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Optimistisch
Leiden
D66 krijgt het voor elkaar

Doe mee! Word lid.
Dit is het conceptverkiezingsprogramma van
D66 Leiden. De leden van D66 Leiden zijn nu
aan zet. Uiterlijk 6 oktober 2017 kunnen zij
amendementen indienen om het programma te wijzigen. Wilt u ook meepraten, meedenken en meedoen? Word lid van D66. Het
verkiezingsprogramma zal definitief worden
vastgesteld tijdens het Stadscongres op 2
december 2017.
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Voorwoord
Van de groene Oostvlietpolder tot de 'zoemende' terrassen van de Nieuwe Rijn.

Ik nodig je dan ook van harte uit om dit programma goed door te nemen. Voor

Van de bedrijvigheid van studenten en werknemers op het Bio Science Park tot

mij springen er drie thema's uit:

het pleintjesbasketbal in het Huigpark. Van de levendige Tuin van Noord tot het

- Leiden wordt duurzaam

vernieuwde winkelcentrum in de Stevenshof.

We maken de stad toekomstbestendig voor volgende generaties. Een aardgasvrije
stad met meer woningen voor starters en middeninkomens en ruim baan voor de

Waar ik ook fiets in Leiden, altijd is er dat gevoel van trots. Deze historische

fietser, de wandelaar en het OV.

Hollandse stad wordt steeds mooier. Overal in de Sleutelstad is het optimisme

- Leiden is kennisstad

voelbaar. Inwoners, bedrijven, organisaties en overheid bundelen de krachten om

We gaan voor groei van werkgelegenheid, voor goed onderwijs en voor goede zorg

van Leiden een nog prettigere stad te maken, voor iedereen.

door het unieke ecosysteem van kennisinstellingen, inwoners, ondernemingen en
overheid verder te versterken.

Een inclusieve stad, waar we een sociaal beleid voeren, waar de
werkgelegenheid groeit, waar de stad er zichtbaar op vooruit gaat. Kijk naar

- Leiden is een stad in beweging

de binnenstad bijvoorbeeld, met een groener Lammermarktgebied inclusief

We zetten in op een gezonde stad door te zorgen voor goede sport- en

ondergrondse parkeergarage, met de Catharinasteeg en de vernieuwde Bree-

beweegvoorzieningen, een zo groen mogelijke openbare ruimte en de kans voor

en Haarlemmerstraat. Of naar het Singelpark, de verzameling groene hotspots

alle kinderen om te kunnen sporten en bewegen.

langs het water dat langzaam maar zeker uitgroeit tot één langgerekt stadspark.
D66 heeft de afgelopen acht jaar laten zien waar het voor staat. Wij namen onze
Ik ben tot in mijn haarvaten gemotiveerd om door te gaan op deze ingeslagen

verantwoordelijkheid met een open en transparante manier van besturen, om

weg. D66 blijft ook de komende jaren coalities smeden om gezamenlijk verder

Leiden te laten floreren. Dat heeft mede gezorgd voor de resultaten die we met

te bouwen aan de toekomst van deze stad. Want we hebben nog een aantal

elkaar boeken, dat geeft vertrouwen voor de komende vier jaar. U kunt ons om

uitdagingen voor de boeg.

een boodschap sturen, D66 krijgt het voor elkaar!

Om die uitdagingen in kaart te brengen en met oplossingen te komen heeft

Optimistisch leiden in een optimistisch Leiden.

D66 gesproken met tal van mensen van Leidse organisaties en instellingen.

Doet u mee?

Hier ontbreekt de ruimte om hen allen afzonderlijk te vermelden, zeker is wel
dat ik enorm blij ben met ieders inbreng. Dankzij die bijdrage kan D66 met dit

Paul Dirkse

concept verkiezingsprogramma richting geven aan de toekomst van Leiden.

Lijsttrekkker D66 Leiden
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Leidse richtingwijzers

bedrijfsleven en onderwijs elkaar versterken. Die samenwerking zien wij ook met

Woon en werk in een krachtige stad

D66 vindt het belangrijk dat sport en cultuur toegankelijk zijn voor alle inwoners

sport en cultuur. Sport en cultuur dragen bij aan verbinding, inspiratie en plezier.
van de stad. Wij streven naar een groene, gezonde leefomgeving, die mensen

D66 bouwt aan een mooie en krachtige stad, waar iedereen prettig kan wonen,

stimuleert om te bewegen en gezond te blijven.

werken en ontspannen. Een aantrekkelijke stad voor bewoners en bezoekers,
die trots is op haar geschiedenis. Een duurzame stad waarin groen en natuur

Zorg en leef samen

behouden blijven. D66 werkt aan een stad met een innovatief ondernemersklimaat

Samenleven is samen leven: samen staan we sterk, bereiken we meer en houden

waar de gemeente goed samenwerkt met bewoners, ondernemers en

we de stad levendig. D66 streeft naar een stad voor iedereen, ongeacht leeftijd,

onderwijsinstellingen. D66 brengt deze partijen bij elkaar om samen verder te

opleiding, werk, afkomst, seksuele voorkeur of andere verschillen. Wij maken

bouwen aan een mooi Leiden.

ons sterk voor een open samenleving waarin iedereen meedoet en mensen zich
verbonden voelen met elkaar. Diversiteit is belangrijk en interesse in de ander leidt

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

tot een prettigere samenleving. Daarom stimuleert de gemeente verenigingen en

D66 staat voor een stad waarin de gemeente vertrouwt op de kracht van

scholen om dit gedachtegoed uit te dragen. D66 wil een Leiden van, voor en

Leidenaren. Mensen weten goed wat er in hun omgeving nodig is. Zij zijn

door iedereen: nu en in de toekomst. Samenleven is ook zorgen voor de ander

vaak in staat creatieve oplossingen te vinden. D66 wil dat de gemeente deze

en naar elkaar omkijken. Wie zorg nodig heeft, moet deze zorg krijgen. D66 vindt

vindingrijkheid ondersteunt en er ruimte aan geeft. D66 stelt de burger centraal.

maatwerk en kwaliteit van zorg belangrijk.

Wij vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers gemakkelijk toegang
hebben tot de gemeente en het bestuur en dat zij meepraten, meedenken en

Kies voor duurzaamheid

meedoen. D66 realiseert zich dat niet alle burgers zelfredzaam zijn en wil dat de

D66 kijkt verder dan morgen. Wij staan voor een moderne en vooruitstrevende

gemeente een vangnet én een springplank organiseert voor wie dat nodig heeft.

stad, waarin ook volgende generaties veilig en gezond kunnen opgroeien. D66
kiest voor duurzaamheid. Wij willen meer groen in de stad en streeft naar een

Begin met goed onderwijs en stimuleer sport en cultuur

aardgasvrije stad in 2050. Wij zijn ervan overtuigd dat investeringen in duurzame

Onderwijs schept kansen. Het is een belangrijke weg naar persoonlijke groei

mobiliteit en duurzame energie het leven in Leiden aantrekkelijk houden en

en ontwikkeling. Daarom wil D66 dat iedereen een leven lang kan leren om het

economische groei mogelijk maken. D66 kiest voor de fiets en voor een autoluwe

maximale uit zijn of haar talenten te halen. Onderwijs is voor ons het antwoord om

binnenstad. Kiezen voor de toekomst betekent voor ons vooraf investeren in

maatschappelijke tweedeling te bestrijden. D66 is trots op de onderwijsinstellingen

plaats van achteraf repareren.

van Leiden, die de stad tot een unieke kennisstad maken. D66 ziet dat het
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Wat hebben we bereikt?

Kijk over grenzen heen
D66 denkt over grenzen heen. Van onze buurgemeenten tot

Leiden is een echte D66-stad. In 2010 hebben we het vertrouwen van

Europa en alles daartussenin: D66 werkt samen om de positie

Leidenaren gekregen en in 2014 is dit bevestigd en verder versterkt. Dankzij

van Leiden sterker te maken. Kansen en problemen zijn vaak

deze steun hebben we de stad de afgelopen acht jaar mooier kunnen maken.

grensoverschrijdend, net zoals oplossingen. Leiden is onderdeel

Wij zijn trots op de beloftes die we hebben waar gemaakt en de resultaten

van de Randstad en van de metropoolregio. D66 wil dat de

die we hebben geboekt. Resultaten die laten zien waar D66Leiden voor staat.

gemeente deze positie gebruikt om Leiden verder te ontwikkelen.
Samenwerking in de Leidse regio is noodzakelijk om de uitdagingen

een groene Oostvlietpolder

rond

een open en transparantie manier van besturen, zonder politieke spelletjes

de

energietransitie,

vergrijzing,

toenemende

zorg

en

een bruisende binnenstad

veranderende werkgelegenheid, economie, woningbouw en klimaat

ontwikkeling van het Singelpark

aan te gaan. We kiezen bewust voor de Leidse regio en wij zetten

een ambitieuze duurzaamheidsagenda

ons in voor een fusie van gemeenten.

meer banen in Leiden
ondergrondse parkeergarages en groene evementenpleinen
‘broedplek’ voor startende ondernemers
droge voeten voor mensen in de Kooi
restauratie en uitbreiding van de Lakenhal
moderniseren van schoolgebouwen
heringerichte Breestraat en Haarlemmerstraat
ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad
betere samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en de stad
meer nieuwe en startende bedrijven
meer studentenhuisvesting
betere samenwerking met onze buurgemeenten
minder bussen door de Breestraat
een nieuw poppodium
Maar we zijn nog niet klaar met bouwen aan onze prachtige stad.
We gaan door op de ingeslagen weg. Ook komende vier jaar wil D66 opnieuw
optimistisch leiden.
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D66:
► investeert structureel 2 miljoen per jaar in het duurzaamheidsprogramma
► wil een aardgasloos Leiden in 2050
► selecteert projectontwikkelaars op basis van duurzaamheid
► wil een groen stadspark van het Van der Werfpark en de Garenmarkt
► wil dat de gemeente Leiden volledig duurzaam gaat inkopen
► vormt (overbodige) parkeerplaatsen om tot groen
► plaatst ondergrondse afvalcontainers door de hele stad
► zet in op het gebruik van afval als grondstof
► wil een duurzaam bouwproject op de Kaasmarkt

Vergroening van Leiden
7

D66
D66 krijgt het voor elkaar

Vergroening van Leiden

Vergroening van de stad
D66 wil zoveel mogelijk groen in en om de stad. Groen in de stad voorkomt hittestress
en verbetert de luchtkwaliteit en afwatering. Dit is hard nodig omdat Leiden erg

D66 is trots op de prachtige stad Leiden. De historische binnenstad in

versteend is. Er is in Leiden nog veel mogelijkheid voor meer groen. D66 maakt plaats

combinatie met de ligging in het Groene hart, aan de Rijn, dichtbij Hollandse

voor bomen en groen door (overbodige) parkeerplaatsen om te vormen tot groen.

meren, op fietstafstand van het strand en op woon-werkafstand van Den
Haag, Delft, Rotterdam, Amsterdam, Schiphol en Utrecht maakt Leiden

We koesteren al het groen zoals de Oostvlietpolder, park Cronesteyn, wijkpark

aantrekkelijk. Aantrekkelijk om te wonen, te werken en te ontspannen.

Merenwijk en de Bult. In de stad zelf is niet veel ruimte voor nieuwe, grote parken.

