
SAMEN 

VERANTWOORD 

AAN DE SLAG

Leeswijzer
Hier lees je de ambities en aanpak voor de komende
jaren: de vertaling van het coalitieakkoord. Het is een
samenvatting van het Werkprogramma waarin het
college van B&W beschrijft wat zij in deze
bestuursperiode gaat doen en hoe dat bijdraagt aan een
sterke samenleving in Lansingerland. Met dit programma
hebben we een strategische koers voor de komende
jaren dat richting geeft aan beleid voor de hele
samenleving, zodat we integrale afwegingen maken en
focus kunnen aanbrengen. Naast onze ‘going concern’
en deze coalitieambities zullen er ongetwijfeld nieuwe
opgaven op ons af komen. Het is belangrijk om in een
meerjarenplan wendbaar te zijn én strategisch koers te
houden op een toekomstbestendig Lansingerland.

De komende vier jaar…

… gaan we aan de slag!

… staan de inwoner, ondernemer, omgeving en 
(maatschappelijke) organisaties centraal.

… en werken we samen met de inwoners aan een 
gezonde en sterke samenleving in Lansingerland.

Economie

 Vitale kernen: 
visie (2023) en 
uitvoering (2024)

 Bedrijventerreinen: 
visie (2024) en 
uitvoering (2025)

Dienstverlening

 Realisatie en inzet 
mobiel serviceloket 
(start in 2024)

Duurzaamheid

 Energietransitie: 
energiecoaches 
(2023)

 Stimuleren digitale 
en circulaire 
economie (ABS 
oplevering 2024)

 Klimaatadaptie: 
klimaatlabels (2023)

Horti Science

 Samenwerking 
bedrijven en 
kennisinstellingen 
(2024)

 Ontwikkeling Horti 
Science park (2025)

 Innovatieprogramm
a Horti Science 
district (2025)

Jeugd & 
Jongeren

 Jongeren-
participatie (2023)

 Maatwerk aanpak 
problematische 
schulden (2024) 

Kwaliteit 
leefomgeving

 Groenblauwe visie 
(2023)

 Triangelgebied 
(2023)

 Milieubeleidsplan 
(2e helft 2023) 

Mobiliteit

 3 bewaakte 
fietsenstallingen 
(1/3 in 2023)

 Motie OV ouderen 
(start 2e helft 2023)

 Integrale aanpak 
ontsluiting N209 
(onderzoek in 2023)

Ouderen

 Preventieakkoord 
(2e helft 2023) 

 Extra activiteiten 
op ontmoetings-
plekken (Berkel 
Noord in 2023)

Volwassenen

 Uitbreiding beschut 
werk (5/10 in 2023)

 Jaarlijkse lokale 
beurs (2023)

 Lokale erkenning 
(2024)  

Wonen

 Uitvoeringsprogram
ma Woonvisie 
(11.000 woningen)

 150 flexwoningen 
(132 in 2023)

 Huisvesting 
arbeidsmigranten 
en uitbreiding 
woonwagencentra

Ondermijning

 Preventieve aanpak 
op scholen 
(uitvoering in 2e

helft 2023)

 Persoons- en 
systeemgerichte 
aanpak jongeren 
(ontwikkelen in 
2023)

Leefbare 
gemeente

 Wijkregisseurs boa 
(2023)

 Kader 
maatschappelijk 
voorzieningenniveau 
(2024)

 Evaluatie 
subsidieregeling 
Levendig LL (2024)
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