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"Iedereen is PRO Kaag en Braassem"



Wij zijn PRO Kaag en Braassem!

Onze missie: de gemeente teruggeven aan de inwoner

Wij zetten een aantal bewegingen in gang:

• Meer gebruikmaken van de kennis, ervaring en betrokkenheid van de 
inwoner

• Van “klant” van de overheid naar “eigenaar” van je woon- en 
leefomgeving

• Als overheid ondersteunend zijn aan het initiatief vanuit de 
samenleving: meer ruimte voor initiatieven, meer participatie, betere 
communicatie



Wist je dat….

• PRO 6 raadsleden en 7 burgerleden heeft? (5 vrouwen / 8 mannen)

• PRO twee verkiezingen op rij de meeste stemmen heeft gekregen?

• PRO met alle partijen wil samenwerken om oplossingen te 
bedenken en resultaten te behalen?

• PRO veel ambassadeurs heeft? Met 33 kandidaten hebben wij de 
langste kandidatenlijst. En daar zijn we ontzettend trots op!

• De meeste leden van PRO uit Roelofarendsveen en Oude Wetering 
komen?



Resultaten (1)

Wij zijn trots op wat we in de afgelopen jaren hebben bereikt!
• Een nieuw formatieproces op basis van insluiten i.p.v. uitsluiten, met als 

resultaat een breed gedragen Samenwerkingsakkoord
• Verplicht percentage sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten, o.a. 

de Gerardusschool in Oude Wetering, de Van Egmond-locatie in 
Woubrugge, Leimuiden-West, De Kolk Oud-Ade en in Hoogmade

• Woningen met voorrang toewijzen aan inwoners van Kaag en Braassem
• Moderne en duurzame nieuwe schoolgebouwen in Hoogmade en 

Leimuiden
• Innovatief participatietraject rond de ontwikkeling van het Sportpad in 

Roelofarendsveen heeft geleid tot een gebiedsvisie opgesteld door alle 
partijen rond de locatie



Resultaten (2)

• Onder aanvoering van PRO Kaag en Braassem is de lastendruk niet enorm 
gestegen. Bij de laatste begroting namen we het initiatief om een 
voorgenomen belastingverhoging terug te draaien.

• De hoeveelheid restafval is mede door de invoering van diftar flink naar 
beneden gebracht: winst voor het milieu

• Gezamenlijke visie op de economie in Kaag en Braassem van de 
Ondernemersvereniging OVKB en de gemeente

• Inspraak wordt eerder georganiseerd, inwoners actiever opgezocht en er is 
meer focus op interactieve beleids- en besluitvorming

• Hospice Nieuwe Wetering, een aanwinst voor het dorp en de hele 
gemeente

• Combinatie school en wonen in oude gemeentehuis Rijnsaterwoude



Speerpunten 2022-2026

De komende jaren werken wij keihard aan:

❖ Betaalbare huisvesting voor alle inwoners

❖ Ruimte voor groei van ondernemers

❖ Behoud van de leefbaarheid in onze dorpen

❖ Een groener en duurzamer Kaag en Braassem

❖ Toegankelijkheid en beschikbaarheid van kwalitatief goede hulp, zorg, onderwijs en 
cultuur incl. huisvesting

❖ Investeren in verkeersveiligheid

❖ Een andere rol en houding van de gemeente: een partner die stimuleert en faciliteert

❖ Eenvoudige en interactieve besluitvorming

❖ Gemeentelijke lasten zo laag mogelijk houden

❖ Vergroten van betrokkenheid en zeggenschap van inwoners met o.a. Initiatievenfonds



Wonen

• Bevorderen van doorstroming en betaalbaarheid zijn de leidende principes in onze 
keuzes en afwegingen

• Inzet op extra betaalbare huurwoningen en koopwoningen

• Behoud starterswoningen voor de doelgroep starters

• Waar passend en mogelijk, op aangewezen plekken, hoogbouw onderzoeken

• Meer ruimte maken voor woningbouw in de dorpen, bijvoorbeeld door bedrijven te 
verleiden te verhuizen naar locaties waar ze beter passen

• PRO is voorstander van nieuwe woonvormen en -concepten

• Wij steunen initiatieven op het gebied van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO)

