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UITGANGSPUNTEN

De PvdA is er voor alle mensen. Solidariteit staat nog altijd hoog in het vaandel. Zeker in deze voor
bijna iedereen moeilijker tijden van economische crisis. Er zijn veel vragen en onzekerheden die
mensen bezig houden: “Kan ik de huur nog betalen? Kan ik de schoolboeken van mijn kind nog
kopen en die nieuwe fiets als ze naar de middelbare school gaat? Wat als ik de hypotheek niet
meer kan opbrengen? Wie zorgt er voor mijn zieke moeder als ik moet werken?..........“ 
Dit in tijden waarin banen onzeker zijn voor velen en inkomens niet meer vanzelfsprekend stijgen
en soms ook dalen en pensioenen onder druk staan.
Dat betekent landelijk maar ook in Leiderdorp dat er keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes
maken is moeilijk en kan voor sommigen mensen vervelend uitpakken. Daarom wil de PvdA in
Leiderdorp  ook  vooral  kijken  hoe  we  zaken  anders  en  efficiënter  kunnen  organiseren  zodat
mensen  die  zorg  en  ondersteuning  nodig  hebben  dit  ook  kunnen  houden.  Zodat  er  goede
voorzieningen zijn en blijven voor jong en oud. Goed onderwijs gewaarborgd is maar ook thuiszorg
en ondersteuning voor mantelzorg geregeld is. Er moet een goed vangnet zijn voor mensen die
hun baan kwijt raken. De verzorgingsstaat staat onder druk en we zullen er samen aan moeten
werken om deze anders te organiseren en in de lucht te houden. Iedereen wil dat  zijn of haar
hulpbehoevende ouders de juiste hulp krijgen en iedereen wil de huur of hypotheek kunnen blijven
betalen. Wij zullen daarbij altijd kiezen voor oplossingen waarbij iedereen mee kan doen: 
Meedoen betekent werk/ een baan hebben.
Meedoen betekent goed wonen met oog voor sociale woningbouw voor zowel starters als ouderen.
Meedoen betekent een betaalbaar lidmaatschap van sport- en culturele verenigingen. 
Meedoen betekent toegang tot zorg als die nodig is vanuit de eigen verantwoordelijkheid.
Meedoen betekent niet afhankelijk worden van de voedselbank.
Meedoen betekent een goed wegennet om snel op het werk te komen.  
Maar soms is ondersteuning nodig als het alleen (soms tijdelijk) niet meer lukt, omdat; 

 mensen geen of een te laag inkomen hebben
 mensen fysieke of geestelijke beperkingen hebben
 mensen kansen op onderwijs en scholing ontberen
 mensen zelfstandig geen werk kunnen krijgen
 mensen moeten vluchten uit  landen waar honger en oorlog is.  

De  PvdA wil  mensen  daar  waar  nodig  is  op  weg  helpen  samen met  u.  Door  voorzieningen,
financiële bijstand en (professionele) ondersteuning. Dat is solidariteit. Want iedereen moet mee
kunnen doen! Een sterke en sociale en democratische samenleving, die willen wij voor iedereen
bouwen en behouden!



TERUGBLIK

Vier jaar oppositie aan de zijlijn was niet makkelijk. Toekijken hoe beslissingen door een coalitie
van VVD/D66 en Groen Links genomen een negatief effect hebben op de solidariteit in het dorp
was soms flink slikken. Geen initiatieven voor meer sociale woningbouw, afbouwen van trajecten
waarmee mensen aan het werk kunnen worden geholpen, geen geld voor de uitvoering van een
integraal  verkeersplan,  bezuinigen  op  Sociaal  Cultureel  Werk,  problemen  met  onderwijs-
voorzieningen in Leiderdorp en ook de sportclubs zullen er flink op achteruit  gaan. De meeste
successen van de huidige coalitie bouwen voort op het werk van eerdere colleges waarvan de
PvdA deel heeft  uitgemaakt  en waarbij  leefbaarheid en sociale samenhang in ons mooie dorp
voorop stonden. Enkele voorbeelden:

 De ondertunneling van de A4.
Met de ondertunneling van de Oude Rijn van de Rijksweg A 4 is iedereen in het dorp
erg blij en niet alleen de automobilisten. De delen van Leiderdorp aan weerszijden van de
A4 zijn gemakkelijker te bereiken en zijn ook weer te zien.

 Samenwerking  met  Leiden  en  Oegstgeest  op  het  terrein  van  sociale  zaken  (Shared
Service Center).
In de vorige college periode is besloten tot de vorming van een dergelijk centrum. PvdA
wethouder Peter Glasbeek was daarin een voortrekker.  Dit  om de uitvoering van onder
andere het sociale domein betaalbaar te houden en daarmee toegankelijk voor iedereen.
Een goed voorbeeld van efficiënte samenwerking om kosten te besparen.  

 Het nieuwe  duurzame gemeentehuis.
Het  duurzame CO2 neutrale gemeentehuis is er gekomen en werd vol trots door een
wethouder  geopend  wiens  partij  absoluut  tegen  de  bouw was(!)  De  beslissing  om  dit
duurzame multifunctionele gebouw te bouwen is mede op initiatief van de PvdA tot stand
gekomen. Het daarmee besparen op de huisvestingslasten van de gemeente is een goede
keus geweest.  

 De Brede Scholen West en Oude Dorp.
Twee reeds in  2003 voor  Leiderdorp geplande  Brede Scholen (Oude dorp en West)
kwamen er vooral op initiatief van de  PvdA. De PvdA visie is dat basisonderwijs hand in
hand  gaan  met  kinder-  en  buitenschoolse  opvang.  Tegelijkertijd  worden  duurzamere
schoolgebouwen gebouwd, waarvan ook economischer gebruik kan worden gemaakt.

 De ontwikkeling van de Boterhuispolder en de polder Achthoven.
De ontwikkeling van de  polders  ten noorden en ten oosten van Leiderdorp zijn in gang
gezet door achtereenvolgende PvdA wethouders. De polders zijn vrijwel geheel ingericht
om de beoogde recreatieve functie (wandel en fietspaden) te realiseren en gelijkertijd hun
cultuurhistorische waarden en agrarische functie te behouden. 

