
 

 

    

    

 

Bewust en Betrokken 
Verkiezingsprogramma 2010 - 2014 

    



 

VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
    

D66 is bewust en betrokken als het gaat om het welzijn van u en Leiden, nu en in de 

toekomst.  

 

D66 is zich bewust dat Leiden nu echt datgene moet bieden waar inwoners van Leiden al 

jaren op zitten te wachten: een verbeterd stationsgebied met adequate fietsenstallingen, 

verschillende en voldoende studenten- en starterswoningen, bedrijfsruimtes voor het 

midden- en kleinbedrijf en een overheid die goed functioneert. 

 

D66 is betrokken door te luisteren naar de wensen en ideeën die er leven. D66 wil dat u 

hier prettig kunt wonen, werken en recreëren. Dit vraagt om een partij die de verschillende 

functies van onze stad beter benut. Zo is de binnenstad de perfecte locatie voor 

evenementen, winkels, starters, singles, studenten en iedereen die van het rumoerige 

stadsleven houdt. De stadsring net om de singels en de wijken zijn uitermate geschikt voor 

gezinnen met jonge kinderen en ouderen. In de buitenring van Leiden vinden we parken, 

polders en bedrijven. Recreatie, huisvesting en bedrijvigheid moeten volgens D66 ook in de 

toekomst naast elkaar kunnen plaatsvinden. 

 

Een belangrijke voorwaarde om te wonen, werken en recreëren is een goede 

bereikbaarheid van Leiden, waarbij onderscheidende vormen van vervoer goed op elkaar 

aansluiten. Dit maakt ondernemen weer mogelijk, forenzen gemakkelijker en het Leidse 

leefmilieu schoner. Bij het oplossen van de bestaande verkeersknelpunten toont D66 

initiatief, zoals met de Rembrandttunnel, het betere alternatief voor de Rijnlandroute.  

 

D66 vindt dat het bestuur van Leiden een langetermijnvisie moet hebben op mens en milieu 

en moet luisteren naar wat er speelt en leeft in de stad. D66 wil daarom de Oostvlietpolder 

groen houden en geen RijnGouweLijn. De inwoners van Leiden hebben zich immers in een 

referendum hiertegen uitgesproken.  

 

Leiden heeft haar inwoners veel te bieden door de enorme hoeveelheid geslaagde 

initiatieven die door culturele instellingen, burgers, de onderwijsinstellingen en onderne-

mers worden ontplooid. Voor D66 zijn 3 October, de Singelloop, de Lakenfeesten en het 

Leids Film Festival typische smaakmakers van Leiden. D66 wil aan dit soort initiatieven 

meer ruimte bieden en de organisatie hiervan gemakkelijker maken.  

 

De laatste vier jaren is Leiden bestuurd door veel verschillende partijen. De afgelopen 

colleges van Leiden kenmerkten zich door het gebrek aan sturing bij het uit-voeren van 

haar ambities. Projecten en plannen worden vaak niet of half gerealiseerd en kosten u en 

de stad onnodig veel geld. D66 vindt dat het college veel heeft gepraat, weinig naar u heeft 

geluisterd en vaak ondoordacht heeft gehandeld om plannen te verwezenlijken. Het bestuur 

van de stad kan veel beter!  

 

D66 heeft laten zien dat zij een betrouwbare partij is die met u meedenkt over deze en tal 

van andere zaken en naar u luistert om Leiden zo aantrekkelijk mogelijk te maken. U moet 

kunnen rekenen op een bestuur dat bewuste beslissingen neemt waarbij u wordt 

betrokken. In dit programma laten we zien hoe wij weer optimaal van Leiden kunnen 

genieten. 
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1.1.1.1. LeidenLeidenLeidenLeiden    duurzaam duurzaam duurzaam duurzaam 

bereikbaarbereikbaarbereikbaarbereikbaar    
Bereikbaarheid is volgens D66 belangrijk voor iedereen. Een goede bereikbaarheid 

betekent dat bewoners, forensen en bezoekers op een veilige, snelle en 

comfortabele manier kunnen komen waar zij moeten zijn. In de laatste tientallen jaren 

zijn de verkeersstromen enorm toegenomen, maar de infrastructuur in Leiden is 

hierop niet aangepast. Het is daarom essentieel om de komende jaren fors te 

investeren in een betere bereikbaarheid. Iedereen moet de vrijheid hebben zelf te 

kunnen kiezen hoe hij wil reizen: per auto, met het openbaar vervoer of met de fiets. 

D66 wil ervoor zorgen dat alle manieren van vervoer aantrekkelijk en concurrerend 

zijn, zodat de reiziger ook echt iets te kiezen heeft. De overlast van het verkeer op 

mens en milieu moet worden verminderd. Nieuwe duurzame technieken moeten 

worden gebruikt om dit te realiseren. Nieuwe projecten moeten goed ingepast 

worden in bestaande bebouwing en mogen niet leiden tot jarenlange opengebroken 

wegen. 

 

Leiden per autoLeiden per autoLeiden per autoLeiden per auto    

Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?    

• De doorstroming op de hoofdwegen in de spits moet worden verbeterd. Als je 

kijkt waar mensen wonen en werken, dan lopen de belangrijkste 

verkeersstromen van oost naar west en andersom (Churchilllaan, Hoge Rijndijk, 

Plesmanweg, Willem de Zwijgerlaan). D66 steunt een project alleen als het de 

doorstroming in Leiden ook echt verbetert. Een Rijnlandroute tussen de A4 en 

A44 ter hoogte van Voorschoten is aantrekkelijk voor het verkeer tussen 

Katwijk/Noordwijk en het gebied ten oosten van Leiden, maar het is geen 

oplossing voor verkeer naar het LUMC, het Bio Science Park en de universiteit 

en het lost daarom de problemen in Leiden niet op.  

• Een verbinding tussen de Merenwijk en de wijk Poelgeest. 

• Voor elk project moet gelden: nut en noodzaak moeten zijn aangetoond en 

milieuvriendelijkheid is een belangrijk criterium. De Ringweg Oost is hierop niet 

getoetst en D66 is daarom niet overtuigd dat deze er moet komen. Deze 

ringweg is bovendien mogelijk overbodig als de oost-west hoofdwegen 

verbeterd zijn.  

• Bezoekers van de binnenstad moeten hun auto’s kunnen parkeren op 

parkeerplaatsen zo dicht mogelijk bij de plaats waar ze moeten zijn. Voor 

mensen die in de binnenstad moeten zijn, worden er meer 

parkeergelegenheden aan de rand van het centrum gerealiseerd. Snel, 

milieuvriendelijk en adequaat vervoer brengt mensen daarna naar de 

binnenstad. Deze parkeergelegenheden zijn immers alleen effectief als mensen 

ook daadwerkelijk snel in het centrum kunnen komen.  

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Doorstroming verkeer Doorstroming verkeer Doorstroming verkeer Doorstroming verkeer 
verbeterenverbeterenverbeterenverbeteren    
    

• OostOostOostOost----west verbinding west verbinding west verbinding west verbinding 
met Rembrandttunnelmet Rembrandttunnelmet Rembrandttunnelmet Rembrandttunnel    

    
• Ringweg Oost: niet zo!Ringweg Oost: niet zo!Ringweg Oost: niet zo!Ringweg Oost: niet zo!    

    
• Effectieve Effectieve Effectieve Effectieve en en en en 

milieuvriendelijke milieuvriendelijke milieuvriendelijke milieuvriendelijke 
oplossingenoplossingenoplossingenoplossingen    
    

• Meer parkeerplaatsen Meer parkeerplaatsen Meer parkeerplaatsen Meer parkeerplaatsen 
in ring rond centrumin ring rond centrumin ring rond centrumin ring rond centrum    
 

• Parkeeroverlast in de Parkeeroverlast in de Parkeeroverlast in de Parkeeroverlast in de 
wijken tegengaanwijken tegengaanwijken tegengaanwijken tegengaan    
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• Haalbare milieuvriendelijke maatregelen stimuleren. 

• Parkeeroverlast in de wijk tegengaan. Bewoners moeten auto’s kunnen 

parkeren in hun eigen wijk. Voor bezoekers van de bewoners moet een 

vriendelijke regeling worden getroffen.  

Hoe Hoe Hoe Hoe realiseert realiseert realiseert realiseert D66 dit?D66 dit?D66 dit?D66 dit?    

• Volgens D66 is een Rembrandttunnel onder Leiden het beste alternatief voor 

een oost-west verbinding. Het lost de verkeersproblemen bij de kern op, geeft 

de minste juridische weerstand, zorgt voor de minste overlast en is 

milieuvriendelijk. Mocht een tunnel toch niet haalbaar blijken, dan steunt D66 het 

plan om de doorstroming op de route tussen de A4 en A44 (Europalaan – 

Lammenschansplein, Churchilllaan, Doctor Lelylaan, Plesmanweg) te verbeteren 

door de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen. En voor een eventuele 

Rijnlandroute langs Voorschoten moet gelden dat de bewoners van de 

Stevenshof deze weg niet mogen horen, zien of ruiken. Ook op korte termijn 

kunnen opstoppingen met kleine investeringen worden opgelost, zoals het 

aanpassen van de rijbanen bij het Lammenschansplein.  

• Nu de Raad van State het plan heeft vernietigd om een weg van de 

Oegstgeesterweg (over het Trekvaartplein) naar de wijk Poelgeest in Oegstgeest 

aan te leggen, is D66 van mening dat dan het oorspronkelijke plan voor 

een tunnel van de Merenwijk naar Poelgeest de voorkeur verdient om de 

Merenwijk beter te ontsluiten.  

• De gemeente moet een goed verkeersonderzoek doen naar nut en noodzaak 

van de Ringweg Oost. Als daarin wordt aangetoond dat deze Ringweg Oost 

nuttig en nodig is, dan moet hij wel direct goed ingepast worden in de 

bestaande bebouwing. De thans voorgestelde variant die in één richting over de 

Sumatrastraat en in de andere richting over de Zijldijk loopt, leidt vrijwel zeker tot 

grote problemen, zowel tijdens de aanleg als daarna. D66 zal niet instemmen 

met deze variant. 

• Bezoekers kunnen op het Haagwegterrein parkeren en vervolgens met de 

busjes verder reizen naar de binnenstad. D66 wil het Stadsparkeerplan zo 

milieuvriendelijk mogelijk maken. Het Stadsparkeerplan moet hoe dan ook 

blijven bestaan. D66 gaat met partijen, inclusief commerciële exploitanten, 

bekijken hoe en waar parkeergarages het beste kunnen worden gebouwd, liefst 

ondergronds. Parkeertarieven voor de parkeergarages mogen niet hoger zijn 

dan in de omliggende wijken. Er moet gestimuleerd worden dat bezoekers juist 

in de garages gaan parkeren. 

• D66 stimuleert het gebruik van milieuvriendelijke auto’s, bijvoorbeeld door de 

tarieven voor parkeervergunningen voor dit soort auto’s te verlagen of door 

straten af te sluiten voor de meest vervuilende voertuigen. Verder willen we 

elektrische oplaadpunten bij parkeergarages en moet er onderzoek komen naar 

andere effectieve stimuleringsmaatregelen voor particulieren. De gemeente 

Leiden gaat waar mogelijk de straatverlichting en stoplichten voorzien van 

energiezuinige LED lampen. 
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• D66 gaat ervoor zorgen dat in wijken waar de parkeeroverlast groot is en waar 

de bewoners dat willen, blauwe zones worden ingevoerd. Dit betekent dat men 

alleen 1 of 2 uur gratis mag parkeren. Dit geldt echter niet voor de bewoners 

van de wijk. Per huishouden krijgt men één parkeervergunning, waarbij de 

kosten van de vergunning niet hoger zijn dan de lasten die gemeente daaraan 

heeft. Een tweede vergunning is tegen een hoger tarief te verkrijgen. Voor 

bezoekers van de bewoners geldt daarnaast een speciaal tarief. De bewoners 

krijgen hiervoor een bezoekerspas. Voor de parkeerproblemen in Transvaal wil 

D66 een andere oplossing, zoals een garage bij het Centraal Station. D66 is 

tegen een bovengronds parkeerdek bij de Morspoort.  

Leiden per openbaar vervoerLeiden per openbaar vervoerLeiden per openbaar vervoerLeiden per openbaar vervoer    

Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?    

• Een goed en effectief openbaar vervoer. Treinen worden ingezet tussen 

gebieden waar veel mensen reizen. Bussen worden ingezet voor het vervoer 

tussen gebieden waar minder mensen reizen. D66 is een voorstander van 

innovatief openbaar vervoer, waarbij goed geluisterd wordt naar de burgers en 

samengewerkt wordt met alle vervoersbedrijven. Het uitgangspunt blijft wel dat 

er eerst voldoende vraag moet zijn voordat er nieuwe infrastructuur wordt 

aangelegd. Een uitzondering moet worden gemaakt voor nieuwe woonwijken 

zoals Valkenburg: vanaf het moment dat mensen daar komen wonen, moet er 

openbaar vervoer zijn.  

• Dat de uitspraak van de burgers van Leiden bij referenda wordt gerespecteerd! 