• Extra aandacht voor specifieke doelgroepen
• Goede huisvesting voor jongeren én arbeidsmigranten
• Zelfstandig wonen (met begeleiding) van kwetsbare inwoners die voorheen in een instelling 

woonden

Lees hier de uitgebreide special over het thema wonen:
https://www.prokaagenbraassem.nl/pro-bekent-kleur-special-1-wonen-2/

https://www.prokaagenbraassem.nl/pro-bekent-kleur-special-1-wonen-2/


Werk en economie

• Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen

• Werkgevers ondersteunen bij het aannemen van iemand met een 
afstand tot de arbeidsmarkt

• Betere dienstverlening aan ondernemers door communicatie en 
minder regels

• Bereikbaarheid van het OV vergroten

• Gunstig vestigingsklimaat behouden o.a. door huisvesting 
ondernemers mogelijk te maken

• Lokale recreatieve initiatieven aanmoedigen

• Investeren in de recreatiesector o.a. door invoeren toeristenbelasting



Landbouw en tuinbouw

• Perspectief en duidelijkheid bieden aan een sector die van grote waarde is 
voor onze lokale economie en bedrijvigheid

• Leegstand van agrarisch vastgoed voorkomen en leegstand tuinbouw 
aanpakken

• Luisteren naar de sector en samen met betrokken ondernemers en 
inwoners vormgeven aan gewenste innovatie, initiatieven en 
ontwikkelingen

• Uitgebreide participatie over herinrichting/verplaatsing tuinbouwgebieden

• Verkeersveiligheid: ontsluiting tuinbouwgebieden verbeteren

• Ruimte bieden voor andere vormen van landschaps- en waterbeheer en 
voor agrotoerisme



Leefbaarheid

• Een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is – met meer ruimte voor groen en spelen in de 
wijk

• Meer aandacht voor verkeersveiligheid, vooral in de wijken en schoolgebieden: veiligere
verkeersstromen, oversteekplaatsen en ontsluiting woonwijken

• Inwoners laten meebeslissen over de inrichting en het beheer van de eigen straat door ‘right to
challenge’

• Oprichten van een Lokaal Initiatievenfonds, een soort burgerbegroting. De gemeente stort 
jaarlijks 1% van de begroting in dit fonds.

• Bevorderen van een veilige en gezonde leefomgeving

• Blijven inspannen voor beperken van overlast door Schiphol
• Geen routes over onze woonkernen
• Geen toename van het huidige overlastniveau
• Zelfstandig en onafhankelijk blijven meten om het juiste gesprek te voeren
• Invloed behouden via werkgroepen o.a. tegen tweede Kaagbaan

• Inzetten op sterke kernen met goede sociale samenhang en een passend voorzieningenniveau



Duurzaamheid, milieu en energie

Algemeen: drie handvatten voor ambities, doelen en richting

1. Meer duurzame energie opwekken en minder energie per inwoner 
verbruiken

2. Circulaire economie bevorderen: slim omgaan met energie, water, 
grondstoffen en voedsel

3. Gemeentelijke bedrijfsvoering verduurzamen: goede voorbeeld 
blijven geven



Duurzaamheid, milieu en energie

• Uitgangspunt energietransitie: “alles wat je bespaart hoef je niet op te wekken”

• Inwoners stimuleren en ondersteunen om energie te besparen en minder restafval te produceren

• Lokale energiecoöperaties ondersteunen

• Windmolens: alleen als blijkt dat het écht kan, en in dat geval ook de lusten voor onze inwoners

• Faciliteren van meer toegankelijke laadpalen voor elektrische auto's

• Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren

• Inzet op verduurzamen koop- en huurwoningen, door samenwerking en prestatieafspraken met 
woningbouwverenigingen

• Verkennen van de combinatie wonen en groen, zo groen mogelijk bouwen

• Lokale kennis vanuit groene platforms en lokale initiatieven zoals Stichting Groen Licht 
betrekken bij de inrichting van woonwijken

• Vergroenen van scholen, pleinen, tuinen/balkons en omgeving

• Open groene landschap behouden en biodiversiteit bevorderen



Zorg en welzijn

• Veilig en gezond opgroeien of oud worden in je eigen dorp met hulp en een 
activiteitenaanbod dicht bij huis

