werking met diverse organisaties,

nieuw entreegebouw. Eveneens een voor

hun eigen vertrouwde omgeving te laten

Heleen Mijdam: “Leidschendam-Voor

waaronder Middin, heeft geleid tot meer

beeld van hoe particulier enthousiasme,

wonen en waar nodig, thuis te verzorgen.

burg profiteert daar op vele manieren

toeloop van vrijwilligers en publiek. Op

inzet en visie tot prachtige resultaten kan

Waar dit echt niet mogelijk is, zal er zorg

van. Ik noem alleen de Duivenvoorde

voeden, werk, educatie, zorg en recreatie

leiden voor onze mooie stad.”

op maat zijn in verpleeg- en verzorgings

Corridor, de nieuwe aanlegsteigers en

huizen. Het is belangrijk dat er voor de

passantenhavens langs de Vliet, de toe

ouderen in onze gemeente, ook in de toe

komst van het CBS-gebouw en het re

komst, voldoende goede zorg beschikbaar

creatiegebied Nieuwe Driemanspolder.

blijft. De nieuwbouw draagt hieraan bij.

De goede verhoudingen binnen onze

dergelijke

positieve

Werkplein Corbulo is daar het zichtbare resultaat van.

is een cultuur ontstaan waar mensen zich
bij willen aansluiten”, zo laat zorgmanager
Hans Houweling weten.

Toekomst goed verzorgd

‘Tel uit je winst’

Het voordeel
van de 1-2-3’tjes
Een 1-2-3’tje is een nauwe samen
werking tussen lokale, provinciale en
landelijke VVD-vertegenwoordigers
om een concreet resultaat voor een
bepaalde gemeente te bereiken.
Dankzij de korte lijnen binnen de VVD,
weten bestuurders en volksvertegenwoordigers op alle drie de niveaus elkaar makkelijk te vinden.

partij zorgen ervoor dat dit soort effi
ciënte en succesvolle samenwerkingen

De afgelopen vier jaar maakte de VVD opnieuw deel uit van het
gemeentebestuur. Met de VVD in het college is de gemeente er, ondanks
de economisch mindere tijden, in geslaagd de lasten voor inwoners
en ondernemers niet te verhogen, de gemeente meerjarig financieel
gezond te houden en belangrijke investeringen in de stad uit te voeren.
Ook de komende vier jaar zal de VVD zich daarvoor inzetten.
Veel gedaan, waaronder:

• Woonlasten laag gehouden
• Alle supermarkten open op
zondag
• Investeringen in sport (nieuw
zwembad De Fluit, hockey
velden Cartouche, Turnhal
Dijsselbloem)
• Vernieuwde bibliotheek in
Leidschendam
• Vernieuwd Damcentrum en
sluisgebied
• Totaal vernieuwd OV-knoop
punt in Voorburg
• Gratis parkeren
•U
 itbreiding ziekenhuis MCH
Antoniushove

van de grond kunnen komen.”

Een stem op een lokale VVD’er is een
stem op een groot en waardevol
netwerk, waar je als inwoner van
Leidschendam-Voorburg veel baat bij
hebt.

• Verlaging precariobelasting voor
terrassen
• Modernisering schoolgebouwen
• Nieuwbouw mogelijk gemaakt
van woonzorgcomplexen Rust
oord, Mariënpark en Sonne
ruyter
•Minder ambtenaren

Mede dankzij de buurtpreventieteams is het aantal woninginbraken
in Leidschendam-Voorburg het afgelopen jaar met een kwart afgenomen.

Nog meer te doen, waaronder:

• Verdere verruiming zondags
openstelling winkels
• Uitvoering vernieuwing
Winkelcentrum Leidsenhage
• Behouden gratis parkeren
• Verdere verlaging woonlasten

De inspanningen van de buurtpreventie

VEILIGE STAD

teams hebben duidelijk effect. Het veilig
heidsgevoel is toegenomen. Met nagenoeg

Uw VVD-Thuisteam staat
klaar om aan de slag te gaan

Buurtpreventieteams helpen bij
bestrijding woninginbraken
alle buurtpreventie
teams heeft de VVD
meegelopen om te zien wat er in de ver
schillende wijken leeft. Praktijk
ervaringen
die nuttig kunnen zijn bij het vinden van
antwoord op de vraag hoe woninginbraken
adequaat te bestrijden, een agendapunt
uit

het

VVD-verkiezingsprogramma.