D66 gelooft in democratie. Dat betekent dat als 69% van de stemmers zich 

tegen de RijnGouweLijn (RGL) heeft uitgesproken, de gemeente Leiden 

daarnaar moet luisteren. Je kunt voor of tegen een RGL zijn, je kunt voor of 

tegen een referendum over de RGL zijn, maar een democratische partij kan niet 

tegen de uitslag van een referendum zijn. Door de continue kostenstijgingen en 

de mislukking van het light-rail project tussen Gouda en Alphen blijkt dat de 

RGL veel minder rendabel is dan is voorgespiegeld. D66 wil zich in plaats 

daarvan richten op het versterken van kansrijke OV-assen. Denk hierbij aan de 

as van Leiden naar Zoetermeer en Leiderdorp, zoals is vastgelegd in de 

Openbaar Vervoer-visie van Holland Rijnland. 

• Routes en bestemmingen van het openbaar vervoer beter laten aangegeven. 

Een goede bereikbaarheid van het centrum per openbaar vervoer is belangrijk 

voor de economie van de binnenstad. 

• Openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk houden. Vooral oudere en minder 

valide mensen zijn vaak aangewezen op het openbaar vervoer.  

• Het openbaar vervoer milieuvriendelijker.  

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Geen RGL, wel Geen RGL, wel Geen RGL, wel Geen RGL, wel 
kansrijke OVkansrijke OVkansrijke OVkansrijke OV----assenassenassenassen    
    

• OV voor ieOV voor ieOV voor ieOV voor iedereen dereen dereen dereen 
toegankelijk houdentoegankelijk houdentoegankelijk houdentoegankelijk houden    
    

• Milieuvriendelijk en Milieuvriendelijk en Milieuvriendelijk en Milieuvriendelijk en 
innovatief OVinnovatief OVinnovatief OVinnovatief OV    
    

• Duidelijkere routeDuidelijkere routeDuidelijkere routeDuidelijkere route----
informatieinformatieinformatieinformatie    
 

• Klein OV van station Klein OV van station Klein OV van station Klein OV van station 
naar de hele naar de hele naar de hele naar de hele 
binnenstadbinnenstadbinnenstadbinnenstad    
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Hoe Hoe Hoe Hoe rerererealiseert aliseert aliseert aliseert D66 dit?D66 dit?D66 dit?D66 dit?    

• Er is sterke behoefte aan beter openbaar vervoer richting het oosten 

(Zoeterwoude, Alphen) en richting het westen (Katwijk, Noordwijk en straks 

Valkenburg). D66 wil dat het spoor richting Alphen wordt verdubbeld. Dan 

kunnen de treinen frequenter gaan rijden, en de stoptreinen op meer plaatsen 

stoppen (Zoeterwoude Rijndijk, Hazerswoude Rijndijk etc.). Er zijn dan wel 

maatregelen nodig voor de spoorovergangen bij de Haagweg en de Morsweg. 

Ook richting Katwijk en Noordwijk gaat D66 een betere busverbinding regelen. 

Deze bussen moeten over vrije busbanen rijden. Verhoogde perrons moeten 

ervoor zorgen dat in- en uitstappen snel gaat. 

• Dienstregelingen van de verschillende vormen van openbaar vervoer moeten 

beter op elkaar worden afgestemd. D66 zal het initiatief nemen om de 

vervoerders met elkaar te laten praten over een betere afstemming. 

• De gemeente moet niet meewerken aan de RijnGouweLijn en dit plan juridisch 

aanvechten. D66 zal niet deelnemen aan een college dat meewerkt aan de 

aanleg van de RijnGouweLijn. We gaan voor alternatieve en meer kansrijke 

openbaar vervoerverbindingen. 

• We laten milieuvriendelijk vervoer frequent heen en weer pendelen tussen het 

Centraal Station en de binnenstad. Deze nieuwe busjes moeten duidelijk 

herkenbaar zijn en op vaste plaatsen stoppen. 

• Belangrijke locaties voor ouderen en mindervaliden moeten per OV goed 

verbonden blijven met het centrum en met winkel- en uitgaanscentra. D66 zal 

zich inzetten voor behoud van openbaar vervoer langs ouderencentra. Voor 

groepen die afhankelijk zijn van collectief vraagafhankelijk vervoer maakt D66 

zich sterk voor een betere aansluiting.  

• Toekomstige openbaar vervoeraanbestedingen moeten bij voorkeur worden 

gegund aan partijen die milieuvriendelijke brandstof en elektrisch vervoer 

toepassen.  

Leiden per fiets en te voetLeiden per fiets en te voetLeiden per fiets en te voetLeiden per fiets en te voet    

Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?    

• Het gebruik van de fiets veel aantrekkelijker maken door goede fietspaden en 

stallingmogelijkheden. Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer, dus moeten wegen 

en voorrangsregelingen worden aangepast, zodat fietsen veiliger wordt. Dit is in 

het bijzonder van belang rond scholen en het Centraal Station. 

• Meer fietsenstallingen met ruime openingstijden bij en rondom het Centraal 

Station. Fiets fout = fiets weg is in de ogen van D66 een disproportionele 

maatregel. De gemeente is immers zelf de eerst verantwoordelijke voor het 

bieden van voldoende fietsenstallingen. De vestiging van de fietsenstalling aan 

de achterzijde van het Centraal Station is een eerste stap in de goede richting. 

Een uitbreiding van de fietsenstalling aan de voorkant van het Centraal Station 

vindt D66 zeer wenselijk.  

• Problemen met voetpaden zoals slechte toegankelijkheid, verzakkingen en 

obstakels snel oplossen.  

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Veiligere fietsroutesVeiligere fietsroutesVeiligere fietsroutesVeiligere fietsroutes    
    

• Meer fietsstallingen, Meer fietsstallingen, Meer fietsstallingen, Meer fietsstallingen, 
liefst kleinschaligliefst kleinschaligliefst kleinschaligliefst kleinschalig    
    

• Vrije Vrije Vrije Vrije 
blindegeleidestrokenblindegeleidestrokenblindegeleidestrokenblindegeleidestroken    
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Hoe Hoe Hoe Hoe realiseert realiseert realiseert realiseert D66 dit?D66 dit?D66 dit?D66 dit?    

• De belangrijkste fietsroutes tussen de buitenwijken van Leiden en het centrum 

asfalteren. Dat geldt ook voor de belangrijkste fietspaden richting de 

omliggende gemeentes. Bij stoplichten moeten fietsers vaker groen krijgen: 

liever twee keer een korte groenperiode dan één keer een lange groenperiode. 

• Fout geparkeerde fietsen niet weghalen zolang er niet voldoende 

stallingmogelijkheden zijn. Wel gaat D66 ervoor zorgen dat er vaker fietswrakken 

en andere weesfietsen uit de gratis fietsenstallingen worden verwijderd. Zo 

ontstaat direct meer ruimte. D66 blijft zich inzetten voor meer fietsenstallingen 

verspreid door de stad. De stallingen aan de voorzijde van het Centraal Station 

en de stalling Club 70 moet worden uitgebreid. 

• In het bijzonder de voetpaden tussen het Centraal Station en het winkelgebied 

en de voetpaden rondom bejaardencentra moeten in uitstekende staat 

verkeren. D66 wil dat de gemeente dit beter controleert en verzakkingen en 

andere onregelmatigheden snel repareert. D66 wil daarnaast dat de gemeente 

daadwerkelijk boetes uitdeelt aan ondernemers die bij herhaling reclameborden 

plaatsen op blindengeleidestroken. 
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2.2.2.2. OnderwijsOnderwijsOnderwijsOnderwijs    
In de ogen van D66 is onderwijs een essentiële voorwaarde om mensen het beste 

uit zichzelf te laten halen. D66 vindt dat onderwijs in haar optimale vorm moet 

worden gegeven en benut. Volgens D66 is het onderwijssysteem nooit af; het is net 

als de maatschappij voortdurend in ontwikkeling. Het onderwijs moet aansluiten bij 

de wensen en behoeften die leven in de Leidse samenleving en op de arbeidsmarkt. 

D66 investeert daarom in onderwijskansen, in het wegwerken van 

onderwijsachterstanden en in faciliteiten die het geven van goed onderwijs mogelijk 

maken.  

Een basis in LeidenEen basis in LeidenEen basis in LeidenEen basis in Leiden    

Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?    

• Scholen multifunctioneel benutten in het voordeel van scholen zelf (meer 

faciliteiten en een breder aanbod) en van andere organisaties die accomodaties 

nodig hebben. 

• De problemen die bestaan binnen de kinderopvang, zoals de lange wachtlijsten, 

wil D66 oplossen. Bijvoorbeeld door voor-, tussen- en naschoolse opvang in 

schoolgebouwen zelf te laten plaatsvinden. 

• Leidse schoolpleinen moeten zo worden ingericht dat kinderen ook na schooltijd 

hiervan gebruik kunnen maken. 

• Investeren in onderwijshuisvesting heeft voor D66 al jaren absolute prioriteit. 

Veel scholen in Leiden zijn gevestigd in oude gebouwen die niet meer voldoen 

aan moderne eisen.  

• Optimaal onderwijs aanbieden aan alle inwoners van Leiden. Dit betekent dat de 

inhoudelijke invulling van het onderwijsbeleid zoveel mogelijk bij de scholen ligt. 

De gemeente biedt ondersteuning op het gebied van onderwijsachterstanden 

en onderwijskansenbeleid.  

• Het ontstaan van zwakke scholen tegengegaan. Scholen moeten een 

afspiegeling van de samenleving zijn. Onderwijs heeft naast een lerende ook een 

sociale functie.  

• Schooluitval zoveel mogelijk voorkomen. D66 wil dat er op tijd aan de bel wordt 

getrokken wanneer kinderen problemen hebben op school of thuis.  

• Een regiefunctie voor de gemeente waar het gaat om het samenbrengen van 

alle onderwijsinstellingen. Overleg, wederzijdse hulp bij ontwikkeling, efficiency in 

aankoop van o.a. lesmateriaal, deskundigheid en evidence-based 

onderwijsbeleid zijn uitgangspunten van de samenwerking.  

• Rondom scholen een veilige verkeerssituatie. Een schone en goed bereikbare 

school waar ouders hun kinderen met een gerust hart naartoe brengen.  

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• ScholeScholeScholeScholen n n n 
multifunctioneel multifunctioneel multifunctioneel multifunctioneel 
benuttenbenuttenbenuttenbenutten    
    

• Investeren in Investeren in Investeren in Investeren in 
schoolgebouwenschoolgebouwenschoolgebouwenschoolgebouwen    
    

• Vrije schoolkeuze Vrije schoolkeuze Vrije schoolkeuze Vrije schoolkeuze     
voor oudersvoor oudersvoor oudersvoor ouders    
 

• Wachttijden in Wachttijden in Wachttijden in Wachttijden in 
kinderopvang kinderopvang kinderopvang kinderopvang 
oplossenoplossenoplossenoplossen    
    

• Schooluitval Schooluitval Schooluitval Schooluitval 
voorkomenvoorkomenvoorkomenvoorkomen    
 

• Veilige en bereikbare Veilige en bereikbare Veilige en bereikbare Veilige en bereikbare 
schoolomgevingschoolomgevingschoolomgevingschoolomgeving    
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Hoe realiseert Hoe realiseert Hoe realiseert Hoe realiseert D66 dit?D66 dit?D66 dit?D66 dit?    

• De gemeentelijke panden moeten voor meervoudig gebruik worden bestemd, 

zodat optimaal gebruikt wordt gemaakt van de schaarse Leidse ruimte. Verder 

vindt D66 dat de gemeente constructief moet meedenken én -werken aan 

lokale initiatieven voor wachttijdvermindering van de kinderopvang.  

• De gemeente zal actief bijdragen aan de inrichting van openbare schoolpleinen, 

bijvoorbeeld door het uitbreiden van het bewonersvouchersysteem. 

• Gezien de urgentie wil D66 het integraal huisvestingsplan sneller uitvoeren dan 

nu is gepland. Dat betekent dat we meer geld willen vrijmaken voor 

investeringen in scholen. Ook zullen we waken over de snelheid van de 

uitvoering en bij ieder plan bekijken wie de meest efficiënte opdrachtgever is: het 

schoolbestuur of de gemeente.  

• De invulling van het onderwijs zoveel mogelijk bij de scholen zelf leggen, zij 

hebben immers de deskundigheid. Tevens wil D66 dat het huidige 

gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid door onderwijspartners in 2010 

wordt geëvalueerd.  

• D66 wil (ouder)initiatieven aanmoedigen om zwakke scholen te verbeteren. D66 

zal in dit licht tevens het opgaan van scholen in een Brede School stimuleren. 

D66 is wel voor het behoud van de keuzevrijheid van de ouders als het gaat om 

de schoolkeuze. 

• Om schooluitval te voorkomen gaat D66 zich inspannen voor een betere 

samenwerking tussen de onderwijsinstellingen, Regionaal Bureau Leerplicht en 

de jeugdhulpverlening. D66 wil waar nodig in de wijken een straatcoach die 

signaleert, motiveert en rapporteert aan ouders/ verzorgers en medewerkers 

van buurthuizen.  

• Alle Leidse onderwijsinstellingen ontmoeten elkaar in één Leids Onderwijs 

Platform. In dat Platform worden afspraken gemaakt tussen de schoolbesturen 

en de gemeente.  

• Het Convenant Veiligheid Onderwijs tussen de gemeente, de politie en de 

scholen wordt geëvalueerd en bijgesteld. Het moet helder zijn wat de 

verantwoordelijkheid van de gemeente, de politie en de school zelf is. De 

verkeerssituatie bij scholen wordt substantieel verbeterd, waarbij rekening wordt 

gehouden met alle vormen van vervoer.  

