
Leiden

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026



Verkiezingsprogramma 2022-2026 
Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 november 2021

Samenstelling Programmacommissie: 
Albert Brink, Dagmar Doorn, Pieter Krol, Pleun Stehouwer, Matthijs Vet (voorzitter)

Adviseurs:  
Ad Alblas, Céline Amoureus, Carlijn Bergwer!, Niek Blok, Janine Clement-de Jonge, Christiaan 

Harinck, Jannette Prins, Guido Terpstra, Rien Timmer, Pieter van der Woerd 

Redactie: 
Ineke Marsman-Polhuijs

Beeldmateriaal: 
Doortje van Helden

Vormgeving: 
Gijsbert Legemaat



Inleiding 
Samen Recht Doen! Dat is ons motto voor Leiden en de missie van onze politiek. Het is goed  

toeven in onze prachtige stad. Ondanks dat veel Leidenaren hard getro!en zijn door de gevolgen 

van de Coronapandemie, zien we dat het goed gaat met Leiden en dat de economie zich snel  

herstelt. Er is werkgelegenheid en het voorzieningenniveau van onderwijs, sportvelden, winkels en 

horeca is hoog. Er zijn veel organisaties en verenigingen actief in de stad die Leiden elke dag een 

beetje mooier maken. Kerken, De Bakkerij, vrijwilligersorganisaties als Present, iDoe,  

Schuldhulpmaatje en Jobhulpmaatje, laten naast vrijwilligers in het Leidse verenigingsleven zien 

dat Leiden een stad van compassie is, waarin we er voor elkaar zijn en waarin we samen het goede 

zoeken voor de stad. De ChristenUnie wil die kant: het ‘samen’ van Leiden versterken. Een andere 

kant van ons motto is: ‘recht doen’. De ChristenUnie wil recht doen: 

• aan álle inwoners door te zorgen voor een overheid die dichtbij hen staat in plaats van ver weg  

    voelt en soms ook is;

• aan de schepping door te bouwen aan een groenere, lee"are stad voor toekomstige generaties  

    die voorbereid is op klimaatverandering;

• aan Leidenaren die niet meeprofiteren van het economisch succes door hen tijdelijk of blijvend  

    hulp en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.

Daarom is de kern van dit verkiezingsprogramma: Samen Recht Doen!



De ChristenUnie wil Samen Recht Doen aan Leidenaren bij wie het vertrouwen in de overheid 

onder druk staat. Om dit vertrouwen te herstellen en te versterken is het nodig dat de overheid laat 

zien dat zij een schild voor inwoners is. De overheid is te vaak op een te grote afstand van mensen 

komen te staan. Dit geldt bijvoorbeeld voor Leidenaren die slachto!er geworden zijn van de  

toeslagena!aire; voor Leidenaren die merken dat de overheid hun belangen bij grote  

(bouw)projecten onvoldoende hee# behartigd en voor Leidenaren die het gevoel hebben dat zij 

onvoldoende geholpen zijn bij vragen of problemen. Helaas is laagdrempelig contact met de  

overheid niet vanzelfsprekend. Een sterke ChristenUnie is nodig om te zorgen voor een dienstbare, 

betrouwbare en benaderbare overheid (zie hoofdstuk 1). 

De ChristenUnie wil ook Samen Recht Doen aan Leidenaren die niet meeprofiteren in tijden van 

economische voorspoed. Duizenden stadsgenoten zijn op het moment van schrijven a$ankelijk 

van een bijstandsuitkering of andere zorg van de overheid. Het huidige economisch succes van 

de stad betekent niet voor iedereen vooruitgang. Dat moet anders. We mogen dankbaar zijn voor 

economische successen, maar het is zaak dat iedereen ook in die successen deelt (zie hoofdstuk 2). 

