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Waar staat de SGP-ChristenUnie voor?
Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en
sterk moreel en integer leiderschap de basis
vormen voor een bloeiende samenleving.
De SGP-ChristenUnie zet in haar werk in de
gemeenteraad in op luisteren en samenwerken.
Het wel of niet deelnemen aan een coalitie is
daarbij niet doorslaggevend. Het innemen van
standpunten in de raad wordt primair bepaald
door de uitgangspunten, die onder andere zijn
vastgelegd in ons verkiezingsprogramma.
Als fractie willen we als betrouwbaar en
constructief bekend staan in Lisse. Wij
vinden het daarom belangrijk dat wij als

volksvertegenwoordigers eerlijk zijn en geen
beloftes doen die we niet kunnen nakomen.
Wij staan voor een overheid die het welzijn
van onze inwoners vanuit christelijke waarden
en normen wil dienen. Godsdienstvrijheid en
gewetensvrijheid zijn voor ons belangrijke
waarden. We hechten er veel waarde aan om
de zondag als rustdag te behouden en rust te
nemen van gedane arbeid.
We willen dat de gemeente een bondgenoot
is van families, gezinnen, straten, geloofsgemeenschappen en verenigingen.

Onze speerpunten
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Verbeteren van het woningenaanbod.
Meer aandacht voor starters, jongeren
en ouderen in zowel nieuwbouw als
bestaande bouw. Binnen bestaande
bouw zien we graag meer doorstroming
waardoor er ruimte ontstaat voor de
starters.
Verbeteren van onze leefomgeving
door verduurzamen van onze woningen
waarbij betaalbaarheid voorop staat. We
hoeven niet zonodig voorop te lopen,
maar moeten verstandig en goed
doordacht te werk gaan, waarbij we ook
met omliggende gemeenten kijken naar
oplossingen voor het opwekken van
energie. Geen ring van windmolens en
zonneweides rondom ons dorp en een
meldpunt voor energiearmoede.
Betere financiële positie waarbij de
uitgaven in overeenstemming moeten
zijn met de inkomsten. Ook de overheid
moet voldoende bijdragen voor de taken
die ze van ons als gemeente verwacht.
Belastingen moeten transparant zijn
waardoor onze inwoners kunnen inzien

wat hiermee bekostigd moet worden.
Ook alle vele voorzieningen/gebouwen
moeten financieel inzichtelijk,
zodat inwoners en ondernemers mee
kunnen denken in kostenbesparende
oplossingen.
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Verbeteren van onze lokale economie
in combinatie met meer aandacht voor
vrijwilligers. Hiervoor pleiten wij voor een
‘Lisser-Doet-Pas’, waarbij waarderingen
kunnen worden besteed bij onze
lokale ondernemers. Ook de rol van
geloofsgemeenschappen in relatie tot
mantelzorg, schuldenproblematiek en
andere sociale activiteiten zouden meer
aandacht mogen krijgen.

5

Verbeteren van de ontsluiting van de
Bollenstreek die niet alleen ten tijde
van de openstelling van de Keukenhof
aan de orde is. Als we allemaal weer op
de vertrouwde manier naar werk gaan,
zullen de bekende files weer aan de
orde van de dag zijn. Hier wordt al jaren
overgepraat, maar het is nu tijd voor
actie.

Zomaar een aantal speerpunten uit ons verkiezingsprogramma waarbij rentmeesterschap en de liefde
voor onze naaste belangrijke uitgangspunten
vormen.
We hopen dat u na het lezen van ons verkiezingsprogramma enthousiast bent geworden en dat
zowel jong en oud kiezen
‘VOOR EEN BETER LISSE’

