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I. Waar staat GroenLinks voor? 
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GroenLinks heeft niet één leidende ideologie of maatschappijtheorie, maar wel enkele 
idealen. Het hebben van een visie die open is, beweeglijk en vatbaar voor correcties, zorgt er 
voor dat GroenLinks zich niet overgeeft aan de waan van de dag. Steeds weer wordt 
geprobeerd over de horizon heen te kijken.  
 
De idealen van GroenLinks laten zich in enkele woorden vangen: democratie, duurzaamheid, 
respect voor natuur en milieu, sociale rechtvaardigheid en zelfontplooiing.  
 
De doelstellingen van GroenLinks zijn: 
 
 een democratische rechtstaat, waarin individuele vrijheid en de vrijheid van organisatie 

gewaarborgd zijn en alle ingezetenen gelijke politieke rechten hebben; 
 een leefbaar milieu en herstel van het ecologisch evenwicht, in het besef dat natuurlijke 

hulpbronnen eindig zijn; 
 rechtvaardige verdeling van macht, kennis, bezit, arbeid en inkomen, zowel in Nederland 

als op wereldschaal; 
 het recht van ieder mens op persoonlijke ontplooiing, een behoorlijke bestaanszekerheid, 

goede huisvesting en toereikende gemeenschapsvoorzieningen; 
 verzet tegen uitbuiting en onderdrukking van personen, groepen en volkeren. 
 
Zowel groene als linkse politiek hebben elk een zelfstandige waarde. Maar er is ook sprake 
van verwantschap. Groene politiek gaat over de ecologische voorwaarden die aan productie 
en consumptie gesteld moeten worden. Linkse politiek gaat over de maatschappelijke 
omstandigheden waaronder mensen produceren en consumeren en over de verdeling van 
welvaart en ontplooiingsmogelijkheden. Een effectieve milieupolitiek zal verbonden moeten 
worden met linkse doelstellingen. Een groene politiek vraagt om een mondiale herverdeling 
van welvaart. Armoede, gebrek aan kennis, winning van delfstoffen en roofbouw op bos- en 
landbouwgrond leiden in ontwikkelingslanden tot milieuvernietiging. Daarnaast zal groene 
politiek de materiële consumptiemogelijkheden in het Westen beperken. Wanneer de koek 
kleiner wordt, wordt het verdelingsvraagstuk, en daarmee linkse politiek, belangrijker. 
Linkse politiek betekent ook solidariteit met toekomstige generaties. Mensen van nu kunnen 
de ontplooiings- en levenskansen van hun kinderen niet opofferen aan hun eigen kansen. Een 
consistente linkse politiek met oog voor de belangen van toekomstige generaties, vereist een 
groene en duurzame politiek. 
Groen en Links horen zo bij elkaar. Toch kunnen beide doelstellingen soms op gespannen 
voet met elkaar staan. Om dit te voorkomen heeft GroenLinks een heldere keuze gemaakt: het 
economisch beleid is niet langer bepalend voor de inhoud van het milieubeleid, maar 
ecologische politiek bepaalt de grenzen van het economisch beleid.  
 
Duurzaamheid is de groene draad in onze droom over de toekomst. Uitgangspunt is het besef 
dat middelen (zoals geld) en grondstoffen eindig zijn, dat energie zuinig gebruikt en 
duurzaam geproduceerd moet worden en dat schone lucht, water en grond de basis zijn van 
ons bestaan en van een bestaan in gezondheid. 
Ook waar het de samenleving betreft is duurzaamheid ons uitgangspunt. GroenLinks staat 
voor een zorgzame gemeenschap, waarin uitsluiting voorkomen wordt en iedereen de kans 
krijgt mee te doen, zo nodig met een steuntje in de rug. Waar de sterkeren hun kracht inzetten 
voor de zwakkeren. 
 
 
II. Verkiezingsprogramma 
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Burger en gemeente 
 
GroenLinks wil tot nieuwe verhoudingen komen tussen de gemeentelijke overheid en de 
burgers. Wij willen bereiken dat het bestuur van de gemeente in handen komt van de 
gemeentelijke overheid en de burgers samen. Wij introduceren hiermee het begrip BOS 
(Burgers en Overheid Samen).                          
Het doel daarvan is om er met elkaar voor te zorgen dat de publieke voorzieningen in onze 
gemeente nog beter worden afgestemd op de wensen van de burgers. Op die manier willen wij 
de kaalslag in de publieke voorzieningen voorkomen die dreigt als gevolg van de 
(crisis)bezuinigingen die door het Rijk de komende jaren zullen worden doorgevoerd ten 
koste van de gemeentelijke begroting.   
Met BOS beogen we Leiderdorpers en de gemeentelijke medewerkers op alle mogelijke 
terreinen en manieren met elkaar om de tafel te krijgen met als doel met elkaar 
samenwerkingsverbanden te vormen teneinde voorzieningen overeind te houden en 
kwalitatief te verbeteren. Met BOS streven wij naar een mentaliteitsvernieuwing waarbij het 
ouderwetse gelddenken en het verouderde idee dat de overheid alle publieke taken op zich 
neemt en ons tuintje schoonhoudt, plaatsmaakt voor het nieuwe: de menselijke maat waarbij 
het gaat om samen doen en samen werken en samen verantwoordelijkheid nemen voor de 
publieke zaak. Gemeente en burgers zullen elkaar door BOS veel beter leren kennen en beter 
leren begrijpen. Niet alleen zullen gebruikers van publieke voorzieningen daarvan profiteren, 
het gehele leven zal bij ons in het dorp daarmee ook een stuk leuker, vrolijker, interessanter 
en socialer worden. Wij rekenen daarbij op talenten, kennis en vaardigheden van de burgers 
en kijken ernaar uit om nauw met hen samen te werken en nieuwe ervaringen op te doen. 
 