De ChristenUnie wil tenslotte Samen Recht Doen aan de lee!aarheid van de stad. Leiden hee# 

als één na dichtstbevolkte stad van Nederland een grote uitdaging om een goede balans te vinden 

tussen woningnood en lee"aarheid. Aan de ene kant hee# Leiden de woningbouwopgave, en aan 

de andere kant moet Leiden lee"aar en groen blijven. Veel mensen kunnen geen woning vinden 

door snel stijgende huizenprijzen. Tegelijkertijd mogen projectontwikkelaars vaak zomaar hun gang 

gaan met buurtontwrichtende projecten. Hierop moet Leiden actie ondernemen. Als mensen een 

huis kopen, moeten ze er ook zelf gaan wonen (zel"ewoningsplicht). Juist waar de woningnood 

hoog is, hee# de gemeente een taak om de lee"aarheid van de stad te beschermen  

(zie hoofdstuk 3).
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Een dienstbare, betrouwbare 
en benaderbare overheid

Hoofdstuk 1



Wat vindt de ChristenUnie belangrijk? 

Voor de ChristenUnie gaat het besturen van de stad niet alleen over de vraag wát we met de stad 

willen, maar moet het ook gaan over de vraag hóe we de stad willen besturen. De toeslagena!aire 

is een recent voorbeeld van hoe de overheid het richting inwoners pijnlijk hee# laten afweten. Het 

vertrouwen van inwoners in de overheid staat zowel landelijk als lokaal onder druk. Daar willen we 

wat aan doen. Onze inwoners moeten kunnen rekenen op een dienstbare, betrouwbare en  

benaderbare overheid. De vraag hóe de stad bestuurd moet worden is daarom actueler dan ooit en 

moet voorafgaan aan de vraag wát we met stad willen. 

In een dichtbevolkte stad als Leiden moet er vaak worden gekozen in schaarste. Dat leidt tot  

vragen als: kiezen we voor groen of kiezen we voor sportvoorzieningen? Kiezen we voor hoogbouw 

of kiezen we voor laagbouw? Het stadsbestuur hee# ervoor gekozen om de komende jaren vele 

nieuwe woningen in de stad te bouwen. Hierdoor ontstaat vaak spanning tussen de verschillende 

belangen van overheid, inwoners en projectontwikkelaars. Het toverwoord daarbij is participatie 

geworden. Als je omwonenden maar vroeg genoeg betrekt, creëer je draagvlak en voorkom je de 

gang naar de rechter, zo is het idee. Dit soort trajecten worden vaak extra ingewikkeld omdat er 

volgens de ChristenUnie geen sprake is van échte participatie. Want het plan ligt er vaak al, zonder 

een weg terug en pas dan worden burgers uitgenodigd mee te praten. Het risico is dan groot dat 

inwoners worden weggezet als hinderlijke kostenpost, niets willende dwarsligger of amateur. Dit 

doet geen recht aan de grote inzet die participerende inwoners leveren.

Dit laat zien dat het broodnodig is dat de lokale overheid meer moet doen om betrouwbaar en  

benaderbaar te zijn voor inwoners. Voor de ChristenUnie betekent een goed stadsbestuur een 

overheid die:

• betrouwbaar is

• inwoners serieus neemt

• behoedzaam begroot, zodat juist dat wat  

    kwetsbaar is in de stad beschermd kan worden

• wet- en regelgeving voor inwoners handhaa# en 

• zich ook zelf aan de regels houdt.

DE CHRISTENUNIE 
WIL EEN OVERHEID 
DIE DOET WAT ZIJ 

ZEGT, EN ZEGT 
WAT ZIJ DOET! 



Wat hee" de ChristenUnie de afgelopen vier jaar bereikt? 

• Op voorstel van de ChristenUnie legt het gemeentebestuur vaker meerdere keuzeopties voor aan  

   de gemeenteraad en aan de stad. Op die manier is er meer te kiezen dan wanneer er slechts één  

    variant wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de stad, zoals tot op heden vaak gebeurt. 

• Op voorstel van de ChristenUnie is er in 2022 en 2023 %400.000 aan subsidie beschikbaar om  

    voorstellen van inwoners om hun eigen straat of buurt te verbeteren, uit te voeren. 

