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VVD LEIDERDORP, EEN POSITIEVE BALANS 
 
Inleiding 
Leiderdorp is een prachtig dorp. Een dorp met eigenlijk alles dat men nodig heeft. Het is er fijn 
en rustig wonen, we hebben goede zorg- en welzijnsvoorzieningen en een breed winkel- en 
recreatieaanbod. De betaalbaarheid van deze voorzieningen op de lange termijn is echter een 
zorg. De VVD zal zich sterk maken om deze voorzieningen in stand te houden en de lasten niet 
te verhogen. 
 
Een positieve balans kan worden opgemaakt over de afgelopen vier jaar. De VVD heeft 
wederom een flink stempel op het Leiderdorpse beleid gedrukt. Onze twee VVD wethouders 
realiseerden een groot aantal zaken: Op het gebied van beleid kwamen er een nieuw 
Sportbeleid en Vrijwilligersbeleid. Ook is er een nieuwe Nota Mantelzorg gereedgekomen. De 
Brede School Oude Dorp, het nieuwe tennispark, het park De Groene Schans en de recreatieve 
inrichting van de Boterhuispolder zijn gereedgekomen. De bouw van de Brede School West is 
gestart. Principe overeenstemming is bereikt over de verplaatsing van Vliko. Er is geïnvesteerd 
in bereikbaarheid en veiligheid. De zondagsopening voor winkels is ingesteld, het afschaffen 
van de busbaan bij de Stierenbrug draagt fors bij aan de verkeersdoorstroming. Met de 
ontwikkeling van de Zwembadlocatie kan een aanvang worden genomen. 
Maar het werk is nog niet af. Er staan grote, veelal landelijke, ontwikkelingen aan te komen 
waarvan taakoverdracht van Rijksoverheid naar gemeenten in de (jeugd)zorg en op sociaal 
gebied de belangrijkste zijn. Hieraan zal in de komende jaren veel aandacht worden gegeven. 
 
Een positieve balans geldt ook voor de gemeentelijke financiën. In de afgelopen vier jaren 
hebben we versoberd en tegelijkertijd gebouwd aan een gezonde financiële huishouding. Een 
efficiënte gemeente die slim samenwerkt daar waar voordeel te behalen is. Een gemeente die 
eerst kijkt of er bezuinigd kan worden in de eigen organisatie in plaats van de lasten voor de 
inwoners te verhogen en het voorzieningenniveau te verlagen. Een gemeente die de financiële 
reserves verder op orde heeft gebracht. En een gemeente die keuzes maakt. Een positieve 
balans. Daar staat de VVD Leiderdorp voor. 
 
De VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) is een liberale partij. Wij beschouwen de 
individuele vrijheid, zowel in geestelijk als in materieel opzicht, als het hoogste goed. Ieder 
mens heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Voorts beschouwt de VVD eigen 
verantwoordelijkheid als het fundament onder een samenleving van vrije mensen. Vrijheid en 
verantwoordelijkheid zijn niet van elkaar te scheiden. 
 
De VVD streeft naar een krachtige, kleine overheid met gezonde financiën. Alleen taken die de 
samenleving van belang vindt en die niet - of niet zelfstandig - door individuen of groepen 
kunnen worden vervuld, behoort de overheid te stimuleren of op zich te nemen. Het 
uitgangspunt is dat deze taken zo doeltreffend en doelmatig mogelijk dicht bij de burger 
worden uitgevoerd. Belastingheffing is onvermijdelijk, maar de belastingdruk wil de VVD zo 
laag mogelijk houden. 
 
Speerpunten in het VVD beleid voor de komende vier jaar zijn handhaven van een prettige 
leefomgeving en goede voorzieningen in Leiderdorp, stimuleren van de economie en 
werkgelegenheid en een kwalitatief goede uitvoering van de bestaande en de nieuwe taken 
binnen de beschikbare financiële ruimte. 
 
