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Inleiding
Voor elkaar! Dat is ons motto voor Leiden en onze politiek. De ChristenUnie wil de komende
jaren verder werken aan een leefbare en groene stad waarin de overheid betrouwbaar en integer
is, en zich ontfermt over mensen die het zelf niet redden. Het zijn de idealen die sinds de
ChristenUnie in 1998 in de Leidse gemeenteraad kwam, onveranderd zijn gebleven.
We geloven dat het goed gaat met Leiden. In onze prachtige stad is het goed toeven. Leiden is
een mooie stad om te zien en te ontdekken, er is veel werk in economische topsectoren en het
voorzieningenniveau van onderwijs, sportvelden, winkels en horeca is hoog. Er zijn veel
organisaties en verenigingen die actief zijn in de stad. Gewoon omdat het onze stad is en we
ons verbonden voelen. Kerken, De Bakkerij, vrijwilligersorganisaties zoals Present, iDoe,
Schuldhulpmaatje en Jobhulpmaatje, maar ook vrijwilligers in het Leidse verenigingsleven laten
zien dat Leiden een stad is waar we er voor elkaar zijn.
In dit verkiezingsprogramma willen we laten zien wat we van waarde vinden. Maar we willen in
dit programma ook laten zien waarom onze idealen in deze stad meer dan ooit van waarde zijn,
wat we met onze idealen voor Leiden willen betekenen, en waarom Leiden een sterke
ChristenUnie nodig heeft:
Een sterke ChristenUnie is nodig omdat in tijden van economische voorspoed te veel
mensen niet meeprofiteren. Duizenden stadsgenoten zijn op het moment van schrijven
afhankelijk van een bijstandsuitkering. Het huidige economisch succes van de stad
betekent niet voor iedereen vooruitgang. Dat moet anders. We mogen dankbaar zijn
voor economische successen, maar tegelijk moet de overheid zorgen voor een lokale
economie waarin iedereen in die successen deelt.
Een sterke ChristenUnie is nodig omdat het nog te vaak niet goed gaat met de uitvoering
van de zorgtaken die de gemeente heeft. In plaats van goede zorg is goedkope zorg
het uitgangspunt geworden. Kinderen en jongeren die afhankelijk zijn van jeugdhulp
staan te vaak op een wachtlijst, waardoor hun probleem alleen maar groter wordt. Te
vaak krijgen ze niet de juiste en passende zorg, of krijgen ze niet genoeg van de juiste
zorg. De gemeente vraagt veel van ouders, familieleden en de sociale omgeving van
kwetsbare mensen, en regelmatig is dat te veel gevraagd. We geloven dat zorg
efficiënter kan, maar goede en passende zorg en aandacht voor mensen moet weer
voorop staan.
Een sterke ChristenUnie is nodig omdat de stad een verandering moet doormaken naar
een duurzame stad. Leiden moet klaar zijn voor een veranderend klimaat, met meer
regen en meer periodes van hitte. Maar Leiden moet ook verantwoordelijkheid nemen
om zelf onderdeel uit te maken van de oplossing voor klimaatverandering.
Een sterke ChristenUnie is nodig omdat de leefbaarheid van de stad in het geding is. De
balans tussen een stad waar gewoond kan worden en waar horeca en evenementen
een proportionele rol spelen staat onder druk. Ook voor de leefbaarheid in de Leidse
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woonwijken buiten de binnenstad is een goede balans niet vanzelfsprekend. Veel
mensen kunnen geen woning vinden door snel stijgende huizenprijzen. Tegelijkertijd
mogen projectontwikkelaars vaak zomaar hun gang gaan met buurtontwrichtende
projecten, waardoor wijken veel te vol worden gebouwd en verstenen. Hierop moet
Leiden actie ondernemen. Juist waar de woningnood hoog is, heeft de gemeente een
taak om de leefbaarheid van de stad en de woonomgeving te beschermen! Het is
ontzettend belangrijk dat de buurten waar mensen wonen fijne, mooie en gezonde
plaatsen zijn. De ChristenUnie vindt dat de moeite waard om voor te werken.
Voor de ChristenUnie is politiek meer dan wat we met de stad willen. U mag ons ook aanspreken
en afrekenen op hoe we politiek bedrijven. Voor ons is politiek ook: samen zoeken naar het
goede. Luisteren naar elkaar. Weten waar je het over hebt, de dossiers goed kennen. Spreken
zonder meel in de mond. Oog hebben voor de noden van een ander, ook als we het niet eens
zijn. Zorgvuldig omgaan met geld. Geen plannen maken die niet betaald kunnen worden. En de
daad bij het woord voegen.
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Hoofdstuk 1: Zorg voor elkaar
Wat vindt de ChristenUnie belangrijk?
We vinden het belangrijk dat in Leiden naar mensen wordt omgezien. Waar dat kan door een
sterk sociaal netwerk, waar dat nodig is door hulpinstanties of de gemeente. De vele vrijwilligers
en vrijwilligersorganisaties in Leiden zijn daar een mooi voorbeeld van.
De ChristenUnie vindt dat de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor de
mensen die het tijdelijk of blijvend zelfstandig niet redden. Wanneer mensen hulp nodig hebben
van de overheid is het van belang om zorg op maat te leveren. Zorg is aandacht geven aan wat
iemand nodig heeft.
Wat de ChristenUnie betreft, geldt op alle terreinen van de zorg: kwaliteit eerst. Nu ligt de
nadruk nog te vaak op de kosten. ‘Kwaliteit eerst’ betekent: geen lange wachtlijsten, indicaties
die recht doen aan de zorg die mensen nodig hebben, vrijheid om zorg te kiezen bij een
aanbieder. Binnen die kaders moet de zorg vervolgens efficiënt worden uitgevoerd.
De ChristenUnie vindt dat kwetsbare jongeren in de jeugdhulp beter moeten worden geholpen.
Doordat geld te belangrijk is geworden, komt het nu te vaak voor dat jongeren moeten wachten
op cruciale zorg, of dat er te kort zorg wordt geleverd. Hoewel de ChristenUnie gelooft dat
uitvoering van de jeugdhulp op den duur mogelijk is met een begrensd budget, mag de kwaliteit
van de zorg nooit door de ondergrens zakken. Ook de overgang van jeugdhulp naar
volwassenenzorg verdient verbetering. Zo blijft goede zorg gewaarborgd, ook na het bereiken
van de leeftijd van 18 jaar.
Leiden is van oudsher een stad van vluchtelingen. Die sociale stad willen we blijven. Dat
betekent dat we mensen opvangen als dat nodig is, maar ook dat we mensen echt welkom
heten in onze stad door samen te werken aan een goede integratie van nieuwe Leidenaren.
Sport en cultuur zijn belangrijk voor ontspanning in deze drukke maatschappij en stimuleren het
onderling contact tussen de inwoners van Leiden. Bovendien is sporten goed voor de
gezondheid. Daarom vindt de ChristenUnie dat sport en cultuur voor iedereen in Leiden
toegankelijk moeten zijn, met extra aandacht voor de mensen die het niet breed hebben.
Wat heeft de ChristenUnie in de afgelopen vier jaar bereikt?
Er is meer geld voor jeugdhulp gekomen;
Er is meer geld voor goede scholing en extra inzet van Jeugd- en Gezinsteams
vrijgemaakt;
Er is een onderzoek in gang gezet of Sociale Wijkteams en Jeugd-en-Gezinsteams de
zorg kunnen leveren die ze nodig vinden en of de verhouding tussen zorgverlening en
administratie in orde is;
Er is een voorstel om werk te maken van eenzaamheidsbestrijding in de stad
aangenomen door de raad;
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Er is een Bed- Bad en Broodopvang voor een humane opvang van uitgeprocedeerde
asielzoekers gekomen.
Jeugd
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dit is een grote opgave, omdat
we het met fors minder geld moeten doen dan voorheen beschikbaar was. Helaas is de
jeugdzorg nu niet zo goed als we zouden willen. Er zijn nog steeds te veel wachtlijsten en wordt
er lang niet altijd de zorg geleverd die kinderen en jongeren nodig hebben. De ChristenUnie
vindt dat de kwaliteit te vaak door de ondergrens is gegaan. Daarom willen we dat de gemeente
duidelijke regels stelt met betrekking tot deze kwaliteit. Ook is de aansluiting van jeugdhulp op
volwassenzorg nog niet goed. De ChristenUnie wil voorkomen dat jongeren alle zorg verliezen
zodra ze 18 worden. Om tot een betere jeugdzorg te komen zijn meer geld en een andere
houding en werkwijze nodig. Gelukkig is dankzij de ChristenUnie het huidige budget al wel
verhoogd, maar het is nog niet genoeg. Daarom moet er geld bij zodat wachtlijsten weggewerkt
kunnen worden, de juiste zorg kan worden geleverd, de aansluiting tussen jeugd- en
volwassenzorg goed kan verlopen en er meer capaciteit voor de verschillende zorgteams komt.
Als het om kwetsbare gezinnen gaat willen we liever problemen voorkomen dan genezen. Veilig
Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, verwaarlozing en kindermishandeling,
moet laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend zijn bij alle inwoners.
Preventie, veiligheid en welzijnswerk horen ook bij een goede jeugdhulp. De ChristenUnie vindt
het daarom belangrijk dat de gemeente, huisartsen, welzijnswerk, jeugd- en (geestelijke)
gezondheidszorg, onderwijs, politie en horeca goed samenwerken. Goed functionerende Jeugden Gezinsteams zijn van groot belang om problemen bij kinderen en jongeren aan te pakken
voordat de problemen onbeheersbaar worden. De gemeente moet daarom zorgen dat deze
teams over goede voorzieningen beschikken. Dit zijn onder meer goede werkplekken en
voldoende training om problemen tijdig te herkennen en gezinnen waar nodig goed te kunnen
