verkiezingsprogramma 2018-2022
De gemeente Midden-Delfland is bijzonder. Het is een
groen authentiek buitengebied met drie vitale
dorpskernen. We zijn een ‘bijzonder Provinciaal
Landschap’ en een recreatieve uitvalsbasis tussen de
grote steden om ons heen. Als Cittaslow gemeente
zorgen we voor onszelf op een duurzame manier én
voorzien we in de behoeften van omliggende
gemeentes.
OGP is een lokale partij. Daar hebben we bewust voor
gekozen, want in een lokale gemeenschap gaat het
om heel andere dingen dan in de landelijke politiek.
Wij willen – dichtbij inwoners en zonder instructies van
een landelijk bureau – doen wat voor Midden-Delfland
het beste is.
Wij willen dat Midden-Delfland een zelfstandige
gemeente blijft, haar groene karakter behoudt en
goed voor zijn eigen inwoners zorgt.

Wij zijn dé lokale dorpspartij met
bestuurskracht
1

Onze naam heeft een actieve betekenis.
Open: we kiezen voor een transparant bestuur,
gericht op samenwerking met inwoners en
ondernemers. We maken bottom up beleid. We zijn er
voor iedereen, ook voor mensen die steun nodig
hebben.
Groen: we staan voor het open en groene MiddenDelfland. We beschermen het prachtige buitengebied
en werken aan leefbare dorpen. Duurzaamheid is voor
ons een belangrijk thema. We gaan voor een CO2neutraal Midden-Delfland in 2040. Daar moeten we nu
écht werk van gaan maken.
Progressief: we zijn een partij die werkelijk gericht is
op vernieuwing en verandering, dus het is niet zomaar
een naam. We pakken de politiek gedurfd,
ondernemend en vanuit een positieve houding aan.
Wij zijn een partij die verantwoordelijkheid neemt en
meebestuurt. Sinds 2004 zijn we in omvang de
tweede partij in Midden-Delfland. De afgelopen
periode hadden we zitting in het College van B&W. We
werkten als betrouwbare coalitiepartner actief aan een
fijne, duurzame gemeente.
Ons motto blijft ook deze periode: “Anders denken,
samen doen!” Doet u mee?
Sonja Smit
fractievoorzitter OGP Midden-Delfland
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Waar gaan we voor?
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Het bestuur moet dichtbij inwoners staan,
daar blijven we voor gaan!
We geloven in samenwerking met inwoners, ondernemers
en organisaties voor het oplossen van lokale vraagstukken
en het ontwikkelen van nieuwe ideeën en plannen. We
streven naar een brede betrokkenheid. Dat doen we door
enerzijds gebruik te maken van moderne middelen en
anderzijds het gesprek aan te gaan. Vooraf zijn we duidelijk
over kaders en de manier van participeren. Concrete ideeën
zijn:
- Het gebruiken van moderne middelen: online
participatietools, social media, Buurtbook.nl,
- Het gesprek voeren via klankbordgroepen bij projecten,
dorpswethouders én een gemeentelijke ombudsman
als mediator bij meningsverschillen.

Groen moet je doen, in het buitengebied
Groen is kenmerkend voor Midden-Delfland. Het
buitengebied, met de karakteristieke boerderijen en
slingerende vaarten is van grote cultuurhistorische waarde.
Niet voor niets is het uitgeroepen tot bijzonder Provinciaal
Landschap. Het gebied biedt ruimte voor recreanten uit de
omgeving, duurzame vormen van landbouw, voor koeien die
grazen in de wei grazen, voor pluktuinen, weidevogels en
dus voor natuur.
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Wij werken aan behoud en ontwikkeling van het gebied
door:
Het zoeken naar goede combinaties tussen boeren,
natuurbeheer en recreatie. We stimuleren de
samenwerking tussen agrarische ondernemers en
natuurbeheer.
Te geloven in lokaal, vers en gezond voedsel, dat
bijvoorbeeld verbouwd wordt door kringloopboeren.
Kansen te zien voor concepten als ‘voedsel voor de stad’
en korte ketens.
Het buitengebied te verbinden met omliggende steden
door activiteiten, routes en fietspaden.
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Groen moet je doen, in de dorpen
Ook in de dorpen zorgt groen voor een aangename
omgeving om in te wonen. Een groene wijk oogt niet alleen
prettig maar werkt ook verkoelend in de zomer of is in staat
om heftige regenbuien op te vangen. We beschermen en
ontwikkelen het groep in onze dorpen en het buitengebied
door:
Een actief groenbeleid in de dorpen.
Voor iedere boom die verdwijnt komt er minimaal één
terug (bomen in balans). We stimuleren groene
voor- en achtertuinen en de aanleg van klein of tijdelijk
groen in versteende wijken.
Meer geld aan preventief onderhoud van bomen te
besteden, zodat ze gezond blijven en uitgroeien tot
groene iconen.