TOEKOMST

ZORG
Decentralisatie 
Wet Werken naar Vermogen, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg
Nederland gaat veranderen per 1 januari 2015. Zorg wordt in de toekomst decentraal geregeld. De
Wet Werken naar Vermogen (Participatiewet), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en
de Jeugdzorg komen naar de gemeente. Het moet straks met minder hoor je overal om je heen.
Wij zeggen “het moet vooral ook anders” want de kosten voor de zorg stijgen enorm de komende
jaren. Decentralisatie van zorg en sociale taken van de Rijksoverheid naar de gemeenten zal de
zorg dichter bij de mensen brengen. Daardoor kan zorg gerichter en effectiever worden ingezet



voor de mensen die dit nodig hebben en daarmee betaalbaar blijven.
Leiderdorp krijgt te maken met grote veranderingen op het gebied van zorg en werk. Met ingang
van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor (langdurige) zorg (WMO), jeugdzorg (Jeugdwet)
en werk (Participatiewet). Dat heeft direct invloed op het alledaagse leven van alle Leiderdorpers.
Niet alleen voor mensen die zorg behoeven gaat er wat veranderen, ook wordt er een beroep
gedaan op de sociale omgeving van patiënten en cliënten. 
De gemeente gaat de hulpvrager straks thuis bezoeken en wil, dicht bij de mensen, “zorg op maat”
leveren. Tijdens het gesprek, dat nu al populair  “keukentafel-gesprek” heet, kunt u als patiënt of
cliënt  uw hulpvraag  stellen.  De  vertegenwoordiger  van  de  gemeente  zal  dan,  samen  met  u,
bekijken wat u zelf nog kunt doen en wat mensen om u heen voor u kunnen betekenen. Op basis
van de uitkomst hiervan, wordt de uiteindelijke hulp toegekend. De PvdA in Leiderdorp zal er zorg
voor dragen dat de mensen die zorg nodig hebben en hun ondersteuners (vaak familie) zelf de
regie blijven voeren in dit gesprek en bij de afspraken die eruit voortvloeien. 

De ingrijpende verandering van verzorgingsstaat naar participatiestaat vergt tijd en aandacht. 
De PvdA wil graag met burgers en organisaties van Leiderdorp in gesprek blijven om samen de
ontwikkelingen te kunnen sturen. Niet de bezuiniging maar de kwaliteit  van leven moet voorop
staan. Daarbij is helder dat wat de PvdA betreft de professionals altijd zorg blijven dragen voor de
lijfgebonden zorg.
Wij willen er voor zorgen dat ondanks alle veranderingen de volgende uitgangspunten overeind
blijven in Leiderdorp: 

 Kleinschalige zorg
 Dicht bij huis
 Patiënt moet de baas zijn
 Betaalbaar
 Minder ingewikkeld
 Geen dwang op tegenprestatie 

Wet Maatschappelijke ondersteuning
De PvdA  wil dat er een vangnet komt voor mensen die nadelige gevolgen van de veranderingen
dreigen  te  ondervinden.  Zowel  jongeren,  ouderen  als  ook  hun  ondersteuners.  Wij  willen  een
‘Community Centre’ realiseren waar mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp kunnen
bieden elkaar in samenwerking met gemeenten en organisaties kunnen treffen en helpen. 
Voor ons staat voorop dat degene die van hulp of zorg afhankelijk is, hier geen zorgen over moet
hebben en dat de zorg verschoond blijft van dwang. Bij de overheveling van taken van het rijk naar
de gemeenten moeten ook Leiderdorpse inwoners er op kunnen rekenen dat ze de zorg krijgen die
nodig is.  De gevraagde tegenprestatie waarover in de plannen gerept wordt, zal wat de PvdA in
Leiderdorp betreft dus zeker geen keiharde plicht worden.

Jeugdzorg (Jeugdwet)
Op 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle zorg aan jongeren tot 18 jaar,
soms met een uitloop tot 23 jaar. Alle kinderen krijgen nu al te maken met zorg van de gemeente,
zoals het consultatiebureau en de schoolarts. Voor jongeren die in problemen raken, zijn er nu
meerdere instanties, met een scala aan loketten. De bedoeling is dat de gemeente een regisseur
gaat leveren vanuit het motto 'één gezin één plan'.

Uitgangspunten van de PvdA voor Leiderdorp zijn:
 De PvdA vindt dat onder de nieuwe Jeugdwet niemand tussen wal en schip mag vallen. 
 De specialistische kennis moet gewaarborgd blijven. 
 De PvdA wil nauw samenwerken met instanties op het gebied van de jeugdzorg en met

laagdrempelige centra zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin in Leiderdorp.



Werken naar vermogen (PARTICIPATIEWET)
De nieuwe Participatiewet vervangt de:

WWB              : Wet Werk en en Bijstand
Wajong (gedeeltelijk) : Wet werken Arbeidsondersteuning Jong gehandicapten 
WSW : Wet Sociale Werkvoorziening

Dat betekent in praktijk dat het kabinet wil dat iedereen die bij kan dragen ook bijdraagt. De wet
gaat in per 1-1-2015 (nieuwe aanvragen) en per 1-1-2016 voor iedereen. Alleen jongeren met een
Wajong uitkering bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid vallen hier niet onder. 
Toegang  tot  de  WSW  wordt  gesloten  (wel  bedrijven  100.000,  overheid  25.000
arbeidsgehandicapten).  Daarnaast  wordt  een  efficiency-korting  van  25%  op  de  Sociale
Werkplaatsen doorgevoerd. 
Uitgangspunten voor PvdA Leiderdorp zijn:  

 Hulp bij het re-integreren naar werk.
 Laagdrempelige, toegankelijke klachtenprocedure.
 Zo nodig ondersteuning van de zorgvrager bij de aanvraag van zorg.
 Een goed toezicht op de ombouw van de Zijlbedrijven naar Wijk en of Werk bedrijven.
 Er zal gewerkt moeten worden aan de professionaliteit van de medewerkers op elk terrein

van  de  decentralisaties.  De  informatie  aan  betrokkenen  moet  goed  geregeld  zijn.  De
gemeente  moet  voor  goede  ondersteuning  zorgen  bij  het  uitvoering  van  genomen
beslissingen daar waar deze andere instanties raken. 