• Een dementievriendelijke gemeente: zorgen voor huisvesting en een goede 
woon- en leefomgeving voor inwoners met dementie
• Begeleiding en ondersteuning mantelzorgers
• Dagbesteding in vertrouwde omgeving, dicht bij huis
• Alzheimercafés
• Casemanagement

• Een gezonde en actieve leefstijl bevorderen voor jong en oud

• Voor inwoners met een minimaal inkomen de kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen toegankelijker maken

• De sociale samenhang in de wijken bevorderen en eenzaamheid tegengaan door 
ontmoeting te stimuleren



Onderwijs, cultuur en sport

• Toekomstbestendige en duurzame onderwijsgebouwen in/nabij alle 
dorpen

• Goede samenwerking binnen de 0-12 jaar keten en een integraal 
aanbod van onderwijs, sport en ondersteuning

• Een financieel ruimhartig beleid voor kwetsbare gezinnen zodat elk 
kind deel kan nemen aan sport, welzijn en cultuur, o.a. via Jeugd 
Sport- en Cultuurfonds en de Stichting Leergeld

• PRO als partner voor de sport- en cultuurverenigingen



Dorpsperspectieven
Waar gaan we ons komende jaren voor inzetten in de dorpen?



Bilderdam

• Behoud karakteristieke uitstraling (fietsen, wandelen, waterrecreatie)

• Aanpakken hard rijden

• Positieve houding tegenover lokale kleinschalige 
woningbouwinitiatieven



Kaageiland

• Realiseren uitnodigende uitstraling entree Kaageiland

• Prioriteit geven aan een veilige en goede ontsluiting

• Verkeersveilig en toegankelijk het eiland bezoeken en verlaten

• In samenspraak met buurgemeente een oplossing vinden 
voor parkeerproblematiek Buitenkaag/Kaag

• Inwoners en ondernemers uitnodigen mee te denken over het 
verbeteren van de verkeersveiligheid binnen het dorp



Hoogmade

• Nieuwe plannen moeten aantoonbaar bijdragen aan de vitaliteit van het dorp, stedenbouwkundig 
passen in het landschap, volkshuisvestelijk een bijdrage leveren aan de vraag en lokaal draagvlak 
hebben

• Een totaalplan voor de lange termijn o.a. ontwikkeling van de Hoogmadesche Polder, gericht op 
betaalbare woningen voor starters en doorstromers uit het dorp en in de gemeente
• Positieve houding tegenover lokale eigen woningbouwinitiatieven
• Benutten van kansen die vertrekkende boerenbedrijven bieden
• Ruimte voor groene infrastructuur en maatregelen om geluidsoverlast van de A4/HSL terug te dringen

• Ondersteunen gebiedsontwikkeling voor het Zuideinde incl. een veilige en goed bereikbare 
bushalte

• Ondersteunen lokale initiatieven voor een upgrade van de dierenweide, zodat dit een 
aantrekkelijke plek in Hoogmade wordt, toegankelijk voor alle inwoners en passanten

• Ontplooien van duurzaamheidsprojecten en aanplanten van bomen op geschikte locaties

• Veiliger maken van de Kerkstraat (smalle stuk nabij de aansluiting op het Noordeinde) én 
verbreding en verlichting van het smalle pad naar de woonboten langs de Vlietkade



Leimuiden

• Invulling voormalig Connexxionterrein samen met buren en toekomstige 
bewoners oppakken (Traject Omgevings Participatie)

• Aanpakken entree van het dorp

• Realiseren woonvoorziening Dagelijks Leven voor ouderen met dementie

• Ruimte bieden aan de ontwikkeling van Drechthoek II – vooral laten landen 
bij lokale bedrijven

• Ondersteunen initiatief Grietpolder, waarin lokale ondernemers en 
verenigingen samen optrekken

• Opstellen integrale gebiedsvisie Leimuiden-West i.p.v. op postzegelniveau –
mede met het oog op realiseren tweede ontsluiting Leimuiden uit



Leimuiden

• Beperken toename overlast Schiphol

• Beperken overlast landbouwverkeer

• Behoud van een bibliotheekvoorziening vanuit het doel: lezen is 
belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen
• Bekijken wat het beste middel is: zijn er alternatieven, bijvoorbeeld op 

school?