Vincent Scheurwater &
Mariëtte Hulsbergen-de Visser

Vitaliteit
Onderwijs & Arbeid
De SGP-ChristenUnie wil onderwijs of
omscholing stimuleren voor mensen die al
geruime tijd niet meer deelnemen aan
het arbeidsproces, zodat zij weer aan de
slag kunnen. Een helpende hand vanuit de
gemeente kan voorkomen dat deze mensen
in een neerwaartse spiraal terecht komen.
Er wordt actief samengewerkt met Provalu.
Voor kinderen en jongeren is het onderwijs
een belangrijke plek. Het is een plek waar
ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen
en waar ze andere kinderen en jongeren
ontmoeten. Kernbegrippen voor goed
onderwijs zijn keuzevrijheid, vertrouwen,
verantwoordelijkheid en professionaliteit.
De SGP-ChristenUnie staat voor
kansengelijkheid in een rechtvaardig
onderwijssysteem. Dat begint met
keuzevrijheid en transparantie bij het
inschrijven voor een basisschool. We
ondersteunen inwoners die minder bekend
zijn met het Nederlandse onderwijssysteem.
Eenmaal binnen het schoolsysteem blijft
aandacht voor taal, burgerschap en de
thuissituatie belangrijk.
De SGP-ChristenUnie wil via lokaal beleid
invloed uitoefenen op verduurzaming en

verbetering van het binnenklimaat op scholen,
waar ventilatie, zonlicht en geluid belangrijke
aspecten zijn van een goede leer- en werkomgeving.

Gezondheid en Sport
Gezondheid is van invloed op prestaties op
school, op het werk en in de maatschappij.
Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een
verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar
gaat ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie, zorgen we ervoor dat
mensen (langer) gezond blijven. Gezondheid
is het uitgangspunt.
• Wij willen dat jongeren gezond en vrij
van verslaving opgroeien.
• Behalve het aanbieden van het jeugdsport
fonds kijkt de gemeente of er meer nodig is
om jongeren te stimuleren om te bewegen.
• Het gebruik van drugs mag nooit 'gewoon'
of geaccepteerd worden. De SGPChristenUnie wil dat de gemeente op die
wijze over dit thema communiceert en bij
druggerelateerde overlast ingrijpt. Wat
ons betreft verdwijnt de coffeeshop uit het
straatbeeld.
• Aanleggen van wandelpaden die ook voor
mindervaliden bereikbaar zijn is een must,
zodat iedereen een ommetje kan lopen,
bijvoorbeeld de bestaande route ‘Ommetje
Poelpolder’.

Sociaal Domein
Eén van de kenmerken van de samenleving
van nu is dat bijna iedereen deel uitmaakt van
een of meerdere netwerken van mensen. Dit
gaat om netwerken zoals gezinnen, klassen
op scholen, vriendengroepen, verenigingen,
geloofsgemeenschappen, de straat en de
buurt, online netwerken en sociale media.
Tegelijk is er sprake van individualisme,
eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee
kunnen komen. De coronacrisis heeft dit nog
versterkt, maar er ontstonden in die periode
juist ook mooie initiatieven waarin mensen
naar elkaar omzagen. Er is kracht in de
samenleving.

baan en het activeren van statushouders door
middel van vrijwilligerswerk.
De vrijwilligersorganisaties kunnen dan ook
rekenen op voldoende (structurele) financiële
ondersteuning.

Mantelzorg
Veel mensen kijken al om naar een familielidof
medemens en dit wordt ook door de
gemeente gewaardeerd met het Mantelzorg
Compliment. We zien dit compliment graag
omgezet worden naar de 'Lisser-Doet-Pas',
waarmee lokale ondernemers en lokale doelen
ondersteund kunnen worden.

De SGP-ChristenUnie blijft daarom inzetten
op een participatiesamenleving. Het is
belangrijk dat mensen elkaar helpen en voor
elkaar zorgen als dat mogelijk is. Tegelijk
moet de gemeente zorgen voor passende
ondersteuning en hulp aan mensen, die
het niet op eigen kracht redden. De SGPChristenUnie vindt het belangrijk dat we in
Lisse extra gaan investeren in preventie en
vroeg signalering. Voorkomen is namelijk beter
dan genezen.

Jeugdzorg
Gemeente Lisse stimuleert dat er, in overleg
met de scholen, huisartsen en het CJG,
doelstellingen worden geformuleerd op
het gebied van preventieve maatregelen
om de kosten van jeugdzorg in de pas te
krijgen. Concrete doelstelling is dat het aantal
aanvragen voor jeugdzorg met minimaal
10% daalt. De gemeente voert jaarlijks een
tevredenheidsonderzoek uit bij de gebruikers
van het leerlingen- en jeugdhulpvervoer.

