Leiden voor elkaar
“Leiden is een stad waar we het
samen doen. Als buren, wijkgenoten,
sporters, muzikanten, vrijwilligers, ouderen
en jongeren, mensen die hulp nodig hebben
en mensen die hulp kunnen bieden.”

Beste Leidenaar,
Wat is Leiden een prachtige stad om in te wonen! Hopelijk geniet
u daar net als wij iedere dag van. Een prachtige stad om te zien,
een fijne plek om te wonen. Maar ook een stad waar mensen elkaar
helpen als dat nodig is, een levend verenigingsleven waar je kunt
sporten en ontspannen. Leiden is een stad waar we het samen
doen. Als buren, wijkgenoten, sporters, muzikanten, vrijwilligers,
ouderen en jongeren, mensen die hulp nodig hebben en mensen
die hulp kunnen bieden. Ook in de politiek werken we samen, met
inwoners en met andere partijen. Op die plaats hebben wij als
ChristenUnie Leiden in de afgelopen jaren ons steentje bijgedragen.

Foto: © Doortje van Helden

Werk aan de winkel
Maar er is nog genoeg werk te doen de komende jaren. Voor elkaar!
Dat is ons motto voor Leiden en onze politiek. Dat was het en dat
blijft het. We moeten aan de slag om Leiden duurzamer en groener
te maken. We moeten bouwen voor de grote vraag die er is naar
woningen, maar een halt toeroepen aan de macht van projectontwikkelaars en als gemeente de leefbaarheid van de woonwijken
beter bewaren. We hebben zorgen over de wachtlijsten bij de
jeugdhulp en de grote hoeveelheid mensen die afhankelijk is van
een bijstandsuitkering. Voor al deze dingen is een sterke ChristenUnie in Leiden nodig. U mag op ons rekenen.

Verantwoording afleggen
In de komende weken en maanden zal er campagne worden
gevoerd voor de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart
worden gehouden. U zult tijdens de campagne van alle politieke
partijen horen wat ze willen met Leiden, dat hoort bij verkiezingen.
Wij gaan ook campagne voeren, maar eerst willen we verantwoording afleggen. Verantwoording over de stemmen die we in 2014
kregen. We willen u laten zien wat we met en door uw vertrouwen
hebben gedaan in de afgelopen vier jaar, zodat u zelf een oordeel
kunt vormen. Toegegeven: zelf zijn we trots op de resultaten.
Een greep uit wat we mochten bereiken leest u op pagina 4/5.

Kerstengelen in Leiden
ChristenUnie-resultaten 2014-2018
Onmacht op de woningmarkt voor studenten
Vijf redenen voor een sterke ChristenUnie

Met vriendelijke groet, namens de ChristenUnie Leiden,
Mart Keuning			
Pieter Krol
fractievoorzitter			lijsttrekker
		
mart@leiden.christenunie.nl
pieter@leiden.christenunie.nl
06-21856365			
06-16352132
Hebt u vragen of suggesties? Die horen we graag, u kunt ons altijd
mailen of bellen.
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Benieuwd naar
de ChristenUnie Leiden?
www.leiden.christenunie.nl
Of scan de QR-code ->
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Op bezoek bij een Jeugd- en Gezinsteam
In Leiden heeft 11,5% van de kinderen en jongeren tot 18 jaar een vorm
van jeugdhulp, dat is hulpverlening
voor jongeren, veelal gericht op het
bieden van begeleiding, bescherming,
opvoeding of opvang. Sinds 2015
is de verantwoordelijkheid voor
de jeugdhulp overgeheveld naar
gemeenten. Jeugd- en Gezinsteams
(JGT) spelen in deze hulpverlening
een belangrijke rol. In deze teams
werken deskundigen uit verschillende
organisaties samen om jongeren
en gezinnen snel en persoonlijk te
ondersteunen. Ook kunnen ze vragen
beantwoorden over (problemen
met) opvoeden en opgroeien. Om
gemeenteraadsleden een goed beeld
te geven van het werk van de JGT’s in
de praktijk, zijn de raadsleden door
de verschillende JGT’s geadopteerd.
Duoraadslid Carlijn Bergwerff van de
ChristenUnie werd geadopteerd door
het JGT Binnenstad. Zij vertelt graag
over haar ervaringen.

