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Voorwoord
De Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ) vindt dat Zoetermeer de komende jaren een
aantrekkelijke woon- en leefstad moet blijven. De woningmarkt staat onder druk.
Huizenprijzen stijgen en betaalbare huurwoningen zijn er niet voor de inwoners van
Zoetermeer. De leegstaande kantoorruimtes moeten met versnelde procedures omgebouwd
worden tot (jongeren-) woningen.
Een statushouder (asielzoeker) moet geen recht op voorrang krijgen bij huisvesting, maar
gehuisvest worden in lege tot woning verbouwde kantoorpanden. Illegale gebedshuizen en
moskeeën moeten worden gesloten. Géén tolerantiebeleid. Veiligheid is voor de PDvZ een
belangrijk speerpunt.
Hangjongeren die overlast veroorzaken moeten worden aangepakt. Onveilige plekken
moeten worden aangepast. De thuiszorg/buurtzorg moet, wat de PDvZ betreft in staat
worden gesteld meer- en betere zorg te kunnen leveren, zodat het uitgangspunt n.l.om
langer zelfstandig te kunnen wonen ook realiteit wordt. Geen geldverspilling aan mega
prestige projecten, zoals b.v. het Chinees Themapark, de Indoor Golfarena en het recent
weer mislukte Outletcentre (kosten € 730.000,-) die toch niet haalbaar zijn. Het MKB is goed
voor 70% van de werkgelegenheid in Zoetermeer en zorgt voor veel innovatie. Bij
aanbestedingen van de gemeente moeten Zoetermeerse bedrijven, bij gelijkwaardigheid,
voorrang krijgen.
Op woensdag 21 maart 2018 kunt u een belangrijk besluit nemen. De huidige coalitie van
D66, LHN, VVD en PvdA is doof voor de geluiden uit de samenleving. Wij zijn er voor de
burgers. Wij luisteren naar u. Want u weet als geen ander waar uw wijk behoefte aan heeft.
De PDvZ is niet doof voor de geluiden uit de stad. Wij zetten ons in voor u.

Stem 21 maart
Partij Democratie voor Zoetermeer (PDvZ)
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Financiën
De Partij Democratie voor Zoetermeer vindt dat de gemeente Zoetermeer anders met zijn
budgetten moet omgaan. Geen geld besteden aan onhaalbare of onwenselijke doelen. Het is
tenslotte publieksgeld.
Het overhevelen van gelden moet makkelijker worden. Daarmee creëer je meer
budgetruimte voor waar dat nodig is.
De hondenbelasting is een doorn in het oog van vele inwoners. Afschaffen dus.
Toeristenbelasting niet naar de algemene middelen maar gebruiken voor stadspromotie.
Door mensen die in de bijstand zitten verplicht vrijwilligerswerk te laten doen, komen ze in
aanraking met werkritme en daardoor sneller uit de bijstand.
De OZB mag alleen met de inflatie worden verhoogd.
Inwoners van Zoetermeer die in financiële nood verkeren geen boete opleggen voor te late
betaling maar het probleem aanpakken. Dus: nooit meer rood staan.

Partij Democratie voor Zoetermeer vindt:
Geen verhoging van de OZB.
Afschaffen van de hondenbelasting.
Opbrengst toeristenbelasting gebruiken voor stadspromotie.
Terugdringen van de mensen in de bijstand.
Minder inhuren van dure externe deskundigen.
Geen budgetoverschrijdingen dulden.
Leer inwoners gebudgetteerd met geld omgaan.
Geen overschrijdingen van begrotingen, alléén als deze gecompenseerd kunnen
worden.
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Veiligheid
Zoetermeer kampt steeds meer met diverse vormen van criminaliteit. Regelmatig is er op
sociale media te lezen dat ook onschuldige burgers hierbij worden getroffen. Het gevoel van
veiligheid is een essentiële basisbehoefte van de mens. Het missen van dit gevoel leidt tot
lichamelijke klachten en isolement.
Veel mensen voelen zich onveilig en durven niet meer naar buiten. Het aantal aangiftes
suggereert dat het meevalt, maar de realiteit is dat veel mensen geen aangifte meer doen
uit angst voor sancties. Het percentage opgeloste zaken is schrikbarend laag. Zelfs in de
eigen wijk voelt men zich niet veilig.

