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Geachte voorzitter, dames en heren, 

 

Het gaat goed in Leiderdorp met onze financiën. Althans, op de kortere termijn. In de toekomst is het 

onzeker hoeveel geld we van het Rijk mogen ontvangen. Bijna alle gemeenten in Nederland 

worstelen daarmee. We zijn verplicht veel belangrijke zaken voor onze inwoners te regelen, 

bijvoorbeeld in het Sociaal Domein. Gelukkig krijgen we extra geld voor de jeugdzorg en WMO, dat is 

hard nodig. Met belangstelling volgen wij de landelijke ontwikkelingen, in de hoop dat het Rijk 

luistert naar de kritiek over de herverdeling van het Gemeentefonds, die zeer ongunstig zal uitpakken 

voor Leiderdorp. 

  

Afgelopen periode is er mooi werk geleverd: 

1.Laaggeletterdheid: samen met Leiden aan de slag! 

2.Dementievriendelijke gemeente: dit programma is goed opgezet, met vooral input vanuit 

bewoners! 

3.Leidse Ring Noord aanpassingen bij Engelendaal zijn vastgesteld, LRN – Oude Spoorbaan staat 

binnenkort op de planning: blij mee! 

4. Mooie brede fietspaden langs de Engelendaal: ziet er goed uit en het fietst heerlijk! 

 

Ik wil 4 dossiers/thema’s benoemen die wat het CDA betreft nog wat aandacht vragen. 

 

1.Woningbouw 

De woningmarkt is momenteel zeer gespannen en de verwachting is dat dit nog wel enige tijd gaat 

duren. Het aantal opgeleverde nieuwe woningen in Leiderdorp daalt de komende jaren, er staan op 

korte termijn bijna geen nieuwe projecten in de agenda. Denk in kansen, in mogelijkheden. De LOI 

locatie bijvoorbeeld,  deze staat al genoemd in de begroting. Het is niet onze grond, maar laten we 

wel kijken of we als gemeente een plan kunnen maken voor dat gebied. En wat het CDA betreft, is 

het prima daar de hoogte in te gaan. 

We weten allemaal dat de doorlooptijd van een bouwproject jaren duurt, van locatie bepalen, 

onderzoeken wat daar de mogelijkheden zijn, participatie, oordeels-en besluitvorming, en dan het 

daadwerkelijke bouwen. 
Natuurlijk is het verstandig om in te zetten op doorstroming, maar voor starters is een 

daadwerkelijke start maken in Leiderdorp financieel heel lastig. Het CDA wil daarbij dat er aandacht 

is voor alleenstaande en jonge starters, zij moeten een betere kans krijgen om in Leiderdorp te 

blijven of te komen. Dit betekent meer kleinere eenpersoonswoningen bouwen, met daarbij 

maatwerkafspraken voor jonge alleenstaanden.  
 

2.Speelplaatsen 

Wij dienen een motie in over informele speelplaatsen. Dit zijn speeltuinen zonder formele 

speeltoestellen. Het is niet bekend wat de tevredenheid is bij de inwoners hierover, en daar is het 

CDA wel benieuwd naar. Dus wij willen graag dat dit in de inwonersenquete wordt opgenomen. 

 

3.Duurzaamheid 

1. De Leiderdorpse zonnecoöperatie ‘Zon op Leiderdorp’ zoekt naar daken om zonnepanelen te 

plaatsen. Laten we als gemeente dit soort vrijwilligersinitiatieven ondersteunen met ambtelijke en/of 

externe expertise: het blijkt niet altijd eenvoudig om een dak zomaar van zonnepanelen te voorzien, 

er is veel uitzoekwerk nodig qua constructie en veiligheid. Meedenken en hulp vanuit de gemeente 

geeft voldoening aan die vrijwilligers die zich voor ons dorp inzetten met duurzame initiatieven. 
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2. afval.  

Kijk eerst wat de opbrengst is van pas ingevoerde maatregelen als papiercontainer bij laagbouw. Het 
CDA wil geenszins diftar invoeren. Als er aanvullende maatregelen komen voor beperken van het 
restafval, dan moet dat haalbaar zijn voor de mensen in Leiderdorp èn moet de gemeente dat nog 
veel beter uitleggen. Met als voorbeeld: wij begrijpen hier allemaal waarom er nieuwe containers zijn 
bijgekomen, maar je komt toch nog wat onbegrip tegen bij de mensen in het dorp. Blijkbaar is het 
nog niet goed genoeg uitgelegd. Ook het CDA wil vermindering van ons restafval, maar je moet niet 
willen halen wat onhaalbaar is (VANG norm). 
3. We gaan investeren in duurzaamheid, staat in de begroting. En dat vinden wij heel goed. Maar, er 
staan bijvoorbeeld twee elektrische vuilniswagens in de begroting. Dàt lijkt het CDA nu een slechte 
investering in het terugdringen van onze eigen footprint. We komen met een motie. 
 

 

4.Sociaal Domein 

1.WMO 

We willen in Leiderdorp graag maatwerk blijven leveren waar algemene voorzieningen niet passen. 

Het CDA maakt zich over de uitvoering zorgen: leveren we echt wel maatwerk aan hen die dat nodig 

hebben? Wordt er echt wel naar de hulpvraag van de inwoner geluisterd? Bijvoorbeeld naar mensen 

die na ziekte aanpassingen nodig hebben? Zodat ze met deze aanpassingen zoveel mogelijk kunnen 

blijven doen wat ze gewend waren te doen vóór hun ziekte. Dat ze kunnen participeren, 

vrijwilligerswerk doen, ontspanning zoeken. Wordt er niet te rigide gedacht alleen maar aan 

algemene voorzieningen in de uitvoering van het WMO-beleid? Het woord maatwerk staat ook dit 

jaar weer genoemd in de begroting in de paragraaf over de WMO. Laten we dan als gemeente ook 

dat maatwerk toepassen waar nodig. En zoals eerder tijdens de afgelopen Raad van 25 oktober kort 

is besproken: Laten we als Raad met het College het gesprek aangaan. Gaat de uitvoering van het 

beleid wel volgens de vastgestelde uitgangspunten? Hoe houden we de kosten in de gaten èn hoe 

voldoen we aan de hulpvraag van onze inwoners? Dit is een groot dilemma. 

 

2. Eenzaamheid 

In Leiderdorp wordt er door Incluzio en vele vrijwilligers hard gewerkt aan het voorkomen van 

langdurige eenzaamheid. Het CDA heeft een idee voor extra aandacht voor een specifieke doelgroep. 

2 november was het Allerzielen, dan gedenken we alle overledenen die ons zijn voorgegaan. In 

Leiderdorp was er voorgaande jaren Lichtjesavond op de begraafplaats en ook kerken besteden hier 

aandacht aan.  

Eenzaamheid na het verlies van een dierbare is heel verdrietig en komt veel voor. Wij dienen een 

motie in om ‘een praatje na verlies’ aan te bieden op de begraafplaats. 

 

Voorzitter, tot slot. 

Het vraagt creativiteit en wijsheid om met beperkte middelen toch ambitieus te zijn en de goede 
stappen voorwaarts te zetten voor ons dorp. 
Wij wensen daarom zowel gemeenteraad als college, en allen die zich daarvoor inzetten, Gods zegen 
toe bij dit verantwoordelijke werk.  
 

 

 

 


