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Leiden is een geweldige plek en Leidenaren zijn fijne mensen! In onze stad 
hebben we hart voor elkaar en kijken we naar elkaar om. Ook als het even wat 
minder gaat. Als ik door onze stad loop, ben ik trots op wat we met elkaar 
bereikt hebben. 

Maar hoewel het goed gaat met Leiden, gaat het nog niet goed met alle 
Leidenaren. Daarom zijn de komende verkiezingen cruciaal. Ik spreek nog te 
veel mensen die het moeilijk hebben. Huizen worden onbetaalbaar, omdat 
beleggers woningen opkopen en er grof geld mee verdienen. Veel Leidenaren 
hebben last van de corona-crisis en ook in onze stad wonen nog te veel 
mensen die in armoede leven of onvoldoende hulp krijgen bij het vinden van 
een baan. Als we niet uitkijken, wordt Leiden een stad van de rijken. 

Daarom moeten we blijven knokken voor een sociale stad, waarin iedereen 
mee kan doen en waarin we allemaal gelijke kansen hebben. We moeten 
zorgen voor eerlijke volkshuisvesting door meer betaalbare huizen te bouwen 
en huisjesmelkers aan te pakken. We moeten kiezen voor de beste zorg 
dichtbij en goed onderwijs, zodat elk kind een eerlijke start maakt. En we 
moeten verder bouwen aan een groenere en schonere stad. 

In dit verkiezingsprogramma staat ons plan voor een nog betere toekomst. Het 
programma is samen geschreven met Leidenaren en Leidse organisaties. Ik wil 
hen bedanken voor hun inbreng. Onze keuzes zijn helder en ik ben trots op 
onze mooie, linkse plannen. We zorgen ervoor dat wie meer nodig heeft, ook 
beter wordt geholpen. Omdat we er allemaal op vooruit gaan, als het met 
iedereen goed gaat. 
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Met hart voor de stad en met lef blijven 
we bouwen aan een betere stad. Doe je 
met ons mee? Kies dan op 16 maart 
2022 voor de Partij van de Arbeid. 

Abdelhaq Jermoumi, 
lijsttrekker 
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Thuis in jouw buurt: onze ambities voor 2030

In 2018 beschreven we onze droom voor Leiden: een stad zonder 
tweedeling, waar mensen goed en betaalbaar kunnen wonen. Een stad met 
een vitale economie en duurzaamheid voor iedereen. In de afgelopen vier 
jaar heeft de PvdA hier hard voor gewerkt. Met onze deelname aan het 
college hebben we voor veel mensen een verschil kunnen maken. Maar we 
zijn er nog lang niet. We blijven knokken voor een stad waar iedereen kan 
wonen, werken en zich kan ontwikkelen. Een stad waarin alle Leidenaren 
zich thuis voelen en iedereen mee kan doen. Waar kinderen gelijke kansen 
krijgen en we omkijken naar elkaar. Dat is nog steeds onze vurige ambitie 
voor Leiden in 2030 en er is geen tijd te verliezen. Daarom staat dit 
verkiezingsprogramma vol met plannen om deze idealen te verwezenlijken.

AM
BITIES VOOR 2030
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Onze kernwaarden: bestaanszekerheid en 
gelijkwaardigheid

Om echt vrij te kunnen zijn streven we naar bestaanszekerheid voor 
iedereen. Bestaanszekerheid is het recht op een fatsoenlijk bestaan. Een 
plek waar je kunt thuiskomen, een inkomen waar je op kunt rekenen, een 
vangnet voor als het tegenzit en kansen voor je kinderen. Dat is niet een 
voorwaarde voor vooruitgang, dat ís vooruitgang.

Alle mensen zijn gelijkwaardig en iedereen heeft er recht op om volwaardig 
mee te kunnen doen aan de samenleving. Dat betekent dat iedereen 
dezelfde kansen heeft op goed werk, een fijn huis, liefdevolle zorg en het 
beste onderwijs. Gelijkwaardigheid en bestaanszekerheid voor iedereen 
staan onder druk wanneer een kleine groep zich steeds meer kan 
veroorloven en een grote groep steeds minder. Spreiding van kennis, 
macht en inkomen is een middel om bestaanszekerheid voor iedereen te 
organiseren. Eerlijk delen en solidariteit zijn het antwoord op hebzucht, 
egoïsme en onrechtvaardigheid.AM
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Onze ambitie: in 2030 zijn er veel meer 
betaalbare woningen

In 2030 zijn er veel extra woningen bijgebouwd en de 
wachtlijst voor sociale huurwoningen is flink omlaag 
gebracht. Beleggers en huisjesmelkers hebben we 
geweerd van de woningmarkt, zodat ook starters en 
ouderen weer een geschikt huis kunnen vinden. Voor 
studenten zijn er voldoende en fatsoenlijke kamers 
beschikbaar. De woningen staan in fijne, groene wijken 
waar mensen elkaar ontmoeten en waar het aantrekkelijk 
is om te sporten en te spelen. Door overlast en 
criminaliteit effectief aan te pakken, is het schoon en veilig 
op straat.

Onze ambitie: in 2030 is er goed werk tegen 
een fatsoenlijk loon voor iedereen

Naast de bloeiende kenniseconomie van onze 
universiteit, het LUMC en het BioSciencePark, is er in 
2030 veel werk voor praktisch geschoolden. De 
economie heeft ook in de wijken een impuls gekregen en 
wijkwinkelcentra hebben zich ontwikkeld tot huiskamers 
van de buurt. Onze culturele instellingen bloeien als nooit 
tevoren. Mensen die werkloos zijn of schulden hebben, 
helpen we zonder oordeel en vanuit vertrouwen. 
Gezinnen hoeven niet in armoede te leven en geen enkel 
kind gaat met een lege maag naar school. Docenten, 
verpleegkundigen en politieagenten kunnen wonen in de 
stad waar ze werken.

AM
BITIES VOOR 2030
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  Onze ambitie: in 2030 heeft elk kind een 
goede start

In het Leiden van 2030 maakt het niet uit waar je wieg 
staat. Vanaf je geboorte wordt gewerkt aan een goede 
taalontwikkeling en lees- en rekenvaardigheden. Alle 
scholen in Leiden zijn van uitmuntende kwaliteit en oude 
schoolgebouwen zijn weer in staat van nieuw. Leiden 
heeft niet alleen de beste universiteit, maar ook het beste 
mbo van Nederland. Onze bibliotheken stimuleren dat 
kinderen plezier hebben in lezen en pakken 
laaggeletterdheid aan.

Onze ambitie: in 2030 is Leiden de gezonde 
en sociale stad waar we omkijken naar 
elkaar

Leiden is in 2030 een stad waar iedereen gezond kan 
leven en waar het aantrekkelijk is om te bewegen en te 
sporten. De verschillen in gezondheid en 
levensverwachting tussen onze inwoners zijn 
teruggedrongen. Sporten is voor iedereen betaalbaar en 
toegankelijk. Mensen die hulp nodig hebben, krijgen een 
steuntje in de rug. Ook als ze zelf niet meteen aan de bel 
trekken. We stimuleren dat mensen elkaar ontmoeten en 
helpen. Elke Leidenaar heeft een sociaal netwerk, waar 
hij of zij op kan terugvallen.
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Onze ambitie: in 2030 is Leiden groen en 
duurzaam

Het is fijner wonen in beter geïsoleerde huizen. Daarom 
hebben we gezorgd dat ook mensen met een lager 
inkomen in een energiezuinig huis kunnen wonen. In de 
hele stad wordt meer gebruik gemaakt van duurzame 
energie en de gemeente geeft daarbij het goede 
voorbeeld. De lucht in Leiden is schoner. Er rijden meer 
elektrische auto’s en scooters, het autoverkeer stroomt 
beter door en fietsers, wandelaars en het openbaar 
vervoer hebben ruim baan. De stad is in 2030 veel 
groener en een fijne plek om te zijn. Ook in de groene 
woonwijken buiten het centrum hebben spelende 
kinderen alle ruimte en is het een plezier om te wandelen. 
Het stationsgebied vormt een mooie entree van de stad 
en er is overal voldoende plek om je fiets te stallen.

Onze ambitie: in 2030 is Leiden de stad waar 
iedereen welkom is

In 2030 heeft iedereen gelijke kansen, ook al is iedereen 
anders. Leiden is een samenleving waarin niemand 
buitengesloten wordt, waar vluchtelingen welkom zijn en 
waar alle inwoners worden geaccepteerd zoals ze zijn. 
Leiden is de stad waar je mag zijn wie je bent en worden 
wie je wilt. In onze stad wonen, werken, sporten, spelen 
en leren we samen. In Leiden is iedereen Leidenaar.

AM
BITIES VOOR 2030
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GOED EN BETAALBAAR WONEN
Ook in onze stad zijn de prijzen voor kopen en huren extreem gestegen en 
worden de wachtlijsten bij de corporaties langer en langer. Leiden moet een 
stad blijven waar iedereen kan wonen, ongeacht de dikte van je 
portemonnee of wie je bent: starter of gepensioneerd, huurder of eigenaar. 
Dat betekent dat we veel betaalbare huizen moeten bijbouwen. We vergro‐
ten het aandeel sociale woningbouw in de stad. Maar dat is niet genoeg. 
Huizen zijn er om in te wonen en niet om mee te speculeren. Beleggers en 
huisjesmelkers weren we daarom van de woningmarkt met een zelfbe‐
woningsplicht en een opkoopverbod. 

