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2018

LEIDEN, STAD MET TWEE GEZICHTEN
grootste in Europa. Het Leids Universitair Medisch Centrum
behoort als kennisinstelling tot de internationale top, zorgt voor
veel werkgelegenheid in de stad en regio en draagt bij aan de
gezondheid van de inwoners van Leiden. Verder telt Leiden vele
toonaangevende musea, zoals Naturalis, de Lakenhal en Boerhaave.
Als stad plukken we daar de vruchten van: economisch gaat
het goed met Leiden. Er is relatief weinig winkelleegstand en
ondernemers investeren graag in onze stad.

EEN AANTREKKELIJKE STAD
Leiden is een prachtige historische stad, midden in de drukke
Randstad. Voor meer dan 120.000 mensen de sleutel tot heerlijk
wonen in het Hollandse land. Een stad met de perfecte schaal.
Groot genoeg om alle voorzieningen te hebben die horen bij
een levendige stad: bruisend, met een rijke historie, een actief
cultureel leven en een universiteit van wereldklasse. Tegelijkertijd
is Leiden klein genoeg om je buurt en elkaar nog goed te kennen,
waardoor mensen zich verbonden voelen met elkaar.

Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door de mensen die in
Leiden wonen. Leidenaren zijn krachtige, mondige mensen, met
voldoende zeggenschap om met eigen initiatieven hun buurt en
stad nog mooier te maken. Daarbij hebben de meeste Leidenaren
hun leven prima voor elkaar. Het gemiddeld inkomen in Leiden is
goed en de werkloosheid is laag. Voor hen die het minder hebben
is er een ruimhartig sociaal beleid, zodat iedereen mee kan doen.
Er is veel onderlinge betrokkenheid en grote solidariteit: mensen
die het zwaar hebben bieden we een helpende hand zodat ook zij
een prettig leven kunnen leiden. Ook de opvang van vluchtelingen
is een voorbeeld voor andere steden. Leiden is een sociale stad
waar mensen de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig
hebben. Waar voor iedereen plek is, ongeacht wie je bent of waar
je vandaan komt.

Anno 2018 is Leiden een stad waar we met z’n allen ontzettend
trots op mogen zijn. Het gaat goed met Leiden. Het is een
aantrekkelijke stad om in te wonen, met gezellige pleinen,
groene parken en een perfecte ligging tussen zee, strand, polder
en plassen. Tegelijkertijd blijft Leiden investeren in nieuwe
voorzieningen, zoals het Singelpark, een nieuw Kijkhuis en een
nieuw zwembad. Door het investeren in wijken is het woongenot
de laatste jaren flink toegenomen. Steeds meer monumentale
panden worden gerenoveerd en de Leidse parken worden de
komende jaren nog mooier en toegankelijker gemaakt. Dit alles
maakt Leiden in Nederland een populaire stad.
Leiden is ook een internationaal georiënteerde stad die rijk is
aan kennis en cultuur. Met dank aan onze bloeiende universiteit,
kennisinstellingen en de jarenlange koersvaste inzet rondom het
Bio Science Park heeft de stad zich ontwikkeld van een vervallen
industriestad naar een stad die volop meedraait in de moderne
kenniseconomie. Ons Bio Science Park is zelfs één van de vijf

2018 LEIDEN, STAD MET TWEE GEZICHTEN

Samen met de inwoners van Leiden heeft de PvdA de afgelopen
jaren hard gewerkt om Leiden een stad te maken waar mensen
graag wonen en werken. Met succes, want die samenwerking heeft
ertoe geleid dat Leiden anno 2018 een aantrekkelijke stad is waar
we samen trots op kunnen zijn.
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EEN GROEIENDE TWEEDELING

