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INLEIDING 

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 wil het CDA, in nauwe samenwerking 

met de Christen Unie en het SGP, het verschil maken. Onze visie op de samenleving is nog 

steeds actueel. Sterker nog: deze tijden worden gekenmerkt door meer behoefte aan ruimte 

voor maatschappelijk initiatief, aan meer behoefte aan saamhorigheid, maar ook door 

economische tegenwind. Wij staan midden tussen de mensen. Als CDA gaan wij er vanuit dat 

mensen samen heel veel kunnen; dat mensen naar elkaar om willen zien. Centraal staat dat je 

niet voor jezelf maar ook voor een ander leeft. Daar past geen anonieme buurt bij en geen 

gemeente die alles voor ons regelt. De waarden en normen van de bijbel vormen hiervoor de 

basis en zijn de inspiratiebron voor ons politiek handelen. Het CDA kiest bewust partij voor 

de dienstbare samenleving en gelooft in het oplossende vermogen van mensen en organisaties 

zelf. Het gemeentebestuur is gericht op een vreedzaam samenleven en vult die rol in door 

zichtbaar en bereikbaar te zijn. 

Extra taken als begeleiding, langdurende zorg in de thuissituatie en de jeugdzorg, maar dan 

wel met een flinke bezuiniging, komen op de gemeente af. Het zal een grotere druk op onze 

begroting geven.  

 

Als CDA willen wij daarvoor vijf bewegingen in de Leiderdorpse samenleving inzetten: 

A. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving. 

B. Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden. 

C. Van nazorg naar voorzorg: voorkomen is beter dan genezen. 

D. Van polarisatie naar participatie: mensen samen brengen via werk en school. 

E. Van verbruiken naar waarderen: niet alles van waarde is in geld uit te drukken. 

 

A. Van vrijblijvend naar betrokken 

1. Inwoners stellen prioriteiten rond veiligheid.  

 Het college gaat in gesprek met inwoners om drie prioriteiten per wijk vast te  

 stellen. Deze worden indien mogelijk binnen een jaar aangepakt. Zo wordt gericht  

 gewerkt aan een groter veiligheidsgevoel en leefbaarheid. 

 

2. Vrijwilligers. 

 Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de Leiderdorpse samenleving. Zij zijn actief 

 binnen scholen, organisaties, kerken en verenigingen. De gemeente ondersteunt deze  

 vrijwilligers zo veel als mogelijk en benut hun potentieel bij voorbereiding en  

 uitvoering van beleid. De vrijwilligersverzekering blijft behouden. 

 

3. De maatschappelijke stage behouden. 

 Hoewel het kabinet de maatschappelijke stage wil afschaffen, wil het CDA deze juist 

 behouden. Het brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de 

samenleving. De gemeente zoekt samen met scholen en instellingen naar een zinvolle 

invulling van de lokale stage en ondersteunt dit met een budget. 

 

4. Speelgelegenheden. 

Kinderen en (groot)ouders uit de omgeving van een speelgelegenheid worden altijd 

betrokken bij wijzigingen en/of aanpassingen aan en bij speelgelegenheden. 

 

5. Beheer maatschappelijke functies. 

Wijk- en buurtvoorzieningen floreren wanneer inwoners zelf het beheer organiseren,

 en indien mogelijk ook uitvoeren. De gemeente zorgt voor een passende vergoeding. 

 

6. Groenonderhoud 



 Het groenonderhoud dient op een hoger peil te worden gebracht. Het omvormen van 

 plantsoenen tot “gazon” dient te worden gestopt. 

 

 

7. Helpen bij fondsenwerving 

 De gemeente schept de voorwaarden  dat bewonersgroepen, verenigingen, algemeen 

nut beoogde instellingen of andere initiatiefnemers elkaar kunnen ondersteunen bij 

fondsenwerving. 

 

8. Samenwerken voor cultuur. 

 Het in stand houden van podiumkunsten en musea is in de eerste plaats een opgave 

 voor de centrumgemeente Leiden, waarvoor zij extra geld krijgt. Het CDA is  

 voorstander van koppeling van deze  grote instellingen aan kleinere voorzieningen in  

 Leiderdorp. Plaatsen met een duidelijke cultuurhistorische waarde blijven behouden en  

 worden goed op de kaart gezet. 

 

9. Voorlichting. 

 Dienstverlening en digitale informatie moet makkelijk vindbaar zijn, ook voor  

 mensen met een beperking. De gemeentelijke website dient te voldoen aan het 

 waarmerk drempelvrij en de berichten in “Gemeente aan huis” blijven bestaan. 