helpen en doorverwijzen.
Thuiszorg en mantelzorg
De groep Leidenaren die voor korte of langere tijd afhankelijk is van thuiszorg is heel divers.
Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat de hulp goed is toegesneden op de persoonlijke
situatie van mensen. Dit vraagt ook goed overleg tussen de verschillende zorgaanbieders. De
ChristenUnie vindt het belangrijk dat hulp bij de huishouding betaalbaar blijft. Op dit moment
zijn er regelmatig mensen die vanwege financiële redenen afzien van ondersteuning. Dat kunnen
en willen we niet toestaan.
Mantelzorgers dragen vaak zware verantwoordelijkheden. De overheid heeft op dat gebied de
afgelopen jaren heel veel van mensen gevraagd. Het is dan ook de taak van de gemeente om
mantelzorgers te ondersteunen bij hun werk en te waarderen om hun werk. Financieel mag die
zorgtaak voor hen geen probleem worden. De gemeente moet professionele hulp blijven geven
waar die nodig is. Als mantelzorgers overbelast (dreigen te) raken, moet de gemeente op zoek
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naar passende ondersteuning en de mantelzorger zo snel mogelijk ontlasten. Zo moet de
gemeente het mogelijk maken dat mantelzorgers (tijdelijk) hun zorg kunnen overdragen om
hen een adempauze te geven.
Eenzaamheid is een probleem dat politieke aandacht verdient. De ChristenUnie wil dat de
gemeente beleid maakt en uitvoert, dat bijdraagt aan een sterke samenleving waar mensen zich
geborgen weten in sociale verbanden. Eenzaamheid komt onder ouderen veel voor. Concreet
wil de ChristenUnie dat voorzieningen in de buurt bereikbaar blijven, dat sociale initiatieven
worden ondersteund en dat de openbare ruimte uitnodigt tot ontmoeting. Ook moeten de
mogelijkheden worden onderzocht voor woonvormen waar bijvoorbeeld ouderen en jongeren
samen kunnen wonen. Dat geldt ook voor woonvormen waarin ouderen langer en gezamenlijk
zelfstandig kunnen wonen.
Eenzaamheid komt ook vaker voor onder jongeren en lagere inkomensgroepen. Er zijn in Leiden
meerdere initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan, maar de ChristenUnie wil dat hier meer
werk van gemaakt wordt. Lage taalvaardigheid, die tot sociaal isolement kan leiden, moet actief
worden aangepakt. Waar vrijwilligers hierbij kunnen en willen helpen, moet de gemeente hen
ondersteunen.
Ondersteuning vrijwilligers
De ChristenUnie vindt vrijwilligerswerk erg waardevol voor de stad. Daarom willen we dat er in
het beleid van de gemeente meer aandacht komt voor de waarde van vrijwilligerswerk en de rol
van vrijwilligers. Dit kan bijvoorbeeld door mensen met een uitkering te stimuleren om
vrijwilligerswerk te gaan doen. Daarnaast kan vrijwilligerswerk voor statushouders ook een goed
middel zijn om te integreren. Als de gemeente plannen maakt, bijvoorbeeld over sport of over
wijken, dan wil de ChristenUnie meer aandacht voor de rol die vrijwilligers daarbij spelen en de
vraag hoe de gemeente die vrijwilligers kan ondersteunen. Dat kan door een steunpunt voor
vrijwilligers, waar vrijwilligers uit de hele stad hun vragen kunnen stellen of ideeën voor
verbetering aan de gemeente kunnen voorleggen. Het is goed dat de gemeente voor
vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires een collectieve verzekering heeft
afgesloten. Die wil de ChristenUnie behouden.
Vluchtelingen en integratie
De ChristenUnie vindt dat Leiden als stad van vluchtelingen de verantwoordelijkheid heeft om
mensen op te vangen als dat nodig is. We hebben ons er daarom voor ingezet dat Leiden een
Bed, Bad en Broodopvang voor een humane opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers biedt.
Waar het gaat om mensen met een (permanente) verblijfsstatus is opvang alleen geen
permanente oplossing. Om te werken aan een goede integratie van deze nieuwe Leidenaren
moet de gemeente samenwerken met maatschappelijke organisaties om deze mensen ook
daadwerkelijk welkom te heten in onze stad. Volgens de ChristenUnie gaat het daarbij niet alleen
om het bieden van huisvesting en het verstrekken van spullen, maar vooral om de sociale
activering, zodat nieuwe Leidenaren ook echt onderdeel gaan uitmaken van de samenleving.
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Dak- en thuislozen
De opvang van dak- en thuislozen blijft een belangrijk aandachtspunt voor de ChristenUnie. We
hebben ons ervoor ingezet dat de gemeente daklozen onderdak en eten biedt. Maar we vinden
dat de gemeente meer kan doen dan dat. Opvang is volgens de ChristenUnie geen structurele
oplossing. Dak- en thuislozen hebben perspectief nodig op een beter bestaan. Waar nodig moet
de gemeente deze mensen bij de hand nemen om hun leven weer op de rails te krijgen.
De afgelopen jaren is de opvang voor daklozen verbeterd, maar doordat mensen niet (snel
genoeg) uitstromen raakt de opvang overvol. De afstand tussen opvang en zelfstandig wonen
is nog te groot. De ChristenUnie wil veel meer inzetten op begeleiding van mensen en
doorstroom naar (semi-) zelfstandige woonvormen zoals sociale pensions. Dat geeft mensen
perspectief en leidt ook tot voldoende ruimte in de daklozenopvang. Ook moet samen met de
woningcorporaties gekeken worden naar omklapwoningen. Met omklapwoningen wordt
voorkomen dat mensen met een huurachterstand op straat worden gezet en kunnen ze in een
sociale huurwoning blijven wonen terwijl ze onder begeleiding kunnen werken aan hun
schuldenprobleem.
Ook bij de hulp aan daklozen is een persoonlijke aanpak belangrijk. Sommige mensen hebben
enkel financiële problemen, maar anderen hebben daarnaast een psychische stoornis of kampen
met een verslaving. De ChristenUnie vindt dat mensen die in de opvang zitten, een persoonlijk
plan en persoonlijke begeleiding moeten krijgen om hun situatie te verbeteren.
Sport
Sport is een goede manier om mensen uit alle lagen van de Leidse maatschappij met elkaar in
contact te brengen. Bovendien is sporten gezond: het helpt bij het bestrijden van overgewicht,
dat ook onder de Leidse jeugd een probleem is. Volgens de ChristenUnie verdient breedtesport
daarom volop gemeentelijke steun. De ChristenUnie ziet het echter niet als taak van de
gemeente om belastinggeld te steken in topsport. Om te zorgen dat ook de kleinere kinderen
voldoende mogelijkheden hebben om te bewegen wil de ChristenUnie niet bezuinigen op de
speelplekken, maar blijven zorgen voor genoeg en groene speelplaatsen. Ook vindt de
ChristenUnie het belangrijk dat kinderen op school al in een vroeg stadium kennis maken met
de verschillende sporten. Kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen kunnen wat
de ChristenUnie betreft rekenen op de gemeente om bijvoorbeeld de contributie te betalen. De
gemeente moet die mogelijkheid actief bij scholen en ouders bekend maken.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouderen en mensen met een handicap voldoende
mogelijkheden krijgen om te sporten en bewegen. We zijn daarom voorstander van zogenaamde
‘beweegtuinen’. Dit zijn beweegtoestellen in een beweegvriendelijke buitenruimte, waardoor
mensen met een rolstoel of rollator gemakkelijk kunnen bewegen. De hele openbare ruimte in
de stad en in de wijken moet zo zijn ingericht dat jong en oud, met of zonder beperking, van
de openbare ruimte gebruik kan maken.
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Het is belangrijk dat de publieke ruimte voor sporten in de stad zo eerlijk mogelijk wordt
verdeeld. Als dat nodig is kan de gemeente sportvelden herverdelen, bijvoorbeeld door
sportclubs samen te laten werken. Zo kan ruimte effectief worden benut voor de sporten waar
meer ruimte nodig is en blijven sportvelden niet onnodig onbespeeld.
De ChristenUnie vindt dat de gemeente geld moet vrijmaken voor de nieuwbouw van de ijshal.
Voor de meerkosten voor een grotere variant (333-meterbaan) is een bijdrage van cofinanciering
(zoals door regiogemeenten) wenselijk.
Cultuur
Cultuur is belangrijk voor mensen om te ontspannen en hun horizon te verbreden. Ook in het
culturele domein is het rijke Leidse verenigingsleven zichtbaar. De ChristenUnie wil geen verdere
bezuinigingen op de bestaande bibliotheekvoorzieningen en de muziekschool. Wij vinden het
belangrijk dat alle kinderen in Leiden de mogelijkheid hebben om zich te leren uitdrukken in
muziek, dans en andere creativiteit. Net als bij sport wil de ChristenUnie daarom dat de
muziekschool, de bibliotheek, theaters en musea ook toegankelijk zijn voor kinderen uit minder
bedeelde gezinnen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er een gevarieerd en kwalitatief
goed aanbod is. Dit zet ons als stad goed op de kaart. Subsidies moeten worden gericht op het
kunnen aanbieden van kwalitatief goede programma’s en het geven van ruimte aan nieuw
talent. Cultuursubsidies zijn wat de ChristenUnie betreft niet bedoeld voor commerciële
evenementen. Ten slotte kan kunst de openbare ruimte verrijken. Daarbij vindt de ChristenUnie
het wel belangrijk dat het de openbare ruimte ook echt mooier maakt en dat de kunst past in
de buurt of wijk.