Ombudsteam
De  PvdA  wil  werken  aan  grote  sociale  cohesie.  Wij  willen  geen  anonieme  maatschappij.
Aansluiting en ondersteuning van burgerinitiatieven en gemeenschappelijke initiatieven is daarbij
van groot belang. De PvdA is hier koploper in. Reeds twee jaar functioneert het Ombudsteam van
de PvdA  te Leiderdorp. Dit uit vrijwillige leden bestaande Ombudsteam heeft al vele conflicten,
vragen  van  burgers  op  het  terrein  van  zorg,  wonen,  werken,  milieu,  onderwijs  enz.  helpen
oplossen of ondersteund. Regelmatig wordt onze raadsleden gevraagd om te bemiddelen. Dit werk
maakt dat wij inzicht hebben in de dagelijkse problemen van personen, gezinnen en  instellingen.
Het kunnen bieden van ondersteuning en hulp voelt goed. 

WONEN
De  laatste  vier  jaar  is  heeft  het  huidige  college  niet  of  nauwelijks  aan  nieuwe  woningbouw-
projecten gewerkt. Vier jaren stilstand betekent minder betaalbare woningen in Leiderdorp voor
jong en oud en alles wat daartussen zit. Dat moet anders. De PvdA wil dat er tempo gemaakt
wordt met de woningbouw. Geen grote projecten maar wel kleinschalig bouwen binnen bestaande
bebouwing en herstructurering waar mogelijk. De afgelopen vier jaar is er veel te weinig gedaan en
daar plukken we nu de wrange vruchten van. De komende vier jaar moet dat veranderen en moet
het tempo van besluitvorming en uitvoering omhoog. Uiteraard in goed overleg met de omgeving.
Willen we Leiderdorp op termijn leefbaar houden, dan moeten we de komende jaren vaart maken
met  vernieuwen  van  huisvesting  (denk  aan  Brittenstein),  vervangen  van  onrendabele
kantoorruimte door woningen voor starters en nieuwbouw waar het kan (Amaliaplein, ROC locatie).
Nieuwbouw moet met name gericht zijn op de bouw in de sociale sector, starters en ouderen. Voor
de PvdA is het terrein “Achter het hofje” waarvoor een aantal jaren geleden mooie plannen waren
gemaakt voor bebouwing met een hoog percentage sociale woningbouw, nog steeds geschikt voor
kleinschalige uitbreiding. De Willem de Zwijger locatie moet worden bestemd voor de realisatie van
een Thomashuis. 

De vergrijzing in Leiderdorp is groot en de instroom van jongeren is dan ook voor de leefbaarheid
en  de  sociale  cohesie  van  groot  belang.  Leiderdorp  heeft  dus  belang  bij  voldoende
ouderenhuisvesting, huisvesting voor jongeren en starters. Juist daarom kiezen we als PvdA in de
woningbouw voor starters en jongeren, alleenstaanden en kleine gezinnen als prioriteit. 
Daarbij  is  onze woningbouwvereniging Rijnhart  Wonen onze natuurlijke samenwerkingspartner.



Met het oppakken van de woningbouw slaan we twee vliegen in één klap. We bouwen voor de
groep waardoor de vitaliteit van ons dorp wordt versterkt en steunen de bouwmarkt die in een
diepe crisis verkeert. Dat zal bijdragen aan de directe werkgelegenheid in ons dorp en aan de
omzet voor de vele winkels die met bouw en interieur te maken hebben. 

Met  de  realisatie  van  het  complex  De  Ommedijk,  waar  achtereenvolgende  PvdA wethouders
initiatiefnemers van waren, is voor ouderen een woon-zorgcomplex tot stand gekomen dat uniek
genoemd mag worden. Woningbouwcorporatie Rijnhart Wonen heeft een gedegen concept
uitgewerkt waar nu sedert 2012 met genoegen gewoond wordt door zowel huurders als eigenaren.
Zo zien wij een tweede woon-zorgcomplex graag gerealiseerd in samenwerking met Leytenrode
staat.  Een  modern  complex  waar  de  voorzieningen  die  Leytenrode  nu  biedt  kunnen  worden
ingepast in samenwerking met het Rijnland Ziekenhuis. De plek is bovendien geschikt vanwege de
verbinding met het oude dorp, het ziekenhuis, Park De Houtkamp, de Winkelhof, Santhorst en
woonboulevard. Alles op loopafstand, waardoor sociale isolatie van ouderen wordt voorkomen.

Een goed deel van met name de huurders staat het water aan de lippen. Zij betalen soms 50 tot
75% van hun inkomen aan vaste lasten.  Daarbij  komen vaak nog kosten voor  schoolgaande
kinderen aan schoolboeken, vervoer naar school,  gezondheidszorg, medicijnen enz. enz. Huur,
energiekosten,  water,  OZB  (voor  eigenaar/bewoners)  en  andere  vaste  lasten  gaan  steeds
omhoog, maar de salarissen van de burgers stijgen gemiddeld niet mee. Daardoor dreigen veel
gezinnen in nood te komen. Een onderzoek naar deze problemen onder Leiderdorpers is nodig.
Afhankelijk van de uitkomsten wil de PvdA bezien hoe we mensen kunnen helpen. Huisuitzettingen
willen we voorkomen. 

DUURZAAMHEID
De PvdA wil bijdragen aan een en schoner milieu, energiebesparing, een beter klimaat, goede
waterbeheersing, kortom aan een duurzame wereld. Wij hebben de opdracht voor onze kinderen
een  leefbare  wereld  na  te  laten.  Nog  steeds  zijn  er  slagen  te  maken  op  het  terrein  van
duurzaamheid. De PvdA heeft al zeer veel bijgedragen in de periode dat wij deel uitmaakten van
het  college.  Ook  hier  heeft  het  huidige  college  volop  sier  kunnen  maken  van  door  PvdA –
wethouders in gang gezette activiteiten. 

