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Voorwoord
Teylingen, een prachtige gemeente in het hart van deze wereld. Een heerlijke plek om te
wonen, werken en te ontspannen. Een groeiende en bloeiende gemeente, financieel gezond,
divers en aantrekkelijk.
Maar ondanks de mooie kanten aan onze gemeente zijn er ook punten die beter moeten en
kunnen. Trilokaal, de enige lokale partij in de gemeente Teylingen, groeit de afgelopen jaren
sterk en heeft ondanks de rol in de oppositie de afgelopen jaren veel bereikt middels
initiatieven, moties en amendementen.
Trilokaal zal zich ook in de toekomst blijven inzetten voor een gemeente waarin iedereen
zich veilig voelt, kan ontplooien en prettig kan wonen. We zetten daarom in op een rol dicht
bij de burger, met duidelijke taal en communicatie.

Trilokaal staat voor
 Goed contact met haar achterban en de inwoners van Teylingen.
 Meer betaalbare woningen voor starters, jongeren en ouderen.
Dit betekent ook een breder aanbod aan sociale huurwoningen.
 Een duurzame toekomst, waar energieneutraal wordt gebouwd en vele
duurzaamheidsinitiatieven worden ontwikkeld.
 Het verbeteren van de steeds verder verslechterende jeugdzorg in onze
gemeente.
 Extra aandacht voor de oudere en kwetsbare inwoners in Teylingen.
 Blijvende aandacht voor sport op een hoog niveau.
 Samen met de ondernemers werken aan een goed ondernemersklimaat.
 Een prettig woongevoel in de dorpen, waarbij (verkeers)veiligheid
centraal staat.
 Een groene gemeente, waar woningbouw gecompenseerd wordt met
nieuw aangelegd groen.
 Een gemeente die dienstbaar moet zijn aan de inwoner.
 Het regelmatig evalueren en verbeteren van de gemeentelijke
dienstverlening.
 Het promoten van onze mooie gemeente om de lokale economie
draaiende te houden, winkels te behouden en de werkgelegenheid te
versterken.
 Levendigere, bereikbaardere en aantrekkelijkere centra in alle drie de
dorpskernen.
 Maar vooral het continue creëren van betrokkenheid met de inwoners
van Teylingen.

Trilokaal en haar achterban
Trilokaal slaat een nieuwe weg met een versterkte positie in het digitale landschap, zodat
zowel leden als de inwoners van Teylingen goed op de hoogte zullen worden gehouden.
Trilokaal realiseert dit door beter gebruik te maken van de mogelijkheden van internet en
een meer persoonlijk contact met de achterban.
Waar het contact via internet betreft heeft Trilokaal een visie laten ontwikkelen, waarmee
wij onze achterban betrekken in de hele periode waarin wij jou vertegenwoordigen in de
politiek van Teylingen. Meedenken maar ook meestemmen kan vier jaar lang, dat is onze
visie.
Lid worden van Trilokaal betekent:
 Vier jaar meedoen en meedenken met de lokale politiek.
 Samen werken aan het leefklimaat in Teylingen.
 Lokaal samen sterk staan met visie, daadkracht en durf.
Meer informatie over het lidmaatschap vind je op onze website: www.trilokaal.nl, of neem
contact op met ons bestuur: bestuur@trilokaal.nl

Trilokaal, uw toekomst in Teylingen
De missie van Trilokaal is om inwoners wegwijs te maken in hoe zij invloed kunnen
uitoefenen op het functioneren van de gemeente. Trilokaal wil met, door en voor de
inwoners Teylingen nog beter leefbaar maken. Trilokaal gaat hierbij het gesprek aan met de
inwoners van Teylingen om de juiste weg te vinden om hun vragen, wensen en doelen te
verwezenlijken.
Maar Trilokaal kan dit niet alleen. Politiek is meer dan de gemeenteraad. Jij, de lezer, de
burger, de kiezer, de politiek geïnteresseerde, bent uiteindelijk het uitgangspunt van alle
politieke besluiten.
Met jou kunnen we nieuw beleid ontwikkelen of beleid verbeteren
Door jou realiseren we nieuwe plannen
Voor jou veranderen en verbeteren we het beleid
Alleen kunnen we het niet. Maar samen, is alles mogelijk.