DUURZAAMHEID EN GROEN NOG NIET VOOR IEDEREEN

Onze stad kent een groeiende tweedeling. Arme en laagopgeleide
mensen hebben in Leiden minder kansen dan rijken en
hoogopgeleiden. Tien procent van de Leidse gezinnen leeft
in armoede. Zij kunnen niet op vakantie en vragen zich elke
week af of ze wel genoeg geld hebben voor boodschappen.
Daarnaast zijn er nog steeds mensen die moeite hebben om
een baan te vinden en is de werkloosheid onder bepaalde
bevolkingsgroepen onevenredig hoog. Ook in Leiden kunnen
sommige groepen simpelweg niet meedoen aan de moderne
maatschappij. Dat geldt niet alleen voor mensen zonder werk, maar
ook bijvoorbeeld voor ouderen en mensen met een handicap of
ziekte. Daarnaast kent Leiden een tweedeling tussen mensen van
verschillende afkomst. Denk aan het ontbreken van erkenning en
waardering voor mensen met een migratieachtergrond op school
en op werk of het provocerende beklimmen van moskeeën. Veel
Leidenaren die al jaren in Leiden wonen of hier zelfs zijn geboren
hebben te maken met discriminatie. Dat leidt er bij sommigen toe
dat zij zich niet meer thuis voelen in Leiden.

Ook op het gebied van duurzaamheid is er nog veel te doen. In
Leiden zijn maar weinig gebouwen echt duurzaam: veel woningen
en bedrijven zijn niet energiezuinig. Energielabels komen vaak niet
hoger dan D of E en er wordt weinig gebruik gemaakt van groene
energie. Veel Leidenaren willen graag duurzaam leven, maar kunnen
dat simpelweg niet betalen. Daarnaast hebben sommige buurten
een groot gebrek aan groen. Waar de ene buurt een prachtige
groene omgeving heeft, is de andere buurt bijna volledig beton
en steen. Daarnaast worden op verschillende plekken in Leiden
milieunormen overschreden. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast
en uitstoot van autoverkeer. Het vele autoverkeer dat dwars door
Leiden rijdt zorgt er ook voor dat het verkeer regelmatig vast komt
te staan, met name bij het binnenrijden van de stad vanaf de
snelweg. De vele auto’s leiden er bovendien toe dat er te weinig
ruimte is voor openbaar vervoer en fiets.

2018 LEIDEN, STAD MET TWEE GEZICHTEN
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WONEN EN OPENBARE RUIMTE ONDER DRUK

EEN TE EENZIJDIGE ECONOMIE

Een ander probleem waar Leiden mee worstelt is een tekort aan
betaalbare woningen. Het is moeilijk voor mensen om in Leiden
een huis of een kamer te vinden. Dit wordt het meest gevoeld door
de mensen met lage inkomens, die zeven jaar moeten wachten
voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
Maar ook voor starters en gezinnen is het kopen van een
betaalbare woning vrijwel onmogelijk. Leiden loopt het risico een
stad voor de rijken te worden. Daarnaast zijn niet alle openbare
ruimtes in Leiden mooi te noemen. Zo is het stationsgebied veel
mensen een doorn in het oog en zijn verschillende pleinen en
parken verouderd. Buurten en met name de wijkwinkelcentra
krijgen niet de aandacht die ze verdienen om een plek te zijn
waar mensen graag komen. De grote hoeveelheid auto’s, zowel
geparkeerd als rijdend, maakt het straatbeeld van Leiden niet
aantrekkelijk. Zeker in de binnenstad, waar de ruimte beperkt is,
neemt de auto veel schaarse ruimte in beslag. Dit zet de kwaliteit
van onze historische binnenstad onder druk.

De Leidse economie heeft een sterke focus op internationale
kennis en historische cultuur. Die eenzijdigheid brengt echter
gevaren met zich mee, want die smalle basis kan ertoe leiden dat
een economie niet toekomstbestendig is. Het ineenstorten van
de maakindustrie van Leiden in 1970 is een duidelijk voorbeeld
van de risico’s van zo’n eenzijdige economie. Zo heeft Leiden
de beste universiteit van Nederland, maar staat het mbo er
tegelijkertijd minder goed voor. Doordat er te veel geld naar de
gebouwen van het mbo is gegaan bleef er onvoldoende geld
over om jongeren goed op te leiden. Op dit moment is er een
groot tekort is aan mensen die met hun handen kunnen werken.
Zonder goede mbo dreigt dat tekort in de toekomst alleen maar
toe te nemen. Daarnaast worden te veel leerlingen op dit moment
opgeleid voor banen die in de toekomst dreigen te verdwijnen
door robotisering en digitalisering. Hierdoor dreigt een deel van de
nieuwe generatie Leidenaren in de toekomst moeilijker een baan te
kunnen vinden, met alle gevolgen van dien: onnodige werkloosheid
en te veel mensen die niet mee kunnen doen in de samenleving.