De PvdA heeft als doelstelling om in 2050 Nederland 100% duurzaam te laten zijn. Dit klinkt als
verre toekomst muziek, maar er zijn zeker stappen die wij vandaag kunnen zetten om in 2050 dit
resultaat te kunnen bereiken. Wat kunnen wij op lokaal niveau hier aan doen? Energiebesparing in
bestaande bouw is momenteel een goede en effectieve manier om CO2 uitstoot te reduceren, Dat
kan zelfs economisch, binnen enkele jaren lonend zijn, zonder subsidie. Denk hierbij o.a. aan 
HR++ glas en andere isolatiemaatregelen. 
Tevens levert dit een duurzame werkgelegenheid op voor de lokale bouwsector, die momenteel
gebukt gaat onder het instorten van nieuwbouwprojecten. Energiebesparende maatregelen voor
bestaande bouw zal  een hoop lokale  werkgelegenheid  brengen,  die  veel  minder  conjunctuur-
gevoelig is dan de nieuwbouw van huizen. De PvdA wil dit ook ondersteunen door middel van
prestatieafspraken  met  woningbouwcorporaties,  grote  verhuurders  en  eigenaren  van  grote
complexen.

WERKEN
De PvdA in Leiderdorp, beschouwt het hebben van werk (arbeid) als een belangrijke voorwaarde
voor geluk. Het recht op een zinvol en arbeidzaam leven! Het recht om erbij te horen!
Een ieder die wil en kan werken, verdient het om een nuttige en bij voorkeur substantiële bijdrage
te leveren en op deze wijze zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen binnen onze veranderende
maatschappij in de participatiesamenleving ook wel netwerksamenleving genoemd. Zij die daartoe



– om allerlei redenen – niet of nauwelijks in staat zijn moeten kunnen rekenen op onze steun in het
sociale vangnet. 

Een  van  de  doelstellingen  in  het  vorige  verkiezingsprogramma  was,  om  de  bestaande
werkgelegenheid in Leiderdorp te behouden. De volgende branches bieden – mede gelet op de
demografische  ontwikkelingen  binnen  Leiderdorp  -   werk  aan  zowel  jongeren  als  ouderen:
zorgsector (een groeimarkt), detailhandel, dienstverlening en in beperkte mate de bouwsector.
De toenemende vergrijzing is duidelijk zichtbaar in ons dorp; daarom moeten wij er alles aan doen
om jongeren en jonge gezinnen perspectief te bieden op het gebied van wonen en vooral ook
werken. 
De PvdA wil  helpen het  wonen en werken voor  jonge gezinnen aantrekkelijk  te  maken en te
houden. 
Overige Speerpunten zijn:

 IKEA: aan de vestiging van IKEA in Leiderdorp is al een aantal jaren geleden door de PvdA
een belangrijke aanzet gegeven. Dat levert niet alleen behoud, maar ook uitbreiding van de
werkgelegenheid  op  voor  naar  wordt  verwacht  200  tot  250  vaste  en  deeltijdbanen  in
voornamelijk uitvoerende functies. Actie: hiermee kunnen behalve schoolverlaters wellicht
ook mensen aan werk geholpen worden die tot nu toe bijstand ontvangen en/of werkzaam
zijn  in  de  sociale  werkplaats,  een  Wajonguitkering  ontvangen  of  anderszins  worden
getroffen door de economische crisis

 Woonboulevard ‘WOOON’:  Meubelplein Leiderdorp; ooit  een begrip in de regio is mede
door  de  crisis  ernstig  getroffen.  Een  aantal  zaken  moesten  al  hun  deuren  sluiten  en
regelmatig hun producten tegen dumpprijzen aanbieden. Actie: in een herziening van de
mogelijkheden van de Woonboulevard naar de soort van de daar geleverde diensten en
handel, kan wellicht meer uitbreiding van werkgelegenheid worden gevonden. Wij willen
met de daar gevestigde bedrijven daarover graag in overleg gaan.

 Winkelhof:  in  samenspraak  met  de  winkeliersvereniging,  Wereldhave  en  mogelijk
geïnteresseerde nieuwe detailondernemers wil de PvdA  (verdere) leegstand voorkomen en
de werkgelegenheid bevorderen. Actie: in overleg met de gemeente, gevestigde bedrijven
en  geïnteresseerde  nieuwe  ondernemers  inrichten  van  een  ondernemersloket  bij  de
gemeente  en  daarmee  bestaande  overbodige  regels  en  obstakels  zo  veel  mogelijk
wegnemen en de administratieve lasten van bedrijven aanzienlijk verminderen

 Baanderij: helpen bevorderen dat nog meer bedrijven zich willen gaan vestigen op deze
locatie; bestemd voor de non-food sector. Actie: in samenspraak met ondernemers aldaar
zoals Area 071 en de Leiderdorpse Ondernemers Vereniging  (LOV) en organisaties uit het
maatschappelijke middenveld een plan de campagne maken met daarin opgenomen een
heldere en haalbare visie op de toekomst van ondernemend Leiderdorp

 Bouw: het eerder afgesproken aantal huizen (750 huur en koop tot 2020  ) bestemd voor
jongeren en ouderen (60+) in de sociale woningbouw binnen een periode van vier jaar
realiseren.  Actie:  heldere  en  reële  afspraken  maken  met  Rijnhart  wonen  en  andere
woningbouwcorporaties

LEEFBAARHEID EN BEREIKBAARHEID
Leiderdorpers willen zich vlot kunnen verplaatsen, zowel in het dorp, naar Leiden of omdat ze bui-
ten Leiderdorp werken. Dat vraagt om goede (auto)ontsluiting, goed openbaar vervoer, met name
naar Leiden (station) en goede fietsroutes. Vooral bus en fiets dragen bij aan duurzamere mobili -
teit, ontlasten het verkeer op hoofdroutes als de Persant Snoepweg en het Engelendaal en helpen
om sociale isolatie van mensen zonder auto te voorkomen. Veilige loop- en fietsroutes maken be-
stemmingen dichtbij, zoals scholen, openbare gebouwen en winkelcentra goed bereikbaar. Door-
gaand verkeer door Leiderdorp is gelukkig vrij beperkt, maar moet verder worden ontmoedigd. 
Actie: De PvdA wil voor de komende vier jaar:

 Een snelle busverbinding (8 keer per uur) v.v. op de as Ikea-woonboulevard > ziekenhuis
        > Engelendaal > Leiden station/LUMC



 Fietsenstallingen in de buurt van de haltes
 Actuele (digitale) verkeersinfo bij de haltes
 Borden bij de Driegatenbrug die verkeer vanuit Leiden met bestemming A4 buitenom (via

            de N445/446) leiden.

