
Naast mijn update in de uitzending van Home@Work sta ik ook graag stil bij al die resultaten die 
afgelopen jaar zijn behaald. Het gemeentehuis is bijvoorbeeld niet dicht geweest voor dienstverlening. 
Aanvragen voor paspoorten, rijbewijzen of geboorteaangiftes konden gewoon doorgaan. Net zoals de 
ondersteuning aan kwetsbare inwoner, zoals Wmo, schuldsanering of Jeugdhulp. En de openbare 
ruimte zijn altijd spic en span. Ook andere resultaten hebben we ondanks corona gerealiseerd: 
 

 Visies (lange termijn beleid) gemaakt en vastgesteld, voor: wonen, mobiliteit, duurzaamheid, Horti 
Science, inburgering, schuldhulpverlening, beschermd wonen, omgevingsvisie, onderwijshuisvesting 
en sportaccommodaties. En voor volgend jaar staan klaar: samenlevingsvisie, burgerparticipatie 
nieuwe stijl, kwaliteit van de leefomgeving, hervormingsagenda jeugdhulp, ouderen langer thuis en 
leefbare en veilige wijken. 

 

 Wilderszijde: na 25 jaar voorbereiden ziet het er naar uit dat we eindelijk gaan bouwen (2.700 
woningen!)  
 

 Klare Taal: als overheid vinden we het belangrijk om in duidelijke taal te communiceren naar 
inwoners (dus geen wollige, vage, onnodige juridische teksten, overdreven ambtelijk taalgebruik). 
In het project Klare Taal hebben we onze brieven en communicatie hierop aangepast. 
 

 Standplaatsenbeleid: na een zorgvuldig en kundig participatietraject is dit beleid deze week 
vastgesteld in college. Een gevoelig issue met een bestuurlijke historie. Een mooi en professioneel 
resultaat van samenwerking tussen verschillende teams. 
 

 Een sluitende begroting! 
 

 Arbeidsmarktcommunicatiecampagne, die bijna van start gaat. 
 

 De uitzendingen van Home@Work worden gecontinueerd.  
 

 Een inhuurdesk die nu operationeel is. 
 

 ICT team dat soms dag en nacht werkt om onze systemen draaiende te houden. 
 

 Cultuurhuis: de bouw van het nieuwe cultuurhuis in Berkel Centrum West is volop in voorbereiding! 
Het belooft een prachtig nieuwe culturele voorziening te worden voor alle inwoners uit 
Lansingerland.  

 

 A16: groot en ingrijpend project, waarvan we de inpassing in de huidige structuur goed aan het 
managen zijn, om overlast zoveel mogelijk te voorkomen 

 

 Tweede Kamerverkiezingen: een succesvolle organisatie, alles op 1,5 meter, zonder 
coronabesmettingen (zo’n beetje de enige gemeente in NL) 
 

 Alle inzet rondom de coronacrisis: we hebben met z’n allen een goede modus gevonden in de 

uitvoering en handhaving van de corona maatregelen. Veel collega’s leveren hier continu een 
bijdrage aan. Denk aan de boa’s die in hun contact met horeca en sportverenigingen toezien op de 
handhaving en vaak ook meedenken met deze partijen. Of de uitvoering van de 
coronasteunpaketten/maatregelen: voor ondernemers, inwoners en sport/cultuurverenigingen. Of 
de vaccinatielocatie die wij naast het gemeentehuis hebben geopend voor de GGD. 

 

 Van binnen naar buiten, en van buiten naar binnen: we zien steeds sterkere partnerships met de 
buitenwereld ontstaan, partners die ons helpen onze opgaven van de grond te krijgen, bijvoorbeeld 
met Horti Science. Ook werken we heel gericht aan onze lobbystrategie met (regionale) partners. 

 
Vanuit de directie een groot dank je wel aan alle medewerkers in de gemeente! Dankzij jullie blijft 
onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers op peil! Super gedaan.” 


