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Onze speciale dank gaat uit naar Jooda Az Muhammed,voor het

 beschikbaar stellen van haar foto's.
Jooda komt oorspronkelijk uit Syrië en woont sinds oktober

2015 in Leiden. De foto's laten zien wat haar opvalt in Leiden
 en bieden zo een unieke blik op de stad. Ze heeft daar eerder
het boek 'I Love Leiden' van gemaakt. Zelf is ze hard bezig met

Nederlands leren en hoopt ze snel haar vak weer uit te kunnen
oefenen. We zijn enthousiast over haar bijdrage aan Leiden, en

dankbaar dat we deze bijzondere foto's mogen gebruiken
 voor het programmaboek van GroenLinks Leiden.

In opdracht en onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur
 van GroenLinks Leiden.

Om het milieu te sparen wordt dit document digitaal verspreid.
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2  VOORWOORD

VOORWOORD   het onderwijs dat het beste bij 
hem of haar past. Dat verstaan 
we onder sociaal.

We heten niet voor niets 
GroenLinks; daarom vind je in dit 
programma veel specifieke plan-
nen voor een duurzaam groene 
en leefbare stad. Leiden kan wat 
ons betreft een voortrekkersrol 
hebben als het gaat om klimaat 
en milieu. Dat gaan we bereiken
met slimme maatregelen op het 
gebied van afvalinzameling en 
–verwerking; aandacht voor 
alternatieve energiebronnen en 
schone lucht; snel en veilig fiets-
verkeer en een autoluw centrum. 

We scheppen ruimte voor initia-
tieven van bewoners en bedrij-
ven die zich inzetten voor 
duurzaamheid. En met meer 
groen maken we Leiden gezon-
der en leefbaarder.

De ideale stad is in onze ogen 
een open stad. Daarmee bedoe-
len we een stad waar iedereen 
welkom is om in vrijheid en vrij 
van discriminatie te leven. Een 
stad waar je zonder angst jezelf 
kunt zijn en waarin ruimte is om 
jezelf te ontwikkelen, of dat nou 
is door sport, onderwijs, kunst of 
op andere manieren. In een 
open stad past ook, dat we een 
dialoog aangaan over de proble-
men en dilemma’s waar elke 
stad nu eenmaal mee te maken 
heeft. Oók als het lastig is om 
elkaar hierin te vinden. Het lijkt 
soms of de samenleving uitslui-
tend draait om onoplosbare 
problemen en onoverbrugbare 

tegenstellingen. Maar Groen-
Links Leiden laat met volle 
overtuiging een ander, positief 
geluid horen: we gaan het sa-
men doen. 

Sociaal, duurzaam en open: we 
hebben de overtuiging dat het 
haalbare doelen zijn. In de afge-
lopen vier jaar hebben we ons 
met groot enthousiasme voor 
Leiden ingezet en tal van sociale 
en duurzame successen geboekt. 
Dat dat gelukt is, hebben we 
mede te danken aan allerlei po-
sitieve ontwikkelingen die we om 
ons heen zien. Ontwikkelingen 
die we afwisselend hebben geï-
nitieerd, opgepikt, ondersteund 
en verder geholpen. 

Leiden is een vitale stad waarin 
elke dag opnieuw prachtige ini-
tiatieven ontstaan, mooie plan-
nen worden uitgevoerd en 
dromenwerkelijkheid worden. 
Waar mensen een boom plan-
ten, voor elkaar zorgen, elkaar 
ontmoeten. Zich inzetten voor 
de straat, de wijk, de stad. 
Onze stad. 

Wij zien overal, op allerlei ni-
veaus, groei en potentie. En wij 
zijn ervan overtuigd dat wij als 
GroenLinks Leiden, met onze vi-
sie, onze dromen en onze plan-
nen, al die initiatieven kunnen 
samenvoegen tot een brede 
maatschappelijke beweging met 
een gezamenlijk doel: samen van 
onze stad iets prachtigs maken. 

Omdat we geloven in de kracht 
van die gezamenlijkheid, zijn we 

 

Met trots presenteren we hier 
het verkiezingsprogramma van 
GroenLinks Leiden. In dit pro-
gramma leggen we de plannen 
neer, waarmee we de komende 
vier jaar van Leiden een groene, 
gezonde en gelukkige stad willen 
maken. Sterker nog: de meest 
groene, gezonde en gelukkige 
stad van Nederland. Inderdaad, 
dat is nogal een ambitie. Maar 
een haalbare ambitie. 

In dit verkiezingsprogramma 
vertellen we je gedetailleerd en 
concreet wat we nastreven en 
hoe we onze doelen willen ver-
wezenlijken. Kort gezegd laten 
onze ideeën zich samenvatten in 
drie woorden: Sociaal. Duur-
zaam. Open. Drie doelen voor 
onze stad waaraan we de ko-
mende vier jaar gaan werken. 

Hoe dat eruit ziet?
We zien om te beginnen een so-
ciale stad voor ons. Daarmee 
bedoelen we, dat we plannen 
gaan uitvoeren die bijdragen aan 
een inclusieve, eerlijke Leidse 
samenleving. Een samenleving 
waarin iedereen – economisch 
én sociaal - mee kan doen, men-
sen gelijke kansen krijgen en niet 
aan de zijlijn staan; waar wonin-
gen beschikbaar zijn voor elke 
beurs; waarin goede zorg voor 
iedereen een vanzelfsprekend-
heid is, en geen gunst. Waarin 
elk kind, ongeacht zijn achter-
grond of talenten, recht heeft op 
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3  VOORWOORD

in het opstellen van ons pro-
gramma ook precies op die 
manier te werk gegaan: samen. 

We hebben uitgebreid gespro-
ken met uiteenlopende groepen 
en organisaties in de Leidse 
samenleving. We hebben met 
uiteenlopende mensen 
- deskundigen, ervaringsdeskun-
digen, binnen en buiten 
GroenLinks – nagedacht over 
onze plannen en idealen en ge-
toetst of wat we van plan zijn 
ook werkelijk haalbaar en wen-
selijk is. 

Het resultaat zie je hier. In dit 
programma leggen we onze 
plannen neer voor de ideale 
stad. 
Dat is nogal wat. Maar we 
geloven dat het kan. Met dit ver-
kiezingsprogramma maken we 
samen van Leiden een sociale, 
duurzame en open stad. Een 
stad waar het goed leven is, voor 
iedereen. We hopen dat onze 
plannen je kunnen overtuigen 
om in maart te stemmen voor 
GroenLinks. Maar ook als je an-
ders besluit, nodigen we je van 
harte uit om samen met ons te 
werken aan een prachtig Leiden. 
We gaan het doen. 

Doe je mee?
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1    SOCIAAL LEIDEN
1.1   

werknemers, maar ook voor 
inwoners. De gemeente zet zich 
samen met onderwijsinstellingen
, woningcorporaties, particuliere 
ontwikkelaars en het bedrijfs-
leven in voor het realiseren van 
gemengde bedrijventerreinen 
waar economie samenkomt met 
groen, cultuur en wonen. Het 
Leiden Bio Science Park 
ontwikkelt zich verder tot een 
bedrijvenpark met biodiversiteit, 
waar iedereen graag wil zijn.

    Creatieve broedplaatsen zijn 
belangrijk voor de stad. Het 
verder ontwikkelen van dit soort 
plekken stimuleren we, 
bijvoorbeeld bij de Meelfabriek, 
in het Cultuurkwartier of op het 
oude Nuon-terrein. Ook pleiten 
we voor samenwerking tussen 
broedplaatsen en creatieve 
culturele ondernemers.

    Ondernemen moet 
duurzamer, van het inkopen van 
goederen tot het verwerken van 
afval. Samen met ondernemers 
maken we plannen en afspraken 
voor het investeren in duur-
zaamheid. De stad geeft goede 
voorlichting en verleent sub-
sidies.

    De gemeente Leiden wordt 
uiterlijk in 2022 een Global 
Goals-gemeente en zet zich met 
burgers, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties 
actief in voor het uitbannen van 
armoede en ongelijkheid, het 
tegengaan van  klimaatveran-
dering en het bijdragen aan een 
rechtvaardige, veilige en wel-
varende wereld, zowel binnen 
de gemeente-grenzen als daar-
buiten. 

dernemers te stimuleren fair-
trade producten te (ver)kopen. 
Samen met ondernemers en 
bewoners zorgen we voor meer 
eerlijke handel.

    Leiden heeft een bijzonder 
winkelaanbod met veel kleine, 
unieke winkels. We willen lokaal 
ondernemerschap ondersteunen 
en stimuleren. We willen minder 
nadruk op het binnenhalen van 
grote winkelketens. 
Gebruik van lokale producten 
ondersteunt onze ondernemers 
en verkleint de ecologische voet-
afdruk van Leiden. De gemeente 
koopt producten en diensten 
zoveel mogelijk duurzaam in bij 
lokale ondernemers. Wekelijks is 
er een markt met duurzame 
(streek)producten.

    De gemeente stimuleert de 
combinatie van wonen, werken 
en winkels in elke wijk om op 
deze wijze de leefbaarheid te 
vergroten. Werken aan huis 
wordt gestimuleerd en kleine 
wijkwinkelcentra blijven be-
houden.

    GroenLinks beschouwt de 
Herenstraat en de Doezastraat 
als één geheel en als onderdeel 
van het Leidse centrum en kern-
winkelgebied. Daarom willen wij 
investeren in de kwaliteit van de 
openbare ruimte en zorgen we 
voor een natuurlijke verbinding 
tussen de twee straten.

    Elke winkelier mag beslissen 
om zijn of haar winkel op zondag 
te openen.

    In een bruisend stadsleven 
passen veel leuke en diverse 
dansgelegenheden. We maken
het makkelijker om dansge-
legenheden te beginnen – altijd 
in overleg met omwonenden.
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Toekomstbestendige
economie

Het gaat goed met de Leidse 
economie! Het is een unieke 
economie met veel sterke 
kanten, die we willen stimuleren 
en ondersteunen. De combinatie 
van kennis en cultuur zorgt voor 
veel werkgelegenheid en een 
bloeiende creatieve sector. Juist 
de creatieve, Leidse culturele  
ondernemers willen we daarom 
volop ondersteunen. We streven
naar een eerlijke en duurzame 
economie. We investeren 
daarom in duurzame energie, 
isoleren woningen en stimuleren 
elektrisch vervoer. Daarmee 
zorgen we voor nieuwe banen 
en een gezond milieu.  Ook 
stimuleren we lokaal 
vakmanschap en 
ondernemerschap. De Leidse 
economie is er voor alle 
inwoners en iedereen moet de 
ruimte krijgen om ondernemend 
te zijn. Economie staat niet los 
van de samenleving, daarom 
moet er in alle wijken een balans 
zijn tussen wonen, werken en 
winkelen. Buurtwinkels en 
wijkwinkelcentra zijn belangrijk 
voor een sociale en levendige 
wijk, waar mensen werken, 
wonen en genieten. 
Bedrijventerreinen moeten ook 
na een werkdag levendige en
groene plekken zijn. 

Het gaat goed met de Leidse 
economie! Het is een unieke 
economie met veel sterke kan-
ten, die we willen stimuleren en 
ondersteunen. De combinatie
van kennis en cultuur zorgt voor 
veel werkgelegenheid en een 
bloeiende creatieve sector. Juist
de creatieve, Leidse culturele  
ondernemers willen we daarom 
volop ondersteunen. We streven 
naar een eerlijke en duurzame 
economie. We investeren daar-
om in duurzame energie, isole-
ren woningen en stimuleren 
elektrisch vervoer. Daarmee 
zorgen we voor nieuwe banen 
en een gezond milieu. Ook sti-
muleren we lokaal vakmanschap 
en ondernemerschap. De Leidse 
economie is er voor alle inwo-
ners en iedereen moet de ruimte 
krijgen om ondernemend te zijn.
Economie staat niet los van de 
samenleving, daarom moet er in 
alle wijken een balans zijn tussen 
wonen, werken en winkelen. 
Buurtwinkels en wijkwinkel-
centra zijn belangrijk voor een 
sociale en levendige wijk, waar 
mensen werken, wonen en ge-
nieten. Bedrijventerreinen 
moeten ook na een werkdag 
levendige en groene plekken zijn. 

    Bedrijventerreinen kunnen 
slimmer, moderner en duur-
zamer worden gemaakt. 
We willen aantrekkelijke bedrij-
venterreinen voor bedrijven en 

    Een woonwijk moet leefbaar 
zijn. Buurtwinkels en wijk-
winkelcentra zijn belangrijke 
ontmoetingsplekken, vooral voor 
mensen die niet ver van huis 
willen of kunnen gaan. We 
koesteren en stimuleren onder-
nemerschap in alle wijken.

    Uiterlijk in 2022 wordt Leiden 
een Fair Trade-gemeente. De 
gemeente ondersteunt ook de 
komende tijd de werkgroep Fair 
Trade-gemeente om lokale on- 
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6  SOCIAAL LEIDEN

    Wie te gast is in onze stad 
moet naar het toilet kunnen 
zonder daarvoor een café of 
winkel binnen te hoeven stap-
pen. Daarom zorgen we in de 
binnenstad voor een prettig en 
gratis openbaar toilet, dat ook 
goed toegankelijk is voor min-
dervaliden.

    In Leiden is ruimte voor een 
hostel voor jongeren en back-
packers. Enthousiaste onder-
nemers krijgen van ons alle 
ruimte om een hostel te begin-
nen.

    Horeca-ondernemers verrijken 
met de inrichting van hun ter-
rassen de openbare ruimte. 
Uiteraard is die inrichting veilig 
en goed toegankelijk voor 
mensen met een lichamelijke 
beperking. Over  de inrichting 
worden verder geen  onnodige 
regels opgelegd.  
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1.2   

diploma. Juist zij blijven na hun 
opleiding vaak in Leiden werken 
en wonen. Daarom is het be-
langrijk dat er ook voor hen vol-
doende banen zijn.

    Participatiebanen zijn gericht 
op duurzame uitstroom naar de 
arbeidsmarkt. Bij werk hoort een 
salaris en de beloning is mini-
maal het minimumloon. 
Participatiebanen en vrijwilligers-
werk mogen niet leiden tot 
verdringen op de arbeidsmarkt. 
Daarnaast willen we niet dat 
mensen verplicht te werk gesteld 
worden zonder salaris. Leiden 
legt daarom geen verplichte 
tegenprestatie op aan mensen in 
de bijstand.

    Het re-integratiebeleid is er 
voor iedereen, niet alleen voor 
groepen die weer makkelijk aan 
de slag kunnen. We schrijven 
niemand af en stimuleren 
mensen juist om mee te doen. 
Persoonlijke aandacht voor de 
talenten van de werkzoekende 
staat in het re-integratietraject 
centraal.

    Werkbedrijf DZB verwelkomt 
iedere Leidenaar die op zoek is 
naar een baan. DZB begeleidt 
mensen bij re-integratie en het 
vinden van werk. Mensen die 
een beschutte werkplek nodig 
hebben, vinden deze bij DZB. 
Andere werkzoekenden moeten 
zoveel mogelijk werkplekken 
buiten DZB en in de samenleving 
krijgen. Er wordt niet bezuinigd 
op re-integratie en beschutte 
werkplekken bij DZB.