We bouwen extra huizen
Leiden mag geen stad van de rijken worden. Om te zorgen dat woningen 
betaalbaar blijven, moeten we de komende jaren meer dan 10.000 huizen 
en studentenkamers bijbouwen. De gemeente wordt leidend op het gebied 
van volkshuisvesting.

• We blijven inzetten op het bijbouwen van voldoende betaalbare huizen. 
Bij het Centraal Station en Station Lammenschans en langs de uitvals‐
wegen Willem de Zwijgerlaan, Plesmanlaan en Churchilllaan zullen de 
meeste woningen worden gebouwd en hier is ook meer ruimte voor 
hoogbouw. 

• We nemen onze verantwoordelijkheid en we houden oog voor de 
      leefbaarheid van de stad en onze wijken. Ook onze 
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      buurgemeenten moeten meer bouwen zodat iedereen een betaalbaar   
      huis kan vinden. We maken daar zo snel mogelijk afdwingbare 
      afspraken over met de gemeenten om ons heen en            
      houden ze daar aan.
• Er worden de komende jaren veel studentenwoningen bijgebouwd, on‐

der andere bij Lammenschans en het BioSciencePark. We zorgen 
samen met DUWO, de universiteit en Leiden BioSciencePark dat er vol‐
doende woonruimte is voor studenten.

• We maken afspraken met Stichting Huisvesting Werkende Jongeren zo‐
dat er meer woningen beschikbaar komen voor werkende jongeren.

• We verwachten van de universiteit dat zij meer verantwoordelijkheid 
neemt voor voldoende fatsoenlijke studentenkamers voor de internatio‐
nale studenten die zij naar Nederland haalt.

• We stellen voldoende woningen beschikbaar voor mensen die uit‐
stromen uit de daklozenopvang of een zorginstelling. Jongeren die in 
een jeugdzorginstelling wonen verblijven daar vaak te lang. Dat is niet 
goed voor hun ontwikkeling en daarom investeren wij in huisvesting voor 
deze jongeren. Als het niet anders kan, kopen we als gemeente zelf ook 
panden op in de stad voor deze doelgroepen.

• We bestrijden dakloosheid door huisuitzettingen waar mogelijk te voor‐
komen.

• Leegstand van huizen en bedrijfspanden pakken we aan. Samen met 
projectontwikkelaars bouwen we langdurig leegstaande kantoorpanden 
om naar woningen.

• We moedigen alternatieve en innovatieve woonvormen aan, zoals onder 
andere huurkoop (zoals De Nijverheid Leiden), mengvormen van zorg 
en wonen (zoals Loyaal Wonen Leiden) en we ondersteunen initiatief‐
nemers die een wooncoöperatie willen starten.

GOED EN BETAALBAAR W
ONEN
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Wat we al hebben bereikt
De afgelopen vier jaar zijn er bijna drieduizend woningen en negenhonderd 
studentenkamers bijgebouwd. Tot 2030 staan er nog eens zevenduizend 
woningen (waarvan 30% sociale huurwoningen) en tweeduizend 
studentenkamers gepland. Ook zijn er voorstellen van de PvdA 
aangenomen om te onderzoeken of een zelfbewoningsplicht of een 
opkoopverbod voor beleggers mogelijk zijn. Om huurders bewust te maken 
van hun rechten hebben we huurteams ingezet.

We zorgen voor meer sociale huurwoningen
Voor een sociale huurwoning moet je in Leiden gemiddeld zeven jaar 
wachten. We zien jongeren die gedwongen bij hun ouders wonen of 
gezinnen die bijna hun gehele salaris moeten betalen aan veel te dure 
huurhuizen. Het is duidelijk dat het zo niet langer door kan gaan en daarom 
kiezen we voor eerlijke volkshuisvesting voor iedereen.

• Op dit moment is 33 procent van alle woningen in Leiden een sociale 
huurwoning. Dat percentage moet omhoog, zodat Leidenaren sneller in 
aanmerking komen voor een woning. We maken een einde aan de 
praktijk waarbij ontwikkelaars na twintig jaar de sociale huurwoningen 
alsnog in de vrije sector mogen brengen.

• Van alle nieuwbouwwoningen wordt veertig procent sociale huur, veertig 
procent middel dure huur- en koopwoningen en twintig procent vrije 
sector.

• Wij willen dat sociale huurwoningen vooral door woningbouwcorporaties 
worden gebouwd in plaats van particuliere ondernemers. We maken 
afdwingbare afspraken met de corporaties over renovaties en 
verduurzaming.
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• De gemeentelijke huurteams zetten we voort. Ze gaan zichtbaar in de 
wijken aan de slag om mensen te wijzen op hun huurrechten. 

Speculanten en huisjesmelkers pakken we aan
Meer dan een kwart van de Leidse woningen die in 2020 zijn verkocht, is 
opgekocht door beleggers. Woningen zijn niet bedoeld om mee te 
speculeren en daarom maken we hier een einde aan. Studenten 
beschermen we tegen malafide verhuurders.

• Beleggers kopen massaal betaalbare woningen op om ze vervolgens 
tegen hoge prijzen te verhuren. We voeren daarom een 
zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming in om dat onmogelijk te 
maken. Dit doen we ook voor bestaande bouw.

• We verbieden het volledig onttrekken van woningen voor 
vakantieverhuur. Een woning mag maximaal dertig dagen per jaar 
verhuurd worden aan toeristen en er komt een belasting voor toeristen 
die via deze vakantieverhuur in onze stad overnachten.

• Om de balans in de wijken te waarborgen, worden de regels tegen 
verkamering aangescherpt. Het quotum wordt verlaagd en strenger 
berekend, de uitzondering voor hele winkelstraten in de binnenstad 
vervalt en kwetsbare wijken, zoals Transvaal, komen er geen nieuwe 
kamers bij. Boven winkels en horeca blijven we verkamering toestaan.

• Malafide verhuurders en makelaars weren we uit de stad doordat we 
hen uitsluiten van een verhuurdersvergunning.

We houden de wijken divers en leefbaar
Leiden is een diverse stad en dat willen we zo houden. Een huis is niet 
alleen een stapel stenen, het is ook een plek in je eigen wijk waar je je thuis 
voelt. We zorgen dat iedereen veilig over straat kan. 

• Nieuwbouw mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van zowel de 
huidige als toekomstige bewoners. We blijven zoeken naar draagvlak en 
leggen vast aan welke eisen projecten moeten voldoen op het gebied 
van leefbaarheid, maatschappelijke voorzieningen, groen,

GOED EN BETAALBAAR W
ONEN
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      bereikbaarheid en openbaar vervoer. We laten projectontwikkelaars
      meebetalen aan deze eisen.
• We blijven inzetten op de stedelijke jeugdaanpak, waarmee we 

jeugdcriminaliteit en overlast in onze wijken tegengaan en jongeren die 
dreigen af te glijden, perspectief bieden. We breiden dit verder uit naar 
onder andere de Stevenshof.

• Onze wijkagenten zijn de oren en de ogen in de wijk. We zorgen dat zij 
beter benaderbaar en bereikbaar zijn en maken het laagdrempeliger 
voor mensen om aangifte te doen.

• Er vindt steeds meer vermenging plaats van de normale maatschappij 
en georganiseerde criminaliteit. We blijven investeren in de aanpak van 
deze zogenaamde ondermijning.

• We helpen studentenverenigingen en studentenhuizen om de 
verbinding met hun wijk en de stad verder te versterken.

• Ouderen of mensen met een beperking moeten in Leiden kunnen blijven 
wonen. Dat vraagt soms wel om betere doorstroming of aanpassingen in 
woningen. De gemeente moet daar meer regie op voeren. Dat kan 
onder meer door woningen te labelen op geschiktheid voor 
verschillende doelgroepen en de inzet van doorstromingsmakelaars.

• Ouderen die bereid zijn te verhuizen van een sociale huurwoning naar 
een kleinere woning, krijgen van de gemeente een verhuisvergoeding. 
Met de woningbouwcorporaties maken wij afspraken dat die huurders 
hun oude huur mee mogen nemen naar de kleinere woning. 

• Mensen die slecht ter been zijn, krijgen voorrang op 
rolstoeltoegankelijke woningen.GO
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Wat we al hebben bereikt
De PvdA wil voor alle studenten een fatsoenlijke kamer. Daarom zijn er de 
afgelopen jaren veel nieuwe studentenwoningen gebouwd. Tegelijkertijd 
pakken we de huisjesmelkers aan. Leiden heeft strenge regels om de 
verkamering te beperken. We zorgen voor fatsoenlijke studentenhuisvesting, 
we voorkomen overlast in woonwijken en houden woningen beschikbaar 
voor gezinnen en andere woningzoekenden.

GOED EN BETAALBAAR W
ONEN
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GOED WERK EN EEN EERLIJKE ECONOMIE
We werken aan een economie waarin mensen centraal staan, plezier in ons 
werk voorop staat en werk eerlijk beloond wordt. De gemeente moet 
Leidenaren die dat nodig hebben actief ondersteunen. We zetten stevig in 
op het voorkomen en oplossen van schulden, omdat die de oorzaak zijn van 
veel problemen in Leidse gezinnen. We blijven een ruimhartig sociaal beleid 
voeren, omdat Leiden een sociale stad is waar we elkaar helpen.

Voor elke Leidenaar een passende baan en een fatsoenlijk 
inkomen
Elke Leidenaar heeft recht op een passende baan, met een volwaardig 
salaris en eerlijke arbeidsvoorwaarden. Leidenaren zonder baan bieden we 
een fatsoenlijk inkomen en ondersteunen we richting passend werk, een 
opleiding of een andere zinvolle dagbesteding.