Een hartelijk eerste ontmoeting
Begin 2016 kom ik voor het eerst bij mijn
adoptie-JGT. Samen met een duoraadslid van
de VVD (Maarten Dirkse) word ik hartelijk
ontvangen door een groep enthousiaste
hulpverleners, die allemaal hun eigen expertise
hebben. De één komt bij Cardea vandaan,
een ander bij GGZ Rivierduinen en nog weer
een ander van MEE, allemaal instanties die

zorg voor deze jongeren verlenen. Ze vertellen
open over wat er op het gebied van jeugdhulp is veranderd in het jaar 2015 en over de
kinderziekten waar ze nog tegenaan lopen.
Het idee is dat de JGT’s zorgen voor een
goede samenwerking rond gezinnen en het
tijdig bieden van de juiste hulp op maat,
maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Ook de teamleden moeten een goede
onderlinge samenwerking vinden, maar zijn ook
nog druk met allerlei praktische zaken
(bv. Wie is verantwoordelijk voor de
schoonmaak? en Doen de computers het?).

Elkaar verder helpen
Een paar maanden later komen we weer
langs bij het JGT. We horen weer bevlogen
verhalen over de hulp die de JGT’ers bieden.
Ze zijn enthousiast over de manier waarop
ze hulp kunnen bieden aan gezinnen: snel,
laagdrempelig en goed afgestemd op de
behoefte aan ondersteuning. Ze krijgen
positieve reacties van de gezinnen die ze
helpen. Maarten en ik krijgen zo een goed beeld
bij het werk van de JGT’s. We vragen ons af of
we hun oordeel ook breder kunnen meenemen
in ons raadswerk. We stellen daarom voor
om voortaan een enquête af te nemen onder
JGT’ers en de resultaten hiervan te gebruiken
voor de evaluatie van de Jeugdhulp. We horen
ook dat het lastig is om tijd vrij te maken
voor extra taken (zoals het ondersteunen van
kinderen van vluchtelingen) of om geld te
krijgen voor het volgen van nuttige trainingen.
Bij de begroting regelt de ChristenUnie daarom

dat er extra geld wordt ingezet voor de JGT’s
voor tijdelijke uitbreiding van capaciteit en voor
training.

Casusbespreking
Een andere keer zijn Maarten en ik aanwezig
bij een speciaal onderdeel van de vergadering
van het JGT: een casusbespreking. Eén van de
JGT’ers vertelt geanonimiseerd over een gezin
waarbij zij betrokken is. Hierbij vallen direct de
voordelen van het JGT op:
1. Verschillende collega’s kunnen vanuit hun
eigen expertise adviseren.
2. De JGT’er is duidelijk de verbindende
schakel tussen gezin, school en andere
hulpverleningsinstanties.
3. De JGT’er is tijdig en laagdrempelig betrokken
bij het gezin.
Tegelijkertijd valt op dat de JGT’s het druk
hebben met alle nieuwe aanmeldingen en dat er
wachtlijsten zijn bij specialistische aanbieders.

Oog houden voor de Jeugdhulp
Ik maak een nieuwe afspraak met mijn adoptieJGT voor begin 2018, maar kondig vast aan
dat ik na de verkiezingen stop als duoraadslid.
Het JGT vraagt direct of ze mijn opvolger
mogen adopteren. Ik noteer het vast voor de
overdracht, want ook voor de komende jaren
is het belangrijk dat de gemeenteraad oog
houdt voor de Jeugdhulp. JGT’s moeten hun
belangrijke werk goed kunnen blijven doen en
wanneer kinderen of jongeren specialistische
hulp nodig hebben, mogen ze niet op
wachtlijsten stuiten.