De kracht van vrijwilligers
De gemeente Lisse kent vele vrijwilligers en
de SGP-ChristenUnie is trots op al het werk
dat zij verzetten. Vrijwilligers zijn van
onschatbare waarde voor onze samenleving.
Daarom wil de SGP-ChristenUnie dat de
gemeente vrijwilligerswerk faciliteert en het
vrijwilligers en organisaties/verenigingen
niet moeilijker maakt door extra regels of
beperkingen. Dit geldt voor het doen van
vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar
ook voor het geven van mantelzorg naast een

Toch zijn er nog veel mensen die in
eenzaamheid leven en moeilijk bereikbaar
zijn. Binnen de wijken pleiten wij voor meer
locaties en initiatieven om elkaar te ontmoeten.
Het WelzijnsKompas speelt hierin al een grote
rol. Inzet van Digitale Wijkinformatieborden
kunnen ook op dit thema een rol vervullen.
In toenemende mate wordt er een beroep
gedaan op hulpverlening binnen de geloofsgemeenschappen. Geloofsgemeenschappen
pakken steeds vaker maatschappelijke taken
op. Deze constructieve rol en toegevoegde
waarden vragen om wederzijds respect en om
versterking van de contacten tussen overheid
en de geloofsgemeenschappen.

Ondersteuning waar dat nodig is
De SGP-ChristenUnie is een voorstander van
zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op
een menselijke schaal, bereikbaar en met een
menselijk gezicht. De gemeente moet

Extra aandacht voor geldzorgen
Het hebben van schulden levert veel stress op
en kan leiden tot geestelijke en lichamelijke
klachten.

zorgen voor passende ondersteuning en hulp
aan mensen, die een kwetsbare gezondheid
hebben of sociale steun nodig hebben:
• De gemeente biedt laagdrempelige,
respectvolle hulp aan mensen die zorg nodig
hebben.
• Bij de regionale inkoop kijkt de gemeente
niet alleen naar het prijskaartje, maar ook
naar kwaliteit en continuïteit. Het aantal
aanbieders wordt drastisch teruggebracht.
• Naast investeren in menskracht, willen we
zorg verlenen met een duidelijke doelstelling.
• In het hulpverleningstraject willen we de
eigen kracht en de netwerken van gezinnen
inzetten en versterken. Jeugdzorg moet
beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders
die ondersteuning nodig hebben. Extra
aandacht is nodig voor jongvolwassenen
boven de 18 jaar die hulp nodig hebben
en niet meer via het schoolsysteem of
jeugdhulp in beeld zijn.
• De scholen in Lisse moeten in staat gesteld
worden hun pedagogisch klimaat zo vorm
te geven dat kinderen en jongeren niet
uitvallen. Daar waar dat toch dreigt te
gebeuren is het nodig dat er een goede link
is tussen jeugd en scholen, jeugdzorg en
gemeente.
• De gemeente zorgt dat haar gebouwen
en voorzieningen goed toegankelijk zijn
voor alle inwoners. Ook digitaal moet de
gemeente bereikbaar zijn voor mensen met
een beperking.
• De openbare ruimte en het openbaar vervoer
worden op zo’n manier ingericht dat mensen
met een beperking zich thuis voelen in Lisse
en zich er zelfstandig kunnen redden.

• De SGP-ChristenUnie steunt de bestaande
initiatieven zoals Team Vroeg Eropaf en
de inzet van de Sociale Wijkteams om de
drempel naar hulp zo laag mogelijk te
maken en inwoners proactief te benaderen
en uit te nodigen.
• De SGP-ChristenUnie ziet daarin
ook een grote rol voor scholen,
geloofsgemeenschappen, verenigingen
en stichtingen die nauw contact hebben
met veel inwoners. Het is belangrijk dat
op die plaatsen informatie beschikbaar
is en medewerkers geïnformeerd zijn,
zodat inwoners met problemen in contact
gebracht kunnen worden met de juiste hulp.
• De samenwerking met vrijwilligersorganisaties, o.a. SchuldHulpMaatje en
Humanitas wordt vergroot.
• De SGP-ChristenUnie wil dat er in beeld
gebracht wordt welke huishoudens in
energiearmoede leven of dreigen te komen.
• We pleiten ervoor dat er een meldpunt komt.
• Er komen subsidies of leningen om
verduurzaming beter toegankelijk te maken.