• Er is behoefte aan meer klassenassistenten, conciërges en beheerders 
van sportclubs en buurthuizen. Tegelijkertijd staan veel Leidenaren 
zonder baan te springen om zich voor de stad in te zetten. We willen 
daarom basisbanen realiseren. Vooruitlopend op mogelijkheden om dit 
structureel te gaan doen, starten we met een pilot met minimaal tien 
basisbanen.

• We stimuleren dat iedereen die dat wil ook kán werken. Daarom geven 
we iedereen het recht op ondersteuning bij het vinden van 
(vrijwilligers)werk. Leiden zoekt daarin actief samenwerking met 
werkgevers, vakbonden, UWV en partners in de stad. We
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      onderzoeken de inzet van scholingsvouchers waarmee mensen zich  
      kunnen (om)scholen voor een beroep waar veel vacatures in zijn.  
• Leidenaren met een fysieke of mentale beperking krijgen werk en een 

gevarieerde dagbesteding. Mensen die de sprong maken naar betaald 
werk geven we het recht op een terugvalmogelijkheid.

• Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen automatisch kwijtschelding 
van gemeentelijke belastingen, die hoeven ze niet meer zelf aan te 
vragen. We willen bovendien dat de gemeente ruimhartig omgaat met 
bijverdienen in de bijstand. 

• Mensen, die vanuit een uitkering (deels) aan het werk gaan, gaan er 
financieel op vooruit en krijgen recht op begeleiding, inclusief financiële 
coaching. Verder maken we ons in Den Haag hard voor een verhoging 
van het minimumloon naar 14 euro.

• Zolang het Rijk het minimumloon nog niet heeft verhoogd, willen we dat 
de gemeente de eigen medewerkers minimaal 14 euro per uur betaalt 
en we dringen hier ook op aan bij andere Leidse bedrijven.

• Wij gaan door met de succesvolle projecten waarbij jongeren, bewoners 
met een taalachterstand en statushouders begeleiding krijgen naar een 
baan of opleiding.

• Iedereen die voor de gemeente werkt, heeft recht op fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden, ook bijvoorbeeld de schoonmakers. Daarom stelt 
de gemeente strenge sociale eisen bij aanbestedingen of neemt de 
gemeente zelf medewerkers in dienst. Zolang het Rijk het minimumloon 
nog niet heeft verhoogd, dringen we er bij bedrijven op aan dat zij, net 
als de gemeente, minimaal 14 euro per uur betalen aan hun 
medewerkers.
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Wat we al hebben bereikt
Dankzij de PvdA is er in Leiden de afgelopen jaren een sociaal en ruimhartig 
beleid gevoerd en worden Leidenaren die dat nodig hebben actief 
ondersteund. Giften tot 1200 euro per jaar in de bijstand zijn op voorstel van 
de PvdA toegestaan. Tijdens de coronacrisis hebben we gezorgd voor 
gratis mondkapjes voor Leidenaars met een laag inkomen.

Onze inwoners verdienen vertrouwen en hulp
De gemeente moet Leidenaren die het nodig hebben actief ondersteunen. 
We gaan daarbij uit van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Als het nodig 
is om onze inwoners effectief te helpen, gaan we bovendien in tegen 
onrechtvaardig landelijk beleid.

• We zetten alles op alles om kinderarmoede tegen te gaan, zodat 
kinderen de kansen krijgen die zij verdienen. We gaan door met het 
kindgerichte armoedebeleid als onderdeel van het Leidse 
armoedebeleid. Dit betekent onder meer dat deze kinderen kunnen 
sporten, muziekles en huiswerkbegeleiding kunnen krijgen.

• We kiezen in Leiden voor een menselijke aanpak van de bijstand, 
gebaseerd op vertrouwen. We ondersteunen bijstandsgerechtigden 
actief en op maat. Waar nodig zoeken we de randen van de 
Participatiewet op.

• We nemen afstand van de verplichte tegenprestatie (“papier prikken 
voor een uitkering”) en trekken ten strijde tegen de landelijke 
kostendelersnorm. Deze norm brengt Leidse gezinnen met inwonende 
kinderen in grote problemen.

• We schaffen de zoekperiode van vier weken voor jongeren om een 
uitkering aan te vragen af, omdat die de jongeren onnodig in de 
problemen brengt.

GO
ED

 W
ER

K 
EN

 E
EN

 E
ER

LI
JK

E 
EC

ON
OM

IE

19Verkiezingsprogramma 2022-2026

  

• We zoeken kwetsbare groepen actief op, zoals laaggeletterden en 
Leidenaren die niet overweg kunnen met computers, apps en andere 
technologie.

We helpen schulden voorkomen en oplossen
Schulden kunnen hele grote gevolgen hebben. Vaak hangen ze samen met 
andere problemen, zoals werkloosheid, stress of gezondheidsklachten. Om 
sociale en psychische problemen van mensen aan te pakken, zijn het 
bieden van bestaanszekerheid en het wegnemen van financiële zorgen de 
eerste vereiste. Alle reden dus om mensen te helpen schulden te 
voorkomen en op te lossen. Daarom zetten we onze succesvolle Leidse 
schuldenaanpak voort en verbeteren we deze.

• We investeren in preventie en voorlichting om schulden te voorkomen en 
communiceren actiever over de hulp die de gemeente kan bieden. Veel 
Leidenaren weten de weg naar de gemeente niet of vragen uit schaamte 
geen hulp. De gemeente gaat actief aan de slag om mensen die in de 
schulden zitten, te vinden en te ondersteunen. Het project 
‘vroegsignalering van schulden’ zetten we voort.

• We voeren een pauzeknop in die voorkomt dat Leidenaren met 
problematische schulden extra incasso's en aanmaningen krijgen, totdat 
met behulp van een schuldhulpverlener een betalingstraject is 
afgesproken.

• We gaan ook door met het overnemen van problematische schulden van 
jongeren. Door deze aanpak hebben jongeren één schuldeiser in plaats 
van velen. Dat geeft jongeren met schulden veel meer rust. We 
verruimen deze aanpak naar alle Leidenaren met schulden.
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Wat we al hebben bereikt
De PvdA was in het college afgelopen vier jaar verantwoordelijk voor de 
succesvolle Leidse schuldenaanpak. Als de schulden van mensen 
beginnen op te lopen, gaan schuldhulpverleners langs om te kijken of zij 
kunnen helpen. We voorkomen daarmee dat de schulden problematisch 
worden. Met behulp van saneringskredieten helpen we mensen van 
verschillende schuldeisers af. Ze krijgen duidelijkheid en rust om toe te 
werken naar een schuldenvrije toekomst. Dankzij de PvdA hebben mensen 
recht op een aflospauze en daarmee een adempauze van twee maanden.

Werkgelegenheid door een sterke en eerlijke economie
We bouwen verder aan een sterke en eerlijke Leidse economie, met vitale 
wijkwinkelcentra, een aantrekkelijke binnenstad, aansprekende bedrijven in 
het BioSciencePark en goede onderwijsinstellingen zoals de Universiteit 
Leiden, de Hogeschool en het Leidse mbo. We ondersteunen onze 
ondernemers in de nasleep van de corona-crisis en blijven ons inzetten voor 
voldoende werkgelegenheid en stageplekken voor praktisch opgeleiden.

• De gemeente blijft ondernemers die getroffen zijn door de corona-crisis 
ondersteunen. Bijvoorbeeld door psychische hulp te bieden, te helpen 
bij schuldenproblematiek en door tijdelijke ondersteuningsmaatregelen te 
verlengen, zoals grotere terrassen en betalingsregelingen voor de 
gemeentelijke belastingen.

• We investeren in aantrekkelijke en leefbare wijkwinkelcentra als De 
Kopermolen en het Kooiplein. Deze wijkwinkelcentra hebben een 
belangrijke sociale functie in de wijken. We houden de binnenstad 
aantrekkelijk en economisch vitaal.

• Leiden is trots op het BioSciencePark. We geven ruimte 
      aan de groei en ontwikkeling van de biosciencebedrijven, maar 
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      verwachten van hen dat zij de stad mee laten profiteren van hun kennis 
      en dat ze blijven zorgen voor banen en stageplekken voor praktisch
      opgeleiden. We maken met hen daarover concrete afspraken.
• We ondersteunen goede en eerlijke Leidse initiatieven als ‘Liever in 

Leiden’, om een tegenwicht te bieden aan de marktmacht van landelijke 
thuiszorgbedrijven.

Wat we al hebben bereikt
Dankzij de PvdA is het mbo een prominenter onderdeel geworden van het 
beleid en er is steeds meer werkgelegenheid voor praktisch opgeleiden op 
het Leiden BioSciencePark. Het college heeft zich op aandringen van de 
PvdA ingezet voor meer mbo-stages en het vergroten van het aantal 
leerwerkbedrijven. Op ons initiatief krijgen stagiairs van de gemeente Leiden 
nu een gelijke stagevergoeding, ongeacht hun opleidingsniveau.

We koesteren en vernieuwen de Leidse cultuur
Kunst en cultuur raken ons allemaal. Van de buurtmusical tot een klassiek 
concert in de Stadsgehoorzaal en van de fanfare tot de 'Lucas van Leyden' 
in Museum de Lakenhal. Kunst en cultuur verbinden ons, raken ons en 
geven plezier. Daarom moeten kunst en cultuur toegankelijk zijn voor 
iedereen. Wie werkt in de cultuursector moet bovendien een eerlijke 
beloning krijgen. De corona-crisis heeft de culturele sector hard geraakt. 
Samen met de sector lossen we de problemen op die door de crisis nog 
meer naar voren zijn gekomen.