GroenLinks wil: 
 

 met elkaar van BOS een succes maken; 
 in dit kader het werk van vrijwilligers opwaarderen naar de functie van Community 

Managers (dit zijn Leiderdorpers die in hun vrije tijd hun expertise professioneel voor 
de gemeenschap inzetten en zaken zo veel mogelijk zelf organiseren en   aanpakken 
met ondersteuning van de Gemeente. Hierbij is van belang dat Gemeente en politiek 
accepteren dat Community Managers geen ambtenaren zijn aan wie zij leiding en 
sturing geven, maar vrije professionals die in constructief overleg met de Gemeente 
ook zelfstandig beslissingen nemen en hun werk doen). 

  
 
Bestuurlijke toekomst en regionale samenwerking 
 
Het bestuur moet zo dicht mogelijk bij de burger staan. De huidige schaal van Leiderdorp is 
hiervoor prima. GroenLinks wil daarom geen fusie van Leiderdorp met een andere grote 
gemeente of met diverse andere gemeenten (wellicht wel met Zoeterwoude). Een gemeente 
moet in het belang van haar burgers haar taken adequaat en met een goede kwaliteit uitvoeren. 
Voor sommige taken geldt echter dat ze zo complex zijn dat ze beter in een groter verband, 
samen met andere gemeenten, kunnen worden uitgevoerd.  
 
Leiderdorp kent inmiddels tal van samenwerkingsverbanden, zowel op uitvoerend als op 
beleidsvoorbereidend en bestuurlijk niveau. Een probleem met samenwerkingsverbanden kan 
zijn dat de democratische controle moeilijker is. De Raad van één gemeente kan niet meer in 
haar eentje beslissingen in dergelijke samenwerkingsverbanden nemen, maar moet rekening 
houden met andere gemeenten.  
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In de onlangs vastgestelde gemeentelijke Toekomstvisie is gekozen voor Leiderdorp als een 
zelfstandige gemeente, die zich richt op bestuurlijke samenwerking in Holland Rijnland. 
Daarbij ligt voor onze gemeente de nadruk op samenwerking met de Leidse regio. 
 
GroenLinks wil: 
 
 dat Leiderdorp een zelfstandige gemeente blijft; 
 dat er per taak wordt gekeken op welke schaal die het beste kan worden uitgevoerd;  
 dat in bestuurlijke samenwerkingsverbanden de democratische legitimiteit wordt 

gewaarborgd;  
 dat het samenwerkingsbeleid duidelijker met burgers wordt gecommuniceerd.  
 
Sociaal-maatschappelijk beleid 
 
Sociaal beleid draait om het ondersteunen van diegenen die het op sociaal gebied (opvoeding, 
werk, huisvesting, inkomen) moeilijk hebben en die niet op eigen kracht mee kunnen in de 
maatschappij; kortom het bieden van een vangnet op deze terreinen. Hierbij gaat het om 
kinderen die zich niet zonder hulp tot krachtige, zelfstandige volwassenen kunnen 
ontwikkelen, om mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of chronische ziekte 
die hulp nodig hebben, om ouderen die mogen verwachten niet in de steek gelaten te worden 
en om werklozen die tijdelijk niet op eigen kracht verder kunnen. 
De landelijke overheid wil per 1 januari 2015 met name de jeugdzorg, de verzorging en 
ondersteuning van chronisch zieken, gehandicapten en de meeste psychiatrische patiënten, 
plus de reïntegratie van werklozen en arbeidsongeschikten verdragen naar de gemeenten. Dit 
omdat gemeenten dichter bij de burger staan. Het Rijk wil op deze manier echter ook 
bezuinigen.  
GroenLinks vindt het een goede ontwikkeling dat de uitvoering van wetten op sociaal gebied 
door gemeenten plaatsvindt. Dat geeft veel betere mogelijkheden aan de burgers die het 
betreft en de organisaties die hen vertegenwoordigen daar invloed op uit te oefenen. 
GroenLinks zal zich er voor inzetten dat de gemeente Leiderdorp deze burgers actief benadert 
voor het meedenken in de uitvoering van het beleid op deze onderdelen. Daar heeft 
Leiderdorp bij de uitvoering van de WMO al ervaring mee opgedaan. Maar GroenLinks heeft 
ook kanttekeningen bij deze ontwikkeling. Er wordt door het Rijk bezuinigd op deze 
activiteiten waardoor er een beroep wordt gedaan op mantelzorgers, zoals familie, vrienden en 
buren om mogelijke problemen op te vangen. Veel mensen zijn gedwongen werk en zorg voor 
hun dierbaren, zoals jonge kinderen of hulpbehoeftige ouderen, te combineren. Dat lukt niet 
altijd. GroenLinks pleit er daarom voor dat de gemeente samen met de betrokkenen dit 
probleem in kaart brengt en zoekt naar vormen waar zowel cliënten, als mantelzorgers en de 
gemeente tevreden over zijn. Op deze manier moet worden voorkomen dat door de 
bezuinigingen mensen dadelijk niet de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben en alsnog 
‘buiten de boot vallen’. 
 