EEEEen en en en speciale plek in Leidenspeciale plek in Leidenspeciale plek in Leidenspeciale plek in Leiden    

Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?    

• Optimaal onderwijs voor iedereen. Dit betekent een extra inspanning voor de 

leerling die net dat ‘duwtje in de rug’ nodig heeft. Maar ook aandacht voor de 

leerling die nét dat beetje extra uitdaging mist.  

• Leiden moet er in regionaal verband voor waken dat er voor leerlingen binnen 

het speciaal primair en voortgezet onderwijs genoeg plek is en blijft.  

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Onderwijs op maatOnderwijs op maatOnderwijs op maatOnderwijs op maat    
    

• Voldoende locaties op Voldoende locaties op Voldoende locaties op Voldoende locaties op 
bereikbare afstandbereikbare afstandbereikbare afstandbereikbare afstand    
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Hoe realiseert D66 dit? Hoe realiseert D66 dit? Hoe realiseert D66 dit? Hoe realiseert D66 dit?     

• Het faciliteren van passend onderwijs voor iedere leerling in Leiden en een beter 

overleg tussen gemeente, schoolbesturen, jeugdzorg en andere 

ondersteunende organisaties. Daarmee worden de wachttijden en 

plaatsingsproblemen verminderd. Ook wordt het zo voor meer kinderen mogelijk 

om dichter bij huis naar school te gaan. 

• Onderwijskansen en plekken creëren door het behoud van schakelklassen en 

de schoolbesturen ondersteunen met voorzieningen voor onder meer 

hoogbegaafden (Leonardoklassen).  

Studenten Studenten Studenten Studenten     

Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?    

• Voldoende, veilige en centraal gelegen woonruimtes creëren voor de Leidse 

student. Leiden is de oudste studentenstad van Nederland en het aantal HBO- 

en universitaire studenten is omvangrijk. D66 wil zich daarom inzetten voor 

optimale woon- en leefomstandigheden voor de Leidse student. D66 wil zich 

daarom inzetten voor optimale woon- en leefomstandigheden en een 

kamergarantie voor de Leidse student.  

Hoe realiseert D66 ditHoe realiseert D66 ditHoe realiseert D66 ditHoe realiseert D66 dit????    

• D66 pleit al jaren voor meer vaart bij de bouw van nieuwe studentencomplexen 

en zal dat blijven doen. D66 spant zich in om de panden en kantoren die nu 

leeg staan zoveel mogelijk te benutten voor het huisvesten van studenten. 

 

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Eindelijke voldoende Eindelijke voldoende Eindelijke voldoende Eindelijke voldoende 
woonruimte: woonruimte: woonruimte: woonruimte: 
kamergarantiekamergarantiekamergarantiekamergarantie    
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3.3.3.3. Welzijn en zWelzijn en zWelzijn en zWelzijn en zorg in org in org in org in 

Leiden Leiden Leiden Leiden     
Welzijn en zorg houden volgens D66 in: maatwerk, respect hebben voor individuele 

keuzes en het realiseren van specifieke, flexibele opvang. D66 ondersteunt mensen 

die hulp nodig hebben om voor zichzelf te kunnen zorgen. De oplossingen en 

wensen die mensen aandragen moeten bij deze ondersteuning uitgangspunt zijn. 

Door als gemeente vanuit de individuele zorgvrager te handelen, realiseren we zorg 

op maat.  

 

Zorg en welzijn vraagt maatwerkZorg en welzijn vraagt maatwerkZorg en welzijn vraagt maatwerkZorg en welzijn vraagt maatwerk    

Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?    

• Zorg op maat op een toegankelijke en klantvriendelijke manier aanbieden.  

• De gemeente duidelijkheid laten verschaffen aan mensen die niet meer onder de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen.  

• Zorgvragers moeten meer ruimte krijgen om zelf hun zorgaanbieder te kiezen. 

• Opvang regelen voor mensen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen doordat 

ze bijvoorbeeld slachtoffer zijn van huiselijk geweld.  

• De dienstverlening aan dak- en thuislozen behouden.  

• In de plannen voor ouderenhuisvesting nadrukkelijk rekening houden met de 

toenemende vergrijzing en daarbij horende behoeftes.  

• Initiatieven ondersteunen die tolerantie in de samenleving bevorderen.  

Hoe realiseert D66 Hoe realiseert D66 Hoe realiseert D66 Hoe realiseert D66 dit?dit?dit?dit?    

• D66 gaat één loket instellen voor zorgaanvragen, ongeacht de herkomst van de 

financiering (AWBZ / WMO). Hier werkt ten minste één specialist die bij de 

verschillende afdelingen binnen de gemeente en de zorginstellingen precies kan 

uitleggen waar een aanvraag moet worden goedgekeurd. Aanvragen voor 

verschillende vormen van ondersteuning, zoals kleine aanpassingen aan huis, 

huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging, moeten immers bij verschillende 

instanties worden aangevraagd. De gemeente gaat kleine aanpassingen aan 

huis weer subsidiëren vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

Daarnaast besteedt de gemeente het van het Rijk ontvangen zorgbudget in zijn 

geheel aan dit beleidsterrein.  

• D66 gaat zorgen dat de gemeente een actieve rol speelt bij het opstarten en 

ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven voor de mensen die niet meer onder de 

AWBZ vallen. Zij zijn nu aangewezen op hun eigen, soms beperkte, netwerk.  

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Zorg op maat: één Zorg op maat: één Zorg op maat: één Zorg op maat: één 
zorgloketzorgloketzorgloketzorgloket    
    

• Ondersteunen van Ondersteunen van Ondersteunen van Ondersteunen van 
vrijwilligers en vrijwilligers en vrijwilligers en vrijwilligers en 
mantelzorgersmantelzorgersmantelzorgersmantelzorgers    
    

• Kleine aanpassingen Kleine aanpassingen Kleine aanpassingen Kleine aanpassingen 
in huis weer in huis weer in huis weer in huis weer 
vergoedenvergoedenvergoedenvergoeden    
    

• Geen zorgveiling: Geen zorgveiling: Geen zorgveiling: Geen zorgveiling: 
kwaliteit boven prijskwaliteit boven prijskwaliteit boven prijskwaliteit boven prijs    
 

• Actief homobeleidActief homobeleidActief homobeleidActief homobeleid    
 



 

 

 

  13 

• De selectie van zorgaanbieders gebeurt op basis van kwaliteit en prijs, met 

kwaliteit als leidend criterium.  

• D66 ziet de (tijdelijke) opvang zoals die in Rosa Manus, Nieuwe Energie, maar 

ook Exodus als een essentieel onderdeel van de gemeentelijke zorgplicht. 

Terugkeer in de samenleving blijft het uitgangspunt.  

• In overleg met woningbouwcorporaties zorgt D66 voor een evenwichtig aanbod 

aan ouderenhuisvesting. Naast voldoende aanbod voor ouderen zonder meer, 

moet er ook plaats te zijn voor ouderen met een bijzondere geschiedenis, zoals 

verslaving, psychiatrische problemen of etnische achtergrond.  

• Meewerken aan landelijke initiatieven ter bestrijding van misdrijven die het gevolg 

zijn van intolerantie voor een ander. In nauwe samenwerking met het COC-

Leiden voert de gemeente een actief homo-emancipatiebeleid, bijvoorbeeld in 

de sectoren van de politie, de sport en het onderwijs. Verder werkt de 

gemeente actief mee aan de realisatie van een roze woonvoorziening voor 

homoseksuele ouderen in Leiden, en aan het naar Leiden halen van Roze 

Zaterdag. 

Daklozen en verslaafden in LeidenDaklozen en verslaafden in LeidenDaklozen en verslaafden in LeidenDaklozen en verslaafden in Leiden    

Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?    

• Hulpverlening in Leiden aan daklozen en verslaafden, waarbij gekeken wordt 

naar een mogelijke rehabilitatie in de maatschappij. 

• De overlast van verslavingsproblematiek tegengaan. 

• De gebruikersruimte in de Nieuwe Energie waar mogelijk openstellen voor 

andere verslavingen dan alcohol. 

Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?    

• De Nieuwe Energie vangt daklozen met en zonder verslavingsproblematiek op. 

D66 is voorstander van het scheiden van deze twee verschillende vormen van 

daklozenopvang, waardoor de hulp aan daklozen zonder 

verslavingsproblematiek efficiënter kan worden aangepakt en snellere 

rehabilitatie in de maatschappij mogelijk wordt. 

• Verschillende projecten voor dak- en thuislozen zijn succesvol gebleken, ook op 

het gebied van (her-)huisvesting. Deze projecten gaat D66 doorzetten, ook bij 

vermindering van de bijdrage van het Rijk. D66 wil zich inspannen om het 

bestaande niveau van dienst- en hulpverlening te behouden.  

• D66 wil de alcoholgebruikruimte in de Nieuwe Energie openstellen voor het 

gebruik van andere vormen van drugs zoals coke en speed. De ruimte wordt nu 

weinig tot niet gebruikt. Het verbod op het gebruik van drugs om en rond de 

Nieuwe Energie en in de rest van Leiden wordt hierdoor beter te handhaven, 

omdat de verslaafden dan niet meer buiten de Nieuwe Energie in hun 

verslavingsbehoefte voorzien. Als een combinatie van gebruikers -alcohol en 

drugs- leidt tot problemen dient er elders in de stad een gebruikruimte te 

worden gevonden. 

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Daklozen terug in de Daklozen terug in de Daklozen terug in de Daklozen terug in de 
maatschappijmaatschappijmaatschappijmaatschappij    
    

• Overlast van Overlast van Overlast van Overlast van 
verslaafden tegengaanverslaafden tegengaanverslaafden tegengaanverslaafden tegengaan    
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4.4.4.4. Leids bestuurLeids bestuurLeids bestuurLeids bestuur    
Het bestuur moet volgens D66 betrouwbaar, open, servicegericht en slagvaardig 

zijn. We willen een bestuur waar we trots op kunnen zijn, dat ons vertrouwt en 

vertegenwoordigt, dat zijn ambtenaren goed laat werken en waarvan u kunt zeggen: 

“Het Leidse bestuur doet zijn werk goed!”. Dit vraagt om een bestuur dat eenduidige 

regels hanteert, innovatieve communicatiemiddelen gebruikt, een goede werkgever 

is en goed opdrachtgeverschap uitvoert.  

Een betrouwbaar bestuurEen betrouwbaar bestuurEen betrouwbaar bestuurEen betrouwbaar bestuur        

Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?    

• Een eerlijk bestuur dat integriteit en het algemeen belang belangrijker vindt dan 

het eigen- en/of partijbelang; geen miljoenenblunders of misleiding zonder 

consequenties. 

• Een bestuur dat duidelijk communiceert over beslissingen en het hoe en 

waarom erachter; geen achterkamertjespolitiek, maar openbaarheid van 

bestuur.  

• Een consistent bestuur dat de wet op een eenduidige wijze interpreteert en 

uitvoert en zijn beloftes nakomt; ook bij wisseling van de macht.  

• Een bestuur dat een duurzame langetermijnvisie toepast op de mens en zijn 

omgeving. 

Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?    

• Het verbeteren van het dualisme; scheiding van verantwoordelijkheden van raad 

en college. Als een wethouder of ambtenaar niet integer handelt, mag partij- of 

coalitiebelang geen rol spelen. Wij zijn voor het vervangen van wethouders 

zonder dat een heel college hoeft op te stappen. D66 is tegen het herplaatsen 

van falende ambtenaren binnen de gemeente of bij gelieerde organisaties. 

Daarnaast willen we een democratische legitimatie van het regiobestuur Holland 

Rijnland zonder overbodig bureaucratisch overleg. 

• Een moderne en open communicatie. Informatie moet actueel en makkelijk 

vindbaar zijn, zowel online als offline. U moet zich daarnaast per RRS-feed of e-

mail kunnen abonneren op informatie over specifieke projecten zoals de 

Ringweg Oost. Verder moet de telefonische en schriftelijke communicatie 

duidelijker en minder ambtelijk. 

• De gemeente moet zelf zijn wettelijke taak goed uitvoeren; aanvragen en 

bezwaren moeten binnen de wettelijke termijnen afgehandeld worden en 

toezicht moet op een verantwoordelijke manier worden gehouden. De 

gemeente komt bestaande afspraken naar burgers en organisaties na, ook na 

wisseling van het college. Zo moeten de gebruikers van de Vrijplaats 

Koppenhinksteeg door de gemeente geholpen worden om hun activiteiten te 

kunnen blijven voortzetten.  

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Goed bestuur en Goed bestuur en Goed bestuur en Goed bestuur en 
democratische raaddemocratische raaddemocratische raaddemocratische raad    
    

• Moderne en open Moderne en open Moderne en open Moderne en open 
communicatiecommunicatiecommunicatiecommunicatie    
    

• Gemeente afspraken Gemeente afspraken Gemeente afspraken Gemeente afspraken 
laten nakomenlaten nakomenlaten nakomenlaten nakomen    
 

• Fair Trade gemeenteFair Trade gemeenteFair Trade gemeenteFair Trade gemeente    
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• Leiden wordt lid van het “Fair Trade gemeente” initiatief, verstevigt de bestaande 

klimaatprogramma’s en ontwikkelt initiatieven volgens het cradle to cradle 

concept. Bij dit concept worden gebruikte materialen van afgedankte producten 

nuttig ingezet in een nieuw product. 

Een open bestuurEen open bestuurEen open bestuurEen open bestuur    

Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?    