• We sluiten een cultuuronderwijs-akkoord met culturele instellingen, 
scholen en welzijnsorganisaties, zodat alle Leidenaren met cultuur in 
aanraking komen. We omarmen en ondersteunen initiatieven als een 
cultuurpas, waarmee inwoners met een laag inkomen gratis 
voorstellingen en musea kunnen bezoeken.
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• Onze bibliotheek verdient zekerheid en een goed toekomstplan. Het is 
een plek van verbinden, ontmoeten en het tegengaan van eenzaamheid. 
De bibliotheek is bovendien een belangrijk wapen om laaggeletterdheid 
te bestrijden en een plek om te werken of te leren. De huidige 
hoofdlocatie van de bibliotheek is verouderd. Daarom willen we een 
vernieuwde hoofdlocatie in het centrum en meer vestigingen in de 
wijken, zodat de bibliotheek altijd in de buurt is.

• We investeren in meer en betere regelingen voor makers, de 
(amateur)kunstbeoefening en kleine initiatieven. We lossen de 
problemen rond de betaalbaarheid van de huisvesting op.

• We stimuleren het makers- en amateurklimaat van de stad. We 
investeren in jong talent en in broedplekken en oefenruimtes, zoals Ars 
Aemula, Nieuwplaatz en de Kaasmarktschool.

• De cultuurcoaches moeten hun goede werk de komende jaren kunnen 
voortzetten. Daar maken we ons sterk voor. 

• Samen met de cultuursector maken we werk van de Fair Practice Code: 
een eerlijke beloning en goed werkgeverschap moeten de standaard 
zijn.

GO
ED

 W
ER

K 
EN

 E
EN

 E
ER

LI
JK

E 
EC

ON
OM

IE

23Verkiezingsprogramma 2022-2026

  

EEN GEZOND EN SPORTIEF LEIDEN

EEN GEZOND EN SPORTIEF LEIDEN

Leiden moet een gezonde stad zijn voor alle Leidenaren. We bestrijden de 
gezondheidsverschillen. Als de financiële middelen beperkt zijn, kiezen we 
altijd eerst voor de kwetsbaarste mensen. We werken aan een stad waar 
kinderen gezond opgroeien, volwassenen gezond leven en ouderen zo lang 
mogelijk vitaal blijven. We zorgen dat iedereen kan sporten, ondersteunen 
sportverenigingen om vitaal te blijven en maken van clubhuizen het sociale 
hart van de wijk.

Iedereen heeft het recht om gezond te kunnen leven
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom investeren we extra in een 
gezonde leefstijl en leefomgeving. We geven prioriteit aan de wijken en 
groepen waarbinnen relatief veel mensen last hebben van 
gezondheidsproblemen. We accepteren niet dat verschillen in inkomen 
leiden tot verschillen in gezondheid en levensverwachting.

• Gezond leven is vaak nog veel te duur, daarom stimuleren we een 
gezonde leefwijze die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. We 
trekken daarin samen op met zorgverzekeraars. Ook bieden we goede 
publieksinformatie over gezonde keuzes. 

• We willen dat de inrichting van de stad mensen stimuleert om gezond te 
leven en we stellen hiervoor een plan op. Denk aan uitdagende 
speeltuinen en speelplekken, veilige wandel- en fietsroutes, voldoende 
watertappunten, een goede luchtkwaliteit en veel groen.



24

  

• We willen dat geen kind zonder ontbijt naar school hoeft. Op scholen 
komt er gratis groente en fruit. De gemeente blijft het aanbieden van 
gezond voedsel en dranken op scholen en sportverenigingen 
stimuleren. We maken de omgeving van scholen rookvrij en stimuleren 
kinderen om meer te bewegen.

• We bevorderen de mentale gezondheid van Leidenaren en bestrijden 
eenzaamheid bij jong en oud. In elke wijk moet professionele hulp 
aanwezig zijn om mensen te helpen met psychische problemen. Door 
actief de wijk in te gaan en contacten te leggen met bewoners, bereiken 
we meer mensen die hulp nodig hebben.

Niet de markt maar de mens staat centraal
De zorg draait te veel om concurreren en winst maken. Wij staan voor zorg 
waarin de mens centraal staat en waarin zorgmedewerkers een fatsoenlijk 
salaris verdienen. De gemeente moet zich daar actief mee bemoeien.

• We beperken het aantal zorgaanbieders en werken met langdurige 
overeenkomsten, zodat zorg- en welzijnspartijen goede zorg en 
ondersteuning bieden, die past bij onze inwoners.

• Zorgprofessionals hebben nog altijd last van overbodige 
overheidsregels en administratie. Samen met hen stellen we een 
actieplan op om onnodige regels en drempels te schrappen.

• We voorkomen dat zorginstellingen die gemeenschapsgeld ontvangen 
grote winsten maken en sluiten geen contracten met instellingen waar 
bestuurders een te hoog salaris krijgen.

• We verdelen de zorgkosten eerlijk en ontzien daarbij de kwetsbaarste 
mensen. We maken ons in Den Haag hard voor het inkomensafhankelijk 
maken van de huishoudelijke ondersteuning. Zolang dit niet is geregeld, 
zoeken we de randen van de wet op.

Liefdevolle zorg en ondersteuning
Leiden is en blijft een sociale stad. We blijven daarom ook de 
komende jaren mensen die dat nodig hebben een steuntje in de 
rug geven, zodat ze weer op eigen benen kunnen staan.
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• We blijven investeren in eigen initiatieven en dagbesteding in de wijk 
voor jong en oud. We stimuleren ontmoeting, bieden mensen een 
zinvolle invulling van de dag en ontlasten mantelzorgers. Aanvullende, 
individuele ondersteuning is beschikbaar voor mensen die dat nodig 
hebben.

• We zetten in op persoonsgerichte hulp waarbij elk gezin een duidelijk 
aanspreekpunt heeft. We willen bovendien dat Leidenaren op één plek 
in hun wijk terecht kunnen met hulpvragen. Daarom voegen we de 
sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams samen. De eerste stap is 
dat we ze gezamenlijk huisvesten en de samenwerking bevorderen. 

• Niemand slaapt op straat. Daarom realiseren we een nieuwe dak- en 
thuislozenopvang, waar mensen een eigen kamer krijgen, zodat ze in 
een beschermde omgeving kunnen werken aan hun toekomst.

• Steeds meer Leidenaren zijn betrokken bij de zorg voor hun naasten. 
Daar ondersteunen we ze in. We helpen mantelzorgers en pleegouders. 
Dat doen we bijvoorbeeld met dagbesteding en respijtzorg zodat 
mantelzorgers tijdelijk hun zorg kunnen overdragen. We faciliteren 
lotgenotencontact, ondersteunen inloophuizen en hospices en 
stimuleren de inzet van technologische middelen.

• We ondersteunen het lopende Leidse initiatief voor een stad- en 
wijkgerichte aanpak om toe te werken naar een dementievriendelijke 
gemeente.

Wat we al hebben bereikt
Het welzijnswerk was de afgelopen jaren steeds sterk versnipperd, 
waardoor veel mensen niet de ondersteuning kregen die ze nodig hadden. 
Sinds 2020 zijn Incluzio, SOL en BUZZ begonnen en zij werken 
vernieuwend en beter samen en bieden zo een betere 
ondersteuning zodat elke Leidenaar een sterke sociale basis heeft. Tijdens 
de coronacrisis hebben de nieuwe buurtsportcoaches bijvoorbeeld veel 
jongeren en ouderen in beweging gehouden.

EEN GEZOND EN SPORTIEF LEIDEN
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Goede jeugdhulp is bereikbaar voor alle kinderen
Ieder kind moet gezond en veilig kunnen opgroeien. We bieden passende 
hulp voor kinderen die dat nodig hebben.

• We willen dat het kind en de hulp die het nodig heeft centraal staat. 
Jeugdhulpverleners moeten beter samenwerken en de hulp voor het 
kind moet beter aansluiten bij wat er nodig is. We proberen daarbij 
kinderen zoveel mogelijk kind te laten zijn en luisteren goed naar wat 
kinderen zelf willen.

• De wachtlijsten in de specialistische jeugdzorg zijn enorm opgelopen. 
We willen problemen verhelpen voordat ze veel erger worden en willen 
daarom dat kinderen die de hulp het hardst nodig hebben meteen 
geholpen worden. Voor jongeren die op een wachtlijst staan, is er goede 
overbruggingszorg.

• Vier op de vijf kinderen in de jeugdzorg is ook geholpen met een minder 
zwaar traject. We maken afspraken met huisartsen en 
praktijkondersteuners zodat we die kinderen lichtere en daarmee 
passendere jeugdzorg kunnen bieden.

• Het Preventief Interventie Team (PIT) voorkomt dat jongeren in de 
criminaliteit belanden door vroeg te signaleren en in te grijpen bij 
gedragsproblematiek. De aanpak sluit goed aan bij wat deze kinderen 
kunnen en nodig hebben en daarom willen we dat dit team doorgaat.

Vitaal oud worden in Leiden
Een steeds groter deel van de Leidenaren is ouder dan 65 jaar. Hier moet 
de gemeente goed op inspelen zodat ouderen langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen en actief kunnen blijven.