Concreet wil de ChristenUnie
structureel voldoende geld voor jeugdhulp met goede zorg zonder wachtlijsten;
mantelzorgers ondersteunen door de mogelijkheid van vakantie en tijdelijke
adempauze;
meer tussenvormen van wonen zodat dak- en thuislozen perspectief in hun leven
krijgen door re-integratie in de maatschappij;
in beleid rekening houden met eenzaamheid op wijk, buurt en straatniveau;
vormen van levensloopbestendig wonen ondersteunen;
betere samenwerking met maatschappelijke organisaties om sociale activering van
mensen met een (permanente) verblijfsstatus te bevorderen;
een steunpunt voor vrijwilligers waarmee de gemeente vrijwilligerswerk ondersteunt
en vraag en aanbod verbindt;
beweegtuinen voor ouderen en mensen met een handicap;
nieuwbouw van de ijshal;
geen verdere bezuinigingen op bibliotheekvoorzieningen en de muziekschool.
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Hoofdstuk 2: Een leefbare en groene stad
Wat vindt de ChristenUnie belangrijk?
Leiden is een prachtige stad waar veel mensen willen wonen. De druk op de woningmarkt is
daardoor groot. Huizenprijzen schieten omhoog. Daar moet de gemeente op inspelen door waar
mogelijk woningen te bouwen, met prioriteit voor starterswoningen en gezinswoningen.
Tegelijkertijd moet de gemeente de leefbaarheid van de stad bewaken: er zit een grens aan
hoeveel er gebouwd kan worden. De ChristenUnie vindt dat de leefbaarheid van de binnenstad
en de woonwijken voorop moet staan. We vinden dat de gemeente zich moet inzetten om iets
te doen aan de woningnood, maar niet ten koste van alles. De gemeente moet oog houden voor
leefbare buurten waar ruimte is voor groen en waar rekening gehouden wordt met verkeersdruk
en kwaliteit van de leefomgeving. Ook in de binnenstad moet gewoond kunnen worden. De
ChristenUnie vindt dat horeca en evenementen de bewoonbaarheid van de binnenstad te veel
onder druk zetten.
Duurzaamheid heeft voor de ChristenUnie een hoge prioriteit. De gemeente moet zelf duurzaam
zijn en is verantwoordelijk voor een duurzamere stad, met duurzaam vervoer en goede
luchtkwaliteit.