 Als de mening van de burger gevraagd wordt, dan wordt ook concreet gemaakt 

 wat er op welk moment met deze inbreng wordt gedaan. 

 

10. Regionale samenwerking. 

 Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. Samenwerking met andere 

 gemeenten is dan een goede optie om als gemeente op een efficiënte manier kwaliteit 

te kunnen blijven leveren. Het CDA vindt dat bij voorkeur met zoveel mogelijk 

dezelfde partners moet worden samengewerkt en met name met gemeenten in de 

Leidse Regio. 

 

11. Zelfstandigheid. 

 Zelfstandigheid van Leiderdorp staat bij het CDA voorop. Groot, groter, grootst is  

voor het CDA niet altijd de oplossing voor alle problemen. Nauwe intergemeentelijke  

samenwerking ziet het CDA als een mogelijke oplossing voor het versterken van de  

bestuurskracht.  

Uitgangspunt voor het CDA is: wat is het beste voor de inwoners van Leiderdorp,waarbij 

het huidige voorzieningenniveau en het groene karakter gehandhaafd blijft of wordt 

versterkt. 

 

 

B. Van grenzen naar ruimte 
1. Maatschappelijk betrokken ondernemen. 

 Betrek als gemeente Leiderdorp ondernemingen bij sociale uitdagingen en geef als  

 gemeente zelf het goede voorbeeld. Het CDA denkt hierbij aan: sponsoring, voorlichting 

 op scholen, hulp bij voorkomen van schulden, het re-integreren van jonggehandicapten,  

 herintreders en/of langdurig werklozen. 

 

2. Toeristenbelasting. 

 Gebruik de toeristenbelasting met name voor promotie van Leiderdorp met haar Groene 

 Hart (Boterhuispolder en Achthovenerpolder) en haar waterrecreatie. 

 

3. Subsidies. 

 Subsidies aan instellingen worden voor meerdere jaren in plaats van eenmaal per jaar 



toegekend, zodat er zekerheid bij deze instellingen bestaat. Het CDA vindt dat bij 

toekenning van subsidies de vraag centraal moet staan: wat is het effect van het geld?, In 

tegenstelling tot: zijn de regels gevolgd? 

 

 

4. Passende nieuwbouw. 

 Nieuwbouw moet passend zijn bij het karakter van Leiderdorp. Als er gebouwd kan  

 worden, moet dit voornamelijk voor starters zijn. 

 Kleine bedrijvigheid in of bij een woning moet niet belemmerd worden door ruimte- 

lijke regels. Dit geldt ook voor aan- en uitbouwen aan bestaande woningen om beter te 

kunnen voldoen aan wonen met zorg aan huis. 

 

5. Verkeer en 30 kilometer gebieden. 

 Het CDA stelt als ambitie: géén verkeersdoden in 30 kilometergebieden en woonerven, 

 geen ernstig gewonden op schoolroutes. Gevaarlijke verkeerssituaties rond schoolroutes  

 worden geëlimineerd. De infrastructuur moet het logisch maken dat in woonwijken de  

 snelheden onder de 30 kilometer per uur liggen. Doorgaand- en vrachtverkeer wordt zo  

 veel mogelijk buitenom over de provinciale weg geleid. Snelheidscontroles binnen de  

 bebouwde kom worden gericht ingezet.  

 

6. Openbaar vervoer. 

 De bereikbaarheid van Leiderdorp met het openbaar vervoer dient te worden verbeterd. 

Een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)verbinding met station Leiden krijgt prioriteit. 

De gemeente formuleert meer nadrukkelijk de overige wensen voor verbetering.  

 

7. Kindvriendelijke gemeente. 

 Kinderen moeten buiten kunnen spelen. Het CDA vindt het daarom van belang dat elke  

 buurt (met name in buurten met hoogbouw) beschikt over een goede en veilige  

 speelgelegenheid. De afbraak van bestaande speelruimten moet worden gestopt. De  

 inrichting vindt in overleg met de kinderen en (groot)ouders uit de buurt plaats. 

 

 

C. Van nazorg naar voorzorg 
1. Vereenzaming tegengaan. 

 Het CDA zet in op het betrekken van ouderen bij activiteiten om vereenzaming tegen te 

 gaan. Huisbezoek met actieve voorlichting aan 75-plussers is hierbij een goed middel. 

De ouderenbonden, kerken, Pluspunt, vrijwilligers, mantelzorgers en jongeren spelen  

hierbij een grote rol. Daarnaast steunt de gemeente initiatieven, die contacten met  

ouderen tot stand brengen of onderhouden. 