• Oproep aan inwoners om lid te worden van de bieb



Nieuwe Wetering

• Schoon en heel houden van De Bult (instandhouding)

• Mogelijkheid verkennen om in de buurt van het terrein van De Bult 
extra woningen toe te voegen

• Positieve houding tegenover lokale kleinschalige woningbouw-
initiatieven

• Aanpakken hard rijden en sluipverkeer



Rijpwetering & Oud-Ade

• Ontwikkelen van een gebiedsvisie samen met betrokken partijen, o.a. school, 
sportpark en bewoners
• Nieuwe indeling en inrichting locatie Hertogspark en Kinderbrug incl. Bieb-op-schoolproject
• Langetermijnplanning Buitenweg, Binnenweg en Oud Adeselaan: herinrichten, vernieuwen 

en verduurzamen van de wijk (met woningbouwvereniging)

• Leefbaar houden van de dorpen door kleinschalige woningbouw toe te staan

• Aanpakken hard rijden Oud Adeselaan én realiseren veiligere oversteek 
naar school

• Verbeteren inrichting en verkeerssituatie Koppoellaan

• Realiseren woningbouw Oud-Ade-Zuid (trapveldje)

• Behoud zwemplek De Kolk, voorkomen overlast

• Behoud open groene landschap tussen Oud Ade en Rijpwetering



Roelofarendsveen & Oude Wetering

• Ontwikkelen recreatiegebied aan de Braassem, o.a. realiseren
zwemstrandje

• Inzetten voor snelle realisatie van een tweede sluis

• Verkeersafwikkeling Noordeinde en Braassemerland met 
speciale aandacht voor schoolgaand verkeer en fietsroutes (veilig)

• Onderzoeken gemeentelijke huisvesting: we kunnen met veel minder 
gemeentehuis af

• Onderzoeken mogelijkheden voor woningbouw rond de locatie van
het gemeentehuis, betaalbaar en voor starters uit eigen dorp, passend in 
de omgeving en ruimtelijke visie (flats zijn niet passend in een dorp als 
Roelofarendsveen)



Roelofarendsveen & Oude Wetering

• Realiseren IKC Sportpad waar onderwijs, sport, 
ouderenhuisvesting, gezondheidszorg én cultuur in één gebied 
samenkomen

• Kansen benutten voor woningbouw op vrijkomende locaties Roelevaer en 
Zonnewijzer

• Onderzoeken mogelijkheid tot realiseren appartementen (o.a. 
voor jongeren) boven de supermarkt bij De Meerkreuk

• Zo snel mogelijkheid uitbreiden van het gebouw van De Kiem
• Geestweg / Floraweg: samen met ondernemers en bewoners een heldere 

gebiedsvisie ontwikkelen (perspectief voor stoppers en blijvers)
• De sociale samenhang in de wijken bevorderen
• Initiatieven voor en door inwoners stimuleren



Rijnsaterwoude

• Vrijkomende schoollocatie van De Kinderarcke en sportzaal inzetten 
voor huisvesting, samen met toekomstige bewoners en buren de wijk 
en woningen ontwerpen (TOP traject)

• Realiseren woningen en wandelpad in het gebied tussen de 
Suyderbon en Woudse Hout

• Aanpakken hard rijden en sluipverkeer



Woubrugge

• Realiseren verkeersveilige inpassing van het nieuwe IKC
• Behoud van een bibliotheekvoorziening, mogelijkheden samenwerking met 

nieuwe IKC onderzoeken
• Op locatie voormalig Esselyckerwoude woningen bouwen die voldoen 

aan de lokale vraag
• Positief over lokale particuliere initiatief voor een ‘Knarrenhof’
• Behoud glastuinbouwgebied maar wel kritisch kijken naar situering
• Spoedige herinrichting van de Bateweg ter verbetering van 

de verkeersveiligheid
• Steun voor passende nieuwbouw zorglocatie Woudsoord
• Behoud van het open groene landschap rond de Oudendijkse polder