De

buurtpreventieteams zijn – mede door een
goede samenwerking met de politie – een
versterking gebleken in het terugdringen
van overlast en inbraak. Zij vullen hun taak
op een geweldige wijze in. Absoluut een
pluim waard!
Er zijn nu zeven buurtpreventieteams. Dit
betekent dat veel inwoners elke week ac
tief zijn om het algemene gevoel van vei
ligheid te verbeteren. Uitbreiding van het
aantal buurtpreventieteams – een wens
van de VVD – ligt in het verschiet. Daar
naast wil de VVD wil meer zichtbare sur
veillance en handhaving. Bijvoorbeeld door
een effectievere inzet van buitengewoon
opsporingsambtenaren (BOA’s). “Ook dit zal
er toe bijdragen dat inwoners zich beter
thuis zullen voelen in Leidschendam-Voor
burg”, zegt Heleen Mijdam.
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

Service en
beleving zijn de
klantenbinders
van de toekomst

Van DOEMdenken naar DOENdenken. Dat zal ondernemers helpen de uitdagingen
van de toekomst aan te gaan. En daarbij moet de gemeente niet in de weg lopen.
cus op rendement (€), kwaliteit (Q) en imago (I) cruciaal is om meer bezoekers naar je winkel
of winkelcentrum te trekken.
VVD-lijsttrekker Heleen Mijdam gaf vanuit haar praktijk als wethouder aan dat ze de resul
taten van samenwerken tussen ondernemers en organisaties op allerlei gebied al ziet. “De
ondernemersfondsen in Leidschendam Centrum en Oud-Voorburg zijn er een goed voor
beeld van. Ook samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme komt van de grond.
Allemaal tekenen van nieuw elan, van DOENdenken. Voor dergelijke ontwikkelingen zie ik de

ONDERNEMENDE STAD

gemeente in de rol van wegbereider en meedenker. Daarbij ziet de VVD minder regels en
lagere lasten voor ondernemers als belangrijke gangmakers.”

Het échte thuis-gevoel

Wist u dat ...
... er nog steeds partijen in onze stad zijn die betaald parkeren willen invoeren en tegen zondagsopenstelling voor winkels zijn!
... verkiezingen het ‘Feest van de Democratie’ worden genoemd en dat
tegelijk de democratie met zich meebrengt dat er altijd compromissen
moeten worden gesloten tussen partijen om stad en land te kunnen
besturen ...
... dit kan betekenen dat u zich daarin niet helemaal herkent? ...
... daarop maar één antwoord mogelijk is: meer stemmen op de VVD.
Méér zetels in de gemeenteraad betekent namelijk méér herkenbaar VVDbeleid.
... Leidschendam-Voorburg een van de weinige gemeenten in ons land is die
juist in crisistijd heeft geïnvesteerd in vernieuwing van straten, pleinen,
watergangen, parken, scholen, enz.
... het Sluisgebied in Leidschendam daar een voorbeeld van is. De eerste
zomerse (!) zondag in maart zag het er al weer zwart van de mensen.
Goed voor u, voor de ondernemers en voor de stad als geheel.
… de moeilijke maatregelen die het kabinet Rutte II heeft moeten nemen,
nu echt goed beginnen te werken ...
… de economische groei doorzet, het begrotingstekort afneemt, geen
extra bezuinigingen nodig zijn en de huizenmarkt aantrekt?
… deze positieve ontwikkelingen voor niemand meer reden kunnen zijn
om geen VVD te stemmen. Stem VVD Leidschendam-Voorburg en maak het
verschil!