• We laten ouderen meedenken bij hoe de zorg in hun wijk wordt 
georganiseerd, zoals met Stevenshof Vitaal. Ook werken we samen met 
Zorg en Zekerheid aan het verbeteren van de samenwerking tussen 
thuiszorgaanbieders, de eerstelijnszorg en het welzijnswerk, zodat 
mensen een passend hulpaanbod krijgen.
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• We bieden ruimte aan nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen, zoals 
knarrenhofjes en woonzorgappartementen, waar ouderen bij elkaar 
wonen en zorg dichtbij is. 

• In alle wijken komen levensbestendige woningen. Voorzieningen als een 
huisarts, apotheek, supermarkt en openbaar vervoer zijn dichtbij. Ook 
breiden we het aantal buurtontmoetingsplekken uit en we maken hierbij 
gebruik van bestaande locaties, zoals speeltuingebouwen. De 
winkelcentra en buurthuizen zijn huiskamers van de buurt. Zo bestrijden 
we eenzaamheid in onze stad.

• We maken ouderen in onze stad beter bewust van de gevaren van 
cybercrime.

Wat we al hebben bereikt
PvdA-wethouder Marleen Damen heeft in 2020 een Actieplan Leiden op 
Leeftijd gepresenteerd. Hiermee zorgt de gemeente ervoor dat als het 
aantal ouderen de komende jaren stijgt, er voldoende passende woningen 
komen, de zorg goed geregeld is, er voldoende mogelijkheden zijn voor 
sociaal contact en er meer innovatie komt in eHealth.

Iedereen kan sporten
De PvdA is al jaren dé sportpartij van Leiden. We zijn nauw betrokken bij de 
Leidse sport en zetten ons in om alle Leidenaren in beweging te krijgen. De 
afgelopen jaren is al veel verbeterd, maar stilzitten is geen optie. Daarom 
doen we concrete voorstellen om meer kinderen aan het sporten te krijgen 
en sport toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen. 
Sportverenigingen zijn hierbij essentieel.

• We maken het makkelijker voor kinderen om laagdrempelig sporten uit 
te proberen. We maken het structureel mogelijk om gratis 
sportmaterialen te kunnen lenen via de uitleenpunten die door een 
voorstel van de PvdA zijn gerealiseerd.

EEN GEZOND EN SPORTIEF LEIDEN
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• We communiceren actiever dat kinderen uit arme gezinnen kunnen 
sporten via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. We regelen dat ook 
volwassenen met een kleine beurs kunnen sporten door deel te nemen 
aan het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Daarnaast steunen we 
mooie initiatieven om kinderen uit armere gezinnen (gratis) te laten 
sporten, zoals bij Leiden Sportzomer van DIOK en Roodenburg.

• We vergroten het sportaanbod voor ouderen en mensen met een 
beperking. We ondersteunen een grote diversiteit aan sportaanbod, 
zodat iedereen de sport kan vinden die bij hem of haar past. Ook blijven 
we (top)sportevenementen ondersteunen, zodat de hele stad kan 
kennismaken met sport en verleid wordt om zelf te gaan sporten.

• Door de basisbanen die we invoeren, kunnen mensen aan de slag als 
clubmanagers of sportparkbeheerders. We helpen de sportverenigingen 
bij hun ambities om een divers bestuur en vrijwilligersbestand te krijgen.

• Er moet voldoende ruimte zijn voor sport in Leiden en daarom willen we 
dat er voor iedere woning in Leiden minimaal zestien vierkante meter aan 
sportterrein beschikbaar is.

• We realiseren meer openbare sportvoorzieningen in de wijken en 
stimuleren dat sportvelden goed gebruikt worden. De natuurijsbaan in de 
Stevenshof moet het hele jaar door gebruikt kunnen worden voor meer 
sport, zoals atletiek. Op het terrein van Crescendo in de Mors maken we 
ruimte voor nieuwe sporten, zoals een skatepark. We onderzoeken 
bovendien het behoud van de 3 Octoberhal als extra zaalsportlocatie.

• We lossen het probleem van voetbalvereniging Roodenburg, die al jaren 
geen gebruik kan maken van het hoofdveld, op. Daarnaast ondersteunen 
we de plannen voor een derde rugbyveld voor DIOK en voor een 
vernieuwd denksportcentrum.

• Het ruimtetekort van Hockeyvereniging Roomburg is nog niet opgelost, 
waardoor kinderen die dat willen niet kunnen hockeyen. We volgen de 
uitslag van het referendum en steunen een oplossing waarmee een 
nieuw hockeyveld zo min mogelijk ten koste gaat van het groen.
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Wat we al hebben bereikt
Er komt een nieuw zwembad, een ijshal en twee sporthallen. Ook komen er 
twee gratis uitleenpunten voor sportmaterialen in Leiden Noord en Zuidwest 
en zijn er jaarlijks extra middelen beschikbaar voor het ondersteunen van 
(top)sportverenigingen. Ons voorstel om buitenzwembad De Zijl open te 
houden is aangenomen en we hebben gezorgd voor een nieuw veld in de 
Mors voor DoCoS en DIOK.

EEN GEZOND EN SPORTIEF LEIDEN
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GOED ONDERWIJS EN GELIJKE KANSEN 
VOOR IEDER KIND
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Goed onderwijs is dé manier om een eerlijke start te maken in het leven. 
School moet een plek zijn waar alle kinderen gelijke kansen hebben en 
krijgen. De wijk waarin je woont, je achtergrond of wie je ouders zijn mogen 
nooit bepalend zijn voor wie je later wordt. Daarom is lokaal onderwijsbeleid 
met lef belangrijk. Lokaal beleid dat verder durft te kijken dan de 
schoolgebouwen. De PvdA wil dat de gemeente die handschoen oppakt en 
vol inzet op het verbeteren van het onderwijs voor onze kinderen. Wij zijn er 
trots op dat Leiden een echte studentenstad is, van mbo tot universiteit, en 
we zorgen ervoor dat deze studenten nog beter verbonden zijn met onze 
stad. 

Een eerlijke start voor ieder kind
Sommige leerlingen beginnen de basisschool met een achterstand in taal of 
ontwikkeling. Die achterstand kan grote gevolgen hebben voor het latere 
leven van deze kinderen. We moeten daarom steviger inzetten op 
ontwikkeling van kinderen in de periode vóór de basisschool. De 
(voorschoolse) kinderopvang en peuterspeelzalen spelen daarbij een 
cruciale rol.

• We zetten in op een stevig gemeentelijk beleid om 
onderwijsachterstanden aan te pakken. We stimuleren dat alle kinderen 
op een laagdrempelige manier gebruik kunnen maken van de 
voorschoolse opvang. Zodat alle leerlingen met een gelijke start 

      aan de basisschool kunnen beginnen. 
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• Alle kinderen tussen de twee en vier jaar moeten de mogelijkheid krijgen 
om voor ten minste twaalf uur per week naar een peuterspeelzaal te 
gaan. Kinderen kunnen zich daar ontwikkelen en hun sociale en 
taalvaardigheden oefenen.

• We laten de peuterschool en de basisschool beter op elkaar aansluiten 
door ze dichter bij elkaar te zetten in integrale kindcentra. Er kan dan 
meer aandacht worden gegeven aan kinderen die dit nodig hebben. 
Bovendien is de jeugdhulpverlening dichterbij.

Wat we al hebben bereikt
De PvdA heeft samen met GroenLinks een tienpuntenplan gelanceerd om 
de kansengelijkheid in het onderwijs te verbeteren. Voorbeelden uit het plan 
zijn meer kinderen gebruik te laten maken van voor- en vroegschoolse 
educatie, ouders vroeger voor te lichten over de basisschoolkeuze en 
ontmoetingen tussen klassen te stimuleren. We hebben ook gezorgd voor 
huiswerkkamers in de buurthuizen, waar kinderen gratis 
huiswerkbegeleiding kunnen krijgen.

De basisschool als onmisbare basis
De basisschool is de plek waar kinderen zichzelf verder ontwikkelen. Ze 
ontdekken hier bovendien wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Een 
goede school is de onmisbare basis voor de toekomst.
  
• Het lerarentekort wordt een steeds groter probleem in het onderwijs. Wij 

willen het zij-instroomtraject voor het Leidse onderwijs zo laagdrempelig 
mogelijk maken, door goede voorlichting, een bijdrage aan de 
onderwijskosten en samenwerking met scholen. Ook willen we het 
Leidse onderwijs aantrekkelijker maken voor docenten, door 
voorzieningen te bieden, zoals een lerarenbeurs voor het volgen van 
cursussen en opleidingen.
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• We investeren extra op de plekken waar dit het meest nodig is: op 
scholen waar het lerarentekort het grootst is. Leerkrachten die werken op 
scholen met veel kinderen met een ondersteuningsbehoefte krijgen een 
bonus of budget om extra onderwijsassistenten aan te nemen.

• De ouderbijdrage is altijd vrijwillig en mag nooit een belemmering zijn 
voor kinderen om naar een bepaalde school te gaan. Een handvol 
scholen in Leiden vraagt zeer hoge bijdragen van ouders. Wij willen dat 
ze hiermee stoppen, omdat het ongelijkheid in de hand werkt en de 
scholen minder toegankelijk maakt.

• Ieder kind moet dezelfde kans krijgen om naar de school van zijn of haar 
voorkeur te gaan. Ouders worden daarom tijdig op de hoogte gesteld 
van de mogelijkheden voor basisonderwijs en de bijbehorende 
inschrijftermijnen. Ouders die dat willen, worden ondersteund bij het 
maken van een keuze voor een basisschool.

• Om de kansengelijkheid te vergroten, willen wij dat het eindadvies op de 
basisschool automatisch omhoog wordt bijgesteld als een leerling hoger 
scoort op de eindtoets dan het schooladvies oorspronkelijk was.  