Partij Democratie voor Zoetermeer wil:
Meer cameratoezicht.
Meer bevoegdheden voor de wijkagent.
In meerdere wijken een Stadsmarshall/ Team Handhaving.
Een professionele app, in beheer van de wijkagent, voor burgers waarmee zij melding
kunnen maken van criminele activiteiten in hun buurt.
Aanpak overlast veroorzakende hangjongeren door middel van
samenscholingsverboden.
Meer toezicht bij uitgaansgelegenheden in het weekend om zo de veiligheid van een
ieder te garanderen.
Mogelijkheden bieden om integrale veiligheid te ondersteunen. Voorbeeld hiervan is
Wijk en Agent Samen (WAS).
Bevorderen van buurtbemiddeling.
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Onderwijs en Jongeren
Zoetermeer is al heel lang niet meer de slaapstad die het ooit was. Veel jongeren zijn
geboren in Zoetermeer, gaan naar school in Zoetermeer en werken in Zoetermeer.
Als gemeente wil je jongeren kansen bieden. Goed onderwijs, banen, huisvesting, maar ook
ontspanning. Zoetermeer heeft veel projecten met betrekking tot scholing en banen. Een
veelgehoorde klacht is er echter vanuit het bedrijfsleven dat deze niet aansluiten bij de
praktijk.
Steeds minder jongeren sporten ondanks een veelvoud van mogelijkheden bij diverse
sportverenigingen in Zoetermeer.
Jeugdzorg is een taak van de gemeente. Deze kwetsbare groep dient dan ook alle aandacht
en ondersteuning te krijgen waarbij maatwerk essentieel is.

Partij Democratie voor Zoetermeer wil:
Randvoorwaarden creëren om het onderwijs te ondersteunen c.q. te stimuleren.
In gesprek met het bedrijfsleven en het onderwijs, zodat de theorie aansluit op de
praktijk.
Jongeren veiligheid bieden op school, in hun wijk, maar ook in uitgaanscentra.
Meer betaalbare woningen voor jongeren.
Taalachterstand vroegtijdig aanpakken.
Het sporten op de scholen stimuleren.
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Wonen en wijken
Om het wonen in Zoetermeer veiliger en aantrekkelijker te maken zullen diverse
maatregelen nodig zijn.
Parkeren, vooral rond de winkelcentra, is vaak een groot probleem voor de bewoners.
PDvZ denkt dat door de herinrichting van straten en groenstroken extra parkeerplaatsen
gecreëerd kunnen worden.
De aanpak van het sobere groenonderhoud in wijken moet op de schop om gevaarlijke
(verkeers)situaties in deze wijken de kop in te drukken.
Door speciale plekken in te richten voor jongeren kunnen deze worden geweerd van de
hangplekken die nu overlast voor bewoners veroorzaken.
Het achterstallig onderhoud aan trottoirs en fietspaden dient een prioriteit te krijgen om de
leefbaarheid en veiligheid in de wijken aangenamer te maken.