2018 LEIDEN, STAD MET TWEE GEZICHTEN
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2030

ONZE DROOM VOOR LEIDEN
De bovenstaande uitdagingen maken duidelijk dat er nog veel te
doen is. De PvdA droomt van een Leiden zonder tweedeling, met
duurzaamheid voor iedereen. Een stad waar mensen goed en
betaalbaar kunnen wonen en een stad met een vitale economie.
Wij zijn ervan overtuigd dat we deze uitdagingen samen met de
inwoners van Leiden aankunnen, door samen te werken, solidair
te zijn met elkaar en door Leidenaren de ruimte te geven om
hun leven en omgeving zelf vorm te geven. Als stad moeten we
een krachtige visie voor de toekomst hebben. Een visie waar we
als inwoners van Leiden gezamenlijk naar kunnen streven. Een visie
waar we samen onze schouders onder kunnen zetten. Dat is onze
droom voor Leiden in 2030. Tot die tijd zitten wij echter niet stil.
Onze droom moet zo snel mogelijk realiteit worden. Daarom zal
de PvdA zich de komende jaren en collegeperiodes blijven inzetten
om deze droom te verwezenlijken.

2030 ONZE DROOM VOOR LEIDEN
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EEN STAD ZONDER TWEEDELING

DUURZAAMHEID IS VOOR IEDEREEN

In 2030 is Leiden een stad waar iedereen welkom is. Iedereen heeft gelijke
kansen, ongeacht geloof, opleiding, huidskleur, afkomst, inkomen of
geaardheid. Leiden is een samenleving waarin niemand buitengesloten
wordt en waar alle inwoners worden geaccepteerd zoals ze zijn. Je
mag zijn wie je bent, worden wie je wilt, geloven wat je gelooft en
zeggen wat je denkt. We wonen, werken, sporten, spelen en leren
samen. Iedereen is Leidenaar en iedereen voelt zich thuis in Leiden. Ook
vluchtelingen. Bovendien is Leiden een stad waar wordt omgekeken naar
mensen die moeilijk mee kunnen doen met de samenleving. Mensen
die het nodig hebben krijgen een steuntje in de rug. Ook als ze zelf niet
aan de bel trekken. We stimuleren verder dat mensen elkaar ontmoeten,
naar elkaar omzien en elkaar helpen. Dat is beter voor iedereen, want
mensen die het moeilijk hebben krijgen zo niet alleen een beter leven, het
leidt ook tot lagere kosten van uitkeringen en gezondheidszorg. In 2030
leven er geen gezinnen meer in armoede en hoeft geen enkel kind met een
lege maag naar school. Alle scholen en onderwijsinstellingen in Leiden zijn
van uitmuntende kwaliteit waardoor alle scholieren en studenten dezelfde
kansen krijgen. Iedereen die wil werken heeft werk en Leidse werkgevers,
waaronder de gemeente, hebben een divers personeelsbestand.
Bovendien kan iedereen even gezond leven, want de portemonnee
en sociale achtergrond van Leidenaars heeft geen impact meer op hun
gezondheid en levensverwachting. Leiden is een stad geworden waar
iedereen profiteert van de welvaart, groei en positieve ontwikkelingen.