Steeds meer mensen willen in Leiden wonen. De stad groeit. Alleen door

Daarom sluiten we nieuwe groene gebieden aan op bestaande parken. D66 wil

in te zetten op duurzame energie, circulaire economie, een groene stad

een groene Garenmarkt die aansluit op het Van der Werfpark, zodat er een groot

en schone mobiliteit kunnen we een duurzame groei van de stad mogelijk

park in het centrum van Leiden is. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de stad

maken. D66 is ervan overtuigd dat deze ingrediënten het leven in Leiden

als geheel ‘groener’ aanvoelt en het is bovendien goed voor de biodiversiteit.

aantrekkelijk houden en zorgen voor een economische impuls. Om onze

D66 is daarom ook blij met het Singelpark. Dit park geeft bewoners een mooie

stad klaar voor de toekomst te maken, verduurzamen wij Leiden radicaal.

aaneenschakeling van groen en water om er te kunnen spelen, wandelen, sporten

Afgelopen periode hebben de wethouders van D66 een ambitieuze

en picknicken. D66 is trots op de actieve samenwerking tussen gemeente,

duurzaamheidsagenda opgesteld. Leiden heeft indrukwekkende resultaten

bewoners en Vrienden van het Singelpark. Deze samenwerking blijkt de

geboekt op het gebied van duurzame energie en een klimaatbestendige

succesfactor om dit park te onderhouden en te laten floreren. D66 ondersteunt

stad. Leiden loopt hiermee voorop in de ontwikkeling als duurzame stad.

de verdere ontwikkeling van het Singelpark.

Maar we zijn er nog niet. Zowel voor de gemeente als voor bewoners en
ondernemers vraagt duurzaamheid om blijvende inspanningen. D66 maakt

Klimaatopgave in de stad

het voor burgers, ondernemers en woningbouwcorporaties zo aantrekkelijk

Het klimaat verandert. De stad moet zich klaarmaken voor veranderingen in

mogelijk om bij te dragen. Tegelijkertijd vraagt de duurzaamheidsopgave

neerslag en temperatuur. Extreme neerslag maakt dat meer water moet worden

om minder vrijblijvendheid. Komende periode willen wij de duurzame

afgevoerd. Dit geeft druk op rioleringen. D66 heeft eerder de riolering in De Kooi

ontwikkelingen in Leiden blijvend versnellen en de ambities op het gebied

aangepakt. Komende jaren is dit ook nodig voor andere wijken. Om de druk te

van de energietransitie, afvalreductie en duurzame mobiliteit aanscherpen.

ontlasten zien wij een oplossing in het afvoeren van regenwater via de grachten

D66 vergroent de stad, verduurzaamt woningen en wijken, zet zich in voor

in plaats van het riool. Bij herinrichting van gebieden is het uitgangspunt dat de

een gasloos Leiden in 2050 en kiest met de regio voor het opwekken van

buurt groener en/of blauwer wordt. Dit kan betekenen dat grachten terugkomen

energie in de eigen regio.

of waterbergingen worden aangelegd.
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Energieneutrale woningen

gasloos Leiden in 2050. Daarom willen wij nieuwbouwwijken niet meer aansluiten

Verduurzaming is niet alleen goed voor het milieu en het klimaat, het levert ook geld

op gas. De komende jaren zetten wij ons in om ook de overige woningen in de

op. Bewoners kunnen zelf veel doen om hun huis te verduurzamen, bijvoorbeeld

stad, wijk per wijk, klaar te maken voor alternatieven voor aardgas.

door isolatiemaatregelen als achterzetramen en spouwmuurisolatie, het plaatsen
van zonnepanelen of het aanleggen van een groen dak.. De wijkambassadeurs,

Eigen energieopwekking

die wijkgenoten helpen met verduurzaming, zijn een succesvol initiatief van D66.

D66 wil dat Leiden niet alleen duurzaam gebruik maakt van energiebronnen,

Deze intensieve samenwerking tussen bewoners en gemeente zet D66 door.

maar deze energie ook opwekt in de eigen regio. Daar hebben wij onze

Door wijkgerichte verduurzamingsplannen willen we ervoor zorgen dat wijken

buurgemeenten voor nodig. Een van de manieren om een gasloos Leiden

energieneutraal worden.

dichterbij te brengen is het verwarmen van woningen met behulp van het
provinciaal warmtetransportnetwerk. D66 wil, in provinciaal verband, deelnemen
aan de warmtealliantie en ziet hiervoor een actieve rol voor Leiden weggelegd.

D66 behoudt het duurzaamheidsfonds voor woningbezitters, waaruit middelen
beschikbaar zijn om woningen te verduurzamen. Om sneller te verduurzamen willen
we het duurzaamheidsfonds ook openstellen voor Verenigingen van Eigenaren

D66 biedt meer ruimte aan zonnepanelen in Leiden: ook in de binnenstad. Dat

en midden- en kleinbedrijven. Ook maken we afspraken met woningcorporaties

betekent dat bewoners ook zonnepanelen mogen plaatsen op gebouwen die

over het verduurzamen van hun woningen. Wij selecteren projectontwikkelaars

onder het beschermd stadsgezicht vallen, bijvoorbeeld op plaatsen die niet direct

op basis van duurzaamheid. Daarnaast voeren we bouwnormen in die

vanaf de straat zichtbaar zijn. Daarnaast ondersteunen we wijkcollectieven die

klimaatneutraal bouwen bevorderen en uiteindelijk verplichten.

duurzame energie opwekken.

D66 wil dat de Kaasmarkt herontwikkeld wordt tot een locatie met energieneutrale

Gemeente loopt voorop in duurzaamheid

woningen waar duurzaamheid centraal staat. Dit bouwproject biedt groen

De gemeente moet het goede voorbeeld geven. De gemeente koopt al 100%

door verticale tuinen, geeft ruimte voor opwekking van eigen energie, heeft

groene stroom in. D66 wil dat de gemeente Leiden volledig duurzaam gaat inkopen

geen gasaansluiting en geen parkeerplek of parkeervergunning. Wij zien een

en dat in het gemeentebestuur de vastgoedportefeuille wordt verduurzaamd.

spraakmakend bouwconcept voor ons, dat een voorbeeld kan zijn voor duurzaam

Ook moet de gemeentelijke organisatie in 2020 energieneutraal zijn.

bouwen in een stedelijke omgeving.

Afval als grondstof

Gasloos Leiden in 2050

Een schone stad is een belangrijke voorwaarde voor prettig leven in de stad. Niet

Gas wordt schaarser en duurder. Om de afspraken van de klimaatakkoorden

alleen voor Leidenaren zelf, maar ook voor ondernemers en bezoekers van de stad

te halen, stappen wij over op andere warmtebronnen. Wij richten ons op een

is dit een must. Onze ambitie is het onderhoud van de openbare ruimte zichtbaar
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verbeteren en zwerfafval actief terug te dringen. Op plekken waar geregeld
zwerfaval ontstaat, moet de gemeente maatregelen nemen om dit te bestrijden.
Afgelopen jaren hebben we met succes ondergrondse containers gerealiseerd
in de binnenstad. D66 wil ook ondergrondse afvalcontainers plaatsen in andere
wijken waar bewoners last hebben van afval op straat. Op dit moment worden
de kosten voor afvalinzameling en afvalverwerking door iedereen gedeeld. Op
termijn willen wij naar een systeem waarin mensen verantwoordelijk zijn voor de
afvalkosten van hun eigen huishouden. Voor Leidenaren die bewust omgaan met
afval kan dit systeem geld opleveren.
D66 zet in op het gebruik van afval als grondstof. Om dit tot een succes te maken
is het belangrijk dat Leidenaren bewust omgaan met afval. Dit betekent goede
afvalscheiding, zodat restproducten zo goed mogelijk worden ingezet. Hiervoor
zijn voldoende containers in de stad nodig, waar men onder meer plastic, metaal,
glas, papier van restproducten kan scheiden. Tegelijkertijd zetten wij in op het
naderhand scheiden van plastic en restafval, omdat dit steeds effectiever en
efficiënter is.

Meeuwen
Meeuwen zijn veel Leidenaren een doorn in het oog. Meeuwen zorgen voor afval
op straat door vuilniszakken open te maken en geven overlast op schoolpleinen.
Wij zetten ons in Den Haag in voor versoepeling van de Wet Natuurbescherming,
zodat het mogelijk is om nesten en eieren van de zilvermeeuw en de kleine
mantelmeeuw weg te halen en zo overlast tegen te gaan.
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D66:
► verbreedt mogelijkheden voor evenementen en festivals
► investeert in cultuur op straat en in parken
► versterkt de culturele sector door middel van het cultuurfonds en de cultuurmakelaar
► stelt de &cultuurkaart voor álle studenten op het MBO, HBO en de universiteit beschikbaar
► realiseert de ijsbaan, combi-bad de Vliet en de topsporthal
► investeert in open wijksportparken

D66

De levendige stad

D66 krijgt het voor elkaar

11

Er gebeurt van alles in Leiden. Leiden is een actieve sportstad, een gezellige

hier een goed voorbeeld van. Ook de komende periode blijft D66 investeren in

studentenstad, kent een rijk verenigingsleven en heeft veel horeca, musea,

cultuur. Dit betekent dat D66 zowel het Cultuurfonds als de cultuurmakelaar

theaters, historische panden, festivals en culturele initiatieven en evenementen.

mogelijk blijft maken om de profilering van de culturele sector te versterken en de

Dit maakt Leiden een aantrekkelijke stad voor Leidenaren en voor mensen

verbinding te leggen tussen de culturele sector en bedrijfsleven, onderwijs, sport

van buiten Leiden. De afgelopen periode heeft D66 veel geïnvesteerd in

en wetenschap.

het creëren van een levendige binnenstad. Goede voorbeelden hiervan zijn
het poppodium Gebr. De Nobel en de Leidse kerstmarkt. Ook de komende

D66 wil dat de &cultuurkaart beschikbaar is voor iedereen die ingeschreven is bij

blijven we investeren. Zo wordt het cultuurkwartier gerealiseerd: in het gebied

een Leidse MBO, HBO of universiteit. Op dit moment is de beschikbaarheid van

van de NUON-fabriek, het Scheltemacomplex en de Lakenhal komt cultuur

deze kaart beperkt tot studenten die lid zijn bij een studentenvereniging.

centraal te staan. Ook de Lammermarkt en de Garenmarkt worden dankzij de
bouw van de ondergrondse parkeergarage groene evenementenpleinen. Wij

Leiden evenementenstad

zijn trots op deze ontwikkelingen. D66 wil Leiden als levendige stad verder

Leiden heeft prachtige evenementen, zoals het Leiden International Film Festival,

versterken door een ruimhartiger evenementenbeleid en te investeren in

de Lakenfeesten, Stukafest, het Leids Cabaret Festival, Werfpop en de Nacht

cultuur en sportlocaties.

van de Kunst en Kennis. Afgelopen periode heeft D66 geïnvesteerd in nieuwe
evenementenlocaties zoals het groene evenementenplein op de Lammermarkt

Cultuur op straat

en het Cultuurkwartier bij de NUON-fabriek. D66 wil meer jonge mensen binden

Cultuur verbindt, inspireert en ontspant. Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend

aan Leiden door een evenementenbeleid dat daarop aansluit. Daarom geven we

om in aanraking te komen met kunst en cultuur. D66 maakt cultuur voor iedereen

meer vergunningen af en streven wij naar een grotere diversiteit aan locaties. We

toegankelijk door kunst zichtbaar op straat tentoon te stellen. Wij zien graag meer

kiezen daarbij voor dat evenementen en festivals passen bij het (kleinschalige)

kunst in de wijken en parken. De Tuin van Noord, Wijkpark Merenwijk en het Singelpark

karakter van Leiden en bij het profiel van de stad. Zo zouden wijkfestivals een

lenen zich hier goed voor, maar we denken ook aan minder traditionele kunstvormen,

verbreding van het aanbod zijn.

zoals graffitiwalls in fietstunnels. ‘Beelden in Leiden’ is een voorbeeld van een initiatief

Moderne bibliotheek

dat D66 afgelopen jaren heeft ondersteund en zal blijven ondersteunen.