Na de overname van de NZH door Arriva werden diverse bestaande routes gewijzigd en was er
sprake van duidelijke verslechtering van het openbaar vervoer. Met inzet van de PvdA en andere
inwoners van Leiderdorp is dit inmiddels weer aangepast. Helaas blijkt nog steeds dat de haltetij-
den door Arriva niet altijd worden gehaald. Ook zijn instaphaltes niet altijd even duidelijk (bijv. bij
het Rijnlandziekenhuis en de Woonboulevard). De PvdA maakt zich er sterk voor dat de gemeente
Arriva en de provincie (de opdrachtgever voor het openbaar vervoer) op deze punten blijft aan-
spreken en verbeteringen realiseert.
IKEA-vestiging
Dankzij de PvdA zijn de verkeerseffecten van de toekomstige IKEA-vestiging grondig onderzocht.
Wij vinden dan ook dat deze effecten nauwkeurig moeten worden bewaakt vanaf het moment dat
de IKEA-vestiging er in de loop van 2015 eenmaal staat.

Voorhoflaan en IVVP
Er is in Leiderdorp een Integraal Verkeer en Vervoer Plan (IVVP) vastgesteld met daarin een hoog-
waardig openbaar vervoerverbinding tussen Leiderdorp en Leiden-station. Ook over de Voorhof-
laan die veel als sluiproute wordt gebruikt, zijn daarin afspraken gemaakt. Op verzoek van bewo-
ners van huizen aan de Voorhoflaan wordt nog eens gekeken of maatregelen voor deze weg mo-
gelijk zijn en wat daarvan de effecten zijn op andere wegen in de buurt.

Achthovenerweg
Het autoluw maken van de Achthovenerweg was en is een speerpunt van de PvdA. Om dit te be-
reiken heeft de PvdA hard gewerkt voor de verplaatsing van het bedrijf VLIKO. De bal lag 4 jaar
geleden, dankzij PvdA-wethouder Glasbeek, op de stip. Helaas is sinds die tijd veel te weinig door-
tastend opgetreden door het huidige college om deze verplaatsing naar de gemeente Rijnwoude te
realiseren. Het bedrijf, maar ook Leiderdorp is gebaat bij deze stap. Niet alleen verdwijnen de vele
vrachtwagens, ook het terrein van VLIKO kan weer bij het groene hart worden gevoegd.

Verkeersdrukte bij scholen
De bereikbaarheid van scholen kan veiliger. Door goed te kijken naar vele loop- en fietsroutes naar
scholen en duidelijke oversteekplaatsen te maken is hier winst te boeken. De situering van de Bre-
de school West eist daarbij onze speciale aandacht. Veel sluipverkeer naar met name het winkel-
centrum Santhorst en de Baanderij moeten worden voorkomen. Het halen en brengen van de kin-
deren door ouders in auto’s kan daarmee ook sterk verminderen.

Bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio
Verkeer en vervoer, en de bijkomende effecten op het gebied van luchtkwaliteit en geluidshinder,
zijn  in  de  Leidse  regio  vraagstukken  die  over  gemeentegrenzen  reiken.  Het  overleg-  en  in-
spraak-orgaan Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071), dat bestaat uit Leiden, Leiderdorp en
Oegstgeest, werkt daarom samen aan het oplossen van de bereikbaarheids- en leefbaarheidsknel-
punten in en rond de drie gemeenten. De PvdA ondersteunt deze aanpak omdat zo de beste kan-
sen ontstaan op het oplossen van knelpunten als overbelasting van bepaalde routes, geluidshin-
der, luchtkwaliteit, en hinder door opening van bruggen en overgangen op wegen zoals Engelen-
daal, Persant Snoepweg, Hoge Rijndijk (Stierenbrug) en Oude Spoorbaan met de aansluiting op
de Willem de Zwijgerlaan te Leiden. De PvdA onderschrijft de aanpak om nieuwe varianten voor
de Ringweg Oost in de onderzoeken van LAB071mee te nemen.

Fietspaden en wandelroutes
De fietspaden, wandelroutes en straten waarin gefietst en gewandeld wordt zijn hier en hoognodig
aan verbetering toe. Wij kregen de afgelopen tijd veel klachten over de staat van de fietspaden en
looproutes. Het gaat dan vooral over loszittende tegels, stenen, aan de zijkanten door gras e.d.



dichtgegroeide paden, overhangende bomen en stuiken waarvoor fietsers moeten bukken of geen
goed zicht mee hebben. De PvdA wil dit verbeteren door regelmatige controle en direct ingrijpen
waar dat nodig is.

ONDERWIJS
Zonder  goede  scholing  kunnen  kinderen  zich  niet  ontwikkelen  en  krijgen  ze  uiteindelijk  geen
kansen op de arbeidsmarkt. Daarom moeten er altijd voldoende basisscholen zijn in de wijken.
Deze  tijd  waarin  vaak  beide  ouders  werken  vraagt  wel  om  vernieuwing  binnen
onderwijsconcepten. Wij zijn daarom altijd voorstander geweest van brede scholen, waarvan er
inmiddels één in gebruik is en een ander eind 2014 van start gaat. Tussen- en naschoolse opvang
wordt daardoor mogelijk in een veilige en vertrouwde omgeving. Gebouwen worden op die manier
optimaal benut.  Scholen waarbinnen ruimte is voor kinderen met onderwijsachterstanden in de
voorschoolse leeftijd. 

De  openbare  basisschool  De  Hasselbraam  en  de  protestants  christelijke  basisschool  De
Regenboog in de wijk Voorhof zijn eigenlijk al lange tijd aan vervanging toe. De PvdA wil bereiken
dat ook in deze wijk ook een brede school wordt gerealiseerd met dezelfde voorzieningen als in de
Brede School Oude Dorp en de Brede School West. 

Als  ouder/verzorger  zorgt  u  meestal  zelf  voor  het  vervoer  van  uw kind  naar  en  van  school.
Er zijn echter situaties waarin dit grote problemen geeft. Bijvoorbeeld omdat uw kind door een
handicap aangepast vervoer nodig heeft, of als de school van uw kind op flinke afstand van uw
huis ligt. In dit soort situaties kunt u eventueel in aanmerking komen voor het leerlingenvervoer van
de gemeente Leiderdorp. Aan de verordening dienaangaande door de gemeenteraad bekrachtigd,
wil  de PvdA toevoegen dat ouders van kinderen die deze vanwege ziekte of handicap van de
ouder niet kunnen wegbrengen naar school ook van vormen van leerlingenvervoer gebruik moeten
kunnen maken.