Stem Trilokaal!
Woensdag 21 maart 2018

Teylingen als gemeente
De burger staat bij Trilokaal centraal. De totale gemeentelijke organisatie moet dan ook
nadrukkelijk dienstbaar zijn aan de inwoner. Bij onderwerpen die de inwoners direct raken
hoort de gemeente zich in te leven in de positie van de burger. De communicatie moet dan
helder en eenduidig zijn. De burger moet niet achterblijven met meer vragen dan
antwoorden. Trilokaal ziet hier nog veel ruimte voor verbetering. Inwoners mogen nooit het
gevoel krijgen dat de gemeente de inwoners in de weg staat.
De ambtelijke fusie HLT-Samen (Hillegom, Lisse, Teylingen) heeft geen invloed, en mag geen
invloed hebben, op de politieke besluitvorming van en voor Teylingers. De afstand van
politiek naar burger wordt te groot bij een bestuurlijke fusie naar een HLT-gemeente van
80.000 inwoners.

Prettig Wonen
Teylingen is een prachtige gemeente om in te wonen, dat moet ook zo blijven. Onze
woonlasten zijn laag ten opzichte van andere buurgemeenten, dit wil Trilokaal zo houden.
Teylingen moet aantrekkelijk zijn voor alle leeftijdsgroepen. Er dienen voldoende betaalbare
huurwoningen beschikbaar te zijn voor starters, minderdraagkrachtigen, jongeren en
ouderen. Trilokaal strijdt al jarenlang intensief voor betaalbare woningen. Ondanks enkele
verbeteringen is dit wat Trilokaal betreft nog niet voldoende. Trilokaal ziet voldoende
mogelijkheden voor uitbreiding van de huisvesting voor jongeren, zeker als er flexibel
gebouwd wordt, zodat bijvoorbeeld een appartement voor jongeren ook makkelijk geschikt
gemaakt kan worden voor bewoning door ouderen, of andersom.
Trilokaal stimuleert dat iedereen zich inschrijft bij woningnet Holland Rijnland. Vooral
jongeren vanaf 18 jaar zouden zich meteen in moeten schrijven. Hiermee stimuleren we
betere kansen voor nieuwkomers en herintreders op de woningmarkt.
Op het gebied van veiligheid is er de laatste jaren veel ingeboet, waaronder de afname van
het aantal politiemensen in Teylingen. Trilokaal wil dit aantal weer opschroeven naar een
adequaat niveau. Voor het veiligheidsgevoel juichen wij het toe dat samenwerking en
buurtpreventieteams straten en wijken nog veiliger maken. Dit moet zo veel mogelijk
gestimuleerd worden.
Een fietser moet veilig overdag, ‘s-avonds en ‘s-nachts zijn weg kunnen vinden.
Eenduidige inrichting van wegen is essentieel voor de algehele verkeersveiligheid. Dit
verhoogt de herkenbaarheid van verkeersituaties en voorkomt onveilige situaties.
Strenger handhaven is niet populair, maar belangrijk om onveilige situaties te voorkomen.
In de komende jaren worden diverse veranderingen doorgevoerd op een aantal belangrijke,
drukke verkeerspunten in onze gemeente. Trilokaal zal erop toezien dat niet alleen het
economische motief, maar ook milieu en verkeersveiligheid worden meegenomen in deze
ontwikkelingen.