Wij hebben binnen deze drie thema’s de volgende concrete plannen: 
 
 
  



1. Prettige leefomgeving 
 
 

- Verkeer 
De VVD pleit voor een goede doorstroming van het lokale verkeer en goede bereikbaarheid 
van wijken, bedrijven en voorzieningen. Doorgaand verkeer moet buitenom. In de afgelopen 
periode is geld vrijgemaakt om knelpunten op het Engelendaal weg te werken. De VVD is er 
voorstander van om in Leids regioverband te zoeken naar oplossingen voor de regionale 
verkeersproblemen. 
Er moet - zover mogelijk - geld opzij worden gezet voor onderhoud en vervanging van de 
Leiderdorpse wegen op de langere termijn. Leiderdorp moet investeren in stil asfalt waar dit 
een substantiële bijdrage levert aan beperking van geluidsoverlast. Fietsverkeer moet worden 
gestimuleerd door geasfalteerde doorgaande fietsroutes die aansluiten op het regionaal 
fietsnetwerk. Daar waar de overheid zich terugtrekt op het gebied van fijnmazig Openbaar 
Vervoer, moet particulier initiatief voor alternatieven de ruimte krijgen. 
 
- Woningbouw 
De VVD blijft bij haar standpunt; “bouwen als het kan, niet omdat het moet”. Het ROC terrein, 
Driemaster, de Plantage, Brunelkamp en Brittenstein zijn bestaande locaties die voor de VVD 
in beeld zijn voor nieuwbouw, o.m. gericht op senioren en starters. Andere nieuwe locaties 
kunnen leegstaande kantoorgebouwen of leegkomende schoolgebouwen zijn. De doorstroming 
in huur- en koopwoningen moet worden bevorderd door de nieuwbouw. Er zijn afspraken om 
tot 2020 nog 450 woningen te bouwen. De vaste afspraak voor 30% sociale woningbouw moet 
worden afgeschaft en slechts naar behoefte worden ingevuld. 
 
- Sport, Recreatie en Cultuur 
In Leiderdorp is het prima recreëren, met voor ieder wat wils. Tal van actieve verenigingen 
bieden een divers cultureel aanbod en sportfaciliteiten van hoog niveau. Met het nieuwe 
sportbeleid worden twee liberale uitgangspunten, gelijkwaardigheid en eigen 
verantwoordelijkheid, in de (sport)praktijk gebracht.  
De uitstekende recreatieve ligging van Leiderdorp in een prachtig waterrijk gebied met veel 
watersportmogelijkheden moet actiever worden gepromoot evenals de cultuur en historie in de 
regio. 
De VVD is voor het afschaffen van het wandelverbod in het broedseizoen in de 
Boterhuispolder. 
 
- Groen 
Er is heel veel groen in Leiderdorp. Binnen de bebouwde kom zijn er de parken en plantsoenen 
en op loop- of fietsafstand een schil van polders. Dit alles biedt tal van mogelijkheden voor 
recreatie en natuurbeleving op land én water. Instandhouding en onderhoud van al dat groen 
is kostbaar maar noodzakelijk om een aanvaardbare kwaliteit te behouden. (Gedeeltelijke) 
uitbesteding van beheer en onderhoud aan omwonenden kan een goede oplossing zijn om de 
kosten van het groenonderhoud structureel te kunnen blijven dragen. 
 
- Culturele en Maatschappelijke Voorzieningen 
Leiderdorp heeft veel goede voorzieningen waardoor het prettig wonen is in de gemeente. De 
VVD is van mening dat de voorzieningen, en de organisaties die deze in stand houden, binnen 
de gestelde beleidsmatige kaders, zo veel mogelijk onafhankelijk moeten kunnen opereren. Dit 
betekent geen gedetailleerde regels, verantwoorden op hoofdlijnen en financieel onafhankelijk 
zijn. Indien organisaties het gemeentelijke beleid uitvoeren, is een gemeentelijke bijdrage pas 
aan de orde als een sluitende exploitatie met kostendekkende tarieven niet mogelijk is. 
De VVD ziet kansen voor een meer commerciële aanpak van het zwembad. De bibliotheek 
moet met de (digitale) tijd meegaan en kan flink worden afgeslankt. De Sterrentuin moet 
beter worden benut als centrum voor sociale en culturele activiteiten, onder strakke regie van 
de Gemeente. Welzijnsorganisaties zijn in de afgelopen jaren al nauw gaan samenwerken, dit 
kan echter nog verder worden uitgebreid. 
 