Wat D66 betreft is Leiden toe aan een moderne bibliotheek die een rol speelt bij

Investeren in cultuur

culturele, educatieve en sociale activiteiten. De rol van de bibliotheek is veranderd

De combinatie van een investeringsfonds gericht op cultuur en een

van een plek waar je alleen boeken kunt lenen in een gemakkelijk toegankelijke

cultuurmakelaar heeft geleid tot een sterke Leidse cultuursector met een breed

plek waar iedereen terecht kan om zich te ontwikkelen, te studeren en anderen

aanbod. Theaterproducties zoals die van het PS Theater en De Veenfabriek zijn

te ontmoeten. Een moderne bibliotheek kan een rol spelen bij het bij elkaar
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brengen van bewoners met verschillende culturele, sociaal-maatschappelijke

Een aantrekkelijke stad

achtergronden en van diverse generaties.

Met het historisch karakter van Leiden, de vele musea en culturele instellingen
en de korte reistijd naar andere grote steden, hebben we alles in huis om

Actieve sportstad

meer nationale en internationale toeristen te trekken. Dat is belangrijk voor

Naast cultuur zorgt ook sport voor een levendige stad. Sport brengt mensen bij

de economische groei van de stad. We zijn trots dat Leiden European City of

elkaar, zorgt voor plezier en draagt bij aan de gezondheid. Afgelopen periode

Science is in 2022. Het Rembrandtjaar in 2019 en het Pelgrimsjaar in 2020 bieden

heeft D66 zich ingezet voor de bouw van een nieuw zwembad, een topsporthal

mooie kansen om Leiden (inter)nationaal op de kaart te zetten en op de kaart te

en een ijsbaan. Komende periode willen wij dat deze sportlocaties daadwerkelijk

houden. Culturele instellingen, kennisinstellingen, ondernemers en de gemeente

gerealiseerd worden. Gezien de regionale functie van onze sportvoorzieningen

moeten actief samenwerken om eensgezind het profiel van Leiden als stad van

wil D66 op dit punt intensiever met onze buurgemeenten samenwerken. Dit geldt

ontdekkingen te versterken. Wij willen ook dat de diverse organisaties die zich in

bijvoorbeeld ook voor de ijsbaan. D66 wil dat Leiden voor de bekostiging optrekt

Leiden bezig houden met citymarketing intensiever gaan samenwerken.

met omliggende gemeenten en ziet dit als opmaat naar een structurele regionale
samenwerking op het gebied van sportvoorzieningen.

Om geen overlast van toeristen te krijgen zoals inwoners van Amsterdam die
ervaren, houden we de ontwikkeling van platforms zoals Airbnb goed in de gaten.

D66 is ervan overtuigd dat van topsport een wervende werking uitgaat en dat

Door kort een woning te verhuren kunnen inwoners van de stad profiteren van

meer mensen gaan sporten door de nabijheid van topsport. Daarom willen wij

het toerisme, maar blijven woningen ook bewoond door Leidenaren zelf. D66

dat de topsporthal met ongeveer 2000 zitplaatsen zo efficiënt mogelijk wordt

handhaaft de huidige meldplicht.

ingericht, zodat veel indoor (top)sportactiviteiten in de hal kunnen plaatsvinden
en de exploitatie vergemakkelijkt kan worden
Komende periode zet D66 zich in voor buitensport. Wij willen buitensportfaciliteiten
die passen bij de omvang van een stad als Leiden. Wij investeren in grote open
wijksportparken, waarvan de hele dag gebruik gemaakt kan worden door
sportverenigingen, scholen, buitenschoolse opvang en (wijk)bewoners. Wij
beseffen dat dit vraagt om een andere vorm van organisatie, maar wij hebben
er vertrouwen in dat deze transitie met een gezamenlijke inzet van gemeente,
verenigingen en maatschappelijke organisaties een succes wordt.
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D66:
► zet in op een gezonde stad
► wil dat alle Leidse kinderen in groep 4 en 5 gratis kunnen sporten
► zorgt voor sport- en beweegvoorzieningen op straat en in parken
► stelt een lokale ombudsman voor zorg aan
► stimuleert innovatieve woonvormen voor ouderen
► investeert in cliëntondersteuning
► neemt GGZ-expertise op in sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams

D66

De gezonde stad

D66 krijgt het voor elkaar

14

Een gezonde stad is voor D66 een stad die uitnodigt tot bewegen en waarin het

Keuzevrijheid

leuk is om te sporten. Een gezonde stad bereidt zich erop voor dat Leidenaren

Voor D66 is het belangrijk dat mensen de eigen regie hebben en zelf de

steeds ouder worden. Dit heeft niet alleen impact op de openbare ruimte,

keuze kunnen maken voor zorgaanbieders. Mensen moeten een goed

woningen en infrastructuur, maar ook op de gezondheidszorg in de stad.

geïnformeerde keuze kunnen maken uit het zorgaanbod. Hiertoe is op

Bovendien vraagt het om buurtbewoners die bereid zijn elkaar te helpen. Dit

initiatief van D66 de ‘regionale digitale sociale kaart’ gelanceerd, die

geldt ook voor de ondersteuning van kwetsbare mensen in onze stad. Wie

maandelijks geactualiseerd wordt. Met het persoonsgebonden budget (pgb)

zorg nodig heeft, verdient zorg die kwalitatief goed is en ondersteuning die

kunnen mensen naar eigen inzicht zorg in kopen. Met de ‘pilot integraal pgb

past bij de persoonlijke situatie. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

2018’ en ‘kwartiermaker integrale toegang’ heeft D66 verbetering gebracht

(WMO) krijgen mensen die persoonlijke zorg. Zij worden geholpen om

in keuzevrijheid van Leidse cliënten.

zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en thuis te wonen. Voor een
gezond Leiden, met toekomstbestendige sociale voorzieningen, richt D66

Een gezonde leefomgeving

zich op drie kernwaarden: keuzevrijheid, preventie en kwaliteit.

In de gezonde stad is voldoende ruimte om te bewegen. Wij hebben vergroening van
de stad, ruimte voor spelen en sport, fietsers en voetgangers als prioriteit. D66 wil door
Preventie

de hele stad sportfaciliteiten op straat en in parken realiseren. Dit kan een sportparcours

Voorkomen is beter dan genezen. Dit begint bij straten en parken die uitnodigen

zijn, een outdoor fitness-rek of een wandelroute. Fietsroutes in de stad en (recreatieve)

om erdoorheen te lopen en te fietsen, bij het stimuleren van sport voor kinderen

fietsroutes naar omliggende gemeenten stimuleren ook tot bewegen. Het Singelpark

en bij een stad waar uitstoot van fijnstof en de productie van geluid zoveel

kan een goede rol vervullen bij de behoefte van Leidenaren om buiten te sporten.

mogelijk wordt voorkomen. Door preventie en vroege signalering kunnen met
Bij het (her)inrichten van een buurt zien wij graag dat een gezonde leefomgeving,

lichte zorg zwaardere problemen voorkomen worden.

natuur, sport, vitaliteit en het ontmoeten van mensen nadrukkelijker met elkaar in
verband worden gebracht. De nieuwe omgevingswet biedt hier kansen toe. In een

Kwaliteit

volgend college wil D66 een wethouder voor gezondheid.

De gemeente is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning.
Zorg van goede kwaliteit is zorg waarbij de gemeente rekening houdt met wat

Vergrijzing als uitdaging en als kans

de cliënt belangrijk vindt, wat hij of zij nog zelf kan en wil doen. Om te weten

Ook in Leiden hebben we te maken met een stad die vergrijst. Gelukkig blijven ouderen

wat de kwaliteit van het zorgaanbod en het eigen beleid is, heeft de gemeente

langer vitaal en kunnen zij in hun eigen huis blijven wonen. Bij de inrichting en bouw

indicatoren en duiding nodig om effecten en resultaten tastbaar te maken en bij te

van nieuwe woningen willen we meer rekening houden met ouderen, bijvoorbeeld

sturen. Op initiatief van D66 is er in 2017 een onafhankelijke kwaliteitscommissie

door ervoor te zorgen dat woningen makkelijk geconverteerd kunnen worden

aangesteld die de gemeente en gemeenteraad hierin gaat ondersteunen.
15
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Leidse jeugd in beweging

naar 2-kamerunits voor ouderen. Daarnaast geven wij de ruimte aan innovatieve

Voor D66 is sport en bewegen de hoeksteen van het preventiebeleid.

Veel meer ouderen doen vrijwilligerswerk en zetten zich in voor de samenleving. D66

Sport en bewegen zijn voor jong en oud cruciaal voor een gezond en

moedigt dit aan en wil dat ook de gemeente dit actief faciliteert.

woonvormen voor ouderen. Vergrijzing biedt ook kansen voor de sociale infrastructuur.

vitaal leven. Op dit moment zijn er nog (te) veel kinderen in Leiden die
niet sporten of onvoldoende bewegen. Wij geloven dat kinderen die

Om iedereen de steun en zorg te kunnen geven die men verdient, wordt de rol

het plezier van sporten hebben ontdekt op latere leeftijd die gezonde

van directe omgeving (familie, vrienden, kennissen en buren) steeds belangrijker.

leefstijl vasthouden. Daarom willen wij dat alle kinderen in Leiden van

D66 wil sociale contacten en netwerken faciliteren om te voorkomen dat mensen

jongs af aan de kans krijgen om te sporten. Hiervoor presenteert D66

uitsluitend aangewezen zijn op maatschappelijke ondersteuning, bijvoorbeeld door

een set maatregelen:

het wegnemen van onnodige lasten voor mantelzorgers of door ervoor te zorgen
dat zij beter kennis en informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Mantelzorgers

► Wij willen dat alle Leidse kinderen in groep 4 en 5 gratis kunnen sporten.

vervullen een essentiële taak en verdienen hier erkenning voor.

Hiervoor maken wij het mogelijk dat kinderen een lidmaatschap van een
sportvereniging naar keuze krijgen op kosten van de gemeente.

Buurtteams

► Wij bevorderen de samenwerking tussen scholen en sportorganisaties.

Sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams bieden Leidenaren laagdrempelige

Samen zijn zij de motor van de Leidse jeugdsport. Deze samenwerking

zorg op maat. Wij versterken deze buurtteams om zorg dichtbij te blijven

kan leiden tot initiatieven zowel tijdens schooltijden als daarbuiten.

organiseren. Deze teams hebben een belangrijke rol bij preventie, maar het

► Wij willen uitnodigen tot bewegen, door het plaatsen van sport- en

ontbreekt hun momenteel aan middelen en tijd. Om dit te verbeteren moet er meer

beweegvoorzieningen op straat en in parken.

worden geïnvesteerd in cliëntondersteuning. Zorgverleners moeten ontlast worden
van administratieve- en indiceringstaken om meer van hun beperkte tijd aan hun

► Wij zetten buurtsportcoaches in als extra stimulans om kinderen sport-

kernfunctie te kunnen besteden: het verlenen van zorg. Samenwerking met andere

en beweegaanbod in hun buurt te geven.

organisaties, zoals scholen en buurthuizen is belangrijk. D66 stimuleert dat jeugd-

► Wij willen stimuleren dat alle Leidse scholen een vakleerkracht

en gezinsteams en sociale wijkteams samen in één gebouw zitten.

bewegingsonderwijs aanstellen.

Jeugdzorg

► Wij verbeteren de kwaliteit van gymzalen. Die zalen moeten multiinzetbaar zijn voor sportverenigingen.