Leiden is in 2030 een groene stad, met mooie historische parken, ruimte
voor spelende kinderen en veel stadsnatuur. De groene gebieden in
de stad zijn divers en sportparken kunnen zowel sportief als recreatief
gebruikt worden. De omgeving buiten Leiden is mooi groen en zowel met
de fiets als te voet goed bereikbaar. Leiden is daarnaast goed voorbereid
op het veranderende klimaat, want de stad is onder andere met behulp
van groen in staat om hevige regenbuien goed te verwerken zodat
we droge voeten houden. Duurzaamheid is echter niet alleen groen.
Het betekent ook duurzaam met energie omgaan. Alle woningen,
inclusief de sociale woningvoorraad, zijn energiezuinig en nieuwbouw
wordt volgens de strengste duurzaamheidseisen gebouwd. Zoveel
mogelijk woningen zijn van het aardgas af. De duurzaamheid van de stad
wordt versterkt door energiezuinige verlichting en stadsverwarming
die draait op milieuvriendelijke restwarmte. De gemeente geeft
bovendien het goede voorbeeld, want de gemeentelijke organisatie is
energieneutraal. Leidenaars bewegen zich bovendien milieuvriendelijk
door de stad. Alle brommers en scooters zijn elektrisch en het
openbaar vervoer in de stad kent geen uitstoot. Ook zijn de auto’s in
Leiden hoofdzakelijk elektrisch en zijn er voldoende mogelijkheden
voor elektrische auto’s om op te laden. De stad Leiden is in 2030 landelijk
koploper op het gebied van duurzaamheid.

2030 ONZE DROOM VOOR LEIDEN
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GOED EN BETAALBAAR WONEN
In 2030 wordt de schaarse grond van Leiden overal verstandig gebruikt, als
gevolg van slim woonbeleid. We sporten, recreëren, spelen en genieten in
onze groene woonomgeving. Er wordt voorzien in de woonbehoefte door
slim en in specifieke gebieden, zoals OV-knooppunten, hoog te bouwen.
Iedereen kan in elke levensfase goed en betaalbaar wonen. Dat wordt
mede mogelijk gemaakt doordat er voldoende goede sociale woningen en
doorstroommogelijkheden voor iedereen zijn. Leiden is bovendien een
bruisende stad met een goede balans. Een stad waar bezoekers graag
naartoe komen maar waar het zeker zo leuk is om te wonen. Leiden is een
stad van alle markten thuis, met cultuur op alle straathoeken, met muziek,
theater en festivals, musea en podia. Waar mensen in een compact en
historisch winkelgebied telkens weer verrast worden door unieke winkels
en concepten en bij kunnen komen op gezellige terrasjes en terrasboten.

Nederland staat met vijf verschillende sporten. Goed wonen betekent
ook veilig wonen. Iedereen moet veilig uit kunnen gaan en veilig thuis
kunnen komen. Daarom heeft de stad een effectieve aanpak van overlast
en criminaliteit met oog voor de specifieke behoeften van de verschillende
gebieden in Leiden. Die aanpak wordt ondersteund door een goede
samenwerking van de verschillende hulp- en handhavingsorganisaties
binnen Leiden om versnippering van de aanpak te voorkomen. Daarbij
wordt cameratoezicht alleen in uiterste noodzaak ingezet.
Ook de bereikbaarheid van Leiden is in 2030 beter dan ooit.
Het stationsgebied is verder ontwikkeld met voldoende goede
fietsenstallingen. De binnenstad is bovendien autoluw. De auto is
niet meer dominant in het straatbeeld en zowel qua tijd als geld wint
het openbaar vervoer het van de auto. Het verkeer in en rondom Leiden
stroomt gemakkelijk 7 door en op verkeersveiligheid scoort Leiden
bovendien als een van de beste gemeenten van Nederland.

De openbare ruimtes zijn in 2030 van hoge kwaliteit. Wijkwinkelcentra
zijn op orde en buurten zijn schoon en onderhouden. Wijkvoorzieningen
worden gebruikt voor zorg, cultuur, ondernemerschap, sport en spel.
Jongeren kunnen elkaar op meerdere geschikte plekken in de stad
ontmoeten. Leiden is daarnaast een stad waar alle kinderen gezond
kunnen opgroeien en ouderen gezond ouder kunnen worden in hun eigen
huis. Er is genoeg plek voor beweging en sport, zowel bij verenigingen
als in de openbare ruimte. Iedereen in Leiden is in staat om gezond op te
groeien. Onze sportvoorzieningen zijn zo goed dat Leiden in de top van

