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Lisse blijft zelfstandig
Nieuw Lisse vindt dat Lisse zelfstandig moet blijven. Een fusie met de buurgemeenten heeft geen
enkele meerwaarde; samenwerking wel. Dat doen we ook! Alle ambtenaren van Hillegom, Lisse en
Teylingen zijn in dienst van de werkorganisatie HLTSamen. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van
de kennis die we in huis hebben of samen kunnen inhuren.

Ruim 800 jaar is Lisse als gemeente zelfstandig in goede en in slechte tijden. Vaak wordt door andere
partijen aangedrongen op een fusie met omliggende gemeenten omdat dit financiële voordelen zou
opleveren. Een onderzoek door het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere
Overheden) en de universiteit van Groningen geven aan dat een fusie om financiële redenen zinloos
is. Dit onderzoek heeft ook uitgewezen dat de gemeentelijke voorzieningen er niet beter op worden
na een herindeling. Een herindeling heeft ook tot gevolg dat gemeenten minder geld van de
rijksoverheid ontvangen. Samenwerken met andere gemeenten in de Bollenstreek en de
Haarlemmermeer is prima, zolang dit financiële en efficiëntie voordelen oplevert. Een voorbeeld
hiervan is de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) voor Lisse, Hillegom, Noordwijk en Teylingen.
Deze organisatie voert het gemeentebeleid uit op het gebied van de sociale zekerheid en WMO-hulp.
Waar mogelijk steunt Nieuw Lisse de samenwerking met de buurgemeenten.

Inwoners praten mee over hun leefomgeving
De gemeente is er voor de burger; niet andersom. Dat betekent dat de inwoners meepraten over de
plannen en het beleid. Nieuw Lisse wil dat er meer openbare informatie- en discussieavonden
worden georganiseerd. Bij belangrijke beslissingen willen wij onze inwoners betrekken door middel
van burgerplatforms, wijkvertegenwoordiging en digitale communicatiemiddelen.

Uit enquêtes blijkt dat de Lissenaren over het algemeen best tevreden zijn over hun woon- en
leefklimaat, maar de waardering voor het functioneren van het gemeentebestuur kan beter. Nieuw



Lisse wil daarom het contact met de inwoners verbeteren. Op die manier benut de gemeente de
ervaring, kennis en kunde van al onze inwoners.
Een belangrijke rol is weggelegd voor digitale communicatie met de burger. Bij het verzamelen van de
reacties willen we dat de zwijgende meerderheid ook wordt gehoord. Daarom is het belangrijk dat de
bewonersgroepen die bijvoorbeeld meepraten over een bouwplan namens de hele buurt spreken. De
gemeenteraad heeft het laatste woord en neemt een evenwichtige beslissing.

Aantrekkelijk wonen in Lisse
De stijgende vraag naar woningen betekent dat de prijzen van koopwoningen door het dak gaan en
dat Lissese woningzoekenden langer op een huurwoning moeten wachten. Nieuw Lisse wil primair
voor de lokale behoefte bouwen en meer koopwoningen toewijzen aan onze eigen
woningzoekenden. Energieneutraal bouwen wordt gestimuleerd.

Bij nieuwbouw gaan we voor alle doelgroepen;
jongeren, ouderen, gezinnen en combinaties van deze
groepen. Niet uitsluitend projectmatige bouw, maar
ook kleinere particuliere initiatieven krijgen de ruimte.
Nieuw Lisse is voorstander van burgerinitiatieven op
het gebied van nieuwe woonvormen, zoals het plan
voor een knarrenhof aan de Ruishornlaan en tiny
houses in de Bloemenbuurt. We moeten creatieve
oplossingen bedenken om de woningnood op te
lossen, zoals woningsplitsing, tijdelijke
woonbestemmingen, levensloopbestendig wonen en

kangeroewoningen voor verschillende generaties. Ook het ombouwen van garages, boven winkels
wonen en het verbouwen van leegstaande kantoorpanden behoort wat Nieuw Lisse betreft tot de
mogelijkheden.
De gemeente blijft startersleningen verstrekken. Eigen woningbezit wordt gestimuleerd, maar ook in
de huursector ligt een opgave. De bekende verdeelsleutel; 40% sociaal, 30% middelduur, 30% vrije
sector is niet in beton gegoten.
Lisse vangt asielzoekers op volgens de wettelijke verplichting. Nieuw Lisse blijft  tegen grootschalige
opvang van asielzoekers binnen onze gemeente.

Bereikbaarheid en (duurzame) mobiliteit
Bij een goed woon- en werkklimaat hoort een goede bereikbaarheid. Nieuw Lisse blijft zich inzetten
voor een verkeersruit om Lisse. Daar is ter hoogte van de Poelpolder een extra brug over de
Ringvaart voor nodig. Nieuw Lisse wil de 30 kilometer zones uitbreiden en waar mogelijk omzetten
in fietsstraten, waar de auto te gast is.