D66 wil integrale, laagdrempelige jeugdzorg in Leiden die uitgaat van het versterken
van de eigen kracht, zonder versnippering en verkokering. Het is belangrijk dat kinderen

► Wij breiden de sportvouchers uit, zodat kinderen uit minimagezinnen die

tijdig de juiste zorg krijgen om te voorkomen dat problemen in de toekomst groter

kunnen inzetten voor lidmaatschap van een sportvereniging, ongeacht

worden en om te zorgen dat kinderen zich binnen hun eigen mogelijkheden maximaal

welke sport dit is.

kunnen ontwikkelen. De jeugd is daarbij geen lijdend voorwerp, maar wordt zelf actief
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betrokken bij het samen oplossen van problemen. D66 is voor een wijkgerichte aanpak

transparanter is over compensatiemaatregelen, zodat deze beter worden benut.

met behulp van jeugd- en gezinsteams, omdat hulpverleners de mensen in de wijk

De bekendheid met sociale diensten is niet bij iedereen even groot. Het multifunctioneel

en de problemen die daar spelen kennen. Ook wil D66 een goede overdracht van

gebruik van locaties kan bijdragen aan de bekendheid en laagdrempeligheid van

jeugd- naar volwassenenzorg.

sociale diensten. Een voorbeeld is Het Gebouw, waar mensen mogelijk eerder bij
een sociale dienst naar binnen lopen, omdat ze toch al in het pand zijn vanwege

Sinds 2015 is de jeugdhulp een taak van de gemeente. De uitvoering doet de

school of de bibliotheek.

gemeente Leiden samen binnen de regio Holland Rijnland. Omdat de decentralisaties
gepaard gaan met aanzienlijke bezuinigingen, zijn er nog veel knelpunten. D66 wil

Innovatie

komende jaren extra aandacht voor innovatie en diversiteit aan aanbieders in de

We vertrouwen erop dat juist kleinschalige initiatieven innovatie in het zorgaanbod

jeugdzorg. Wij zoeken tevens meer verbinding met andere beleidsterreinen zoals

kunnen aanjagen. Daarom willen ruimte voor zzp’ers en vrij gevestigden in de

onderwijs, sport, veiligheid en openbare ruimte.

gemeentelijke inkoop van zorg.

Kwetsbare bewoners

Lokale ombudsman

Kwalitatief goede zorg vraagt ook om visie op de bescherming van de meer kwetsbare

Met de invoering van een vertrouwenspersoon is een mooie stap gezet naar integraal

bewoners van de stad. Zolang de decentralisatie op de maatschappelijke opvang

en centraal vertrouwenswerk. Waar dit eerder alleen voor jongeren beschikbaar was,

van kracht is, blijft de centrumfunctie van Leiden voor de regio behouden. D66

is dit in de afgelopen periode voor het hele sociaal domein geregeld. Wel blijft er

zet zich in om in regionaal verband afspraken te maken over de maatschappelijke

nog behoefte aan onafhankelijke klachtenbehandeling. Daarom wil D66 een lokale

opvang en het beschermd wonen voor mensen met een verstandelijke handicap,

ombudsman voor het sociaal domein aanstellen om mensen meer inspraak te

studenten met een fysieke beperking, statushouders, daklozen en verslaafden. De

geven. Op deze manier ontstaan ook kansen om de gemeentelijke dienstverlening

maatschappelijke opvang en GGZ-opvang moeten worden versterkt: daar waar er

te verbeteren.

onaanvaardbare risico’s zijn, moeten er voor acute zorg 24 uur per dag voldoende
veilige plekken zijn. Dit is op dit moment vanwege wachtlijsten niet altijd het geval. Ook

Vrijheid voor mensen met een beperking

wordt GGZ-expertise in sociale wijkteams en Jeugd- en Gezinsteams opgenomen

Ook mensen met een beperking, ouderen of chronisch zieken moeten de vrijheid

om laagdrempelige GGZ-expertise lokaal beschikbaar te hebben.

behouden om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Dit vraagt
om een toegankelijke samenleving en het wegnemen van drempels. Het gaat

Goede informatie

hierbij bijvoorbeeld om de fysieke toegankelijkheid van gebouwen of openbaar

D66 wil dat mensen geïnformeerd een keuze kunnen maken over de zorg die bij hun

vervoer, maar ook om de toegankelijkheid van informatie, zoals via gemeentelijke

situatie past. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die het lastig vinden om hun weg

websites. Ongeacht de lichamelijke of geestelijke beperking moet iedereen

te vinden in de gemeente. Daarom pleit D66 voor één centraal punt in de gemeente

onderwijs kunnen volgen. Hierin heeft elk individu keuzevrijheid om in de stad te

waar mensen terecht kunnen voor vragen over zorg. D66 wil dat de gemeente

wonen waar hij of zij studeert.
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D66:
► geeft extra aandacht aan kwaliteit en imago van VMBO, MBO en praktijkonderwijs, en
de aansluiting ervan op de regionale arbeidsmarkt
► investeert in leraren in het Leidse onderwijs
► maakt extra geld vrij voor moderne schoolgebouwen
► geeft ruim baan aan (de groei van) kennisinstellingen
► verbindt onderwijsinstellingen en bedrijfsleven ter versterking van Leiden als kennisstad
► wil internationalisering faciliteren door passende huisvesting, gemeentelijke dienstverlening en internationaal onderwijs

D66

Stad vol met talent

D66 krijgt het voor elkaar
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Leiden kent meer dan 120.000 talenten. D66 stimuleert dat iedereen zijn

Aandacht voor leraren in Leiden

of haar talent ontdekt en ontwikkelt. Dat doen we door te investeren in

Onderwijskwaliteit staat of valt met leraren. Daarom willen wij stimuleren dat

onderwijs. Leiden heeft de beste onderwijsinstellingen. Wij zijn enorm

leraren de mogelijkheid hebben om zich meer te richten op het lesgeven, in

trots op deze onderwijsinstellingen en de bijdrage die zij leveren aan

plaats van bezig te zijn met administratie of andere bijzaken. In de Tweede Kamer

de stad en aan de ontwikkeling van talent in de stad. De afgelopen

maakt D66 zich daarom sterk voor kleinere klassen. Ook het in dienst nemen van

periode heeft D66, samen met onderwijsprofessionals, een succesvolle

voldoende ondersteunende medewerkers, zoals conciërges en vakleerkrachten

onderwijsvernieuwing in gang gezet. Omdat onderwijs staat of valt met

bewegingsonderwijs, kan hieraan bijdragen. In overleg met leraren en scholen in

de kwaliteit van docenten, investeert D66 de komende periode in Leidse

Leiden wil D66 leraren ondersteunen, waar dat het meest nodig is. Wij denken

leraren. Daarnaast geven wij onderwijsinstellingen de ruimte om te

bijvoorbeeld aan een persoonlijk opleidingsbudget waarmee leraren zich kunnen

groeien en te innoveren. De gemeente moet actief meehelpen aan de
ontwikkeling van de stad en haar inwoners door de stad open te stellen

ontwikkelen, zich kunnen laten coachen of een onderwijsinnovatieproject kunnen

als citylab voor nieuwe ontwikkelingen. Zo kan iedereen een leven lang

starten. Daarnaast zetten wij ons in om Leiden als aantrekkelijke woon- en

leren in de kennisstad Leiden.

werkstad te verbeteren. Hiermee hopen wij ons (onderwijs)talent aan de stad
Leiden te binden.

Talent centraal
D66 ziet graag dat iedereen de scholing krijgt die bij hem of haar past. Passend

Moderne schoolgebouwen

onderwijs zorgt voor scholing die aansluit bij de talenten of beperkingen van een

D66 vindt het belangrijk dat leraren en leerlingen in een modern schoolgebouw

kind. De gemeente moet ervoor zorgen dat jeugdzorg en onderwijs op het gebied

bijeenkomen. Afgelopen periode heeft de gemeente geïnvesteerd in moderne

van passend onderwijs lokaal en regionaal nauw met elkaar samenwerken.

huisvesting van het Stedelijk Gymnasium, het Leonardo College en het
Bonaventuracollege VMBO Boerhaavelaan. Ook komende periode wil D66 de

Ons doel is dat elke leerling de school verlaat met minimaal een startkwalificatie.

landelijke bijdrage voor huisvesting van scholen aanvullen met geld vanuit de

De afgelopen periode is het aantal voortijdig schoolverlaters in Leiden sterk

gemeente Leiden. Daarbij wil D66 scholen inrichten op een manier die bijdraagt

gedaald. Een intensieve aanpak ter voorkoming van voortijdig school verlaten

aan gezondheid, beweging en duurzaamheid.

blijft echter nodig. Wij geven daarom extra aandacht aan de kwaliteit en het
imago van het VMBO, MBO en het praktijkonderwijs, en de aansluiting ervan

Een modern gebouw is voor D66 ook een duurzaam gebouw. Dit betekent dat

op de regionale arbeidsmarkt. Ook vindt D66 vindt het belangrijk dat deze

gemeentelijke panden, dus ook scholen, optimaal worden gebruikt. Dit kan door

studenten de arbeidsmarkt betreden met praktijkervaring. D66 zet zich in voor
voldoende stageplekken en opdrachten bij lokale en regionale organisaties.

het schoolgebouw in de avond en in het weekend open te stellen voor cursussen

Hierdoor zorgen we ervoor dat jongeren optimaal voorbereid zijn op werk in

en door sportverenigingen in gymzalen toe te laten.

een snel veranderende economie.
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Digitale vaardigheden en laaggeletterdheid
In een samenleving die steeds meer te maken krijgt met een digitale werkelijkheid
zijn digivaardigheden cruciaal om mee te kunnen komen. D66 wil dat de
gemeente inwoners van Leiden actief ondersteunt in de ontwikkeling van digitale
vaardigheden, ook als niet meer op school zitten. Dit geldt ook voor het tegengaan
van laaggeletterdheid.

Leiden onderwijsstad
Leiden is een onderwijsstad. Het is uitzonderlijk dat inwoners van Leiden in hun
stad primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs,
hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs kunnen genieten.
Bovendien zijn de Leidse onderwijsinstellingen van hoge kwaliteit. Wij vinden het
belangrijk dat dat ook in de toekomst zo blijft. Daarom geven wij ruim baan aan
de groei van onderwijsinstellingen in de onderwijsstad Leiden. D66 ondersteunt
daarom de bouw van de Humanities Campus. Het is vanzelfsprekend dat D66
zich in zet voor passende oplossingen voor omwonenden.
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Leiden kennisstad
Leiden is niet alleen een onderwijsstad, maar ook een

In de toekomst ziet D66 verdere campusontwikkeling in Leiden

kennisstad. Leiden heeft een bijzonder kennisklimaat doordat

voor zich. Zo kan het Bio Science Park zich ontwikkelen tot een

alle onderwijsniveaus er worden aangeboden en er zich

campus waar mensen studeren, wonen, werken, sporten en hun

veel kennisintensieve ondernemingen en instellingen in de

vrije tijd besteden.

stad bevinden. Bovendien kent Leiden veel nieuwsgierige
en

initiatiefrijke

inwoners.