Leefomgeving
Veiligheid
• We stimuleren dat inwoners gemakkelijk
melding kunnen maken van overlast en
van crimineel gedrag. De mogelijkheid
van het anoniem aangifte doen biedt
inwoners in sommige gevallen veiligheid,
maar is nog onvoldoende bekend. De SGPChristenUnie vraagt om voorlichting over
deze mogelijkheid.
• De gemeente geeft extra aandacht aan
online veiligheid voor jongeren en ouderen.
• De gemeente blijft intensief inzetten op de
aanpak van ondermijning en cybercrime en
werkt samen met de politie en het Openbaar
Ministerie en de Belastingdienst. We
promoten digitale wijkborden om deze vorm
van criminaliteit zichtbaar te maken.

Klimaat
Er moet meer aandacht komen om
hemelwater beter te kunnen verwerken op
de percelen van onze inwoners. Gedacht kan
worden aan het afkoppelen van regenpijpen,
het plaatsen van meer regentonnen en het
creëren van meer infiltratiemogelijkheden.
We promoten groene daken waarmee een
reductie van hittestress bereikt wordt, wat
meer biodiversiteit oplevert en het hemelwater
buffert zodat riolen minder belast worden.
Om hemelwater goed af te voeren in de

openbare ruimte zorgen we voor meer
groen door te ‘ontstenen’ en te investeren in
groenstroken. Inwoners worden gestimuleerd
hetzelfde te doen bij tuinen en aangemoedigd
om de regenwaterafvoer af te koppelen.
Om dit te bereiken voert de gemeente acties
om de aanschaf van regentonnen en subsidie
op groene daken te promoten. Het is van groot
belang dat de gemeente zorgt voor voldoende
ruimte voor waterberging, rekening houdend
met toekomstig klimaat.
De SGP-ChristenUnie ziet graag uitbreiding
bij projecten waar het gaat om het oppervlaktewater, het tekort ervan, maar ook de
vervuiling door medicijnresten.

Mobiliteit
Regiobreed en voor de lange termijn moeten
er structurele oplossingen gevonden worden
voor het verkeer vanuit Katwijk-NoordwijkNoordwijkerhout naar Schiphol-Amsterdam
en verder. Maar ook voor het verkeer van
Lisse naar de autosnelwegen A44 en A4. De
enige structurele oplossing daarvoor is de
Poelweg vanaf de Tweede Poellaan direct over
de Ringvaart naar de A44.

Keukenhofdrukte ook al buiten onze
gemeente gestuurd en geleid om
opstoppingen te voorkomen. Hierbij zijn
we erg afhankelijk van andere gemeenten
en provincies. Parkeerplaatsen met
pendelbussen buiten onze gemeente zouden
bijdragen aan de oplossing van dit probleem.
Ook het in ere herstellen van een NS station
in Lisse ziet de SGP-ChristenUnie als serieuze
bijdrage aan de mobiliteit van en naar Lisse.
• Regionaal en lokaal komt er meer aandacht
voor veilige fietspaden richting scholen
en winkelgebieden. (Snel)Fietspaden naar
de omliggende dorpen vindt de SGPChristenUnie een must om fietsen naar werk
te stimuleren.
• De gemeente faciliteert bij verlengde private
aansluitpunten voor elektrische voertuigen.

Gebiedsontwikkeling

De SGP-ChristenUnie ziet deze Poelweg graag
middels een aquaduct onder de Ringvaart door
aansluiten op de A44. Ook de doortrekking van
de N207 vanuit Lisse/Hillegom naar de N206 bij
de Ruigenhoek is een oplossing.

