Drogi Czytelniku,
Wkrótce w Lisse odbędą się wybory samorządowe.
Niniejszym oferujemy nasz program wyborczy na lata 2022 - 2026 w Państwa
języku ojczystym.
Partia ‘Nieuw Lisse’ cieszy się, że zamieszkali Państwo w naszej gminie.
Doceniamy Państwa wkład w lokalną gospodarkę oraz Państwa udział w naszej
społeczności.
Pragniemy, aby Państwo czuli się w Lisse jak w domu. Z tego powodu nasza
partia stawia na dobre warunki mieszkaniowe, edukację i opiekę nad dziećmi.
W połowie marca odbędą się wybory samorządowe do naszej Rady Gminnej.
Państwa głos jest również ważny.
Mamy nadzieję, że będziemy mogli reprezentować Państwa interesy. Dlatego
liczymy na Państwa głos.
Partia ‘NIEUW LISSE’

‘Nieuw Lisse’ 2022-2026 – Program w skrócie:

• Gmina Lisse pozostanie samodzielna
Partia ‘Nieuw Lisse’ jest zdania, że gmina Lisse powinna pozostać niezależna. Fuzja Lisse z sąsiednimi
gminami nie przyniosłaby żadnych korzyści, współpraca tak. I to właśnie robimy! Wszyscy urzędnicy
gmin Hillegom, Lisse i Teylingen współpracują ze sobą w ramach organizacji parasolowej ‘HLTSamen’.
W ten sposób optymalnie wykorzystujemy ekspertyzę, którą sami posiadamy lub o którą wspólnie
zabiegamy.

• Mieszkańcy uczestniczą w rozmowach na temat swojego miejsca zamieszkania
Gmina służy obywatelowi, nie na odwrót. Oznacza to, że mieszkańcy mają wpływ na gminne plany
oraz zarządzanie gminą. Partia ‘Nieuw Lisse’ pragnie organizować większą liczbę wieczorów
informacyjnych i dyskusyjnych. Chcemy angażować naszych mieszkańców w ważne decyzje poprzez
platformy obywatelskie, reprezentację rejonu zamieszkania oraz narzędzia komunikacji cyfrowej.
• Lisse atrakcyjnym miejscem do zamieszkania
Rosnący popyt na nieruchomości oznacza, że ceny domów rosną oraz że osoby poszukujące miejsca
zamieszkania w Lisse muszą dłużej czekać na możliwość wynajęcia domu. Partia ‘Nieuw Lisse’ jest za
tym, aby budować przede wszystkim na potrzeby lokalne i dbać o to, aby budowane domy trafiały do
osób z naszej gminy.
• Dojazd oraz (zrównoważona) mobilność
Dobry dojazd jest nieodzownym elementem dobrego klimatu do życia i pracy. Partia ‘Nieuw Lisse’
nieustannie zabiega o odpowiedni węzeł drogowy dla Lisse. Potrzebny jest do tego dodatkowy most
nad kanałem Ringvaart w rejonie dzielnicy Poelpolder. Partia ‘Nieuw Lisse’ pragnie również
rozszerzyć strefy 30-kilometrowe i tam, gdzie jest to możliwe, przekształcić je w bezpieczne ulice
rowerowe, co ograniczyłoby ruch samochodowy.
Partia ‘Nieuw Lisse’ nie zamierza wprowadzać zakazu wjazdu samochodów do centrum, lecz dzięki
lepszemu węzłowi komunikacyjnemu zmniejszyć liczbę ruchu samochodowego wokół strefy
handlowej ze względu na przekierowanie ruchu tranzytowego w inne miejsce.
• Mobilność
Gmina zachęca do korzystania z samochodów elektrycznych. Aby zapobiec niekontrolowanemu
rozprzestrzenianiu się stacji ładowania wzdłuż dróg publicznych, partia ‘Nieuw Lisse’ jest za realizacją
stacji ładowania na osiedlach i w dzielnicach mieszkaniowych.
• Zdrowa i przyjazna społeczność
Nasi mieszkańcy są na wagę złota. Razem dbają o zdrowe i przyjazne społeczeństwo. Gmina ceni oraz
wspiera osoby udzielające się społecznie na poczet innych mieszkańców. Partia ‘Nieuw Lisse’ jest za
zapewnieniem domów osiedlowych, w których mieszkańcy mogą się spotykać; zwłaszcza w rejonie
Poelpolder.
• Młodzież
Gmina Lisse dołoży wszelkich starań, aby zaangażować młodych ludzi w politykę, która ich dotyczy.
Szczególnie ważna dla dynamiki naszej gminy jest młodzież w wieku od 12 do 18 lat.
• Osoby starsze
Rząd Holandii zachęca seniorów do jak najdłuższego samodzielnego życia i samowystarczalności,
inwestując w mieszkania na całe życie. Partia ‘Nieuw Lisse’ jest zdania, że potrzebna jest większa
różnorodność opcji mieszkaniowych dla osób starszych: grupy mieszkaniowe (‘hofjes’), małe osiedla
mieszkaniowe i nowe formy domów opieki.