    Bedrijven worden gestimu-
leerd om sociaal te ondernemen, 
bijvoorbeeld door mensen met 
een handicap, uitkeringsgerech-
tigden, migranten of 
transgenders aan te nemen. 
Vanzelfsprekend geeft Leiden als 
werkgever het goede voorbeeld. 

Bij haar aanbestedingen han-
teert de gemeente hiervoor 
voorwaarden.

    We accepteren geen discrimi-
natie op de arbeidsmarkt of bij 
het verlenen van stages. 
De gemeente geeft het goede 
voorbeeld. Kandidaten voor 
banen en stages bij de gemeente 
solliciteren anoniem. 

    De gemeente zoekt nadruk-
kelijk samenwerking met onder-
nemers en platforms zoals 
SPARK en Ondernemend Leiden, 
zodat meer mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in 
dienst kunnen treden.

    Om noodzakelijke stageplaat-
sen en leerwerkplekken te rea-
liseren maakt Leiden afspraken 
met werkgevers en het onder-
wijs. Daarmee geeft de 
gemeente het goede voorbeeld. 
Veel studenten van het Voort-
gezet Speciaal Onderwijs, 
praktijkonderwijs, het MBO en 
HBO kunnen hun opleiding niet 
afronden door gebrek aan stage-
plaatsen en leerwerkplekken
voor verplichte stages. De jeugd-
werkloosheid neemt hierdoor 
toe.

    Solidariteit wordt in Leiden 
beloond, in plaats van beboet. 
Leiden is zeer terughoudend 
met het opleggen van de kosten-
delersnorm, de maatregel die de 
uitkering ingrijpend verlaagt 
wanneer mensen samenwonen. 
Mensen met onvoldoende in-
komen, die mantelzorg verlenen 
of tijdelijk mensen in nood op-
vangen, worden in ieder geval 
beschermd tegen de 
kostendelersnorm.

    Leidenaren met een laag in-
komen moeten mee kunnen 
doen aan sportieve, culturele en 
sociale activiteiten. Hiervoor is
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         Werk en inkomen

We willen kansen voor iedereen. 
Iedereen moet profiteren van de 
Leidse economische groei. 
We willen een einde maken aan 
armoede en kansenongelijkheid. 
Kwetsbare groepen willen we 
meer kansen bieden. Daarom 
moet de Leidse gemeente actief 
mensen naar werk begeleiden 
en werkgelegenheid creëren 
voor deze groep. Met het actie-
plan Werk Op Maat zorgt de 
gemeente daarvoor. Zo kan 
iedereen profiteren van de 
groeiende welvaart! 
Een inkomen voor een mens-
waardig bestaan is belangrijk, 
iedereen moet actief mee kun-
nen doen aan de samenleving. 
We willen een individuele 
benadering die aansluit bij per-
soonlijke interesses. We geloven 
dat mensen actief willen zijn en 
blijven en willen. Voor die men-
sen willen we daarom binnen de 
Participatiewet experimenteren 
met meer vertrouwen en minder 
sancties en verplichtingen.

    Werk Op Maat vraagt om een 
wethouder met zowel economie 
als werkgelegenheid en sociale 
zekerheid in de portefeuille, die
deze terreinen stevig met elkaar 
verbindt. Door deze integrale 
benadering kunnen econo-
mische subsidies meer banen 
opleveren en bestaande vacatu-
res beter worden ingevuld. 
Hierbij werkt Leiden met om-
liggende gemeenten samen in 
Economie 071 om de regionale 
economie en arbeidsmarkt te 
versterken.

    Plannen voor de arbeidsmarkt 
moeten niet alleen gericht zijn 
op hoger opgeleiden, maar ook 
op Leidenaren met een MBO-  
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van sociale voorzieningen als 
schuldhulpverlening, het mini-
mabeleid en werkbedrijf DZB. 
Ook komt er een toegankelijke 
klachtenprocedure voor mensen 
die voor hun inkomen afhan-
kelijk zijn van de gemeente.

    De gemeente geeft het voor-
beeld in goed werkgeverschap. 
De loonkloof tussen mannen en 
vrouwen wordt geslecht en de 
gemeente zorgt voor een gelijke 
verdeling van salarisschalen. De 
gemeente biedt werknemers die 
partner zijn van een moeder die 
bevallen is ruimhartig betaald 
bevallingsverlof en zet zich hier-
voor in bij CAO-onderhande-
lingen.  

 

    De gemeente zet zich bij CAO-
onderhandelingen in voor een 
standaard werkweek van 32 uur.

    Werk op Maat wil ook zeggen 
dat in Leiden statushouders zo 
snel mogelijk meedoen aan 
onderwijs en vervolgens werk. 
Het leren van de Nederlandse 
taal en meedoen door te werken, 
aansluitend bij wat de status-
houder kan, zijn belangrijk voor 
zelfrespect en zelfvertrouwen. 
Werkstages en vrijwilligerswerk 
worden van het allereerste begin 
deel van het integratietraject, 
dus gecombineerd met de op-
leidingsperiode. 
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goed minimabeleid nodig. De 
gemeente reserveert daarom 
jaarlijks genoeg geld voor het 
ondersteunen van deze groep. 
Ook wijst de gemeente deze 
groep actief op bestaande mo-
gelijkheden om mee te kunnen 
doen. 

    In de schuldhulpverlening 
staat preventie van schulden 
voorop en wordt iedereen die 
dat nodig heeft geholpen. Goede 
schuldhulp behandelt proble-
men van mensen in samenhang 
met elkaar om stress en 
psychisch leed te voorkomen. 
Wijkteams krijgen meer budget 
en mogelijkheden om mensen in 
financiële problemen met maat-
werk te helpen en armoede te 
voorkomen. De gemeente werkt 
met woningcorporaties, energie-
leveranciers en andere belang
hebbenden samen om op tijd 
betalingsachterstanden te sig-
naleren en aan te pakken. 

    Leiden telt veel vrijwilligers-
organisaties die met persoonlijke 
aandacht mensen helpen uit de 
armoede te blijven en werk te
vinden. De gemeente werkt 
nauw met deze organisaties 
samen en ondersteunt hen waar 
nodig, bijvoorbeeld door aanvul-
lend huisvesting te bieden of 
regeldruk te verminderen.

    De gemeente verschaft hel-
dere informatie en maakt het 
voor inwoners duidelijk waar zij 
met hun vragen terecht kunnen. 
De gemeente spreekt en schrijft 
in al haar communicatie in hel-
der, begrijpelijk Nederlands. 
Een formulierenbrigade biedt 
inwoners hulp bij het aanvragen 
en invullen van formulieren of
het doen van belastingaangifte.

    De gemeente doet jaarlijks 
onderzoek naar de tevredenheid   
van inwoners die gebruik maken 
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    Bij de inrichting van de open-
bare ruimte nemen gemeente 
en projectontwikkelaars het 
perspectief van kinderen en 
jongeren structureel mee. Kind-
eren en jongeren moeten mee 
kunnen praten over plannen 
voor de openbare ruimte en bij 
(tijdelijke) veranderingen in ver-
keerssituaties.

Jeugdsportfonds en Jeugdcul-

rekening houden met fietsers.

    Bij de inrichting van de open-

jongeren structureel mee. Kin-

(tijdelijke) veranderingen in ver-

Jeugdsportfonds en Jeugdcul-

niet gehoord. Wij willen de jon-

betrekken jongeren bij het op-

jongeren te helpen bij het uit-

plekken waar zij mee mogen be-
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1.3   

lang. Met de corporaties worden
strikte afspraken gemaakt voor 
het in stand houden van de 
goedkope woningvoorraad. Ver-
lies door bijvoorbeeld sloop of 
renovatie dient altijd te worden 
gecompenseerd. 

    Bij nieuwbouw 
wordt het percentage sociale 
huurwoningen verhoogd van 
20% naar 35%.

    Om aan de vraag naar meer 
woningen in de stad te kunnen 
voldoen is het noodzakelijk om 
te verdichten. Dit kan op veel 
manieren. Door compacte 
nieuwbouw, transformatie van 
gebouwen, ruimte voor tijdelijke 
 
 

    

woningen. Hiervoor ontwikkelt
Leiden een verdichtingsvisie.
Inwoners van de stad worden 
hier nadrukkelijk bij betrokken. 
De gemeente gaat onderzoeken 
of en waar ruimte is om op ge-
meentegronden tiny houses te 
plaatsen. Deze huizen besparen 
veel ruimte en kosten en kunnen 
bovendien vaak energieneutraal 
gebouwd worden.

    Gezien de samenstelling van 
de Leidse bevolking komt er 
meer aandacht voor de bouw 
van compacte, kleinere wonin-
gen en appartementen. Met 
name in deze categorie kunnen 
woningen aan de goedkope 
huursector worden toegevoegd.
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         Ruimte voor wonen

Leiden is een populaire stad om 
in te wonen. We willen daarom 
voldoende woningen creëren, 
om het woningtekort terug te 
dringen en huren betaalbaar te 
houden. Ook moeten er meer 
mogelijkheden komen om door 
te stromen. 
Dit kan Leiden niet alleen. 
GroenLinks wil daarom een re-
gionale visie ontwikkelen, om dit 
samen met buurgemeenten aan 
te pakken. De regio zal de ko-
mende tijd 15.000 woningen 
moeten bouwen, we willen dat 
de gemeente zich aan dat doel 
vast blijft houden. 
Omdat onze stad al zo vol is, 
moet de beschikbare ruimte 
efficiënt worden benut. Groen-
Links wil daarom dat er compact 
gebouwd wordt, met voldoende 
groen voor een leefbare stad. 
We willen dat deze ambitie naar 
voren komt in de bestemmings-
plannen van de gemeente. 
We willen dat de gemeente af-
spraken maakt met woningcor-
poraties en projectontwikkelaars 
om dit te realiseren. Com-
merciële projectontwikkelaars 
moeten met duurzame plannen 
komen om vergunningen te 
krijgen. Zo zorgen we dat Leiden 
een prettige plek is om te 
wonen!

    In Leiden is een groot tekort 
aan sociale huurwoningen. 
Lange wachtlijsten zijn het ge-
volg. Daarom moeten er in 
Leiden de komende jaren 3000 
sociale huurwoningen bijkomen. 
Dit is in lijn met de ambitie van 
de Leidse woningcorporaties.

    Zorg voor het behoud van de 
bestaande voorraad sociale 
huurwoningen is van groot be-
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bestendige woningen, kleine 
woningen en woongroepen. 
Compact, duurzaam en energie-
neutraal bouwen is hierbij het 
uitgangspunt.

    Het klimaatbestendig inrichten 
van onze stad is van groot be-
lang voor de leefbaarheid in de 
wijken. Bij nieuwbouwplannen 
en herstructurering van buurten 
en wijken wordt nadrukkelijk 
gekeken hoe de plannen bijdra-
gen aan een klimaatbestendige 
stad. 

    Bebouwde omgeving en na-
tuur sluiten elkaar niet uit. 
Daarom moet bij nieuwbouw-
projecten en verbouwingen 
meer gebruik worden gemaakt 
van natuur-inclusieve bouw. 
Voorbeelden hiervan zijn groene 
daken, verticale tuinen, gevel-
tuinen en verblijfplaatsen voor 
vogels, bijen en andere dieren.

    Mede door verschillende voor-
stellen van GroenLinks is de 
leegstand van kantoren, winkels, 
bedrijfsgebouwen, gemeentelijke 
panden en terreinen de laatste 
jaren afgenomen. Toch staat er 
nog te veel leeg in de stad, terwijl 
er tegelijkertijd veel vraag is naar 
(tijdelijke) woon- en werkruimtes. 
Leiden blijft zich daarom onver-
minderd inspannen om leeg-
stand te bestrijden. 
Speciale aandacht moet uitgaan 
naar het creëren van atelier-
ruimte, jongeren- en studenten-
huisvesting en woonruimte voor 
kwetsbare groepen zoals status-
houders, en mensen die 
uitstromen uit de maatschap-
pelijke opvang.       

    De gemeente Leiden blijft in 
samenwerking met corporaties 
en andere organisaties en instel-
lingen in de stad, onverminderd 
op zoek naar geschikte, 
eventueel tijdelijke, huisvesting 

voor statushouders en bijzon-
dere doelgroepen, mensen die 
uitstromen uit de maatschap-
pelijke opvang.

    Leiden heeft veel gebouwen 
met historische waarde die bij-
dragen aan de identiteit van de 
stad. Deze worden helaas niet 
altijd gebruikt. GroenLinks geeft 
deze gebouwen liever een 
nieuwe bestemming dan ze te 
slopen en door nieuwbouw te 
vervangen.

    De stad van de toekomst is 
klimaatneutraal. Hier horen dus 
ook energieneutrale, duurzame 
woningen bij. Nieuw te bouwen 
huizen worden gebouwd volgens 
de hoogst mogelijke duurzaam-
heidseisen en zonder aansluiting 
op gas.

    Het autobezit in Leiden neemt 
af. Steeds meer mensen delen 
een auto. Het aantal benodigde 
parkeerplekken in woongebie-
den en bij voorzieningen zal 
daardoor afnemen. De parkeer-
normen kunnen worden 
versoepeld op de maat van ver-
wacht gebruik. 
Dit wordt vertaald in het toeken-
nen van parkeervergunningen 
per adres.

    In 2021 wordt de omgevings-
wet ingevoerd. Deze wet ver-
vangt tientallen wetten op het 
gebied van milieu en ruimtelijke 
ordening. In de wet is veel 
beleidsvrijheid voor gemeentes 
voor het stellen van regels op 
het gebied van fysieke leefom-
geving/milieu. Bij het opstellen 
van de Leidse omgevingsvisie 
hebben duurzaamheid, 
(leef)milieu, klimaatverandering, 
kwaliteit van de leefomgeving en 
goede burgerparticipatie de 
hoogste prioriteit. 
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    Nieuwbouwwijken zijn vaak te 
uniform. Daarom worden nieu-
we wijken meer divers, met 
zowel koop- als huurwoningen in 
verschillende prijsklassen. Zoveel 
mogelijk wordt voldaan aan per-
soonlijke behoeftes zoals levens-
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trokken. Ook bij het uitvoeren 
van beleid zoeken we advies van 
betrokken burgers. Participeren-
de burgers moeten alle ruimte 
krijgen om zorg in te vullen op 
hun manier. We willen dat 
adviesraden een goede afspie-
geling van de Leidse bevolking 
zijn.

    GroenLinks wil ruimte voor 
vernieuwing in de zorg, welzijn 
en informele zorg. Initiatieven 
van bewoners en lokale, profes-
sionele hulpverleners krijgen 
hierbij meer ruimte. De ge-
meente geeft deze initiatieven 
vertrouwen en schrapt regels die 
belemmerend werken.

    Professionele hulpverleners 
hebben zicht op de gezond-
heidssituatie van mensen in hun 
wijk. Wijkverpleegkundigen, 
maar ook bijvoorbeeld thuiszorg, 
ambulant begeleiders en schuld-
hulpverleners, hebben een 
vertrouwensband met mensen. 
Zij kunnen problemen eerder 
signaleren. We geven hulpverle-
ners meer mogelijkheden om 
problemen aan te kaarten. We 
bevorderen samenwerking tus-
sen huisartsen, wijkteams en 
wijkverpleegkundigen.