 
 



- Veiligheid 
Veiligheid is belangrijk voor de inwoners en onze hulpverleners en daarom een prioriteit voor 
de VVD. 
De inwoners mogen van de overheid verwachten dat deze zich daarbij actief opstelt. Zo wil de 
VVD een zichtbare en aanwezige politie. De inwoners hebben echter ook een eigen 
verantwoordelijkheid voor het veilig houden van Leiderdorp en zullen daar actief aan moeten 
meewerken. Het deelnemen aan Burgernet is daar een voorbeeld van. 
De inzet van Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) met de mogelijkheid boetes op te 
leggen, vergroot de ordehandhaving en bestrijding van kleine criminaliteit. 
Gezien het aanzienlijk aantal (auto)diefstallen en inbraken in onze gemeente, kan de inzet van 
(verplaatsbaar) cameratoezicht een nuttig instrument zijn om de veiligheid te vergroten. De 
VVD zal zich in de komende jaren inzetten om cameratoezicht te realiseren. 
 
-‐ Verenigingsleven 
De Leiderdorpse verenigingen met de vele evenementen die ze organiseren, vormen een 
belangrijk bindmiddel in de Leiderdorpse samenleving. Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar en 
zeer waardevol. De VVD vindt dat de gemeente deze initiatieven voluit moet faciliteren. Zo 
dienen er voor jaarlijks terugkerende activiteiten meerjarige vergunningen te komen.  
De gemeente moet subsidies blijven toekennen aan kleine organisaties, vooral in de 
opstartfase. 

 
In de Houtkamp moeten basisvoorzieningen als krachtstroom- en wateraansluitingen komen, 
ten behoeve van culturele en andere activiteiten. De VVD ondersteunt een eventueel 
particulier initiatief voor de inrichting van een vast podium in de Houtkamp. 
 
 
 
 
2. Stimuleren van economie en werkgelegenheid 

 
 

- Bedrijvigheid en werkgelegenheid 
Het creëren van werkgelegenheid moet topprioriteit krijgen. 
De VVD pleit onder meer voor het versterken van de Zorgboulevard rondom het Rijnland 
Ziekenhuis door zoveel mogelijk aanbod in de zorgketen bij elkaar te brengen. Gedacht wordt 
aan laboratoria, medische hulpmiddelen, life sciences en regionale zorgdiensten. Aandacht 
moet gegeven worden aan het samenbrengen van bedrijfsleven met relevant onderwijs en 
andere ondersteunende activiteiten. Samenwerking met de Universiteit Leiden moet worden 
gezocht.  
De VVD heeft gezorgd voor meer mogelijkheden om een bedrijf aan huis te vestigen. Minder 
regeldruk en een betere samenwerking met alle betrokkenen is cruciaal, een en ander met 
behoud van de prettige woonomgeving voor de inwoners. 
 
- Winkelaanbod 
Leiderdorp kent een omvangrijk winkelaanbod met de Winkelhof, Wooon en De Baanderij. De 
winkelsector is voor Leiderdorp een sterke economische factor. Daar komt straks Ikea bij als 
publiekstrekker en belangrijke werkgever. In de afgelopen jaren kreeg de winkelsector meer 
ruimte voor vrijere vestiging en ruimere openingstijden. De VVD vindt dat er minder 
beperkingen in de vestigingsmogelijkheden moeten zijn. Ondernemers weten zelf wel waar ze 
zich het beste kunnen vestigen. Dit betekent dus, in overleg met de ondernemersvereniging 
(LOV), ruimte geven aan ondernemers en ondernemers initiatieven. 
De VVD vindt dat de wekelijkse markt aan de Santhorst een belangrijke voorziening is die in 
stand gehouden moet worden. In overleg met ondernemers moet gekeken worden naar een 
kostendekkende, aantrekkelijke en levensvatbare weekmarkt. 
 