GROEN IN DE OMGEVING
Leiderdorp is  gelukkig nog een heel groene gemeente.  Helaas is  de onder het  vorige college
ingezette Leiderdorpse Lente om het achterstallige onderhoud in te lopen, niet door het huidige
college  voortgezet.  Sterker:  het  onderhoud  wordt  uit  bezuinigingsoverwegingen  steeds  minder
intensief.  Dat  betekent  dat  uit  kostenoverweging  de  inwoners  in  de  komende  jaren  tegen
brandnetels  aankijken.  Wij  streven naar  goed,  duurzaam en efficiënt  groenbeheer.  De groene
gemeente die Leiderdorp is moet in stand worden gehouden. Als er om wat voor reden dan ook
groen  verdwijnt,  moet  dit  op  en  andere  plek  in  de  gemeente  worden  gecompenseerd.  Het
groenoverleg met betrokken partijen heeft geleid tot meer samenhang en samenwerking. Er moet
ruimte zijn voor initiatieven van burgers in de directe woonomgeving. Gezamenlijk een stuk groen
inrichten en onderhouden moet mogelijk worden in de toekomst. Een lang gekoesterde wens is het
initiatief  om  in  de  Houtkamp  een  bijenstal  te  bouwen.  Dergelijk  initiatieven  moeten  door  de
gemeente mogelijke gemaakt kunnen worden.

WATER
De PvdA wil bijdragen aan een en schoner milieu, energiebesparing, eens beter klimaat, goede
waterbeheersing,  kortom  aan  een  duurzame wereld.  Wij  hebben  de  opdracht  voor  een  onze
kinderen een leefbare wereld na te laten. Nog steeds zijn er slagen te maken op het terrein van
duurzaamheid. Dat lijkt  een grote ambitie maar die begint op kleine schaal bij  ons zelf  en alle
inwoners van Leiderdorp.
Van belang is een goed functioneren van het Groenoverleg in Leiderdorp. Op initiatief van PvdA
wethouders  gestart  en  dat  wij  graag  toekomstbestendig  willen  houden.  Zorg  voor  een  goede



balans in de natuurhuishouding van Leiderdorp en de regio blijft in de toekomst belangrijk. 
Het waterplan dat met het Hoogheemraadschap enkele jaren terug is uitgewerkt, moet leiden tot
droge huizen in heel Leiderdorp.  Wateroverlast is voor betrokkenen een groot  probleem. Daar
waar extra aandacht voor waterproblemen noodzakelijk is, zal de gemeente dit in samenwerking
met  het  waterschap  moeten  aanpakken.  Wij  willen  investeren  in  stedelijk  waterbeheer  als
onderdeel van de leefomgeving. Water is niet alleen een levensvoorwaarde maar ook een bron
van  plezier  en  vermaak  en  een  waardevol  onderdeel  van  stedelijk  gebied  en  landschap.  De
waterkwaliteit  moet  goed zijn  om bijvoorbeeld te kunnen zwemmen en een goed onderdak te
bieden aan planten en dieren. Momenteel is er een beleid om water zo snel mogelijk af te voeren
uit  stedelijk  gebied.  Dat  moet  veranderen.  Ook  Leiderdorp  heeft  veel  water  en  dat  moet
aangewend  worden  voor  een  aantrekkelijker  woon-  en  werkomgeving,  groen,  recreatie  en
waternatuur. Een goede inrichting en zichtbaarheid van de waterlopen versterkt de kwaliteit van de
woonomgeving.  Denk  aan  cultuurhistorische  waarden,  natuurvriendelijke  oevers  of
wandelmogelijkheden.
Wij steunen de opzet  van een waterloket  samen met het waterschap.  Een centraal punt  waar
burgers met vragen en klachten over waterzaken en -beheer terecht kunnen.
Wat betreft de lasten: Wij staan voor rechtvaardige heffingen, waarbij de sterkste schouders de
zwaarste lasten moeten dragen. En bij vervuiling geldt het principe dat ‘de vervuiler betaalt’.
Bovendien moet worden bezien of de waterschappen, waarvoor de hoge kosten in de lasten voor
de verbruikers zijn verwerkt, efficiënter en dus goedkoper kunnen werken. 

AFVAL
Nog steeds zijn er onvoldoende ondergrondse afvalcontainers. De vieze grote containers op vaak
opvallende plekken in de diverse wijken voor papier, kleding, glas enz. enz. geven een rommelig
aanzicht en een armoedige indruk van de wijk. Dat moet en kan beter. Een verdere realisatie van
het ondergronds plaatsen van containers, zoals wij in het verleden hebben gerealiseerd, staat ook
voor de toekomst hoog op de agenda. 

De verplaatsing van VLIKO is een verhaal zonder eind lijkt het wel. Volgens de PvdA heeft het
huidige College de kansen op een snelle verhuizing voorbij laten gaan en na de brand die dit jaar
op het terrein van VLIKO heeft gewoed, is over die verplaatsing veel onduidelijkheid ontstaan. De
PvdA is altijd duidelijk geweest: VLIKO moet weg van de noordzijde van de Oude Rijn en het
terrein moet weer teruggegeven worden aan de natuur in de polder.  Daar blijven wij  ons voor
inzetten. 

De vraag voor de toekomst is hoe we anders met ons afval kunnen omgaan. Hoe kunnen we afval
hergebruiken en zelf geld verdienen met afval. Nieuwe technieken en de notie dat we duurzaam
om  moeten  gaan  met  onze  leefomgeving  maakt  dat  wij  de  komende  jaren  over  kansen  en
initiatieven met bedrijven en burgers willen nadenken. Daar waar mogelijk particuliere initiatieven
ondersteunen maar ook de gemeentelijke afvalverwerking duurzaam willen gaan organiseren. 

SPORT EN CULTUUR
Gezondheid staat hoog op de sociale agenda en vormt een punt van zorg met name bij kinderen.
Deelname aan sportieve activiteiten maakt kinderen sociaal sterk en gezond!