Bollengrond
Bollengrond speelt een belangrijke rol binnen
ons gebied. Naast werkgelegenheid trekt
het ook veel toeristen naar onze streek waar
ondernemers weer van profiteren. Uiteraard wil
de Lisser zelf ook genieten van deze kleurenpracht, waarbij voldoende goede fiets- en
wandelpaden van belang zijn.

Wij respecteren de doel-stellingen van
het Pact van Teylingen, maar de SGPChristenUnie is van mening dat in de nieuwe
Intergemeentelijke Structuurvisie Duin- en
Bollenstreek een zorgvuldige afweging moet
worden gemaakt over het ruimtebeslag in de
Bollenstreek tussen bollenteelt, de behoefte
aan meer woningen en het verbeteren van de
mobiliteit.
• Er wordt samengewerkt met de gemeente
Haarlemmermeer en de provincies Noorden Zuid-Holland om tot betere ontsluiting
te komen in de Bollenstreek om tot een
uitwerking te komen.
• Ook de verbindingen tussen Lisse en
Lisserbroek moeten verbeterd worden, zodat
ons centrum goed bereikbaar blijft. De HOV
(hoogwaardig openbaar vervoer) brug bij
de Sportlaan is een van de toekomstige
verbindingen.
• Het verkeer wordt tijdens de

De SGP-ChristenUnie wil dat de verrommeling
die het beeld van de bollenvelden aantast,
aangepakt wordt. De gemeente moet in
gesprek blijven met de bollenteeltsector, die op
zijn beurt ook zijn best moet doen om het
beeld van de streek te verfraaien.
Beleid rondom de GOM-woningen moet
herzien worden, omdat dit een prijsopdrijvend

effect heeft op bollengrond en dit kansen voor
startende ondernemers ontneemt.
Landbouwgrond
Er zijn nog enkele boeren over binnen de
Bollenstreek en ook daar moet de gemeente
zuinig op zijn. Verdere aantasting van het
landbouwareaal is niet wenselijk en zal ten
koste gaan van agrarische ondernemers
die op hun beurt ook bijdragen aan de werkgelegenheid en het landschapsbeheer. In dit
beheer dragen zij zorg voor de weidevogels
en biodiversiteit.
Cultuurhistorische grond
Deze grond zien we vooral terug in het
Keukenhofbosch en Wassergeest. Dit zijn de
laatste overblijfselen van het oorspronkelijke
landschap. Dit gebied biedt ons als inwoners de
ruimte en rust om een stukje te wandelen en
te genieten van deze natuur. Het Laarzenpad
is voor veel mensen al bekend terrein, maar
mag nog meer aandacht krijgen en uitgebreid
worden.
Menig schoolklas is al op bezoek geweest
bij de Groene Bol en dit stimuleert de SGPChristenUnie graag. Het kroonjuweel van het
Zuid-Hollandse Landschap zoals het gebied
rond de Keukenhof wordt genoemd, moet de
gemeente koesteren en nog verder verbeteren.
Hier zijn stichting Zuid-Hollands Landschap
en stichting Keukenhof belangrijke spelers
waarmee de gemeente in gesprek moet
blijven.

gebouwen te kunnen genieten en ook deze
mensen moeten hun waardering ontvangen
middels de 'Lisser-Doet-Pas'.

Wonen
• Doorstroom creëren voor seniore Lissers,
zodat er meer gezinswoningen vrijkomen
en hierdoor ook weer ruimte ontstaat bij
starterswoningen.
• Meer aanbod van eenpersoonshuishoudens,
voor zowel jong als oud.
• Werk het opkopen van woningen door
investeerders tegen, zodat de betaalbare
woningen betaalbaar blijven. De SGPChristenUnie is voor woonverplichting bij
nieuwbouw.
• Ook aan arbeidsmigranten dient (tijdelijke)
huisvestiging geboden te worden.
• De SGP-ChristenUnie ziet het voormalige
pand van Swets & Zeitlinger nog steeds
als serieuze locatie waar wonen en werken
gecombineerd zou kunnen worden.
• De SGP-ChristenUnie wil dat wordt
opgetreden tegen het niet benutten en laten
verkrotten van leegstaande woningen en
gebouwen, zeker op zichtlocaties, zoals het
pand van Swets & Zeitlinger, de oude slagerij
Koot en het oude postkantoor. De gemeente
dient een meer actieve houding aan te
nemen als het gaat om ontwikkeling.