Een extra brug over de Ringvaart betekent minder verkeer in de woonstraten en het centrum van
Lisse. De huidige ontsluiting via de Kanaalstraat is niet meer toereikend en mogelijkheden om deze te
verbeteren zijn er niet. Met de aansluiting op de ringweg zijn andere delen van de Bollenstreek ook
beter bereikbaar. Als de ringweg kan worden gerealiseerd gaat Lisse tijdens het Keukenhofseizoen en
in de spitsuren niet langer op slot.

Verkeersveiligheid
Nieuw Lisse wil de auto niet weren uit het centrum, maar door de splitsing van bestemmings- en
doorgaand verkeer neemt het aantal verkeersbewegingen rond het winkelgebied af.
Door de introductie van fietsstraten neemt de veiligheid voor fietsers toe op plekken waar de
bestaande fietspaden niet meer voldoen. We willen bezoekers van het centrum stimuleren om zoveel
mogelijk te voet of per fiets te winkelen. Dat kan door het realiseren van goede loop- en fietsroutes,
voldoende fietsenstallingen en oplaadpunten.

Mobiliteit
De gemeente stimuleert het gebruik van elektrische auto’s. Om
wildgroei van laadpalen langs de openbare weg te voorkomen
zet Nieuw Lisse in op de realisatie van laadstations in buurten
en wijken.
In het Lissese centrum komen wat ons betreft snellaadstations.
Dat is een flinke infrastructurele ingreep, maar op termijn ook
bruikbaar voor andere gebruikers dan alleen het winkelend
publiek, zoals bijvoorbeeld de bezorgdiensten. Nieuw Lisse zet
zich in voor betere loop- en fietsroutes naar de scholen en
plaatselijke voorzieningen.

Een gezonde en sociale samenleving
Onze inwoners zijn goud waard. Samen zorgen zij
voor een gezonde en sociale samenleving. De
gemeente waardeert en ondersteunt vrijwilligers
en mantelzorgers. Nieuw Lisse is voorstander van
buurtkamers in de wijken, waar bewoners elkaar
kunnen ontmoeten. De Poelpolder is hierbij een
aandachtsgebied.

We stimuleren een gezonde leefstijl door
voldoende recreatie en beweging te bieden via ons voorzieningenaanbod.



De gemeente voert een actief beleid op het gebied van verslavingszorg en een repressief
harddrugsbeleid. Nieuw Lisse is voor behoud van de coffeeshop en gereguleerde productie van wiet.
Nieuw Lisse zet zich in voor de vestiging van een dokterspost, zodat hulp dichtbij is.
We willen de inzet en kracht van de inwoners beter benutten door een beroep te doen op ieders inzet
voor ons dorp. Word actief in een vereniging! Help je buurt! Zet
je expertise in voor Lisse!
De gemeente Lisse spreekt Stek Wonen naast haar
huisvestingsopgave aan op haar sociale verantwoordelijkheid om
de buurten en straten leefbaar te houden. Speel- en
ontmoetingsplekken in de buurt voor jong en oud! In de buurt en
in woningen worden voorzieningen getroffen om eenzaamheid te
bestrijden waardoor het zelfstandig blijven wonen op een
prettige wijze mogelijk blijft.

Jongeren
De gemeente Lisse gaat z’n best doen om jongeren te betrekken bij het beleid dat hen aangaat.
Juist de jeugd van 12 tot 18 jaar is belangrijk voor dynamiek in ons dorp.
In hun vrije tijd willen jongeren sporten en uitgaan, dus sportfaciliteiten en uitgaansmogelijkheden
die aansluiten bij hun wensen zijn belangrijk, zoals de bioscoop in Floralis. En wij vinden dat Lisse ook
cafés en een disco voor de jeugd verdient. Als gemeente gaan we dat niet zelf organiseren, maar we
kunnen wel helpen, bijvoorbeeld door flexibel te zijn met vergunningen en bestemmingsplannen in
het centrum.
Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot
verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als ouders het
belang van het kind schaden, dan kan de gemeente ingrijpen. Als ouders en kinderen een probleem
hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg.

Ouderen
De overheid stimuleert langer zelfstandig wonen en
zelfredzaamheid, door te investeren in
levensloopbestendige woningen. Nieuw Lisse vindt dat er
meer variatie nodig is in het aanbod van woonvormen
voor ouderen: hofjes, kleinschalige
appartementencomplexen en nieuwe vormen van
verpleeg- en verzorgingshuizen.
Langer thuis wonen is alleen mogelijk als voorzieningen
zoals hulp bij het huishouden en verpleging aan huis goed
geregeld zijn. Voor Nieuw Lisse is het hierbij van belang dat essentiële waarden als aandacht en
warmte voor de ouderen voorop staan.