Waarom ik op de CU stem
Aandacht voor en behoud van mens,
dier en milieu, vind ik één van de
belangrijkste principes in het leven. Ik zie
dat op de manier van ‘de ander eerst’, dus
niet zoals het ‘America first’, of ‘de economie
op de eerste plaats’. Als je dat voor ogen
houdt, zal het je als persoon, stad of land
ook goed gaan.
Dit heb ik niet zelf bedacht; het is een
rode draad door de bijbel – ook een
belofte – waar ik in ben gaan geloven en
die ik voor mezelf ook terugzie. Ik stem dan
ook op een politieke partij waarin ik dit het
meeste herken.
Mijn eerste actieve contact/gesprek met
de ChristenUnie Leiden stamt uit de tijd
waarin Stichting Voor Elkaar Leiden als
vrijwilligersorganisatie werd opgericht voor
kwetsbare medeburgers. De ChristenUnie
Leiden had (en heeft) het “Voor Elkaar”

ook als motto voor Leiden en de politiek.
Dit moet natuurlijk wel in de praktijk herkenbaar
blijven, in waar de partij al dan niet voor opkomt.
Het opkomen voor mens, dier en milieu kan mij niet
gauw te ver gaan. Ik geloof dat wanneer onze stad
Leiden dit principe meer en meer doorvoert in de
hele economie, ze meer zal gaan stralen en bloeien
en een voorbeeld zal worden voor andere steden.
Economie bedoel ik dan in de brede zin van het
woord: hoe we onze stadshuishouding van diensten,
goederen en financiën vormgeven, met oog voor
kwetsbaren, schaarste, duurzaamheid en fairtrade,
en ook hoe we onszelf als bedrijven en consumenten
gedragen. De ChristenUnie vindt dit belangrijk en
zet zich hier actief voor in, daarom stem ik op de
ChristenUnie.

Jan Kruidhof

Coördinator/Bestuurder
Stichting Voor Elkaar Leiden
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Kerstengelen in Leiden
Deze kerst zijn in Leiden prachtige
projecten georganiseerd voor mensen
die in sommige opzichten net buiten
de boot vallen. In Scheltema en in
Diaconaal Centrum De Bakkerij
werden diners georganiseerd om
Leidenaren met dak- en thuislozen te
laten eten. Maar elke stad kent ook
een groep mensen bij wie de nood wat
minder zichtbaar is. Voor hen zocht
stichting Present ‘kerstengelen’, om
net dat beetje extra aandacht te kunnen geven in de decembermaand.
Doortje van Helden organiseerde het project
namens stichting Present. Volgens haar zijn
de ontvangers vaak mensen die net een
beetje tussen de hulpinitiatieven in vallen.
Mensen voor wie de drempel om de deur uit te
gaan wat hoger ligt. Dat iemand dan naar ze
toekomt, is fijn.
Doortje vertelt: “Er hebben zich zo’n 75
vrijwilligers in deze kerstperiode als ‘kerstengel’
gemeld, een groot aantal.” Doortje koppelde
hen, namens stichting Present, aan personen
die de extra aandacht goed konden gebruiken.
De engelen stuurden kerstkaarten, brachten
een cadeautje langs, of gingen op bezoek.
Dat dit initiatief tot mooie ervaringen leidt,
blijkt wel uit een reactie van een vrijwilliger
die als kerstengel een kopje koffie was gaan
drinken: “Mijn blik is er door veranderd. Wat
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“Mijn blik is er door veranderd.
Wat bleek: iedereen is bijzonder!”
bleek: iedereen is bijzonder! Wat bestaan er
toch mooie mensen in deze wereld, waarin we
alleen nog maar met “soortgenoten” om lijken
te gaan. Ik ben verrijkt! Dank daarvoor!”
Stichting Present deelde al kerstpakketten uit
en organiseert natuurlijk het hele jaar door
acties. Maar deze kerstengelenactie spreekt
volgens Doortje toch een andere groep
vrijwilligers aan. Dit gaat om mensen die
graag iets ‘goeds’ willen doen in december,
en het project gewoon op internet vinden.
Toch zijn niet de ontvangers, maar de

Prijsvraag: raad de plek!
Heb je een idee waar de onderstaande foto is gemaakt?
Stuur je antwoord naar info@leiden.christenunie.nl.
De winnaar ontvangt van ons een leuke verrassing!

vrijwilligers de voornaamste doelgroep van
de actie. Het uiteindelijke doel van stichting
Present is om meer mensen kennis laten
maken met andere groepen dan hun eigen
sociale kring.
Doortje: “We willen de vrijwilliger kennis
laten maken met mensen die ook in Leiden
wonen. En ik denk dat dit project daar heel
geschikt voor is.”
Ook een keer meehelpen bij een project
van Present? U vindt ze op:

www.stichtingpresent.nl/leiden

De ChristenUnie heeft in de
afgelopen periode regelmatig
aandacht gevraagd voor al het werk
dat mantelzorgers doen. We vinden het
belangrijk dat de gemeente mantelzorgers ondersteunt bij hun werk en
hen waardeert om hun werk.