Duurzaam doorzetten
Midden-Delfland is een duurzame gemeente. In 2040 zijn we
volledig CO2-neutraal en doen we onze Cittaslow status
eer aan door:
De oprichting van een revolverend stimuleringsfonds
voor duurzame maatregelen voor verenigingen, burgers
en bedrijven, zoals het collectief opwekken van
duurzame energie.
De start van de eerste super duurzame wijk de
Kreekzone. Als gemeente zetten we in op de transitie
naar gasloze wijken, energieopwekking, afvalscheiding
en huizen van de toekomst.
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En verder door:
Het stimuleren van duurzaam en creatief wonen , zoals

Tiny Houses
-
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De aanpassing van bestaande woningen door
stimuleren en faciliteren van isolatiemaatregelen,
zonnepanelen en warmtepompen.
Het verduurzamen van de openbare ruimte door LED
verlichting, laadpalen en zonnepanelen.
Geen gasboringen van de NAM in ons gebied. We
gaan voor duurzaam en CO2-neutraal en daar passen
gasboringen niet bij, dus blijf van het gas af.

Financieel gezond én transparant!
We willen openheid en transparantie over de uitgaven van
ons bestuur en de ambtelijke organisatie, maar ook méér
prikkels voor innovatie en duurzaamheid en eerlijke
belastingen. Dat betekent:
Begrijpelijk begroten: een gevisualiseerde begroting
voor inwoners van Midden-Delfland.
Publicatie van alle declaraties van bestuurders op de
website van de gemeente
Handhaven van een eerlijk OZB-belastingsysteem.

Zorg samen aanpakken
De zorg voor inwoners blijft van hoge kwaliteit.
Keuzevrijheid, onafhankelijkheid, maatwerk en innovatie
staan voorop. Ouderen kunnen langer op hun vertrouwde
plek blijven wonen en nieuwkomers, zoals statushouders
worden verspreid en actief begeleid bij de integratie.
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Concreet:
Eigen regie op zorg, maatwerk en zo veel mogelijk
keuzevrijheid. Mensen moeten terecht kunnen bij
instanties of hulpverleners waar ze zich prettig bij
voelen.
Onafhankelijke cliëntondersteuning, waar iedereen met
een vraag of probleem terecht kan.
Stimuleren en toestaan van innovatieve zorgconcepten.
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Wonen naar wens
De komende jaren willen we woningen ontwikkelen die
aansluiten op de verscheidenheid in wensen van onze
inwoners. We gaan in gesprek over woonwensen, want
maatwerk bieden is belangrijk voor het creëren van een fijne
woonomgeving. We ontwikkelen nieuwe woningen en zoeken
creatief naar mogelijkheden voor uitbreiding binnen de
dorpen.
Realiseren van starterswoningen, passende woningen
voor senioren, ruimte voor nieuwe innovatieve
woonvormen zoals Tiny Houses, tijdelijke
woonvormen of collectieve initiatieven.
Uitvoeren woningbouw oude gemeentehuis Maasland,
centrum Schipluiden, Keenenburg V, Zuidrand
Schipluiden en de Kreek.
Maatwerk toepassen voor parkeernormen, rekening
houdend met nieuwe ontwikkelingen zoals gedeeld
autogebruik.

Veilig verkeer
De dorpen moeten goed bereikbaar zijn en in de
dorpskernen zal het verkeer veilig en comfortabel zijn. Dus:
De auto gedraagt zich in de woongebieden
ondergeschikt. Spelen en woongenot staan op één.
Er zijn snelle en veilige fietsroutes naar scholen, winkels
en parken en nieuwe veilige recreatieve verbinden in het
buitengebied.
De kwaliteit van het busvervoer en voorzieningen als de
Regiotaxi blijven op hetzelfde niveau
Polderwegen zijn veilig voor alle verkeersdeelnemers
door verbetering van wegmarkering en aanduiding
passeerplaatsen. Sluipverkeer gaan we tegen.
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De N468 nemen we alleen van de Provincie over als de
weg is opgeknapt. We willen ook een financiële
vergoeding van de Provincie, zodat de onderhoudskosten
voor de komende jaren gedekt zijn en we de weg in
goede staat kunnen houden.