    Wijkteams hebben nu een 
dubbele loyaliteit: aan de winst-
gevende organisatie en aan de 
wijk die zorg nodig heeft. Van die 
dubbele loyaliteit moeten ze af, 
om er in de eerste plaats voor de 
wijk te kunnen zijn. Wijkteams 
moeten onafhankelijk zijn van 
instellingen, zodat ze naar eigen 
inzicht invulling kunnen geven 
aan hun werk. GroenLinks wil 
dat zelfsturende wijkteams ver-
der worden ontwikkeld, 
overigens zonder verlies van 
specialismes.

    Het is noodzakelijk dat we 
nieuwe manieren van werken in   

de zorg actief blijven stimuleren. 
Daarom geeft de gemeente 
financiële steun aan experimen-
ten en projecten die hieraan 
bijdragen. De gemeente geeft 
zelf het goede voorbeeld door 
zich op te stellen als een lerende 
organisatie die niet onnodig 
vasthoudt aan bepaalde manie-
ren van werken.

    De sociale wijkteams zijn nu 
vooral op de individuele zorg-
verlening gericht. Om te zorgen 
dat zij meer toekomen aan pre-
ventie, zogeheten outreachend 
werken en het bevorderen van 
de participatie en emancipatie 
van bewoners hebben zij meer 
capaciteit en een groter budget 
nodig.
 
    Het is belangrijk meer te in-
vesteren in informele zorg. 
Hierbij worden vrijwilligers en 
mantelzorgers begeleid door 
sociale makelaars en professio-
nele zorgverleners. 
De professionele zorgverleners 
zijn verantwoordelijk voor het 
zorgtraject. Ook mag mantelzorg 
niet ten koste gaan van de ar-
beidsemancipatie van vrouwen. 
Verder is meer aandacht nodig 
voor kinderen die mantelzorgen. 
Om overbelasting van mantel-
zorgers te voorkomen heeft 
Leiden een uitstekend aanbod 
van respijtzorg, die de mantel-
zorg tijdelijk kan vervangen.

    Mensen moeten regie kunnen 
blijven voeren over hun eigen 
zorg. Wij willen daarom oplos-
singsgerichte zorg. Mensen met 
een zorgvraag doen hierbij wat 
ze zelf kunnen, met de onder-
steuning die ze nodig hebben. 
Dit geldt ook voor cliënten en 
patiënten in zorginstellingen. 
Daarnaast moeten er onafhan-
kelijke vertrouwenspersonen zijn 
die burgers die vastlopen in de 
zorg kunnen ondersteunen.
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         Menselijke zorg

GroenLinks staat voor een ge-
zonde en vitale stad en een 
goede kwaliteit van leven! Ieder-
een ontvangt de zorg en onder-
steuning die past bij haar of zijn 
behoeften. Mensen moeten zelf 
kunnen bepalen welke zorg ze 
ontvangen. Het persoons-
gebonden budget is daarvoor 
onmisbaar, net als een helder 
overzicht van alle mogelijkheden.  
We vinden het belangrijk dat 
zorgaanbieders in de Leidse 
samenleving wortelen. Ook zijn 
er veel actieve burgers, die als 
mantelzorger hun familie, 
vrienden en buren helpen of zich 
als vrijwilliger inzetten. Het is 
belangrijk dat professionele 
hulpverleners, mantelzorgers en 
vrijwilligers elkaar snel kunnen 
vinden en goed samenwerken.  
Mensen moeten zo lang als ze 
willen kunnen blijven wonen in 
hun eigen vertrouwde omgeving. 
Goede voorzieningen voor 
mensen met een beperking zijn 
van groot belang. Mensen bij wie 
het water aan de lippen staat 
moeten snel geholpen worden. 
Een gezellige en sociale wijk met 
voldoende woningen en sport-
voorzieningen draagt bij aan een 
gezonde bevolking. 
Op die manier zorgen we dat 
Leidse buurten gezonde en pret-
tige gemeenschappen zijn voor 
iedereen.

    De zorg zou geen markt moe-
ten zijn. Zorgaanbieders moeten 
in de eerste plaats goede zorg 
leveren. De gemeente kiest voor 
zorgaanbieders op basis van hun 
kwaliteit.
    
    Bij het ontwikkelen van beleid 
voor zorg en welzijn moeten 
Leidenaren actief worden be-

5 
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Klachtenafhandeling in instel-
lingen verloopt onafhankelijk, 
volgens duidelijke en transpa-
rante procedures.
  
    Familie en vrienden spelen bij 
zorgbehandeling een waardevol-
le rol. Ze zijn betrokken en ken-
nen de patiënt of cliënt goed. 
Gemeente en professionele 
hulpverleners betrekken beken-
den zo veel als mogelijk bij het 
proces van behandeling en 
herstel.
  
    GroenLinks vindt de eigen bij-
drage een boete op ziek zijn. De 
eigen financiële bijdrage moet 

afgeschaft worden. In ieder geval 
moet de gemeente het opstape-
len van eigen bijdragen zelf 
vermijden.
 
    Roken is erg schadelijk voor de 
gezondheid. Bovendien maakt 
het de zorg duurder voor ieder-
een. Wij willen toe naar een 
rookvrije generatie in Leiden. 
Scholen, sportverenigingen en 
speeltuinen worden rookvrij. Dat 
geldt ook voor het gemeente-
huis.
 
    Ouderen moeten zelf kunnen 
kiezen of zij thuis blijven wonen 
of in een collectieve woonvorm. 
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    Voor mensen met een licha-
melijke, verstandelijke of psy-
chische beperking is, indien 
nodig, altijd zorg op maat be-
schikbaar. Om zoveel mogelijk 
regie over het eigen leven te 
kunnen behouden, is het belan-
grijk dat er keuzevrijheid van 
zorgaanbieder en de mogelijk-
heid van een persoonsgebon-
den budget (pgb) bestaat.
 
    Cliënten en patiëntenraden in 
zorginstellingen moeten invloed 
hebben op het beleid van de in-
stelling. Bestuursorganen moe-
ten op- en aanmerkingen van 
deze raden serieus nemen. 

LEIDEN 
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1.5   Persoonlijk onderwijs

    De binnenstad moet ook voor 
ouderen goed bereikbaar zijn. 
Daarom wordt een pilot opgezet 
voor kleinschalig en elektrisch 
pendelvervoer vanuit de buiten-
wijken. 

    Sociale veiligheid is in de zorg 
van het grootste belang. Juist 
wanneer mensen kwetsbaar en 
afhankelijk zijn, is vertrouwen 
van de patiënt in de zorgverlener 
noodzakelijk. Dat vergt bewust-
wording van seksuele- en 
genderdiversiteit en culturele 
verschillen. Vooral onder oude-
ren is homoseksualiteit nog 
taboe. De gemeente Leiden 
werkt samen met de verpleeg- 
en verzorgingshuizen aan een 
inclusievere zorg. Voor het einde 
van de raadsperiode heeft ten-
minste de helft van de Leidse 
verpleeg- en verzorgingshuizen 
een roze loper, keurmerk voor 
LHBTI-vriendelijke zorg. 
 

Iedereen heeft recht op 
persoonlijk, passend en goed 
onderwijs. We willen goede 
basisscholen en middelbare 
scholen, de beste ROC’s, een uit-
stekende hogeschool en een 
goede universiteit. Op die ma-
nier zorgen we dat iedereen het 
onderwijs krijgt dat nodig is.  
GroenLinks staat voor een posi-
tief jeugdbeleid. We willen 
jongeren uitdagen en eigen ver-
antwoordelijkheid geven. We 
willen dat ieder kind een goede 
start krijgt, dat niemand afhaakt 
of wordt afgeschreven. We stel-
len leerlingen en studenten 
centraal, met aandacht voor 
individuele verschillen. We vin-
den het belangrijk dat er ook 
aandacht is voor het ontwikkelen 
van sociale, culturele en sportie-
ve vaardigheden. Dat is zowel de 
verantwoordelijkheid van ouders 
als van het onderwijs. Ook zien 
we graag diverse scholen met 
leerlingen van verschillende ach-
tergronden. Dat draagt bij aan 
een modern en gezond wereld-
beeld. Daarom zorgen we voor 
brede scholen met aandacht 
voor buitenschoolse activiteiten, 
zoals sport en cultuur.

    Onderwijs moet recht doen 
aan individuele verschillen van 
jongeren. De leerling en de 
student staan daarom centraal 
bij het vormgeven van het 
onderwijs.

    Onderwijs is meer dan leren 
lezen, schrijven en rekenen. 
Kinderen moeten zich breed 
kunnen ontwikkelen. We willen 
daarom meer aandacht voor 
buitenschoolse culturele, sociale 
en sportieve activiteiten.
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Het is belangrijk dat de gemeen-
te collectieve woonvormen voor 
ouderen faciliteert. Ouderen die 
thuis willen blijven wonen en 
tijdelijk meer zorg nodig hebben 
moeten snel terecht kunnen op 
een veilige plek. Daarom stimu-
leert Leiden de komst van een 
Zorghotel.

    We willen graag dat Leidena-
ren meer begaan zijn met elkaar. 
Mensen in de stad mogen meer 
op elkaar letten en voor elkaar 
zorgen. Wij ondersteunen en 
stimuleren daarom initiatieven 
van mensen die hun steentje 
bijdragen. We zorgen voor voor-
lichting, bijvoorbeeld over onder-
werpen als dementie.
 
    Niemand hoeft op straat te 
slapen. Er komt voldoende maat-
schappelijke opvang voor 
dak- en thuislozen. Er zijn vol-
doende uit- en doorstroommo-
gelijkheden voor mensen uit de 
maatschappelijke opvang die 
weer op zichzelf kunnen wonen.

    Voor mensen met een rolstoel 
of rollator moet de hele stad 
goed bereikbaar zijn. Ook blin-
den, doven, en slechthorenden 
moeten hun weg in Leiden goed 
kunnen vinden. Deze groepen 
worden door de gemeente be-
trokken bij het proces om dit te 
realiseren. Ook de openbare 
ruimtes moeten voor mensen 
met een beperking veilig en toe-
gankelijk zijn. 
    
    We willen geen verschraling 
van de thuiszorg. Medewerkers 
in de thuiszorg moeten ook hun 
signalerende functie behouden.

    Er valt genoeg te leren van ge-
meenten om ons heen. Door te 
kijken naar wat wel en vooral 
naar wat niet werkt, kunnen wij 
de zogeheten best practices 
overnemen. 
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    Alle kinderen gaan als dat kan 
naar het regulier onderwijs. Do-
centen moeten goed begeleid 
worden in het bieden van onder-
wijs aan iedereen.

    Segregatie in het onderwijs 
willen we tegengaan. Bij de uit-
breiding en nieuwbouw van 
Leidse basisscholen proberen 
we te stimuleren dat kansrijke en 
kansarme kinderen samen naar 
school gaan.

    Sommige kinderen zijn beter 
op hun plek in het speciaal on-
derwijs. Ook deze groep krijgt 
onderwijs op maat dat kinderen 
zelfvertrouwen biedt om mee te 
doen in de samenleving. Hier-
voor zijn bevlogen docenten 
nodig met inzicht in de doel-
groep.
    
    Kinderen ontwikkelen zich het 
beste in een veilige omgeving. 
Een school moet een plek zijn 
waar kinderen zichzelf kunnen 
zijn en vrij kunnen uiten wat hen 
bezig houdt. Op alle scholen wil-
len we daarom vaardige ver-
trouwenspersonen.

    Kinderen moeten leren ver-
antwoord om te gaan met hun 
omgeving. Daarom moet de na-
tuur onderdeel zijn van hun 
belevingswereld. Iedere basis-
school moet een schooltuin 
hebben.

    Veel kinderen beginnen met 
een achterstand op de basis-
school. Leiden zet zich actief in 
om dit te voorkomen. 
Deze kinderen krijgen toegang 
tot voorschoolse en vroegschool-
se educatie waar ze hun achter-
stand in kunnen halen.

    De ontwikkeling van kinderen 
staat centraal en GroenLinks 
jaagt de verdere ontwikkeling 
aan van Integrale Kindcentra 

daarmee samenhangende pro-
blematiek.

    Leiden voert samen met COC 
Leiden een actief LHBTI-beleid. 
Op alle onderwijsinstellingen van 
basisschool tot universiteit 
wordt in het onderwijs aandacht 
besteed aan seksuele- en gen-
derdiversiteit. Samen met hen 
en het COC werkt de gemeente 
aan een lespakket voor scholen. 
De gemeente werkt samen met 
scholen aan een veilige omge-
ving waarin leerlingen, ouders en 
docenten zonder angst kunnen 
uitkomen voor hun seksuele- en 
genderidentiteit.
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(IKC) om doorlopende leerlijnen 
te stimuleren. Zo nodig faciliteert 
de gemeente bij de ontwikkeling 
van zulke centra en investeert de 
gemeente in passende huisves-
ting.

    De gemeente stimuleert álle 
Leidse (voor)scholen te participe-
ren in De Leidse Aanpak voor 
Talentontwikkeling (LATO). De 
gemeente stuurt daarnaast ac-
tief op inclusief beleid, maatwerk 
en ondersteuning op scholen en 
in het maatschappelijk werkveld 
voor kinderen met een ontwik-
kelingsvoorsprong of bovenge-
middelde intelligentie en 
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bereikbaar voor jongeren. We 
moeten ze de ruimte geven om 
kerntaken goed uit te voeren. 
We willen dat deze teams een 
acceptabele werklast krijgen.

    Het kind en het gezin staan in 
de jeugdhulp centraal. Daarom 
krijgen zij zelf een belangrijke 
stem in de zoektocht naar oplos-
singen. Door deel te nemen in 
jongerenraden en raden voor 
ouders kunnen ze meebeslissen 
over de hulp die geboden wordt 
en het gevoerde beleid.

    Kinderen en jongeren hebben 
recht op persoonlijke aandacht 
en begeleiding in de jeugdhulp. 
Niet het systeem en de boekhou-
ding, maar het kind en het gezin 
horen centraal te staan. Het prin-
cipe van 1Gezin1Plan zetten we 
daarom nog meer op de voor-
grond. Zo kan de hulpvraag het 
best behandeld worden en 
wordt bureaucratie terugge-
drongen.

    Kinderen en ouders weten zelf 
vaak het best wat ze nodig heb-
ben. De gemeente biedt mensen 
de mogelijkheid om specialisti-
sche hulp voor hun kind zelf te 
organiseren. Hiervoor is een 
persoonsgebonden budget be-
schikbaar.

    Dakloze jongeren moeten zo 
snel mogelijk een dak boven hun 
hoofd hebben. Via een integrale 
benadering helpt de gemeente 
dakloze jongeren een opleiding, 
werk en een schuldenvrije situa-
tie te realiseren. Zulke steun in 
de rug helpt hen om hun leven 
weer op de rails krijgen.

    Zodra ze meerderjarig worden, 
belanden jongeren in de jeugd-
hulp dikwijls tussen wal en schip. 
Jeugdhulp en zorg voor volwas-
senen sluiten nog niet goed 
genoeg op elkaar aan. Wij willen 

dat de gemeente bij de inkoop 
van jeugdhulp zorg draagt voor 
een warme overdracht van 18- 
naar 18+, zodat jongeren in de 
jeugdhulp ook na hun 18de ver-
jaardag verzekerd zijn van goede 
hulp.