• Een bestuur dat inspraak serieus neemt, bij projecten goed luistert naar alle 

meningen en moderne middelen gebruikt voor inspraak. Daarnaast wil D66 dat 

aanwezige kennis en betrokkenheid van Leidenaren gebruikt wordt bij het 

oplossen van knelpunten en het bedenken van nieuwe initiatieven.  

• Een bestuur dat bij inspraaktrajecten efficiënt, eerlijk en helder communiceert en 

geen valse beloftes doet of verwachtingen wekt die niet haalbaar zijn. 

• Een bestuur dat aan Leidenaren mogelijkheid biedt om snel en eenvoudig te 

kunnen zien wat er allemaal speelt in hun directe omgeving. 

Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?    

• Laat burgerspecialisten meewerken aan oplossingen en werk nauw samen met 

de diverse verenigingen en buurtbewoners. Houd regelmatiger burgerpeilingen 

om te weten wat er in de stad leeft. Gebruik DigiD voor het aanvragen van en 

het stemmen op een raadgevend referendum. 

• Koppel terug waarom beslissingen genomen zijn, ook als ze niet gunstig 

uitvallen. Begin geen inspraak zonder de mensen daadwerkelijk te laten 

meedoen; inspraak zonder stem is een farce. Zoals blijkt bij het ‘Atelier Ringwest 

Oost’.  

• Laat via de gemeentelijke website met behulp van een kaart zien wat er allemaal 

in de directe omgeving van een locatie speelt aan openbare bezwaren, 

aanvragen, projecten, bestemmingsplannen en evenementen met direct de 

mogelijkheid om daar actie op te ondernemen, zoals bezwaar maken, 

inschrijven en/of reageren. 

Een servicegericht Een servicegericht Een servicegericht Een servicegericht én én én én slagvaardig bestuurslagvaardig bestuurslagvaardig bestuurslagvaardig bestuur    

Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?    

• Een beter georganiseerde gemeente. Denk en werk over afdelingen heen, 

verlaag het ziekteverzuim en motiveer het personeel. De gemeente Leiden moet 

een actief aannamebeleid voeren voor jonge, enthousiaste en gedreven 

ambtenaren die doorzetten en vasthouden. 

• Goed opdrachtgeverschap. Aanbestedingen moeten slagen en goede projecten 

dienen daadwerkelijk opgestart te worden.  

• Een sterk bestuur dat Leiden als stad goed laat functioneren. De lokale overheid 

moet een servicepunt zijn naar de inwoners en het bedrijfsleven. Dit betekent 

dat alle brieven en aanvragen nu echt binnen de officiële termijnen worden 

beantwoord en iedereen van goed advies wordt voorzien.  

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Duidelijkheid over Duidelijkheid over Duidelijkheid over Duidelijkheid over 
inspraakinspraakinspraakinspraak    
    

• Creativiteit en kennis Creativiteit en kennis Creativiteit en kennis Creativiteit en kennis 
van Leidse burger van Leidse burger van Leidse burger van Leidse burger 
gebruikengebruikengebruikengebruiken    

 

• Digitale Digitale Digitale Digitale 
omgevingskaart: omgevingskaart: omgevingskaart: omgevingskaart: 
weten wat er speeltweten wat er speeltweten wat er speeltweten wat er speelt    

    
 

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Beter functionerende Beter functionerende Beter functionerende Beter functionerende 
gemeentegemeentegemeentegemeente    
    

• Gemeente als goede Gemeente als goede Gemeente als goede Gemeente als goede 
werkgeverwerkgeverwerkgeverwerkgever    
    

• Geen verspilling van Geen verspilling van Geen verspilling van Geen verspilling van 
belastinggeldbelastinggeldbelastinggeldbelastinggeld    

 

• OOOOverheid die er verheid die er verheid die er verheid die er is is is is     

voor uvoor uvoor uvoor u!!!!    
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• Het verlengen van vergunningen makkelijker maken.  

• De gemeente moet snel en alert reageren op klachten en opmerkingen uit de 

stad.  

Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?    

• De ambtenaar moet de gelegenheid krijgen om zijn werk goed te doen. Het 

management moet zich richten op zijn kerntaak: het motiveren en coachen van 

het personeel. Voor iedereen moet het duidelijk zijn wat het doel is van de 

organisatie: kwalitatief hoogstaande service verlenen. D66 wil stoppen met 

Regie op Maat. De gemeente moet zelf zijn kerntaken zoals de DZB, 

belastingen en het beheer van de openbare ruimte blijven uitvoeren. Te vaak 

blijkt dat verzelfstandiging leidt tot verlies van zeggenschap, verlaging van de 

kwaliteit en toename van de kosten, maar met behoud van 

verantwoordelijkheid. D66 wil de problemen oplossen waar ze ontstaan en 

daarom de gemeente van bovenaf reorganiseren. D66 wil daarnaast de 

districtsraden opheffen en de gelden die hierdoor vrijkomen besteden aan 

goede burgerinitiatieven. 

• Duidelijkheid creëren bij aanbestedingen; scherpe gunning- en selectiecriteria. 

Leg de verantwoordelijkheid neer waar die hoort en maak geen afspraken die 

een te groot risico voor de stad betekenen. 

• Service bieden op de juiste tijden! Het burgerloket juist meer openstellen op 

tijden dat mensen niet werken: zaterdag en waar mogelijk zondag tot 17:00 uur 

en dinsdag- en donderdagavond tot 21:00 uur. We willen zo snel mogelijk het 

klantcontactcentrum instellen. Iedere aanvraag krijgt één verantwoordelijke met 

vervanger die de aanvrager vanaf begin tot eind door alles heen loodst. Het 

centrum moet uitleggen hoe iets kan en niet waarom iets niet kan.  

• Voor alle vergunningen en subsidieaanvragen moet worden gekeken of de 

geldigheidsduur niet kan worden verlengd om zo de administratieve lastendruk 

te verminderen.  

• De gemeente moet de landelijke dwangsomwet voor termijnoverschrijdingen 

prominent promoten op alle aanvraag- en bezwaarformulieren. Klachten en 

opmerkingen kunnen via een goed bereikbaar websiteformulier of via een SMS-

nummer gemeld worden. Vervolgens is de afhandeling openbaar te volgen via 

de website. 
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5.5.5.5. Bedrijvigheid, Bedrijvigheid, Bedrijvigheid, Bedrijvigheid, 

toerisme en toerisme en toerisme en toerisme en 

recreatie recreatie recreatie recreatie     
Bedrijvigheid en toerisme zijn volgens D66 onmisbaar voor een sterke economie en 

een aantrekkelijk Leiden. Hierbij draait het om de vrijheid en verantwoordelijkheid van 

ondernemers en ruimte voor duurzame groei. Recreatie omvat ontspanning, 

diversiteit en groen. De visie van D66 op recreatie in Leiden is al jaren herkenbaar: 

het behoud van veel groen en ontspannende voorzieningen voor zowel kinderen als 

volwassenen. Denk hierbij aan meer speeltuinen en volkstuinen. Wonen, werken en 

ontspannen moeten in Leiden naast elkaar kunnen plaatsvinden. D66 kiest daarom 

voor groei van kennisintensieve industrie, het creëren van ruimte voor kleinschalige 

en middelgrote bedrijvigheid, verbetering van de dienstverlening vanuit de gemeente 

en het investeren in het verhogen van de aantrekkelijkheid en groene karakter van de 

stad. 

Bedrijvigheid en dienstverlening vanuit de gemeente Bedrijvigheid en dienstverlening vanuit de gemeente Bedrijvigheid en dienstverlening vanuit de gemeente Bedrijvigheid en dienstverlening vanuit de gemeente     

Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?    

• In het bijzonder ruimte bieden aan hoogwaardige kennisintensieve bedrijvigheid, 

gericht op de vragen en problemen van nu en de toekomst. Deze vorm van 

bedrijvigheid zal een aanzuigende werking hebben, waardoor er meer 

toeleverende en dienstverlenende bedrijven in Leiden komen. D66 biedt waar 

mogelijk hiervoor ruimte in de stad en anders wordt er ruimte gezocht binnen de 

regio.  

• Plaats maken voor de creatieve industrie in de noordoostelijke rand van de 

binnenstad, waarbij wonen, werken, leren en recreëren samengaan. D66 wil 

binnen Leiden meer plek voor startende ondernemers en voor het midden- en 

kleinbedrijf. Daarnaast zorgt D66 dat kleine ondernemingen binnen Leiden door 

kunnen groeien. Bestaande bedrijfsterreinen wil D66 herstructureren zodat deze 

voldoen aan hedendaagse eisen van ondernemers.  

• Meer betaalbare bedrijfsruimte in Leiden. Leiden is net zo duur als Amsterdam. 

Hierdoor wijken kwalitatief goed lopende ondernemingen uit naar andere 

gemeenten.  

• Het ondernemersloket moet het centrale aanspreekpunt worden voor 

ondernemers in Leiden. D66 vindt dat dit loket moet worden samengevoegd 

met het werkgeversloket en beter in de gemeentelijke organisatie moet worden 

ingebed. 

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Meer betaalbare Meer betaalbare Meer betaalbare Meer betaalbare 
bedrijfsruimtebedrijfsruimtebedrijfsruimtebedrijfsruimte    
    

• DoorgroeimogelijkDoorgroeimogelijkDoorgroeimogelijkDoorgroeimogelijk----    
heden voor kleine heden voor kleine heden voor kleine heden voor kleine 
ondernemersondernemersondernemersondernemers    

 

• Verminderen regeldrukVerminderen regeldrukVerminderen regeldrukVerminderen regeldruk    
    

• 1 loket voor 1 loket voor 1 loket voor 1 loket voor 
ondernemers en ondernemers en ondernemers en ondernemers en 
werkgeverswerkgeverswerkgeverswerkgevers    
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• Ongelijkheid tussen bedrijven identificeren en aanpakken. Dit houdt in dat 

winkelsluitingstijden en horecasluitingstijden voor alle ondernemers gelijk zijn. 

D66 wil dat iedere ondernemer op zondag open moet kunnen zijn als hij of zij dit 

wil. De vrijheid van de ondernemer is een groot goed; elke ondernemer mag zelf 

weten of hij op zondag open en/ of op een andere dag gesloten wil zijn. 

• Er wordt gekeken hoe de regeldruk voor ondernemers structureel kan worden 

verminderd. 

Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?    

• Om ruimte te bieden aan de kennisintensieve sector gaat D66 de banden van 

de gemeente met onder meer de kennisinstellingen en scholen verder 

versterken. Leiden moet blijven meewerken aan de vestiging van bedrijven en 

de juiste randvoorwaarden creëren voor de groei van het Leiden Bio Science 

Park. Het nieuwe Accelerator-gebouw is hiervan een goed voorbeeld.  

• In een aantal industriële monumenten in de noordoostelijke helft van de stad, 

zoals onder andere de Meelfabriek en het 50 kV station komen creatieve 

bedrijven in combinatie met culturele activiteiten, huisvesting en recreatie. De 

onderlinge samenhang tussen deze nieuwe invulling van de noordoostelijke helft 

van de stad moet ondersteund worden door ontwikkeling van de infrastructuur 

en ruimte voor recreatie.  

• Voor het huisvesten van kleinschalige productiebedrijven en middelgrote 

ondernemers zoals toeleveranciers moet de gemeente binnen haar grenzen 

bestaande bedrijventerreinen herontwikkelen en regionaal zoeken naar 

oplossingen. Zo wil D66 dat bedrijventerrein de Waard herontwikkeld wordt. Op 

het Groenoordhallenterrein komt beperkt ruimte voor ‘kantoor aan huis’-

woningen.  

• Bij voorkeur wordt gemeentebezit gebruikt voor kleinschalige en middelgrote 

bedrijfsruimtes. Bij het aanbesteden van dit soort vastgoedprojecten prevaleert 

de betaalbaarheid voor de ondernemers en niet de winst voor de gemeente.  

• Het ondernemersloket is te weinig bekend. Er moet beter worden 

gecommuniceerd vanuit het ondernemersloket met de ondernemers. Hiervoor is 

een cultuuromslag bij de gemeente nodig. D66 vindt daarom dat er door de 

ondernemers in Leiden input moet geleverd worden op de manier waarop dit 

ondernemersloket wordt vormgegeven. Hierbij valt te denken aan één 

aanspreekpunt vanuit de gemeente voor alle vergunningen die ondernemers 

nodig hebben.  

• De Winkelsluitingswet moet optimaal worden benut zodat inwoners van Leiden 

hun boodschappen kunnen doen waar en wanneer dit hun het beste uitkomt. 

D66 wil dat winkels open mogen zijn wanneer zij en hun klanten dat willen, ook 

op zondag. Horecasluitingstijden en afdracht voor precariorechten moeten daar 

waar dat nog niet het geval is gelijk worden getrokken. 
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• De regeldruk zal waar mogelijk worden verlicht. Projecten als ‘Minder & Beter’ 

krijgen wat D66 betreft een extra impuls, zodat ondernemers minder en 

eenduidigere regels krijgen. Daarnaast moeten de regels niet constant worden 

veranderd, maar over een langere tijd zoveel mogelijk hetzelfde worden 

gehouden. D66 vindt dat consistentie in regelgeving een essentiële voorwaarde 

is voor een goed ondernemersklimaat. 

ToerismeToerismeToerismeToerisme    

Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?    