Onderwijs, ondernemen en cultuur samen
voor een vitale gemeente
Werken aan een vitale en duurzame gemeente doen we in
Midden-Delfland samen met ondernemers, boeren, scholen
en culturele instellingen. Samen bouwen we aan een vitale
gemeente door:
Het stimuleren van kansen voor geconcentreerde
winkelbestanden in de drie dorpen.
Investeren in het beste Maeslanthuis voor Maasland, een
levendig dorpsplein in Den Hoorn en een
toekomstbestendig centrum van Schipluiden, met een
vergroot Trammuseum en een speciale kasteeltuin.
Het handhaven van de lokale bijdrage onderwijs
voor meer kwaliteit op onze basisscholen.
Kinderen kennis te laten maken met ons buitengebied
door een natuureducatieregeling.
Het vereenvoudigen en schrappen van overbodige
regels.
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Waar gaan we voor in de dorpen?
Maasland
Maasland is een aantrekkelijk dorp om in te wonen. Het
heeft een mooi historisch centrum en een sterk
verenigingsleven. Wij willen dat het een levendig en groen
dorp blijft.
OGP zet voor Maasland in op:
Meer dynamiek in het centrum op drie plekken:
 Het oude gemeentehuis wordt een echt
‘Dorpshuis’ voor ontmoeting, bijeenkomsten,
horeca en evenementen als het jaarlijkse
Sinthuis.
 Het Kerkplein (Oude kerk, het Trefpunt en Oude
Pastorie) geschikt maken voor de Maaslandse
muziekverenigingen en culturele evenementen.
Wij ondersteunen de verbouwplannen van de
Protestantse Gemeente.
 Concentratie van winkels in Veldesteijn en
Spreeuwenest en uitbreiding van
parkeerplaatsen bij AH
Een verkeersoplossing voor kruising Kerkweg/Oude
Veiling: weer veilig en vlug voor Maaslandse
weggebruikers
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De entree van Maasland na de sloop van de
kistenfabriek weer aantrekkelijk inrichten
Behoud van het groen (‘bomen in balans’) in en
buiten het dorp
Woningen bouwen voor starters en senioren,
bijvoorbeeld op de locaties Nieuwe kerk, achter het
oude gemeentehuis en langs
Hofsingel/Commanderij.

Den Hoorn
Een dorp dat ondanks zijn groei en de nabijheid van Delft
een echt dorp is gebleven: een diversiteit aan woonwijken
en een rijk cultureel leven. Echter, het winkelbestand loopt
achter en groen is schaars in Den Hoorn.
OGP zet zich voor Den Hoorn in op:
Een verkeersveilig en aantrekkelijk centrumgebied,
met kleine speciaalzaken en een goed aanbod voor
dagelijkse boodschappen. Veilig voor fietsers en
voetgangers en met voldoende parkeergelegenheid
in het centrum
Realisatie van de bouw van de tweede supermarkt
Een levendig Koningin Julianaplein met
aantrekkelijke horeca, ruimte voor culturele
activiteiten en een Hoornbloem die weer breder
wordt gebruikt als ontmoetingsplek door de inwoners
van Den Hoorn met activiteiten voor jong en oud(er)
Een nieuwe superduurzame wijk ‘De Kreek’ met veel
groen en water en wonen voor iedereen
Herinrichting van de Hoornseweg/Woudseweg naar
een rustige en veilige dorpsstraat
Blijvende steun voor de culturele activiteiten die
georganiseerd worden
Verdere vergroening van de buitenruimte in Den
Hoorn.
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Schipluiden
Een eigenzinnig dorp in een groene omgeving. Sterk in zijn
hechte dorpsleven, ondernemerszin en creativiteit.
Zorgpunten zijn de woningbehoefte van jongeren en
ouderen en de historische kwaliteit van de dorpskern.
OGP zet voor Schipluiden in op:
Een echt centrum verbonden met de historie rond
kasteelterrein Keenenburg en museum het
Tramstation
Woningbouw voor starters en senioren in
Keenenburg V en Zuidrand
Meer groen in de Molenwijk,
Behoud boerderij-ensemble Johannahoeve als
karakteristieke plek in het dorp
Meer mogelijkheden voor huur- en koopwoningen
voor jonge woningzoekenden
Goede regulering van het verkeer: Dorpsstraat en
Keenenburgweg en goede verwijzing naar
parkeerplaatsen net buiten het dorp.
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