 

2. Mantelzorgers ontlasten. 

 Ondersteuning van mantelzorgers door respijtzorg (mantelzorger vrijaf), emotionele en 

 praktische hulp wordt door de gemeente geactiveerd. Als gevolg van de nieuwe taken 

 voor de gemeente op het gebied van begeleiding en persoonlijke verzorging is de inzet 

 van vrijwillige hulp belangrijk. Voor lijfsgebonden zorg is ten alle tijde professionele 

 hulp beschikbaar. 

 

3. Buurtzorg. 

 Zorg moet zo dicht mogelijk bij huis worden georganiseerd. Zorg op buurtniveau maakt  

 het mogelijk om de eigen kracht van onze inwoners te stimuleren en de directe buren en  

 vrienden te betrekken. 

 

4. Jeugdbeleid en jeugdzorg. 

 Het CDA ziet lokaal jeugdbeleid als hét startpunt voor het voorkomen van veel sociale 

 problemen in de toekomst. Het accent van de jeugdzorg (vanaf 2015 een gemeentelijke 



 taak) moet liggen op het voorkomen van problemen en vroegtijdige signalering als er iets 

 mis gaat.  

Het op peil houden van jeugdvoorzieningen zoals kinderopvang, jeugdgezondheidszorg,  

scholen, sportclubs en jongerenwerk inclusief Dwars voorkomt dat veel jongeren gebruik 

moeten maken van jeugdzorg.  

De gemeente grijpt de kans om het totaal aan instellingen rond de jeugdzorg op elkaar af  

te stemmen (Eén gezin, één plan).  

 

5. Ondersteuning van ouders. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt laagdrempelige en slagvaardige opvoed-

ondersteuning. Daarnaast kan zij, op basis van regionale afspraken, de coördinatie 

verzorgen van de jeugdzorg bij meer complexe problematiek. Het centrum stimuleert ook 

contacten tussen ouders die elkaar behulpzaam kunnen zijn. Specifieke aandacht, via 

voorlichting en ondersteuning, moet er zijn voor jongeren die al vroeg een kind krijgen, 

zodat zij zelfstandig voor hun kind kunnen zorgen. 

 

6. Jongeren en sport. 

Deelname aan sport van jongeren is gezond en gaat overgewicht tegen. Daarnaast 

bevordert het de teamgeest en het zich inzetten voor elkaar. Het CDA wil 

jeugdlidmaatschap stimuleren en daar waar nodig bijzondere bijstand inzetten. 

 

7. Jongerenlintje. 

 Het CDA pleit voor het instellen van een jaarlijks jongerenlintje uit te reiken op de  

gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Kinderen en jongeren die zich actief hebben ingezet 

voor de Leiderdorpse samenleving worden zo in het zonnetje gezet en bedankt voor hun 

inzet. 

 

8. Bewegen in de buurt. 

De openbare ruimte dient zoveel mogelijk uitnodigend te worden ingericht om een (korte) 

wandeling te kunnen maken. Waar mogelijk worden diverse routes aangegeven waarbij 

voldoende zitbankjes voor ouderen aanwezig zijn. Bij speelgelegenheden worden 

ontmoetingsplaatsen ingericht om de cohesie in de buurt te bevorderen. 

 

9. Alcoholbeleid. 

Bij veel gevallen van overlast speelt alcohol een rol. De leeftijdsgrens van 18 jaar voor 

aankoop van alcohol wordt streng gehandhaafd in samenspraak met winkeliers, horeca en 

(sport)verenigingen. De gemeente zal een proactief beleid voeren om problematisch 

alcoholgebruik onder de 18 jaar tegen te gaan. 

 

10. Vandalisme. 

Om onze inwoners bewust te maken van de impact van vandalisme wordt ieder kwartaal 

een overzicht gepubliceerd van de gemaakte herstelkosten. De gemeente zorgt ervoor dat 

vernielingen zoveel als mogelijk binnen drie werkdagen worden hersteld. Er wordt 

aangifte gedaan bij de politie en de schade wordt verhaald op de daders. Er worden  

gerichte maatregelen genomen tegen overlast veroorzakende jongeren. 

 

11. Hondenbeleid. 

 Bij hondenbeleid gaat het vooral om het gedrag van de baasjes. Zij dienen hondenpoep 

 op te ruimen en hun hond weg te houden van kinderspeelplaatsen. De hondenbelasting 

 moet gebruikt worden voor voorzieningen voor honden en handhaving.  