• De aantrekkelijkheid van Leiden voor toeristisch en zakelijk bezoek verhogen. Er 

zijn hiervoor in Leiden tal van musea, evenementen en sportieve en culturele 

activiteiten. Het in 2009 opgerichte Visitor Centre Leiden moet de toerist door 

het Leidse pluriforme aanbod langer dan een dag weten vast te houden.  

• Er moet meer prioriteit worden gegeven aan het tot stand brengen van een 

schone, groene en aantrekkelijke stad. 

Hoe realiseert D66 ditHoe realiseert D66 ditHoe realiseert D66 ditHoe realiseert D66 dit? ? ? ?     

• Het Visitor Centre Leiden moet aantrekkelijke dag- en weekendarrangementen 

samenstellen waarin bestaande uitjes in Leiden worden gecombineerd. Het 

Visitors’ Centre kan dit tot stand brengen in samenwerking met ondernemers, 

kunstenaars en andere creatievellingen in de stad. De mogelijkheden voor 

overnachtingen moeten worden uitgebreid door bijvoorbeeld Leidse Bed & 

Breakfasts in de binnenstad te stimuleren.  

• D66 vindt dat er meer aandacht moet worden besteed aan groen, biodiversiteit 

en aan onderhoud in de gehele stad. Bij het opknappen van de stad moeten 

een nieuw programma binnenstad met een nieuw Aalmarktplan, de herinrichting 

van de Breestraat en het stationsgebied prioriteit krijgen. In overleg met 

bewoners en ondernemers moeten de plannen hiervoor geactualiseerd worden. 

D66 vindt dat in gebieden vol winkels en horeca de gemeente de eerste 

investeringen moet doen, waarna de ondernemer wordt aangemoedigd om te 

investeren in het onderhoud van de omgeving en het leefklimaat. 

Recreatie Recreatie Recreatie Recreatie     

Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?    

• Een verbetering van de huidige recreatievoorzieningen in de buitenwijken en 

binnenstad van Leiden. 

• De functie van de Groenoordhallen vervangen. Deze hallen zijn door het 

afgelopen college eerst opgegeven en pas daarna is er naar een vervangende 

ruimte gezocht.  

• Een groter fiets- en wandelroutenetwerk in samenwerking met de regio, zodat 

fietsen en wandelen uitdagend en ontspannend wordt. 

• In elke Leidse woonwijk moet er zoveel mogelijk worden voldaan aan de door 

de NUSO en Jantje Beton ontwikkelde normering om 3% van de openbare 

buitenruimte te reserveren voor buitenspeelruimte. 

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• WeekendWeekendWeekendWeekend----
arrangement voor arrangement voor arrangement voor arrangement voor 
toeristentoeristentoeristentoeristen    
    

• Mooie entree van de Mooie entree van de Mooie entree van de Mooie entree van de 
stadstadstadstad    
    

• Schone, aantrekkelijke Schone, aantrekkelijke Schone, aantrekkelijke Schone, aantrekkelijke 
binnenstad!binnenstad!binnenstad!binnenstad!    

 

• Vernieuwde AalmarktVernieuwde AalmarktVernieuwde AalmarktVernieuwde Aalmarkt    
    

 

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe 
evenementenhalevenementenhalevenementenhalevenementenhal    
    

• Meer Meer Meer Meer 
buitenspeelruimtebuitenspeelruimtebuitenspeelruimtebuitenspeelruimte    
    

• DiscoDiscoDiscoDisco    
    

• Stedelijke Stedelijke Stedelijke Stedelijke 
jongerencentrumjongerencentrumjongerencentrumjongerencentrum    
    

• Behoud volkstuinenBehoud volkstuinenBehoud volkstuinenBehoud volkstuinen    
    

•   
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• Bekijken waar speeltuinen en kinderboerderijen elkaar kunnen aanvullen, zodat 

diversiteit, aantrekkelijkheid en ontspanning worden vergroot.  

• Recreatieplekken bekender en makkelijker toegankelijk maken voor de 

verschillende doelgroepen die Leiden kent.  

• Een disco realiseren, bij voorkeur in een van de bestaande 

uitgaansgelegenheden. Op korte termijn de sluitingstijden van de 

uitgaansgelegenheden vrijgeven en de terrastijden verruimen mits er door de 

horeca-eigenaren goed wordt geïsoleerd. Overlast van het uitgaanspubliek dat 

naar huis gaat, wordt hiermee beperkt. 

• Een stedelijk jongerencentrum voor jongeren in de binnenstad.  

Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?    

• D66 zorgt ervoor dat parken goed worden onderhouden en van meer bankjes 

en afvalbakken worden voorzien. Daarnaast behouden we de huidige 

volkstuinen. 

• Vervanging van de Groenoordhallen bij het Paardeweitje.  

• In nieuw te bouwen wijken wordt bij de ontwikkeling reeds rekening gehouden 

met de NUSO-normering door het gebruik van ondergrondse 

parkeergelegenheden. In bestaande wijken, zoals de Kooi, wordt met de 

renovatie ondergrondse parkeergelegenheid gerealiseerd. De vrijgekomen 

parkeerruimte wordt o.a. ook gebruikt voor het realiseren van openbare 

speelruimte. 

• Huidige fietspaden moeten volgens D66 een opknapbeurt krijgen en nieuwe 

fietspaden moeten worden aangelegd, op veilige afstand naast het overige 

verkeer. Daarbij wil D66 naast de verharde fietspaden meer grindpaden. D66 

gaat zorgen voor een groen wandelpad langs de singels. 

• Ruimere openingstijden van speeltuinen en kinderboerderijen. Daarnaast kijkt 

D66 waar deze twee vormen van recreëren samen kunnen gaan. Via het 

Deltaplan Speeltuinen heeft D66 veel geld vrijgemaakt voor spelmogelijkheden 

voor kinderen. Deze subsidie blijft bestaan om de recreatievoorzieningen goed 

te onderhouden en waar mogelijk uit te breiden.  

• D66 maakt een overzicht van alle groenplekken in de stad in de vorm van een 

recreatieplattegrond die getoetst wordt op doelgroep, veiligheid, bereikbaarheid. 

Er moeten immers voldoende groene ruimtes en recreatiemogelijkheden zijn 

binnen verschillende wijken voor onderscheidende doelgroepen. Alle 

recreatiegebieden moeten toegankelijk zijn voor gehandicapten, ouderen, 

kinderen en andere doelgroepen.  

• Er moet binnen 2 jaar een nieuwe disco komen. Dit kan door deze bijvoorbeeld 

te integreren binnen bestaande uitgaansgelegenheden zoals het Scheltema- of 

het Nobelcomplex. D66 gaat de sluitingstijden van de terrassen verder 

verruimen.  
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• Leiden ontbeert een stedelijk jongerencentrum na de sluiting van het Stathuys. 

Een jongerencentrum met goede voorzieningen houdt jongeren van de straat en 

biedt hen kansen. Daarnaast kan een jongerencentrum helpen bij het vroegtijdig 

herkennen van problemen. D66 is daarom voor het aanwijzen van een locatie en 

het financieel ondersteunen van een stedelijk jongerencentrum.  
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6.6.6.6. StedelijkeStedelijkeStedelijkeStedelijke    

ontwikkeling ontwikkeling ontwikkeling ontwikkeling     
Stedelijke ontwikkeling in Leiden is volgens D66: behoud van de monumentale 

binnenstad en een duurzame ontwikkeling van de wijken. Leiden als stad bestaat uit 

drie ringen: de monumentale stad binnen de singels, de woonwijken, en de groene 

stroken en bedrijventerreinen aan de stadsgrenzen. D66 kiest ervoor om de stad 

aantrekkelijk te maken voor mensen in iedere levensfase. Dit betekent in de 

binnenstad meer starters- en doorstroomwoningen en kleinschalige bedrijvigheid. 

Voor de ring om de binnenstad betekent dit ruimte voor groen, sociale woningen en 

betaalbare eengezinswoningen. Daarnaast wil D66 de Oostvlietpolder behouden en 

de bedrijventerreinen binnen de stad herontwikkelen.  

De monumentale binnenstadDe monumentale binnenstadDe monumentale binnenstadDe monumentale binnenstad    

Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?    

• Leegstand en verpaupering van monumentale gebouwen tegengaan en de 

prachtige Leidse binnenstad met haar monumentale karakter behouden. Voor 

gezinnen met kinderen is een monumentale omgeving meestal niet de ideale 

woonomgeving, maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die juist van deze 

omgeving houden, zoals studenten, jongeren en mensen die een bedrijf aan 

huis hebben. 

• D66 wil de herinrichting van het stationsgebied voortvarend aanpakken. Mensen 

die met de trein naar Leiden komen, krijgen bepaald geen goede indruk van 

onze prachtige stad. 

• Verbouwingsaanvragen wil D66 op objectieve factoren toetsen, in plaats van op 

de subjectieve criteria van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.  

• Nu eindelijk een oplossing voor de meeuwenoverlast.  

• Een ambitieus architectuurbeleid. Niet alleen hoeveel je bouwt, maar ook wat je 

bouwt is van belang. Weg met de middelmaat. 

Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?    

• Leegstand en verpaupering van monumentale panden kan worden 

tegengegaan door renovatie en bewoning te vergemakkelijken. D66 gaat 

studentenhuisvesting in het centrum bevorderen, meer mogelijkheden realiseren 

voor (beschermd) wonen voor ouderen, meer starters- of doorstroomwoningen 

voor werkende jongeren en ruimte creëren voor bedrijvigheid in gerenoveerde 

(monumentale) panden. 

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Leegstand en Leegstand en Leegstand en Leegstand en 
verpaupering verpaupering verpaupering verpaupering 
tegengaan tegengaan tegengaan tegengaan     
    

• Herinrichting Herinrichting Herinrichting Herinrichting 
stationsgebiedstationsgebiedstationsgebiedstationsgebied    
    

• Welstandscommissie Welstandscommissie Welstandscommissie Welstandscommissie 
afschaffenafschaffenafschaffenafschaffen    
    

• Oplossing Oplossing Oplossing Oplossing 
meeuwenoverlastmeeuwenoverlastmeeuwenoverlastmeeuwenoverlast    
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• De onteigening van het Gat van Van der Putte zo hard mogelijk doorzetten. In 

de plannen voor herinrichting wordt een duidelijke lijn gehanteerd: bezoekers 

van de stad worden door een aantrekkelijke wandelstraat verleid om Leiden te 

ontdekken. Het vernieuwd Visitor Centre Leiden, bomen langs de wandelroute 

en aantrekkelijke gevels realiseren dit.  

• De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit opheffen. Ambtenaren toetsen 

voortaan alle vergunningaanvragen op gemeentelijk vastgestelde criteria. 

Sommige wijken of gebieden (zoals het Bio Science Park) zullen welstandsvrij 

worden. Voor beschermd stadsgezicht gelden strengere regels. 

• D66 wil geld vrijmaken om in Leiden ondergrondse vuilcontainers te plaatsen op 

plaatsen waar nu vuil in zakken wordt aangeboden. 

Leidse woonwijkenLeidse woonwijkenLeidse woonwijkenLeidse woonwijken    

WWWWat wil D66?at wil D66?at wil D66?at wil D66?    

• D66 wil bij de renovatie van buurten meer diverse en multifunctionele 

woningbouw waarbij bijvoorbeeld eerstelijnszorg en winkels zijn opgenomen en 

meer ruimte voor groen. Daarnaast willen we een ruimer opgezet stratenplan bij 

nieuwbouw en een creatiever gebruik van het beschikbare bodemoppervlak. Te 

denken valt aan sportvelden op een parkeergarage, bouwen boven wegen en 

andere invullingen van meervoudig ruimtegebruik.  

• De gemeente past de principes van duurzaam bouwen toe op al haar projecten. 

• Herontwikkeling in de toekomst op een sociale en verantwoorde wijze uitvoeren, 

waarbij er zoveel mogelijk sociale woningen terugkomen in de wijk. Leiden kent 

ten opzichte van de randgemeenten een hoog aantal sociale woningen. Het 

slopen van sociale woningen in bepaalde delen van Leiden is op dit moment 

noodzakelijk door de staat waarin de woningen zich bevinden. Volledige 

terugkeer van deze sociale woningen — in bijvoorbeeld de Kooi — is niet 

mogelijk, omdat we meer ruimte en groen in de wijk willen.  

• D66 wil woningbouwcorporaties houden aan haar kerntaak, namelijk het 

bouwen en onderhouden van sociale woningen. Winst is daarbij niet het leidend 

motief. D66 vindt verhoging van de huur na renovatie dan ook niet 

vanzelfsprekend. 

• Ook aan woningen die op termijn zullen worden gesloopt moet onderhoud 

gepleegd worden. D66 wil daarnaast dat alle huurwoningen worden geïsoleerd. 

• De gemeente moet startersleningen beschikbaar stellen om huizenbezit door 

starters te vergemakkelijken. 

• Het regionale woningverdeelsysteem voor sociale huurwoningen verbeteren; dit 

werkt nu niet naar behoren! 

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Multifunctionele Multifunctionele Multifunctionele Multifunctionele 
woningbouw woningbouw woningbouw woningbouw     
    

• Duurzaam bouwenDuurzaam bouwenDuurzaam bouwenDuurzaam bouwen    
    

• StartersleningenStartersleningenStartersleningenStartersleningen    
    

• Beter verdeelsysteem Beter verdeelsysteem Beter verdeelsysteem Beter verdeelsysteem 
voor sociale voor sociale voor sociale voor sociale 
huurwoningenhuurwoningenhuurwoningenhuurwoningen    
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Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?    