    ZZP’ers en kleine zorgaanbie-
ders kunnen persoonlijke en 
laagdrempelige zorg bieden die 
voor grote organisaties soms 
moeilijk te leveren is. Daarnaast 
zijn hun diensten vaak goed-
koper door lagere overheadkos-
ten. In de aanbestedingen van 
de jeugdzorg moet de gemeente 
ruimte voor hen bieden.

    MBO-studenten worden vaak 
over het hoofd gezien bij jeugd-
beleid. Ze hebben bijvoorbeeld 
geen toegang tot de faciliteiten 
van de universiteit zoals sport-
centra. MBO-studenten moeten 
goede voorzieningen krijgen.

    Voor jongeren onder de 18 is 
er weinig te doen in de stad. 
Sinds het alcoholverbod mogen 
jongeren onder de 18 kroegen 
niet meer in. We willen voor hen 
meer alternatieve uitgaans-
gelegenheden zoals succesvol 
initiatief de Buurt. Ook buurt-
huizen kunnen uitkomst bieden. 
Zulke plekken willen we samen 
met jongeren ontwikkelen.

    Er moet meer cultuuraanbod 
voor jongeren komen en ook 
met meer dan een educatieve 
functie alleen. Leidse culturele 
instellingen kunnen hierin stap-
pen zetten. Een beperkt budget 
mag nooit een reden zijn om niet 
van cultuur te kunnen genieten.

    Jongeren kunnen zich met de 
fiets vrij bewegen en gebruiken 
hem daarom vaak. Voor veel kin-
deren, met name in de buitenwij-
ken, is fietsen een gevaarlijke 
operatie. We moeten onze fiets-
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         Investeren in jeugd

We willen investeren in de jeugd,
zij zijn de toekomst van onze 
samenleving. Daarom vinden we 
het belangrijk dat kinderen en 
jongeren goede hulp en begelei-
ding krijgen. Werk, inkomen, 
wonen, gezondheid en jeugdzorg 
hebben daarin een belangrijke 
rol. Die terreinen moeten samen 
aangepakt worden. Kinderen en 
ouders hebben zelf een stem in 
het zoeken naar een oplossing. 
Jeugdhulp moet snel in actie 
kunnen komen. Iedere jongere 
moet de zorg krijgen die nodig is. 
Daarin hebben jeugd- en gezins-
teams een essentiële en preven-
tieve rol. Het is belangrijk dat er 
geïnvesteerd wordt in jeugdzorg, 
zodat de wachtlijsten en opna-
mestops verleden tijd worden.  
We vinden het belangrijk dat er 
voor jongeren informele en vei-
lige verzamelplekken zijn. Vooral 
voor jongeren onder de 18 willen 
we alternatieve uitgaansgelegen-
heden creëren. We vinden het 
belangrijk dat er daarin goed 
naar de behoeftes van jongeren 
wordt geluisterd. GroenLinks wil 
voor jongeren een prettige leef-
omgeving creëren waarin er 
ruimte is voor hun behoeften.

    Aan wachtlijsten en opname-
stops in de jeugdzorg moet een 
einde komen. Zulke maatregelen 
van zorgaanbieders moeten ver-
meden worden. Daarom inves-
teren we in jeugdzorg, in plaats 
van er nog meer op te bezui-
nigen.

    Jeugd- en gezinsteams spelen 
een belangrijke, preventieve rol. 
Ze zijn een belangrijke schakel 
tussen gezin en (gespecialiseer-
de) jeugdhulp. Ze moeten zicht-
baar zijn in de wijk en goed 
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    Bij de inrichting van de open-

jongeren structureel mee. Kind-

(tijdelijke) veranderingen in ver-

    We houden het succesvolle 
Jeugdsportfonds en Jeugdcul-
tuurfonds overeind. Hierdoor 
kunnen alle Leidse kinderen 
deelnemen aan sport en cultuur, 
paden en kruispunten veiliger 
maken voor jongeren. 
Fietspaden moeten breder zijn 
en beter verlicht worden. Bussen 
moeten in de binnenstad beter 
rekening houden met fietsers.

    Bij de inrichting van de open-
bare ruimte nemen gemeente 
en projectontwikkelaars het 
perspectief van kinderen en 
jongeren structureel mee. Kin-
deren en jongeren moeten mee 
kunnen praten over plannen 
voor de openbare ruimte en bij
(tijdelijke) veranderingen in ver-
keerssituaties.

    We houden het succesvolle 
Jeugdsportfonds en Jeugdcul-
tuurfonds overeind. Hierdoor 
kunnen alle Leidse kinderen 
deelnemen aan sport en cultuur,
ook als ze uit een gezin komen 
met een klein inkomen.

    Meer nog dan veel burgers 
voelen juist jongeren zich vaak 
niet gehoord. Wij willen de jon-
gerenparticipatie bevorderen 
door vraaggericht beleid. We 
betrekken jongeren bij het op-
zetten van meer activiteiten en 
locaties die voor hen zijn 
bestemd.

    Er komt een jongerenbudget. 
Dit gebruikt de gemeente om 
jongeren te helpen bij het uit-
voeren van hun ideeën. 

    De drempel om te participeren 
is voor veel jongeren hoog. Ze 
vinden moeilijk de weg naar 
plekken waar zij mee mogen be-
slissen. Ook is meebeslissen 
vaak niet hun eerste prioriteit. 
Daarom moet de gemeente 
jongeren actief betrekken bij het 
maken van plannen. 
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moet het gemakkelijker worden 
nieuwe sportverenigingen op te 
richten. Ook moeten nieuwe ver-
enigingen gebruik kunnen 
maken van faciliteiten die er al 
zijn.

    Sportverenigingen met pro-
blemen kunnen hulp krijgen van 
de gemeente. Hierbij geven ze 
tijdelijk hun zeggenschap op. Zo 
kan de gemeente noodlijdende 
verenigingen helpen weer ge-
zond te worden.

    Verenigingen en sportaccom-
modaties vervullen een belang-
rijke maatschappelijke functie. 
De gemeente stimuleert en 
beloont verenigingen die actief 
deel uitmaken van hun wijk.

    Verenigingen kunnen hun 
eigen voorzieningen beheren als 
ze dat willen.

    Leiden heeft een ijshal nodig, 
bij voorkeur met een baan van 
333 meter met binnenterrein. 
Ook voor andere gemeenten in 
de regio is deze ijshal belangrijk. 
Daarom betalen de andere ge-
meenten mee.

    GroenLinks ondersteunt de 
uitgangspunten van Voetbal Vi-
taal. Voor verenigingen met een 
grote maatschappelijke beteke-
nis zal maatwerk moeten 
worden toegepast.

    Op 11 kunstgrasvelden wordt 
nu nog rubbergranulaat ge-
bruikt. Dit moet worden vervan-
gen door een mens- en 
milieuvriendelijk alternatief.

    Bewegen is net zo belangrijk 
als sporten. We zien mensen dan 
ook liever fietsen of lopen dan 
de auto gebruiken. De gemeente 
zorgt dat er goede fiets- en 
wandelpaden zijn. In de open-
bare ruimte worden

voorzieningen geplaatst voor 
bijvoorbeeld bootcamps en 
skaten. 

    Kinderen en jongeren willen 
zelfstandig kunnen sporten en 
spelen in de openbare ruimte. 
In parken komen bewegingstoe-
stellen, trapveldjes en sport-
pleinen. Daarnaast zorgt de 
gemeente voor natuurspeel-
plaatsen en goed onderhouden 
speeltuinen, waar kinderen veilig 
hun gang kunnen gaan. 

    Topsport draagt bij aan de 
toename van het aantal sporters 
in de samenleving.

    Sport hoort bij een gezonde 
leefstijl, net als gezond eten. 
Daarom willen we graag stimu-
leren dat sportkantines gezond 
eten en drinken verkopen en 
kantines en sportterreinen rook-
vrij worden. Er kunnen aparte 
rookruimtes worden gecreëerd.
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         Samen sporten

Sporten is gezond en het brengt 
mensen bij elkaar! Gezonde 
mensen zijn gelukkiger en kin-
deren ontwikkelen doorzettings-
vermogen. We vinden het dus 
belangrijk om dat te stimuleren.  
Voor ongeorganiseerde sporten 
willen we daarom ook extra aan-
dacht. Daarom zorgen we dat er 
goede fiets- en wandelpaden zijn 
en worden er voorzieningen ge-
plaatst voor bootcamps en 
skaten.  
Verenigingen zijn het hart van de 
sport in Leiden. De gemeente 
geeft ruimte aan nieuwe initia-
tieven en ondersteunt hen waar 
nodig. We vinden het belangrijk 
dat iedereen gebruik kan maken 
van goede sportvoorzieningen. 
Iedereen moet welkom zijn om 
te komen sporten, ongeacht 
achtergrond, geslacht, seksuele 
voorkeur of fysieke beperking. 
We willen verenigingen daarbij 
ondersteunen.

    Sport moet toegankelijk zijn 
voor iedereen. Van sportvereni-
gingen vragen we om het voor 
iedereen mogelijk te maken om 
te sporten. Verenigingen die dit 
lastig vinden, krijgen daarbij 
ondersteuning. Iedereen is wel-
kom, ongeacht zijn of haar cultu-
rele achtergrond, geslacht, 
seksuele voorkeur of fysieke be-
perking.

    Verenigingen draaien op vrij-
willigers. We koesteren deze 
actieve en betrokken burgers. 
Vrijwilligers krijgen professionele 
ondersteuning in de vorm van 
cursussen.

    Nieuwe sporten komen op. De 
belangstelling voor andere spor-
ten neemt soms af. Daarom  
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    Leiden stoot in 2050 95% min-
der CO2-uit dan in 2017; in 2030
is de reductie 55%.

    De luchtkwaliteit verbetert het 
snelst als we het autoverkeer 
verminderen. Daarom stimule-
ren we alle schone vormen van 
vervoer waar dit maar kan. Denk 
hierbij aan fietsen, wandelen en 
elektrische vervoersmiddelen.

    De openbare ruimte richten 
we in op schoon vervoer. Er ko-
men meer fietspaden, trottoirs, 
wandelpaden, zebrapaden en 
laadpalen. Voor fietsen komen 
er zowel meer als betere 
parkeergelegenheden.

    Vervoersbedrijven waarmee 
de gemeente samenwerkt, 
moeten op korte termijn elektri-
sche vervoermiddelen gaan ge-
bruiken (met uiterlijke termijn in 
2028). Denk aan postbedrijven, 
koeriersdiensten en transport-
bedrijven. De gemeente geeft 
bedrijven die hiervan gebruik 
maken bij aanbestedingen de 
voorkeur. 

    Het gebruik van elektrische 
brommers, auto’s en boten 
wordt de norm in de gemeente-
lijke aanbestedingsregels voor 
gemeentepartners. 

    Oude auto’s en tweetaktbrom-
mers zorgen voor erg veel 
luchtverontreiniging. Daarom 
breiden we de milieuzone voor 
deze vervoermiddelen uit. Daar-
naast willen we een slooppremie 
voor tweetaktbrommers en 
-scooters.

    Groen zorgt voor schonere 
lucht. Langs onze wegen plaat-
sen we daarom meer bomen, 
planten en ander groen.

    Leiden moet een voorloper in 
Nederland worden als het gaat 

om het verbeteren van de lucht-
kwaliteit. In overleg met 
kennisinstellingen en milieuclubs 
stelt Leiden haar eigen normen 
voor fijnstof en ultrafijnstof die 
beduidend strenger zijn dan de 
Europese normen.

    We zijn zuinig op onze grond 
en ons water. Om het 
grondwater te beschermen en 
verontreinigde grond te saneren 
gaan we samenwerken met 
regiogemeentes. De gemeente 
gaat nieuwe bodemverontrei-
niging tegen. Vervuilers van 
grond betalen zelf de kosten van 
de bodemsanering.

    Ongewenste planten bestrij-
den we op een duurzame manier. 
De gemeentediensten doen dit 
al. Van Leidenaren verwachten 
we dat zij dit ook doen. Het 
gebruik van schadelijke bestrij-
dingsmiddelen als Round-up 
wordt verboden.

    We beschermen samen met 
de regiogemeenten het 
grondwater tegen historische 
diepteverontreinigingen. De 
gemeente voorkomt bodemver-
ontreiniging en zorgt voor 
sanering van verontreinigde 
waterbodems. Uitgangspunt is 
dat de vervuiler betaalt. We gaan 
strikt toezien op het verant-
woord hergebruik van (vervuilde) 
grond.
    
    Regenwater wordt in Leiden 
waar mogelijk apart opgevangen 
en hergebruikt. GroenLinks wil 
dat de gemeente het plaatsen 
van regentonnen bevordert, zo 
mogelijk met subsidie.

    Het gebruik van elektrische 
brommers, auto’s en boten 
wordt de norm in de gemeente-
lijke aanbestedingsregels voor 
gemeentepartners.
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         Onze leefomgeving

Een aantrekkelijke stad om in te 
wonen en te werken is schoon 
en gezond. In een leefbare stad 
vind je schone lucht, schoon 
water, geen zwerfafval, veel 
levendigheid, maar zo min 
mogelijk geluidsoverlast. De 
gemeente draagt zorg voor een 
leefbaar Leiden door voorwaar-
den te stellen bij aanbesteding-
en. Schone lucht is onze eerste 
levensbehoefte. Daarom willen 
we voorrang geven aan fietsers, 
voetgangers, openbaar en elek-
trisch vervoer boven auto’s met 
een verbrandingsmotor. Zo 
zorgen we voor een goede 
bereikbaarheid, zonder uitlaat-
gassen en fijnstof. Meer groen 
zorgt ook voor betere lucht. 
We planten bomen, die fijnstof 
afvangen om de luchtkwaliteit te 
verbeteren. 
De gemeente  zorgt voor schoon 
grondwater door bodemveront-
reiniging tegen te gaan en 
verontreinigde waterbodems te 
saneren. Daarvoor betaalt de 
vervuiler. Zo houdt iedereen toe-
gang tot schoon water. 
Waar veel mensen zijn, is ook 
veel geluid. Daarom zorgen we 
voor een balans tussen het 
koesteren van een bruisende 
stad en het beperken van 
geluidsoverlast.

    Leiden moet gaan werken met 
een klimaatverordening, jaarlijk-
se taakstellingen voor CO2- 
reductie en een zogeheten 
klimaatbegroting. Hierin legt het 
college van B&W per portefeuille 
jaarlijkse reductiedoelen vast die 
onder andere moeten leiden tot 
een klimaatneutraal Leiden in 
2035. De werkwijze van gemeen-
te Eindhoven is een voorbeeld.
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    Verkeer zorgt voor geluids-
overlast en milieuschade. Om 
beide te verminderen zetten we 
meer slimme middelen in. Denk 
hierbij aan geluidsarm asfalt, 
geluidsschermen, het beperken 
van snelheid, goede controle en 
handhaving én het verbeteren 
van de doorstroom.

    Bedrijven moeten zich houden 
aan de regels om geluidsoverlast 
te beperken. Met goed overleg 
en heldere adviezen helpen we 
bedrijven die moeite hebben 
met deze regels.

    We breiden de vuurwerkvrije 
zones ieder jaar verder uit, met 
als streven een bebouwde 
omgeving vrij van consumenten-
vuurwerk. De gemeente organi-
seert zelf wel ieder jaar op een 
vaste plek een vuurwerkshow 
met bijbehorend feest.