• Op voorstel van onder andere de ChristenUnie moeten projectontwikkelaars ook zorgen voor  

    parkeeroplossingen voor toekomstige bewoners;

• Op voorstel van de ChristenUnie hee# de gemeente een aantal keer een uitgebreide financiële  

    stresstest laten uitvoeren om te toetsen hoe houdbaar de financiële situatie van Leiden is.

Participatie – samen met en samen voor de stad 

Te vaak gaat het niet goed in Leiden op het gebied van participatie van en met inwoners. De  

ChristenUnie wil dat inwoners minder vaak slachto!er worden van de macht van private partijen zoals 

projectontwikkelaars. De overheid moet haar beschermende taak op dit gebied serieus nemen. 

Het evenwicht tussen de belangen van inwoners en private partijen is nu te vaak verstoord.  

Economische motieven mogen niet het publieke belang zoals natuur, milieu, leefomgeving en 

welzijn, overheersen. De gemeente moet dit publieke belang beschermen, bijvoorbeeld door 

duidelijke regels op te stellen voor bouwers en projectontwikkelaars in de stad. Deze private  

partijen verdienen veel geld aan de ontwikkeling van Leiden. Dat mag, maar wij verwachten dan 

ook dat deze partijen meer doen om een bijdrage te leveren aan het algemeen belang, zoals een 

hoogwaardige, groene, duurzame inrichting van de openbare ruimte met goede speel- of  

parkeerfaciliteiten. 

De ChristenUnie wil dat de inspraak van burgers serieus wordt genomen en serieus wordt  

gewaardeerd. In de stad moet bekend zijn wat er op de agenda van het stadsbestuur staat,  

zodat men samen met de stad kan besturen en nadenken. Dat betekent natuurlijk niet dat  

iedereen altijd tevreden zal zijn. Wel mag van de gemeenteraad verwacht worden dat zij de  

belangen op een zorgvuldige en transparante manier afweegt. De ChristenUnie wil daarom dat 

Gemeenteraad standaard besluiten neemt op basis van diverse scenario’s waar de Gemeenteraad 

samen met betrokken partijen uit de stad voor kan kiezen, dan is er helderheid over de opties waar 

uit gekozen kan worden. Op die manier is het voor inwoners inzichtelijk welk proces er voorafgaat 

aan definitieve besluitvorming door de Gemeenteraad. 

Verder wil de ChristenUnie dat de gemeente actief contact legt met direct omwonenden bij  

projecten die invloed hebben op de lee"aarheid in hun omgeving door aan de deur langs te gaan 

en mensen te wijzen op voorgenomen plannen en de bijbehorende participatiemogelijkheden.



Concreet wil de ChristenUnie:

• Dat projectontwikkelaars verplicht worden een bijdrage te leveren aan de lee"aarheid van de  

    buurt, door de openbare ruimte op hoogwaardige manier in te richten;

• Door middel van een jaarlijkse subsidie voor wijkinitiatieven inwoners inspraak geven en de  

    mogelijkheid om hun wijk te verbeteren door bijvoorbeeld aanpassingen in de openbare ruimte  

    te doen en ontmoetingen in de buurt te stimuleren;

• Dat het College van Burgemeester en Wethouders bij nieuwe plannen aan betrokken inwoners  

    verschillende scenario’s van oplossingen voorlegt, waaruit de stad en later de Gemeenteraad kan  

    kiezen; 

• Dat de gemeente actief contact legt met inwoners bij (bouw)projecten die invloed hebben op de  

    lee"aarheid van hun buurt, bijvoorbeeld door bezoeken aan de voordeur. 