• Dbałość o zwierzęta
Gmina dba o dobro zwierząt. Zachęcamy do rejestracji zwierząt domowych poprzez chip oraz
zapobiegamy wzrostowi liczby bezpańskich zwierząt. Odradzamy sprzedaż zwierząt w sklepach
zoologicznych i centrach ogrodniczych oraz zachęcamy do przyjmowania zwierząt ze schronisk do
swoich domów.
• Finanse i ekonomia
Uporządkowanie finansów gminy jest kluczowe dla partii ‘Nieuw Lisse’ W tej chwili gmina Lisse ma za
dużo zobowiązań finansowych i za mało rezerw. Holenderski rząd centralny przydziela gminie coraz
więcej zadań, nie przeznaczając na to wystarczających środków finansowych. W przypadku zadań,
które rząd centralny zleca gminie, naszym mottem jest: ‘geen knaken geen taken’. Oznacza to, że
gmina nie może się niczego podjąć bez odpowiednich środków.
Partia ‘Nieuw Lisse’ pragnie wspierać lokalnych przedsiębiorców, aby mogli nadal funkcjonować w
naszej gminie. Lokalne firmy zapewniają zatrudnienie, mają wpływ na otoczenie oraz zapewniają
sponsoring i pomocną dłoń przy różnych wydarzeniach.
• Zrównoważony rozwój i środowisko
Rząd Holandii chce, abyśmy pozbyli się gazu. Jeśli chodzi o partię ‘Nieuw Lisse’, zrobimy to tylko
wtedy, gdy będą dostępne dobre, cenowo przystępne alternatywy. Do tego czasu izolacja domów i
inne formy oszczędzania energii to pierwsze logiczne kroki.
• Obszary zielone
Obecnie utrzymanie zieleni w jak największym stopniu powierza się lokalnym przedsiębiorcom. Lisse
to ‘zielona gmina’, ale jeśli chodzi o partię ‘Nieuw Lisse’, można byłoby pójść o krok dalej: zasadzić
więcej drzew, zapewnić odpowiednią bioróżnorodność poboczy, zaoferować powszechne zbieranie
owoców oraz wytyczyć zielone miejsca parkingowe.
• Gospodarka odpadami
Partia ‘Nieuw Lisse’ opowiada się za ponownym wykorzystaniem surowców. Po wprowadzeniu w
2016 roku zasady zbiórki odpadów, w której segregujący otrzymywał nagrodę za segregację, gmina
Lisse miała największy procent segregacji odpadów w całej Holandii (82%). Po zniesieniu
zróżnicowanych stawek w 2020 r., ilość odpadów mieszanych na mieszkańca ponownie gwałtownie
wzrosła. Tym samym nie zmniejszył się problem zaśmiecania gminy, a wywóz śmieci stał się znacznie
droższy. Partia ‘Nieuw Lisse’ chce, aby dobre zachowanie było nagradzane zniżką za odpady. Niech
zanieczyszczający płaci!