  



3. Uitvoering taken binnen de financiële ruimte 
 
 

-‐ Zorg en Welzijn  
Uitgangspunt van het Zorgbeleid is wat mensen “wel” kunnen in plaats van wat ze “niet” 
kunnen. De VVD gaat uit van zelfredzaamheid en het zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen. Maar iemand die echt hulp nodig heeft, moet hulp krijgen op basis van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. 
Dit betekent eerst in de eigen omgeving zoeken naar de benodigde hulp of ondersteuning. Alle 
burgers en (commerciële) organisaties en instellingen uit het maatschappelijk middenveld 
moeten hierin verantwoordelijkheid nemen. Goede samenwerking tussen alle instanties in de 
zorg- en welzijnsketen is hierbij onontbeerlijk evenals een actieve participatie van o.a. fitte 
ouderen. Als zelfredzaamheid niet mogelijk is, dan komt de gemeente als regisseur in actie 
met passende zorg voor het individu. De VVD is hierbij voorstander van het principe: de 
gebruiker betaalt. Binnen de wettelijke mogelijkheden is de VVD daarom voor het heffen van 
eigen bijdragen. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Sportservicepunt als onderdeel van Sportfondsen 
Leiderdorp moeten zich meer richten op activiteiten voor en participatie van jongeren. Dit 
schept de mogelijkheid om het Sociaal Cultureel Werk verder af te slanken. Andere activiteiten 
kunnen door verenigingen worden overgenomen, zoals ook is vastgesteld in de laatste 
sportnota. 

 
-‐ Decentralisaties vanuit het Rijk 
Belangrijke taken, de jeugdzorg, begeleiding en verzorging uit de AWBZ, en de Participatiewet, 
worden overgeheveld van de Rijksoverheid naar gemeenten. 
De VVD vindt dat voorbereiding en uitwerking hiervan binnen het Samenwerkingsverband 
Holland Rijnland moet gebeuren, met intensieve betrokkenheid van relevante instellingen en 
organisaties. Gezien de door het Rijk beoogde grote bezuinigingen moeten verantwoorde 
keuzes worden gemaakt. Uitgangspunten hierbij zijn maatwerk, efficiency, financiële controle 
en samenwerking. 

 
-‐ Sociaal Beleid 
Voor de VVD is werk een topprioriteit. De beste sociale voorziening is een betaalde baan. De 
Wet Werk en Bijstand wordt uitgevoerd vanuit het uitgangspunt ‘werk boven inkomen’. 
Iedereen die kan werken moet dat doen. Mensen in de bijstand moeten zo snel mogelijk weer 
aan de slag. Daarop moet alle inzet, van henzelf en van de gemeente, zijn gericht. Is de eigen 
inzet onvoldoende, dan volgen sancties. 
Mensen voor wie betaald werk echt niet mogelijk is, kunnen bijstand aanvragen. Maar in ruil 
daarvoor vraagt de VVD hen iets terug te doen voor de samenleving. Denk aan 
vrijwilligerswerk of mantelzorg. Voor de VVD is “niets doen” geen optie. Leiderdorp heeft in 
vergelijking met omliggende gemeenten relatief veel mensen met een bijstandsuitkering. 
Daarin moet verandering komen. 
Het minimabeleid van de gemeente is niet meer dan wat de Rijksoverheid voorschrijft om te 
voorkomen dat mensen die vanuit een bijstandsuitkering gaan werken er op achteruitgaan. De 
gemeente moet geen inkomenspolitiek voeren. 

 
- Ouderenbeleid 
Een actief en doeltreffend ouderenbeleid is van groot belang gezien de verdere vergrijzing en 
de uitbreiding van gemeentelijke taken op gebied van ouderenzorg (WMO). De VVD zet in op 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen in hun eigen omgeving. Ouderen moeten zo 
lang mogelijk vitaal blijven, ondersteuning moet dichtbij huis beschikbaar zijn. Het 
welzijnswerk in Leiderdorp, zoals Pluspunt, moet worden betrokken bij het inzetten van 
ouderenadviseurs in de wijken. Concreet betekent dit beleid: 
• aangepaste woningen voor ouderen, 
• integrale hulp in de buurt, 
• een zorgzame sociale infrastructuur, 
• openbaar vervoer in de wijken, 
• laagdrempelige voorzieningen, 
• efficiënte inzet van zorg. 