Dit

alles

levert

interessante

Onze kennisinstellingen en het regionaal bedrijfsleven leunen

kruisbestuivingen op, waardoor iedereen van Leidse talenten en

sterk op internationale studenten, werknemers en bezoekers

innovaties kan profiteren. D66 wil dat de gemeente alle partijen

en expats. Samen maken zij van kennis een exportproduct. Dit

actief bij elkaar brengt. Wij stimuleren initiatieven die ervoor zorgen

heeft tot gevolg dat Leiden ook internationaal steeds belangrijker

dat kennis in de praktijk optimaal wordt benut, bijvoorbeeld door

wordt. D66 wil dat de gemeente internationalisering faciliteert

samen te werken met gemeente, wijken of burgerinitiatieven.

door haar dienstverlening hieraan aan te passen en te zorgen
voor passende huisvesting voor internationale studenten, expats

De overeenkomst ‘Kennisstad’ bevordert de samenwerking

en bezoekers die hier enkele maanden verblijven. We willen

tussen primair, voortgezet, middelbaar en wetenschappelijk

Leiden aantrekkelijker maken voor buitenlands talent door

onderwijs. Een vervolgovereenkomst biedt ook andere partners

meer internationaal onderwijs aan te bieden. Zo wil D66 een

zoals ondernemers en het Bio Science Park in Leiden kansen

internationale school in Leiden, zodat kinderen van internationale

om aan te sluiten.

werknemers hier naar school kunnen gaan.
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D66:
► helpt innovatieve start-ups op weg door studenten, ondernemers en investeerders samen te brengen
► zet zich in voor een sterk vestigings- en ondernemersklimaat
► zorgt voor versimpeling van vergunningsaanvragen
► geeft winkeliers en horecaondernemers de vrijheid om zelf hun openings- en sluitingstijden te bepalen
► behoudt de accountmanagers als aanspreekpunt binnen de gemeente voor ondernemers
► verbreedt de aanpak rond duurzame horeca naar andere sectoren

De ondernemende stad
22

D66
D66 krijgt het voor elkaar

Het gaat economisch goed met Leiden, de regio bruist van bedrijvigheid

(regionale) samenwerkingsverbanden zoals Innovation Quarter en Economie071

en de werkgelegenheid is de afgelopen jaren fors gestegen. Met tal van

dragen bij aan het versterken van het vestigingsklimaat. Daarnaast zien wij ver-

onderwijsinstellingen, lokale en regionale bedrijven, een sterk midden-

beteringen van de woningmarkt, bereikbaarheid en het aanbod van cultuur en

en kleinbedrijf, zelfstandige ondernemers en het Leiden Bio Science Park

onderwijs, ook als bijdragen aan het ondernemersklimaat.

beschikt Leiden over een enorme bron aan kennis en heerst er een ondernemerscultuur. Het past bij Leiden, de stad van ontdekkingen, om blij-

De gemeente geeft ondernemers de ruimte

vend verbeteringen en vernieuwing door te voeren. D66 wil Leiden eco-

Economische ontwikkelingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op. D66 vindt

nomisch verder versterken en klaarmaken voor de toekomst. Hiervoor

dat de gemeente flexibel moet inspelen op behoeften van ondernemers om te in-

hebben we het lokale en regionale bedrijfsleven hard nodig. D66 wil een

noveren. In de vorige periode heeft D66 meer accountmanagers bij de gemeente

innovatieve stad waarin burgers en ondernemers de ruimte krijgen om

aangesteld. Hierdoor hebben ondernemers één aanspreekpunt binnen de ge-

te ondernemen en hun ideeën en dromen te realiseren en een gemeente

meente. Gezien de tevredenheid onder ondernemers, zetten wij deze aanpak

die ondernemers deze ruimte biedt. D66 wil dat de gemeente onderwijs-

voort. Ook willen we het ondernemers gemakkelijker maken door vergunnings-

instellingen en het bedrijfsleven actief bij elkaar brengt. Zo kunnen we er

aanvragen te versimpelen en waar mogelijk weg te nemen. Ten slotte wil D66

samen voor zorgen dat Leiden floreert.

dat de gemeente zich flexibel op stelt ten aanzien van blurring, de verbinding van
horeca, retail en andere dienstverlening in een zaak.

Innovatieve, startende ondernemers
Dankzij D66 heeft Leiden een broedplaats voor startups: HUBspot. Het is een

Wat D66 betreft kunnen horecaondernemers de vrijheid krijgen om zelf hun ope-

plek waar studenten, ondernemers en investeerders samenkomen. Zo ontstaan

ningstijden te bepalen, mits zij dit in goed overleg met buurtbewoners doen. Dit

nieuwe ideeën. D66 zet dit initiatief voort, omdat het nodig is om starters goed

geldt ook voor de sluitingstijden van terrassen en cafés.

op weg te helpen. Daarnaast zoekt D66 samenwerking met Leidse onderwijsinstellingen om afgestudeerden in staat te stellen te ondernemen. Steeds meer

Ondersteuning ondernemers bij verduurzaming

mensen beginnen later in hun carrière een eigen bedrijf. Wij willen dat ook zij

Een belangrijke rol voor de gemeente is het aanjagen van duurzaamheid bij on-

toegang krijgen tot cursussen voor startende ondernemers.

dernemers. Het college heeft in samenwerking met Leidse horecaondernemers
zowel energiebesparing als kostenbesparingen gerealiseerd. Deze aanpak ver-

Een inspirerend ondernemersklimaat

breden we naar andere sectoren. In het bijzonder starters en MKB’ers kunnen bij

Een inspirerend ondernemersklimaat leidt tot het aantrekken en vasthouden van

het opstellen van plannen van aanpak hulp gebruiken van de gemeente. D66 wil

bedrijvigheid en werkgelegenheid. D66 wil dat Leiden doorgaat met het gericht

dat de gemeente onnodige lokale regels en verordeningen schrapt als die duur-

aantrekken van (nieuwe typen van) bedrijvigheid, die aansluit op het profiel van

zame bedrijfsvoering door Leidse ondernemers in de weg staan.

de stad. Naast life sciences and health is diversificatie belangrijk. Economische
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D66:
► wil dat er duizenden betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen, eenpersoonshuishoudens en mensen met middeninkomens in Leiden worden gebouwd
► kiest voor hoogbouw langs invalswegen, OV-stations en in Leiden Zuid-West
► kiest voor herontwikkelen van bedrijventerreinen De Waard en Tussen Rijn & Rails
► past de parkeernormen in de binnenstad aan, zodat bestaande gebouwen
makkelijker getransformeerd worden
► kiest voor slim, multifunctioneel gebruik van panden

D66

Wonen in Leiden

D66 krijgt het voor elkaar
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Leiden groeit: steeds meer mensen willen in Leiden of in de

Wij realiseren ons dat Leiden een versteende stad is die weinig ruimte biedt

omgeving van Leiden wonen. Dit zorgt ervoor dat het lastig is

voor nieuwe huizen. Bovendien wil D66 de leefbaarheid in de stad en het groen

om een passende en betaalbare woning te vinden. Vooral voor

in en om de stad behouden. Daarom kiest D66 in Leiden voor hoogbouw langs

starters, eenpersoonshuishoudens, jonge gezinnen en mensen met

invalswegen, OV-stations en in her te ontwikkelen deelgebieden van Leiden

middeninkomens wordt het steeds moeilijker om in Leiden te (blijven)

Zuid-West. Hierdoor kunnen we echt meters maken. Meer dan bij de vaak zeer

wonen. Daarom kiest D66 voor de bouw van extra woningen voor dit

complexe inpassing van kleinere bouwprojecten, welke onrust veroorzaken

middensegment. Door te kiezen voor hoogbouw langs invalswegen,

zoals we zien bij de Lorentzschool. Ook willen wij de bedrijventerreinen De

OV-stations en in Leiden Zuid-West, behouden wij het groen in de stad.

Waard en Tussen Rijn & Rails herontwikkelen. Deze gebieden lenen zich

De verstedelijkingsopgave en de verdichting van de stad zorgt ervoor

uitstekend voor een combinatie van wonen en werken. Dit betekent ook we

dat de gemeente continu in gesprek moet blijven met Leidenaren over

nieuwe fysieke ruimte moeten vinden voor het bedrijfsleven en voor de banen

hun leefomgeving.

van vandaag en morgen. We richten ons op concentratie van bedrijventerreinen,

Betaalbare woningen

in samenwerking met onze buurgemeenten in de Leidse Regio, Alphen

Doordat er in het verleden te weinig gebouwd is voor het middensegment,

aan de Rijn en Katwijk. Daarnaast zijn er nog steeds leegstaande (kantoor)

laten we veelal jonge mensen te gemakkelijk uit onze stad vertrekken. Ook

panden in de stad die omgebouwd kunnen worden tot woningen. D66 wil dat

zogenaamde scheefwoners in sociale huurwoningen kunnen niet starten

de gemeente meer transformatie ondersteunt bij woningbouwcorporaties en

op de koopmarkt. Dit leidt op haar beurt tot te lange wachttijden bij sociale

projectontwikkelaars.

huurwoningen. Wij vrezen dat dit op de langere termijn gevolgen heeft voor

Gemengde Wijken

de diversiteit aan inwoners van onze stad. Doordat we ouder worden en

We vinden het belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en

vaker in kleinere gezinssamenstellingen of zelfstandig wonen, zal de krapte

leeftijden elkaar ontmoeten. Gemengde wijken dragen hieraan bij. Daarvoor

op de woningmarkt komende jaren alleen nog maar toenemen. Daarom wil

is in een wijk diversiteit nodig in koop- en huurwoningen in verschillende

D66 dat er woningen worden bijgebouwd voor het middensegment en voor

segmenten. Zo handhaven wij de norm dat 20% van de woningen als sociale

eenpersoonshuishoudens, zodat ook starters, jonge gezinnen en mensen

huurwoning wordt aangewezen. Wij vragen uitdrukkelijk aandacht om ook

met middeninkomens in Leiden kunnen (blijven) wonen. D66 verwacht dat er

het middensegment een plek te geven in gebiedsvisies, voor zowel huur-

de komende twintig jaar nog 10.000 à 15.000 woningen extra in Leiden en

als koopwoningen. De nieuwe omgevingswet biedt kansen om in elk te (her)

de Leidse regio gebouwd moeten worden. Wij willen een mix van huur- en

ontwikkelen gebied voldoende diversiteit in het woningaanbod te realiseren.

koopwoningen.
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Wonen en werken in dezelfde omgeving

de verkoop van gemeentelijk onroerend goed zonder gemeentelijke functie.

Een strikte scheiding tussen wonen en werken is niet meer van deze tijd. In een

We moeten gebouwen die eigendom zijn van de gemeente optimaal benutten,

wijk waarin mensen wonen, werken en ontspannen versterken de verschillende

verduurzamen en voor meerdere doeleinden inrichten. Een goed voorbeeld

functies elkaar. Daarom willen wij dit in elke wijk terug zien. D66 stimuleert

hiervan is multifunctioneel gebruik van scholen, gymzalen en sportkantines.

kleinschalige bedrijvigheid op wijkniveau. Bij het omvormen van gebieden, zoals
Soms ligt een gebied door bouwwerkzaamheden tijdelijk braak. D66 wil dat

bedrijventerrein De Waard, biedt dit veel kansen voor bewoners en ondernemers.

de gemeente vergunningen afgeeft voor tijdelijke activiteiten, zoals pop-

Aanpassen parkeernormen

uptuinen, horeca, cultuur of sportveldjes. De Buurt was een voorbeeld van

Een compacte stad als Leiden vraagt om slimme omgang met parkeernormen.

een tijdelijke bestemming waaraan veel Leidenaren plezier hebben beleefd.

De parkeernorm is het minimum aantal parkeerplaatsen voor nieuwe woningen,

Ook houdt D66 monumenten in stand door er woningen van te maken of

kantoren, winkels of andere gebouwen dat voorafgaand aan de bouw is

ondernemers in te vestigen.

vastgesteld. Wanneer bestaande gebouwen tot woningen worden omgevormd is
er niet altijd de fysieke ruimte voor het vereiste aantal parkeerplaatsen. Hierdoor
worden kleine bouwplannen geweigerd en blijven transformeerbare gebouwen
leegstaan. D66 wil daarom een lagere parkeernorm op sommige plekken in het
parkeerrestrictiegebied. Voor plekken in de binnenstad, die goed met het OV
bereikbaar zijn, kan dit betekenen dat we parkeernormen helemaal loslaten.
Nieuwe bewoners weten voordat zij hier een huis kopen of huren dat zij dan
geen aanspraak meer maken op een parkeervergunning. Wel kunnen zij, net als
iedereen, gebruik maken van de parkeergarages. Door de parkeernormen wordt
deelgebruik van auto’s gestimuleerd. Door het aanpassen van de parkeernormen
wordt het gemakkelijker om meer betaalbare woningen te realiseren.