Wij willen dat mensen met een laag inkomen of een uitkering betere mogelijkheden krijgen 
om aan het sociale en maatschappelijke leven in Leiderdorp deel te nemen en dat de 
mogelijkheden voor minima in Leiderdorp niet verschillen van die in Leiden. 
Wij vinden dat welzijnswerk en armoedebestrijding aan de ‘bron’ moet beginnen en zullen 
daarom versterkt inzetten op alle activiteiten die aan de voorkant, daar waar kan worden 
voorkomen dat het mis gaat, ingezet kunnen worden. Daarnaast is het helpen van mensen die 
werkloos worden bij het vinden van werk een van de belangrijkste aandachtspunten. Helaas 
zullen wij  moeten accepteren dat echt economisch herstel nog een tijd op zich zal laten 
wachten. Daarom is het heel belangrijk dat mensen die geen betaalde baan hebben zo snel 
mogelijk weer aan het werk kunnen en als dat niet kan zo snel mogelijke een zinvolle 
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dagbesteding verkrijgen, bijvoorbeeld door zich aan te melden als Community Manager of als 
vrijwilliger in te zetten bij een van de vele verenigingen die Leiderdorp kent. Wat betreft de 
emancipatie van vrouwen kunnen we in Nederland nog heel veel doen. GroenLinks blijft zich 
inzetten voor emancipatie van vrouwen.  
 
GroenLinks wil: 
 
 dat de gemeente Leiderdorp al degenen die betrokken zijn bij de vorming van nieuwe 

arrangementen in de zorg en t.a.v. de arbeidsmarkt actief benadert voor het meedenken 
in de uitvoering van het beleid op deze onderdelen; 

 dat de gemeente samen met alle betrokken bij de mantelzorg de problematiek ten 
gevolge van de Rijksbezuinigingen in kaart brengt en zoekt naar vormen waar zowel 
cliënten, als mantelzorgers en de gemeente tevreden over zijn; 

 afspraken maken met Leiderdorpse ondernemers om een voorbeeldgemeente te worden 
op het gebied van combineren van zorg en werk; 

 een pas invoeren waarmee minima veel flexibeler dan het nu het geval is korting kunnen 
krijgen bij allerlei activiteiten zoals sport, cursussen, bibliotheken, kunst en cultuur, 
theater en uitgaan, recreatie, activiteiten voor jongeren en activiteiten voor ouderen;   

 regelingen voor minima gelijktrekken met overeenkomstige regelingen In Leiden;  
 dat er ook in Leiderdorp een opslagruimte en een vestiging van de voedselbank 

gerealiseerd wordt;  
 dat er voldoende geld beschikbaar blijft om mensen aan het werk te helpen en dat er 

aandacht is en blijft voor vrijwilligersbeleid en de mogelijkheden die dit biedt voor 
mensen die even geen betaald werk hebben. 

 
 
Milieu, afval, groen en klimaat  
 
In Leiderdorp hebben we door het vele autoverkeer rond (A4) en door (Engelendaal) ons dorp 
te maken met hoge fijnstofconcentraties en een grote geluidbelasting. Voor de inwoners van 
Leiderdorp, hun welbevinden en hun gezondheid is het van groot belang dat de luchtkwaliteit 
wordt verbeterd en de geluidsoverlast (door verkeer en evenementen) wordt teruggedrongen.    
 
Daarnaast vinden we  dat we in onze gemeente zo weinig mogelijk CO2 moeten uitstoten. 
Energiebesparing en het zo veel mogelijk gebruik maken van duurzame energie (zon en wind, 
afvalvergisting, etc.) kunnen hieraan bijdragen. De gemeente kan hierin een belangrijke rol 
spelen, zowel t.a.v. haar eigen energiegebruik als t.a.v. het stimuleren van maatschappelijke 
organisaties (zoals bijvoorbeeld de woningbouwcorporatie) om te komen tot energiebesparing 
en omschakeling.  
 
Verder moeten we zo weinig mogelijk afval produceren en hergebruik van afval zo veel 
mogelijk bevorderen. Hieraan is de afgelopen jaren al hard gewerkt doordat we  het plastic 
afval gescheiden in verzamelcontainers kunnen aanleveren. Ook worden bij alle flats 
inmiddels ondergrondse containers voor het huisvuil gerealiseerd. Dit beperkt het vele 
zwerfvuil en voorkomt het dumpen van afval door anderen dan de bewoners. Het beter 
scheiden van afval verhoogt niet alleen de kansen op betere recycling, maar leidt ook nog 
eens tot lagere reinigingskosten.  
 
De Houtkamp (met de Heemtuin), de Bloemerd (met de sportvelden en de natuurspeeltuin) en 
de Boterhuis- en Achthovenerpolder zijn belangrijke schakels in de gemeentelijke ecologische 
hoofdstructuur en belangrijke plekken in ons dorp om te kunnen recreëren. Zij dienen dus 
adequaat te worden onderhouden en te worden behouden. Om ook onze kinderen liefde voor 
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de natuur bij te brengen zijn ook voorzieningen als kinderboerderij, de schooltuinen en het 
Milieu Educatief Centrum (MEC) van groot belang. 
Het groenonderhoud moet gericht zijn op behoud en bevordering van soortenrijkdom in 
planten en dieren (met name ook bijenvriendelijk worden uitgevoerd). Op initiatief van 
GroenLinks is inmiddels besloten met het gebruik van RoundUp te stoppen. Uitbreiding van 
een dergelijk verbod naar andere bestrijdingsmiddelen ligt nu voor de hand. Het is inmiddels 
gemeentelijk beleid om alle oevers in Leiderdorp als natuurlijke oevers in te richten. Deze 
natuurlijke oevers verdienen dan wel met name in het broedseizoen de nodige bescherming 
omdat zij natuurlijk als broedplaatsen gaan functioneren. 
 