• Al te vaak is in het verleden de financiële winst het argument geweest om groen 

te bebouwen en woningen te verkleinen tot de minimale bouweisen. D66 gaat 

dit tegen door randvoorwaarden te stellen aan de hoeveelheid groen en 

leefruimte. Overigens bepleit D66 terughoudendheid in de rol van de gemeente 

als projectontwikkelaar; dat kunnen marktpartijen en woningbouwcorporaties 

doorgaans beter. 

• De mensen die na renovatie niet kunnen terugkeren naar hun oude wijk door de 

vermindering van het aantal sociale woningen, moeten elders vergelijkbare 

huisvesting krijgen. D66 wil dat de regiogemeenten meer sociale woningbouw 

realiseren. Het aanbod van sociale woningbouw wordt dan eerlijker over de 

regio verdeeld.  

• Het systeem dient zo min mogelijk voorkeurscategorieën te bevatten; inschrijven 

op woningen moet zo vrij mogelijk worden gelaten. Er moet een systeem komen 

waarbij oud-ingeschrevenen niet benadeeld worden ten opzichte van nieuw-

ingeschrevenen en vice versa. 

Biodiversiteit en groen in LeidenBiodiversiteit en groen in LeidenBiodiversiteit en groen in LeidenBiodiversiteit en groen in Leiden        

Wat wil D66? Wat wil D66? Wat wil D66? Wat wil D66?     

• Zuinig omgaan met het groen in Leiden. Cronesteyn, de Leidse Hout, het 

Merenwijkpark inclusief kinderboerderij en de Oostvlietpolder vindt D66 

onmisbaar voor het welbevinden van de inwoners van Leiden.  

• De biodiversiteit in de regio Leiden bevorderen. 

• Meer aandacht voor dierenwelzijn. 

Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?    

• Er komt geen nieuwe bebouwing in de Oostvlietpolder, de Leidse Hout, 

Cronesteyn en het Merenwijkpark. Daarnaast geven wij prioriteit aan 

groenbehoud in de planologische besluitvorming rond de aanleg van nieuwe 

ontsluitingsroutes voor de stad. Mocht het echt niet anders kunnen, dan moet 

het verloren groen elders worden gecompenseerd. De compensatie dient 

onderdeel te zijn van de besluitvorming. 

• Activiteiten ondersteunen op het gebied van biodiversiteit zoals bijvoorbeeld 

Leiden Lekker Groen, waarin door burgers en gemeente gezamenlijk concrete 

plannen worden ontwikkeld. Ondersteunen van de ontwikkeling van een Leids 

biodiversiteitsactieplan, waar de Milieudienst West-Holland, de gemeente, de 

universiteit en museum Naturalis reeds mee bezig zijn. 

• Bijdragen aan het welzijn van (huis)dieren door vanuit de gemeente onder meer 

samen te werken met de dierenbescherming en met de dierenasiels. 

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Groene Groene Groene Groene 
OostvlietpolderOostvlietpolderOostvlietpolderOostvlietpolder    

    
• Biodiversiteit Biodiversiteit Biodiversiteit Biodiversiteit 

bevorderenbevorderenbevorderenbevorderen    
    

• Dierenwelzijn Dierenwelzijn Dierenwelzijn Dierenwelzijn 
verbeteren verbeteren verbeteren verbeteren     
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• De gemeente geeft in haar gemeentegids en op haar internetpagina tips hoe te 

handelen bij een weggelopen huisdier en plaatst daarbij het telefoonnummer van 

de plaatselijke afdeling van de Dierenbescherming of andere meldpunten voor 

vermiste huisdieren. Er worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en een 

asiel voor honden, katten en overige dieren, waarbij het asiel de opvang van het 

gevonden dier op zich neemt en de gemeente hiervoor een financiële bijdrage 

levert.  

• Er komt een nieuwe nota dierenwelzijnbeleid waarin de gemeente haar visie 

neerlegt op zaken als bioindustrie binnen Leiden, omgang met dieren, 

hondenbelasting.  
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7.7.7.7. Sport en cSport en cSport en cSport en cultuur ultuur ultuur ultuur     
Sport is ontspannend, sociaal en gezond. Sporten biedt in onze hectische 

samenleving, naast het werken aan de gezondheid, de kans op geslaagde 

ontmoetingen. D66 is vóór breedtesport binnen de gemeente en vóór topsport in de 

regio. Hierdoor kan heel Leiden genieten van sport. Leiden is een unieke culturele 

stad met een diverse bevolkingssamenstelling waarin tal van activiteiten worden 

georganiseerd die aantrekkelijk en kansrijk zijn voor de stad. Cultuur in Leiden is 

onmisbaar voor het creatieve vermogen van de stad en de maatschappelijke 

samenhang. Culturele educatieve activiteiten spelen in het leerproces van kinderen 

een onmiskenbare rol. Een culturele stad is een rijke en sociale stad.  

Sport Sport Sport Sport     

Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?    

• Een duurzame toekomst van de sportverenigingen door beter onderhoud van 

sportvelden en een beter gebruik van accommodaties.  

• Breedtesport de meeste aandacht geven binnen Leiden. Er moeten in de wijken 

meer trapveldjes en sportkooien komen. 

• Een vernieuwde, moderne ijshal in Leiden die multifunctioneel gebruikt kan 

worden door recreanten, ijshockeyclubs en jonge schaatstalenten.  

• Topsport en topsporters over gemeentegrenzen heen bezien.  

• Ruimtegebrek in Leiden bij sport oplossen. D66 wil op een creatieve en 

innovatieve manier sportvelden te gaan (her)gebruiken. D66 geeft zo meer 

mensen de kans om te kunnen sporten. 

• Sport onder allochtonen, mindervaliden en senioren stimuleren. D66 wil daarom 

een speciaal sportbeleid voor deze groepen. Het sociale aspect dat sport 

mensen biedt mag hierbij niet onderbelicht blijven. 

Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?    

• Voor een goed gebruik van de sportvelden en een modernisering hiervan is een 

langetermijnvisie van tien jaar nodig. D66 wil deze visie samen met de 

sportinstellingen ontwikkelen. D66 wil dat er duurzaam onderhoud wordt 

gepleegd in plaats van steeds maar pleisters te plakken. 

• Samen met de wijkverenigingen gaat D66 zorgen voor meer sportveldjes, 

voetbalkooien en halfpipes in sportarme wijken. 

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Duurzaam onderhoud Duurzaam onderhoud Duurzaam onderhoud Duurzaam onderhoud 
van sportvelden van sportvelden van sportvelden van sportvelden     
    

• Meer trapveldjes en Meer trapveldjes en Meer trapveldjes en Meer trapveldjes en 
sportkooiensportkooiensportkooiensportkooien    
    

• Nieuwe ijshal met Nieuwe ijshal met Nieuwe ijshal met Nieuwe ijshal met 
400m baan400m baan400m baan400m baan    
    

• Topsport regionaal Topsport regionaal Topsport regionaal Topsport regionaal 
aanpakkenaanpakkenaanpakkenaanpakken    
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• Bij een mogelijk Huis van de Sport rekening houden met de kosten en de bouw 

van een nieuwe, moderne ijshal die een schaatsbaan van 400 meter bevat. Met 

de realisatie van een 400-meter kunstijsbaan is ongeveer 15 miljoen euro 

gemoeid. Daarna kan de baan kostendekkend geëxploiteerd worden, zo is 

gebleken uit een onderzoek van initiatiefgroep Kunstijsbaan Holland Rijnland. 

Daarbij kan Leiden zich profileren door nationale en internationale 

kampioenschappen naar de stad te halen, die gepaard gaan met navenante 

inkomsten. 

• Samenwerking op het gebied van accommodatie en professionele begeleiding 

levert volgens D66 meer voordeel op voor de topsporters. D66 zorgt dat er op 

dit terrein meer samenwerking plaatsvindt.  

• Om sportvelden constructief te gebruiken in wijken met weinig ruimte zorgt D66 

voor kunstgrasvelden. Zo kunnen sportvelden intensief gebruikt worden en zijn 

sportverenigingen niet meer genoodzaakt een ledenstop in te voeren. 

• Voor mindervaliden worden sportieve vervoersmiddelen zoals handbikes door 

de gemeente beschikbaar gesteld en er wordt bij het toekomstig sportbeleid 

specifiek rekening gehouden met verschillende doelgroepen. Mocht het Huis 

van de Sport er komen, dan moet de toegankelijkheid voor eenieder 

gegarandeerd zijn. 

Cultuur Cultuur Cultuur Cultuur     

Wat wil D66?  Wat wil D66?  Wat wil D66?  Wat wil D66?      

• Aandacht voor de diverse en rijke culturele sector die het profiel van Leiden als 

cultuurstad bepaalt. Zo is D66 onder andere voor het behoud van het 

LAKtheater.  

• Nieuwe of al bestaande culturele projecten en initiatieven wil D66 ondersteunen 

en stimuleren. Wanneer deze evenementen recreatief zijn, breed gedragen zijn 

en een maatschappelijk karakter hebben, moeten ze de mogelijkheid krijgen 

subsidie te verkrijgen uit het Cultuurfonds. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Leids 

Film Festival.  

• Een meer prominente rol voor de al bestaande cultuurmakelaar die met 

regelmaat verantwoording aflegt aan de Raad. Deze persoon dient een 

duidelijke schakel te zijn tussen de culturele sector, het bedrijfsleven en de 

gemeentelijke politiek.  

• D66 wil wijkinitiatieven en activiteiten speciaal voor en door de inwoners van 

Leiden meer ondersteunen..D66 vindt het belangrijk dat iedereen van cultuur 

kan genieten. 

• De ontwikkeling van het Nobelcomplex ondersteunen. D66 is voorstander van 

het Nobelcomplex, maar wil dat deze niet uitsluitend gebruikt wordt als 

muziekcentrum. D66 waakt voor financiële risico’s bij de verdere ontwikkeling 

van dit complex. 

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Behoud LAK theater Behoud LAK theater Behoud LAK theater Behoud LAK theater     
    

• Culturele Culturele Culturele Culturele 
wijkprojectenwijkprojectenwijkprojectenwijkprojecten    
ondersteunenondersteunenondersteunenondersteunen    
    

• NobelcomplexNobelcomplexNobelcomplexNobelcomplex    
    

• Subsidieregeling Subsidieregeling Subsidieregeling Subsidieregeling 
isolatie voor horecaisolatie voor horecaisolatie voor horecaisolatie voor horeca    

    
    
•     



 

 

 

  28 

• Voor beginnende bands gaapt er momenteel een groot gat tussen oefenruimte 

en podia. Zij moeten de gelegenheid krijgen in meer cafés op te treden. Cafés 

moeten aanspraak kunnen maken op een isolatiesubsidie van de gemeente. 

Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?    

• D66 stimuleert betrokkenheid van de gemeente bij de culturele instellingen en 

realiseert uitdagende culturele projecten. Voor het Laktheater betekent dit dat 

de Universiteit Leiden en de gemeente vanaf 2011-2012 tot een structurele 

financiële overeenkomst komen. 

• Subsidies dienen volgens D66 op een duidelijke, verantwoorde manier te 

worden verstrekt via het Cultuurfonds Leiden. De criteria van het Cultuurfonds 

waarop aanvragen worden beoordeeld zijn onduidelijk en worden daarom 

geëvalueerd. Bestaande subsidiënten krijgen niet per definitie voorrang boven 

nieuwe aanvragers.  

• Leiden heeft tal van prachtige en interessante musea. D66 zorgt dat de 

cultuurmakelaar de koppeling cultuur, bedrijfsleven en vrijetijdsactiviteit 

duidelijker maakt waardoor culturele instellingen meer bezoekers krijgen. Een 

voorbeeld hiervan is het realiseren van een arrangement tussen Naturalis en het 

Bio Science Park.  

• Via nieuwe initiatieven zoals een kleinkunstfestival of het organiseren van een 

Leidse Prijs voor de Kunsten gaat D66 meer mensen betrekken bij culturele 

activiteiten.  

• In het Nobelcomplex gaat D66, naast het geplande muziekcentrum in de grote 

zaal, de kleine zaal multifunctioneel indelen. Daarbij valt te denken aan een 

congreszaal die eenvoudig kan worden omgebouwd tot bioscoop of klein 

theater.  
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8.8.8.8. Een veilig LeidenEen veilig LeidenEen veilig LeidenEen veilig Leiden    
D66 verstaat onder veiligheid: een effectieve aanpak met aandacht voor persoonlijke 

vrijheden en bescherming van de privacy. Uit landelijke, jaarlijkse misdaadmeters 

blijkt dat Leiden een relatief veilige stad is. Dit wil overigens niet zeggen dat in Leiden 

niets gedaan moet worden aan veiligheid. D66 denkt hierbij vooral aan de sociale 

veiligheid. D66 wil een aanpak waar men het probleem, nut en noodzaak en de 

effectiviteit van een oplossing afweegt tegen de inperking van persoonlijke vrijheden 

en de bescherming van de privacy.  

VVVVeiligheidsmaatregeleneiligheidsmaatregeleneiligheidsmaatregeleneiligheidsmaatregelen    

Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?Wat wil D66?    

• Een evenwichtig veiligheidsbeleid, waarbij privacy en individuele vrijheid van 

Leidenaren worden gerespecteerd, zodat veiligheidsmaatregelen voortaan 

genomen worden op basis van effectiviteit en proportionaliteit.  

• Een Leiden waar mensen zich veilig voelen. De uitstraling van de stad heeft hier 

invloed op. De uitstraling en fysieke omgeving kunnen beter. 