Dienstverlening 

Digitalisering maakt de aanvraag van gemeentelijke diensten, zoals een rijbewijs, paspoort of  

vergunning, in veel gevallen gemakkelijker. Maar er is ook een groep die moeite hee# om mee te 

komen met het hoge tempo van de digitalisering. Bovendien vindt de ChristenUnie menselijk  

contact van groot belang voor het versterken van het vertrouwen tussen burger en overheid. De 

ChristenUnie wil daarom dat er voor iedereen die dat wil ruimte is om met vragen, zorgen of  

problemen naar een fysiek loket te gaan waar zij op een goede manier geholpen worden met hun 

vragen of problemen en eventueel worden doorverwezen naar de juiste instantie. Dat hoe# niet 

alleen over zaken van de gemeente te gaan, maar kan ook over bijvoorbeeld de belastingaangi#e 

of toeslagen gaan. 

Verder wil de ChristenUnie dat de gemeente bij alle correspondentie met inwoners een naam en 

een telefoonnummer van relevante ambtenaren vermeldt. Op die manier kunnen inwoners op een 

laagdrempelige manier contact zoeken met mensen die hun kunnen helpen bij relevante vragen of 

problemen. Ook moeten ambtenaren makkelijk te vinden zijn op internet. Daarom moet de website 

van de gemeente worden aangepast. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat zij duidelijke taal 

gebruikt die voor iedereen te begrijpen is.

Concreet wil de ChristenUnie:

• Een gemeenteloket inrichten waar mensen terecht kunnen met hun problemen, vragen of  

    zorgen en waar ze op een passende manier worden geholpen, zodat mensen zich gehoord en    

    begrepen voelen en de overheid naast mensen komt te staan: dienstbaar, benaderbaar en  

    betrouwbaar;

• Heldere communicatie vanuit de overheid: naast het schrijven van duidelijk geformuleerde en  

    persoonlijk geadresseerde brieven, moet het opbellen van of fysiek op bezoek komen bij  

    inwoners een normale zaak worden;

• Een overzichtelijke en goed toegankelijk gemeentelijke website waarop medewerkers van de  

    gemeente makkelijk te vinden en te bereiken zijn.



Behoedzaam begrotingsbeleid en integraal besturen

Voor veel mensen zijn de gevolgen van de coronacrisis misschien beperkt gebleven, maar lang 

niet iedereen merkt dat het financieel goed gaat. In de afgelopen jaren is er door het stadsbestuur 

financieel wanbeleid gevoerd: onder het huidige stadsbestuur loopt het geleende geld van de ge-

meente op van zo’n 250 miljoen naar 1 miljard euro en zijn belastingen drastisch verhoogd. Dit legt 

een hypotheek op de toekomst en beperkt de ambities die een nieuw stadsbestuur kan  

hebben. Vanwege de financiële keuzes die het stadsbestuur de afgelopen jaren hee# gemaakt, 

wil de ChristenUnie de lokale lasten niet meer dan trendmatig laten stijgen. Op prestigeprojecten, 

zoals LEAD – een groots opgezet woningbouwproject aan de Willem de Zwijgerlaan –, de aanleg 

van een warmterotonde uit Rotterdam en economische subsidies aan private partijen, wordt teveel 

geld uitgegeven. Er wordt te rooskleurig begroot terwijl voor belangrijke sociale projecten zoals de 

jeugdhulp en ondersteuning van ouderen, de afgelopen jaren juist te krap is begroot. De financiële 

situatie van de stad baart de ChristenUnie zorgen. Als we niet bijsturen, zullen er in de komende 

jaren enorme financiële tekorten ontstaan. De ChristenUnie vindt dat het stadsbestuur alles moet 

doen om die tekorten aan te pakken. Ze mogen niet nog verder oplopen of doorgeschoven worden. 

Om dit mogelijk te maken moet er iets veranderen in de manier waarop de stad bestuurd wordt. In 

de huidige begrotingssystematiek wordt veel te sterk gedacht in hokjes en vastomlijnde  

portefeuilles, dat staat de collegialiteit van bestuurders in de weg en zorgt ervoor dat de grote 

problemen van deze tijd onvoldoende in samenhang (integraal) worden aangepakt. Het is van  

belang dat stadsbestuurders over die hekken heen kijken. Het welzijn van de stad hee# alles te 

maken met de wijze waarop de stad fysiek is ingericht, en vice versa. Zo is een bestuurder die  

verantwoordelijk is voor de woningbouwopgave, ook  een heel belangrijke speler in het  

oplossen van woningnood onder dak- en thuislozen, hoewel die verantwoordelijkheid valt onder de 

bestuurder die gaat over het Sociaal Domein. Veel te vaak trekken we sociale, fysieke en  

economische uitdagingen uit elkaar. Dat is onnodig en doet geen recht aan de uitdagingen waar we 

als stad voor staan. 