    Lichthinder is een steeds groter 
probleem in de stedelijke 
omgeving. Wij willen dat straat-
verlichting en verlichting van 
sportvelden zo wordt afgesteld 
dat dit geen hinder voor omwo-
nenden veroorzaakt. Felle 
reclameverlichting wordt ont-
moedigd. 

    Evenementen en festivals zijn 
een verrijking voor onze stad, 
maar kunnen ook belastend zijn 
voor de omgeving (verstoring 
van flora en fauna, zwerfafval, 
geluidsoverlast). Waar nodig 
wordt die belasting beperkt o.a. 
door voldoende tijd tussen eve-
nementen op dezelfde locatie. 
Werfpop en Vrienden van het 
Leidse Hout zijn hiervan een 
mooi voorbeeld. 
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energie omgaan, energie steeds 
minder verloren gaat en dat 
steeds weer nieuwe energie-
bronnen beschikbaar komen.

    Wijken worden tussen nu en 
2050 een voor een afgekoppeld 
van het gas. Voor goed begrip en 
draagvlak wordt per wijk een 
plan gemaakt en vroegtijdig met 
inwoners besproken. We zullen 
zo goed mogelijk rekening hou-
den met het onderscheid tussen 
koopwoningen en corporatiewo-
ningen. Nieuwbouwwoningen 
krijgen geen aansluiting op het 
aardgasnet.

    Over het plaatsen van meer 
windmolens maken we afspra-
ken met gemeentes in de regio 
en met de provincie. De lusten, 
de lasten en de zeggenschap 
over de windmolens delen we 
met onze partners in de regio.

    Inwoners en milieuorganisa-
ties krijgen een stem bij de 
plaatsing van nieuwe windmo-
lens. Ruim voor de plaatsing 
wordt aan belanghebbenden 
gevraagd om te participeren.

    Leidenaren moeten kunnen 
participeren in groene energie-
coöperaties en de gemeente 
ondersteunt hen hierbij actief. 
Zo profiteren ze mee van de op-
brengsten. Beslissingen over de 
opbouw en afbraak van wind-
molens worden niet alleen 
gebaseerd op de financiële waar-
de van coöperaties.

    Grootschalige warmte-koude-
opslag (WKO) kan grote gebou-
wen energieneutraal maken op 
een effectieve en efficiënte 
manier. Daarom wordt bij nieuw-
bouw in de stad WKO waar 
mogelijk toegepast.

    Alleen met goed geïsoleerde 
woningen kan Leiden energie-

neutraal worden. Bovendien 
scheelt goede isolatie Leidena-
ren ieder jaar veel geld. We sti-
muleren daarom de markt voor 
het aanbieden van energiebe-
sparende en energieopwekken-
de verbouwingen. Daarnaast 
geven we wijkgericht subsidie 
voor het isoleren van woningen. 
Ook moeten woningcorporaties 
energiezuinige woningen 
bouwen en hun bestaande wo-
ningen energiezuiniger maken.

    Met grachtwater kan warmte 
opgewekt worden. Innovaties als 
warmtenetten gebruiken we om 
hiermee de dichtbebouwde bin-
nenstad te verwarmen. 

    Ook de binnenstad moet 
energieneutraal worden. Regels 
voor beschermde stadsgezich-
ten en monumenten worden 
zodanig versoepeld dat isolatie 
en plaatsing van zonnepanelen 
eenvoudiger worden.
    
    De komende collegeperiode 
worden er 125.000 zonnepane-
len op Leidse daken gelegd, één 
zonnepaneel per inwoner. Om-
dat eigen zonne-energie niet 
voor iedereen beschikbaar is, 
wordt in zonnecentrales voor 
meerdere huishoudens tegelijk 
energie opgewekt. 
Gemeentelijke panden worden 
hiervoor beschikbaar gesteld. 
Daarnaast wil GroenLinks het 
mogelijk maken om zonnepane-
len te huren.

    De gemeente moet het goede 
voorbeeld geven. Dankzij 
GroenLinks gebruikt de gemeen-
te al 100 procent groene stroom 
van Hollandse bodem. Daar-
naast maakt de gemeente in de 
komende termijn eigen gebou-
wen zo energiezuinig mogelijk.

    De gemeente streeft ernaar 
volledig duurzaam in te kopen 
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         Slimme energie

Leiden leeft, werkt, leert, onder-
zoekt, bedenkt, ontwikkelt en 
maakt. Een energieke stad ver-
bruikt veel energie. Bij voorkeur 
duurzame energie, zodat Leiden 
een slim en creatief bolwerk kan 
blijven. We willen een ambitieus 
klimaatbeleid. We nemen af-
scheid van fossiele energiedra-
gers en leggen de klimaatdoelen 
voor de lange termijn vast. Met 
jaarlijks vast te stellen maatre-
gelen garanderen we dat we 
deze doelen halen.  
We werken samen met inwoners, 
bedrijven en energiecoöperaties 
aan een verschuiving van fossie-
le naar duurzame brandstof. 
Daarvoor zetten we in op alter-
natieve energiebronnen, zoals 
wind- en zonne-energie en aard-
warmte, in combinatie met een 
modern warmtenet. We nodigen 
bedrijven en inwoners uit om 
aan de energietransitie bij te dra-
gen. Bedrijven hebben aantrek-
kelijke mogelijkheden om in 
klimaatinnovaties te investeren. 
Met lokale energiecoöperaties 
en inwoners werken we aan een 
duurzame en groene stad. Ieder-
een krijgt de ruimte om nieuwe 
initiatieven te ontwikkelen. Zo 
zorgen we samen voor een duur-
zame stad.

    Leiden maakt bindende af-
spraken om klimaatneutraal te 
zijn in 2035. Huizen zullen in de 
toekomst niet meer worden ver-
warmd door gas, maar door 
restwarmte of elektriciteit. 
Leiden wekt energie op met 
warmtenetten, zonnepanelen, 
windmolens, warmte-koudeop-
slag, geothermie en duurzame 
bio-energie. Lokale innovaties 
zorgen dat we efficiënt met onze 

getraind toezicht. De kinder-

of een vergunning als ze het wel-

door te voldoen aan het Paar-
denbesluit van de Dierenbe-

    Het visreservaat in de Haven-

een groene inrichting. Die nieu-

verbinding tussen andere groen-

moeten er altijd voldoende ve-

Gracht en de Egelopvang hou-

    Overlast die dieren veroorza-

dat de betreffende dieren er zo 
min mogelijk last van ondervin-

afgegeven voor publieke en pri-

worden in hun soorteigen ge-
drag, zoals in circussen, op die-
renbeurzen en bij dierenten-

dieren soorteigen gedrag kun- 
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    Bij investeringsbeslissingen 
maakt de gemeente een maat-
schappelijke kosten-batenanaly-
se, waarbij ook klimaatschade 
en milieuvervuiling aandacht 
krijgen. 

    Bij verkoop van gemeentelijke 
panden stelt de gemeente als eis

dat de nieuwe eigenaar ze 
energiezuinig maakt.

    De huidige subsidie voor de 
wijkambassadeurs, die de con-
tactpersoon voor bewoners zijn 
als die subsidie voor isolatie of 
verduurzaming aan willen vra-
gen bij de gemeente, blijft de 
komende raadsperiode behou-
den.

    Scholen krijgen groene school-
pleinen, zonnepanelen op het 
dak en een gezond binnenkli-
maat. Nieuwe scholen worden 
gebouwd volgens de normen 
voor duurzaam en energieneu-
traal bouwen.

    Winkels, bedrijfspanden en in-
stellingen moeten goed worden 
geïsoleerd. We besparen energie 
door productieprocessen te 
verduurzamen, verlichting te be-
perken en in de winter winkel-
deuren te sluiten. De gemeente 
biedt hiervoor kennis en onder-
steuning aan en helpt actief bij 
het verlenen van vergunningen.
    
    De gemeente biedt ruimte aan 
ondernemers en organisaties die 
willen investeren in duurzame 
innovatie. Hiervoor wordt een 
speciaal stimuleringsfonds opge-
zet. We bieden ondernemers en 
bedrijven zekerheid dat investe-
ringen de moeite waard zijn 
door afspraken over de lange 
termijn te maken.
    
    Het verstoken van hout is al-
lesbehalve duurzaam en veel 
slechter voor het milieu dan eer-
der werd gedacht. Ook blijkt het 
zo geproduceerde fijnstof zeer 
schadelijk voor de volksgezond-
heid. De gemeente moet daarom 
afstand nemen van het achter-
haalde rijksbeleid om pelletka-
chels te subsidiëren en waar 
mogelijk particuliere houtstook 
ontmoedigen. 

en aan te besteden, van schone 
stroom tot circulaire gebouwen. 
Dit wordt bij aanbestedingsop-
drachten bereikt door te gunnen 
op waarde, waarbij niet de aan-
schafprijs leidend is maar kwali-
teit, duurzaamheid en ook social 
return – het creëren van regu-
liere werkplekken voor mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt. 
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meepraten over de aanpak in 
hun wijk. Naar voorbeeld van 
onder andere Deventer en 
Schiedam organiseert de 
gemeente competities en wed-
strijden om zoveel mogelijk afval 
te besparen.

    Voor meer soorten afval moe-
ten in de stad meer afzonderlijke 
inzamelpunten komen. Boven-
dien moeten deze voorzieningen 
in alle delen van de stad beschik-
baar zijn. Plastic, kleding en GFT 
hebben bij uitbreiding de groot-
ste prioriteit.

    Voor het gebruik van afvalcon-
tainers zijn passen ingevoerd. 
Dit gaat het zonder te betalen 
dumpen van afval in de contai-
ners tegen, maar zorgt tegelijk 
voor meer dumpen van afval 
buiten de containers. Wij willen 
daarom een goede evaluatie van 
de kosten en baten van dit sys-
teem. Tevens moeten studenten-
huizen de mogelijkheid krijgen 
meerdere passen aan te vragen.

    De afvalkosten per persoon 
per jaar zijn in Leiden hoger dan 
in de rest van het land. De oor-
zaak is nog niet duidelijk. 
GroenLinks wil deze nader on-
derzoeken om de kosten te kun-
nen terugbrengen tot 100 euro 
per persoon.

    Het inzamelen van grondstof-
fen als plastic vermindert de 
CO2-uitstoot. Daarom willen we 
experimenteren met duurzame 
drinkflessen. Bij open evene-
menten als 3 oktober, maar 
zeker ook bij gesloten evene-
menten, wordt gebruik van 
duurzame ecoglazen verplicht 
gesteld. De gemeente Leiden 
gaat een proef houden met het 
door middel van statiegeld 
inzamelen van kleine PET-flesjes 
en blikjes.

    De gemeente gaat gebruikma-
ken van circulaire producten en 
diensten. Samen met marktpar-
tijen creëren we de circulaire 
economie verder. Bij aanbeste-
dingen let de gemeente eerst op 
kwaliteit en duurzaamheid en 
pas daarna op prijs.

    Leiden doet vanaf 2018 mee 
met City Deal Circulaire Stad. 
Voor de Leidse regio wordt be-
paald bij welke grondstoffen de 
meeste winst te behalen is bij 
hergebruik. Denk aan grondstof-
fenketens voor voedsel (super-
markt, horeca, markt), kleding, 
consumptiegoederen en diverse 
bouwproducten (stenen, asfalt, 
etc). De gemeente werkt nauw 
samen met bedrijven, kennisin-
stellingen, de provincie en na-
tuurlijk ook inwoners van Leiden 
om dit te onderzoeken en op te 
zetten.

    Leiden doet mee met de 
Green Deal Circulair Inkopen. 
Hierin werken we samen met be-
drijfsleven en andere overheden 
om te bepalen hoe gebruikte ma-
terialen vaker en effectiever 
kunnen worden ingezet.

    De bouwsector moet zoveel 
mogelijk gebruik gaan maken 
van recyclebaar materiaal. Ook 
bouwafval moet worden herge-
bruikt. Daarnaast willen we meer 
nadruk op restauratie, en min-
der op nieuwbouw. 
Afvalscheiding door onderne-
mers in de binnenstad moet 
makkelijker worden. 
Ondernemers lopen nu vaak 
tegen onwelwillende marktpar-
tijen aan. Daarom gaat de ge-
meente bemiddelen, om ervoor 
te zorgen dat zij afvalscheiding 
makkelijker maken.

    Er wordt onnodig veel voedsel 
verspild. De gemeente gaat met 
supermarkten en horeca-
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         Afval als grondstof

Vrijwel al het afval is grondstof 
voor iets nieuws. Daarom ge-
bruiken we grondstoffen die we 
weggooien zoveel mogelijk op-
nieuw. Zo hoeven we minder te 
verbruiken en nemen de kosten 
af voor het verwerken van rest-
afval. Uitgangspunt bij duurzaam 
gebruiken, ontwerpen en bou-
wen is dat we producten zo lang 
mogelijk kunnen gebruiken. 
Producten, onderdelen en 
grondstoffen moeten herbruik-
baar zijn, zonder nadelen voor 
mens en milieu.  
We gaan in gesprek met samen-
werkingspartners in de stad, om 
uit te zoeken hoe we het beste 
om kunnen gaan met grondstof-
fen en hergebruik ervan. Leiden 
gaat meedoen met City Deal De 
Circulaire Stad van samenwer-
kende steden, ministeries en 
kennispartners. Ook gaan we 
meedoen met Green Deal Circu-
lair inkopen van MVO Nederland. 
Zo voorkomen we uitputting van 
natuurlijke hulpbronnen en 
voorkomen we afval en schade-
lijke stoffen in water en lucht.

    We willen dat Leiden in 2030 
geen afval meer overhoudt. De 
afvalverwerking maken we daar-
om steeds effectiever. Zo wordt 
van het huishoudelijk afval 75 
procent gescheiden ingezameld 
in 2020, en 100 procent in 2030. 
Steeds meer afval wordt aan 
huis al gescheiden opgehaald.

    We maken een afvalplan voor 
de komende vier jaar, op weg 
naar een afvalloos Leiden. De af-
valproblematiek wordt per wijk 
aangepakt. Iedere wijk is anders 
en vraagt een andere aanpak. 
Inwoners worden goed en op 
tijd geïnformeerd en kunnen
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ondernemers in overleg om die 
voedselverspilling tegen te gaan. 

    Leiden stimuleert lokale initia-
tieven om producten en grond-
stoffen te recyclen. Denk aan 
schillenboeren in de wijk, 
Repaircafé’s en initiatieven om 
speelgoed gratis op te halen. 
Verder stimuleert de gemeente 
hergebruik van oude spullen in 
nauwe samenwerking met het 
kringloopbedrijf of kringloopwin-
kels. Ook start Leiden een proef 
met een plasticboer: een schil-
lenboer voor plastic, die het 
plastic afval komt ophalen aan 
huis.

    Leiden stimuleert haar inwo-
ners om gebruik te maken van 
initiatieven in de deeleconomie 
om zo spullen te delen, maar 
ook auto’s en kennis. Op die ma-
nier zijn er minder spullen nodig, 
wordt er dus minder geprodu-
ceerd maar ook minder 
weggegooid.

    We hergebruiken afval van de 
gemeente, maatschappelijke in-
stellingen en bedrijven, net als 
afval afkomstig uit de natuur. 
Grote hoeveelheden biomassa 
worden regionaal bewerkt tot 
compost, houtchips, biobrand-
stof en biologische kringloop-
producten.