• Cameratoezicht alleen op die plekken gebruiken waar dit een duidelijk doel dient 

en andere middelen niet toereikend blijken te zijn.  

• Criminaliteit zoals winkeldiefstal en inbraken in woningen aanpakken.  

• Vergunningen en keurmerken op het gebied van de leefomgeving die verplicht 

zijn door onder meer regels van brandweer en woningtoezicht beter op elkaar 

afstemmen.  

• Optimale rampenbestrijding. 

• Overlast van jongeren in de Leidse wijken terugdringen. Voldoende faciliteiten 

voor jongeren binnen de wijken. D66 wil dat jongeren die plekken krijgen om 

zich te uiten zonder dat zij overlast veroorzaken voor de omgeving. 

• Oud & Nieuw in Leiden weer terugbrengen tot een puur feestelijke activiteit en 

niet een van geweld, opstandjes en rellen.  

• Een open en ruim softdrugsbeleid in Leiden met behoud van de koffieshops. In 

koffieshops mogen onder geen beding harddrugs worden verhandeld.  

Hoe realiseert Hoe realiseert Hoe realiseert Hoe realiseert D66 dit?D66 dit?D66 dit?D66 dit?    

• Landelijk beleid vereist sinds 2009 dat gemeenten een integrale visie op het 

gebied van veiligheid opstellen. Naast doelen en prioriteiten binnen het 

veiligheidsbeleid wil D66 dat de gemeente de voor- en nadelen van de inzetbare 

middelen inzichtelijk maakt. D66 is in principe tegen preventief fouilleren, omdat 

dit fors ingrijpt op de privacy en persoonlijke vrijheden. D66 wil daarnaast dat 

genomen maatregelen iedere twee jaar worden geëvalueerd op basis van 

effectiviteit en proportionaliteit. 

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Balans privacy en Balans privacy en Balans privacy en Balans privacy en 
veiligheidveiligheidveiligheidveiligheid    
    

• Inbraken en Inbraken en Inbraken en Inbraken en 
winkeldiefstal winkeldiefstal winkeldiefstal winkeldiefstal 
aanpakkenaanpakkenaanpakkenaanpakken    
    

• Oorzaak van Oorzaak van Oorzaak van Oorzaak van 
jongerenoverlast jongerenoverlast jongerenoverlast jongerenoverlast 
aanpakkenaanpakkenaanpakkenaanpakken    
    

• Ruimhartig Ruimhartig Ruimhartig Ruimhartig 
softdrugsbeleidsoftdrugsbeleidsoftdrugsbeleidsoftdrugsbeleid    
 

•     
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• D66 wil dat plaatsen die een onveilig gevoel geven, opener en veiliger worden 

ingericht, onder andere door het plaatsen van extra verlichting. Een betere 

uitstraling van de stad willen we realiseren door onder meer passages beter bij 

te houden, rommel en straatmeubilair sneller op te ruimen en kapotte verlichting 

sneller te vervangen. D66 is blij met de terugkomst van de wijkagent op de 

straat. D66 gaat dit doorzetten en zo nodig uitbreiden. De politie speelt een 

belangrijke rol bij het voorkomen van wijkoverlast, het voorkomen van onnodig 

geweld en inbraak.  

• De inzet van cameratoezicht dient per locatie afzonderlijk te worden beoordeeld, 

waarbij de proportionaliteit en andere middelen ter preventie van criminaliteit 

worden bekeken. De camera’s rond station Leiden Centraal voldoen niet aan de 

voorwaarden die D66 aan cameratoezicht stelt. Preventie van winkeldiefstal of 

diefstal op bedrijventerreinen gebeurt op dit moment door het gebruik van 

camera’s. D66 wil dat geplaatste camera’s na twee jaar op effectiviteit worden 

geëvalueerd. 

• Een aanpak op wijkniveau waar overlast door jongeren plaatsvindt. D66 is 

voorstander van een straatcoach die jongeren confronteert met hun gedrag en 

uitlatingen. Jongeren zoeken van nature grenzen op, waarbij de grens van het 

toelaatbare soms wordt overschreden. Eén misstap maakt echter nog geen 

crimineel. D66 wil dat we deze doelgroep niet stigmatiseren. Er moeten daarom 

binnen de wijk ook ruimte en interessante activiteiten zijn voor deze doelgroep.  

• Een leuk Oud en Nieuw voor jong en oud is belangrijk. Vreugdevuren waar het 

kan en mag; hard optreden waar het gevaarlijk is en voor overlast zorgt. D66 is 

voor het aanwijzen en inrichten voor meer plekken waar een vreugdevuur kan 

worden gehouden, waarbij politie en brandweer preventief aanwezig zijn. Vuren 

op andere dan de aangewezen locaties worden direct geruimd.  

• Softdrugs geven geen overlast, het in de illegaliteit duwen van het gebruik van 

softdrugs wel. Gedogen van het gebruik maar het verbieden van de teelt van 

softdrugs is tegenstrijdig beleid. D66 is daarom voor een gemeentelijk 

experiment met het legaal telen van wiet. Dit verkomt illegale drugshandel, het 

zelfstandig telen van wiet in woningen en gerelateerde criminaliteit. D66 

handhaaft het verbod op harddrugs in koffieshops. 
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9.9.9.9. Sociale zaken, werk  Sociale zaken, werk  Sociale zaken, werk  Sociale zaken, werk  

inkomen en inkomen en inkomen en inkomen en Leidse Leidse Leidse Leidse 

financiënfinanciënfinanciënfinanciën    
Inwoners van Leiden zijn primair zelf verantwoordelijk voor het vergaren van een 

inkomen. Voor mensen die dat niet zelfstandig lukt moet er maatwerk geboden 

worden in de begeleiding naar betaald werk. D66 wil een ruimhartig sociaal beleid 

voor mensen met een minimuminkomen. 

De gevolgen van de economische crisis zullen ook voelbaar zijn op de arbeidsmarkt. 

De komende periode zal naar alle waarschijnlijkheid het aantal mensen die hun baan 

verliezen en een beroep moeten doen op de WW of de Bijstand fors stijgen. Voor 

D66 is het noodzakelijk dat er een goede en adequate aanpak komt om deze 

mensen in de toekomst weer langdurig aan het arbeidsproces te laten deelnemen.  

Vrijwilligerswerk is belangrijk voor de Leidse samenleving. Vrijwilligerswerk bevordert 

sociale cohesie, integratie en kan een opstap zijn naar een betaalde baan. D66 

steunt Leidse vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. 

 

Onder gezonde Leidse financiën verstaat D66 een aantrekkelijk financieel 

vestigingsklimaat voor burgers en ondernemers en evenwicht in gemeentelijke 

inkomsten en uitgaven. Om een aantrekkelijk financieel vestigingsklimaat te 

realiseren, wil D66 de belastingen voor burgers en ondernemers niet verder laten 

stijgen. Door de economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid 

zullen de inkomsten voor Leiden vanuit het gemeentefonds de komende jaren zeer 

waarschijnlijk fors dalen. 

Een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven vraagt goed financieel management en 

projectrealisatie. Ambities ofwel uitgaven moeten met de inkomsten matchen.  

 

Sociale zakenSociale zakenSociale zakenSociale zaken    

Wat wil D66? Wat wil D66? Wat wil D66? Wat wil D66?     

• Voor mensen met een laag inkomen zijn er regelingen voor bijzondere bijstand. 

Niet iedereen die daarop recht heeft wordt echter bereikt. D66 vindt dat de 

gemeente meer moeite moet doen om die groep te bereiken. 

• De bijzondere bijstand voor medische kosten, zoals de tandarts of een bril, 

wordt verruimd. 

• Een individueel gerichte aanpak waarbij vanuit het individu wordt gedacht en 

gezocht naar de beste en meest kansrijke aanpak voor een langdurige 

terugkeer naar de arbeidsmarkt. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen 

en vindt dan ook dat iedereen zo veel mogelijk eigen keuzes moet kunnen 

maken in zijn of haar reïntegratietraject of ten minste intensief betrokken moet 

worden bij de keuze voor het te volgen traject. 

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Succesvolle Succesvolle Succesvolle Succesvolle 
reintegratietrajectenreintegratietrajectenreintegratietrajectenreintegratietrajecten    
    

• Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand 
verruimenverruimenverruimenverruimen    
    

• IndiviIndiviIndiviIndividuele aanpakduele aanpakduele aanpakduele aanpak    
    

• Focus op bijFocus op bijFocus op bijFocus op bij----    en en en en 
omscholingomscholingomscholingomscholing    
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• Het Werkatelier moet op een andere manier gaan werken, gericht op een 

individuele aanpak. 

• Onderwijs wordt een belangrijke peiler in het reïntegratiebeleid. Mensen die niet 

direct van werk naar werk kunnen worden begeleid, worden bijgeschoold of 

omgeschoold. De crisis is slechts tijdelijk, maar er zijn nu al belangrijke 

beroepsgroepen, bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg, waar tekorten zijn. 

Deze tekorten zullen naar verwachting alleen maar groeien. Met gedegen 

omscholing kunnen nu al de eerste stappen genomen worden om toekomstige 

tekorten te voorkomen. Ook vacaturegerichte scholing moet worden bevorderd. 

• Een betere samenwerking tussen alle betrokken partners bij het reïntegratie- en 

arbeidsmarktbeleid. De gemeente, UWV-werkbedrijf, ROC, Kamer van 

Koophandel en de werkgevers in de stad hebben hier een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. 

• Het bestaande werkgeversloket moet beter gaan functioneren, zodat 

werkgevers alle kandidaten kunnen vinden die geschikt zijn voor het vervullen 

van vacatures. 

 

Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?    

• De informatievoorziening over bestaande regelingen voor minima wordt beter 

bekend gemaakt bij de doelgroep. Folders en advertenties in huis-aan-huis 

bladen zijn niet afdoende, omdat nog altijd ongeveer 10% van de bevolking 

analfabeet of laaggeletterd is. Er wordt geïnvesteerd in mondelinge informatie en 

hulp bij aanvragen bij de instellingen waar de doelgroep met regelmaat komt, 

zoals de Voedselbank. 

• Er wordt veel meer gebruikgemaakt van het persoonlijke reïntegratiebudget 

(PRB) om tot een individueel gerichte aanpak te komen waarbij mensen 

daadwerkelijk zelf achter het gekozen traject staan. Cliënten worden dan in 

staat gesteld hun eigen reïntegratie vorm te geven. Ze kunnen zelf een 

reïntegratiebedrijf, traject, cursus, stageplaats en/of opleiding kiezen die aansluit 

bij hun wensen en bij de kansen op de arbeidsmarkt. 

• Het Werkatelier krijgt de rol van adviseur en hulp bij de keuze van 

reïntegratietraject voor de cliënt. Er wordt bekeken welk traject het meest 

succesvol zal zijn, waarbij de keuze uiteindelijk aan de cliënt zelf blijft. Het traject 

bij het Werkatelier wordt afgesloten met het vaststellen van een persoonlijk 

reïntegratieplan, dat daarna wordt uitgevoerd. 

• Bijscholing en omscholing komen centraal te staan voor iedereen die niet direct 

van werk naar werk begeleid kan worden. De scholing moet gericht zijn op 

langdurige terugkeer naar de arbeidsmarkt. De termijn van zes maanden voor 

een opleidingstraject moet flexibeler worden. Een opleidingstraject van een jaar 

met daarna uitzicht op een langdurige baan is effectiever dan een korter traject 

zonder veel perspectief. Samen met de werkgevers wordt ingezet op 

vacaturegerichte scholing, waardoor iemand na het scholingstraject direct zeker 

is van werk. 



 

 

 

  33 

• De gemeente neemt meer initiatief om samen met de partners in de stad te 

komen tot een aanpak van het reïntegratiebeleid waar alle partners voordeel uit 

kunnen halen. Dit zorgt automatisch voor meer betrokkenheid van de 

verschillende partners bij het reïntegratiebeleid. 

• Het werkgeversloket wordt samengevoegd met het ondernemersloket. De 

dienstverlening en de informatieverstrekking worden verbeterd en de informatie 

op de website wordt beter vindbaar. 

 

Aantrekkelijk financieel vestigingsklimaat Aantrekkelijk financieel vestigingsklimaat Aantrekkelijk financieel vestigingsklimaat Aantrekkelijk financieel vestigingsklimaat     

Wat wil D66? Wat wil D66? Wat wil D66? Wat wil D66?     

• Belastingen niet hoger laten zijn dan het gemiddelde van de middelgrote steden.  

• Rioolbelasting en afvalstoffenheffing in de toekomst rechtvaardiger verdelen, 

volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. 

• Lastenverlichting toegankelijker maken. D66 wil inwoners die aanspraak kunnen 

maken op lastenverlichting hier op een prettige wijze op attent maken.  

• De renteopbrengsten van de NUON-aandelen moeten het verlies van de 

jaarlijkse dividendopbrengsten vervangen en kunnen voor een deel de lagere 

inkomsten uit het gemeentefonds opvangen. Op de lange termijn wordt de 

opbrengst van de NUON-aandelen besteed aan maatschappelijk duurzame 

investeringen. 

Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?Hoe realiseert D66 dit?    

• De jaarlijkse stijging van de belasting mag niet hoger zijn dan de inflatie. 

Tekorten door mismanagement worden niet afgewenteld op de burger, maar 

worden opgelost door het bijschaven van ambities en bezuinigen op zaken die 

niet het hart van u of de gemeente raken. 