Concreet wil de ChristenUnie: 

• Een overheid die behoedzaam begroot om extra zorg te kunnen leveren aan mensen die dat het  

    hardst nodig hebben;

• Een overheid die behoedzaam begroot om de stad ook in de toekomst lee"aar te houden door  

    nu al radicaal te vergroenen en te verduurzamen;

• Dat problemen in de stad integraal (in samenhang) worden aangepakt en dat bestuurders ook  

    verantwoordelijkheid tonen voor zaken die buiten hun eigen portefeuilles vallen;

• Structurele financiële stresstesten om te beoordelen of het gemeentebestuur verantwoorde  

    financiële keuzes maakt.



Een economisch en 
sociaal bloeiende stad

Hoofdstuk 2



Wat vindt de ChristenUnie belangrijk? 

Het gaat met 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 namelijk ook veel mensen in Leiden die niet van 

het economische succes profiteren. Praktisch en ambachtelijk geschoolde Leidenaren en nieuwe 

Nederlanders vinden vaker geen werk in Leiden en zijn daardoor vaker a$ankelijk van hun so-

ciale omgeving en de overheid. Onze economie hee# vakmensen wel heel hard nodig. Het zijn de 

gouden handen van Nederland die de economie draaiende houden. De ChristenUnie wil zich daar-

om inzetten voor een bredere arbeidsmarkt met banen voor academisch én praktisch geschoolde 

Leidenaren. Veel MBO-studenten worden onvoldoende begeleid naar een plek op de arbeidsmarkt 

en maken mede daardoor hun opleiding niet af. De ChristenUnie wil dat de gemeente samen met 

bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio werkt aan een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. 

De ChristenUnie vindt dat economisch succes niet alleen af te meten is aan hoeveel banen er zijn 

en hoeveel geld er wordt verdiend, maar ook aan de mate waarin iedereen in Leiden mee kan doen 

en meeprofiteert. Juist daarom moeten we de economische staat van de stad altijd in het licht zien 

van de sociale staat van de stad. Economische groei gaat voor de ChristenUnie bovenal over  

economische bloei, zeker voor groepen die extra zorg en aandacht nodig hebben. 

We vinden het belangrijk dat er 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 hee# 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 bieden. Want zorg betekent aandacht geven aan wat iemand echt nodig hee#.

Wat hee" de ChristenUnie de afgelopen vier jaar bereikt? 

• Op voorstel van de ChristenUnie, samen met D66, is de gemeente gestart met een project om  

    mensen die al langere tijd gebruik maken van een bijstandsuitkering te helpen aan een opleiding  

    en werk bij hen in de buurt;

• Op voorstel van de ChristenUnie krijgt iedere Leidenaar die een bijstandsuitkering hee# een  

    persoonlijk begeleidingsplan; 

• Op voorstel van de ChristenUnie is de gemeente Leiden aan de slag gegaan met een lokaal  

    preventieakkoord om Leidenaren aan te zetten tot gezonde keuzes op diverse leefgebieden,  

    zoals eten, drinken, sporten en bewegen; 

• Op voorstel van de ChristenUnie hee# de gemeente het actieplan Leiden op Lee!ijd gemaakt  

    met acties die nodig zijn zodat (een snelgroeiende groep) ouderen langer zelfstandig kunnen  

    blijven wonen; 

• Op voorstel van de ChristenUnie maakt het stadsbestuur samen met gemeenten in de regio een  

    plan van aanpak om meer geschikte woningen te vinden voor mensen die dak- of thuisloos zijn  

    of dat dreigen te worden.