2030 ONZE DROOM VOOR LEIDEN

14

LEIDEN MAKEN WE SAMEN

15

2018
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EEN VITALE ECONOMIE

EEN VITALE ECONOMIE
In 2030 is onze economie een brede kenniseconomie die bloeit als
nooit tevoren. Leiden is een kennisstad ten top die vernieuwend
en concurrerend is. Er wordt veel geïnvesteerd in onderwijs op alle
niveaus, zowel in een goed leerklimaat als in moderne gebouwen.
Zo heeft de universiteit een nieuw gebouw voor de faculteit
geesteswetenschappen. De kenniseconomie draait goed en is bovendien
verbreed naar ambachten en diensten. Er is een behoefte in Nederland
aan mensen die met hun handen kunnen werken, zoals in elektrotechniek,
en ook aan mensen die aan anderen een dienst kunnen bieden, zoals
in de zorg. Leiden voorziet in deze behoefte en zorgt ervoor dat de
economie goed kan blijven draaien door te investeren in vmbo en mbo,
waardoor Leiden niet alleen de beste universiteit maar ook het beste
mbo van Nederland heeft. De stad heeft niet alleen inwoners die kunnen
ontdekken maar ook inwoners die de ontdekkingen vervolgens kunnen
maken en toepassen. Onze economie is verbreed doordat er naast
internationale kennis en historische cultuur een nieuwe economische
pijler is ontwikkeld.

2030 ONZE DROOM VOOR LEIDEN

Leiden heeft daarnaast een sterk ondernemersklimaat en een goed
aanbod van werk op alle niveaus. Sociaal ondernemerschap is een sterke
pijler van het Leidse ondernemerschapsklimaat. Sociale ondernemingen
worden ondersteund en krijgen zowel in de stad als in de wijken ruimte
om zich te ontwikkelen. Deze sociale economie zorgt voor werk,
ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en zorgt voor
sociale verbindingen in de wijk. De wijkeconomie heeft ook een impuls
gekregen en wijkwinkelcentra zijn ontwikkeld tot huiskamers van de buurt.
Bewoners komen er graag naartoe voor hun dagelijkse boodschappen. De
aantrekkingskracht van wijkwinkelcentra is versterkt doordat ondernemers
zoals zzp’ers en het MKB meer ruimte hebben gekregen. Dit heeft geleid
tot meer bezoekers van de winkelcentra en meer banen in de wijken. In
2030 hebben de Leidse buurten een bloeiende wijkeconomie.
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2018
2022
2030

DE LEIDSE LIJST
•
•

EEN STAD ZONDER TWEEDELING
0 gezinnen leven onder de armoedegrens.
0 jaren verschil in levensverwachting tussen inkomensgroepen.
0 mensen met problematische schulden.
0 financiële belemmeringen voor het gebruik van welzijns- en
zorgvoorzieningen.
0 gevallen van discriminatie op straat, op school of op het werk.
0 kinderen die acute zorg nodig hebben op de wachtlijst.

•
•
•
•

DUURZAAMHEID IS VOOR IEDEREEN
0 huurhuizen met energielabel C of lager.
0 netto uitstoot van de gemeentelijke organisatie.
0 brommers en scooters in de stad op fossiele brandstof.
0 straten zonder groen.

•
•
•
•

GOED EN BETAALBAAR WONEN
0 maanden wachttijd voor een sociale huurwoning.
0 nieuwe woningen met een gasaansluiting.
0 wijken met een onvoldoende op de leefbaarheidsmonitor.
0 onveilige wegen en kruispunten.

•
•
•
•

EEN VITALE ECONOMIE
0 jongeren zonder opleiding of werk.
0 leegstaande winkel-, kantoorpanden en woningen.
0 leerlingen zonder stageplaats.
0 verloederde wijkwinkelcentra.

•
•
•
•

DE LEIDSE LIJST
Om onze droom handen en voeten te geven heeft PvdA Leiden
zichzelf een aantal streefdoelen gesteld: ‘De Leidse Lijst’. Zolang
deze doelen niet zijn behaald is onze droom nog geen realiteit. Wij
blijven ons op de korte en lange termijn inzetten om oplossingen te
vinden die onderstaande problemen kunnen wegnemen.