 
- Onderwijs 
Er is door de gemeente de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in onderwijshuisvesting die 
voldoet aan de hedendaagse onderwijseisen. De realisatie van de Brede School Oude Dorp en 
de Brede School West zijn hier voorbeelden van. Hierbij is voor de VVD altijd vertrekpunt 
geweest, bouwen naar (dalende) behoefte. De komende jaren zal door verdere daling van 
leerlingaantallen een overschot ontstaan aan klaslokalen en scholen. De gemeente en 
schoolbesturen zullen aan de hand van de beschikbare financiële middelen een gezond 
evenwicht moeten vinden tussen leerlingaantallen enerzijds en scholen/lokalen anderzijds. De 
mogelijkheid van het sluiten/opheffen van één of meerdere scholen sluit de VVD hierbij niet 
uit. Verder moet de gemeente de lokale educatieve agenda begeleiden en ondersteunen. De 
onderwijsbetrokkenen hebben hierin met name een grote verantwoordelijkheid. 

 
- Bestuur 
Zelfstandigheid: 
De effectieve en efficiënte uitvoering van haar wettelijke en overige taken is volgens de VVD 
de kernactiviteit van de gemeente. Zolang de gemeente het noodzakelijk niveau van 
voorzieningen tegen acceptabele kosten in stand weet te houden, is er geen reden om te 
fuseren met omliggende gemeenten. Komen deze uitgangspunten in gevaar dan is fuseren een 
serieuze optie. De totstandkoming van een gemeente waarin Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest 
en Zoeterwoude opgaan, is dan de meest logische keus. Zelfstandig zijn of fuseren, het is 
louter een middel en geen doel op zich. 

  
Drie wethouders: 
Na jaren van lokale maatschappelijke en politieke onrust is in de afgelopen vier jaar de rust 
wedergekeerd. Nu de grote projecten zoals W4 en Centrumplan in een vergevorderd stadium 
zijn vindt de VVD dat we terug kunnen naar drie wethouders. 

 
Regionale samenwerking: 
Veel taken van de gemeente Leiderdorp zijn al ondergebracht in lokale of regionale 
samenwerkingsverbanden. Goede sturing vanuit de politiek blijft noodzakelijk om de gestelde 
doelen te bereiken en niet te verzanden in meer bureaucratie. Voor nieuwe 
samenwerkingsverbanden zullen per project steeds de juiste partners worden gezocht waarbij 
de voorkeur in eerste aanleg ligt bij de Leidse regio (Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude). In 
sommige, regio-overstijgende zaken, zoals lobbyactiviteit in Den Haag, zijn grotere verbanden 
zoals Holland Rijnland nodig. Leiderdorp blijft een actieve rol in de Regio spelen. 

 
- Inspraak 
Wij vinden het uitermate belangrijk dat de inwoners, ondernemers en verengingen, actief en in 
een vroegtijdig stadium, betrokken worden bij zaken die hen direct raken. Heldere voorlichting 
door gemeente en de politiek, is van essentieel belang. De VVD is voor duidelijkheid en 
transparantie. 

 
- Financiën 
Door de decentralisatie van Rijkstaken zal de gemeentebegroting in de komende jaren fors 
stijgen. De financiële verantwoordelijkheid en daarmee ook de risico’s worden groter voor de 
gemeente. Het is dan ook zaak om het sobere en solide financieel beleid van de afgelopen 
jaren door te zetten. 
De lokale lasten mogen in de komende vier jaar niet meer stijgen dan inflatie. Eventuele 
stijging van het ene tarief moet gecompenseerd worden met daling van een ander tarief. De 
stijging van de gemiddelde totale lasten voor inwoners, bedrijven en instellingen moet hiermee 
niet boven de inflatie uitkomen. 
 
Dit is de succesvolle koers van de afgelopen jaren die de VVD Leiderdorp wil  
 
voortzetten! 