 

12. Dierenwelzijn. 

Niet alleen honden maar ook alle andere (huis)dieren en ook die in het wild leven, zoals  

egels, hermelijn, bunzing etc., hebben recht op zorg, veiligheid en zo veel mogelijk een 



eigen (buiten)ruimte zodat zij in een natuurlijke omgeving kunnen leven. Bij calamiteiten 

behoort het regionale dierenasiel voor opvang te zorgen. 

 

 

 

 

13. Openbare orde en veiligheid. 

 Onze inwoners dienen zich veilig te voelen in hun directe leefomgeving. Om deze  

 veiligheid te creëren en te garanderen zorgt de gemeente voor een intensieve  

 samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer, gezondheids- en welzijnorganisaties,  

 woningbouwcorporaties, inwoners en andere partners in de lokale veiligheidsketen. De  

 buitengewoon opsporingsambtenaren krijgen de grootst mogelijke bevoegdheden. 

 

14. Brandweer 

 Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer. Ze kennen de omgeving, zorgen voor  

 betrokkenheid en houden de brandweerzorg betaalbaar. Het CDA wil dat de jaarlijkse 

brandweerrapportages inzicht verschaffen in het wel en wee van de lokale vrijwilligers. 

 

15. Rampenbestrijding. 

 Een goede gecoördineerde hulpverlening bij rampen is een wettelijke taak van de  

 gemeentelijke organisatie. Het gemeentelijk rampenplan en bijbehorende deelplannen  

 vormen hiervoor de basis. Het CDA vindt dat de gemeente zich optimaal moet  

 voorbereiden op deze “crisisbeheersing”. Er moet dus voldoende personeel en geld  

 beschikbaar zijn om zowel lokaal als regionaal te oefenen ter voorbereiding op incidenten  

 en rampen.  

 

16. Openbare ruimte. 

 Het CDA streeft naar goed onderhouden wegen en veilige fiets- en wandelroutes met 

verkeerslichten, die zijn afgesteld op het verkeersaanbod. De belijning, met name van de 

zebrapaden, dient op orde te zijn.  

 

 

D. Van polarisatie naar participatie 
1. Maatschappelijke ondersteuning. 

 Het gemeentelijk WMO-beleid is gebaseerd op drie uitgangspunten: iedereen doet mee; 

 door preventie en vroege signalering problemen voorkomen; problemen waar nodig 

 oplossen door individuele ondersteuning. Zowel zorg in natura als een persoonsgebonden 

 budget staan hiervoor ter beschikking. 

 

2. Schuldhulpverlening. 

 De economische situatie raakt alle lagen van de bevolking. Het CDA vindt dat de  

 gemeente dient te zorgen voor tijdige ondersteuning bij schuldhulpverlening zodat  

 mensen niet dieper in de problemen komen. Hierbij dient de kerngedachte te zijn dat 

 de verantwoordelijkheid van de individuele burger wordt gestimuleerd. 

 

3. Zorgbehoefte, de menselijke maat. 

 Het CDA vindt dat waar iemand mee geholpen is leidend moet zijn, en niet waar iemand 

recht op heeft. Hierbij wordt rekening gehouden met de betrokkenheid van familie en  

maatschappelijke verbanden. Zo kunnen kosten worden bespaard, waardoor het aanbod  

voor iedereen bereikbaar blijft. 

 

4. Weer aan het werk. 

 Werkloosheid is een groeiend probleem. Toch blijft werk de meest belangrijke factor om 

 erbij te horen. Dit geldt ook voor mensen met een beperking.  

Het CDA vindt: of je bent aan het werk of je levert een bijdrage aan de samenleving door  



vrijwilligerswerk of dagbesteding. Meer mensen zullen op een effectieve manier van  

bijstand naar nieuw werk begeleid moeten worden. 

 

 

 

 

5. Jeugdwerkloosheid. 

 De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft voor ons prioriteit. Om jongeren uit een  

 uitkering te houden, wordt ingezet op training, scholing en werkervaringsplaatsen. Er  

 worden afspraken gemaakt over de plek die jongeren krijgen als zij de entreetoets in het  

 MBO niet halen, want zonder diploma schoolverlaten is voor het CDA geen optie.  

 

6. Tegenprestatie. 

 De gemeente verplicht mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, en niet in een 

 re-integratietraject zitten, tot het leveren van een tegenprestatie, bijvoorbeeld in de vorm 

 van vrijwilligerswerk. Met persoonlijke situaties dient wel rekening te worden gehouden. 

De gemeente zorgt voor het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met het 

bedrijfsleven, een voorwaarde voor het begeleiden van mensen van bijstand naar werk.  