• Naast het aanleren van basisvaardigheden, moeten er ondersteunende 
middelen beschikbaar komen voor kinderen voor wie dat niet 
vanzelfsprekend is, zoals laagdrempelige huiswerkbegeleiding, een 
computer, gratis museumbezoek en meer mogelijkheden voor 
talentontwikkeling.

• Voor leerlingen die het Nederlands nog niet volledig machtig zijn, is er 
op een van onze scholen een Topklas ingesteld, waarin zij intensief 
taalonderwijs volgen voordat ze naar de middelbare school gaan. We 
willen dit initiatief ook op andere scholen introduceren, zodat meer 
leerlingen kunnen deelnemen.

De middelbare school als goede voorbereiding op de rest 
van je leven
De middelbare school is de plek waar talenten kunnen worden ontdekt en 
ontwikkeld op ieders eigen niveau en tempo. Ook is het de plek waar 
kinderen zichzelf verder leren kennen en voorbereiden op een 
eventuele vervolgopleiding of baan.
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• Brede brugklassen dragen bij aan kansengelijkheid. Door in een brede 
brugklas te starten hebben leerlingen langer de tijd, om te laten zien wat 
zij in hun mars hebben. Wij willen in Leiden samen met de middelbare 
scholen inzetten op brede brugklassen. 

• Als er meerdere opleidingsniveaus binnen één school worden 
aangeboden, is het voor leerlingen makkelijker om door te stromen naar 
een hoger opleidingsniveau. Daarom willen we middelbare scholen 
helpen om te verbreden naar meerdere opleidingsniveaus.

• We willen in de regio Leiden een breder aanbod van opleidingen bij het 
vmbo.

• Voortijdig schoolverlaten wordt vaak veroorzaakt door onderliggende 
problematiek. Wij willen dat de Leidse leerplichtambtenaren minder 
focus leggen op handhaving en meer op de ondersteuning van 
leerlingen en gezinnen. 

Wat we al hebben bereikt
We hebben de afgelopen jaren met succes aangedrongen op nieuwe 
huisvesting voor basisscholen Leimundo en De Ley en middelbare scholen 
Leystede en het Leonardo College. De komende tien jaar trekken we meer 
dan honderd miljoen euro uit voor de renovatie en nieuwbouw van 
schoolgebouwen.

GOED ONDERW
IJS EN GELIJKE KANSEN VOOR IEDER KIND



36

  

Meer erkenning en waardering voor het mbo
We blijven ons inzetten voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en 
de arbeidsmarkt. Voor de verdere ontwikkeling van Leiden als kennisstad 
zijn niet alleen de universiteit en hogeschool van belang. Juist ook de 
praktisch opgeleide Leidenaren in de stad hebben daarin een cruciale plek.
 
• De schooluitval in het mbo in Leiden is hoger dan in veel andere regio’s: 

dat pakken we aan. Omdat jongeren zonder startkwalificatie vaker 
werkloos raken dan jongeren mét een startkwalificatie, willen we ze beter 
begeleiden. Bijvoorbeeld als ze een negatief bindend studieadvies 
hebben gekregen. Soms is het makkelijker om problemen met 
leeftijdsgenoten te bespreken. We gaan daarom door met de inzet van 
ervaringsdeskundigen: jongeren kunnen andere jongeren een luisterend 
oor bieden en tips geven.

• We intensiveren het stagepact071 waardoor er meer stageplekken (voor 
onder andere mbo’ers) beschikbaar komen. Daarbij kijken we 
nadrukkelijk naar het creëren van meer stageplaatsen voor mbo-
studenten bij de gemeente en bij bedrijven waar de gemeente mee 
samenwerkt. Ook komen er traineeships voor mbo’ers bij de 
gemeentelijke organisatie.

• Voor goed onderwijs heb je goede schoolgebouwen nodig. Daarom 
willen wij dat alle schoolgebouwen van het mbo aantrekkelijk zijn en een 
stimulerende leeromgeving te creëren. Ook willen we voor meer 
studieplekken zorgen in de stad voor mbo’ers.

Wat we al hebben bereikt
Om het verschil in stagevergoeding gelijk te maken met hbo en wo, krijgen 
mbo-stagiairs werkzaam bij de gemeente Leiden sinds het schooljaar 2020 
dezelfde stagevergoeding. Met deze nieuwe stageregeling krijgen 
alle stagiairs 400 euro en daarbij maakt het niet uit welke opleiding 
iemand doet.
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Laaggeletterdheid pakken we aan
Een op de tien Leidenaren heeft moeite met lezen, schrijven en digitale 
vaardigheden. Laaggeletterdheid komt voor bij alle leeftijdsgroepen en 
lagen van de samenleving. We weten dat mensen die moeite hebben met 
deze basisvaardigheden meer moeite hebben werk te vinden, vaker 
problemen krijgen met hun gezondheid en zich minder verbonden voelen 
met de maatschappij. Wij willen dat dat iedereen mee kan doen in onze 
stad. Daarom pakken we laaggeletterdheid aan.

• Het aanpakken van laaggeletterdheid begint bij bewustwording. We 
leren professionals alert te zijn op laaggeletterdheid door signalen te 
herkennen en de communicatie aan te passen.

• Basisscholen krijgen meer ruimte en middelen om laaggeletterdheid 
tegen te gaan. Dat hoeft niet alleen via lessen, maar kan ook 
spelenderwijs.

• De gemeente heeft zelf ook een rol in het tegengaan van 
laaggeletterdheid. We willen dat de gemeente proactief, laagdrempelig 
en op een duidelijke en begrijpelijke manier communiceert. We 
gebruiken begrijpelijke taal, symbolen en tekeningen in de 
communicatie. Ook moet een toegankelijke informatiebalie komen, waar 
uitleg gegeven wordt over brieven en verbeteren we de online-
informatie.

• De bibliotheek is een effectief wapen om laaggeletterdheid te bestrijden. 
Het is een plek waar mensen op een laagdrempelige manier hulp 
kunnen krijgen. De gemeente moet de bibliotheek hierbij ondersteunen, 
net als de (vrijwilligers)organisaties die zich inzetten voor de aanpak van 
laaggeletterdheid.

• We stimuleren werkgevers om aandacht te besteden aan 
laaggeletterdheid, door het onderwerp bespreekbaar te maken en 
ondersteuning te bieden in de vorm van praktische tips. Als werkgever 
geeft de gemeente het goede voorbeeld door eigen medewerkers die 
laaggeletterd zijn te helpen met taalscholing.

GOED ONDERW
IJS EN GELIJKE KANSEN VOOR IEDER KIND
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EEN DUURZAAM EN BEREIKBAAR LEIDEN
Leiden wordt steeds mooier en groener. Steeds meer mensen zijn er van 
doordrongen dat we iets aan het klimaatprobleem moeten doen, maar voor 
velen is dat een ingewikkelde opgave. We moeten meer oog hebben voor 
de mensen die daarbij hulp nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld de 
stijgende energierekening niet kunnen betalen, de financiële middelen niet 
hebben om hun eigen woning te verduurzamen of omdat ze gewoon niet 
weten waar te beginnen. We blijven investeren in vergroening, 
klimaatadaptatie, de energietransitie en goede bereikbaarheid, zodat 
Leiden ook in de toekomst een prettige stad blijft.

De energietransitie doen we samen
De PvdA maakt zich hard om klimaatverandering tegen te gaan en de 
gestelde klimaatdoelen te behalen en wil dat Leiden daartoe ambitieus 
beleid voert. Om de energietransitie succesvol te maken is het belangrijk 
dat alle mensen eraan mee kunnen doen. Het is immers moeilijk groen 
doen, als je rood staat. Daarom willen we met voorrang woningen 
verduurzamen die én het minst energiezuinig zijn én onderdak bieden aan 
kwetsbare huishoudens. Hiermee wordt energiearmoede niet alleen 
voorkomen, maar kunnen we zelfs het omgekeerde bereiken: lagere 
woonlasten, betere en gezondere woningen en een versnelling van de 
energietransitie.
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• De energiekosten rijzen nu al de pan uit. Inwoners moeten daarom een 
beroep kunnen doen op bijzondere bijstand of het maatwerkbudget als 
zij deze kosten niet kunnen voldoen.

• De PvdA wil dat woningcorporaties sneller hun sociale huurwoningen 
verduurzamen en we helpen ze daar ook bij. De investeringen kosten 
geld, maar de kosten mogen niet afgewenteld worden op de huurders.

• Mensen die wonen in slecht geïsoleerde huizen helpen we met het 
verduurzamen van hun huis met speciale gemeentelijke leningen. 
Beschikbare subsidies moeten vooraf worden betaald in plaats van 
achteraf, zodat Leidenaren de kosten niet hoeven voor te schieten. We 
willen dat vooral de midden- en lagere inkomens profiteren van deze 
subsidies. 

• We komen met een isoleer-offensief waarin we slecht geïsoleerde 
woningen van mensen met een lager inkomen actief gaan helpen met 
verduurzamen.

• Ook bedrijven gaan we actief voorlichten over het verduurzamen van 
hun panden. We leggen daarbij verbindingen tussen 
energieoverschotten en tekorten.

• Alle gebouwen in beheer van de gemeente moeten in de komende tien 
jaar CO2-neutraal worden. Dit doen we onder andere met behulp van 
bijvoorbeeld goede isolatie en het leggen van zonnepanelen. Als de 
gemeente inkoopt, dan doen we dat duurzaam, klimaatneutraal en 
sociaal. We zetten in op circulair bouwen, zodat bouwmaterialen worden 
hergebruikt.