Duurzaamheid
Duurzaamheid krijgt gelukkig steeds meer aandacht in onze samenleving, maar de politiek
moet meer stimuleren. In 2017 heeft Trilokaal met succes het concept DMT
(Duurzaamheidsmaatschappij Teylingen) ontwikkeld. De DMT heeft als doel om inwoners te
helpen bij het realiseren van hun duurzaamheidswensen en om bedrijven te helpen nieuwe
duurzaamheidsinitiatieven te ontwikkelen.
Vermindering van regels, soms met subsidies, versnelt duurzaamheid binnen Teylingen.
Trilokaal wil het opwekken van schone energie stimuleren, bijvoorbeeld door het plaatsen
van zonnepanelen op strategische locaties zoals bedrijfspanden en overheidskantoren.
Trilokaal zou idealistisch gezien willen werken om als gemeente Teylingen in 2030
energieneutraal te zijn. Via het genoemde initiatief DMT zetten we in op het minderverbruik
van energie door middel van verbeterde isolatie en duurzame bouw. Het energieverbruik
wat we dan nog wel hebben moeten de gemeente en haar inwoners zelf op kunnen wekken.
In het kader van groen, gezond en duurzaam willen wij dat er meer aardgasvrije wijken
worden gerealiseerd, zoals dat nu in Hooghkamer wordt gedaan.
Door alle scholen in Teylingen duurzaam te maken, komen alle kinderen binnen Teylingen
hiermee in aanraking. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Zorg
Trilokaal zet zich al jaren in voor verbeteringen in de regionale zorg. In de afgelopen jaren is
er te veel bezuinigd. Er is dan ook meer ondersteuning nodig vanuit de gemeente.
Trilokaal maakt zich grote zorgen over de vele problemen in de jeugdzorg. Er is te weinig
samenwerking tussen diverse zorgpartijen en inwoners weten niet waar ze aan toe zijn.
Trilokaal wil dan ook dat er een sociale kaart wordt gemaakt. Dit is een overzicht waarin alle
relevante zorgaanbieders zijn opgenomen en hoe contact tot stand komt, zodat burgers snel
kunnen zoeken waar ze met bepaalde vragen terecht kunnen.
Trilokaal ziet het als haar taak om extra aandacht te schenken aan mensen met een
chronische ziekte en/of een handicap die volwaardig willen deelnemen aan de samenleving.
Er moet daarom extra aandacht worden besteed op terreinen als toegankelijkheid, wonen,
hulpverlening, mobiliteit, arbeid en recreëren.
Steeds meer zorgvragers leunen op de steun van hun mantelzorger(s). Trilokaal wil graag de
erkenning en ondersteuning voor mantelzorgers in Teylingen verbeteren. Wij willen
daarnaast het mantelzorgcompliment bekender maken binnen de gemeente.
Ouderen zijn er in de afgelopen jaren landelijk gezien veel op achteruit gegaan. Er is steeds
minder zorg en extra ondersteuning bij de huishouding, en de toename van het aantal regels
is voor veel ouderen verwarrend. Trilokaal geeft hier extra aandacht aan. Zo wil Trilokaal
stimuleren om jongeren vanuit het onderwijs in contact te brengen met ouderen in onze
gemeente. Sociaal contact is een bijdrage in hun ontwikkeling. Ook extra contactdagen,
gratis vervoer en betere zorgondersteuning moet de positie van ouderen in deze gemeente
verbeteren.

Een groene en schone gemeente
Het vliegtuiglawaai neemt in de laatste jaren steeds meer toe. Wat Trilokaal betreft wordt
de acceptatiegrens te veel opgezocht. Trilokaal wil de komende jaren in samenwerking met
Holland-Rijnland een duidelijk signaal afgeven om het vele vliegverkeer over onze gemeente
heen te beperken.
Afval en de inzameling ervan blijft onze inwoners flink bezighouden. Trilokaal wil als
gemeente Teylingen goed sturing geven aan dit proces. Inwoners moeten hun afval kunnen
afvoeren ongeacht de woonomstandigheden. Wij willen wel dat we als gemeente goed
kijken naar oplossingen om afvalverwerking zo goedkoop en efficiënt mogelijk te laten
verlopen voor onze inwoners. De vorm waarin we dit doen moet in ieder geval duidelijk zijn
voor iedereen en ook eenvoudig in uitvoering. De communicatie hierover moet en kan beter.
Een groene leefomgeving is voor iedereen belangrijk. Natuur biedt niet alleen een gezond
leefmilieu en ruimte voor mens en dier, het vormt ook een belangrijke tegenhanger voor ons
drukke bestaan. Trilokaal hecht daarom aan het groen houden van onze omgeving. Trilokaal
zet dan ook in op een evenredige balans tussen groen en bebouwing, ook binnen de
bebouwde kom. Niet elke centimeter hoeft te worden volgebouwd. Bij toekomstige
bouwplannen moet bebouwing worden gecompenseerd met nieuw groen. We moeten
zuinig zijn op het groen dat we hebben. Dit geldt ook voor het behoud van graslanden en
bollengrond.