2030 ONZE DROOM VOOR LEIDEN
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2022

LEIDEN MAKEN WE SAMEN
De droom van de PvdA is ambitieus, maar het is een droom die
Leiden socialer en groener, maar ook mooier en sterker zal maken.
De komende vier jaar leggen we het fundament voor onze Leidse
droom in 2030. Hieronder beschrijven we de eerste stappen
om dat te bereiken. Die zetten we samen met de vele Leidse
bewoners, organisaties en stadspartners die betrokken zijn bij onze
mooie stad. Leiden maken we immers samen.

2022 LEIDEN MAKEN WE SAMEN
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LEIDEN MAKEN WE SAMEN SOCIALER

2030

EEN STAD ZONDER TWEEDELING

• We maken het mogelijk dat alle Leidse kinderen minimaal een dag per
week naar de kinderopvang gaan om hun ontwikkeling te stimuleren.
• We maken huiswerkbegeleiding beschikbaar voor kinderen van ouders die
dat niet kunnen betalen.
• We zorgen ervoor dat alle scholen in Leiden hun leerlingen naar musea
kunnen sturen.
• We investeren in nieuwbouw voor scholen die dat nodig hebben,
waaronder in ieder geval het Leonardo College.
• We zorgen voor gezonde schoolkantines en gratis fruit op scholen.
• We zorgen voor een goede overgang van school naar werk voor jongeren
uit het speciaal onderwijs.
• We zorgen ervoor dat nieuwe Leidenaren snel meedoen in de
samenleving.
• We organiseren jaarlijks een ‘Week van de uitwisseling’ tussen
verschillende groepen Leidenaren.
• We doen een gerichte wervingscampagne voor een divers
personeelsbestand van de gemeente.
• We maken sporten voor alle jongeren betaalbaar.
• We betrekken studenten meer bij de stad, bijvoorbeeld door het contact
tussen wijkverenigingen en studentenhuizen te versterken en door de
ideeën van studenten meer te gebruiken bij gemeentelijke plannen.

LEIDEN MAKEN WE SAMEN SOCIALER
• We blijven extra investeren in een ruim minimabeleid en de aanpak van
armoede zodat iedereen in Leiden mee kan doen.
• We helpen mensen bij het voorkomen en aanpakken van schulden.
• We zorgen voor goed werk voor mensen met beperkingen door een sterk
en sociaal reïntegratiebedrijf (DZB) en gevarieerde dagbesteding.
• We organiseren zorg op basis van persoonlijke gesprekken met mensen
die zorg nodig hebben, waarbij ook aandacht is voor eenzaamheid.
• Wij zorgen voor toegankelijke zorgvoorzieningen en betrokken
instellingen, die hun diensten verlenen volgens het principe “één gezin,
één plan, één regisseur” en waarbij de behoeften van cliënten en hun
netwerk centraal staan.
• We zorgen voor onafhankelijke cliëntondersteuning.
• We investeren in sociale wijkteams om de capaciteit uit te breiden, de
dienstverlening af te stemmen op de behoeften van de wijk en om de
kwaliteit te verbeteren.
• We werken samen met gemeenten in de regio om de jeugdzorg
optimaal te organiseren, wachtlijsten te voorkomen en de kosten van
gespecialiseerde voorzieningen te beheersen
• We bestrijden onderwijsachterstanden van kinderen.