Dat een van de oudste leden van de VVD zich thuis voelt in Leidschendam-Voorburg laat
de heer Van Krimpen blijken door als eerste de verkiezingsposter van de VVD op de ramen
te plakken. “Iedereen mag weten dat ik het hier - mede dankzij de VVD - bijzonder naar
mijn zin heb.” Ondanks zijn hoge leeftijd gaat hij op 19 maart zelf naar het stembureau om
te stemmen. Goed voorbeeld doet goed volgen.
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Heleen Mijdam
Astrid van Eekelen
Philip van Veller
Jeroen Brokke
Ton Overmeire
Louise Kortman
Marc van der Houwen
Bart Eleveld
Gerrit Nijhof
Yolande Vonhoff
Vincent Kort
Rudolf Quarles van Ufford
Han de Koning
Frouwke de Boer
Marja Hilders
Jan Stoop
Ludo Steenmetser
Marco Nieuwenhuize
Marcel Struiving
Jason van der Helm
Remco Klap
Jasper Boon
Eva Gobits
Cecile Goebel
Wim Schoevers
Charles Corver
Bart Carpentier Alting
Julie Volmuller
Dimitri Poos
Harma Aris-van Neuren
Marcel Houtzager

BAND

Dat geluid klonk tijdens een VVD-Ondernemerscafé. Maar ook dat samenwerken met de fo

Iedereen heeft een band met de
plaats waar hij of zij woont. Ik merk
het aan mijzelf. Ik woon in Den Haag
en noem mijzelf stee
vast ‘Hagenaar’. En zo werkt dat waarschijnlijk
bij u ook. We voelen ons verbonden
met onze omgeving. U en ik zijn gehecht aan onze straat, onze buurt,
onze wijk, onze stad. Iedereen wil
veilig en prettig wonen in een bruisende gemeente. En op 19 maart
kunt u daar zelf weer aan bijdragen door VVD te stemmen bij de
gemeenteraadsverkiezingen.
U en ik willen een veilige omgeving,
een financieel gezonde gemeente
en ruimte voor mensen die willen
ondernemen. Maar u en ik kunnen
zelf ook veel doen. Dat scheelt in
de kosten en op die manier houden we de lasten laag. En zo houdt
u geld over in uw portemonnee.
Een straatfeest regel en betaal je
zelf. Daar hoeft de gemeente geen
subsidies voor rond te strooien.
Belastinggeld is geen geld van de
gemeente, maar van u. En dat betekent dat iedere euro die de gemeente wel uitgeeft, goed moet
worden besteed. De VVD pakt
liever onveilige plekken of achterstallig onderhoud aan, dan dat uw
belastinggeld wordt uitgegeven aan
praatclubjes of straatbarbecues.
Dat vindt de VVD geen taak voor de
gemeente.
Het moet in Leidschendam-
Voorburg makkelijk zijn om een winkel of bedrijf te openen. Dat zorgt
zowel voor gezellige winkelstraten
als voor werk. De gemeente creëert namelijk geen banen. Dat doen
mensen zelf. Ondernemers moeten
gewoon aan de slag kunnen zonder
een stortvloed aan regeltjes en stapels papierwerk. En de VVD wil dat
de gemeente dat stimuleert. Het
zorgt namelijk voor banen en daar
worden we allemaal beter van.
Voor mij is het heel eenvoudig:
stemt u op de VVD, dan kiest u voor
ervaren en hardwerkende raads
leden en wethouders waar u van
op aankunt. VVD’ers kennen uw gemeente door en door en laten u zoveel mogelijk ruimte om gewoon uw
leven te leiden. De VVD wil hetzelfde
als u: een schone, veilige en prettige
buurt zonder daarbij de belastingen
te verhogen. Zo doet de VVD recht
aan de gemeente waaraan u bent
gehecht. Stem daarom 19 maart op
de VVD!
Mark Rutte,
uw buurman

COLOFON
Deze verkiezingskrant 2014 is een uitgave
van de VVD Leidschendam-Voorburg,
speciaal samengesteld voor de gemeente
raadsverkiezingen van 19 maart 2014 en
verspreid huis-aan-huis in een oplage van
30.000 stuks.
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