Sportverenigingen zijn bij uitstek plaatsen waar sociaal verkeer, respect voor elkaar, inburgering,
ontspanning  en  competitie  samenkomen.  Maar  doorgaans  speelt  ook  bevordering  van  de
gezondheid een belangrijke rol. Wij zijn voor de introductie van een orientatiestrippenkaart voor je
(school-) jeugd. Daarmee kunnen alle kinderen gratis “proefsporten” om te kijken welke sport het
best bij  hen past.  Ook kunnen we wellicht  de verenigingen, in overleg met de scholen, er toe



bewegen een schoolsportdag te organiseren zoals dat voor korfbal en voetbal al gebruikelijk is. 
De sportverenigingen zijn de afgelopen vier jaar aan het lijntje gehouden. De belofte om tot een
nieuwe sportnota  te  komen met  perspectief  voor  de toekomst  is  niet  waargemaakt.  De  PvdA
gelooft niet dat alle sportverenigingen zonder ondersteuning van de gemeente kunnen overleven.
Daarom zullen wij op korte termijn inventariseren wat sportverenigingen nodig hebben en wat ze
zelf kunnen.  
Deelname aan culturele activiteiten dragen ook bij aan het sociaal sterk en weerbaar maken van
mensen. Jonge mensen leren hun talenten kennen en ontwikkelen en oudere mensen komen niet
in  een sociaal  isolement.  Culturele  verenigingen dragen bij  aan educatie  en kennis  van onze
cultuur en natuur, aan begrip voor elkaar en bieden ontspanning.
Zwembad, natuurspeeltuin,  schaats-  skeelerbaan en De Bloemerd met al  z’n verenigingen zijn
voorzieningen waar de burgers van Leiderdorp blij mee zijn. Het Sociaal Cultureel Centrum in de
Bloemerd is al langere tijd een goed aanlooppunt voor de jeugd. De activiteiten die Pluspunt voor
ouderen biedt aan de Splinterlaan, voorzien eveneens in een grote behoefte. Het zijn instellingen
die wij koesteren en voor de toekomst van Leiderdorp willen behouden. 
De Sterrentuin zou wat ons betreft uit moeten groeien tot het sociale en culturele middelpunt van
de  gemeente.  Met  de  Volksuniversiteit,  het  Leiderdorps  Museum,  Milieu  Educatie  Centrum,
Toneelvereniging Toverlei en uiteraard de Bibliotheek wordt er goed gebruik van gemaakt.  Een
centrale plek aan de rand van de Houtkamp en Heemtuin. Helaas is er nog steeds leegstand en
kan de samenwerking tussen de diverse instellingen die gebruik maken van de Sterrentuin nog
beter. Wat ons betreft wordt bekeken hoe de Sterrentuin tot een ‘Community Centre’ kan uitgroeien
waar jong en oud, hulpaanbieder en hulpvrager elkaar kunnen treffen. Soms voor noodzakelijke
ondersteuning en soms gewoon om even te ontspannen. Op deze wijze kan het centrum optimaal
worden benut. Actie: Ter ondersteuning van alle activiteiten zal de PvdA zich er sterk voor maken
dat de gemeente vrijwilligers en mantelzorgers zal ondersteunen en helpen waar mogelijk. 

DIERENWELZIJN
Dierenwelzijn is belangrijk en heeft veel aandacht van ook de PvdA kiezers. Er leven dan ook
behalve mensen ook veel dieren in en rond onze woonomgeving. De Dierenbescherming heeft in
een folder een 10-tal speerpunten voor het dierenwelzijn in de gemeente aangegeven. Daar kan
de PvdA volledig mee instemmen. 

Een aantal voorbeelden van speerpunten zijn: Er moet een wethouder verantwoordelijk zijn voor
de bescherming van de dieren in zijn gemeente. Zwerfdieren moeten worden opgevangen. De
gemeente moet boeren ondersteunen die zo diervriendelijk mogelijk werken. De gemeente maakt
beleid  omtrent  honden  die  overlast  door  honden  zoveel  mogelijk  voorkomt  en  ook  honden
beschermd.  Er  moet  altijd  een  vergunning  worden  afgegeven  voor  dieren   die  voor  vermaak
worden gebruikt, zoals circussen of het gebruik van levend aas en visnetten in gemeentelijk water.
Beheer en aanpassen van openbaar groen afstemmen op bescherming van het individuele dier en
hun leefgebied. Denk daarbij aan het kappen van bomen, uitbaggeren van sloten niet in broedtijd
enz. En tenslotte: De kinderboerderij gaat wat ons betreft meer nadruk leggen op de educatieve
functie.  Overigens zijn voor de meeste van deze wensen al  landelijk  wetten gemaakt  of in de
maak.

FINANCIEN
De PvdA staat voor een solide financieel beleid. De financiën moeten op orde zijn en vormen een
middel  om  het  voorzieningenniveau  op  peil  te  houden.  Solide  betekent  niet  bezuinigen  door
noodzakelijke uitgaven naar de toekomst te verschuiven. Inkomsten en uitgaven moeten in balans
zijn.  Er moet ruimte zijn voor mensen die het niet lukt inkomen uit werk te verkrijgen. 
Uitgangspunt  blijft  ‘de  sterkste  schouders  dragen  de  zwaarste  lasten’.  Het  niveau  van  de
onroerendgoedbelasting (OZB) moet vergelijkbaar blijven met dat van gemeenten met eenzelfde
voorzieningenniveau als Leiderdorp.



Er moet ruimte zijn om clubs en instellingen met subsidie te ondersteunen daar waar net dat zetje
extra nodig is om activiteiten te realiseren waar de gemeente profijt van heeft en daarmee een
groep  inwoners.  Huidige  coalitiepartijen  hebben  er  voor  gekozen  dat  clubs  op  termijn
zelfvoorzienend moeten zijn en derhalve geen subsidie meer nodig hebben! Wij denken niet dat dit
haalbaar  is  zonder  afbreuk  te  doen  aan  het  voorzieningenniveau  in  Leiderdorp.  Dit  kan
desastreuze gevolgen hebben voor sport- en culturele verenigingen of instellingen. Daar waar het
efficiënter kan moeten we dit ook doen maar de PvdA vindt dat de waarde van het werk van al
deze verenigingen en instellingen ten goede komt aan gezondheid, educatie en leefbaarheid van
de burgers van dit dorp. Daar heeft de PvdA geld voor over. 