GroenLinks wil: 
 
Uitvoering vastgesteld beleid: 
 een snelle en adequate uitvoering van de duurzaamheidsagenda, het waterplan, het 

verbreed rioleringsplan, het beleidsplan openbare verlichting, van het probleem van de 
wateroverlast in het Zijlkwartier en een strikte handhaving van de geluidnormen bij 
evenementen; 

 
Groen: 
 behoud van de Bloemerd, de Houtkamp en de Heemtuin, met name door adequaat 

onderhoud en geen nieuwe vestigingen; 
 geen kermis en vuurwerk in het broedseizoen in de Bloemerd; 
 jaarlijkse publicatie van een bomenbalans; 
 goede regeling van beheer en onderhoud in de Boterhuispolder; 
 een vergelijkbare ontwikkeling van de Achthovenerpolder na vertrek van VLIKO; 
 uitbreiding van het losloopverbod van honden naar alle natuurvriendelijke oevers in het 

broedseizoen; 
 
Afval: 
 voorlichtingscampagnes op scholen over afvalvermindering en afvalscheiding; 
 dat het aantal containers voor inzameling van glas, papier en plastic wordt uitgebreid en 

dat ze regelmatig worden geleegd; 
 dat het gft-afval uit Leiderdorp wordt vergist; 
 
Milieu: 
 goede milieueducatie op scholen, waarvan ook voorzieningen als kinderboerderij en MEC 

integraal onderdeel van uitmaken; 
 een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen; 
 een milieuvriendelijk gemeentelijk autopark; 
 
Klimaat: 
 een klimaatneutrale inrichting van alle openbare gebrouwen; 
 ondersteuning van de gemeente voor initiatieven m.b.t. decentrale energieopwekking; 
 zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen; 
 dat de gemeente afspraken maakt met maatschappelijke en particuliere organisaties over 

energiebesparing, isolatie, plaatsing van zonnepanelen, etc. bij alle bouw-, verbouw- en 
onderhoudsprogramma’s. 
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Verkeer en Vervoer  
 
Ieder mens heeft een mobiliteitsbehoefte of –verplichting. Hierbij kan worden gedacht aan 
mobiliteit t.b.v. woon-werk verplaatsing, sociale activiteiten, recreatie, etc. Daarvoor wordt 
gebruik gemaakt van de auto, gemotoriseerde tweewielers (al of niet elektrisch), de fiets, de 
eigen benen (lopen) en het openbaar vervoer (trein, bus, tram). Diverse vormen van mobiliteit 
brengen naast voordelen voor de gebruiker ook nadelen met zich mee, zoals beslag op de 
openbare ruimte, aantasting van het landschap, aantasting van het milieu, gebruik van energie, 
overlast voor omwonenden, etc. Niet alle vormen van mobiliteit kennen deze nadelen in 
dezelfde mate. In het algemeen kan worden gesteld dat lopen en fietsen de minste nadelen 
kennen, gevolgd door openbaar vervoer en dat met name persoonlijk autogebruik het slechtste 
hierop scoort. De beste vormen van vervoer zijn vaak daarnaast ook nog de gezondste en de 
goedkoopste! Naast het terugdringen van mobiliteit in zijn algemeenheid zijn daarom ook het 
terugdringen van het autoverkeer en het bevorderen van lopen, fietsen en openbaar vervoer 
legitieme beleidsdoelen. 
  
Leiderdorp ligt aan en wordt doorsneden door de Rijksweg A4. Deze wordt op dit moment 
verbreed en ondertunneld (tunnel onder de Oude Rijn en de rest in een half-open tunnelbak). 
Daarmee wordt een deel van de geluidoverlast van deze weg teruggedrongen. GroenLinks 
heeft er in het verleden voor gepleit de tunnelbak te verlengen, een fietsbrug naar het groene 
hart aan te leggen en de vrijkomende bermen groen in te richten. Na jaren strijd daarvoor 
worden nu alle drie deze punten gerealiseerd. Dit verbetert het leefklimaat voor onze burgers 
flink. Naast de Rijksweg A4 is ook de provinciale weg N11 een belangrijke hoofdader die 
toegang tot Leiderdorp geeft. Leiderdorp ligt ingeklemd tussen Leiden (en het achterland van 
Leiden) en A4/N11 en wordt hierdoor geconfronteerd met veel doorgaand verkeer. Aan de 
Noordkant van Leiderdorp is een ring aanwezig van Provinciale wegen (N445/N446). 
Leiderdorp kent twee hoofdverkeersaders, het Engelendaal en de Persant Snoepweg. Zij 
dienen voor af- en aanvoer vanuit de diverse wijken en worden ook door doorgaand verkeer 
gebruikt. Tevens zijn het aan- en afvoerroutes voor de diverse winkelgebieden en 
bedrijvencentra, waardoor er ook veel vrachtverkeer over rijdt. Leiderdorp kent een groot 
netwerk van fietspaden. Het openbaar vervoer bestaat uit busverbindingen, verzorgd door 
Arriva. Het busvervoer kent stadslijnen, regionale lijnen en een snelbusverbinding met Leiden 
CS. 
In 2012 is er een Integraal Verkeers- en Vervoersplan (IVVP) vastgesteld. Voor het uitvoeren 
van alle maatregelen van het Uitvoeringsplan IVVP is niet voldoende budget voorradig. In 
2013 is begonnen met de uitvoering van een aantal prioritaire maatregelen 
(voetgangersoversteek Persant Snoepweg/van Diepeningenlaan, 30 km zone en 
vrachtwagenverbod Vronkenlaan/van Poelgeestlaan/Laan van Ouderzorg en uitbreiding 
vrachtwagenverbod van der Valk Boumanweg). 
 