    Lokaal composteren, in bij-
voorbeeld (moes)tuinen en ook 
stadslandbouw, maken we een-
voudiger. We stimuleren en 
ondersteunen wijkinitiatieven 
zoals Het Zoete Land op dit 
gebied. 

    De medewerkers bij Stedelijk 
Beheer hebben enkele jaren op 
de nullijn gestaan. Nu het eco-
nomisch beter gaat verdient het 
uitvoerend personeel van deze 
belangrijke gemeentelijke orga-
nisatie een loonsverhoging.
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gemeente werken in het sta-
tionsgebied sterk bevorderen. 
Werklocaties worden eerder 
daar gebouwd dan aan de rand 
van de stad. Dit stimuleert het 
gebruik van openbaar vervoer.

    Verschillende vormen van 
openbaar vervoer worden op 
elkaar aangepast rond het Cen-
traal Station. Ook komt er een 
standplaats voor gesloten bus-
vervoer.

    Tussen Leiden en Utrecht 
moet overal dubbel spoor ko-
men. Op de Haagweg willen wij 
voor de trein een ongelijkvloer-
se kruising. Zo zal het verkeer 
daar beter kunnen doorstromen.

    Om het openbaar vervoer in 
de regio te versterken, pleiten wij 
voor een nieuw NS-station Grote 
Polder. Hiermee kunnen inwo-
ners van Zoeterwoude-Rijndijk 
de werknemers van de Grote 
Polder en Heineken worden be-
diend.

    Er moeten meer busroutes 
komen. Niet alleen geeft dat 
meer mogelijkheden om vanuit 
de wijken naar het centrum te 
reizen, maar ook om verbindin-
gen tussen wijken te maken waar 
dit nu nog via Leiden CS ver-
loopt. Dit compenseert beper-
king van mogelijkheden om per 
auto naar de binnenstad te 
komen. Verder moet al het bus-
verkeer zo spoedig mogelijk 
volledig elektrisch worden (uiter-
lijk in 2028).

    Fietsen in de stad is altijd snel-
ler dan met de auto. Een ge-
meentelijk hoofdfietspadenplan 
is vereist, afgestemd met andere 
verkeerssoorten en rekening 
houdend met verschillende snel-
heden van gebruikers, 
te voorzien van fasering en fi-
nanciering van werkzaamheden 
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parkeerplaatsen in dat gebied 
kan daarom worden beperkt. In 
deze en al bestaande parkeerga-
rages moeten voldoende (50 
procent) oplaadpunten voor 
elektrische auto’s zijn. Bij alle 
garages komen fietsen te huur.

    Delen is het nieuwe bezitten. 
GroenLinks stimuleert vormen 
van collectief autogebruik (zoals 
collectief leasen) boven particu-
lier autobezit. Ook huren en 
vormen van autodelen krijgen 
de ruimte. 

    Het beleid rond betaald par-
keren wordt voortgezet, maar: 
hoe verder van het centrum, des 
te goedkoper. Voor het parkeren 
van meer dan een auto per 
adres zal een hoger tarief gaan 
gelden.

    Bezoekers parkeren bij voor-
keur buiten het centrum en gaan 
dan met ander vervoer de bin-
nenstad in. Er is besloten tot 
behoud van het Haagwegterrein. 
Onderzocht wordt of vergelijkba-
re voorzieningen in de buiten-
lucht of in parkeergarages op 
andere locaties aan de rand van 
het centrum mogelijk zijn.

    De binnenstad van Leiden is
waar het kan autovrij, anders 
autoluw. Parkeerplaatsen op het 
Rapenburg worden opgeheven. 
Als eerste worden zo spoedig 
mogelijk de parkeerplaatsen 
tegenover en bij het academie-
gebouw opgeheven. Het acade-
miegebouw verdient een mooi 
zicht zonder blik.

    Het Centraal Station is hét 
knooppunt van openbaar ver-
voer in Leiden. Wat ons betreft 
wordt de beschikbare ruimte in 
het stationsgebied dan ook voor-
al gebruikt om effectief ge-
stroomlijnd openbaar vervoer te 
verzorgen. Daarnaast moet de 
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         Verkeer en Vervoer

We vinden het belangrijk dat 
Leiden goed bereikbaar is. 
GroenLinks zet daarom in op 
openbaar vervoer en ruimte 
voor fietsers en voetgangers. De 
binnenstad van Leiden is waar 
het kan autovrij en anders auto-
luw. Daarom stimuleren we col-
lectief autogebruik, elektrisch 
vervoer en goede fietsverbin-
dingen. Parkeren wordt dichter 
bij het centrum steeds duurder. 
Door het centrum autoluw te 
maken bevorderen we de door-
stroom en zorgen we voor 
schonere lucht. In woonwijken 
met autoparkeerstraten gaan we 
het parkeren door forensen te-
gen en komt er meer ruimte 
voor spelende kinderen. De stad 
is van haar inwoners en auto’s 
van forensen en bezoekers zijn 
er te gast. Daarnaast vinden we 
het belangrijk dat natuurgebie-
den intact blijven en niet ver-
woest worden door meer asfalt, 
zoals bij de Rijnlandroute.

    Al het verkeer wordt duur-
zaam. Leiden wil vanaf 2028 al-
leen nog maar verkeer zonder 
fossiele brandstof toelaten in de 
stad, zo mogelijk 100% elek-
trisch. Voor gebieden waar het 
fijnstofgehalte nu al het hoogst 
is, voeren wij versneld beleid in 
om elektrisch vervoer te stimule-
ren en vrachtverkeer met veel 
uitstoot te weren. In de komen-
de raadsperiode worden 
concrete plannen gemaakt voor 
invoering hiervan. De periode 
daarna wordt de invoering gere-
aliseerd.

    We gebruiken de nieuw ge-
bouwde parkeergarages om de 
woonomgeving daarvan leef-
baarder te maken. Het aantal 
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en met aandacht voor veiligheid 
(ook ’s nachts) en rainproof 
(geen plassen bij buien). We 
willen meer en betere fietsver-
bindingen tussen de wijken, 
ongelijkvloers waar het kan. 
Daarnaast bepleiten we fiets-
snelwegen naar Zoetermeer, 
Haarlem en Alphen en door-
gaande fietspaden door de stad. 
Het wordt mogelijk van Koude-
kerk naar Katwijk en van 
Voorschoten naar Warmond 
aaneengesloten te fietsen. 
Gemotoriseerd verkeer op het 
fietspad wordt vermeden.

    De geplande doorgaande 
route rond het centrum en veel 
buitenwijken, de Leidse Ring, 
moet zoveel mogelijk veilig, uit 
het zicht en niet belastend voor 
omgeving en milieu zijn. Plannen 
en overlast moeten worden af-
gewogen tegen de komst van 
elektrisch vervoer.

    Vrachtverkeer in de Leidse 
binnenring moet waar mogelijk 
worden vermeden. Wij zijn voor 
een experiment met distributie-
punten voor grote vrachtwagens 
en aansluitend vervoer met elek-
trische boten over het water. Het 
experiment om vrachtauto’s te 
weren uit de Haarlemmerstraat 
wordt verder uitgebreid.

    We pleiten ervoor in het cen-
trum te experimenteren met een 
afvalboot die hier, met name 
voor het midden- en kleinbedrijf, 
de mogelijkheden voor geschei-
den afvalinzameling kan 
vergroten.

    De gemeente Leiden maakt 
zelf gebruik van elektrisch auto- 
en brommervervoer. Bedrijven 
die door de gemeente worden 
ingehuurd maken eveneens ge-
bruik van elektrisch vervoer. Bij 
aanbestedingen in de zorg en 
het personen- en goederenver-

 

voer vereist de gemeente dat 
elektrische vervoermiddelen 
worden gebruikt.

    Binnen alle woonwijken moet 
een maximumsnelheid van 30 
km per uur gaan gelden. Voor 
verbindings- en uitvalswegen 
vanuit deze wijken naar wegen 
voor doorgaand verkeer is dit 50 
km per uur.

    Bij nieuwe bouwlocaties wordt 
wegens afname van het aantal 
auto’s uitgegaan van minder ver-
eiste parkeerplaatsen dan nu. 
Collectieve parkeergarages aan 
de rand van die wijk versterken 
het effect ervan, en voorkomen 
dat parkeerproblemen worden 
verplaatst naar aangrenzende 
wijken.

    Als de Rijnlandroute wordt ge-
bruikt zal het doorgaand verkeer 
afkomstig uit het gebied ten 
westen van Leiden op de Chur-
chilllaan aanzienlijk gaan af-
nemen. Deze behoudt wel een 
functie voor de in- en uitstroom 
vanuit de erlangs gelegen Leidse 
wijken. Deze verandering willen 
wij benutten voor het met die 
wijken plannen van een te reali-
seren groene Churchillboulevard 
die op de toekomstige verkeers-
stroom is afgestemd.

    De gemeente zet zich in om de 
gevolgen van de Rijnlandroute 
op het gebied van fijnstof, la-
waai, geluid en reuk voor de 
Stevenshof zoveel mogelijk te 
compenseren.
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    Het verdwijnen van natuur, 
bijvoorbeeld door bomenkap, 
wordt alleen toegestaan als dit 
strikt noodzakelijk is. Het wordt 
in alle gevallen met nieuwe 
groenvoorzieningen gecompen-
seerd. Dit betekent onder meer 
dat de 9000 bomen die voor de 
Rijnlandroute worden gekapt el-
ders op Leids grondgebied wor-
den teruggeplaatst.

    Groen verdwijnt niet alleen, 
het raakt ook steeds meer ver-
snipperd. Daarom zorgen we in 
de komende coalitieperiode voor 
tenminste één nieuw park in Lei-
den. 

    Nederland wordt natter en 
warmer. Om overstromingen bij 
stortbuien en hittestress bij hit-
tegolven te voorkomen zet 
Leiden een stresstest in. Op ba-
sis hiervan wordt een plan van 
aanpak opgesteld en uitgerold. 
Om onze versteende gebieden 
klimaatbestendig te houden 
worden veel groene daken en 
waterpleinen aangelegd en wor-
den oude grachten, zoals de 
Lange Mare, weer opengegra-
ven. Zo voorkomen we overstro-
mingen bij stortbuien, en hitte-
stress bij hittegolven.

    Regenwater kan kraanwater 
vaak uitstekend vervangen, bij-
voorbeeld om toiletten door te 
spoelen. Daarom willen we waar 
mogelijk het riool voor afvalwa-
ter scheiden van het regenwater. 
Het regenwater kan dan, via een 
aparte riolering, worden opge-
vangen op bijvoorbeeld daken, 
waterpleinen en in de parken. 
De door GroenLinks in de ge-
meenteraad geïnitieerde deelna-
me aan Operatie Steenbreek 
(tegel eruit, plantje erin!) willen 
wij voortzetten, net als de door 
ons bereikte Leiden Gaat Goed-
campagne.

    We willen parken en plant-
soenen in de stad en groene 
gebieden in de regio meer met 
elkaar verbinden. Dit doen we 
door een groene hoofdstructuur 
te creëren. Het Singelpark kan 
daar een belangrijk onderdeel 
van worden. In de wijken leggen 
we samen met bewoners parken, 
stadslandbouw, pluktuinen, 
bijenroutes, vogelkastjes en 
bloemenvelden aan. Aan lokale 
initiatieven om groen te onder-
houden geven we de ruimte. 
Scholen kunnen gemeenschap-
pelijk groen gebruiken voor na-
tuureducatie.

    Het Singelpark is een mooi 
voorbeeld van bewonerspartici-
patie dat bovendien zorgt voor 
meer groen in de binnenstad. 
Daarom worden ook de komen-
de collegeperiode voldoende 
middelen gereserveerd voor de 
realisatie van het Singelpark en 
bijbehorend onderhoud.

    Schoolprojecten rondom kli-
maat- en milieuthema’s worden 
actief gepromoot. Ook de milieu-
gevolgen van (vlees-)consumptie 
verdienen daarbij aandacht.

    Op scholen en in wijken is 
meer milieu-educatie nodig, niet 
minder. Naast méér schooltui-
nen willen wij weer parttime 
bemande heemparken en edu-
catiecentra terugbrengen in de 
wijken. Samenwerking van 
scholen met bijvoorbeeld stads-
tuinderij Het Zoete Land stimu-
leren wij. De bezuiniging op 
bezoekerscentrum Weidezicht bij 
kinderboerderij De Merenwijk 
moet worden teruggedraaid.

    Bedrijfs- en industrieterreinen 
moeten leefbaarder, groener en 
duurzamer worden. Wij willen 
dat het Bio Science Park een 
voorbeeld wordt van natuur en 
werk die samengaan. Het door 
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         De Leidse natuur

We koesteren natuur en groen in 
de stad! Het verbetert de kwali-
teit van de openbare ruimte, de 
leefbaarheid en de gezondheid 
van de mensen. Ook vergroot 
het de waarde van woningen. 
Nieuwe natuur is een investering 
die tijd nodig heeft. Op een een-
voudige en goedkope manier 
zorgen we daarvoor, door het 
planten van struiken en bomen 
en het aanleggen van parken en 
grasvelden. In een dichtbebouw-
de stad als Leiden zijn parken 
een plek om buiten te bewegen, 
te spelen en te recreëren. Een 
groene stad die rijk is aan diver-
se natuur, is een gezonde stad 
voor mens en dier. Daarom wil-
len we groen in plaats van steen. 
We nodigen Leidenaren uit om 
hun stad groener te maken. Bij-
voorbeeld door gratis tuinadvies, 
groene daken en gevels, boom-
tuinen rond straatbomen, meer 
plantenbakken of door tegels in 
te ruilen voor planten.

    We gaan Leiden vergroenen! 
De komende collegeperiode 
neemt het aantal bomen binnen 
de gemeentegrenzen toe met 
minimaal 10 procent, oftewel 
4000 bomen.

    Groen houden wij groen. 
Nieuwbouwprojecten respecte-
ren bestaande bomen en ander 
groen en gebruiken het als inspi-
ratiebron bij de ontwikkeling. 
Nieuwbouw of nieuwe aanleg 
van wegen wordt altijd gecom-
penseerd met groenvoorziening 
van hoge kwaliteit. Waar moge-
lijk worden de komende jaren 
bomen in de stad teruggeplaatst. 
Zogeheten boomspiegels rond 
boomstammen worden groen 
ingericht.
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GroenLinks samen met maat-
schappelijke partners opgestelde 
manifest voor een groener Bio 
Science Park is hierin leidend. 
Ook bij de terreinen rond Roo-
sevelt-straat en Nieuwenhuizen-
weg investeren we in natuur.

    In het nieuw ontwikkelde sta-
tionsgebied komt veel aandacht 
voor groen, waardoor deze 
ruimte aantrekkelijker en gezon-
der wordt. GroenLinks pleit voor 
grote variatie aan lokale bomen 
en boomtuinen. We bepleiten 
eenzelfde vergroening voor het 
gebied bij Station De Vink.

    Water in Leiden houden we 
schoon en gezond op een na-
tuurlijke manier. Bijvoorbeeld 
door natuurvriendelijke oevers 
en floatlands aan te leggen en 
kades bij renovatie te vervangen 
door natuur-inclusieve kades. Dit 
helpt om water afvalvrij en 
schoon te houden.