Vergroening

en

de

reductie

van

uitstoot

en

afval

horen

bij

die

verantwoordelijkheid. Naast dat Leiden een duurzame stad moet zijn, moet de gemeente ook
voorbereid zijn op de effecten van klimaatverandering. Deze effecten zijn niet beperkt tot de
gemeentegrens. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat goed wordt gekeken naar de
mogelijkheden van een regionale aanpak.
Wat heeft de ChristenUnie in de afgelopen vier jaar bereikt?
De gemeente heeft toegezegd de verordeningen over wonen, zoals die over louche
verhuurbureaus, verkamering en commerciële verhuur (Airbnb) meer te gaan
handhaven;
Door een voorstel van de ChristenUnie komen er regels voor projectontwikkelaars. Zij
moeten voortaan laten zien hoe ze bij hun plannen rekening hebben gehouden met de
kwaliteit van het ontwerp, duurzaamheid, de inpasbaarheid in de buurt, verkeersdruk,
de kwaliteit van de openbare ruimte en de betrokkenheid van de buurt bij de
planontwikkeling;
Het aantal sociale woningen binnen de singels blijft op niveau om gevarieerde bewoning
van de binnenstad te bewaken;
Het einde van de Haarlemmerstraat wordt een groen voetgangersgebied in plaats van
een autoweg;
Er is een gebalanceerd horeca- en evenementenbeleid met oog voor de leefbaarheid
van de binnenstad en de woonwijken opgesteld, met de toezegging dat er ook
gehandhaafd zal worden.
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2.1 Een goed woonklimaat
Een binnenstad in balans
Leiden heeft een levendige binnenstad die veel te bieden heeft en veel publiek trekt. De
binnenstad is echter ook de woonwijk voor veel Leidenaren. Bewoning zorgt voor een goede
sociale veiligheid en mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de omgeving. De
ChristenUnie vindt dat de bewoonbaarheid van de binnenstad teveel onder druk staat door
horeca en evenementen. De ChristenUnie zet zich daarom nadrukkelijk in voor een goede balans
tussen evenementen, winkels, toerisme, horeca en bewoning. Een rusteloze 24 uurs-economie
doet Leiden geen goed. Dat betekent dat de gemeente de afspraken met bewoners over
evenementen en horeca moet nakomen. De binnenstad kent veel gezellige horeca. Het huidige
aanbod is wat de ChristenUnie betreft voldoende. Aan uitbreiding van de horeca in de
binnenstad moet de gemeente niet meewerken. Niet alleen vanwege mogelijke overlast, maar
ook om de binnenstad als winkelgebied te kunnen behouden.
De afgelopen periode is er mede door de ChristenUnie werk gemaakt van wonen boven of in
leegstaande winkels. Dat is belangrijk, omdat bewoning van de binnenstad zorgt voor sociale
cohesie, veiligheid en leefbaarheid. Maar op dit vlak is nog meer winst te halen. Zo kan het
college scherper zijn in het aangeven van kansrijke en kansarme winkellocaties. Bij locaties die
niet (meer) geschikt zijn om als winkel te worden gebruikt moet actiever ingezet worden op de
omvorming van commercie naar woondoeleinden, bijvoorbeeld op het einde van de
Haarlemmerstraat. In het stationsgebied plant de gemeente nu veel winkels en kantoren. Wat
de ChristenUnie betreft moet ook daar juist meer ruimte voor woningen komen. Tegelijkertijd
moeten juist die winkelgebieden en het winkelaanbod die Leiden uniek maken, behouden
blijven. De ChristenUnie zal zich daarom blijven inzetten voor (het behoud van) de kleine
winkeliers in de stad. Dit betekent dat de gemeente investeert in een herkenbaar
kleinwinkelgebied en hier in de promotie van de stad nadrukkelijk aandacht voor heeft.
Evenementen
De laatste jaren is de binnenstad steeds populairder geworden als locatie voor allerlei
evenementen. Bij de bepaling van het aantal evenementen, het karakter van die evenementen
en het geluidsvolume van die evenementen moet meer rekening worden gehouden met de
bewoners van de binnenstad. In een dichtbebouwde, kleinschalige en historische binnenstad
zoals Leiden heeft, is het precaire evenwicht snel verstoord.
Voor veel zaken rondom de leefbaarheid heeft de gemeente al regels, maar aan handhaving
van die regels schort het vaak. Ook wijkt de gemeente zelf soms zomaar af van gemaakte
afspraken, zoals het geval was met Leiden Culinair en de viering van 3 oktober op de Kaasmarkt.
De ChristenUnie wil zich hardmaken voor een betrouwbare overheid die toeziet op de naleving
van de (mede) door haar opgestelde regels rondom leefbaarheid, en die zich zelf ook aan die
regels houdt.
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Misstanden en risico’s op de woningmarkt
In de afgelopen periode heeft de gemeenteraad, mede op initiatief van de ChristenUnie,
verordeningen gemaakt voor een eerlijkere woningmarkt. In deze verordeningen zijn regels
opgesteld over eerlijke verhuurbemiddeling, het tegengaan van buurtoverlast door verkamering
(het opdelen van een woning in verschillende nieuwe appartementen of kamers) en de
beperking van de verhuur van particuliere woonbestemmingen voor toeristen (bijvoorbeeld via
Airbnb). Helaas worden deze regels nu nog niet gehandhaafd door gebrek aan politieke wil bij
andere partijen. Dit moet veranderen. Er moet geld bij zodat de overlast ook echt wordt
teruggedrongen en de gemeente de door haar opgestelde regels ook handhaaft.
Parkeren
Leiden is niet gebouwd op auto’s en parkeren. Er is weinig ruimte voor parkeerplaatsen, en ze
voegen ook niets toe aan het aanzicht van de stad. Het huidige betaald-parkeren beleid en de
bestaande parkeernormen (aantal auto’s per huishouden) moeten worden gehandhaafd om het
parkeerprobleem beheersbaar te houden. Pas als het autogebruik echt afneemt en er
aanvullende maatregelen worden genomen, kan hierin verandering komen. Anders neemt het
parkeerprobleem alleen maar toe. Waar parkeerplaatsen ondergronds gaan, kan het blik van
straat en wil de ChristenUnie de openbare ruimte vergroenen.