Duurzaam gebruik van gebouwen
D66 vindt het zonde als gebouwen leeg staan. Afgelopen jaren heeft de
gemeente veel leegstaande panden een nieuwe bestemming gegeven of
verkocht. Ook de komende periode kan de gemeente zich verder richten op
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D66:
► kiest voor de fiets, door veiligere fietspaden, meer fietsenstallingen en voorrang voor fietsers
► kiest voor een autoluwe binnenstad en voor uitbreiding van de autovrije zone
► wil vervuilende (tweetakt) scooters, brommers en boten uit de stad weren
► wil groen en fietsenstallingen in plaats van parkeerplaatsen
► wil een hogere frequentie van treinen en spoorverdubbeling op het traject Leiden-Utrecht
► zet actief in op aansluiting op het Randstadrailnetwerk
► verbetert de OV- en fietsverbinding tussen de binnenstad en het Bio Science Park
► wil voldoende elektrische laadpalen in parkeergarages en wijken van Leiden
► zet parkeergarages in als vervoersknooppunt

D66

Schoon vervoer

D66 krijgt het voor elkaar
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Hoe gemakkelijker en sneller je je van huis naar werk, van familie naar

op dezelfde fietspaden. Wij investeren in veilige inrichting van fietspaden, zoals

sport kunt verplaatsen, hoe meer je in staat bent je eigen leven in te

het verbreden van fietspaden. We pakken bekende gevaarlijke fietspunten aan,

richten. De afgelopen periode heeft D66 bijgedragen aan de ontsluiting

zoals de Posthofrotonde.

van Leiden, bijvoorbeeld door de komst van de Rijnlandroute en de Leidse
Ring Noord. De realisatie van de Centrumroute ligt in het verschiet.

Wij willen dat Leiden een ambitieuze fietsstad blijft en aansluiting zoekt bij de

Hierdoor rijdt er straks minder doorgaand busverkeer door de Breestraat.

F10. Dit is een netwerk van fietssteden die er, net als D66, van overtuigd zijn dat

Ook de hoogwaardige busverbindingen van Leiden CS met Leiderdorp,

de fiets bijdraagt aan het realiseren van stedelijke ambities zoals verduurzaming,

Katwijk en Zoetermeer zullen de komende jaren verbeteren. D66 vindt

verstedelijking en bereikbaarheid.

dat de komende periode duidelijke keuzes gemaakt moeten worden
voor vervoer in de stad. D66 kiest voor schoon, snel en slim vervoer

Meer ruimte om je fiets te stallen

in Leiden en voor een gezonde leefomgeving. Dit betekent: de fiets op

Als we een echte fietsstad willen zijn, moeten Leiden ook werk maken van

één, een autoluwe binnenstad, verdere uitbreiding van autovrije straten

fietsenstallingen. Op sommige plekken in Leiden, in het bijzonder in het

en meer groen op straat. Ook krijgen voetgangers en gehandicapten

stationsgebied en de binnenstad, zorgen fietsen op straat voor overlast. D66

nadrukkelijker aandacht bij de herinrichting van gebieden.

wil meer fietsenstallingen, bijvoorbeeld door het bouwen van fietsenstallingen
onder de te bouwen Lorentz in het stationsgebied en onder de HEMA in de

Kiezen voor de fiets

Haarlemmerstraat. Ook lege winkels aan de randen van het winkelgebied kunnen

In een compacte stad als Leiden is de fiets vaak het meest geschikte

hiervoor worden ingezet. Belangrijk is dat de fietsenstallingen ingericht zijn naar

vervoermiddel. Ook voor woon-werkverkeer naar de omliggende gemeenten,

de behoefte van fietsers en dus voldoende plek bieden voor bakfietsen, e-bikes

Den Haag en Zoetermeer, wordt de fiets steeds meer gebruikt. Wij kiezen voor

en fietsen met manden en kinderzitjes. Ook in woonwijken zoals de Lage Mors

de fiets bij investeringen in bereikbaarheid.

willen we de overlast van gestalde fietsen op straat tegengaan door het creëren
van meer fietsparkeerplekken. Dit kan door speciale vakken aan te brengen. Wat

Om verkeersveiligheid en de snelheid van doorstroming te verbeteren willen we nog

D66 betreft mag dit ten koste gaan van autoparkeerplaatsen.

meer fietssnelwegen aanleggen naar omliggende dorpen in de regio. Fietspaden
zijn voor fietsers: scooters en snorfietsen verplaatsen we zoveel mogelijk naar de

Kansen voor deelfietsen

rijbaan. Voor hoofdfietsroutes streven we ernaar fietsers voorrang te geven op

Het delen van fietsen en het gebruik van leenfietsen zijn wat ons betreft mooie

autoverkeer, bijvoorbeeld bij verkeerslichten. Door de opkomst van elektrische

initiatieven. Wij ondersteunen dit door nieuwe platforms voor deelfietsen de ruimte

fietsen zien we dat er onveilige situaties ontstaan met langzame en snelle fietsers

te geven. D66 wil dat deze initiatieven bijdragen aan een oplossing voor het
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overschot aan fietsen op straat. Wij starten een experiment met deelfietsen onder

Lammermarkt gerealiseerd en is gestart met de garage onder de Garenmarkt.

Leidse studenten. Daarnaast willen wij op meer locaties OV-fietsuitleenpunten in

Wij zijn er trots op dat de stad er hierdoor twee groene pleinen bij krijgt. Niet

de stad mogelijk te maken. Parkeergarages of (parkeer)locaties aan de rand van

alleen de auto’s die voorheen op deze pleinen geparkeerd stonden, kunnen nu

de stad zijn hier geschikt voor.

ondergronds staan; er zijn ook in de omgeving van de parkeergarages minder
parkeerplaatsen op straat nodig. D66 wil stimuleren om ondergronds te parkeren.

Leiden in de Randstad

D66 kiest ervoor parkeerplaatsen op straat om te vormen tot meer groen, veiliger

Om ons goed te kunnen blijven verbinden met steden om ons heen, wil D66 een

fiets- en voetpaden of het plaatsen van kleinschalige fietsenstallingen.

hogere treinfrequentie en spoorverdubbeling op het treintraject Leiden-Utrecht.
Als we naar de toekomst kijken, is het voor de (economische) ontwikkeling

Wij zien een parkeergarage niet alleen als plek om auto’s te parkeren, maar ook

van onze stad noodzakelijk om Leiden nadrukkelijker als onderdeel van het

als een vervoersknooppunt van stadsverkeer, waar alle vervoersmodaliteiten

randstedelijk netwerk te zien. Dit vraagt om een snelle en hoogwaardige verbinding

op elkaar aansluiten. Een plek waar bewoners of bezoekers hun (huur- of deel)

met de regio. Wij zetten, samen met de regio, actief in op een aansluiting op

auto parkeren en vervolgens overstappen op een ander vervoermiddel om de

het Randstadrailnetwerk van Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer naar Leiden.

laatste kilometers van de reis af te leggen. Dit kan gerealiseerd worden door

Nieuwe stations langs het baanvak Den Haag-Leiden in de Mors en de Merenwijk

middel van bijvoorbeeld leen- of deelfietsen of elektrische busjes die mensen

zijn een doel. Daarbij moet deze aansluiting van structurele meerwaarde zijn voor

naar het centrum vervoeren. Ook zien wij hier mogelijkheden om de waterwegen

de inwoners en ondernemers van Leiden. D66 wil geen Randstadrailverbindingen

van Leiden beter te benutten, bijvoorbeeld door elektrische boten in te zetten die

door de historische binnenstad of door de Oostvlietpolder.

mensen vanaf de randen van de stad naar het stadscentrum brengen. Wij willen
een nieuw parkeerbeleid voor de binnenstad waarin deze visie centraal staat.

Het autogebruik vergroenen
De auto blijft een belangrijke rol innemen op het gebied van mobiliteit. In het

Autoluwe binnenstad

streven naar CO2-reductie, de vermindering van uitstoot van fijnstof en van

Goede luchtkwaliteit en aanvaardbare geluidsniveaus zijn van levensbelang voor

de productie van geluid, wil D66 aantrekkelijke alternatieven stimuleren, zoals

een stad waar veel mensen dicht bij elkaar wonen. D66 wil de kwaliteit van de

deelauto’s en elektrisch rijden. Wij willen voldoende elektrische laadpalen in

leefomgeving verbeteren, onder meer door meer groen op straat aan te brengen.

parkeergarages en in wijken van Leiden.

Bovendien kiest D66 voor een autoluwe binnenstad. Dit betekent dat binnen de
singels alleen bestemmingsverkeer wordt toegestaan. Om te beginnen willen we

Ondergronds parkeren in plaats van op straat

de komende periode de gehele westelijke binnenstad autoluw maken.

De afgelopen periode hebben wij de bouw van de parkeergarages bij de
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Ook wil D66 uitbreiding van autovrije gebieden. De autovrije Hooglandse

OV als fiets) van het Bio Science Park naar het station en de binnenstad. Het

Kerkgracht is een voorbeeld van een straat waarbij ruimte is voor groen, kunst

huidige stationsgebied voldoet niet aan deze voorwaarden. Daarom heeft D66

en voetgangers, in plaats van voor auto’s. Zo’n beeld willen wij op meer plekken

zich ingezet voor vernieuwing van het stationsgebied en wij blijven dit doen.

zien. D66 ziet bijvoorbeeld graag een autovrij Rapenburg. Wij verwachten dat de

Deze visie geldt ook voor het busstation, dat een belangrijke functie vervult

moeite van het elders parkeren opweegt tegen het woonplezier en het mooier

in het stationsgebied. D66 vindt dat over de locatie van een nieuw busstation

worden van de omgeving. Dankzij de gebouwde parkeergarages kunnen wij

pas een besluit kan worden genomen wanneer informatie over milieueffecten,

komende jaren echt werk maken van een autoluwe en, waar het kan, autovrije

verkeersveiligheid,

binnenstad.

stedenbouwkundige inrichting bekend is. En wanneer er draagvlak bij inwoners

verkeersstromen,

toekomstbestendigheid

en

de

en andere betrokkenen is.
Om voor Leidenaren de luchtkwaliteit te verbeteren willen we vervuilende
(tweetakt) scooters, brommers en boten uit de stad weren, bijvoorbeeld door
de milieuzone uit te breiden. Daarnaast zien wij een taak voor de gemeente om
vervoersmaatschappijen blijvend aan te sporen tot vermindering van uitstoot van
fijnstof, bijvoorbeeld door gebruik van elektrische bussen of Waterstofbussen.

Een nieuw stationsgebied
Het stationsgebied is het visitekaartje van Leiden. Nergens komen dagelijks
zoveel mensen in Leiden samen als in het gebied van de Posthofrotonde tot aan
de Blauwpoortsbrug. Het hoort daarom een gastvrije entree naar het Bio Science
Park en naar de binnenstad te zijn. In dit gebied kunnen mensen wonen, werken
en hun vrije tijd besteden. Wij zien een stationsgebied voor ons waar de 21e
eeuw samenkomt met de historie van Leiden en waar er ruimte is voor groen,
bijvoorbeeld door een groen stationsdak. Wij willen ook een stationsgebied
dat klaar is voor de toekomst. Dat betekent dat het station als OV-knooppunt
voorbereid moet zijn op de aansluiting van een hoogwaardig OV-netwerk, zoals
de Randstadrail. D66 wil een verkeersveilige situatie voor het hele stationsgebied,
een voetgangerszone richting het centrum en een betere aansluiting (zowel voor
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D66:
► wil iedereen in staat stellen om regie te voeren over zijn of haar eigen leven
► ondersteunt mensen die sociaal geïsoleerd zijn door in project DOOR te investeren
► wil een nieuw armoedebeleid dat erop gericht is mensen structureel uit de armoede te helpen
► maakt het aanvragen van het Kindpakket gemakkelijker
► geeft kinderen in armoede toegang tot de sport en cultuur die bij hen past
► experimenteert met de uitvoering van de bijstand
► wil dat asielmigranten de kans krijgen om direct mee te doen in de samenleving

Kansen voor Leidenaren
31

D66
D66 krijgt het voor elkaar

Iedereen verdient gelijke kansen om mee te doen. D66 streeft ernaar dat

deze mensen helpt zodat zij de regie kunnen voeren over hun eigen leven. Het

mensen van jongs af aan meer kansen krijgen en dat wie minder goed

is belangrijk dat zij ondersteuning krijgen die aansluit bij hun ‘doenvermogen’ of

meekomt op zijn eigen manier toch kan bijdragen aan de samenleving.

positie op de participatieladder. Het sociale wijkteam kijkt samen met een cliënt

Een grote groep Leidenaren is op dit moment afhankelijk van de

naar wat er nodig is om weer actief te worden in de samenleving en helpt hem of

gemeente, bijvoorbeeld omdat zij (aanvullende) bijstand krijgen. De

haar de goede richting in te slaan. De gemeente werkt nu via deze aanpak dankzij

komende periode ligt er een grote uitdaging om de groep Leidenaren die

het project DOOR dat op initiatief van D66 is gestart. D66 wil dat deze pilot een

het zelfstandig niet redden, te verkleinen. Wij willen dat samen met deze

structureel karakter krijgt.