Partij Democratie voor Zoetermeer vindt:
Parkeren in de wijken kritisch bekijken en waar mogelijk en nodig aanpassen.
Groenvoorziening in de wijken vaker onderhouden i.v.m. veiligheid verkeer en
personen.
Daar waar nodig straatmeubilair vervangen door onderhoudsvrije en vandalisme
bestendige materialen.
Meer afvalbakken om zwerfafval tegen te gaan.
Meer controle op plaatsen waar hondenuitwerpselen nog steeds niet opgeruimd
worden door de bezitters van honden. Plaatsen van houders met hondenpoepzakjes?
Gedegen onderhoud voet- en fietspaden in de wijken. Ongewenste situaties
aanpassen.
Hangplekken op ongewenste plekken onaantrekkelijk maken.
Onderzoek of de straatverlichting in de wijken vervangen kan worden door
ledverlichting.
Een statushouder (asielzoeker) moet geen recht op voorrang krijgen bij de reguliere
huisvesting, maar gehuisvest worden in tot woningen omgebouwde kantoorpanden.
Het industrieterrein Hoornerhage geschikt maken voor woningbouw op deze locatie.
Daardoor ontstaat er een verbinding tussen Oosterheem en de rest van Zoetermeer.
Dat het zwembad heropend moet worden, dat door het huidige college is gesloten.
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De economie, de onderneming, de bereikbaarheid
De ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de economie van Zoetermeer. De
PDvZ vindt het belangrijk dat het vestigingsklimaat wordt verbeterd. Daarom minder
(overbodige) regels en belastingen. Parkeertarieven moeten niet worden verhoogd anders
gaat het winkelende publiek uitwijken naar o.a. Leidschenhage. De PDvZ is voor een levendig
straatbeeld. Ambulante handel moet worden gestimuleerd en niet worden weggepest. De
bloemenkiosk, de stroopwafelkraam en de ijscoman horen bij het straatbeeld. Maar niet op
de meest prominente plaats, bijvoorbeeld het Stadshart.
Zoetermeer profileert zich als ICT stad. Glasvezelnet mag daarom niet ontbreken in zowel de
woonwijken als op de industrieterreinen. Zo kan Zoetermeer een aantrekkelijkere
vestigingsstad worden voor bedrijven.
De PDvZ vindt dat re-integratie op de arbeidsmarkt van mensen in de bijstand gestimuleerd
moet worden d.m.v. verplicht vrijwilligerswerk. Weigeren betekent korting op de uitkering.
Deze maatregel moet erop gericht zijn om uiteindelijk betaald werk te vinden.

De Partij Democratie voor Zoetermeer vindt:
Ondernemers zijn de rijkdom van de gemeente en dienen betere begeleiding bij het
vestigen te krijgen. Startende ondernemers ruimere kansen geven en voorwaarden
scheppen!!!!
Overbodige regels dienen te worden geschrapt. Eén nieuwe regel betekent twee
bestaande regels schrappen.
Vergunningsprocedures moeten worden vereenvoudigd en vergunningsaanvragen
sneller worden afgewikkeld. Extra veiligheidsmaatregelen niet afschuiven op
organisatoren van evenementen.
De controle op de verstrekte subsidies moet worden aangescherpt.
Zorgen dat minder mensen gebruik gaan maken van de sociale dienst.
Re-integratie in de arbeidsmarkt van mensen in de bijstand moet worden
gestimuleerd d.m.v. het creëren van banen en het tijdelijk verplicht stellen van
vrijwilligerswerk. Weigeren betekent korting op de uitkering. Het doel moet zijn om
uiteindelijk betaald werk te vinden.
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Islamisering
Ook in Zoetermeer is de islam een niet meer weg te denken factor in de samenleving.
De ideologische uitgangspunten van de islamisering staan haaks op de normen en waarden
zoals die zich in onze open en democratische westerse samenleving hebben ontwikkeld.
De agressie van de extremistische islam heeft de straten van talloze Europese steden
bereikt. Toch lijkt de elite nog steeds niet wakker. Teruggekeerde jihadisten lopen -al dan
niet voorzien van een enkelbandje- vrij rond. Rondreizende haatpredikers wordt geen
strobreed in de weg gelegd. Programma's ter preventie van radicalisering lijken vooral een
lucratief verdienmodel voor onduidelijke deradicaliseringsclubjes..
Ook de intolerantie van de islam jegens andersdenkenden, andersgeaarden en vrouwen is
ons een doorn in het oog en moet worden bestreden. We moeten leren intolerant te
worden voor intolerantie.
Oplossingen hiervoor vragen om lef en echte maatregelen.