2022 LEIDEN MAKEN WE SAMEN
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2018

DUURZAAMHEID EN GROEN NOG NIET VOOR IEDEREEN

2018

WONEN EN OPENBARE RUIMTE ONDER DRUK

2022

LEIDEN MAKEN WE SAMEN GROENER

2022

LEIDEN MAKEN WE SAMEN MOOIER

2030

DUURZAAMHEID IS VOOR IEDEREEN

2030

GOED EN BETAALBAAR WONEN

LEIDEN MAKEN WE SAMEN GROENER

LEIDEN MAKEN WE SAMEN MOOIER

• We investeren in lagere woonlasten door duurzame energieopwekking
voor sociale huurwoningen.
• We voeren een gratis energiescan in voor alle burgers en ondernemers.
• We richten een nieuw duurzaamheidsfonds op voor inwoners en
ondernemers.
• We verplichten dat alle nieuwbouw aardgasvrij is.
• We maken het scheiden van afval makkelijker.
• We verbieden brommers en scooters op fossiele brandstof binnen de
milieuzone (binnenstad).
• We verplichten dat bij de volgende busconcessie bussen emissieloos zijn.
• We gaan door met het aanleggen van goede fietsverbindingen met de
groene buitengebieden.
• We houden onze sportparken groen en zorgen dat buurtbewoners hier
meer gebruik van kunnen maken.
• We veranderen parkeerplaatsen in speelplekken en groen.
• We starten met de invoering van de autoluwe binnenstad.
• We vergroenen het stationsgebied en de Garenmarkt.
• We planten 1000 nieuwe bomen in de stad.
• We maken een ‘nattevoetenkaart’ om wateroverlast aan te kunnen pakken.
• We zorgen voor groene daken op alle gemeentelijke gebouwen.

2022 LEIDEN MAKEN WE SAMEN

• We reserveren woningen voor starters en lage (midden)inkomens in de
vrije sector.
• We bestrijden woningtekort met boetes voor onnodige leegstand.
• We stimuleren levensloopbestendig bouwen en experimenteren met
nieuwenwoonvormen voor ouderen.
• We bevorderen dat ouderen en mensen met beperkingen zo lang mogelijk
zelfstandig wonen. Daarom gaan we in samenspraak met wijken en
buurten hun woning en woonomgeving aanpassen.
• We zetten ons in voor 2000 extra woningen in Leiden (bovenop het
al afgesproken aantal) en 2000 extra woningen op nieuwbouwlocatie
Valkenburg.
• We bouwen Leidse hofjes nieuwe stijl: zorg en wonen bij elkaar.
• We zetten quota en strikte handhaving in tegen overlast door verkamering.
• We verlagen parkeernormen voor bouwen bij ov-knooppunten.
• We voeren een dubbel ov-net in, met kleine busjes door de Breestraat en
het Bio Science Park die leiden naar de wijken en grote bussen die om de
binnenstad heen naar de regio rijden.
• We bouwen een nieuwe, extra fietsenstalling bij het centraal station en
vinden een aanpak om weesfietsen van straat te verwijderen.
• We investeren in veilige wegen en kruispunten met focus op voetgangers
en fietsers.
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LEIDEN MAKEN WE SAMEN MOOIER

EEN TE EENZIJDIGE ECONOMIE

2022

LEIDEN MAKEN WE SAMEN STERKER

2030

EEN VITALE ECONOMIE

LEIDEN MAKEN WE SAMEN STERKER

• We zetten naast het aanpakken van criminaliteit in op preventie van
criminaliteit door betere samenwerking van politie, gemeente en andere
organisaties.
• We investeren in preventie door broers en zussen van criminele jongeren
intensief te begeleiden en hulp te bieden aan het gezin.
• We ondersteunen initiatieven zoals buurtvaders, Burgernet en Whatsappgroepen.
• We investeren in de aanpak van georganiseerde criminaliteit en criminele
infiltratie in de bovenwereld.
• We stimuleren burgerinitiatieven om de leefbaarheid in de eigen buurt en
wijk te verbeteren.
• We regelen extra budget voor cultuur in de wijk en het bij elkaar brengen
van Leidenaren.
• We investeren via topsport in breedtesport.
• We bevorderen fusies van voetbalclubs om deze vitaal te maken.
• We moedigen meer samenwerking aan in de sport, zoals het delen van
• sportvoorzieningen tussen universiteit en gemeente.
• We bouwen een nieuwe schaatsbaan, nieuw zwembad en nieuwe sporthal.

2022 LEIDEN MAKEN WE SAMEN

2018

• We zorgen voor 100 Leidse ‘Sleutelbanen’, zoals klassenassistenten,
conciërges, voedingshulpen en beheerders van sportclubs en buurthuizen.
• We onderzoeken hoe de Leidse economie verbreed kan worden, met name
op het gebied van ambachten en diensten.
• We bemoeien ons actief met de kwaliteit van het vmbo en mbo.
• We maken een programma tegen schooluitval.
• We creëren samen met Leidse ondernemers voldoende stageplaatsen voor
vmbo’ers, mbo’ers en statushouders.
• We investeren in de wijkwinkelcentra Diamantplein en Kopermolen.
• We verminderen het aantal regels zodat het gemakkelijker wordt voor
ondernemers om zich in wijkwinkelcentra te vestigen.
• We verruimen de mogelijkheden om leegstaande panden een sociale en/
of creatieve bestemming te geven.
• We kopen sociaal en duurzaam in en stimuleren sociaal ondernemerschap.
• We investeren in een duurzaam stadsdistributiecentrum.
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2018
2022