Het verkeer in Leiderdorp is als druk te bestempelen, met name op de hoofdverkeersaders 
Engelendaal en Persant Snoepweg. De overlast van geluid, fijnstof, roet en uitlaatgassen is 
hier groot. De gezondheid van veel Leiderdorpers wordt hierdoor aangetast.  Nog steeds 
maakt doorgaand verkeer en vrachtverkeer veel te vaak gebruik van deze routes door 
Leiderdorp.  GroenLinks vindt dat de gemeente meer maatregelen moet nemen om het 
verkeer dat niet in ons dorp moet zijn veel meer om Leiderdorp heen moet leiden en dat over 
de Engelendaal moet beperken. 
Vele fietspaden zijn kwalitatief onder de maat en kennen onveilige en/of slechte oversteken. 
Fietsers krijgen bij de verkeersregelinstallaties geen prioriteit. Fietsparkeervoorzieningen bij 
ov-haltes, winkelcentra en ander openbare voorzieningen zijn of afwezig of matig van 
kwaliteit. 
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Leiderdorp kent geen hoogwaardig openbaar vervoer dat aan de daarvoor vastgestelde normen 
voldoet.   
 
GroenLinks wil: 
 
 al het doorgaande verkeer (en bijvoorbeeld ook het vrachtverkeer naar de Baanderij) uit 

Leiderdorp weren en buitenom leiden. Dit kan worden bereikt door het minder 
aantrekkelijk maken van de hoofdverkeersaders en door het aanpassen van de 
bewegwijzering (gevolg hiervan is ook een betere bereikbaarheid in het dorp zelf);  

 het sluipverkeer (ook van vrachtwagens) uit de wijken weren door het inrichten van 30 km 
zones en vrachtverkeerverboden; 

 het zo veel mogelijk toepassen van stil asfalt, met name op doorgaande routes en 
wijkontsluitingsroutes; 

 het Engelendaal omvormen van een weg met 2x2 rijbanen en kruisingen met 
verkeersregelinstallaties naar een weg met 2x1 rijbaan en rotondes. Hierdoor wordt de 
weg minder aantrekkelijk, zal het verkeer rustiger doorstromen, zal de overlast voor 
omwonenden aanzienlijk afnemen, de verkeersveiligheid toenemen, de oversteekbaarheid 
voor voetgangers en fietsers sterk verbeteren en er ruimte komen voor vrije banen voor 
het openbaar vervoer en hulpverleningsvoertuigen; 

 de fietspaden kwalitatief verbeteren, bijvoorbeeld door asfaltering. Realisatie van  
fietsparkeervoorzieningen bij openbare gebouwen, winkelcentra en haltes van het 
openbaar vervoer; 

 dat Leiderdorp via hoogwaardig openbaar vervoer van goede kwaliteit met Leiden CS 
wordt verbonden, waarbij een sneltram de voorkeur verdient boven een snelbus; 

 het autorijden op groengas/aardgas bevorderen door de realisatie van een biogasvulpunt; 
 het gedeeld autogebruik bevorderen; 
 meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. 
 
Wonen 
 
Leiderdorp bevindt zich in de overgang van een groeigemeente naar een beheergemeente. Dat 
betekent dat er weinig ruimte meer is voor uitbreiding van de bebouwde kom en voor grote 
infrastructurele en woningbouwprojecten. De enige grote locatie die in de toekomst nog voor 
ontwikkeling in aanmerking kan komen is het ROC- terrein aan de Rietschans. GroenLinks 
vindt dat we voor onze woningzoekenden moeten kijken waar we op een vernieuwende wijze  
nieuwe en betaalbare woningen kunnen bouwen, niet allen in ons dorp maar ook in de regio. 
Daarbij denken we o.a. aan het omvormen van leegstaande panden naar woningbouw.   
GroenLinks houdt vast aan de bestaande afspraken dat ten minste 30% van het aantal nieuwe 
woningen sociale woningen moeten zijn. Bij nieuwbouw en renovatie zetten wij in op 
collectieve woonvormen en betaalbare woningen voor starters en ouderen. Woningen moeten 
duurzaam zijn, dus levensloopbestendig en energiezuinig. 
 
GroenLinks wil: 
 
 geen nieuwe uitbreidingslocaties voor woningbouw, m.u.v. het ROC-terrein; 
 een snelle invulling en uitvoering van het woonbehoefteonderzoek door het verstandig en 

in overleg met alle betrokkenen gebruik maken van inbreidingslocaties en omvorming van 
lege panden tot woonlocaties; 

 dat waar grond in eigendom is van de gemeente coöperatief particulier 
opdrachtgeverschap mogelijk wordt gemaakt; 
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 dat bij nieuwbouw en renovatie uitgegaan wordt van ten minste 30% sociale woningbouw 
en ingezet wordt op collectieve woonvormen, betaalbare woningen voor starters en 
ouderen en een levensloopbestendige en energiezuinige uitvoering. 

