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Het Leiderdorppanel over… 
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InleidingInleidingInleidingInleiding    
Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze 
peiling ging over thema’s uit de Toekomstvisie Leiderdorp 2025. Deelnemers konden tussen 3 juli en 
12 augustus 2012 de vragenlijst invullen. Aan de peiling hebben 455 van de in totaal 664 panelleden 
deelgenomen. Een respons van 69 procent. 
Om onder- en oververtegenwoordiging te corrigeren zijn de uitkomsten gewogen naar leeftijd, geslacht 
en wijk. De antwoorden van de open vragen in deze peiling worden beschikbaar gesteld aan de 
gemeente. 

 

ImagoImagoImagoImago    
Een groot deel van de respondenten (82 procent) is het eens met de stelling ‘ik heb het naar mijn zin in 
Leiderdorp’. Een kwart van de respondenten is het hier zelfs zeer mee eens. Slechts 2 procent van de 
respondenten is het niet eens met de stelling, het overige deel is neutraal. Belangrijke redenen waarom 
respondenten het naar hun zin hebben in Leiderdorp zijn het rustige, prettige wonen en de nabijheid 
van werk en voorzieningen als groen en grote steden. 
 

Figuur 1    
In hoeverre bent u het eens met de stelling ‘Ik heb het naar mijn zin in Leiderdorp.’ (n=455) 
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Een derde van de respondenten voelt zich sterk verbonden met de wijk of directe woonomgeving. Met de 
Leidse regio voelt 22 procent zich sterk verbonden, meer dan met de gemeente Leiderdorp (14 procent). 
Met de provincie Zuid-Holland en de Randstad voelt ongeveer de helft van de respondenten zich niet of 
nauwelijks verbonden.  
 

Figuur 2    
Hoe sterk voelt u zich verbonden met de omgeving? (n=455) 
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Op de vraag ‘Verwacht u dat u over 10-15 jaar (in 2025) nog in Leiderdorp woont?’ antwoordt 60 procent 
van de respondenten ‘ja’ en 15 procent ‘nee’. De overige 25 procent weet het niet. Veel respondenten 
denken over 10-15 jaar nog in Leiderdorp te wonen vanwege het goede woonklimaat, maar ook vanwege 
de aanwezigheid van hun kinderen en sociale contacten in de buurt. Voor mensen die denken in 2025 
niet meer in Leiderdorp te wonen is werk in een andere plaats een veel genoemde reden. 
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Figuur 3  
In welke mate vindt u onderstaande uitersten van toepassing op Leiderdorp als woonplaats?  
(n=432 tot n=455) 
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De respondenten kregen veertien uitersten voorgelegd waarbij ze konden aangeven in welke mate ze 
deze van toepassing vonden op Leiderdorp. De resultaten zijn weergegeven in figuur 3. 
De eigenschappen goed bereikbaar met de auto, goed wonen, veilig en goed bereikbaar met het OV 
worden door de meeste bewoners gezien als sterk of enigszins van toepassing op Leiderdorp. Verder 
geven weinig respondenten aan Leiderdorp historisch of lelijk te vinden. 
 
 

SamenlevingSamenlevingSamenlevingSamenleving    
Mensen dragen op verschillende manieren bij aan de samenleving. Ze staan bijvoorbeeld klaar voor hun 
buren en de buurt of ze doen vrijwilligerswerk voor de club/vereniging waarvan ze lid zijn of voor een 
andere instelling. Over de wijze waarop men met elkaar de samenleving leefbaar kan houden zijn enkele 
vragen gesteld. 
 
Ruim de helft van de respondenten geeft aan regelmatig burenhulp te verlenen in de vorm van het 
bieden van een luisterend oor (55 procent) en/of het geven van hulp tijdens vakanties (53 procent). Het 
verzorgen van dieren en opvangen van kinderen wordt door ongeveer een vijfde van de respondenten 
regelmatig gedaan. Het uitvoeren van licht huishoudelijk werk bij buren komt niet vaak voor (3 procent). 
Ruim een vijfde van de respondenten (21 procent) geeft aan niet regelmatig burenhulp te verlenen. 
 

Figuur 4    
Welke vormen van burenhulp verleent u met enige regelmaat? (meerdere antwoorden mogelijk; n=455) 
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Meer dan 4 van de 10 respondenten (43 procent) doet aan vrijwilligerswerk. De belangrijkste redenen 
hiervoor zijn de wens om iets te doen voor de samenleving/voor anderen (65 procent) en het willen 
leveren van een bijdrage aan de vereniging/organisatie waar men bij hoort (61 procent). Het hebben van 
sociale contacten wordt door bijna de helft van de respondenten genoemd als reden om 
vrijwilligerswerk te doen. 
 