Maatschappelijk vastgoed

Parels als ‘t Huys Dever en Kasteel Keukenhof
draaien doorgaans op vrijwilligers die het
mogelijk maken om van deze prachtige

De gemeente Lisse heeft diverse gebouwen
in gebruik met een maatschappelijke functies
voor jong en oud. Deze gebouwen kosten geld
en moeten ook onderhouden en verduurzaamd
worden.
• De SGP-ChristenUnie vindt dat er per locatie
gekeken moet worden of de betreffende

functies nog goed benut worden en waar
ruimte is, om deze te combineren met
andere functies.
• Combineren zorgt voor een effectief gebruik
van een locatie en geeft mogelijk ook ruimte
om bepaalde locaties af te stoten, waardoor
gemeentelijke kosten dalen.
• Woningen in eigendom van gemeente
afstoten aan de markt.
• Laat inwoners zien wat de kosten zijn van
bepaalde locaties en ga actief aan de slag
met inwoners en ondernemers om deze
locaties kosten neutraal te krijgen.

Openbare ruimte:
• De SGP-ChristenUnie wil dat er voldoende
aandacht gegeven wordt aan de aanpak
van het zwerfvuil en groen tussen de tegels.
De straatreiniging moet beter en dagelijks
plaatsvinden, waarbij ook aandacht is voor
fietspaden en voetpaden. Voetpaden
moeten goed toegerust zijn om rolstoelen,
rollators en scootmobielen te kunnen
bedienen.
• De SGP-ChristenUnie vindt dat gemeente
Lisse geen reclames moet toestaan die
oproepen tot vreemdgaan en die tot (jeugd)
zorg en een verhoogde spanning op de
woningmarkt leidt.

Afval
Het afvalbeleid moet in controle komen,
waarbij de gemeente meer zicht krijgt op
vervuiling van afvalstromen die extra geld
kosten.
• Restafval moet kosteloos worden ingezameld
in de ondergrondse containers en daar
waar nodig moeten er meer ondergrondse
containers worden aangeboden. Deze ondergrondse containers moeten ‘smart’ gemaakt
worden, zodat containers altijd beschikbaar
zijn en bijplaatsingen onnodig zijn.

• Bijplaatsingen worden aangepakt door inzet
van Handhaving en Toezicht.
• De gemeente moet actief de inwoners
blijven voorlichten inzake het scheiden van
afval, omdat schone afvalstromen meer geld
opleveren en de kosten voor de inwoners
niet verder hoeven te stijgen. Kosten en
opbrengsten moeten dan ook inzichtelijk
worden voor onze inwoners.

Duurzaamheid
• De SGP-ChristenUnie wil niet vooroplopen,
maar wil dat er eerst goed onderzoek gedaan
wordt naar de beste oplossingen voor Lisse
en de Bollenstreek als het gaat om Energieen Warmtetransitie.
• We willen dat de inwoners betrokken worden
bij het verduurzamen van hun woning. Geef
hen middelen om dit gemakkelijk te maken,
zoals het inzetten van Duurzaam Bouwloket
als onafhankelijke partij en stimuleer het
gebruik van de energiecoaches.
• De SGP-ChristenUnie is er zeker geen
voorstander van om heel de Bollenstreek vol
te zetten met windmolens en zonneweides
en kijkt ook naar mogelijkheden om samen
met de buurtgemeenten tot oplossingen te
komen.
• De gemeente Lisse geeft vooral zelf het
goede voorbeeld door het verduurzamen van
haar gebouwen.
• Daarnaast is het voor inwoners en woningbouwverenigingen nog steeds financieel
aantrekkelijk om te isoleren en om zonnepanelen te installeren.