Kent u in uw
omgeving een
mantelzorger
die een avondje
uit verdient?
ChristenUnie Leiden
verloot drie dinerbonnen!
Mail de naam van een mantelzorger,
en de reden waarom juist deze persoon
een avondje uit verdient naar
info@leiden.christenunie.nl
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ChristenUnie-resultaten
De ChristenUnie heeft in de afgelopen 4 jaar veel bereikt. Echte resultaten voor Leiden. We willen
graag laten zien wat we in de afgelopen jaren met het vertrouwen van onze kiezers hebben gedaan.
Daarom: een greep uit de ChristenUnie-voorstellen die werden aangenomen.

Actieplan bijstand
Ondanks goede economische tijden,
groeit het aantal mensen met een
bijstandsuitkering al sinds 2010
elk jaar. Door een voorstel van de
ChristenUnie gaat de gemeente aan
de slag om meer mensen uit de
bijstand te helpen!

Extra geld voor Jeugden Gezinsteams

Kleine winkeliers
De kleine zelfstandige winkeliers maken Leiden uniek.
We deden een voorstel dat
werd aangenomen: de gemeente
gaat de komende jaren meer
aandacht, geld en ondersteuning
geven aan kleine winkeliers.

2014
Regels voor projectontwikkelaars
De ChristenUnie vindt dat
projectontwikkelaars te veel hun
gang mogen gaan in de stad zonder
rekening te houden met de buurt,
groen en duurzaamheid en de
kwaliteit en schaal van de stad.
Ons voorstel om te gaan werken aan
regels voor projectontwikkelaars
werd aangenomen.
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De Jeugd- en Gezinsteams (JGT's) zijn
verantwoordelijk voor jeugdhulp en
opvoedingsondersteuning. Belangrijk
werk dus. De teams werken hard,
maar komen soms in de knel door te
weinig mensen of te veel taken. Door
een ChristenUnie-voorstel kwam er
extra geld voor scholing en personeel
voor de JGT's.

Opvang
vluchtelingen
Niet alle uitgeprocedeerde
asielzoekers kunnen terug naar huis.
Zij sliepen in Leiden op straat. Door
een voorstel van onze hand ging
Leiden mensen opvangen in een Bed
Bad Brood-huis, zodat niemand in

Tegengaan eenzaamheid
Onder alle leeftijden is eenzaamheid een
maatschappelijk probleem. De ChristenUnie
wil dat we er als gemeente over nadenken
hoe we daar in plannen meer rekening
mee kunnen houden. Het voorstel dat we
daarvoor schreven werd aangenomen.
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2014 - 2018
Vinger aan de
pols bij jeugdhulp
De gemeente is verantwoordelijk
voor goede jeugdhulp. Toch wist
de gemeente Leiden niet goed hoe
het met de jeugdhulp ging. Door
een voorstel van de ChristenUnie
wordt nu beter gemeten of
Jeugd- en Gezinsteams en Sociale
Wijkteams hun werk goed kunnen
doen en wat de gemeente kan
doen om ze te helpen.

Betaalbare hulp
bij huishouden
We merkten dat sommige mensen
die hulp of zorg nodig hebben,
die niet kregen omdat ze de eigen
bijdrage niet konden betalen. Door
een voorstel van de ChristenUnie
moet de gemeente voor iedereen
die dat nodig heeft betaalbare
Huishoudelijke Hulp aanbieden.

Meer rekening
houden met
verenigingen bij
betaald parkeren
Bij de invoering van het betaald
parkeren kwamen verenigingen in
de knel omdat hun bezoekers ook
moesten betalen en dat niet altijd
konden. Door een ChristenUnievoorstel is op veel plaatsen de
eerste uren parkeren bijna gratis,
zodat verenigingen minder hinder
ondervinden van betaald parkeren.