• Er liggen veel vierkante kilometers dak in de stad. We stimuleren 
ondernemers, bewoners en woningcorporaties deze ruimte te benutten 
voor de aanleg van zonnepanelen en groene daken. Ze dragen zo bij 
aan een hittebestendige leefomgeving en biodiversiteit. 

• We verbeteren de luchtkwaliteit door de milieuzone uit te breiden en de 
eisen aan te scherpen. We verleiden eigenaars van scooters en 
brommers met een tweetaktmotor een elektrisch alternatief te nemen. 
Ook blijven we bij Schiphol en het Rijk aandacht vragen voor 
vliegtuighinder.

EEN DUURZAAM
 EN BEREIKBAAR LEIDEN
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Wat we al hebben bereikt
De afgelopen jaren heeft PvdA de betaalbaarheid van de energietransitie 
voor onze inwoners steeds weer op de politieke agenda gezet. Als je de 
energierekening niet kan betalen, heb je zeker geen geld om je hele huis te 
verduurzamen. We bestrijden daarom energiearmoede en hebben gezorgd 
voor een onderzoek naar een verduurzamingsprogramma waarmee we als 
gemeente zelf woningen gaan verduurzamen van mensen die dat niet 
kunnen betalen. Ook hebben we gezorgd dat veel sociale huurwoningen 
verduurzaamd konden worden.

Groen voor iedereen
Voor een fijne leefomgeving is het belangrijk om genoeg groen in de buurt 
te hebben. Maar groen heeft nog meer positieve effecten: het vermindert 
wateroverlast bij harde regenval en voorkomt hittestress in de stad.
  
Het Leidse groen moet toegankelijk voor iedereen zijn. We gaan meer 
bomen, struiken en bloemen planten. Het nieuwe motto wordt: groen waar 
het kan, steen waar het moet. 
• Parkeerplaatsen op straat nemen veel schaarse ruimte in. Met de 

nieuwe parkeergarages, ontstaat er ruimte om overbodige 
parkeerplaatsen te vervangen door groen. De overgebleven 
parkeerplaatsen gaan we groener maken. 

• We zijn trots op het Singelpark, maar het is nog niet helemaal rond. We 
maken het Singelpark af en volledig toegankelijk voor iedereen.

• We investeren in beter onderhoud van de parken en groenstroken. 
Bestaand groen willen we behouden en beter beschermen. We 
faciliteren samenwerking van Stedelijk Beheer met bedrijven, bewoners 
en vrijwilligers bij het onderhoud van dat groen, zoals 

      bijvoorbeeld in de Leidse Hout.
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• Er is een tekort aan prullenbakken in de openbare ruimte. Om parken en 
straten schoon te houden, komen er meer vuilnisbakken. Die maken we 
meteen bestand tegen meeuwen. 

• Op nieuwbouwlocaties komt er genoeg ruimte voor groen en 
biodiversiteit. Verder gaan we in samenspraak met bewoners en 
woningcorporaties gevels groener maken. We gaan biodiversiteit 
stimuleren door in de parken de natuur meer ruimte te geven. Verder 
zorgen we voor meer bij-vriendelijke plekken.

Een bereikbare en verkeersveilige stad 
Een onderdeel van een leefbare stad is je veilig en snel kunnen verplaatsen 
van A naar B. We willen een autoluwe binnenstad creëren waar we ons 
voornamelijk te fiets, te voet of met het ov verplaatsen. Milieuvriendelijke 
vervoersmiddelen stimuleren we.
  
We vergroten de fietsveiligheid door meer straten te creëren met het ‘auto-
te-gast’ concept in de binnenstad, in de wijken en in het stationsgebied. 
Verder verbreden we, waar nodig, de fietspaden.
• Op wegen zonder duidelijk gescheiden fietspad verlagen we de 

maximumsnelheid naar 30 km/h. Dit heeft vele voordelen: het verhoogt 
de veiligheid voor fietsers en spelende kinderen én zorgt voor minder 
luchtvervuiling.

• Belangrijke locaties zoals ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, winkels en 
woonwijken moeten goed bereikbaar blijven en waar nodig beter 
bereikbaar worden met het openbaar vervoer. 

• Om de entree van de stad gastvrijer en verkeersveiliger te maken, 
worden de Steenstraat en Stationsweg busvrij. In de binnenstad en 
tussen de Leidse wijken zetten we kleinere bussen in. Voor regionale 
lijnen naar buiten de stad blijven we grote bussen gebruiken. Deze 
bussen rijden dan niet meer over de Breestraat, maar over de 
Langegracht en Hooigracht. 

• We verbeteren de overstap tussen bus en trein en maken ons hard bij 
het Rijk voor financiering van een nieuw busstation bij Leiden Centraal. 
De nieuwe inrichting van het stationsgebied wordt vriendelijker, zodat 

EEN DUURZAAM
 EN BEREIKBAAR LEIDEN
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      wachten op het OV prettiger wordt. Er komen meer bankjes, 
      overkappingen en groen.
• Bij nieuwbouwprojecten wordt van tevoren gekeken naar de extra 

verkeersdruk die het project oplevert en de gevolgen voor de 
verkeersveiligheid. Projectontwikkelaars betalen mee aan de benodigde 
verkeersmaatregelen. Nieuwe woonwijken kunnen alleen worden 
gebouwd als de infrastructuur goed geregeld is.

• We bouwen een extra fietsenstalling in de binnenstad. Fietsen die op de 
stoep staan geparkeerd veroorzaken overlast en zijn niet 
voetgangersvriendelijk, daarom zorgen we voor makkelijk bereikbare 
alternatieven.

• Om de binnenstad autoluw te maken, is het belangrijk dat er voldoende 
parkeergelegenheid is aan de rand van de stad. Zo komt er op het 
BioSciencePark een nieuwe parkeergarage. Verder willen we samen met 
de regio kijken naar de aanleg van transferia rondom Leiden.

EE
N 

DU
UR

ZA
AM

 E
N 

BE
RE

IK
BA

AR
 L

EI
DE

N

43Verkiezingsprogramma 2022-2026

  

LEIDEN IS EEN STAD VOOR IEDEREEN

LEIDEN IS EEN STAD VOOR IEDEREEN

Niemand is hetzelfde en iedereen mag er zijn. Alle inwoners van Leiden 
moeten zich thuis voelen in hun eigen buurt, gelijkwaardig behandeld 
worden en gelijke kansen krijgen. Alle Leidenaren moeten hun talenten 
kunnen ontdekken en ontplooien. Samen werken we aan een inclusieve 
stad. De stad waar iedereen kan meedoen, waar we oog hebben voor 
elkaar en elkaars verschillen kunnen waarderen. Wie je ook bent, van wie je 
ook houdt of wat je ook gelooft. Leiden is een stad voor iedereen.

De stad waar iedereen zich veilig voelt
In Leiden moet je je veilig kunnen voelen, ongeacht je seksuele geaardheid, 
geslacht of genderidentiteit. Geweld, zowel achter als voor de voordeur 
moeten we serieus aanpakken.

• We zorgen voor een laagdrempelig meldpunt voor ongewenst gedrag. 
Daar kun je terecht bij (seksuele) intimidatie en andere onprettige 
ervaringen. Voor jezelf, maar ook als je ze ziet bij anderen in de 
openbare ruimte. Ook creëren we in Leiden een laagdrempelige 
mogelijkheid om aangifte te doen bij de politie en vertrouwenspersonen.

• We geven specifieke aandacht aan emancipatie van LHBTQI+’ers. We 
ondersteunen hen in het creëren van een veilige sfeer en er komt 
voorlichting op alle Leidse scholen. Ook ondersteunen we specifieke 
groepen, zoals roze ouderen en LHBTQI+’ers met een 
migratieachtergrond. We trekken samen op met het COC Leiden en 
stellen hen in de gelegenheid voorlichting te geven en
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      zichtbaarheids- en empowermentcampagnes te voeren. Dat doen we  
      niet alleen op scholen, maar ook bij sportorganisaties en andere
      maatschappelijke organisaties.
• In ons land wordt één op de negen vrouwelijke studenten tijdens de 

studententijd slachtoffer van verkrachting. Dit is onacceptabel. We willen 
dat studentenverenigingen en onderwijsinstellingen harder hun best 
doen voor een veilige sfeer onder alle studenten, ongeacht hun geslacht 
of seksuele geaardheid. 

• We zorgen dat Leidenaren met een migratie- of 
vluchtelingenachtergrond zich welkom voelen en mee kunnen doen. 
Vanaf de eerste dag dat iemand in Leiden komt wonen, helpen we bij 
het leren van de taal en het vinden van werk. De PvdA blijft zich altijd 
inzetten voor de opvang van vluchtelingen.

De stad waar iedereen kan meedoen
Iedere Leidenaar moet mee kunnen doen in Leiden. We willen een diverse 
stad zijn, waar mensen elkaar ontmoeten en kunnen meedraaien in de 
Leidse samenleving. 

• We zijn er trots op dat Leiden een Inclusieagenda heeft en maken geld 
vrij om die de komende periode door te kunnen zetten.

• Integratie heeft de meeste kans van slagen als mensen elkaar 
ontmoeten in de wijk waar ze wonen, op school en de sportclub. Daarom 
blijven wij investeren in gemengde wijken met woningen voor diverse 
groepen, buurthuizen waar bewoners elkaar ontmoeten en een 
openbare ruimte waar voor iedereen plek is.