De Partij Democratie voor Zoetermeer vindt dat:
Wettelijke voorschriften in en rond moskeeën moeten worden nageleefd op straffe
van een boete of, bij herhaling, van sluiting.
Haatpredikers geen podium mogen krijgen.
Illegale- en haatmoskeeën moeten sluiten.
Buitenlandse financiering aan islamitische instellingen wordt verboden.
Er wordt aangedrongen bij de rijksoverheid op preventieve detentie voor tikkende
jihad-tijdbommen.
Er geld moet gaan naar concrete veiligheidsmaatregelen.
Wanneer maatregelen niet op gemeenteniveau te realiseren zijn er bij het Rijk wordt
gelobbyd voor nieuwe wetgeving.
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Groen en duurzaam in Zoetermeer
De Partij Democratie voor Zoetermeer is voor een zo optimaal leefbaar Zoetermeer en
daarbij hoort een goede groenvoorziening en aandacht voor de natuur. Bij groenbeheer en
natuuronderhoud vinden we wel dat er altijd een goede afweging van eventuele
economische belangen moet worden gemaakt. Het onderhoud van de paden in de parken
dient te worden aangepakt, daarnaast dient de onkruidverwijdering in de wijken op een veel
hoger niveau te komen. Groenonderhoud is uitstekend geschikt voor mensen uit de
kaartenbak van de sociale dienst om werkervaring op te doen.
De Gemeente Zoetermeer moet niet alleen praten over duurzaamheid, maar daadwerkelijk
actie gaan ondernemen. Er moet budget worden vrijgemaakt om de eigen panden, scholen,
gymzalen etc. te gaan verduurzamen, met als gevolg dat er een aanzienlijke besparing gaat
ontstaan. Daarnaast dient er 1 loket voor duurzaamheid te zijn, teneinde te voorkomen dat
elke afdeling er zich, mee gaat bemoeien en er uiteindelijk weer niets gebeurt. De opdracht
bij gelijkwaardigheid dient aan Zoetermeerse bedrijven te worden gegund, met als
voorwaarde dat zij voor deze werkzaamheden personen uit de bijstand/DSW tewerkstellen.
Er zijn vanuit het bedrijfsleven al uitstekende plannen hiervoor, die de gemeente tot nu toe
heeft laten liggen.

De Partij Democratie voor Zoetermeer vindt:
Dat er beter onderhoud van de paden in de natuurgebieden moet plaatsvinden.
Betere aanpak onkruidbestrijding in de wijken.
Daadwerkelijke aanpak duurzaamheid gemeente, te beginnen met eigen onroerend
goed.
Opdrachten voor duurzame projecten aan Zoetermeerse bedrijven gunnen, met als
voorwaarde werken met mensen uit de bijstand en DSW van Zoetermeer.
Kleinschalige energieopwekking bewoners/bedrijven stimuleren.
Vergunning voor nieuwbouw alleen bij nul op de meter.
Geen nieuwe windmolens, maar alternatieve duurzaamheid. De bestaande
windmolens verwijderen voor alternatieve energiebronnen.
Dat circulaire-economie wordt bevorderd door middel van recycling en hergebruik
van afvalstoffen.
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Zorg en welzijn
Een belangrijk aandachtspunt van de Partij Democratie voor Zoetermeer is de zorg. De
kwaliteit van de “Zorg” moet naar een hoger niveau worden gebracht. Bezuinigingen vanuit
het verleden dienen te worden teruggedraaid.
Veel zorgpakketten worden door de gemeente bij zorgaanbieders ingekocht. De gemeente is
ervoor verantwoordelijk dat deze “pakketten” de juist beoogde kwaliteit bevatten.
Per 1 januari 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ter uitvoering
neergelegd op gemeentelijk niveau. Als gemeente moet men hier dan ook alles aan doen om
deze voor haar burgers optimaal te interpreteren en toe te passen.