Leidenaren wordt gekeken hoe zij structureel uit de armoede komen.
D66 vindt dat kinderen nooit de dupe mogen zijn van armoede. Kinderen

D66 is voorstander van experimenteren met de uitvoering van de bijstand zodra dit

die in armoede opgroeien moet kunnen meedoen in de samenleving,

wettelijk mogelijk is in Leiden, om de participatie en zelfredzaamheid van mensen

bijvoorbeeld door lid te zijn van de sportvereniging van hun keuze. D66

te vergroten, bijvoorbeeld door voor een bepaalde periode te werken met behoud

zet zich ervoor in dat iedere Leidenaar zijn of haar talenten kan benutten.

van uitkering. D66 wil ook dat de gemeente intensief samenwerkt met het UWV om
te voorkomen dat mensen met een WW-uitkering in de bijstand raken.

Van vangnet naar springplank
Het aantal banen in Leiden is de afgelopen jaren toegenomen. Tegelijkertijd zijn er

Het uitgangspunt is dat een uitkering een tijdelijke oplossing biedt. D66 wil

nog steeds enkele duizenden Leidenaren die geen werk hebben. Voor D66 geldt

dat de gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt om arbeidsritme

dat werkloosheid onder jongeren en onder ouderen speciale aandacht verdient.

op te bouwen, door ook parttime en tijdelijk werk te stimuleren en door (her)

Samen kunnen gemeente, bedrijven en andere partners zorgen voor een betere

aanvraagprocedures te verkorten en te versimpelen. Ook instrumenten als

match tussen beschikbare banen en werkzoekenden. D66 geeft werkzoekenden

proefplaatsingen, sollicitatiecursussen of een vergoeding voor het behalen van

regie over hun eigen re-integratietraject. De gemeente kan werkzoekenden

certificaten kunnen mensen uit de bijstand halen en werk bezorgen. Mensen die

stimuleren om initiatieven te ontplooien of vrijwilligerswerk te doen, waarmee zij

dat willen en kunnen moeten de kans krijgen om een opleiding te volgen of een

relevante ervaring opdoen en hun kans op werk vergroten. Bij- en omscholing

onderneming op te zetten, zonder dat dat direct invloed heeft op de hoogte van

kunnen ook onderdeel zijn van het re-integratietraject. Ook wil D66 dat de

hun uitkering.

gemeente actief samenwerkt met onderwijsinstellingen, om de aansluiting tussen

Armoedebestrijding

onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Leiden kent een zeer sociaal armoedebeleid. Ook de komende periode willen
wij dat mensen die iets meer verdienen dan de bijstandsnorm in aanmerking

Er zijn mensen in Leiden die soms niet kunnen werken, maar langdurig gebruik
maken van een uitkering en sociaal geïsoleerd raken. D66 wil dat de gemeente
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komen voor aanvullende hulp in het minimabeleid. Tegelijkertijd willen wij een

instrument. D66 wil dat deze fondsen ook daadwerkelijk worden gebruikt en dat

nieuw armoedebeleid dat mensen ondersteunt om structureel uit de armoede te

de gemeente de betreffende doelgroepen actief stimuleert.

komen en om zelfstandig hun leven te leiden.

Moderne schuldhulpverlening
Alle kinderen kunnen meedoen

D66 wil voorkomen dat mensen in de schulden raken en als dit toch gebeurt,

D66 vindt dat kinderen nooit de dupe mogen worden van problemen waar zij

dat zij zo snel mogelijk uit de schulden komen. Het schuldhulpverleningsbeleid

niet de oorzaak van zijn, zoals armoede. Dankzij D66 is in 2014 het Kindpakket

van de gemeente moet stevig zijn en aansluiten bij de levenswereld van mensen.

ingevoerd, zodat alle voorzieningen voor kinderen gebundeld zijn. D66 wil het

De gemeente moet op verschillende manieren bijdragen aan het voorkomen

Kindpakket versterken, mede door kinderen te betrekken bij de inhoud van het

en verhelpen van betalingsproblemen: effectief samenwerken met organisaties

pakket. Het doel van het Kindpakket is dat kinderen mee kunnen doen in de

voor schuldhulpverlening en woningbouwcorporaties en voorlichting die past

samenleving, bijvoorbeeld door te sporten en te leren zwemmen, zich cultureel te

bij de doelgroep zijn van belang. D66 is blij dat de gemeente op ons initiatief

ontwikkelen en door gebruik te maken van de bibliotheek. D66 wil het aanvragen

is gestart met een pilot vroegsignalering waarin de gemeente samenwerkt met

van het Kindpakket versimpelen, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om

woningbouwcorporaties, sociale wijkteams en energiemaatschappijen.

met één formulier meerdere regelingen aan te vragen of om het Kindpakket voor
meerdere jaren aan te vragen.

D66 wil dat de gemeente professionals ruimte blijft bieden om op vernieuwende
wijze schulden aan te pakken of te voorkomen.

Gelijke toegang voor kinderen tot sport en cultuur
Persoonlijke en creatieve ontwikkeling van kinderen en jongeren is een voorbeeld

D66 vindt dat fraude ernstig afbreuk doet aan onze sociale voorzieningen.

van het benutten van kansen. Binnen scholen, maar zeker ook daarbuiten kunnen

Mensen die doelbewust frauderen ontnemen anderen de mogelijkheid om

sport en cultuur bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. D66 vindt dat alle

gebruik te maken van diezelfde voorziening. D66 vindt doelbewuste fraude

kinderen toegang zouden moeten hebben tot sport en cultuur. In het huidige

daarom onaanvaardbaar en wil dat de gemeente met een scherp oog toeziet op

minimabeleid is dit niet altijd mogelijk. Voor veel sporten en muzieklessen zijn

rechtvaardig gebruik van voorzieningen.

de regelingen niet kostendekkend. Zo kan een kind er wel een lidmaatschap
van een voetbalvereniging, maar niet dat van een hockeyvereniging mee betalen.

Een samenleving voor iedereen

Ook kinderen uit minimagezinnen moeten de sport of cultuur kunnen kiezen die

Van oudsher is Leiden een stad van vrijheid voor iedereen. D66 vindt dat mensen

bij hen passen. Daarom kiest D66 om het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds zo

die op de vlucht zijn een veilige plek verdienen. Hierbij is het belangrijk dat de

aan te passen dat het de kosten voor een lidmaatschap dekt, ongeacht sport of

gemeente Leiden snel en adequaat hulp biedt en de voorzieningen evenredig
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over de stad verdeelt. Het is onze plicht te zorgen dat de mensen die naar ons
land zijn gevlucht en die structureel onderdeel worden van onze samenleving,
echt mee doen. Daarvoor is contact met Nederlanders, het spreken van de taal
en het hebben van een baan het allerbelangrijkst. We willen dat asielmigranten
vanaf dag één de Nederlandse taal leren en ondersteund worden in het vinden
van een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Samen met lokale bedrijven en
organisaties moet de gemeente helpen een arbeidsplaats te vinden die aansluit
bij zijn of haar opleiding en situatie.
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D66:
► zet in op preventie van criminaliteit door samenwerking tussen onder meer
politie, scholen, bewoners en verenigingen te verbeteren
► ondersteunt initiatieven die leefbaarheid in wijken vergroten
► investeert in digitale veiligheid van de gemeentelijke datasystemen
► zet meer wijkagenten in om voeling te houden met wat er leeft in de buurt
► wil jaarlijkse handhavingsarrangementen met politie en met BOA’s

D66

Veilig Leiden

D66 krijgt het voor elkaar
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D66 wil een stad van, voor en door iedereen. Een stad van vrijheid waar

en beperken de criminaliteit en overlast. Wij willen dat Leiden schoon is, waarin het

iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen zich veilig voelt. De afgelopen

straatmeubilair heel is en alle straatlantaarns het doen. We ondersteunen initiatieven

jaren is de criminaliteit in Leiden afgenomen. Er zijn minder overvallen,

van burgers en ondernemers om de leefbaarheid in de wijken te vergroten.

inbraken en geweldplegingen. Dat willen we graag zo houden. Wij kiezen
ervoor om te investeren voordat het misgaat. Hiervoor is het nodig dat er

Handhaving in de wijk

voldoende wijkagenten zijn die weten wat er in de buurt speelt. Daarnaast

Waar voorkomen niet meer kan, is handhaven noodzakelijk. Wij vinden het belangrijk

willen we meer aandacht voor cyberveiligheid. In het nemen van nieuwe

dat de politie voldoende agenten beschikbaar heeft om een rol te spelen in lokale

maatregelen weegt D66 altijd af hoe deze maatregelen zich verhouden tot

handhaving. Wijkagenten spelen een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren

de privacy van burgers.

van criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook bij het tegengaan van huiselijk geweld.
Daarom moeten er meer wijkagenten komen. D66 wil ook meer aandacht voor het

Inzet op preventie

fenomeen van ondermijnende criminaliteit: criminaliteit waarbij de onderwereld en

Criminaliteit voorkomen waar het kan en ertegen optreden waar het moet: dat is

de bovenwereld verweven raken.

voor D66 het uitgangspunt. De politie moet daarom betrokken en aanspreekbaar
zijn in wijken, op scholen, bij sportverenigingen en bij zorginstellingen. Zo worden

D66 wil dat de gemeente jaarlijks handhavingsarrangementen sluit met zowel

in een vroeg stadium signalen van beginnende overlast en criminaliteit herkend en

de politie als met Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s). Hierin legt de

aangepakt.

gemeente samen met de politie, respectievelijk met BOA’s, vast welke capaciteit
er beschikbaar is en waar de prioriteiten per wijk liggen. Ook zien wij kansen om de

Deze samenwerking tussen politie, scholen, bewoners, geloofsgemeenschappen

samenwerking tussen BOA’s en de politie te verbeteren.

en sportverenigingen is ook belangrijk bij het vroegtijdig opmerken van signalen
van radicalisering. We willen voorkomen dat mensen zich aangetrokken voelen tot

Vuurwerkvrije zones

radicale ideeën. Onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Ook geven we jongeren

Dankzij vuurwerkvrije zones neemt de vuurwerkoverlast rond Oud en Nieuw in

perspectief op de toekomst door ervoor te zorgen dat iedereen met een diploma van

Leiden elk jaar verder af. Iedereen moet de jaarwisseling veilig kunnen vieren. D66

school gaat, door te zorgen voor voldoende stageplekken en door iedereen kansen

handhaaft de vuurwerkvrije zones en breidt die de komende jaren verder uit, naar

op de arbeidsmarkt te bieden. D66 ondersteunt projecten die hieraan bijdragen.

gebieden zoals het Singelpark, het Kooipark, park Zeeheldenbuurt en park Matilo.
In 2022 is Leiden vuurwerkvrij. Wel faciliteert de gemeente eindejaarsevenementen

Prettige leefomgeving

met centrale en veilige vuurwerkshows.