Jeugd en jongvolwassenen
Trilokaal is van mening dat Teylingen aantrekkelijker moet worden om jongeren te
behouden en jonge gezinnen aan te trekken. Dit om de leeftijdsopbouw in onze gemeente
evenwichtiger te maken. In samenwerking met de maatschappelijke organisaties brengen
we in kaart welke verbeteringen hiervoor op gang gebracht moeten worden.
Hiermee gaan we voldoende opties creëren om het wegtrekken van jongeren naar grote
steden te verminderen.

Ondernemen in Teylingen
In de afgelopen jaren is er veel verdeeldheid ontstaan in ondernemend Teylingen. De extra
WOZ-heffing voor de financiering van een ondernemersfonds is daarvan mede de oorzaak.
Trilokaal is voor samenwerking met- en tussen ALLE ondernemers. Trilokaal realiseert zich
dat de totale ondernemerspopulatie van groot belang is voor de werkgelegenheid en de
aantrekkelijkheid van Teylingen. We zijn in ieder geval tegen een ondernemersfonds in de
huidige vorm, gezien het gebrek aan draagvlak. Trilokaal neemt daarom een sturende rol om
ondernemend Teylingen weer samen te laten werken als één geheel.

(Sport)Verenigingen
Teylingen is rijk aan fanatieke en enthousiaste (sport)verenigingen. Het aanbod is zeer divers
en van hoog niveau. Trilokaal wil de diversiteit en het niveau blijven ondersteunen, voor alle
inwoners. Er zijn nu echter nog ongelijkheden in het (sport)verenigingsbeleid. Wat Trilokaal
betreft worden afspraken over het beleid over alle (sport)verenigingen en accommodaties
gelijkgetrokken zodat dit in heel Teylingen hetzelfde is. Diverse accommodaties worden niet
altijd volledig gebruikt. Als meerdere vereniging een accommodatie delen kan er een
kostenverdeling ontstaan wat een win-win situatie is voor alle partijen.

Participatie
In Teylingen zijn gelukkig veel vrijwilligers actief en daar zijn wij als Trilokaal trots op.
Daarom willen wij vrijwilligersinitiatieven blijvend ondersteunen. Als gemeente moeten we
zuinig zijn op onze vrijwilligers zodat zij zich langdurig blijven inzetten binnen Teylingen.
Wij waken voor gelijke kansen, voor iedereen in Teylingen. Mensen willen niet in hokjes
gestopt worden, maar wel geholpen worden in lastige persoonlijke omstandigheden. Waar
er sprake is van een grote afstand tot de arbeidsmarkt, fysieke- en psychische beperkingen,
financiële en andere problematieken moet er hulp adequaat geboden worden, om mee te
kunnen blijven doen in onze samenleving.
Alle nieuwkomers zijn van harte welkom in Teylingen, zolang dit niet ten koste van onze
eigen inwoners gaat. Hiervoor zijn bijvoorbeeld door initiatief van Trilokaal woningen
aangekocht om statushouders te huisvesten en zo de sociale huurmarkt te ontzien.
Om nieuwkomers snel onderdeel te maken van onze gemeenschap moet de gemeente hun
wegwijs maken in alle mogelijkheden die we hiervoor hebben.