Werk, inkomen en economie

Een gezonde lokale economie is een economie waar banen in verschillende sectoren zijn voor ver-

schillende opleidingsniveaus. In Leiden is onvoldoende groei van het aantal banen voor mensen 

met een praktische opleiding en daardoor hee# Leiden te veel mensen die graag zouden willen 

werken, maar waarvoor geen of onvoldoende werk is. De gemeente kan geen banen maken, maar 

wel economisch beleid voeren. De ChristenUnie vindt dat in het economisch beleid niet te een-

zijdig 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 in de stad moet zijn voor bedrijven in 

deze sectoren en voor zelfstandige winkeliers, vakmensen en andere ondernemers. Dat kan de ge-

meente doen door te zorgen voor hoogwaardige en lee"are bedrijventerreinen, waar geïnvesteerd 

wordt in een goede openbare ruimte. Door te zorgen voor ondersteuning van zelfstandige win-

keliers kan Leiden laten zien wat voor unieks de stad op winkelgebied te bieden hee#. Een uniek 

winkelaanbod onderscheidt de stad veel beter van andere winkelsteden en zorgt voor een diverse 

economie. De ChristenUnie zal zich daarom blijven inzetten voor (het behoud van) de kleine win-

keliers in de stad. Dit betekent dat de gemeente investeert in een herkenbaar gebied met kleine(re) 

winkels en hier in de promotie van de stad nadrukkelijk aandacht voor hee#. De koopzondagen 

zetten juist de zelfstandige winkeliers op achterstand. Zij kunnen het vaak niet opbrengen om 

zeven dagen per week open zijn. Bovendien komen door koopzondagen sociale waarden, zoals tijd 

samen doorbrengen, in het gedrang. Daarom verzet de ChristenUnie zich tegen verplichte  

zondagsopenstellingen, zodat winkeliers beter beschermd worden. 

De voorraad grondsto!en die de aarde kan leveren, is eindig. Het lineaire model van steeds nieuwe 

materialen gebruiken en oude materialen weggooien en als afval afdanken, is niet houdbaar. Daar-

om wil de Christen Unie toewerken naar een circulaire economie, waarin minder nieuw materiaal 

wordt gebruikt en producten en materialen na gebruik door hergebruik een nieuwe toepassing krij-

gen. Daarom steunen we initiatieven als het Repair Café, die dit mogelijk maken en willen we dat er 

zoveel mogelijk herbruikbare materialen worden gebruikt bij de bouw van nieuwe gebouwen, of die 

nu door de gemeente zelf, of door partners in de stad worden uitgevoerd. 

In een economisch bloeiende stad zijn lokale voorzieningen essentieel. Daarom moet de gemeente 

ook op wijk- en buurtniveau economisch beleid maken. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat win-

kelvoorzieningen bij mensen in de buurt blijven bestaan. Buurtwinkels hebben een belangrijke 

maatschappelijke en sociale functie. Het zijn ontmoetingsplekken en die zorgen ervoor dat oudere 

mensen die steeds langer thuiswonen zelfstandig hun boodschappen kunnen blijven doen. Omdat 

we willen dat ook de zorg dichtbij de mensen die dat nodig hebben wordt geregeld, moet de ge-

meente ook zorgfacilteiten in de wijken ondersteunen op de plekken waar dat nodig is. Een goede 

bereikbaarheid van de wijken en omliggende gemeenten is daarnaast cruciaal (zie hoofdstuk 3). 