 

7. Schoolgebouwen. 

 Het CDA streeft, in samenspraak met schoolbesturen, naar multifunctioneel gebruik van  

 schoolgebouwen; een brede buurtschool als spil in de wijk, die ook ’s avonds en in het  

 weekend zo optimaal mogelijk gebruikt wordt. 

 

8. Scholen. 

 Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Het CDA vindt  

 het van belang dat de diversiteit aan scholen in Leiderdorp behouden blijft. De gemeente  

 blijft leerlingenvervoer mogelijk maken, zodat kinderen passend onderwijs kunnen  

 volgen dat aansluit bij hun identiteit. 

 

9. Ondernemersfonds. 

 In 2015 zal de nieuwe wet op de Bedrijfs Investerings Zones (BIZ) van kracht worden. 

 De gemeente ondersteunt ondernemers bij het vormen van een BIZ. 

 

10. Bedrijfsterreinen 

 Het CDA erkent het gevaar dat door een tekort aan bedrijfsterreinen de economische 

 kracht van de Leidse regio wordt aangetast. De gemeente Leiderdorp moet daarom oog  

 hebben voor alternatieven. 

 Het CDA is geen voorstander van vermenging van de woonfunctie met andere functies op 

 bedrijfsterreinen. 

 

 

E. Van verbruiken naar waarderen 
1. Burgerschap. 

 Voor de wet is iedereen gelijk en heeft iedereen dezelfde rechten. In het omgaan met 

 elkaar is wederzijds respect dan ook de norm. Daarnaast zijn zelfwerkzaamheid, het  

 vermijden van afhankelijkheid (ieder zet zich in naar vermogen), betrouwbaarheid 

 en persoonlijke keuzes punten waar iedereen aanspreekbaar op is. 

 

2. Koopzondagen. 

Voor velen is de zondag een dag van gezamenlijke ontspanning, familie- en vrienden- 

bezoek en reflectie. Daar horen zo min mogelijk koopzondagen bij. De kleine 

middenstand wordt hierdoor met extra kosten opgescheept en heeft een rustdag minder.  

Er moet geen tweedeling in de samenleving ontstaan. 

Het CDA stelt voor een evaluatie onder de kleine middenstand te houden en opnieuw 



te bezien of alle zondagen in Leiderdorp, als koopzondag, opengesteld dienen te worden.  

 

 

 

 

 

3. Groen en natuur 

 Het cliché dat kinderen vaak niet weten waar ons voedsel vandaan komt gaat helaas maar 

 al te vaak op. Daarom pleit het CDA voor het in stand houden van de schooltuinen, de  

kinderboerderij en het Milieu Educatief Centrum. De Heemtuin moet behouden blijven 

en blijvende aandacht krijgen.  

 

4. De polders. 

 Bijna 45 % van het Leiderdorpse grondgebied ligt in het Groene Hart. Nu de  

 Boterhuispolder gedeeltelijk opengesteld is voor rustige recreatie, vindt het CDA 

dat de volgende stap de Achthovenerpolder dient te zijn. De inrichting en het beheer van 

het Weteringpark moet nu snel ter hand worden genomen. Voor het HSL-gebouw naast 

de rijksweg A4 dient een passende bestemming te worden gevonden. 

 

5. Zwerfafval. 

 Door het CDA-initiatief om de containers zoveel als mogelijk ondergronds te plaatsen is 

 het storende effect hiervan grotendeels weggenomen. Zwerfafval zowel naast deze  

 containers als ook elders dient te worden aangepakt. De vergoeding die de gemeente  

 krijgt voor het bestrijden van zwerfafval uit de overeenkomst verpakkingen 2013-2022 

 dient hiervoor te worden ingezet. 

 

6. Sport. 

 Sporten en bewegen zijn van groot belang voor Leiderdorp. Tussen de verenigingen en 

de gemeente bestaan veel van elkaar afwijkende afspraken. Het CDA vindt dat er voor  

alle verenigingen gelijkwaardige afspraken dienen te komen. Het uiteindelijke doel wordt 

dat verenigingen zoveel als mogelijk geheel zelfstandig gaan functioneren. 

 

7. Financiën. 

 Solide financieel beleid is voor het CDA uitgangspunt. De stagnatie in de economische 

 groei dwingt tot het maken van keuzen die in het jongste verleden niet aan de orde waren. 

 Te moeten leren leven met minder is niet eenvoudig wanneer men jarenlang aan meer  

 gewend is geraakt. Nu ook voor de gemeente de financiële ruimte zal afnemen, valt niet  

 te ontkomen aan heroverweging van sommige gemeentelijke taken. 

 