Openbare ruimte
toegankelijk voor
ouderen
Ouderen wonen steeds langer
thuis. Het is belangrijk dat
de stad ook voor ouderen
een toegankelijke en fijne
plaats is. Daarom diende de
ChristenUnie een voorstel
in om erop toe te zien dat
ouderen goed kunnen
bewegen. Zo moet er op straat
rekening worden gehouden
met rolstoelen en rollators en
moeten er bankjes zijn waar

2018
Sociale huurwoningen
De gemeente en corporaties zorgen voor
sociale huurwoningen voor mensen met
een kleine portemonnee. Door een voorstel
van de ChristenUnie blijven er ook sociale
huurwoningen binnen de singels, zodat de
stad een goede mix van mensen kan blijven.

….en zo zijn er nog veel meer voorstellen van de ChristenUnie. Over onder andere regels bij evenementenvergunningen, schooluitval in het MBO, duurzaamheidsprojecten, huisjesmelkers, bereikbare zorg,
openbaar groen, eerlijker begroten en goede architectuur.
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Henk Osinga: “Nu moet de politiek het lef
hebben voor de Stevenshof op te komen”
geluidsabsorberende wanden komen. Er komt
daarom, op aandringen van de ChristenUnie,
een onderzoek naar de overlast van fijnstof.
De ChristenUnie vindt ook dat de Stevenshof
gecompenseerd moet worden voor de
snelweg. Lijsttrekker Pieter Krol: “We vinden
dat de miljoenen die gereserveerd zijn voor
zogenaamde leefbaarheidsprojecten voor
een groot deel ten goede moet komen aan
de inwoners van de Stevenshof. Dat geld is
er ook gewoon. Laten we met de Stevenshof
in gesprek gaan over hoe we dat geld zoveel
mogelijk aan de wijk ten goede laten komen.
Bijvoorbeeld voor vergroening van de wijk
en aanpassingen in ventilatiesystemen om te
zorgen voor schonere lucht in huis. “

De provincie Zuid-Holland en de
gemeente Leiden hebben besloten
een verbindingsweg tussen de twee
snelwegen A4 en A44 aan te leggen.
De weg maakt een einde aan de
laatste twee groene polders in Leiden.
Lijsttrekker Pieter Krol gaat in gesprek
met de voorzitter van de werkgroep
Rijnlandroute (ingesteld door de
wijkvereniging wijkraad Stevenshof),
Henk Osinga. Hij is, net als de
ChristenUnie, niet te spreken over hoe
de besluiten zijn genomen. “De politiek
heeft alle beloftes geschonden. We
zouden de weg niet horen, niet zien en
niet ruiken. Dat heeft de politiek niet
waargemaakt, het was een loze belofte.
Nu moet de politiek het lef hebben om
voor de Stevenshof op te komen.”

Meer oog voor karakter van Leiden

Aantasting van de leefbaarheid in de
Stevenshof
Een bereikbare stad is belangrijk, maar
niet ten koste van alles. Lijsttrekker Pieter
Krol: “De politiek heeft zich onbetrouwbaar
getoond. De belofte was dat de Stevenshof
niets van de weg zou merken. Die belofte is
geschonden, en de Stevenshof heeft er ook
niets aan compenserende maatregelen voor
terug gekregen. We hadden graag gezien
dat de Rijnlandroute zou worden ingepast in
bestaande infrastructuur, bijvoorbeeld via de
Churchilllaan. We zijn heel teleurgesteld dat
een meerderheid van de gemeenteraad heeft
ingestemd met een Rijnlandroute door de
twee laatste Leidse polders. De Oostvlietpolder
wordt gedegradeerd tot een middenberm van
de snelweg, en de Stevenshof is de pineut.”
Henk Osinga: “Een weg die de laatste twee
Leidse poldergebieden, de Papenwegse polder
en de Oostvlietpolder, omploegt. Inwoners,
dieren en de rest van het milieu zijn van deze
inpassingsvariant het slachtoffer. “