FINANCIËLE PARAGRAAF

2030

In deze paragraaf staan de financiële keuzes die wij de komende vier
jaar maken om Leiden socialer, groener, mooier en sterker te maken.
Dat willen we bereiken door te investeren in nieuwe initiatieven en
tegelijkertijd een solide financieel beleid te blijven voeren.

Incidenteel
(in euro)

Om Leiden samen socialer te maken kiest de PvdA voor het instellen
van een speciaal fonds van 5 miljoen euro. We willen dat geld in kunnen
zetten waar het op dat moment het hardst nodig is om de tweedeling in
Leiden te bestrijden.
Om Leiden samen groener te maken zetten we in op duurzaamheid
en groen voor iedereen. Dat doen we onder andere door samen
met woningbouwcorporaties te investeren in het verduurzamen van
huurhuizen, waardoor bewoners een lagere energierekening krijgen. Ook
maken we leningen met een extra lage rente beschikbaar voor mensen
die willen investeren in duurzame maatregelen in hun huis. Hiervoor
is jaarlijks een miljoen euro beschikbaar. Verder trekken we eenmalig
600.000 euro uit voor het vergroenen van de stad.

5.000.000

Budget ‘Leiden maken we samen groener’
●
Verduurzamen woningen
●
Uitbreiding groen en bomen

600.000

100.000*

Budget ‘Leiden maken we samen mooier’
●
Ondersteuning starters door
bevorderen doorstroming op de
woningmarkt
●
Financiering voor
leefbaarheidsinitiatieven
●
Nieuwe sportvoorzieningen
●
Bestrijding criminaliteit

200.000

700.000

Budget ‘Leiden maken we samen sterker’
●
Creatie 100 Sleutelbanen
●
Impuls wijkwinkelcentra
●
Aanleg nieuwe fietsenstalling

500.000

500.000

Dit financieren wij op deze manier:

Om Leiden samen mooier te maken ondersteunen we starters op de
woningmarkt door de doorstroming op de woningmarkt op gang te
brengen. Hier maken we structureel geld voor vrij. Daarnaast investeren
we in leefbare wijken, sportvoorzieningen en extra bestrijding van
criminaliteit.
Om Leiden samen sterker te maken investeren we in banen op plekken
waar dat het hardst nodig is, zoals het onderwijs. Daarnaast stimuleren
we de Leidse economie via 100 nieuw gecreëerde Sleutelbanen. Deze
Sleutelbanen zijn kwalitatief goede en vaste banen die nuttig werk bieden
aan vakmensen in de Leidse maatschappij. Daarnaast maken we geld
vrij voor een extra impuls in wijkwinkelcentra en investeren in een
extra fietsenstalling bij het centraal station.

2022 LEIDEN MAKEN WE SAMEN

Budget ‘Leiden maken we samen socialer’
Beter onderwijs
Aanpak armoede
Aanpak schulden

●
●
●

Niet alle maatregelen die we de komende jaren willen nemen kosten
geld. Door te prioriteren binnen bestaande budgetten of door regels aan
te passen kunnen we samen al heel wat voor elkaar krijgen. Hieronder
benoemen we alleen die maatregelen waar we extra geld voor uittrekken.

Structureel
(jaarlijks, in euro)

Omdat er solide financieel beleid gevoerd is beschikt Leiden
over structurele ruimte in de begroting. Die middelen zetten
wij in om de doelen uit ons programma te realiseren.

1,3 miljoen euro structureel

Incidenteel vinden we geld door het opschonen van reserves
en voorzieningen. Die middelen zetten wij in om de doelen
uit ons programma te realiseren.

6,3 miljoen euro incidenteel

* Het betreft hier een post oninbare vorderingen. We lenen via het fonds 1 miljoen
euro per jaar uit waarvoor we alleen een post oninbare vorderingen op de begroting
hoeven op te nemen.
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