• Participatie kan en moet beter. We hebben oprechte waardering voor de 
betrokkenheid van inwoners en hun wensen en bedenkingen bij de 
inrichting van hun buurt en stad. We hebben extra aandacht voor de 
inwoners die tot nu toe nog niet participeren. Denk aan jongeren, minder 
validen en mensen en stadsgenoten met een migratieachtergrond. 
Participatie mag namelijk geen versneller van ongelijkheid zijn.

• We laten de gemeente wijkgerichter werken. Te vaak nog werkt
      de gemeente verkokerd en is er te weinig oog voor de   
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      specifieke kenmerken en behoeften van wijken en buurten. Dat moet en
      kan echt beter. Samen met bewoners stellen we wijkvisies op. We leren
      van de kennis en ervaring van andere gemeenten. We stellen we de
      Leidenaren centraal en niet de gemeentelijke organisatie.
• Gendergelijkheid moet het uitgangspunt zijn. Daarom zetten we in op 

economische zelfstandigheid voor vrouwen, pakken we ongelijke 
beloning aan binnen de gemeente en maken we kinderopvang zo 
toegankelijk mogelijk. Vrouwen in kwetsbare posities moeten gratis 
toegang hebben tot anticonceptie. Ook stellen we maandverband en 
tampons beschikbaar in openbare toiletten, de maatschappelijke 
opvang en het Stadskantoor.

• We zetten zichtbare rolmodellen in. In uitingen van de gemeente en 
campagnes laten we mensen van allerlei achtergronden zien. 
Stereotypering gaan we tegen.

• We blijven rekening houden met verschillende culturen en talen in onze 
stad. Essentiële informatie blijven we in meerdere talen beschikbaar 
stellen. In zorg en welzijn zijn tolken beschikbaar en wordt rekening 
gehouden met wensen vanuit verschillende achtergronden.

Geen ruimte voor racisme en discriminatie
In Leiden in er geen ruimte voor racisme en discriminatie. Niet op de 
arbeidsmarkt of de woningmarkt, niet in het verenigingsleven en niet op 
straat. We zijn alerter op racisme en bestrijden discriminatie actief.

• In Leiden was tot voor kort te weinig aandacht voor racisme en 
discriminatie. We starten daarom een breed stadsgesprek over racisme 
en discriminatie om een beter beeld te krijgen van de discriminatie in de 
stad. Er komt een meldpunt ongewenst gedrag waar melding gemaakt 
kan worden van discriminatie.

• We bestrijden discriminatie bij werkgevers en huurbazen. Als een bedrijf 
of organisatie discrimineert, doet de gemeente daar geen zaken meer 
mee. 

LEIDEN IS EEN STAD VOOR IEDEREEN
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• Binnen de gemeente mag racisme geen plek krijgen en de ambtelijke 
organisatie moet een afspiegeling zijn van de samenleving.

• Etnisch profileren als instrument bij de politie vinden we problematisch 
omdat daarmee onterecht groepen mensen een negatief stempel krijgen. 
We blijven in gesprek met de politie om daar aandacht voor te vragen.

• De gemeente moet zich actiever inzetten om discriminatie in het 
uitgaansleven te bestrijden door te controleren op en strenger in te 
grijpen bij discriminerend toegangsbeleid.

• De afschaffing van de slavernij (Keti Koti) vieren we op 1 juli voortaan ook 
in Leiden.

• In onze straatnamen komt de diversiteit van de stad terug. Nieuwe 
straten of wijken krijgen namen van onderbelichte historische personen 
en er komen meer straatnamen, vernoemd naar mensen van kleur. We 
verwijzen in nieuwe straatnamen niet meer naar onderdrukking en 
slavernij.

Een toegankelijke stad
Inclusief denken moet de standaard zijn. Voorzieningen in Leiden moeten 
voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht fysieke of mentale beperkingen.

• In alle plannen wordt voortaan standaard aandacht besteed aan 
toegankelijkheid, bijvoorbeeld bij de inrichting van de openbare ruimte, 
(woning)bouwprojecten of de bouw van een website.

• De openbare ruimte is voor iedereen. Bij de aanleg van nieuwe parken 
en bruggen wordt er gezorgd dat deze altijd toegankelijk zijn voor 
mensen in rolstoelen en met rollators. Het Platform Gehandicapten 
Leiden wordt altijd betrokken bij de inrichting van de openbare ruimte.

• Informatie vanuit de gemeente moet ook toegankelijk zijn voor 
slechtzienden. Op de website van de gemeente Leiden komt een 
voorleesfunctie. Verder komt er een informatienummer dat je kunt bellen, 
om de informatie mondeling te horen te krijgen. 
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• Het openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. 
Blindengeleide paden zijn vrij van obstakels, bussen en het station 
worden rolstoeltoegankelijk en er komt een voor iedereen toegankelijke 
fietsenstalling. Informatievoorzieningen en kaartautomaten worden 
toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden.  

• We realiseren meer openbare toiletten in de binnenstad.
• Bij verbouwingen of andere projecten waar toegankelijkheid tijdelijk in 

het gedrang komt, wordt nagedacht over en gewerkt aan alternatieven 
voor mensen die hier overlast van ervaren.

Wat we al hebben bereikt
PvdA-wethouder Marleen Damen heeft in juni 2021 het Programma Leiden 
Inclusief gepresenteerd. Hierin zitten vele concrete acties om Leiden de 
komende jaren nog inclusiever te maken voor Leidenaren met een 
migratieachtergrond, een fysieke beperking of LHBTQI+ personen. Door 
een motie van de PvdA is ook gendergelijkheid als prioriteit aan dit 
programma toegevoegd.

LEIDEN IS EEN STAD VOOR IEDEREEN
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Financiële paragraaf
Grote delen van dit verkiezingsprogramma kunnen worden gerealiseerd 
door het maken van andere of scherpere keuzes. Dat kan binnen de 
beschikbare financiële middelen van de huidige gemeentebegroting van 
ruim € 500 miljoen. Met deze begroting investeren we in een socialere, 
sterkere en groenere stad. Maar we moeten ook blijven investeren in (de 
medewerkers van) de gemeentelijke organisatie, zodat we de grote 
opgaven aan kunnen. Voor een aantal ambities is extra geld nodig. Deze 
staan hieronder op een rijtje. We kunnen deze ambities realiseren met de 
extra middelen die de gemeente de komende jaren krijgt van het Rijk.

Goed en betaalbaar wonen
Met nieuwe regels om beleggers te weren van onze woningmarkt is er extra 
geld voor handhaving nodig. Daarnaast willen we door met de huurteams, 
die huurders helpen wanneer ze problemen hebben met hun huurhuis. De 
stedelijke jeugdaanpak wordt uitgebreid naar andere wijken, waaronder de 
Stevenshof.

€ 600.000

Goed werk en een eerlijke economie
We realiseren minimaal tien basisbanen, waarmee we mensen uit de 
bijstand aan de slag helpen als klassenassistent, conciërge of beheerder 
van een sportclub of buurthuis. We zorgen dat de cultuurcoaches kunnen 
blijven en investeren in een eerlijke beloning voor mensen in de culturele 
sector.

€ 500.000
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Een gezond en sportief Leiden
We gaan door met het Preventief Interventie Team dat voorkomt dat 
jongeren in de criminaliteit belanden. We doen mee met het 
Volwassenenfonds Sport en Cultuur waardoor ook volwassenen met een 
laag inkomen kunnen sporten of van cultuur kunnen genieten. We zetten het 
PvdA-initiatief voor gratis sportuitleenpunten door.

€ 500.000

Goed onderwijs en gelijke kansen voor ieder kind
We pakken het lerarentekort aan via een subsidie voor zij-instromers en een 
lerarenbeurs. Kwetsbare scholen krijgen extra budget om 
onderwijsassistenten aan te nemen of ondersteunende middelen voor 
leerlingen aan te bieden. We gaan door met de inzet van 
ervaringsdeskundigen om schooluitval in het mbo tegen te gaan.

€ 500.000

Een duurzaam en bereikbaar Leiden
We investeren in het verduurzamen van woningen van mensen die dat zelf 
niet kunnen betalen en helpen mensen die de energierekening niet meer 
kunnen betalen. Ons groen wordt beter onderhouden en er komen meer 
prullenbakken.

€ 400.000

Leiden is een stad voor iedereen
We zetten de inclusie-agenda door. Hiermee maken we Leiden 
toegankelijker voor mensen met diverse functiebeperkingen, gaan we 
racisme en discriminatie tegen en maken we de gemeentelijke organisatie 
inclusiever en meer divers.

€ 300.000

Totaal€ 2.800.000

FINANCIELE PARAGRAAF



50

  

Kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
2022

1 Abdelhaq Jermoumi
2 Bo Lemmens
3 Marc Newsome
4 Martijn Otten
5 Tiny Klever
6 Esmee van Meer
7 Roel Becker
8 Gerieke Prins
9 Magda van der Star
10 Elwin Wolters
11 Abdullah Al-Awwadi
12 Suzan Paulussen
13 Jaap Stokking
14 Ricky Rajaram
15 Koen Lenferink
16 Joseph Seh
17 Jikke Woltering
18 Arthur van Geel
19 Mostafa Lahlafi
20 Jeroen Moors
21 Fien Boumans
22 Thijs de Groot
23 Conny Broeyer
24 Drieske Mangnus
25 Marisa Monsanto
26 Suzanne van der Jagt
27 Tjeerd Scheffer
28 Jacintha Groen
29 Leen Ooms
30 Marleen Damen
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THUIS
IN JOUW
BUURT

Samen maken we Leiden sterker, 
socialer en groener

Vormgeving door Thomas Verburg