REGIO
De  PvdA  afdelingen  Kaag  en  Braassem,  Leiden,  Leiderdorp,  Oegstgeest,  Voorschoten  en
Zoeterwoude hanteren samen een regionale PvdA Agenda. Regionale samenwerking is belangrijk
en nodig. Zaken die voor Leiderdorp belangrijk zijn staan in dit programma.

Een aantal vraagstukken kan alleen regionaal worden aangepakt. Zoals arbeidsmarktvraagstuk-
ken,  jeugdwerkeloosheid,  verkeer  en  vervoer,  schoolverzuim  of  voortijdig  schoolverlaten  en
jeugdzorg. Met de overheveling van taken van het Rijk en de provincies naar gemeenten zal het
belang van regionale samenwerking toenemen. De kosten en baten die deze samenwerking met
zich meebrengt  zullen overigens goed worden gevolgd door de PvdA. Zowel  als  het  gaat  om
beleidsvorming als om uitvoering van taken. Denk aan een regionaal bureau Leerplicht, jeugdzorg,
thuiszorg, zorginstellingen met regionale functie enz. Wij hechten aan een zelfstandig Leiderdorp.
Vraagstukken pakken we aan vanuit onze eigen kracht. Door goed regionaal samen te werken
wordt de kracht van Leiderdorp alleen maar groter.  

VEILIGHEID
Leiderdorp is een relatief veilige gemeente. Toch kan het altijd beter. In Leiderdorp hebben we een
goede voorzieningen (vaak in regionaal verband) voor brandweer, politie en eerste hulpdienst. De
burgemeester is namens de gemeente  verantwoordelijk voor het lokale veiligheidsbeleid en dient
de samenhang van de werkzaamheden en de samenwerking van de verschillende partijen, waar
onder de burgers, te bevorderen en waar mogelijk tot een sluitend geheel te maken.
De gemeente heeft verschillende wettelijke taken en mogelijkheden om een integraal veiligheids-
beleid mogelijk te realiseren. Zes veiligheidsvelden verdienen onze aandacht en steun: 

 veilige woon- en leefomgeving
 bedrijvigheid en veiligheid
 jeugd en veiligheid 
 fysieke veiligheid  
 integriteit en veiligheid 
 crisisbeheersing.

Burgers dragen medeverantwoordelijkheid voor de veiligheid. Uiteraard behoren mensen zich te
houden aan wetten en regels, maar daarnaast kunnen burgers actief een bijdrage leveren aan de
veiligheid door alert te zijn, bijvoorbeeld door onveilige situaties te melden. Via het Ombudsteam
PvdA Leiderdorp, komen regelmatig klachten binnen t.a.v. de veiligheid m.b.t. de woon-omgeving.
Klachten van burenoverlast in diverse vormen, zoals van burenruzies, overlast van dieren of op
straat gedeponeerd vuil.  Het veiligheidsgevoel van mensen kan daarmee in het geding komen.
Niet altijd blijkt de gemeente in staat  om daar direct iets aan te doen. Zelfs als het gevaar van een
escalatie aanwezig is. Soms is er een hele straat of wijk gemoeid met een bepaalde kwestie. De
PvdA vindt dat in alle gevallen, waar dat geboden wordt, er direct maatregelen en zelfs sancties
moeten worden genomen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie. Er
moet overleg komen tussen de betrokken partijen. De PvdA is van mening dat de gemeente, hetzij
middels de politie, brandweer, reclassering of welke mogelijke bemiddelaar dan ook actie moet



worden  ondernomen  om de  veiligheid  te  bewaren.  De  PvdA is  van  mening  dat  melding  van
overlast, diefstal en alles wat de veiligheid van individuen en groepen in gevaar kan brengen op
een laagdrempelige wijze moet kunnen plaatsvinden en er direct een reactie naar de melder(s)
moet plaatsvinden. Wellicht zijn er mogelijkheden om door het gebruik van sociale media een nog
veiliger gemeente te creëren. Daar willen we met elkaar over in gesprek

DEMOCRATISCH BESTUUR
In een democratie worden vertegenwoordigers gekozen om de belangen van de burgers en  het
algemeen belang af te wegen en op basis daarvan de gemeente te besturen. 

In de op handen zijnde participatiesamenleving neemt de rol van burgers en professionals toe en
zal de rol van de lokale overheid meer verschuiven van controle en beheren naar faciliteren. Dit
vraagt om een lokale overheid die deelneemt aan netwerken en zich aansluit bij de energie in de
samenleving.  Een  andere  ambtelijke  mentaliteit,  andere  politieke  omgangsvormen  en  heldere
keuzen over wat wel en niet een taak van de overheid is!
De uitvoering van publieke taken is steeds vaker een samenwerking tussen overheid, markt en
samenleving. Het gaat daarbij niet om een terugtredende overheid, maar om een reorganisatie van
de publieke zaak, waarbij de overheid steeds een andere rol vervult. De burger centraal betekent
niet  dat  de  loketten  van  overheidsorganisaties  hun  dienstverlening  anders  moeten  gaan
aanbieden. Wel dat burgers en burgerinitiatieven als uitgangspunt worden genomen en pas daarna
wordt gekeken hoe zij het beste verder geholpen kunnen worden.
Burgerinitiatieven worden dus steeds professioneler; met de eigen kracht als uitgangspunt.
Willen burgers zich kunnen verbinden met de aanpak van sociale en maatschappelijke problemen,
en die potentie is sterk in ontwikkeling, dan moeten zij ook in staat gesteld worden zich die aanpak
toe  te  eigenen,  dan  moeten  initiatieven  de  ruimte  krijgen  en  niet  worden  ingekapseld  in
beleidsprogramma’s of omgevormd door subsidievoorwaarden.
Dan gaat het niet om ’inspreken’ alleen, maar dan moeten zij echt mede eigenaar van de oplossing
worden.

Dat dit werkelijk kan werken blijkt wel uit een burgerinitiatief bij de gemeente Leiden, waarbij van
de groengebieden langs de Leidse singel  één groot  park wordt  gemaakt.  De gemeente heeft
daarvoor een bedrag gereserveerd en een burgerinitiatief heeft eenzelfde bedrag bijeengebracht
en duizenden vrijwilligers zullen het onderhoud daarvan voor hun rekening nemen.

Actie:  De  PvdA Leiderdorp  wil  zich  inzetten  voor  min  of  meer  vergelijkbare  uiteraard  meer
kleinschalige projecten en/of initiatieven.
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