Concreet wil de ChristenUnie
horecaregels, openingstijden en het evenementenbeleid strikter en consistenter
handhaven;
bij de herziening van het evenementenbeleid kritisch kijken naar geluidsnormen,
locaties, aantal bezoekers en frequentie van evenementen;
louche bemiddelingsbureaus op de woningmarkt en overlast door Airbnb strenger
tegengaan;
overlast door verkamering tegengaan door quota per wijk op te stellen;
parkeerplaatsen die ondergronds gaan, bovengronds vergroenen.

2.2 Bouwen is maatwerk
Stationsgebied
Het stationsgebied wordt de komende jaren flink op de schop genomen. De ChristenUnie is altijd
voorstander geweest van het opknappen van het stationsgebied, maar vindt dat er meer oog
moet zijn voor de schaal van de stad, de bouwkwaliteit en een goede en groene openbare
ruimte. Grote betonnen flats en kantoortorens passen niet in of pal naast de Leidse binnenstad.
Dat betekent dat bij de plannen in het stationsgebied die nog ontwikkeld worden de
bouwhoogtes en bouwvolumes beperkt moeten blijven.
Het stationsgebied is een belangrijke entree van de stad. De ChristenUnie wil dat de gemeente
zich inzet om het vervoer naar de binnenstad met kleinere, duurzame bussen te organiseren.
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Zo kan de route naar de binnenstad worden opgeknapt en leefbaarder en aantrekkelijker worden
gemaakt.
Voldoende woonruimte
De gemeente heeft, met steun van de ChristenUnie, de afgelopen tijd veel gebouwd om het
tekort aan studentenkamers tegen te gaan. De ChristenUnie vindt dat het nu tijd is om startersen gezinswoningen prioriteit te geven, zowel bij koopwoningen als bij huurwoningen. Dat
bevordert ook de doorstroom en geeft net afgestudeerden en andere starters meer kansen om
in Leiden te blijven wonen. Ook is er een duidelijke behoefte aan meer levensloopbestendige
woningen; daar wil de ChristenUnie ook prioriteit aan geven.
De ChristenUnie wil het niet alleen aan de markt overlaten, maar wenst ook dat de gemeente
ook actief beleid voert om leegstaande kantoren en winkels naar woonruimte om te zetten.
Waar stichtingen zich inzetten voor woningbouw voor specifieke groepen, bijvoorbeeld voor
werkende jongeren, ondersteunt de gemeente hen waar dat kan. Zo werken gemeente en markt
samen om te zorgen voor meer woningen.
Wonen in de stad mag geen privilege worden, maar moet toegankelijk zijn voor alle lagen van
de bevolking, dat betekent dat er voldoende (sociale) huurwoningen in de stad moeten blijven.
De ChristenUnie wil ook in de binnenstad graag dat alle lagen van de bevolking door elkaar
wonen, daarom moet sociale woningbouw ook in de binnenstad staan.
Passende nieuwbouw…
Voor alle nieuwbouw en grote renovaties geldt dat we zuinig moeten zijn op het monumentale
karakter van de binnenstad en de leefbaarheid van de wijken in het oog moeten houden. Het
schaarse groen moet worden gespaard of in de directe omgeving worden gecompenseerd.
Nieuwe bouwplannen moeten passen bij de schaal en uitstraling van de buurt. Hierbij moet de
gemeente ook goed letten op de verkeersdruk in de wijk. Het opknappen van wijken en buurten
dient met respect voor de historie, de sociale structuur en de portemonnee van de zittende
bewoners te gebeuren.
…ook door projectontwikkelaars
Veel

bouwprojecten

in

de

stad

worden

uitgevoerd

door

private

partijen

zoals

projectontwikkelaars. Het is goed dat ook commerciële partijen kunnen bijdragen aan voldoende
woningbouw, maar ook voor hen gelden de regels. Nu stelt de gemeente doorgaans nog te
weinig eisen aan bouwprojecten. Juist waar commerciële partijen bouwen in de stad, vindt de
ChristenUnie dat de gemeente het publiek belang moet verdedigen. Daarom moet de gemeente
meer eisen stellen aan private bouwers. Dit kan door bij ieder project duidelijke voorwaarden te
formuleren over de kwaliteit van het ontwerp, de inpassing in de buurt, duurzaamheid en
verkeersafwikkeling. We willen bijvoorbeeld dat projectontwikkelaars de buurt waar ze bouwen
ook vergroenen. Ook wil de ChristenUnie dat commerciële partijen, waar zij bouwen, investeren
in de openbare ruimte van de buurt.
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Omdat Leiden een van de dichtstbevolkte gemeenten van Nederland is, zijn er binnen de
stadsgrenzen nog maar weinig ontwikkellocaties voor nieuwbouw over. Gezien de grote vraag
naar woningen in de hele regio vindt de ChristenUnie dat de woningbouwopgave samen met de
regiogemeenten moet worden ingevuld, ook waar dit studentenhuisvesting betreft.

Concreet wil de ChristenUnie
leegstaande kantoor- of winkelruimte verder benutten voor woningen;
duidelijke regels voor commerciële bouwers en projectontwikkelaars, om er voor te
zorgen dat bouwprojecten passen in de wijk en er rekening wordt gehouden met
de openbare ruimte;
een goede inrichting van de openbare ruimte van het nieuwe stationsgebied;
kiezen voor starters- en gezinswoningen en levensloopbestendige huizen.