  
Kunst en Cultuur  
 
Uitingen van kunst en cultuur zijn van wezenlijk belang voor zowel individuen als voor de 
samenleving in zijn geheel. Ze brengen schoonheid, ontroering en inspiratie en laten niemand 
onberoerd. Kunst- en cultuurbeleving draagt bij aan creativiteit, gezondheid, geestelijk 
welbevinden, persoonlijke ontwikkeling en aan een gemeenschappelijke identiteit. Daarnaast 
brengt ze aan de grote groepen mensen veel voldoening en zingeving. Op deze manier wordt 
een onschatbare bijdrage geleverd aan voor onze samenleving wezenlijke zaken als sociale 
cohesie, burgerschap en sociale ontwikkeling.  
Kunst en cultuur behoren echter in de visie van velen niet tot de directe materialistische 
economische factoren en zijn daarmee kwetsbaar. Gezien het maatschappelijk belang dienen 
ze dus beschermd te worden en de overheid heeft daarin een belangrijke taak.  
 
Er zijn in Leiderdorp op het terrein van kunst en cultuur zeer veel verenigingen, stichtingen en 
instellingen actief. Er is een gevarieerd aanbod aan cursussen, er zijn museale activiteiten, er 
is een bibliotheek, er worden optredens, concerten en lezingen aangeboden, er wordt 
voorlichting gegeven, er wordt gepubliceerd, er is veel kunst in de openbare ruimte en op 
scholen wordt gedaan aan cultuureducatie. Er is een gemeentelijke cultuurnota als gevolg 
waarvan er een cultuurplatform, een cultuurwebsite en een jaarlijkse manifestatie ter opening 
van het cultuurseizoen zijn ontstaan. De gemeente draagt d.m.v. subsidies en opdrachten voor 
kunst in de openbare ruimte een steentje bij.  
 
Toch kan er t.a.v. kunst en cultuur niet echt gesproken worden van een bruisend dorp. 
Betrokkenen wijten dit aan een aantal structurele problemen, zoals versnippering (met name 
in het cursusaanbod), slechte toegankelijkheid voor lage inkomens, gebrek aan adequate en 
betaalbare huisvesting (ateliers, repetitieruimten, ruimten voor optredens) en te schrale 
financiële mogelijkheden.  
 
GroenLinks wil: 
 
 dat de gemeente een einde maakt aan de versnippering in het cursusaanbod door in 

overleg te treden met BplusC, Stichting MOL en de Leiderdorpse Volksuniversiteit en 
beziet of een verregaande samenwerking kan leiden tot tariefsverlaging teneinde de 
toegankelijkheid te vergroten; 

 dat de gemeente komt tot heldere afspraken met verenigingen en instellingen over het 
minimabeleid om de toegankelijkheid voor lage inkomens van kunst- en cultuurcursussen 
en –uitingen veilig te stellen; 

 dat de gemeente op een kleinschalig niveau verenigingen en kunstenaars betaalbare 
voorzieningen aanbiedt;.  

 dat de gemeente het middenveld stimuleert om projecten als een open atelierroute en het 
scheppen van expositiemogelijkheden op te pakken; 

 dat het gemeentelijk budget voor kunst en cultuur de komende jaren substantieel wordt 
verhoogd;   

 dat de gemeente zijn beleid er op afstemt dat, onder erkenning van het feit dat de inhoud 
van kunst en cultuur in een democratische samenleving vrij is, samenhang en 
kwaliteitsbevordering worden bevorderd en dat dergelijke randvoorwaarden aan de 
subsidieverlening worden verbonden;   
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 dat er nu eindelijk een gemeentelijk monumentenbeleid en een gemeentelijke 
monumentenlijst komen.  

 
Sport  
 
Sport is gezond, zowel door inspanning als ontspanning van de sporter. Sport vervult een 
belangrijke maatschappelijke rol, bijvoorbeeld als integratiemiddel of ter bevordering van 
maatschappelijke cohesie en door vorming, met name van kinderen. Sport en 
sportverenigingen horen door de gemeente net zo te worden behandeld als organisaties die 
zich bezighouden met andere sociale, welzijns-, kunst- of culturele activiteiten.   
 
Het gemeentelijk beleid t.a.v. sport en sportverenigingen is tot nu toe vooral ad-hoc bepaald. 
Zo heeft de tennisvereniging TLC de Munnik onlangs een totaal vernieuwd complex, 
grotendeels gefinancierd door de gemeente, gekregen. Met de buitensportverenigingen RCL 
(voetbal), Velocitas (korfbal) en Alecto (hockey) zijn er totaal verschillende financiële 
afspraken over het onderhoud van velden en complexen gesloten. Met zaalsportverenigingen 
zijn weer andere afspraken over de opbrengst van reclamegelden gemaakt. De 
achtereenvolgende Colleges van B&W hebben sinds lange tijd getracht te komen tot het 
inventariseren en gelijkschakelen van alle arrangementen en afspraken. Tot op heden is dat 
nog steeds niet voor de volle 100% gelukt. Wel is er sinds kort een sportnota, die er op gericht 
is de verenigingen meer op afstand te zetten en zelfvoorzienend te maken. 
 
