Nieuw Lisse 2022-2026 in het kort

• 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.
• 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.
• 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.
• 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 kilometerzones uitbreiden en waar mogelijk omzetten in veilige
fietsstraten, waar de auto te gast is.
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.
• 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.
• 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.

• 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.
• 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.
• 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.
• 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. 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.
• 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.
• 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.
• Afvalbeheer
Nieuw Lisse is voorstander van 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!