2.3 Een duurzame stad; een groene en gezonde leefomgeving
Vergroening!
Een groene stad en groene buurten zijn van groot belang voor een fijne leefomgeving. Groen in
de stad is echter ook duurzaamheid bij uitstek: het haalt verontreiniging uit de lucht en zorgt
voor een goede afvoer van regen. Groen is goed voor het welzijn van mensen, voor ontspanning
en de stad wordt er mooier van. Groen is vaak het thuis van allerlei dieren die ook thuis horen
in de stad en belangrijk zijn voor de biodiversiteit.
De ChristenUnie wil een radicale vergroening van de versteende stad. Het stadsbestuur heeft
de afgelopen jaren bij herinrichtingen te weinig gedaan aan vergroening. De ChristenUnie ziet
juist veel kansen voor groen in de stad. Er is ruimte voor stadsparken op de ondergrondse
parkeergarages aan de Lammermarkt en Garenmarkt. Er is ruimte voor groen op de vele platte
daken van gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente en de woningcorporaties. Er is ruimte
voor geveltuinen en meer bomen in de stad. Ook vindt de ChristenUnie dat het project
Singelpark groener kan. Er worden vele miljoenen aan het Singelpark uitgegeven. We vinden
dat van dit geld de stad ook echt groener moet worden, en dat het Singelpark niet beperkt moet
blijven tot een marketingproject waar het geld vooral naar bruggen en promotiecampagnes
gaat. Daarnaast vindt de ChristenUnie dat plastic kunstgras in de stad geen goede vervanging
is voor echt gras. Hier en daar kan een kunstgrasveld een oplossing zijn voor sportverenigingen,
maar de gemeente moet zich veel meer inspannen voor echt gras, zeker waar het speelplaatsen
in de openbare ruimte betreft.
Het reeds bestaande groen moet veel beter worden beschermd. De ChristenUnie vindt het
onverteerbaar dat voor de Rijnlandroute 9.000 bomen gekapt moeten worden en heeft zich hier
tot het einde tegen verzet. Ook in de wijken, bijvoorbeeld in Nieuw Leyden, het Houtkwartier,
Leiden Noord en veel andere plekken in de stad is de gemeente niet zuinig omgesprongen met
het schaarse groen. Dat is ook te zien in het zogenaamde bomenfonds, waar de gemeente geld
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in moet storten voor iedere boom die wordt gekapt. Met dit geld moet het groen worden
gecompenseerd. Het bomenfonds wordt echter steeds voller en de Leidse straten worden
langzaam maar zeker steeds grijzer. Dat moet stoppen!
Duurzaamheid en afval
Een groenere stad is ook nodig om een duurzame stad te zijn. Voor de ChristenUnie betekent
een duurzaam Leiden dat de stad is voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering, maar
ook zelf wil werken een duurzame energie, duurzaam gebruik van grondstoffen en de beperking
van afval.
Door klimaatverandering zal er in de toekomst in kortere periodes grote hoeveelheden regen
zijn en zullen ook zeer warme periodes vaker voorkomen. Leiden moet daar rekening mee
houden bij de inrichting van de stad. Dat betekent meer groen, voor de goede opvang van
regenwater en het tegengaan van hittestress. Ook de waterhuishouding moet worden verbeterd
voor een klimaatbestendige stad.
Duurzaamheid is meer dan groen. De ChristenUnie wil dat de gemeente zich inzet om, samen
met de regio, een duurzame stad te zijn die klaar is voor de klimaatuitdagingen van de toekomst
zodat de stad ook voor volgende generaties leefbaar blijft. Dit vraagt om een energietransitie
waarin nieuwbouw niet meer op aardgas wordt aangesloten en waarin de hele stad conform
landelijke afspraken uiterlijk in 2050 van het gas af is. Alternatieve energieopwekking in een
historische stad als Leiden is niet eenvoudig, maar waar zich mogelijkheden voordoen voor
duurzame en lokale energieopwekking, bijvoorbeeld door zonne- en windenergie (denk aan
zonnepanelen in de vorm van klassieke dakpannen), gaat de gemeente actief aan de slag om
dit mogelijk te maken voor particulieren en bedrijven in de stad. Omdat een energietransitie
grote gevolgen kan hebben voor bewoners en hun energierekening wil de ChristenUnie dat de
gemeente de regionale en landelijke ontwikkelingen op dit vlak niet afwacht maar al actief
mogelijke problemen en oplossingen in kaart brengt en hiermee in de begroting ook rekening
houdt. Uitgangspunt is daarbij een betaalbare energierekening voor alle Leidenaren. De
gemeente stimuleert verduurzaming van woningen door leningen te geven voor bijvoorbeeld isolatieen energiemaatregelen in huis.

Afvalscheiding is een makkelijke manier om betrokken te zijn bij verduurzaming. De gemeente
moet zorgen voor voldoende mogelijkheden voor mensen om hun afval te scheiden waar dat
bewezen duurzaamheidswinst oplevert. Als het achteraf scheiden van het afval effectiever en
efficiënter is, moet de gemeente daarvoor kiezen. Inwoners die zich willen inzetten voor
duurzame (afval-)projecten in de stad moeten door de gemeente worden ondersteund. Denk
bijvoorbeeld aan projecten die afval verminderen zoals de verpakkingsvrije winkel en
reparatiecafés waar kapotte elektronica een tweede leven krijgt in plaats van weggegooid te
worden.
Voor dit alles geldt dat de gemeente zelf ook het goede voorbeeld moet geven, bijvoorbeeld
door zelf duurzaam en fairtrade in te kopen en aan verdere afvalreductie te werken.
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Concreet wil de ChristenUnie
vergroening en verduurzaming van Leiden door:
–

stadsparken op de Lammermarkt en de Garenmarkt,

–

groene daken op gemeentelijke gebouwen en huizen van de
woningcorporaties,

–

behoud van openbaar groen in de woonwijken,

–

een veel actievere en consequentere herplanting na kap,

–

bescherming van het nog resterende groen rondom de stad,

–

echt gras in plaats van kunstgras,

–

een klimaatbestendige stad;

gunstige leningen voor de verduurzaming van woningen;
een toekomstplan voor duurzame warmte, energiebesparing en aardgasloze
woningen en wijken, samen met netbeheerders en woningcorporaties;
duurzaam en eerlijk inkopen door de gemeente: 100% duurzame energie uit
Nederland en fairtrade.

2.4 Veilig en minder vervuilend vervoer
Terugdringen autoverkeer
In en om Leiden is te veel autoverkeer. Dat is niet duurzaam en zeker onze binnenstad is daar
niet op gebouwd. Om Leiden goed bereikbaar te houden wil de ChristenUnie graag
vervoersmiddelen stimuleren die de stad en het milieu ontzien: de fiets en schoon openbaar
vervoer. Het autoverkeer in de binnenstad moet beperkt blijven tot bestemmingsverkeer.
Doorgaand verkeer moeten om de stad heen geleid worden en bezoekers kunnen parkeren in
de nieuwe parkeergarages op de Lammermarkt of Garenmarkt. Naast het ontmoedigen van
autoverkeer vindt de ChristenUnie het belangrijk om te zoeken naar goede verkeersoplossingen
om de binnenstad heen. De Rijnlandroute is hiervoor geen oplossing. Daarom heeft de
ChristenUnie zich jarenlang verzet tegen deze niet duurzame en niet groene variant.
Om genoeg geld te kunnen verdienen met de parkeergarages is de gemeente Leiden een
campagne begonnen om regiobewoners te verleiden met de auto naar Leiden te komen. Dit is
de wereld op zijn kop. We moeten werken aan een stad met minder in plaats van meer
autoverkeer! Zeker voor bezoekers uit de buurgemeenten, die vaak prima op de fiets kunnen
komen.
Minder uitlaatgassen
Het terugdringen van het autoverkeer is nodig voor de leefbaarheid, volksgezondheid en
uiteindelijk ook de bereikbaarheid van Leiden. CO2-reductie en verlaging van andere uitstoot
zoals fijnstof en NOx (stikstofoxiden) moeten volgens de ChristenUnie standaard een onderdeel
worden van gemeentelijke vervoersplannen. De ChristenUnie wil de bestaande milieuzones
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uitbreiden en ook oude dieselauto’s weren uit de binnenstad. De gemeente moet ook
onderzoeken of de zeer vervuilende tweetaktmotoren in brommers en scooters sneller kunnen
worden geweerd van de straat. De ChristenUnie vindt dat de gemeente een actief beleid moet
gaan voeren op snelheidsverlaging in de binnenstad en op de singels. Om dit te bereiken moet
de gemeente bestaande juridische of reglementaire obstakels wegnemen. De mogelijkheden
voor het plaatsen en gebruik van elektrische oplaadpunten moeten beter onder de aandacht
van bewoners worden gebracht. Ook moet de gemeente een aantal locaties op uitvalswegen in
kaart brengen waar snellaadstations voor elektrische auto’s kunnen komen.
Stimuleren fietsverkeer
Leiden is bij uitstek een fietsstad. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er voldoende
fietsparkeergelegenheid is, vooral bij stations. Dit betreft zowel gratis als betaalde stalling. De
ChristenUnie wil zo onder andere dat de gratis bewaakte stalling aan de zeezijde van het station
open blijft om fietsparkeerproblemen op en nabij het plein aan de zeezijde te voorkomen. Ook
bij station Lammenschans moeten er meer fietsparkeermogelijkheden komen, en zowel bij
Lammenschans als de Vink moet de kwaliteit van de stallingen verbeterd worden Dit alles helpt
ook bij het terugdringen van fietsendiefstal. Diefstal blijft een groot probleem, en verdient de
volste aandacht van de politie. Goede verlichting van de fietsenstallingen is daarbij van groot
belang.
De ChristenUnie wil concreet werk maken van onveilige verkeerssituaties voor fietsers, vooral
rond scholen en het stationsgebied. Het is belangrijk dat de gemeente hierbij probleemgericht
handelt: de gevaarlijkste plaatsen moeten het eerst worden aangepakt.
Goed openbaar vervoer
Openbaar vervoer is belangrijk om het autoverkeer terug te dringen, maar ook voor de mobiliteit
van bijvoorbeeld ouderen en de bereikbaarheid van wijken. De ChristenUnie wil in de nieuwe
OV-plannen aandacht voor duurzaam openbaar vervoer en een goede bereikbaarheid van de
binnenstad en de verschillende woonwijken. Dat betekent dat bussen en busjes met lagere of
geen CO2-uitstoot zwaar wegen in toekomstige busvervoeraanbestedingen. De ChristenUnie wil
dat voor de bussen in de binnenstad een concept met kleinere busjes wordt uitgewerkt, om de
verkeersveiligheid en leefbaarheid van de binnenstad te vergroten.
Ook het treinverkeer is een belangrijke schakel in het vervoer van en naar Leiden. De
ChristenUnie is er ontevreden over dat de spoorverdubbeling naar Utrecht er nog altijd niet is.
De inzet van de gemeente moet zijn om dat in de komende periode te realiseren.
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Concreet wil de ChristenUnie
alternatieven voor autoverkeer actief stimuleren;
uitbreiding van de milieuzones;
verlaging van de maximumsnelheid in het centrum en op de singels waar mogelijk;
hoogwaardig openbaar vervoer dat duurzaamheid vooropstelt, met goede
verbindingen tussen de wijken en het centrum;
voldoende en verlichte fietsparkeermogelijkheden bij Leiden Centraal, Leiden
Lammenschans en De Vink;
de aanpak van fietsendiefstal hogere prioriteit geven;
een spoorverdubbeling naar Utrecht.
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Hoofdstuk 3: Investeren in werk en onderwijs
Wat vindt de ChristenUnie belangrijk?
Het gaat voor veel mensen economisch goed in Leiden. De toeristische sector, het Bio Science
Park en het hoger onderwijs leveren banen op en hebben zowel nationaal als internationaal
succes. Daar mogen we trots op zijn en de ChristenUnie wil zich voor deze sectoren blijven
inzetten. Toch maakt de ChristenUnie zich ook zorgen. Er zijn veel mensen in Leiden die niet
van het economische succes profiteren. Leidenaren die praktisch en ambachtelijk geschoold zijn
en nieuwe Nederlanders vinden veel vaker geen werk in Leiden en zijn vaker afhankelijk van
hun sociale omgeving en de overheid. Onze economie heeft vakmensen heel hard nodig. Het
zijn de gouden handen van Nederland die de economie draaiende houden De ChristenUnie wil
zich daarom inzetten voor een brede arbeidsmarkt met banen voor academisch én praktisch
geschoolde Leidenaren. Veel MBO-studenten worden onvoldoende begeleid en maken mede
daardoor