GroenLinks wil: 
 
 komen tot heldere gemeentelijke criteria om te komen tot financiële ondersteuning van 

sportverenigingen die daadwerkelijk gemeentelijk beleid t.a.v. welzijn, gezondheid en 
jeugd helpen uitvoeren; 

 dat de besturen van sportverenigingen actief gebruik gaan maken van de hierboven 
beschreven ondersteuning door hun beleid ten volle af stemmen op het uitvoeren van 
gemeentelijke doelstellingen; 

 dat er geld bestemd voor dit doel wordt vastgelegd; 
 dat er meer aandacht komt voor bewegingsonderwijs (zo zou bijvoorbeeld het 

schoolzwemmen opnieuw moeten worden ingevoerd). 
 
Onderwijs 
 
Onderwijs is een van de belangrijkste bijdragen van de overheid aan de ontplooiing van het 
individu en aan het benutten van ieders talenten. Het is van het allergrootste belang dat 
kinderen opgroeien in een veilige omgeving met goed onderwijs en met voldoende 
mogelijkheden voor gezonde en creatieve vrijetijdsbesteding. Opvoeding, onderwijs, 
begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van ouders, scholen en gemeente en ook van organisaties op het gebied 
van sport, natuur en cultuur. Scholen zijn bouwstenen van de lokale samenleving. Het 
gezamenlijke streven moet gericht zijn op kwaliteit en excellentheid. Schoolbesturen dienen 
hiertoe een visie te ontwikkelen gericht op samenwerking i.p.v. op onderlinge concurrentie. 
Met name is dit belangrijk om gezamenlijk een antwoord te kunnen bieden op het gegeven dat 
in de komende tijd de leerlingenaantallen in Leiderdorp substantieel zullen dalen.  
 
GroenLinks wil: 
 
 dat schoolbesturen gaan samenwerken i.p.v. in toenemende mate elkaar te gaan 

beconcurreren, met name in een situatie met dalende leerlingenaantallen; 
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 dat schoolbesturen worden uitgedaagd om excellent onderwijs voor leerlingen van alle 
niveaus aan te bieden;  

 dat er meer aandacht komt voor bewegingsonderwijs (zo zou bijvoorbeeld het 
schoolzwemmen opnieuw moeten worden ingevoerd); 

 dat muziekonderwijs op basisscholen opnieuw wordt ingevoerd;  
 dat er meer aandacht komt voor educatie op het gebied van natuur en milieu; 
 dat het huidige niveau van verkeerseducatie wordt gehandhaafd; 
 dat schoolgebouwen efficiënt worden gebruikt (bijvoorbeeld kunnen bij teruglopende 

leerlingenaantallen kinderdagverblijven en naschoolse opvang in het schoolgebouw 
plaatsvinden); 

 dat scholen op termijn zich gaan ontwikkelen tot buurtcentra met functies voor alle 
leeftijdsgroepen. 

 
Veiligheid 
 
Veiligheid is een breed begrip. Voor de inwoners van Leiderdorp is het belangrijk dat zij 
worden beschermd tegen de aantasting van hun geestelijk en fysiek welbevinden door 
criminaliteit, (verkeers)ongevallen en incidenten als brand, explosies en het vrijkomen van 
gevaarlijke stoffen. Bij dit alles zijn zeer veel partijen betrokken, zoals politie, brandweer, 
ambulancedienst, omgevingsdienst, gezondheidsdienst, scholen, bedrijven en 
woningbouwverenigingen. De gemeente heeft hierin een regierol en brengt partijen bij elkaar. 
Zij is verantwoordelijk voor het maken en actueel houden van een veiligheidsanalyse met 
concrete en meetbare doelstellingen en het regelmatig afleggen van verantwoordelijkheid over 
de beleidsinzet en de inzet op handhaving. 
 
GroenLinks wil: 
 
 dat de gemeente de hierboven beschreven regierol voortvarend oppakt en daar regelmatig 

verantwoording over aflegt; 
 dat er strikt en met de nodige inzet wordt gehandhaafd op verkeers- en 

snelheidsovertredingen en op fietsendiefstal,  
 dat zowel proactief, preventief als repressief de veel aandacht wordt besteed aan de 

veiligheid van bewoners en inrichtingen langs de A4 in het geval van incidenten en 
ongelukken met gevaarlijke stoffen. 

 
Economie  
 
Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) vormt de ruggengraat van de Nederlandse economie en 
de werkgelegenheid. De gemeente Leiderdorp heeft als taak om daarin veel tijd, aandacht en 
energie te steken. Hierbij is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voor 
GroenLinks het sleutelwoord. Bij het grootbedrijf  in ons land is reeds een breed besef 
ontstaan, dat een onderneming geen toekomst heeft als het geen aandacht besteedt aan MVO. 
GroenLinks streeft naar een rendabel en gezond Leiderdorps bedrijfsleven, dat wat betreft 
MVO voorop loopt en daarmee zichzelf verzekert van een toekomst. Voor ons betekent MVO 
naast economisch gezond en winstgevend: milieuvriendelijk en schoon, klantvriendelijk, 
transparant, altijd strevend naar kwaliteit, sociaal en een gevoel dat je als ondernemer 
deelnemer bent van de Leiderdorpse samenleving. Bovendien betekent het voor ons: 
meedoen. Elkaar niet meer als tegenstander zien, maar met elkaar problemen en knelpunten 
traceren en samen oplossen.   
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Leiderdorp heeft ongeveer 1000 bedrijven en instellingen binnen haar grenzen. Naast enkele 
grote instellingen (het Rijnland Ziekenhuis is verreweg de grootste) gaat het hier vooral om 
detailhandel. Na Leiden en Alphen aan den Rijn heeft Leiderdorp de meeste vierkante meters 
aan winkels, hetgeen veel winkelpubliek aantrekt uit de Leidse regio. Naast de winkelcentra 
Winkelhof, Santhorst en Oranjewijk vinden we in Leiderdorp woonboulevard Wooon, 
bedrijventerrein de Baanderij en de zorgboulevard. In de nabije toekomst zal ook een 
vestiging van Ikea binnen de gemeentegrenzen de deuren van een filiaal openen. Daarnaast is 
de zorgsector voor Leiderdorp zeer belangrijk. Nu het Rijnland Ziekenhuis strategische 
allianties aangaat met LUMC en Diaconessenhuis in Leiden is tevens de HOV-verbinding 
tussen Rijnland Ziekenhuis en Leiden CS een belangrijke schakel voor de verdere groei in 
deze sector. Verder vormt de financiële dienstverlening een belangrijke tak van het 
bedrijfsleven met banken en kantoren van accountants, belastingadviseurs en juridisch 
adviseurs. Koppel dit alles  aan het feit dat Leiderdorp centraal gelegen ligt in de Randstad, 
aan de A4, vlakbij Schiphol en Rotterdam Airport, goede horeca voor zakelijke gelegenheden 
en u ziet de economische succesformule van ons dorp en de kansen die het wat betreft 
economie en werkgelegenheid heeft.   
 
