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Steun ons

Word lid!

Wat wilt u 

nog graag 

gerealiseerd 

hebben?

Leiden geeft prioriteit aan talent-
ontwikkeling, kennis en innovatie. 
We investeren volop in onderwijs 
(van basisschool tot universiteit), in 
schoolgebouwen en in het Bio Science 
Park. Jaarlijks kiezen vele studenten 
voor Leiden om hun studie of opleiding 
te volgen. Door de aanwezigheid 
van mbo-scholen, hogeschool en 
universiteit groeit Leiden uit tot een  
internationale kennisstad.

Leiden investeert 7 miljoen euro in duurzaam-

heidsprojecten en met succes: van groene 

daken en afvalscheiding tot elektrische laad-

palen en biodiversiteit in de stad. Aan de 

hand van de nieuwe duurzaamheidsagenda 

werken we structureel aan een duurzame 

stad en leefomgeving. Zo zijn er ondergrond-

se afvalcontainers geplaatst en is er geld  

uitgetrokken voor verduurzaming van woningen, 

schoolgebouwen en straatverlichting.

We besturen in Leiden op de D66-manier: 
dat is samen met u, op een manier waarin 
besluiten met wisselende meerderheden 
genomen kunnen worden. Zo bent u 
eerder en beter betrokken bij besluiten die 
u als Leidenaar aangaan. Wij zijn trots op 
de wijze waarop de opvang en huisvesting 
van vluchtelingen tot stand kwam: met 
respect en in goed overleg met de stad. 

D66

Integrale kindcentra: alles-in-één scholen;

Het verbeteren van onze (digitale) dienstverlening;

Het aanpassen van leegstaande panden voor studenten en starters;

Modernisering van de bibliotheek;

Steun voor de komst van de Humanities Campus.

De komende jaren werken wij aan:

Mail het ons:
reactie@d66leiden.nl

“Leiden heeft nu een broedplaats 
voor startups. Dat is een plek waar 
onderwijs over ondernemerschap, 
werken aan innovatieve projecten 
en begeleiding naar een eigen 
onderneming samenkomen.”

Robert Strijk
Wethouder Bereikbaarheid, 
Economie, Binnenstad & Cultuur

“Op naar een stad die trots is op 
een eigentijds aanbod van sport 
en bewegen.”

Paul Dirkse
Wethouder Onderwijs, 
Sport & Duurzaamheid

“Ik ben blij met de duurzaamheids-
agenda: duurzame ambities voor 
een groene en leefbare stad.”

Frank de Wit
Voormalig wethouder Onderwijs, 
Sport & Duurzaamheid

Wethouders

wethouders

Sinds 2014 coalitie met 

SP, VVD & PvdA

12  raadsleden

2 



“Blij met verduurzaming  
en isolatie van Leidse woningen” 

Bart Borst, Duo-raadslid 

Farokh Tahmasian, Duo-raadslid 

Aad van der Luit, Woordvoerder Sport

Annemieke Strijers
Woordvoerder Onderwijs & Jeugd

Susannah Herman
Woordvoerder Cultuur

Timo Gubbens
Woordvoerder Bestuur,  
Dienstverlening & Veiligheid

Fleur Spijker
Woordvoerder Stedelijke ontwikkeling

De Oostvlietpolder blijft groen! 

Parkeerproblemen worden opgelost in de schilwijken;

De Tuin van Noord en het Bos van Bosman blijven behouden;

We investeren in onderwijshuisvesting voor onze scholen;

Het aantal coffeeshops wordt niet verminderd;

Er is meer en een betere samenwerking in de regio;

Er is ruimte voor ZZP’ers in de (jeugd)zorg;

Een pilot integraal PGB zodat zorg op maat mogelijk blijft;

Het Betaplein en Kraftpark dragen bij aan een leefbare stad;

Meer woningen voor studenten en starters;

Met de Leidse Ring Noord komt er een betere doorstroming 

van doorgaand verkeer tussen Leiden en Leiderdorp.

Zwembad De Vliet, ijsbaan, hockeyveld, tafeltennis-
sporthal en de sportvelden Montgomerystraat

Eric Krijgsman, Woordvoerder Bereikbaarheid & Regio

Jeffrey van Haaster
Fractievoorzitter

“De Haarlemmerstraat 
wordt in ere hersteld”

en op de toekomst voorbereid”
“Leiden is financieel gezond 

“Goed op weg 
met aanleg Singelpark”

Anneloes Wassenaar, Woordvoerder Omgevingskwaliteit

Wat hebben wij bereikt?
Dankzij u zit D66 sinds 2010 als grootste partij in het Leidse stadsbestuur. We besturen 

op de D66-manier, samen met u, en we investeren in onderwijs, de kenniseconomie en 

een duurzame stad. Zie hier een selectie van wat we met uw steun hebben bereikt in 

samenwerking met andere politieke partijen. Kijk voor meer informatie op www.d66leiden.nl.

“Een vertrouwenspersoon waar iedere  
Leidenaar naar toe kan met klachten of 
hulpvragen op het gebied van Zorg, Jeugd-
zorg en Werk en Inkomen.”

      Marc Gaulard, Woordvoerder Zorg
  

“We hebben meer aandacht voor 
mensen die langdurig werkloos zijn. 
We ondersteunen mensen met een 
laag inkomen, bijvoorbeeld met het 
Kindpakket, want geen kind mag 
opgroeien in armoede.”

         Lodi van Brussel

           Woordvoerder Werk & Inkomen    

“Werken aan een ondernemende stad, 
bijvoorbeeld in het Leids Ondernemershuis 
of op het Bio Science park”

         Vahit Köroğlu

         Woordvoerder Economie & Toerisme

en minder bussen door de Breestraat”
“Bereikbare stad met de centrumroute 

Gerealiseerd of nog te realiseren 

En verder:

voor sportend Leiden:

als aantrekkelijk winkelgebied”
“De Aalmarkt wordt ontwikkeld 

“De Lammermarkt wordt een 
mooi groen evenementenplein” 

“Er is een betrouwbare 
overheid; de privacy van 

“Ik ben blij met de vernieuwing en 
samenwerking in het onderwijs” 

Peter Bootsma, Woordvoerder Stedelijke ontwikkeling

in Leiden en PS l Theater” 
“Meer subsidie voor Beelden 

Leidenaren is gewaarborgd”