We zorgen ervoor dat thuiszorgmedewerkers op één plek hun signalen kwijt kunnen wanneer er bij
cliënten iets mis dreigt te gaan of wanneer zij zich zorgen maken over hen. Hierdoor kan er sneller en
meer preventief worden gehandeld.
Dagbesteding zorgt ervoor dat je mee kan blijven doen in de samenleving. Ook kan het een rol spelen
bij het ontlasten van de mantelzorger. Iedereen die in aanmerking komt voor dagbesteding moet er
aan deel kunnen nemen. Hierbij zijn De Beukenhof en buurtkamers van groot belang.
Dementie neemt volgens de prognose de komende jaren fors toe. Voorlichting en vroegtijdige
signalering zijn belangrijk, maar ook een goed aanbod van dagbesteding. Dit geeft kwaliteit aan het
leven en zorgt ervoor dat de mantelzorger(s) de intensieve zorg als mensen nog thuis wonen, kunnen
volhouden. Dit is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Mantelzorgers zijn onmisbaar in de
samenleving.

Dierenwelzijn
De gemeente heeft oog voor dierenwelzijn. We stimuleren het chippen van huisdieren en
voorkomen de groei van het aantal zwerfdieren. We ontmoedigen de verkoop van dieren in
dierenwinkels en tuincentra en stimuleren dat mensen dieren uit het asiel in huis nemen.
De gemeente draagt haar steentje bij voor de opvang, de verzorging, de castratie en het vervoer van
in het wild levende dieren en zwerfdieren in en naar de opvangcentra.
Nieuw Lisse wil dat alleen vergunningen worden verleend aan evenementen waarbij dierenwelzijn in
acht genomen wordt. Het gebruik van ballonnen of lampionnen moeten we ontmoedigen: het levert
milieuoverlast op en schade aan dieren in het wild.

Financiën en economie
Voor Nieuw Lisse is het op orde brengen van de gemeentelijke financiën van levensbelang. Op dit
moment heeft de gemeente Lisse teveel schulden en te weinig reserves. De rijksoverheid schuift de
gemeente steeds meer taken toe, zonder voldoende financiële middelen. Nieuw Lisse gaat altijd
voor lage gemeentelijke woonlasten. Bij nieuwe taken die het Rijk bij de gemeente neerlegt is ons
motto: ‘geen knaken geen taken’.
Nieuw Lisse wil de lokale ondernemers steunen, zodat
zij binnen onze gemeente kunnen blijven bestaan. De
bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, leefbaarheid,
sponsoring en helpende handen bij evenementen. Het
winkelaanbod in het centrum moet onderscheidend
zijn. Wellicht met de toegevoegde waarde van een
markt met bijvoorbeeld streekproducten en
rechtstreekse verkoop van de producenten, telers,
kwekers en boeren uit de regio.
Nieuw Lisse staat voor een aantrekkelijk koopcentrum
met een actief vestigingsbeleid. Wat ons betreft komt



de Action van het bedrijvenpark Meer en Duin naar het centrum van Lisse om het winkelgebied te
versterken. Nieuw Lisse is voor het behoud van de kermis en najaarsfeesten in het centrum. We zijn
voor het behoud van de bollenteelt met behoud van het huidige bloembollenareaal.

Duurzaamheid en milieu
De rijksoverheid wil dat we van het gas af gaan.
Wat Nieuw Lisse betreft doen we dat pas als er
goede, betaalbare alternatieven zijn. Tot die tijd zijn
woningisolatie en andere vormen van
energiebesparing eerste logische stappen.

Als het over de energietransitie gaat zit Nieuw Lisse
het liefst achterin de bus. We willen doen wat het
beste is voor onze inwoners. Bij plannen op
wijkniveau hebben kleinschalige initiatieven van
burgers en lokale ondernemers voorrang.

Groen
(Groen)onderhoud wordt zoveel mogelijk ondergebracht bij lokale ondernemers. Lisse is een groene
gemeente, maar wat Nieuw Lisse betreft mag er nog wel een schepje bovenop: meer bomen,
biodiverse bermen volgens het keurmerk Kleurkeur, plukfruit en groene afbakening van
parkeervakken. Bij hogere nieuwbouwprojecten is gevelgroen een optie. Als ze dat willen beheren de
bewoners van een straat zelf het openbaar groen. De gemeente Lisse maakt dat ook financieel
haalbaar.

Afvalbeheer
Nieuw Lisse is voorstander van een circulaire
economie; dus hergebruik van grondstoffen. Na de
invoering van het omgekeerd inzamelen met een
ingebouwde beloning voor afval scheiden (2016) had
Lisse landelijk in minder dan geen tijd het hoogste
scheidingspercentage van 82%.
Nadat de gedifferentieerde tarieven (diftar) in 2020
waren afgeschaft nam de hoeveelheid restafval per
inwoner weer snel toe.
Tegelijkertijd bleef het probleem van zwerfafval in het
dorp bestaan en is de afvalinzameling fors duurder
geworden.



Nieuw Lisse wil dat goed gedrag wordt beloond met een korting op de afvalstoffenheffing. De
vervuiler betaalt!