Ook het bedrijfsleven van Leiderdorp maakt zware tijden door als gevolg van de economische 
crisis. Wie bijvoorbeeld eens een fietstochtje maakt over bedrijventerrein de Baanderij zal 
schrikken van het aantal lege panden met een bordje Te Koop/Te Huur erop. Winkeliers in de 
Winkelhof maken zich zorgen over de uitbreiding van hun winkelcentrum. Woningboulevard 
Wooon heeft te kampen met een drastische daling van consumptieve bestedingen aan meubels 
en aanverwante interieurproducten. Huurprijzen, met name in de Sterrentuin zijn zo hoog dat 
een rendabele exploitatie voor een winkelier bijna niet mogelijk is.   
 
GroenLinks wil: 
 
 uitvoering van BOS op economisch terrein, met als belangrijkste doel dat Leiderdorp een 

centrum van MVO en fair-trade wordt; 
 een MVO-loket in het Gemeentehuis voor ondernemers voor vragen, informatie,   

meedenken en ondersteuning; 
 geen uitbreiding van wegen en parkeergelegenheden in de bebouwde  kom, maar 

uitvoering door gemeente en bedrijfsleven van Slim Klanten Vervoer (SKV); 
 naast Ikea een groot parkeerterrein van waaruit een circulatiedienst met busjes opereert, 

dat het winkelpubliek van buiten Leiderdorp snel en effectief vervoert naar de Winkelhof, 
de Woonboulevard, de zorgboulevard, de Baanderij en terug over de provinciale weg naar 
het grote parkeerterrein; 

 een stalling van Velo (een publiek fietsensysteem) bij alle economisch belangrijke 
locaties;   

 verbetering van het aanzien en herstructurering van bedrijfsterreinen en aantrekkelijkheid 
ervan door de aanleg van groen; 

 nauwe samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven om de aantrekkelijkheid van 
Leiderdorp met name als MVO gemeente buiten Leiderdorp te promoten; 

 dat gemeente  en ondernemers onderneming opzetten voor wastetransforming (het gaat 
hier om een installatie die afval verwerkt tot  biobrandstof waarbij bedrijfsafval voortaan 
voor zowel bedrijven als gemeente geld oplevert in plaats van kost);  

 dat gemeente en ondernemers samen in de slag gaan met eigenaren en makelaars voor 
redelijke huurprijzen van bedrijfspanden in onze gemeente. 
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Financiën 
 
Bijna alles kost geld. Het behoud van een kinderboerderij, van een bibliotheek, onderhoud 
van bomen en plantsoenen, schoolzwemmen en ga zo maar door. De rijksoverheid stapelt 
bezuiniging op bezuiniging, vaak ten laste van de gemeenten. 
GroenLinks wil de nuttige voorzieningen in Leiderdorp in stand houden of verbeteren. 
Hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, is bij uitstek een politieke keuze. Aan elke voorziening 
hangt een prijskaartje. Deze publieke voorzieningen zijn ons een lief ding waard. 
 
Ons uitgangspunt is doelmatige en effectieve besteding van overheidsgeld. 
Een gezonde leefomgeving, meer werk, goed onderwijs en goede zorg zijn voor ons 
belangrijker dan de hoogte van de gemeentelijke belastingen.   
 
De afgelopen jaren zijn we erin geslaagd de gemeentelijke woonlasten (onroerende zaak 
belasting,  reinigingrechten en rioolheffing samen) niet te laten stijgen. De komende jaren 
zullen de reinigingsrechten dalen. We willen de financiële ruimte, die hierdoor ontstaat, 
gebruiken om nieuwe bezuinigingen te voorkomen. 
 
Bij economische groei mag wat ons betreft de gemeentelijke overheid meedelen in de 
toenemende welvaart. Een kleinere overheid is voor ons geen doel op zich. Integendeel, de 
overheid laat uit geldgebrek nog te veel taken liggen, zoals bijvoorbeeld de handhaving van 
de maximumsnelheid in de bebouwde kom of investeert te weinig in goed onderwijs. 
 
GroenLinks wil: 
 
 het financieren van publieke voorzieningen prioriteren boven het faciliteren van 

particuliere consumptie; 
 geen verdere bezuinigingen op het subsidieprogramma.  
 
 
 
 


