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Een overheid die naast mensen staat, naar mensen luistert en hun zorgen serieus neemt. En een
dienstbare overheid die recht doet aan mensen in de knel. Dat is waar de ChristenUnie voor staat.
Daarom is de kern van dit verkiezingsprogramma: Samen Recht Doen!
Samen, omdat we geloven in de kracht van Leiden, in vrijwilligers(organisaties), kerken en betrokken
wijkbewoners. En omdat de overheid niet alle oplossingen en wijsheid in pacht heeft.
Recht. Voor asielzoekers en voor jongeren die afhankelijk zijn van jeugdzorg . Voor starters op de
woningmarkt, die geen kant op kunnen. Voor een dienstbare overheid naast mensen. En voor
mensen in armoede en een groene klimaatbestendige toekomst.
En Doen. Omdat het niet bij woorden moet blijven. Samen Recht Doen!

Een dienstbare, betrouwbare en benaderbare overheid
We willen dat burgers vertrouwen hebben in de overheid daarom moet de kloof tussen inwoners en
de overheid kleiner. De gemeente moet de belangen van haar inwoners weer gaan dienen.
Concreet wil de ChristenUnie:
Dat er één loket komt waar iedereen terecht kan met al zijn vragen, zorgen of problemen en
waar ze vervolgens goed worden geholpen.
Dat de gemeente Leiden actief naar mensen toegaat, bij grote bouwprojecten informeren
we inwoners bijvoorbeeld huis aan huis.
Een overzichtelijke website waarop medewerkers van de gemeente goed te vinden zijn.
Dat inwoners weer de baas in eigen stad worden. Bij de ontwikkeling van bouwprojecten
moeten projectontwikkelaars luisteren naar en rekening houden met de belangen van
inwoners.

Economische bloei van iedereen
Wij geloven in economische bloei in plaats van groei. We zien dat lang niet alle Leidenaren
meeprofiteren van het economische succes van de stad. En dat kan anders.
Concreet wil de ChristenUnie:
Een fietsenbank waar inwoners met een laag inkomen aan een fiets worden geholpen.
Ruimhartige regelingen om (kinderen van) ouders met een laag inkomen te laten sporten of
muziekles te laten volgen.
Bij de voedselbank het concept van een sociale supermarkt mogelijk maken, zodat mensen
met een laag inkomen keuzevrijheid hebben voor benodigde levensmiddelen.
Schulden opkopen van mensen met problematische schulden en hen ruimhartige
ondersteuning en een adempauze bieden om van hun schulden af te komen.

Zorg voor kwetsbare inwoners
Goede zorg voor jong tot oud, dat is waar de ChristenUnie voor staat. Te vaak is goedkope zorg
belangrijker dan goede zorg en dat doet geen recht aan mensen die zorg nodig hebben. Gelukkig kan
het ook anders.
Concreet wil de ChristenUnie:
Structureel voldoende geld voor de jeugdzorg, zodat we wachtlijsten kunnen wegwerken en
jongeren direct de hulp bieden die ze nodig hebben.
Asielzoekers die (nog) geen verblijfsstatus hebben, opvangen en ruimhartige begeleiding
bieden, zoals hulp bij hun asielprocedure, onderwijs, vrijwilligerswerk of stage. Ieder mens
heeft recht op bed, bad, brood en begeleiding!
Eenvoudig toegankelijke relatieondersteuning voor ouders van kinderen met
relatieproblemen.
Meer woningen en betere begeleiding voor inwoners die dakloos zijn of dreigen te worden.

Ingrijpen op de woningmarkt
Voor heel veel mensen is het op dit moment onmogelijk om een betaalbare woning in onze stad te
vinden. Ook de markt kan dit probleem niet oplossen en daarom moet de gemeente ingrijpen.
Concreet wil de ChristenUnie:
Een zelfbewoningsplicht invoeren en handhaven, dat betekent dat mensen alleen een
woning kunnen kopen als ze daar ook echt gaan wonen.
Prioriteit voor starters en gezinnen bij woningbouw.
Strengere regels voor projectontwikkelaars, zij moeten een grotere bijdrage leveren aan de
leefbaarheid van de stad, door te zorgen voor vergroening, verduurzaming en voor
voldoende parkeer- en speelplaatsen.
Een lokale isolatiebrigade om woningen te isoleren, met prioriteit voor sociale
huurwoningen.

Een groene en leefbare stad
De ChristenUnie wil goed zorgen voor schepping. De aarde hebben we in bruikleen en moet leefbaar
blijven voor toekomstige generaties. De binnenstad is wat de ChristenUnie betreft bovenal een
woonwijk, waar het belang van bewoners boven dat van bezoekers gaat om zo de leefbaarheid te
garanderen.
Concreet wil de ChristenUnie:
Een autoluwe binnenstad en daardoor meer verkeerveiligheid voor fietsers en voetgangers
en meer ruimte voor groen.
Dat het bestaande groen in stadsparken niet wordt aangetast, maar wordt versterkt.
Geen uitbreiding van horeca en evenementen in de binnenstad.
De verhuur van woningen aan toeristen beperken én daarop handhaven.