• De rioolbelasting en afvalstoffenheffing moeten in de toekomst op basis van 

gebruik worden verrekend en per persoon via de verhuurder als het studenten 

of kamerbewoners betreft. Niet meer via de huisoudste zoals nu gebeurt in 

Leiden. D66 heeft hiervoor een initiatiefvoorstel ingediend.  

• D66 wil dat er een Leidse campagne lastenverlichting wordt gestart, door in een 

aantal wijken een bijeenkomst te houden over mogelijke subsidieaanvragen. De 

wijkverenigingen worden betrokken bij de organisatie hiervan. 

• Bij elk project wordt bekeken of het klimaatvriendelijk kan worden gerealiseerd. 

Voor de lange termijn zal gekeken worden of het mogelijk is om de NUON-

gelden te gebruiken. Dit geld kan dan gaan naar milieuvriendelijke renovaties in 

de binnenstad, klimaatneutrale woningen, duurzaam 

sportaccommodatieonderhoud en speelgelegenheid in de Leidse wijken.  

  

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Belasting niet hoger Belasting niet hoger Belasting niet hoger Belasting niet hoger 
dan gemiddeldedan gemiddeldedan gemiddeldedan gemiddelde    
    

• Vervuiler laten Vervuiler laten Vervuiler laten Vervuiler laten     
betalenbetalenbetalenbetalen    
    

• Bestaande Bestaande Bestaande Bestaande 
lastenverlichting lastenverlichting lastenverlichting lastenverlichting 
promotenpromotenpromotenpromoten    
    

• NUONNUONNUONNUON----miljoenen naar miljoenen naar miljoenen naar miljoenen naar 
sociaalsociaalsociaalsociaal----culturelculturelculturelculturele e e e 
activiteitenactiviteitenactiviteitenactiviteiten    
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Projectrealisatie Projectrealisatie Projectrealisatie Projectrealisatie     

Wat wil D66? Wat wil D66? Wat wil D66? Wat wil D66?     

• Regelen dat bij een projectvertraging de geplande investering niet aan andere 

projecten wordt uitgegeven.  

• Meer intern toezicht houden op de gemeentelijke uitgaven.  

• Rekening houden met eventuele  — toekomstige — gevolgen van de 

economische crisis.  

• De Zijlbedrijven of andere bedrijven binnen Leiden waar mogelijk meer 

betrekken bij projectrealisaties van de gemeente.  

Hoe realiseert D66?Hoe realiseert D66?Hoe realiseert D66?Hoe realiseert D66?    

• Het geld wordt bewaard voor de toekomstige rekeningen van het gestarte 

project. Daarnaast worden projecten in de toekomst niet langer aan elkaar 

verknoopt, zodat er geen onnodige vertragingen en kosten ontstaan.  

• Op initiatief van D66 heeft Leiden in het verleden een onafhankelijke rekenkamer 

gekregen. Deze rekenkamer moet in opdracht van de gemeenteraad meer 

toezicht houden op projecten en uitgaven van het gemeentebestuur. 

• D66 vindt dat de gemeente vanwege de economische crisis een extra reserve 

moet aanleggen in het uitkeringsfonds. 

• Waar mogelijk wordt bij aanbestedingen als gunningcriterium opgenomen dat 

men gebruikmaakt van personeel van de Zijl Bedrijven of andere bedrijven 

binnen Leiden.  

  

    
    

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:    
    

• Scherper toezicht op Scherper toezicht op Scherper toezicht op Scherper toezicht op 
gemeentelijke gemeentelijke gemeentelijke gemeentelijke 
uitgaven uitgaven uitgaven uitgaven     
    

• Extra reserve Extra reserve Extra reserve Extra reserve 
vanwege vanwege vanwege vanwege 
economische crisiseconomische crisiseconomische crisiseconomische crisis    
    

•     
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10.10.10.10. Financiële Financiële Financiële Financiële 

verkenningverkenningverkenningverkenning    
Het Rijk gaat fors bezuinigen en de economie kan de komende jaren nog behoorlijk 

tegenzitten. Hierdoor kunnen de gemeentefinanciën stevig onder druk komen te 

staan. Het huidige College van B&W heeft nauwelijks voorzieningen getroffen voor 

een stijgende werkloosheid of een stagnerende vastgoedmarkt. Hierdoor zullen 

tegenvallers de komende jaren nog betaald moeten worden. Rekening houdend met 

deze ontwikkelingen en de ambities die D66 de komende vier jaren voor Leiden 

heeft, biedt D66 een financiële paragraaf. Deze paragraaf geeft een overzicht van de 

manieren waarop D66 de wensen van de inwoners van Leiden kan betalen. 

 

180 miljoen anders en beter180 miljoen anders en beter180 miljoen anders en beter180 miljoen anders en beter    

D66 ziet kansen voor het beter besteden van de gemeentelijke financiën. Er zijn 

projecten die volgens D66 direct stop moeten worden gezet. Deze projecten worden 

niet gedragen door de Leidse bevolking en vormen niet de oplossingen voor de 

Leidse problemen. Door het stopzetten van verschillende projecten komen forse 

bedragen beschikbaar. Ruim 50 miljoen euro kan worden bespaard door de 

RijnGouweLijn en het plan om van de Oostvlietpolder een industrieterrein te maken 

onmiddellijk af te blazen. Daarmee financiert D66 wensen als een ijshal en de 

ongelijkvloerse kruising Julius Caesarbrug – Kanaalweg (een veilige verbinding over 

de Kanaalweg voor fietsers van en naar Roomburg). 

 

ProjectenProjectenProjectenProjecten    

 Levert opLevert opLevert opLevert op    ((((€)€)€)€)    KostKostKostKost    ((((€)€)€)€)     

Schrappen RijnGouweLijn 33.000.000    

Schrappen Oostvlietpolder 22.900.000  17.500.000  * 

Schrappen “Shared Service Centrum” 4.000.000    

Schrappen parkeerdek Morspoort 6.300.000    

Alternatief plan parkeren Morspoort  1.000.000   

Schrappen brug Trekvaartplein/Poelgeest 3.300.000    

Tunnel Merenwijk/Poelgeest  4.500.000  ** 

Rembrandttunnel  17.500.000  ** 

Betere inpassing Ringweg Oost  15.000.000  *** 

IJshal, 400-meter baan  7.000.000  ** 

Ongelijkvloerse kruising Julius Caesarbrug 

(Roomburg/Kanaalweg)  7.000.000  

 

    

TotaalTotaalTotaalTotaal    €€€€    69.500.000 69.500.000 69.500.000 69.500.000     €€€€    69.500.000 69.500.000 69.500.000 69.500.000         

 

* terugbrengen agrarische functie in bestemmingsplan (behalve volkstuinencomplex) 

** aandeel van Leiden in de totale kosten 

*** alleen als de Ringweg Oost er ook echt moet komen, zie hoofdstuk 

´Bereikbaarheid´ 
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Verkoop aandelen Verkoop aandelen Verkoop aandelen Verkoop aandelen NUONNUONNUONNUON    

Leiden heeft haar aandelen in NUON verkocht. Daardoor komt in de komende jaren 

ongeveer 225 miljoen euro beschikbaar. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. 

Een groot deel wil D66 reserveren om met de rente het wegvallende jaarlijkse 

dividend van NUON te compenseren. Blijft over een bedrag van ruim 100 miljoen 

euro. D66 wil dit geld inzetten voor duurzame investeringen in de stad. Hiervoor 

willen wij een aantal fondsen instellen.  Extra investeringen in het onderwijs, in het 

milieu en in sociaal-culturele activiteiten kunnen hieruit worden betaald:  

 

Vrij deel opbrengsten NUON-aandelen € 108.700.000  

   

Fonds Milieuverbetering € 70.000.000 

Fonds Maatschappelijke Duurzaamheid € 12.500.000 

Fonds Kennis en Onderwijs € 25.000.000 

Restpost € 1.200.000 

   

TotaTotaTotaTotaal al al al     €108.700.000€108.700.000€108.700.000€108.700.000    €€€€    108.700.000108.700.000108.700.000108.700.000    

 

Voor deze bovenstaande drie fondsen vindt u in het verkiezingsprogramma diverse 

concrete wensen. D66-wensen die vanuit het Fonds Milieuverbetering kunnen 

worden betaald zijn bijvoorbeeld: 

 

- het vervangen van de straatverlichting door energiezuinige lampen 

- milieuvriendelijke busjes voor het stadsvervoer 

- een bijdrage aan de spoorverdubbeling tussen Leiden en Alphen a/d Rijn 

- een bijdrage aan het tot nul terugbrengen van de milieu-impact voor Leiden 

van de Rijnlandroute (mocht die er komen) 

- ondergrondse vuilcontainers 

 

Bij het Fonds Maatschappelijke Duurzaamheid kan worden gedacht aan: 

 

- een Fonds voor startersleningen op de woningmarkt (vermoedelijk is een 

storting van 1 miljoen euro door de gemeente noodzakelijk) 

- de veelheid aan kleine subsidies voor culturele en maatschappelijke 

activiteiten die nu dreigen te worden wegbezuinigd 

- de terugkeer van het Stedelijk Jongerencentrum 

 

Uit het Fonds Kennis en Onderwijs kunnen ambities worden betaald als: 

 

- een extra impuls voor de onderwijshuisvesting (versneld uitvoeren 

nieuwbouw- en renovatieplannen van scholen) 

- meer voorzieningen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en 

voor hoogbegaafde leerlingen 

- verbeteren van de verkeerssituatie rond scholen 
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StructuStructuStructuStructurele uitgavenrele uitgavenrele uitgavenrele uitgaven    

Veel ambities uit het verkiezingsprogramma zijn kostenneutraal. Dit betekent dat 

bestaande gelden beter kunnen worden aangewend, of dat er al middelen 

beschikbaar zijn die nu nog niet worden gebruikt. Maar er staan natuurlijk ook een 

heleboel zaken in het verkiezingsprogramma die gewoon structureel (elk jaar) geld 

kosten. De renteopbrengsten uit de hierboven genoemde NUON-fondsen vormen 

voor de gemeente de komende jaren een extra inkomstenbron van ettelijke 

miljoenen die daarvoor zou kunnen worden ingezet. Ook bevat de huidige begroting 

veel beleid waar D66 niet voor kiest, dat kan worden ingeruild voor nieuw beleid. 

Voorbeelden daarvan zijn de exploitatietekorten die nog in de begroting staan voor 

projecten die wat D66 betreft komen te vervallen (zoals het parkeerdek Morspoort, 

de fietsenstalling onder het Stadhuisplein) of projecten als “Fiets Fout = Fiets Weg”. 

 

 

Noot – Deze financiële verkenning is niet vastgesteld door de leden van D66 en 

maakt dan ook officieel geen onderdeel uit van het verkiezingsprogramma. De 

verkenning dient om helder te maken dat de ambities uit het verkiezingsprogramma 

financieel haalbaar zijn en om een aantal van deze ambities in overzichtsvorm weer 

te geven, in contrast met de wensen van het huidige stadsbestuur. 
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11.11.11.11. SociaalSociaalSociaalSociaal----liberale liberale liberale liberale 

richtingwijzersrichtingwijzersrichtingwijzersrichtingwijzers    
D66 hanteert een vijftal richtingwijzers waarin elke D66-er zich herkent en waarmee 

de manier waarop we in het leven en de politiek staan beknopt is samengevat. 

Elk van de richtingwijzers afzonderlijk is zeker niet uniek voor het D66 gedachte- 

goed, maar het is de combinatie van juist déze vijf denkrichtingen die de mens en 

maatschappijvisie van D66 definiëren. Deze vijf richtingwijzers maken ook dat onze 

standpuntbepaling voor u als inwoner voorspelbaar is: onze standpunten komen 

voort uit één of meerdere van onze richtingwijzers. 

De vijf sociaalDe vijf sociaalDe vijf sociaalDe vijf sociaal----liberale richtingwijzersliberale richtingwijzersliberale richtingwijzersliberale richtingwijzers    

Vertrouw op de eigen kracht van mensenVertrouw op de eigen kracht van mensenVertrouw op de eigen kracht van mensenVertrouw op de eigen kracht van mensen    

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom 

zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat 

ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze 

kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte 

geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de 

overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen 

is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. 

 

Denk en handel internationaalDenk en handel internationaalDenk en handel internationaalDenk en handel internationaal    

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar ver- 

bonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij 

alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op ande- 

ren in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland 

wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleu- 

tels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. 

Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. 

 

Beloon prestatie en deel de welvaartBeloon prestatie en deel de welvaartBeloon prestatie en deel de welvaartBeloon prestatie en deel de welvaart    

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen 

dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische 

zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uit- 

muntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynami- 

sche, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen be- 

slissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. 

Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen 

dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch 

proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf 

niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
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Streef naar een duurzame en harmonieuze samenlevingStreef naar een duurzame en harmonieuze samenlevingStreef naar een duurzame en harmonieuze samenlevingStreef naar een duurzame en harmonieuze samenleving    

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mede- 

dogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. 

De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het 

uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over 

natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu 

gerechtvaardigd wordt. 

 

Koester de grondrechten en gedeelde waardenKoester de grondrechten en gedeelde waardenKoester de grondrechten en gedeelde waardenKoester de grondrechten en gedeelde waarden    

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en ge- 

lijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 

geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze 

oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid 

van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische 

rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en 

zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf 

en anderen. 

 