hun

opleiding

niet

af.

De

ChristenUnie

wil

samen

met

bedrijven

en

onderwijsinstellingen in de regio werken aan een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.
Economisch succes is voor de ChristenUnie niet alleen af te meten aan hoeveel banen er zijn en
hoeveel geld er wordt verdiend, maar ook aan de mate waarin iedereen mee kan doen en
meeprofiteert.
Wat heeft de ChristenUnie in de afgelopen vier jaar bereikt?
Winkels in de wijken en buurtwinkels zijn behouden en hun sociale functie is nu
vastgelegd in gemeentelijk beleid. Deze winkels worden nu niet langer als kansloos
beschouwd door het college;
Het college moet nu werk maken van het verminderen van schooluitval op het MBO;
De gemeente kijkt nu kritisch naar de eigen incassopraktijk, en met ondernemers in de
stad wordt het gesprek aangegaan over een socialer schuldbeleid;
Er is beleid voor het behoud van de kleine winkeliers voor Leiden tot stand gekomen.
Economie
Een gezonde lokale economie is een economie waar banen zijn in verschillende sectoren voor
verschillende opleidingsniveaus. De groei van het aantal banen in Leiden is onvoldoende voor
mensen met een praktische opleiding. Leiden heeft te veel mensen die graag zouden willen
werken, maar waarvoor geen of onvoldoende werk is. De gemeente maakt geen banen, maar
voert wel economisch beleid. De ChristenUnie vindt dat in het economisch beleid niet te eenzijdig
moet worden ingezet op de kenniseconomie. De overheid moet ook ruimte maken voor
ambachtelijke en praktische economische sectoren, bijvoorbeeld in het midden- en kleinbedrijf
en de maakindustrie. Dat betekent dat er voldoende ruimte moet zijn voor bedrijvigheid en voor
zelfstandige winkeliers, vakmensen en andere ondernemers. Dat kan de gemeente doen door
te zorgen voor hoogwaardige en leefbare bedrijventerreinen, waar geïnvesteerd wordt in een
goede openbare ruimte. Door te zorgen voor ondersteuning voor zelfstandige winkeliers laat
Leiden zien wat voor unieks de stad op winkelgebied te bieden heeft. Grote ketens mogen niet,
zoals in het verleden is gebeurd, gesubsidieerd worden om zich in Leiden te vestigen. Een uniek
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winkelaanbod is een veel beter onderscheid ten opzichte van andere winkelsteden en zorgt voor
een diverse economie. De koopzondagen zetten de zelfstandige winkeliers op achterstand. Zij
kunnen vaak niet opbrengen om zeven dagen per week open zijn. Bovendien maken de
koopzondagen sociale waarden, zoals tijd om samen door te brengen, ondergeschikt aan
economische waarden. Om het unieke winkelaanbod in de stad te beschermen moet het aantal
koopzondagen

worden

teruggebracht. De

ChristenUnie

verzet

zich

tegen

verplichte

zondagsopenstellingen. Naast dat dit winkeliers beschermd gaat het de jachtige 24uurseconomie tegen.
Werk en de Participatiewet
In Leiden zijn duizenden mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering, ondanks economisch
succes in de stad. Als sinds 2010 groeit het aantal mensen in de bijstand ieder jaar. Naast de
economische inzet om die groei te stoppen (zie paragraaf economie) moet de gemeente mensen
die in de bijstand zitten veel beter helpen om weer aan het werk te komen. Dat doet de
gemeente via de Participatiewet. Daarvoor biedt de Participatiewet diverse manieren. Deze
manieren werken nog onvoldoende in Leiden. De ChristenUnie vindt dat de duizenden
Leidenaren die niet meeprofiteren van economisch succes moeten kunnen rekenen op de
overheid. Er moet een actieplan komen om mensen uit de bijstand te helpen. Daarvoor moet
worden onderzocht hoe de vaardigheden van mensen ingezet kunnen worden op de
arbeidsmarkt, en hoe we mensen die dat nodig hebben kunnen helpen extra vaardigheden aan
te leren. Bij de uitvoering van de Participatiewet moet de gemeente niet uitgaan van
wantrouwen en niet tegenover mensen gaan staan. De gemeente moet naast mensen staan, en
kijken wat mensen nodig hebben om mee te doen in de stad. Waar mensen vertrouwen
beschamen en misbruik maken van regelingen of frauderen, moet de overheid optreden. Fraude
ondermijnt het draagvlak voor sociale regelingen.
Binnen de instrumenten van de Participatiewet moet worden voorkomen dat mensen voor hun
uitkering door bedrijven worden gebruikt voor regulier werk. Dat voorkomt verdringing op de
arbeidsmarkt. Ook vindt de ChristenUnie dat mensen die binnen de regelingen van de
Participatiewet werken aan arbeidsre-integratie recht hebben op onafhankelijke bemiddeling als
ze het niet eens zijn met het aanbod van de gemeente. Ook moet de gemeente goed opletten
dat het werk dat mensen doen in het kader van re-integratie zinvol is, en niet alleen om mensen
bezig te houden of af te schrikken om een uitkering aan te vragen.
Als mensen weer aan het werk kunnen is dat een prachtig resultaat, maar ook voor mensen die
niet meer zullen kunnen werken moet de overheid er zijn. Voor deze mensen zet de gemeente
de Participatiewet in voor sociale activering. Iedereen heeft een rol in de samenleving.
Lokale voorzieningen en economie
Ook op wijk- en buurtniveau moet de gemeente economisch beleid maken. Het is belangrijk dat
winkelvoorzieningen bij mensen in de buurt mogelijk blijven. Buurtwinkels hebben een
belangrijke maatschappelijke en sociale functie. Buurtwinkels zijn ontmoetingsplekken voor
buurtbewoners en zorgen ervoor dat mensen die steeds langer thuis blijven wonen ook
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zelfstandig hun boodschappen kunnen blijven doen. Omdat we geloven in zorg die dichtbij
mensen georganiseerd wordt, moet de gemeente waar nodig ook zorgfaciliteiten in de wijken
ondersteunen. Ten slotte wil de ChristenUnie investeren in een betere busverbinding vanuit de
omliggende gemeenten en de buitenwijken. Zo zijn de treinstations en de voorzieningen in het
centrum voor iedereen goed bereikbaar.
Goed basis- en voortgezet onderwijs
Goed basisonderwijs en voortgezet onderwijs is van groot belang voor de toekomst van onze
kinderen. De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van de keuzevrijheid van ouders als het
gaat om schoolkeuze, en voor het behoud van de autonomie van de schoolbesturen. Voor- en
Vroegschoolse Educatie is een goed middel om leer- en taalachterstanden tegen te gaan,
waardoor ook kansenongelijkheid wordt bestreden. De ChristenUnie wil dat iedere school
gebruik kan maken van goede en gezonde gebouwen, buitenspeelvoorzieningen, gymzalen en
andere sportvoorzieningen en natuureducatie. In een waterrijke omgeving zoals Leiden vindt de
ChristenUnie dat schoolzwemmen terug moet komen. Hierbij willen we er in het bijzonder op
letten dat ook kinderen met migratiegrond goed leren zwemmen.
Het onderwijs is de plaats waar kinderen worden voorbereid op een leven in de maatschappij.
Daar hoort bij dat kinderen op de middelbare school goed begeleid worden bij het oriënteren
op hun vervolgstudie. De gemeente kan dat ondersteunen door bedrijfsleven en het onderwijs
samen te brengen.
MBO en HBO
Het bedrijfsleven signaleert een steeds nijpender tekort aan goed opgeleide vakmensen.
Jongeren met ‘gouden handen’, zoals technici, plaatbewerkers en procestechnologen, zijn
keihard

nodig

op

de

arbeidsmarkt.