Figuur 5    
Vrijwilligerswerk 
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De respondenten die aangaven geen vrijwilligerswerk te doen is gevraagd wat hen zou kunnen verleiden 
dit wel te gaan doen. De belangrijkste voorwaarde om vrijwilligerswerk te doen is het beschikbaar 
hebben van tijd naast het werk. Voor ouderen speelt vooral de gezondheid een rol. 
 

Samenwerking tussen burgers en overheidSamenwerking tussen burgers en overheidSamenwerking tussen burgers en overheidSamenwerking tussen burgers en overheid    
De gemeente Leiderdorp vindt het belangrijk om inwoners te betrekken bij het maken en uitvoeren van 
plannen voor de woonomgeving. De respondenten is daarom gevraagd over welk soort plannen ze graag 
mee zouden willen praten. Het meepraten over plannen voor de eigen wijk wordt door de grootste groep 
respondenten gewenst (71 procent) gevolgd door het meedenken over plannen voor de eigen straat 
(65 procent). Ongeveer de helft van de respondenten is geïnteresseerd om mee te praten over plannen 
voor de hele gemeente. Een klein deel (5 procent) geeft aan over geen enkel plan van de gemeente mee 
te willen praten. 

 
Figuur 6     
Over welk soort plannen zou u mee willen praten? (meerdere antwoorden mogelijk; n=445) 
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Gevraagd naar de thema’s waarvoor men de verantwoordelijkheid zou willen delen met de gemeente 
noemt bijna driekwart van de respondenten de inrichting van hun eigen woonomgeving. Bijna de helft 
wil meedenken over de verkeersveiligheid (47 procent) en ruim een derde over het voorzieningenniveau 
in het algemeen (36 procent). Een groep van 6 procent wil voor geen enkel thema de 
verantwoordelijkheid delen met de gemeente.  
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Figuur 7     
Voor welke zaken zou u de verantwoordelijkheid met de gemeente willen delen? (meerdere antwoorden 
mogelijk; n=445) 
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Zelfstandigheid gemeenteZelfstandigheid gemeenteZelfstandigheid gemeenteZelfstandigheid gemeente    
Er komen vanuit de Rijksoverheid steeds meer taken op de gemeenten af. Daarbij bezuinigt de overheid 
op de bijbehorende budgetten, omdat zij van mening is dat de gemeenten de taken goedkoper uit 
kunnen voeren. De overheid verwacht ook dat gemeenten samenwerken bij het uitvoeren van die taken. 
Een aantal gemeenten kiest er voor om samen te gaan met (buur)gemeenten, omdat zij zichzelf te klein 
en te kwetsbaar vinden om de taken binnen de budgetten uit te voeren. Ook Leiderdorp krijgt steeds 
meer taken overgeheveld. 
 
De respondenten is gevraagd wanneer ze vinden dat Leiderdorp moet overwegen zijn zelfstandigheid op 
te geven. Veel mensen geven hier aan dat dit alleen mag als het financieel niet meer haalbaar is om 
zelfstandig te blijven, bijvoorbeeld als er voorzieningen gesloten moeten worden. Ook wordt door veel 
respondenten aangegeven dat Leiderdorp niet zou moeten samengaan met Leiden. 
 
In het geval de gemeente Leiderdorp zou moeten fuseren geven de meeste respondenten voorkeur aan 
de gemeenten Zoeterwoude (37 procent), Leiden (35 procent) of Kaag en Braassem (32 procent). Voor 
een fusie met Teylingen of Rijn en Gouweland hebben slechts weinig respondenten voorkeur (5 procent). 
Een relatief groot deel (17 procent) heeft geen voorkeur voor een van de genoemde gemeente. 
 

Figuur 8     
Gesteld dat Leiderdorp zou moeten fuseren, heeft u dan een voorkeur voor een gemeente waarmee moet 
worden gefuseerd? (meerdere antwoorden mogelijk; n=445) 
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Ten slotte is gevraagd wat Leiderdorp absoluut zou moeten behouden, gesteld dat de gemeente in de 
toekomst samengaat met een andere gemeente. Hier noemen veel respondenten de eigen identiteit en 
het eigen (dorpse) karakter van de gemeente. Ook het behoud van voorzieningen zoals een zwembad, 
een bibliotheek, het gemeentehuis en groenvoorzieningen worden vaak genoemd. 