Grote inzet van de bewoners van de
Stevenshof
Zeker voor de bewoners van de Stevenshof
heeft de komst van de Rijnlandroute
veel impact. De ChristenUnie heeft veel
bewondering voor het vele werk dat inwoners

van deze wijk leverden om ervoor te zorgen
dat de Rijnlandroute op een betere manier zou
worden aangelegd. Zij hebben heel constructief
meegedacht. Zelfs toen bekend was dat de
Rijnlandroute in hun achtertuin kwam te
liggen. Zo dachten ze bijvoorbeeld mee over
een verlenging van de tunnel, geluidsschermen
en kwamen ze met een eigen voorstel voor
een ondergrondse aansluiting op de A44.
De ChristenUnie waardeert het enorm dat al
deze betrokkenen zich net als de ChristenUnie
blijven inzetten voor een verbetering in de
inpassing van de Rijnlandroute.
Henk Osinga zegt daarover: “De Raad van
Statea heeft begin 2016 expliciet gemeld dat
de aanleg van de Rijnlandroute negatieve
gevolgen heeft voor de Stevenshof. In onze
ogen is dat een oproep aan de politiek om te
zoeken naar mogelijkheden om de nadelige
effecten te minimaliseren. De politiek heeft
gekozen voor de Rijnlandroute; dan moeten ze
ook lef hebben en vechten voor een nog betere
inpassing in het belang van de leefbaarheid en
gezondheid van de Stevenshoffers.”

Behalve dat de huidige inpassingsvariant
door de twee laatste poldergebieden van
Leiden slecht is, zegt het ook wat over de
bestuurscultuur van Leiden. “Leiden is meer
dan alleen dat stukje binnen de Singels.“,
is volgens Henk Osinga een veel gehoord
geluid in de Stevenshof. En dat geldt lang
niet alleen voor de Stevenshof. Pieter
Krol: “De druk op de stad neemt toe. De
ChristenUnie staat pal voor een overheid die
oog heeft voor problemen rond woningnood
en bereikbaarheid, maar ook het algemeen
belang en de leefbaarheid beschermt. Daar is
de overheid voor. Wat de ChristenUnie betreft
slaat de balans te veel door naar rücksichtslos
neerleggen van asfalt en beton. Die balans
moet worden hersteld. Bouwen voor de
groei, maar met oog voor het karakter en de
leefbaarheid van Leiden. Daar staan we voor,
en daar zullen we ons ook komende jaren
voor inzetten. De Stevenshof heeft daarbij
een bijzondere plaats voor de ChristenUnie.
De politiek heeft hen een belofte gedaan, die
moeten we niet vergeten.“

Samen met deze betrokkenen wil de
ChristenUnie dat er waar dat nodig is

“De ChristenUnie waardeert het enorm dat
al deze betrokkenen zich net als de ChristenUnie blijven inzetten voor een verbetering
in de inpassing van de Rijnlandroute.”

Henk Osinga
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Nieuwjaarswens van Ad Alblas
Compassie is belangstelling, barmhartigheid, meevoelen,
ontfermen, dat alles in één woord. Het is niet een actie, het
is een levenshouding. Die is nodig als we met elkaar willen
samenleven, samen willen leven in de stad, naar elkaar om
willen zien. Ik geloof dus dat compassie nodig is in Leiden, en
daarom ook in de politiek.
Het is een levenshouding, maar het is ook heel concreet. De
politiek moet mensen die elkaar willen helpen ondersteunen,
organisaties verbinden die naar anderen omzien en de middelen
geven om dat ook te doen. Mensen van compassie, stad van
compassie, politiek van compassie. Dat is mijn hoop voor Leiden.

Opstaan voor onmacht
op de woningmarkt
voor studenten
In Leiden wonen zo’n 12.000 studenten
die bijna allemaal een kamer of appartement huren. Toen ze als (kersverse)
student naar Leiden verhuisden, vertelde alleen niemand hun wat de rechten
zijn die je als huurder hebt. Daar wordt
–helaas – op grote schaal misbruik
van gemaakt. Universiteitsblad Mare
berichtte afgelopen december nog over
een student die door zijn huisbaas was
beschoten. Hoewel dit een extreem
voorbeeld is, vinden er op grote schaal
misstanden plaats.
Bemiddelingsbureaus
Veel studenten huren bij een particulier die
zijn pand laat beheren door een bemiddelings-

bureau. Deze bemiddelingsbureaus zijn in
dienst van de huiseigenaar en krijgen door
deze eigenaar betaald voor hun diensten.
Toch berekenen bemiddelingsbureaus vaak
óók hun kosten door aan studenten. Dat is
verboden, maar het gebeurt toch. Op deze
illegale kosten zit geen richtlijn, en de prijzen
lopen soms de spuigaten uit. 350 euro voor
een uitdraai van een kamercontractje is eerder
regel dan uitzondering. Maar je bent student
en hebt een kamer nodig, dus je betaalt.