Bedrijvigheid
Regionale en lokale economie
• Naast ondernemers moeten ook
gemeenten(raden) en besturen meer
met elkaar samenwerken zoals we ook de
eerste stappen met de Haarlemmermeer
hebben genomen. SGP-ChristenUnie vindt
werkbezoeken belangrijk om samen met
de lokale ondernemers af te stemmen welk
dorp we willen zijn of blijven in de regio.
• We stimuleren de kracht van het Dorpshart.
Zij onderzoeken de functie en werking van
de weekmarkt.

Verblijfsrecreatie
Lisse bevindt zich in een prachtig gebied. Er
kan ontwikkeling plaatsvinden als het gaat om
recreatie. De SGP-ChristenUnie denkt hierbij
aan:
• Uitbreiding van fiets-/wandel- en vaarroutes;
• Betere (breder, dieper) vaarverbindingen tot
uitbreiding van het Sloepennetwerk.
• Kanoroute door de streek waarbij het
mogelijk moet kunnen zijn om Huys Dever
en Kasteel Keukenhof te bereiken;
• De mountainbike route van Noordwijk/
Noordwijkerhout verder ontwikkelen/
uitbreiden richting Lisse zodat recreanten in
Lisse kunnen opstappen of een tussenstop
kunnen inlassen.

• Een plek voor campers en/of camping om
ook ‘dagjesmensen’ naar ons Dorpshart te
krijgen.

Lokale economie
Ondernemers in het Dorpshart hebben in de
afgelopen coronaperiode het zwaar te verduren
gehad en hebben ondersteuning nodig. We
willen de lokale economie graag stimuleren
met de invoering van de 'Lisser-Doet-Pas'.
Diverse gemeenten zijn ons al voorgegaan. De
Groupcard heeft er zijn intrede gedaan. Vele
cadeaubonnen blijven ongebruikt of bereiken
nooit lokale ondernemers.
SGP-ChristenUnie denkt dat we met de 'LisserDoet-Pas'. een mooie impuls kunnen geven aan
onze lokale economie.

Kunst & Cultuur
Het Huis van Cultuur komt deels samen in
Floralis, maar ook binnen andere instanties
zoals Vereniging Oud Lisse, Museum de Zwarte
Tulp, ’t Huys Dever, Kasteel Keukenhof en het
Park Keukenhof. Het leeft al jaren om Panorama
Tulipland weer in ere te herstellen. De SGPChristenUnie wil dat de gemeente hier actief
meedenkt en meedoet.

Bestuur
& ondersteuning
Regionale samenwerking
Op veel fronten neemt de gemeente Lisse deel
aan diverse overlegtafels en laat haar geluid
horen. Regionale samenwerking is absoluut
belangrijk en noodzakelijk op vele thema’s.

Dienstverlening
De gemeente is voor iedereen goed
toegankelijk: digitaal, maar ook fysiek of
telefonisch. Jaarlijks meet de gemeente
de klanttevredenheid en de score van de
dienstverlening.

Participatie
Participatie wordt ingericht afhankelijk van
de doelgroep. Het project van onze jongeren,
‘Grijze pakken, nette jurken’ is afgerond en
een aantal door hen aangegeven punten
zijn opgenomen in de raadsagenda. Aan het
project Tiny Houses wordt nog hard gewerkt.

• De SGP-ChristenUnie wil inzetten op het
meedenken van inwoners via platforms
en andere organisaties, voorafgaand
aan beleidsvorming in de raad.
Inwonersinitiatieven willen we ruimhartig
verwelkomen en inwonersparticipatie
stimuleren, omdat we ervan overtuigd zijn
dat het goed is gebruik te maken van de
kennis en ervaring van onze inwoners.

Financiën
• De SGP-ChristenUnie vindt transparantie
over en verantwoording van de benutting
van gemeentelijke belastingen belangrijk.
De gemeente communiceert duidelijk over
het waarom van de uitgaven.
• De SGP-ChristenUnie zal dit kritisch
volgen en waar mogelijk aansturen.

Even doorpraten?
Vincent Scheurwater
vincent@sgpculisse.nl
Mariëtte Hulsbergen
mariette@sgpculisse.nl