Verzorgde parken en straten zorgen ervoor dat mensen zich buiten prettiger voelen
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D66:
► verbetert de gemeentelijke dienstverlening
► stimuleert dat Leidenaren meedenken, meepraten en meedoen
► experimenteert met nieuwe vormen van lokale democratie
► richt een journalistiek onderzoekfonds op ter versterking van lokale democratie
► wil een helder overzicht van lopende particpatietrajecten op de gemeentelijke website
► investeert in de digitale veiligheid van bewoners van Leiden

Betrouwbaar bestuur
37

D66
D66 krijgt het voor elkaar

Een betrokken gemeente betekent voor D66 dat de gemeente de

cultuuromslag in het college ingezet om in een vroeg stadium met bewoners en

vindingrijkheid en creativiteit van Leidenaren ondersteunt en daar ruimte

ondernemers om tafel te gaan. D66 zet dit de komende periode door, zodat ook

aan geeft. De afgelopen acht jaar heeft D66 gebouwd aan een stabiel en

het ambtelijk apparaat het nemen van initiatief meer aanmoedigt en participatie

betrouwbaar bestuur van de stad. Leiden kent nu een open bestuurscultuur

beter inricht. D66 wil dat alle lopende participatietrajecten in een helder overzicht

en een constructieve samenwerking binnen het college en tussen oppositie

op de gemeentelijke website staan. Wij zien dat de nieuwe omgevingswet

en coalitie. Wij zijn er trots op dat we hierdoor de stad en de samenleving

kansen biedt om bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te

vooruit hebben geholpen. De komende jaren zet D66 in op het stimuleren

betrekken. De omgevingswet vraagt om een integrale benadering, participatie en

van meedenken, meepraten en meedoen van Leidenaren. Wij geloven

samenwerking. Dit vraagt tegelijkertijd om meer flexibiliteit van de gemeentelijke

dat dit belangrijk is voor betrokkenheid bij de stad en vertrouwen in het

organisatie. D66 grijpt de omgevingswet aan om de interne organisatie van de

lokale bestuur. Daarnaast zijn versterking van de lokale democratie en een

gemeente te verbeteren.

transparante en open gemeente speerpunten van D66.
D66 wil dat de gemeente een experiment start waarbij gemeentelijke vraagstukken

Leidenaren centraal

aan burgers en ondernemers worden voorgelegd door middel van crowdsourcing

Als je een vraag of klacht hebt voor de gemeente wil je zo snel mogelijk geholpen

of een online participatietool. Zo’n vraagstuk kan gaan over de verbetering van

worden. D66 wil dat de kwaliteit en efficiëntie van dienstverlening van de gemeente

de publieke dienstverlening of over het oplossen van publieke vraagstukken.

veel meer aansluit bij de wensen van Leidenaren. Bewoners van de stad moeten

Wij verwachten dat deze werkwijze leidt tot creatieve oplossingen en tot meer

vooraf en tijdig geïnformeerd worden over beleidsvoornemens die hen raken. In

betrokkenheid van burgers.

normale en begrijpelijke taal. Ook kan de gemeente dienstverlening verbeteren
door meer gebruik te maken van digitale en technologische ontwikkelingen,

Experimenten lokale democratie

bijvoorbeeld door het thuisbezorgen van reisdocumenten. De gemeente

Om Leidenaren meer te betrekken bij het lokaal bestuur en hun zeggenschap te

Leiden is toe aan een nieuwe, gebruiksvriendelijke website waar overheids- en

vergroten wil D66 experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie.

raadsinformatie beter vindbaar is. Voor mensen niet zo digitaal vaardig zijn, blijft

Iedere inwoner kan bijdragen aan talrijke nieuwe vormen van bestuurlijke en

dienstverlening op maat beschikbaar.

democratische vernieuwing op lokaal niveau. De burgertop en burgerbegroting
zijn in Leiden al in gang gezet. Ook bieden de huidige wijkfondsen de mogelijkheid

Meedenken, meepraten en meedoen

om betrokkenheid van bewoners te vergroten. D66 ondersteunt initiatieven zoals

Voor D66 is het vanzelfsprekend dat iedereen die dat wil, kan meepraten en

‘right to challenge’, waarbij inwoners taken van de gemeenten kunnen overnemen

meedenken over de inrichting van de buurt. D66 wil burgers en ondernemers

als zij denken dat het anders, beter, slimmer of goedkoper kan.

meer invloed geven op keuzes die de stad en inwoners raken. D66 heeft een
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D66 wil dat in de komende raadsperiode een lokale ombudsman wordt aangesteld

Digitale veiligheid

die klachten van burgers over gemeentelijke instanties of personen behandelt.

Elk jaar verwerkt de gemeente meer en meer digitale gegevens van burgers.
Steeds grotere datasets zijn het gevolg. Deze schaalvergroting vereist een uiterst

Stimulans lokale onderzoeksjournalistiek

zorgvuldige omgang met de risico’s die verbonden zijn aan digitale opslag.

Een goed werkende democratie kan niet zonder een controlerende macht.

Op initiatief van D66 is digitale klokkenluidersbeleid, ‘responsible disclosure’,

Lokale media spelen hierin een belangrijke rol. Zij controleren niet alleen het

ingevoerd. Dit zorgt ervoor dat Leidenaren zwakke plekken in de ICT-beveiliging

stadsbestuur, maar zorgen ook voor interne cohesie in een bepaald gebied.

kunnen melden. Op dit moment zijn de gemeentelijke datasystemen nog

Lokale onderzoeksjournalistiek staat echter onder druk. D66 versterkt de lokale

onvoldoende op de toekomst voorbereid. D66 investeert in het op orde brengen

democratie door de oprichting van een lokaal journalistiek onderzoeksfonds.

van gemeentelijke datasystemen zodat deze voldoende beveiligd zijn om lekken
en hacken te voorkomen. Privacyrisico’s moeten volgens een vaste methode

Een gemeente die innoveert

(een zogenaamd PIA: Privacy Impact Assessment) onderzocht worden voordat

De gemeente sluit steeds meer zaken aan op internet, het zogenaamde ‘Internet

de gemeente gegevensbestanden koppelt.

of Things for Smart Cities’. D66 wil dat Leiden als Kennisstad nadrukkelijker
deze mogelijkheden gebruikt om samen met ondernemers en burgers
innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken. D66
wil dat beveiliging bij dit soort innovatieve trajecten vanaf het begin een rol
speelt. Wij willen dat het college een progressieve en democratische visie op
de digitale samenleving ontwikkelt, waarin ook de visie van Leiden als Smart
City uiteengezet wordt.
D66 stelt data van de gemeente zoveel mogelijk via open data beschikbaar.
Zo krijgen inwoners en ondernemers de kans deze informatie te gebruiken
voor het vinden van innovatieve oplossingen en het ontwikkelen van apps voor
bijvoorbeeld beschikbare parkeerplekken of volle afvalcontainers. De open data
worden op een zorgvuldige wijze verzameld en beschikbaar gesteld conform de
open data standaarden van het Rijk.
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Samen sterker in de Leidse regio
D66 kiest bewust voor de Leidse regio, want samen staan we sterker.

dat hoeft niet met alle gemeenten tegelijk. De ene gemeente kan meer tijd

Mensen zijn niet aan gemeentegrenzen gebonden als het gaat om

nodig hebben dan de andere. We streven naar een samengaan van de vijf

wonen, werken, sporten en ontspannen. Een sterke regio met een

gemeenten in uiterlijk 2025.

krachtige economie en een goede bereikbaarheid, een kwalitatief hoog
voorzieningenniveau waar de inwoners prettig kunnen wonen, vraagt

Daarbij stelt D66 een aantal duidelijke voorwaarden:

om nauwe samenwerking. We staan in de regio voor grote uitdagingen

► Bij fusie blijft de lokale identiteit behouden en worden de voorzieningen

zoals energietransitie, klimaatverandering, veranderingen in mobiliteit

verrijkt.

en toename van de bevolking. Individuele gemeenten kunnen deze
vraagstukken niet alleen oplossen. Daarom werkt de Leidse regio sinds

► De gemeente en het gemeentebestuur blijven door bereikbaar en

een aantal jaren steeds intensiever samen. Afgelopen vier jaar zijn er

laagdrempelig aanspreekbaar te zijn dicht bij burgers staan. Wij zijn

enorme stappen gezet. Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude

voorstander van wijkgericht werken, door middel van bijvoorbeeld

en Voorschoten hebben een gezamenlijke toekomstagenda opgesteld,

aanspreekpunten en vertegenwoordiging per wijk en dorp.

er is meer overleg tussen gemeentebesturen en er is bovenal meer
vertrouwen in de regio.

► In de aanloop naar de fusie moeten de gemeenteraden hun controlerende
taak goed blijven uitoefenen. D66 vindt het belangrijk dat ook de

D66 Leiden zet in op een fusie met Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude

provincie en het Rijk bij de fusie betrokken zijn.

en Voorschoten. Wij zijn ervan overtuigd dat een fusie met deze gemeenten
het meest effectief en het meest efficiënt is om regionale uitdagingen

► De inwoners van de vijf gemeenten moeten op een actieve wijze

samen aan te gaan. Wat D66 betreft is het belangrijk dat er komende

betrokken zijn in zo’n traject.

jaren verder wordt toegewerkt naar samengaan van gemeenten, maar
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Financiële verantwoording volgt na vaststelling
door de Algemene Afdelingsvergadering.

D66

Financiën

D66 krijgt het voor elkaar
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De gemeente Leiden is op de toekomst voorbereid. Sinds 2010 is ongeveer

afvalstoffenheffing iets meer dan trendmatig te verhogen om het verlies van het

45 miljoen euro structureel bezuinigd. D66 heeft ervoor gezorgd dat bij

verdwijnen van de precarioheffing te compenseren. Wij gaan ervan uit dat dit geen

nieuwe investeringen er altijd geld wordt gereserveerd voor onderhoud

lastenstijging voor burgers tot gevolg heeft, omdat de energie- en waterrekening

en vervanging. Wij vinden het belangrijk dat wij geen rekeningen bij

voordeliger wordt.

de volgende generatie neerleggen. Hoewel de gemeente Leiden haar
begroting momenteel op orde heeft, zal de financiële uitdaging groot

Heldere doelen bij subsidie

zijn. Komende jaren staat de stad immers voor grote uitdagingen op het

In de afgelopen jaren is er kritisch gekeken naar het subsidiëren van organisaties.

gebied van verstedelijking en verduurzaming. Dit vraagt om investeringen

Bij het verstrekken van subsidies vinden wij het belangrijk dat er een

en een toekomstgericht financieel beleid.

maatschappelijke relevant doel is, er een concreet resultaat is en verwachten
wij een heldere verantwoording. Wij willen dat subsidiedoelen ‘SMART’ worden

Transparantie

gesteld. Aan het begin van de nieuwe coalitieperiode willen wij een gerichte

D66 vindt het belangrijk dat Leidenaren kunnen zien waaraan collectieve middelen

discussie voeren over wat de gemeente wel en niet subsidieert.

worden besteed. De gemeente moet dit helder inzichtelijk maken op haar
website. Wij willen dat bewoners, bedrijven en organisaties worden betrokken
bij het (financieel) beleid van de stad. Ook worden bezuinigingen in samenspraak
met de sector ingevuld.

Lokale lasten
D66 vindt dat de Leidenaar een lokaal belastingtarief mag verwachten dat past
bij de voorzieningen die een stad als Leiden biedt. Bij financiële tegenvallers
moet in eerste instantie worden gekeken naar de oorzaken van de tegenvallers,
mogelijkheden om efficiënter te werken en naar andere hervormingen en
bezuinigingen.
De afgelopen vier jaar is de onroerendezaakbelasting (OZB) in Leiden verlaagd.
D66 ontdooit de OZB en laat deze met de inflatie mee stijgen. Eind 2017 wordt
de ondergrondse precarioheffing afgeschaft. Wij kiezen ervoor om de riool- en
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D66

Het conceptverkiezingsprogramma is tot
stand gekomen door tientallen gesprekken
met leden, ondernemers, organisaties en
bewoners uit alle delen van Leiden.
De gesprekken zijn gevoerd onder leiding van
de Verkiezingsprogrammacommissie.