Vervelende situaties
Liza en Jonathan, twee studenten in Leiden,
liepen tegen de problemen van bemiddelingsbureaus aan. Liza verhuisde binnen anderhalf
jaar naar een andere kamer van hetzelfde

“Ik geloof
dus dat
compassie
nodig is in
Leiden, en
daarom
ook in de
politiek.”

bemiddelingsbureau en zag toen opnieuw
375 euro verdwijnen naar een geprint
contractje. Ook Jonathans huisbaas had een
gedeelte van de taken uitbesteed aan een
bemiddelingsbureau. Bemiddelingsbureaus
worden vaak ingehuurd voor allerlei kleine
klusjes rondom het huis. Ook beheren ze
de contracten en relaties met de huurders.
Zodra er groter onderhoud nodig is, bericht de
bemiddelaar de huisbaas hierover. Bij Jonathan
thuis troffen de bewoners open asbest aan.
Voor studenten is het vaak onduidelijk bij wie
ze dan moeten aankloppen. Ook Jonathan
twijfelde hierover. Uiteindelijk bleek het niet
veel uit te maken, want de bemiddelaar en de
huisbaas leken één front te vormen tegen de
bewoners en namen elkaar in bescherming.
Tja, wat kun je dan doen als student?
Jonathan en Liza willen niet met hun echte
naam in de krant, om de relaties met hun
huisbaas niet op het spel te zetten. Dit alleen
geeft al aan hoe moeilijk de situatie voor
sommige studenten is.

We willen bemiddelingsbureaus
hard aanpakken
ChristenUnie Leiden ziet dat deze studenten
zich bevinden in een onmachtige positie.
In de afgelopen periode heeft de
gemeenteraad, mede op initiatief van de
ChristenUnie, regels gemaakt voor een
eerlijkere verhuurbemiddeling. 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.
Wij blijven intussen proberen genoeg
bewijslast te verzamelen om de louche
bemiddelingsbureaus eruit te pikken.

Foto: © Doortje van Helden

Heeft u of kent u mensen die met dit probleem
te maken hebben? Laat het ons weten via

info@leiden.christenunie.nl

- Leiden voor elkaar -
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De top vijf van de ChristenUnie
bij de gemeenteraadsverkiezingen
1

2

Pieter
Krol

3

Maria
Tiggelaar

4

Pieter
van der Woerd

Vijf redenen
voor een sterke
ChristenUnie

5

Elisabeth
Eenkhoorn

Albert
Brink

Foto: © Doortje van Helden

1. Bouwen zoals past bij Leiden
Leidse buurten moeten beter beschermd worden. Bouwen mag,
maar alleen als het past bij de buurt en de wijk, als het past bij de
schaal van de stad, en met oog voor een groene en leefbare buurt. Een
halt aan de vrije hand voor projectontwikkelaars.

2. Zorg met oog voor elkaar
Goede jeugdhulp moet voorop staan, niet geld. We willen zorg
zonder wachtlijsten, waarbij kwaliteit het belangrijkste criterium is.

3. Economische groei beter verdeeld
Ondanks economische groei zijn duizenden Leidenaren afhankelijk van
een bijstandsuitkering. De gemeente moet er voor deze mensen zijn.
Samen met hen moet de gemeente kijken hoe ze, als dat mogelijk is,
weer aan de slag kunnen.

5. Vrijwilligers voorop
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn de ruggengraat van de stad.

4. Binnenstad in balans

Met de zorg voor hun naasten en hun inzet voor verenigingen ver-

De binnenstad is meer dan horeca alleen, de binnenstad is om in

dienen ze alle hulp van de gemeente. Daar moet de gemeente meer

te wonen en te leven. De gemeente moet evenementen, toerisme

voor doen; mantelzorgers waar dat nodig is ontlasten en ondersteunen,

en horeca beter reguleren.

en vrijwilligers voorzien van wat nodig is om zich in te zetten.

Je kunt ons vinden op
www.leiden.christenunie.nl

christenunieleiden
christenunie_leiden
culeiden