Concreet wil de ChristenUnie:

• Economische bloei in plaats van groei in het beleid centraal stellen, zodat we bouwen aan een  

    economie die ten dienste van mensen staat;

• Economisch beleid dat in het bijzonder gericht is op banen voor praktisch geschoolden, zodat zij  

    kunnen meeprofiteren van het succes van de stad;

• Voldoende plekken waar studenten van alle niveaus en richtingen een (praktijk)stage kunnen  

    volgen, bijvoorbeeld op het Bio Science Park;

• Ruimte voor kleine winkeliers 

• Geen verplichte zondagsopenstelling

Werk en de participatiewet

Dat het economisch goed gaat met Leiden, blijkt onder andere uit de hoge werkgelegenheid in 

onze stad. Toch merkt lang niet iedere Leidenaar dat het goed gaat. In Leiden zijn er nog zo’n 3000 

inwoners a$ankelijk van een bijstandsuitkering. De inkomenspositie van deze Leidenaren is daar-

naast ook achteruitgegaan doordat huren, lokale lasten en andere kosten voor het levensonder-

houd zijn gestegen, terwijl de bijstandsuitkering niet hoger werd. 

Naast de economische inzet om de groeiende groep mensen die een bijstandsuitkering nodig 

hebben te stoppen (zie paragraaf economie) moet de gemeente mensen die in de bijstand zitten 

beter helpen om weer aan het werk te komen. Dat doet de gemeente via de Participatiewet. Juist 

in een stad waar het economisch voor de wind gaat, moeten de duizenden mensen in de bijstand 

kunnen rekenen op actieve hulp en ondersteuning van de overheid. Het economisch succes van 

de stad moet gaan over de bloei van alle Leidenaren. Wij vinden dat de gemeente naast mensen 

moet staan, om te zien wat mensen nodig hebben om mee te doen in de stad. Het is prachtig als 

het lukt hen aan een betaalde of onbetaalde baan te helpen, maar dat is lang niet voor alle Lei-

denaren in de bijstand weggelegd. Juist deze groep mensen, die vaak al langdurig in de bijstand 

zitten, moet de gemeente helpen en ondersteunen zodat zij naar vermogen mee kunnen doen in 

de maatschappij. De eerste stap daarbij is om mensen uit hun isolement te halen en te motiveren 

om buitenshuis op zoek te gaan naar sociale contacten of activiteiten. Daarna, als dat gelukt is – en 

dat is voor velen al een enorme stap en niet voor iedereen weggelegd – kan worden gekeken naar 

vormen van (begeleid) werk. 

De coronacrisis hee# ook de positie van mensen een chronische ziekte, mentale kwetsbaarheid of 

arbeidshandicap kwetsbaarder gemaakt. Zij hebben hierdoor lang niet altijd kans op regulier werk 

en hebben vaker dan voorheen tijdelijk werk. De ChristenUnie wil dat mensen met een  

arbeidsbeperking terecht kunnen in een sociaal werkbedrijf. Zij zijn nu te vaak in uitzichtloze 

maatschappelijke situatie beland en zitten vaker thuis met een uitkering. Veel van de  

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn ongunstig voor deze kwetsbare groep. Al jaren is er sprake 

van een verdringing op de arbeidsmarkt, waarbij meer theoretisch geschoolde mensen de plek  

innemen van praktisch geschoolde Leidenaren, en waar werk voor praktisch geschoolde mensen is 

wegbezuinigd. 



Als de gemeente grootschalige inkopen doet of aanbestedingen uitvoert, wil de ChristenUnie dat 

de gemeente ervoor zorgt dat hierbij mensen met een bijstandsuitkering worden ingezet (social 

return on investment) en waar mogelijk in dienst neemt of laat nemen.  

Concreet wil de ChristenUnie: 

• Dat alle Leidenaren met een bijstandsuitkering actief worden ondersteund door middel van een  

    persoonlijk begeleidingsplan;

• Economisch beleid dat gericht is op banen op alle scholingsniveaus;

• Bij inkopen en aanbestedingen zoveel mogelijk werken met social return on investment.

Armoede en schulden 

Ondanks dat het met veel Leidenaren goed gaat en veel Leidenaren een baan hebben met een 

inkomen waarmee ze goed kunnen rondkomen, geldt dat niet voor iedereen. In Leiden wonen 

ongeveer vijfduizend gezinnen onder de armoedegrens. Volgens de berekening van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) wonen er bijna tweeduizend kinderen in die gezinnen. De impact 

van armoede en de stress die dit met zich meebrengt&is groot op het dagelijks leven van mensen. 