    Openbare waterverbindingen 
hebben een functie in zowel de 
publieke waterhuishouding als 
het beheer van de groene ruim-
te. Het is belangrijk dat ze deze 
functie behouden. We voorko-
men daarom dat bijvoorbeeld 
woonboten en andere structu-
ren rondom het water die 
functie verstoren.

    Biodiversiteit is belangrijk. We 
koesteren daarom vogels, vlin-
ders, bijen en bijzondere natuur 
en zorgen voor meer variatie in 
het groen in de stad. In parken 
en plantsoenen plaatsen we veel 
verschillende inheemse planten, 
bomen en struiken, en we zor-
gen voor schuilplaatsen voor 
dieren. Gebieden rondom Leiden 
waar veel zeldzame weidevogels 
leven, worden behouden.

    Catering in gemeentelijke ge-
bouwen of evenementen ser-

nen vertonen en is er voldoende 
getraind toezicht. De kinder-
boerderijen voldoen aan de 
normen van Boeren met beleid. 
Maneges krijgen enkel subsidie 
of een vergunning als ze het wel-
zijn van de paarden garanderen 
door te voldoen aan het Paar-
denbesluit van de Dierenbe-
scherming.

    Het visreservaat in de Haven-
wijk wordt uitgebreid met de 
Haven en de Herengracht.

    Op de Kaasmarkt verdwijnen 
de parkeerplaatsen. In overleg 
met de bewoners komt er een 
groen Kaaspark, eventueel met 
aandacht voor waterberging.

    Dankzij een motie van 
GroenLinks krijgt de Garenmarkt 
een groene inrichting. Die nieu-
we groene Garenmarkt moet een 
belangrijke schakel worden in de 
verbinding tussen andere groen-
gebieden zoals het Singelpark en 
het Van der Werfpark. 
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veert uitsluitend duurzame en/
of fairtrade producten. Ook 
moeten er altijd voldoende ve-
getarische en veganistische 
opties aanwezig zijn.

    Diervriendelijke initiatieven 
zoals asielen, imkers, Kat uit de 
Gracht en de Egelopvang hou-
den we in stand. 

    Overlast die dieren veroorza-
ken wordt zodanig aangepakt 
dat de betreffende dieren er zo 
min mogelijk last van ondervin-
den. Preventie en voorlichting 
zijn hierbij essentieel.

    Er worden geen vergunningen 
afgegeven voor publieke en pri-
vate evenementen waarbij 
dieren als vermaak gebruikt 
worden of waar dieren beperkt 
worden in hun soorteigen ge-
drag, zoals in circussen, op die-
renbeurzen en bij dierenten-
toonstellingen.

    Op kinderboerderijen moeten
dieren soorteigen gedrag kun- 
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voor publieke doelen in de om-
geving een alternatieve aanpak 
voor te stellen.

    De gemeente ondersteunt be-
woners bij het opzetten van 
nieuwe vormen van participatie, 
zoals buurtrechten, lokale refe-
renda, burgerbegrotingen en 
burgertoppen.

    De gemeente moet burgers 
beter informeren over middelen 
waarvan ze gebruik kunnen 
maken en deze middelen mak-
kelijker bereikbaar maken. Een 
voorbeeld hiervan is de bestaan-
de subsidiepot voor wijkverbe-
tering.

    De gemeente trekt meer geld 
uit om meer wijken te voorzien 
van wijkregisseurs en houdt de 
subsidie voor wijkinitiatieven on-
verminderd in stand. De inzet 
van wijkregisseurs en wijkbud-
getten verbetert de openbare 
ruimte, zorgt voor meer contac-
ten en participatie door bewo-
ners en vergroot de leefbaarheid 
en sociale veiligheid.

    We willen geen tweedeling 
tussen wijken die wel, of juist 
niet, door alle regels heen de 
weg kunnen vinden. Groepen en 
wijken met ongelijke kansen ver-
dienen daarom een doelgerichte 
benadering. Hiermee houden wij 
rekening bij het maken van 
beleid.

    Om zo veel mogelijk mensen 
aan het leven in de wijk en de 
stad te laten deelnemen, vindt 
GroenLinks het belangrijk met 
nieuwe vormen van inspraak te 
experimenteren.

    Plannen voor veranderingen in 
de openbare ruimte en de ma-
nier en planning voor inspraak 
hierover worden niet alleen per 
brief of sociale media aangekon-

digd, maar ook op de plek zelf.

    GroenLinks ziet het coalitieak-
koord als een contract met de 
stad. Daarom wil GroenLinks dat 
het college regelmatig, bijvoor-
beeld steeds in een andere wijk, 
met bewoners in gesprek gaat 
over de plannen en de uitvoering 
ervan.
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         Actieve burgers

GroenLinks wil mensen meer 
met elkaar verbinden en stimu-
leren om bij te dragen aan de 
verbetering van de stad. Wij ge-
ven ruimte aan eigen initiatieven 
om de stad eerlijker, mooier en 
schoner te maken. Mooie voor-
beelden hiervan zijn de Leidse 
burgertop, het Singelpark en het 
wijklab. We willen het makkelij-
ker voor hen maken om dit te 
realiseren, zonder te veel bu-
reaucratische hoepels. Zo zorgen 
we dat Leiden een stad blijft om 
trots op te zijn.  
Een open en eerlijke dialoog is 
daarvoor belangrijk. We willen 
dilemma’s en tegengestelde be-
langen benoemen en daarmee 
keuzes duidelijker maken.  
In Leiden wonen veel jongeren. 
Met leeftijden van 0 tot 27 jaar 
vormen ze een diverse groep, 
met verschillende achtergron-
den, interesses en vaardigheden. 
We vinden het belangrijk dat zij 
zich gehoord voelen en mogelijk-
heden krijgen om iets te 
ondernemen. Door overleg met 
jongeren willen we alle leeftijds-
groepen daar kansen voor 
bieden.

    GroenLinks wil inwoners van 
Leiden in een vroeg stadium 
mee laten praten en beslissen 
over belangrijke onderwerpen 
die hen aangaan. In gesprek met 
belanghebbenden zorgen we dat 
alle argumenten en belangen op 
tafel komen. Besluiten kunnen 
dan weloverwogen worden ge-
nomen en het draagvlak voor de 
uitkomst wordt breder.

    Mensen moeten de verant-
woordelijkheid en regie over hun 
wijk kunnen nemen. Wij willen 
Leidenaren het recht geven om 
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1    OPEN LEIDEN
3.2   Vrijheid en diversiteit

Leiden is een vrije, open en in-
ternationale stad. Als centrum 
van kennis en cultuur is Leiden 
bij uitstek een smeltkroes van 
ideeën, waarden en culturen. We 
koesteren deze kleurrijke en 
moderne stad. Iedereen is hier 
welkom om te wonen, werken, 
leren en leven. Iedere inwoner 
krijgt de mogelijkheid om deel 
uit te maken van de gemeen-
schap. Dat geldt ook voor men-
sen die gedwongen hun land 
verlieten, Leiden is en blijft een 
stad van vluchtelingen. 
In Leiden moet iedereen zich vei-
lig kunnen voelen om zichzelf te 
zijn. Daarom bestrijden we 
samen vooroordelen en discri-
minatie. Daarom dragen we bij 
aan emancipatie van vrouwen, 
minderheden en LHBTI (lesbien-
nes, homoseksuelen, biseksue-
len, transgenders, en mensen 
met een intersekse-conditie).
We nodigen iedereen uit om 
mee te doen en te denken over 
hoe we prettiger kunnen samen-
leven. Organisaties en verenig-
ingen, van gebedshuis en voet-
balclub tot LHBTI-vereniging zijn 
hiervoor een belangrijk onder-
deel. Er gebeurt al veel op dit 
gebied, zoals interreligieuze 
gesprekken en activiteiten en dat 
blijven we stimuleren.

    Een actieve, open en solidaire 
gemeenschap is er voor ieder-
een in de stad. De gemeente wil 
graag samenwerken met organi-
saties die willen bijdragen aan 
deze gemeenschap. We spreken 
hierover graag met minderhe-
denorganisaties en organisaties 
met een godsdienstig of levens-
beschouwelijk karakter.
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realiseert zo snel mogelijk een
nieuw meldpunt en doet dat in 
samenwerking met organisaties 
met kennis en ervaring op dit 
onderwerp. Daarnaast start de 
gemeente een campagne om het 
meldpunt actief te promoten en 
de aan-giftebereidheid te stimu-
leren. De gemeente zorgt dat er 
altijd wordt teruggekoppeld wat 
er met een aangifte is gebeurd.    

    Leiden voert samen met COC 
Leiden een actief en integraal 
LHBTI-beleid. De gemeente stelt 
kaders voor LHBTI-beleid in 
ieder geval op het gebied van 
onderwijs, veiligheid, (ouderen)-
zorg, werkgelegenheid en sport. 
Leiden faciliteert dit beleid met 
voldoende ambtelijke onder-
steuning. Hiervoor stelt de 
gemeente de komende raads-
periode, net als nu, voldoende 
budget beschikbaar. Leiden pleit 
actief voor hernieuwen van de 
landelijke regenbooggelden en 
blijft zelf regenbooggemeente. 

    Vluchtelingen zijn welkom in 
Leiden. De gemeente biedt 
menswaardige opvang, ook als 
dit ingaat tegen regeringsbeleid. 
Opvang verloopt in goed overleg 
met bewoners. Voor uitgeproce-
deerde asielzoekers verzorgt de 
gemeente momenteel goede 
bed-bad-broodvoorzieningen. 
GroenLinks wil dat deze in stand
gehouden worden.

    Vluchtelingen met een ver-
blijfsvergunning krijgen de kans 
om onderdeel uit te maken van 
onze gemeenschap. De gemeen-
te biedt maatwerk in de vorm 
van scholing en begeleiding naar 
werk om statushouders in staat 
te stellen om waar mogelijk op 
hun eigen niveau de arbeids-
markt te laten betreden.

    De gemeente ondersteunt en 
stimuleert initiatieven van bewo-
  

ners om statushouders bij de
gemeenschap te betrekken, 
bijvoorbeeld door vrijwilligers-
werk voor hen mogelijk te 
maken.

    GroenLinks wil meer maat-
schappelijke begeleiding voor 
vluchtelingen, met meer en na-
drukkelijker aandacht voor hun 
specifieke achtergrond en 
problemen.
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    Iedereen moet in Leiden de-
zelfde kansen en mogelijkheden 
hebben. De gemeente draagt 
actief bij aan een inclusieve stad, 
de emancipatie van minderhe-
den en het stimuleren van diver-
siteit. Het personeelsbestand 
van de gemeente geeft het 
goede voorbeeld en is een af-
spiegeling van de lokale samen-
leving.

    De gemeente hanteert een 
leefvormneutraal beleid: beleid 
dat eerlijk en gelijkwaardig is 
voor álle burgers in Leiden, on-
geacht de samenstelling van hun 
huishouden of relatie. Dat 
vertaalt zij onder  andere in leef-
vormneutrale gemeentebelas-
tingen (zoals de afvalstoffenhef-
fing), het evenredig beschikbaar 
stellen van woonruimte voor 
diverse doelgroepen en het fa-
ciliteren van (mantel)zorg voor 
ieder die dat zelf niet weet te 
organiseren.

    Gemeentelijke instanties hou-
den rekening met kinderen die 
opgroeien in één- ofmeerouder-
gezinnen of alternatieve leefvor-
men en zij stimuleren onderwijs- 
en zorginstellingen omdit ook te 
doen. Op verzoek en in het 
belang van het kind betrekken zij 
álle ouders en voogden van een 
kind in hun aanpak en commu-
nicatie. Daarnaast zorgen zij 
ervoor dat registratiesystemen 
encommunicatiestromen leef-
vormonafhankelijk kunnen func-
tioneren en ruimte bieden aan 
meer dan 1of 2 woon- en maila-
dressen.

    Leiden heeft geen regionaal 
meldpunt meer voor discrimi-
natie. Een laagdrempelig en 
onafhankelijke meldpunt blijft 
nodig om misstanden te bestrij-
den en de veiligheid, diversiteit 
en inclusiviteit in onze stad te 
waarborgen. De gemeente
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    Scholen in Leiden missen de 
capaciteit om structureel zelf 
goede kunst- en cultuureducatie 
te realiseren. Veel winst is te be-
halen als scholen slim met 
culturele instellingen en kunste-
naars gaan samenwerken in 
educatieve projecten, tevens in 
voor- en naschoolse activiteiten. 
Om dit te ondersteunen stelt de 
gemeente een cultuur-en-
schoolcoördinator aan.

    Bij de eerstvolgende evaluatie 
van het convenant Cultuuredu-
catie zet de gemeente in op 
toename van de actieve beleving 
van kunst en cultuur. Leerlingen 
van scholen die geen of te weinig 
cultuuronderwijs aanbieden, 
krijgen de mogelijkheid aange-
boden buiten schooltijd een 
aantrekkelijk cultuureducatie-
programma te volgen.

    Kunst en cultuur bereiken nog 
lang niet iedereen in Leiden. 
GroenLinks vindt het belangrijk 
om alle mensen even goed te 
bedienen. We streven daarom 
actief naar een relevante en di-
verse programmering, ook voor 
mensen die niet vanzelfsprekend 
naar tentoonstelling, theater, 
museum of festival toe gaan.

    GroenLinks wil dat kunst en 
cultuur toegankelijk blijven voor 
iedereen. Voor inwoners met de 
laagste inkomens biedt de decla-
ratieregeling maatschappelijke 
participatie hiervoor onvoldoen-
de ruimte. Daarom stelt de 
gemeente voor deze groep een 
aparte declaratieregeling in voor 
deelname aan kunst en cultuur.

    Voor kunst in de openbare 
ruimte moeten meer middelen 
worden vrijgemaakt. Door de ge-
meente hiervoor jaarlijks een 
vast bedrag te laten reserveren 
kan hiermee worden geëxperi-
menteerd.

    Het Cultuurfonds en de onaf-
hankelijke cultuurmakelaar 
dragen in alle opzichten veel bij 
aan kunst en cultuur in de stad 
en de aantrekkelijkheid van 
Leiden. Bij vaststelling van de 
nieuwe Cultuurnota in 2019 blij-
ven fonds en cultuurmakelaar 
daarom zeker behouden.

    Ondernemers, bedrijven, 
kunstenaars en kunstinstellingen 
hebben elkaar veel te bieden. 
Centrummanagement, de cul-
tuurmakelaar en het Cultuur-
fonds, BV Leiden en de culturele 
instellingen werken goed samen. 
We juichen dit toe en ondersteu-
nen verdere samenwerking. 
Uitgangspunt hierbij moet de 
intrinsieke waarde van kunst zijn.

    Diversiteit onder cultuurma-
kers in Leiden is beperkt. Niet 
alle (sub)culturen zijn daardoor 
goed vertegenwoordigd in het 
culturele aanbod. Gericht beleid 
en aandacht moeten zorgen 
voor méér cultuurmakers van 
verschillende achtergronden.

    Culturele initiatieven in wijken 
kunnen de sociale cohesie tus-
sen bevolkingsgroepen in buurt 
en stad versterken. Deze initia-
tieven willen wij ondersteunen.

    Voor een bruisend, levendig 
Leiden en een divers cultureel 
aanbod van hoge kwaliteit moe-
ten we gebruik maken van de 
kunstenaars en creatieve 
inwoners in stad en regio. De 
stadsprogrammeur zorgt ervoor 
dat deze mensen een podium 
krijgen. Voor deze activiteiten 
moet de stadsprogrammeur 
extra middelen krijgen.