Een

herwaardering

van

vakmanschap

en

het

beroepsonderwijs is daarom nodig. Om dat te bereiken moet het imago verbeterd worden en
leerlingen en ouders goed voorgelicht worden over de veelzijdigheid en baankansen van
beroepsopleidingen.
Helaas maken veel te veel jongeren nu hun opleiding aan het MBO niet af, op MBO niveau 1
valt zelfs meer dan 30% uit. De ChristenUnie wil daarom dat er steviger wordt ingezet op het
verminderen van uitval in het MBO. Daar moet een aantal dingen voor gebeuren. Er moet
allereerst gezorgd worden voor een betere aansluiting van het voortgezet onderwijs op het MBO,
bijvoorbeeld door met alle betrokken onderwijsinstellingen na te denken over hoe we jongeren
kunnen helpen die meer dan gemiddeld begeleiding nodig hebben.
Daarnaast moet de gemeente ook met MBO- en HBO-scholen in gesprek over de aansluiting van
de opleidingen op de regionale arbeidsmarkt. Hier ligt ook een verantwoordelijkheid bij het
Leidse bedrijfsleven. Het bedrijfsleven en de gemeente kunnen bijvoorbeeld samen nagaan
welke vaardigheden het werken in de sectoren vraagt die regionaal voor veel werk zorgen en
opleidingen daar goed op aansluiten. Bedrijven kunnen een bijdrage leveren door jongeren
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stages aan te bieden en al vroegtijdig met jongeren mee te denken over wat zij op de
arbeidsmarkt kunnen met hun diploma, niet alleen tijdens hun opleiding maar ook al vóór hun
studiekeuze op het middelbaar onderwijs. De gemeente moet het goede voorbeeld blijven geven
door, waar mogelijk, stageplaatsen in de gemeentelijke organisatie aan te bieden.
Universiteit
De universiteit hoort bij Leiden. De stad en de universiteit moeten een wederkerige relatie
hebben, waarbij de gemeente de hand uitsteekt naar de universiteit, en de universiteit ook
verantwoordelijkheid draagt voor de stad die haar al eeuwen huisvest. Voor de komende jaren
is de herontwikkeling van het Doelen- en Witte singelcomplex het grootste bouwproject van de
universiteit. Als de ontwikkelingen de sloop van woningen in de omgeving vereisen, wil de
ChristenUnie dat de universiteit zorgt voor een alternatief voor de bewoners. Dat alternatief
moet qua kwaliteit, prijs, grootte en locatie minstens gelijkwaardig zijn aan hun huidige woning.
Tegelijkertijd biedt de ontwikkeling van de universiteit ook kansen voor de stad voor wat betreft
verduurzaming en stadsvernieuwing.
Goede hulpverlening in tijden van crisis
Goed economisch beleid kijkt ook naar Leidenaren die niet goed mee kunnen komen.
Bijvoorbeeld wanneer mensen, door pech of eigen fouten, in de schulden zijn geraakt of zelfs
zo ver in de problemen zitten dat ze dakloos (dreigen te) raken. De ChristenUnie wil werk maken
van een goede en snel toegankelijke schuldhulpverlening, met prioriteit voor gezinnen.
Schuldhulpverlening mag geen wachtlijsten kennen. Ook moet de gemeente goed samenwerken
met woningcorporaties en vrijwilligersorganisaties zoals het Schuldhulpmaatje om te voorkomen
dat mensen dakloos worden als gevolg van grote schulden. Ook Leidenaren met een afstand tot
de arbeidsmarkt verdienen meer aandacht. De gemeente kan zijn inzet op vlak vergroten door
naast het uitvoeren van de Participatiewet de sociale werkplaatsen in stand te houden en ‘social
return’ altijd een eis te laten zijn bij overheidsinkoop en -aanbestedingen. Dat betekent dat we
organisaties die opdrachten uitvoeren voor de gemeente, ook vragen mensen met een
bijstandsuitkering in dienst te nemen.
Verder is het van belang dat de gemeente waar dat kan agressieve praktijken van
incassobureaus tegengaat. Die brengen mensen vaak alleen maar verder in de problemen. Zo
kan het gebeuren dat mensen met een kleine schuld, die schuld door deze bureaus alleen maar
verder op zien lopen tot onhoudbare hoogten. De gemeente moet zelf ook een goede schuldeiser
zijn. Dat betekent dat mensen de schuld die ze hebben moeten betalen, maar ook dat de
gemeente er alles aan doet om de schuld niet onnodig op te laten lopen door allerlei
incassokosten. Deze afspraken moeten ook met partners van de gemeente en bedrijven in de
regio worden gemaakt. Goed voorbeeld doet volgen.
De ChristenUnie wil dat de gemeente de Voedselbank waar nodig helpt. De Voedselbank is een
belangrijk vangnet voor mensen die in deze tijd financieel niet meer rond kunnen komen heeft
en gaat de verspilling van voedsel tegen.
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Concreet wil de ChristenUnie
dat de gemeente plannen ontwikkelt om schooluitval tegen te gaan en een betere
aansluiting van het MBO op de arbeidsmarkt te realiseren;
de aansluiting van het speciaal onderwijs op MBO/HBO/universiteit verbeteren door
jongeren beter te begeleiden;
economisch beleid dat gericht is op banen voor academisch én praktisch
geschoolden;
agressieve incassopraktijken tegengaan door het goede voorbeeld te geven en
afspraken te maken met bedrijven in de regio;
betere schuldhulpverlening door mensen minder snel uit huis te zetten,
bijvoorbeeld door omklapwoningen;
ruimte op de woningmarkt voor doorstroom van mensen uit de maatschappelijke
opvang die klaar zijn om hun leven weer op te pakken;
ruimte voor kleine winkeliers en geen verplichte zondagsopenstelling.
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Hoofdstuk 4: Goed bestuur en een veilige stad
Wat vindt de ChristenUnie belangrijk?
Bij goed bestuur gaat het niet alleen om het eindresultaat, maar ook om de manier waarop het
resultaat tot stand komt. Voor de ChristenUnie betekent een goed stadsbestuur een overheid
die betrouwbaar is, burgers serieus neemt, wet- en regelgeving voor inwoners handhaaft en
zich ook zelf aan de regels houdt.
Goed bestuur betekent ook verder kijken dan vandaag en eerlijk omgaan met het beschikbare
geld. De ChristenUnie zet zich in voor een behoedzaam begrotingsbeleid, waarin geen risico’s
worden doorgeschoven naar de toekomst en zuinig wordt omgegaan met belastinggeld. In de
gemeenteraad zet de ChristenUnie zich consequent in voor een degelijke financiële
onderbouwing van plannen en verzetten we ons tegen het gokken met de financiële toekomst
van Leiden.
In de afgelopen jaren hebben de collegepartijen de financiële problemen doorgeschoven naar
de komende jaren, door veel geld te lenen voor bijvoorbeeld de parkeergarages. Dat geld moet
de komende jaren worden terugbetaald. Voor andere zaken zoals het minimabeleid heeft het
college alleen geld gereserveerd voor hun eigen collegeperiode. Dat geld is nu op. Ook krijgt de
gemeente in de komende jaren miljoenen minder binnen door verminderde belastinginkomsten.
Daar is het uitgavenpatroon nog niet op aangepast. Een degelijke kijk op overheidsfinanciën
haalt de kranten niet, maar is de komende jaren meer dan ooit nodig. Kortom: de gemeente
heeft de afgelopen jaren op de pof geleefd en nu is een sterke ChristenUnie nodig om orde op
zaken te stellen.
Wat heeft de ChristenUnie in de afgelopen vier jaar bereikt?
In de gemeenteraad heeft de ChristenUnie zich consequent ingezet voor een degelijke
financiële onderbouwing bij plannen en voldoende risicoreserve in de begroting;
Huiselijk geweld is nu ook een belangrijk aandachtspunt in het veiligheidsbeleid;
We hebben ons ingezet voor een goede regionale samenwerking, maar verzet tegen
een nieuw ondemocratisch regio-orgaan;
De instelling van vuurwerkvrije zones om vuurwerkoverlast tegengegaan.
Behoedzaam begrotingsbeleid
De economische crisis mag voorbij zijn, maar nog niet iedereen merkt dat het financieel beter
gaat. Daarom wil de ChristenUnie de lokale lasten niet meer dan trendmatig laten stijgen. Bij
behoedzaam begrotingsbeleid hoort ook dat er reële inschattingen worden gemaakt van
toekomstige inkomsten, iets wat niet is gebeurd met de twee parkeergarages in de binnenstad.
Op prestigeprojecten wordt teveel geld uitgeven en te rooskleurig begroot, terwijl voor
belangrijke sociale thema’s zoals het minimabeleid en de jeugdhulp, de afgelopen jaren juist te
krap is begroot. Daardoor zullen de komende jaren grote financiële tekorten ontstaan. De
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ChristenUnie vindt dat het stadsbestuur alles moet doen om die tekorten aan te pakken en die
niet nog verder op te laten lopen of door te schuiven.
Samen met de stad
Besturen betekent keuzes maken. Burgerparticipatie is belangrijk en nodig. Allereerst omdat het
de politiek helpt in beeld te krijgen wat de gevolgen van haar beleid zijn. Daarnaast ook omdat
de verantwoordelijkheid voor de stad een gedeelde verantwoordelijkheid is van politiek en
burgers. Tot slot kan de stad profiteren van de vele goede en nieuwe ideeën die in de stad
leven, mits de politiek daar voor openstaat.
Dat betekent dat inspraak van burgers serieus moet worden genomen en moet worden
gewaardeerd. In de stad moet bekend zijn wat er op de agenda van het stadsbestuur staat.
Natuurlijk betekent samen met de stad besturen en nadenken niet dat iedereen altijd tevreden
zal zijn. Wel mag van de gemeenteraad verwacht worden dat de belangenafweging op een
zorgvuldige en transparante manier plaatsvindt. Referenda doen geen recht aan de vaak
complexe belangenafweging. Daarom is de ChristenUnie geen voorstander van referenda.
Daarbij moet de gemeenteraad zich ook rekenschap geven van mensen en groepen die minder
mondig en daarmee van nature minder goed vertegenwoordigd zijn. Zo vindt de ChristenUnie
het van belang dat er evenwicht is tussen de belangen van het bedrijfsleven en die van
bewoners. Economische motieven zijn van belang voor een stad waar mensen kunnen werken
en een stad die ook investeringen aantrekt. Tegelijkertijd mogen economische motieven niet
overheersen ten opzichte van het publieke belang zoals natuur, milieu, leefomgeving en welzijn.
De gemeente moet het publieke belang beschermen, bijvoorbeeld door duidelijke regels op te
stellen voor bouwers en projectontwikkelaars in de stad. Ook wil de ChristenUnie dat burgers
bij de ontwikkeling van (bouw)plannen eerder worden betrokken, ook als het plannen van
projectontwikkelaars, particulieren of bedrijven betreft.
Dienstverlening
Digitalisering maakt de aanvraag van gemeentelijke diensten in veel gevallen gemakkelijker.
Tegelijk is er een groep die moeite heeft om mee te komen met het hoge tempo van de
digitalisering. Bovendien is menselijk contact volgens de ChristenUnie van groot belang voor het
versterken van het vertrouwen tussen burger en overheid. Daarom wil de ChristenUnie dat de
dienstverlening aan de diverse balies en de telefonische bereikbaarheid van de gemeente niet
wordt verwaarloosd en dat de gemeente tijdig reageert op brieven.
Leiden in de regio
De ChristenUnie vindt het belangrijk om met omliggende gemeenten samen te werken.
Bijvoorbeeld om samen oplossingen te vinden voor de woningnood, om de regionale economie
te versterken of samen duurzamer te bouwen. Ook kunnen we voorzieningen delen waar dat
mogelijk is. De ChristenUnie vindt het wel van belang dat het regionaal uitvoeren van
gemeentelijke taken niet ten koste gaat van democratische controle en inspraak van burgers.
De regioraad zoals die in de afgelopen periode is voorgesteld door de colleges van Leiden en de
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diverse buurtgemeenten past daar volgens de ChristenUnie niet bij. De regioraad is namelijk
een niet-gekozen orgaan met te veel bevoegdheden. De ChristenUnie wil geen gedwongen
fusies met buurgemeenten. Fusie is geen doel op zich, en groter is niet altijd beter.
Vuurwerk
Leiden kent jaarlijks veel overlast door vuurwerk. Oud en nieuw vormt een van de meest
risicovolle momenten van het jaar voor burgers en hulpdiensten. De ChristenUnie is blij dat er
nu vuurwerkvrije zones zijn in parken en dat de orde met oud en nieuw stevig wordt
gehandhaafd. Toch is er rond oud en nieuw nog veel te verbeteren. Er komen nog veel onveilige
situaties voor met vuurwerk en de overlast is op sommige plaatsen nog altijd groot. Daarom wil
de ChristenUnie een grote centrale vuurwerkshow in de stad, waarmee het vuurwerk in de rest
van de stad kan verminderen. De ChristenUnie wil van oud en nieuw het op één na mooiste
feest van het jaar maken. Als dat goed werkt, kan het aantal vuurwerkvrije zones worden
uitgebreid.
Veiligheidsbeleid en handhaving
Een veilige stad begint bij een veilige thuissituatie. De ChristenUnie vindt het onverteerbaar dat
Veilig Thuis, de organisatie die samen met de politie toeziet op veiligheid in huis, als gevolg van
slecht beleid van het college de afgelopen jaren, ondermaats heeft gepresteerd. Slachtoffers
worden zo ook nog eens slachtoffer van slecht beleid. Kinderen en volwassenen die lijden onder
huiselijk geweld of verwaarlozing moeten juist op de alertheid van de overheid kunnen rekenen.
Het laten verslonzen van deze aanpak had nooit mogen gebeuren en moet wat de ChristenUnie
betreft direct prioriteit krijgen.
De aanpak van de kleine criminaliteit is belangrijk voor het veiligheidsgevoel en het vertrouwen
dat burgers in de overheid hebben. Daarom mag kleine criminaliteit, zoals vernielingen,
afvaldumping en graffiti-spuiten niet worden vergeten in het veiligheidsbeleid. Het zelfde geldt
voor fietsendiefstal. Een belangrijke stap hierin is het vergroten van de aangiftebereidheid, die
voor dit soort criminaliteit vaak erg laag is.
De ChristenUnie is niet per definitie tegenstander van cameratoezicht, maar er moet altijd een
zorgvuldige afweging aan ten grondslag liggen. De belangen van privacy en de kosten en het
gebruik moeten periodiek worden geëvalueerd. Cameratoezicht kan op plaatsten in de stad
worden ingezet waar het gebruik ervan bewezen effectief is en er geen goede alternatieven zijn.
De ChristenUnie zet zich in om drugsverslavingen of misbruik te voorkomen. Daarom is de
ChristenUnie tegen het reguleren van wietteelt of het gedogen van coffeeshops. Coffeeshops
moeten uit de buurt van scholen worden gehouden en de openingstijden mogen niet opnieuw
worden verruimd. Preventie van alcohol- en drugsverslavingen moet volgens de ChristenUnie
beginnen bij de middelbare scholen.
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Op het probleem van illegale prostitutie is in Leiden te weinig (toe)zicht. De gemeente moet in
kaart brengen waar illegale prostitutie plaatsvindt, welke gevolgen dat heeft voor de
woonomgeving en waar er relaties zijn met mensenhandel, gedwongen prostitutie en de
onderwereld. Dergelijke criminele activiteiten moeten met harde hand worden bestreden.
De ChristenUnie vindt dat regels die door de gemeente worden gesteld ook gehandhaafd moeten
worden. Als bepaalde regels onwenselijk zijn, gedogen we overtreding ervan niet maar passen
we de regels aan. Nog veel te vaak laat de gemeente allerlei overlast zijn beloop, zoals de
overlast door verkamering, louche bemiddelingsbureaus en Airbnb (zie hoofdstuk 2).

Concreet wil de ChristenUnie
stevige handhaving van de regels om overlast door verhuurbemiddelingsbureaus,
verkamering en Airbnb tegen te gaan;
een stadsfeest met oud en nieuw met een grote vuurwerkshow;
prioriteit geven aan Veilig Thuis: snel wegwerken van wachtlijsten en de aanpak van
onveilige thuissituaties snel op orde krijgen;
een stevige aanpak van fietsendiefstal, ook door bijvoorbeeld de inzet van lokfietsen;
het in kaart brengen van illegale prostitutie en mensenhandel en hiertegen optreden;
dat preventie van alcohol- en drugsverslavingen begint bij de middelbare scholen;
een scherpe handhaving van de Drank- en Horecawet bij verkooppunten
(supermarkten, horeca, sportkantines), met name op de leeftijdgrens van 18 jaar.
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