Partij Democratie voor Zoetermeer vindt:
Zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen. Geen “Van het kastje naar de muur”politiek
Thuiszorg brengen naar een hogere kwaliteit. Uitbreiden van thuiszorg-uren,
waardoor de zorgkwaliteit toeneemt.
Personen met een handicap langer zelfstandig laten wonen door een betere zorg.
Mantelzorg stimuleren. Duidelijke voorlichting voor mantelzorgers.
Meer aandacht voor ouderenzorg nu vergrijzing toeneemt.
Welzijnsactiviteiten voor personen die langdurige zorg nodig hebben.
Inwoners hebben recht op zorg en verpleging in Zoetermeer.
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Verkeer en vervoer
“Zoetermeer de best bereikbare stad”. Dit is de slogan van het mobiliteitsplan dat door ons
volledig wordt gesteund. De ambitie is de stad leefbaar en vitaal te houden.
Zoetermeer heeft door haar ligging geweldige mogelijkheden richting Den Haag, Delft,
Rotterdam en Leiden. Dit vergt een stevige aanpak van ons verkeersnetwerk en
beantwoording van de wensen van de inwoners van Zoetermeer, haar bezoekers, en
natuurlijk het MKB.
Kortom, onze partij toetst de gemeente aan de uitvoering van het mobiliteitsprogramma
2017-2030. De toegankelijkheid en de verkeersveiligheid van onze stad is van levensbelang
om de slag met onze omliggende steden te winnen.

De Partij Democratie voor Zoetermeer vindt:
Dat de randstadrail een betere aansluiting krijgt op de steden Rotterdam, Leiden en
Delft.
De veiligheid van de stations sterk verbeteren. Randstadrailreizigers voelen zich in de
avonduren niet altijd veilig.
Het fietsgebruik nog meer stimuleren. Bevordering van duurzame mobiliteit moet
altijd een speerpunt zijn. Wij onderschrijven het actieplan ‘fiets 2014’ en zullen erop
toezien dat het niet alleen bij plannen blijft. Wij controleren de voortgang.
Betere fietsroute aanduiding naar de wijken.
Fietsroutes, ’s nachts veiliger maken.
De parkeermogelijkheden in Zoetermeer dragen niet optimaal bij aan een
aangenaam verblijf in de stad. Gebruikersgroepen ervaren te weinig parkeerruimte
en bewoners vaak parkeeroverlast in de wijken. Dit spanningsveld heeft de volledige
aandacht van onze partij.
De stad, qua verkeer, zeer toegankelijk houden, met name voor bezoekers en
leveranciers van de middenstand in Zoetermeer. Het moet voor bezoekers van onze
winkelgebieden een lust zijn om hier te winkelen. En daar hoort een passend
parkeerbeleid bij.
De verkeersveiligheid is ons speerpunt voor alle gebruikers.
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Cultuur
De Partij Democratie voor Zoetermeer is voorstander van een breed cultureel aanbod in
Zoetermeer (Kunst, Bibliotheek, Dans, Film, Architectuur, Media, Monumenten, Musea,
Muziek en Theater). Bestaande en nieuwe initiatieven worden daarom door ons gesteund en
gestimuleerd.
De subsidie voor kansrijke projecten mag echter niet meer dan 50% van het budget
bedragen. Initiatiefnemers van projecten die voor subsidie in aanmerking komen zullen zelf
voor de overige financiering moeten zorgdragen.
Hierdoor blijven meer subsidiemogelijkheden over om nieuwe en meerdere projecten en
initiatieven te kunnen ondersteunen.
De PDvZ vindt tevens dat er een jaarlijkse controle moet worden uitgevoerd om de
subsidieverstrekking te toetsen aan de doelstellingen. Daarnaast dient er een financiële
verantwoording plaats te vinden van de gesubsidieerde projecten.

De Partij Democratie voor Zoetermeer vindt:
Ondersteuning van bestaande en nieuwe initiatieven op cultureel gebied.
Een grotere diversiteit aan projecten die in aanmerking komen voor subsidie op basis
van geschetste voorwaarden.
Geen automatische continuïteit van bestaande subsidies.
Maximaal 50% aan subsidie voor kansrijke projecten.
Jaarlijkse controle over verstrekte subsidie. Bij constatering van misbruik subsidietoekenning of niet (financieel) levensvatbare projecten, stopzetten van de
toekenning.
Meer mogelijkheden voor bewoners om deel te nemen aan culturele evenementen.
Het sneller verstrekken en afhandelen van vergunningen voor evenementen die voor
iedereen vrij toegankelijk zijn.
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