    Voor Leiden als echte cultuur-
stad is het ontwikkelen van het 
Cultuurkwartier rondom Gebr. 
De Nobel, Museum De Lakenhal, 
het Scheltema-complex en het 

31  OPEN LEIDEN

         Kunst en cultuur

Kunst en cultuur geven kleur aan 
het leven – dat stimuleren we. 
We zijn ervan overtuigd dat 
Leiden beter wordt van een vrije 
uitwisseling van ideeën, creativi-
teit en een vruchtbaar cultureel 
klimaat. We zijn trots op onze 
rijke Leidse historie. Tegelijker-
tijd staan we open voor ver-
nieuwing en experimenten. We 
willen maximale vrijheid en on-
dersteuning voor vernieuwende 
makers. 
Kunst- en cultuureducatie zijn 
belangrijk, net als amateurkunst. 
Talent en creativiteit worden zo 
jong mogelijk gestimuleerd. Ook 
stimuleren we kunst in de open-
bare ruimte – dat prikkelt de ver-
beelding, verbreedt de blik van 
mensen en vergroot de aantrek-
kelijkheid van de stad. 
Kunstenaars nodigen inwoners 
en bezoekers uit om de stad en 
het leven met een frisse blik te 
bekijken. 
Met de middelen die we hebben, 
stimuleren we daarom zo veel 
mogelijk creativiteit. Ook bouw-
en we voort op het succes van de 
cultuurmakelaar en de stadspro-
grammeur. Een grote diversiteit 
in cultuur en kunst helpt mensen 
te verbinden, te inspireren en te 
prikkelen. 

    Cultureel aanbod is een basis-
voorziening die voor iedereen 
bereikbaar moet zijn. Dat bete-
kent dat BplusC voldoende bud-
get moet krijgen om in de wijken 
actief te zijn, bibliotheekvesti-
gingen open te houden en een 
breed cursusaanbod aan te 
bieden. Ook andere cultuuraan-
bieders en podia kunnen reke-
nen op steun en ruimte om zo 
een divers en aantrekkelijk cul-
tuuraanbod te garanderen
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nieuwe Kijkhuis belangrijk. Daar 
moet in elk geval tevens plek 
worden gemaakt voor kleinscha-
lige initiatieven en experimenten 
op het vlak van kunst en cultuur.

    De bestaande regels maken 
het voor kunstenaars moeilijk 
vergunningen en subsidies te 
krijgen en om goedkope oefen-
ruimtes te vinden. Deze regels 
moeten eenvoudiger en flexibe-
ler. Daarbij moet het accent 
komen te liggen op faciliteren, 
maatwerk en het bieden van 
meer continuïteit. Een Advies-
commissie Cultuur moet kunste-
naars begeleiden bij het omgaan 
met regels en procedures.

    Eigen initiatief willen we sti-
muleren en ondersteunen. 
Ondernemende burgers, bedrij-
ven, culturele instellingen en 
creatieve ondernemers zijn alle-
maal gebaat bij een gemeente 
die goede voorwaarden schept. 
Regelgeving die aansluit op hun 
praktijk moet aan culturele in-
stellingen de ruimte bieden om 
meer te ondernemen.

    In Leiden ontbreekt het aan 
betaalbare locaties voor (jonge) 
makers van (experimentele) 
kunst en cultuur. Lege winkeleta-
lages en leegstaande panden 
kunnen hiervoor bijvoorbeeld 
heel geschikt zijn. GroenLinks wil 
dat de gemeente samen met 
eigenaren van panden structu-
reel meer mogelijkheden zoekt 
om (jonge) makers extra ateliers, 
expositieruimtes en oefenplek-
ken te bieden, in gemeentelijk en 
niet-gemeentelijk vastgoed.
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criminaliteit, klein en groot, 
wordt daarom hard aangepakt 
in Leiden.

    Cameratoezicht, preventief 
fouilleren, gebiedsontzeggingen 
en samenscholingsverboden 
worden alleen in uitzonderlijke 
situaties gebruikt om de veilig-
heid te vergroten. Waar niets 
anders helpt vinden we camera-
toezicht acceptabel. Dit moet wel 
onderdeel zijn van een breder 
pakket aan maatregelen. Regel-
matige evaluaties moeten nut en 
noodzaak aantonen. De came-
ra’s rond het station moeten 
worden verwijderd.

    Huiselijk geweld komt veel 
voor en moet aangepakt wor-
den. Wachtlijsten bij Veilig Thuis 
moeten worden teruggedron-
gen.

    GroenLinks is voor het legali-
seren van softdrugs. Om illegale 
kweek van wiet en bijbehorende 
overlast aan te pakken komt er 
een gereguleerde wietplantage. 
Dit helpt tevens de kwaliteit van 
de wiet te controleren en is vei-
liger voor de gebruiker. 

    Met het oog op veilig drugs-
gebruik gaat de gemeente het 
toenemende gebruik van lachgas 
monitoren.

    Uitgaan in Leiden moet leuk 
blijven voor zowel het uitgaand 
publiek als omwonenden. Het 
huidige sluitingsbeleid voor de 
horeca werkt voor alle partijen 
goed, daarom blijft het zoals het 
is.

    Inwoners van Leiden moeten 
erop kunnen vertrouwen dat de 
overheid hun privacy beschermt 
en hierop zo min mogelijk in-
breuk maakt. In het digitale tijd-
perk spreekt dit niet vanzelf. De 
gemeente zorgt voor een snelle, 

veilige en effectieve verwerking 
van privacygevoelige gegevens 
en vernietigt deze direct nadat 
ze niet meer nodig zijn voor het 
doel waarvoor ze verzameld zijn. 

    De digitale middelen van de 
gemeente moeten weerbaar zijn 
tegen hackers en virussen. De 
gemeente investeert in veilige 
systemen, onderhoudt deze sys-
temen zorgvuldig en zorgt dat 
haar werknemers weten hoe ze 
moeten handelen.  

    Drones en camera’s van inwo-
ners die gericht zijn op de open-
bare ruimte kunnen een inbreuk 
zijn op de privacy van anderen. 
Daarom maken we heldere 
regels voor het gebruik van der-
gelijke apparaten.

    Extremisme kan ontstaan bij 
iedereen. De gemeente is alert 
op het ontstaan van mogelijk 
gewelddadig extremisme en 
werkt samen met scholen, orga-
nisaties en (buurt)verenigingen 
om extremisme te voorkomen 
en te signaleren. 
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         Veilig samenleven

Leiden wordt steeds veiliger, de 
misdaadcijfers dalen. Daar zijn 
we blij mee en dat willen we 
graag zo houden. Ook houden 
we aandacht voor hoe veiligheid 
nog beter kan. Dit willen we zo-
veel mogelijk met preventieve 
maatregelen doen. We bekijken 
steeds opnieuw wat hiervoor 
nodig is. 
We zetten in op een wijkgerichte 
aanpak. We vinden het belang-
rijk dat Leidenaren zich veilig 
voelen in hun straat en wijk. 
Door te investeren in goed con-
tact tussen buurtbewoners 
onderling en met de politie, 
vergroten we de veiligheid en 
verkleinen we de kans op mis-
daad en overlast.  
We willen dat misdaad wordt 
aangepakt en rechtvaardig wordt 
bestraft. Daarvoor mogen in 
sommige situaties maatregelen, 
zoals cameratoezicht, als onder-
deel van een breder pakket, 
ingezet worden. Burgerrechten 
worden hierbij gerespecteerd. 

    Meer contact tussen buurtge-
noten zorgt voor een gevoel van 
veiligheid en een prettige sa-
menleving. Daarom zetten we 
meer in op wijkgerichte aanpak 
van overlast en kleine criminali-
teit. De netwerken tussen wijk-
bewoners, wijkagenten, 
jongerenwerkers en verzorgers 
worden daarbij maximaal benut 
en verder uitgebouwd.

    Ondermijnende criminaliteit 
raakt ons allemaal. Georgani-
seerde misdaad en fraudeurs 
maken misbruik van onze vrije 
samenleving en hebben geen 
oog voor hun medemens. Dit 
tast de samenleving aan en ook 
ons vertrouwen daarin. Zulke 
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tekort is dit niet voldoende. 
Tegelijkertijd laat de locatie ech-
ter meer woningen toe. Er zijn 
nauwelijks omwonenden en het 
terrein is nu nog gesloten. We 
willen daarom in regionaal ver-
band bepleiten 5000 extra wo-
ningen op deze locatie te 
bouwen, waarvan 2000 sociale 
huurwoningen. Hierbij moet de 
beschikbare ruimte efficiënt ge-
bruikt worden. Uiteraard blijven 
de huidige groene en duurzame 
uitgangspunten in de nieuw-
bouwplannen voor Vliegkamp 
Valkenburg behouden.

    

    Over de opgaves in de Toe-
komstvisie 2027 is de Leidse 
Regio het eens. Maar over de 
vorm waarin de gemeentes in de 
toekomst gaan samenwerken is 
nog geen overeenstemming be-
reikt. Voorlopig is lichte samen-
werking de beste oplossing. Wel 
moet gekeken worden hoe de 
diverse gemeenteraden beter bij 
regionale besluitvorming betrok-
ken kunnen worden. 

    Leiden moet openstaan voor 
fusies met buurgemeenten. Het 
initiatief laten wij aan deze ge-
meenten. 
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         Leiden en de regio

Leiden staat niet op zichzelf. De 
stad vorm het hart van een 
grotere regio en heeft veel voor-
zieningen waar ook mensen in 
de regio gebruik van maken. We 
maken deel uit van een stedelijk 
gebied, samen met aangrenzen-
de gemeenten Katwijk, Teylin-
gen, Oegstgeest, Voorschoten, 
Zoeterwoude en Leiderdorp. 
Al lange tijd werken we in deze 
regio met andere gemeenten 
samen. Daarbij zijn goede resul-
taten geboekt. 
Huisvesting, energiehuishouding 
en klimaataanpassing vragen 
onder meer dringend om af-
stemming tussen gemeenten in 
de regio. Leiden moet hieraan 
meewerken. De Toekomstvisie 
Leidse regio 2027 vormt de in-
houdelijke agenda voor de 
samenwerking.
In dit debat is de positie van 
Leiden als centrumgemeente bij-
zonder.  We  vinden regionale 
samenwerking noodzakelijk en 
staan open voor intensivering 
hiervan. Daarom zoeken we naar 
een formule voor brede samen-
werking. 

    Voor een aantal grote opgaves 
in de nabije toekomst vindt 
GroenLinks regionale samenwer-
king met de Leidse Regio 
noodzakelijk. Met name de wo-
ningbouwopgave en de transitie 
naar een klimaatneutrale stad en 
regio vragen om betere en daad-
krachtiger samenwerking. De 
Toekomstvisie Leidse regio 2027 
vormt de inhoudelijke agenda 
voor de samenwerking.

    Het plan bestaat om op locatie 
Vliegkamp Valkenburg 5000 wo-
ningen te bouwen. Voor het 
terugdringen van het regionale 
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gemeente om te investeren in 
zaken waarvan zowel bewoner 
als bezoeker van de stad profi-
teert: cultuur en de openbare 
ruimte.
    
    Afschaffing van de onder-
grondse precariobelasting in 
2022, een gevolg van landelijk 
beleid, vangen we op met een 
beperkte verhoging van de riool- 
en afvalstoffenheffing. Door la-
gere rekeningen van water- en 
energiemaatschappij nemen 
lasten voor de Leidenaar hier-
door in principe niet toe.

    De prijzen van documenten als 
rijbewijs, paspoort, ID’s en Ver-
klaringen omtrent Gedrag (VOG) 
zijn kostendekkend. De gemeen-
te hoeft hierop geen winst te ma- 
ken. Extra marges wijzen we af.

    Zorggeld blijft zorggeld. De 
rijksmiddelen die we ontvangen 
voor zorg worden ook daaraan 
besteed. De extra middelen, be-
stemd voor een ‘zachte landing’ 
van de sociale decentralisaties, 
verlengen we daarnaast voor 
nog ten minste twee jaar.

    Voor subsidies komt er geen 
nieuwe, algehele nullijn, maar 
een jaarlijkse, trendmatige ver-
hoging. Verstrekte subsidies 
worden beoordeeld op hun doel-
matige inzet. De overige bureau-
cratie rondom verantwoording 
perken we in.

    De Gemeente moet fossielvrij 
gaan boekhouden. Dat betekent 
ook dat zij haar financiële 
partners (zoals bank en pen-
sioenfonds) aanspreekt op in-
vesteringen in olie, kolen en gas.

    We handhaven bij aanbeste-
dingen de eisen met betrekking 
tot sociaal rendement – zoals bij-
voorbeeld het aannemen van 
mensen in de bijstand.
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    Alle inkoop van de gemeente 
wordt duurzaam. Ook gezond-
heidseffecten tellen daarbij mee.

    GroenLinks pleit voor een 
nieuwe vorm van begroten: 
naast financiële implicaties van 
beleidskeuzes op korte termijn 
worden ook de neven- en lange-
termijneffecten berekend en in 
kaart gebracht. Zo begroten we 
behalve financieel ook maat-
schappelijk verantwoord.

    We willen met burgerbegro-
tingen experimenteren: op stad- 
en wijkniveau wordt zeggen-
schap over een deel van het 
budget overgedragen aan 
representatieve groepen van 
bewoners. Lokale betrokkenheid 
en draagvlak voor gekozen be-
stedingsdoelen worden zo 
aanmerkelijk vergroot.

    

4    FINANCIËN
   

GroenLinks is ambitieus, maar 
verliest de realiteit niet uit het 
oog. Dat de gemeente Leiden 
haar financiën op orde heeft is 
voor ons belangrijk. Daarnaast 
willen we dat ze investeert in 
duurzaamheid, creativiteit en 
sociaal beleid. Dat levert een fi-
nancieel gezonde stad op die 
bovendien groen is, eerlijk deelt 
en bruist van vernieuwing en cul-
tuur.
We vinden dat de sterkste 
schouders de zwaarste lasten 
moeten dragen. Bij bezuinigin-
gen beschermen we de zorg, de 
sociale zekerheid en de cultuur-
sector. Daarop bezuinigen wij 
niet. Wij besparen indien nodig 
op uitgaven aan bijvoorbeeld as-
falt en ‘city branding’. Ook kan er 
veel geld bespaard worden op 
bureaucratie in de zorg en maat-
regelen in de sociale zekerheid 
zoals handhaving van de kosten-
delersnorm en de tegenpresta-
tie. 
Kosten voor inhuur van externen 
door de gemeente zijn terug te 
dringen door ambtenaren meer 
zelf te laten doen. Ook kunnen 
we meer besparen door nieuwe 
stappen in digitalisering te zet-
ten. Dit zorgt voor meer ruimte 
voor nieuw beleid.

    Nadat de onroerendezaakbe-
lasting (OZB) de afgelopen vier 
jaar niet is verhoogd, laat 
GroenLinks deze vanaf 2019 
weer met hetzelfde tempo groei-
en als de inflatie.

    De opbrengst uit toeristenbe-
lasting komt nu nog volledig ten 
goede aan de toeristische sector 
zelf, terwijl de gemeente wel kos-
ten maakt. We reserveren een 
deel van de opbrengst voor de 
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