Uit onderzoek blijkt dat door armoede de gezondheid en het welzijn van kinderen en volwassenen 

gevaar loopt. Zo is er bijvoorbeeld extra risico op overgewicht, taalachterstand en psychosociale 

problemen. Mensen in achterstandssituaties kampen ook vaak met een laag zel"eeld. Armoede is 

niet alleen een kwestie van gebrek aan geld.

Een snelle en toegankelijke schuldhulpverlening met prioriteit voor gezinnen, is essentieel. Er mag 

geen wachtlijst zijn voor schuldhulpverlening. Het aantal mensen met geldzorgen stijgt. Door de 

gevolgen van de coronacrisis zijn sommige Leidenaren hun baan of een deel van hun inkomen 

kwijtgeraakt en moesten ze hun financiële bu!ers gebruiken. Hierdoor maken zij gemakkelijker 

schulden en daarom is een snelle en toegankelijke schuldhulpverlening zo belangrijk. 

Belangrijker nog dan het bestrijden van armoede en schulden, is het voorkómen ervan. De Chris-

tenUnie hecht grote waarde aan (vrijwilligers)organisaties als SchuldHulpMaatje en Stichting 

Present die kleinschalig en creatief maatwerk leveren om een groeiend aantal mensen met fi-

nanciële problemen te ondersteunen. Het is van belang dat de gemeente goed samenwerkt met 

deze organisaties en ook met woningcorporaties om te voorkomen dat mensen als gevolg van hun 

schulden hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen en daardoor dakloos dreigen te worden. 

De ChristenUnie wil dat de gemeente agressieve praktijken van incassobureaus tegengaat en zelf 

ook een goed en humaan voorbeeld gee# als schuldeiser. De ChristenUnie wil dat de gemeente 

gebruik maakt van de mogelijkheden om schulden van Leidenaren op te kopen. Dit biedt mensen 

de noodzakelijke rust die nodig is om het leven weer op de rit te krijgen, waarna schulden  afgelost 

kunnen worden. 



Het is schrijnend dat er in een welvarend land als Nederland en een welvarende stad als Leiden 

een voedselbank nodig is. Juist daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente de voedselbank waar 

nodig helpt. De voedselbank is een belangrijk vangnet voor mensen die in deze tijden niet meer 

rond kunnen komen. De ChristenUnie wil de voedselbank transformeren tot een voedselwinkel. Bij 

de voedselbank krijgen Leidenaren een voedselpakket dat niet is afgestemd op hun wensen of g 

ezinssamenstelling. In een voedselwinkel hebben Leidenaren zelf de keuze welke en hoeveel  

levensmiddelen ze nodig hebben. Dit vergroot de keuzevrijheid en autonomie van deze Leidenaren 

en maakt de keuze voor gezond eten makkelijker. Daarnaast voorkomt het voedselverspilling. 

Concreet wil de ChristenUnie: 

• Een opkoopfonds voor schulden. Hierdoor kunnen Leidenaren in een overzichtelijke periode hun  

    schulden af proberen te lossen, na afloop van deze periode wordt de resterende schuld  

    kwijtgescholden;

• (In afwachting van landelijk beleid) Een pilot met een pauze die Leidenaren kunnen gebruiken  

    om het terugbetalen van hun schulden tijdelijk uit te stellen om eerst hun leven op orde te  

    krijgen;

• Lesprogramma’s, cursussen en bijeenkomsten over financiën en budgetbeheer om schulden te  

    voorkomen;

• Ruimhartige gemeentelijke regelingen om kinderen van ouders met een laag inkomen te laten  

    sporten, bewegen of muziekles te volgen; 

• Laagdrempelige en snel toegankelijke schuldhulpverlening;

• De voedselbank transformeren tot een voedselwinkel. 

Zorg voor jeugd, gezin en jongeren

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dit betre# zowel lichte ambulan-

te vrijwillige ondersteuning aan jongeren en gezinnen als zwaardere gespecialiseerde jeugdzorg, 

zoals jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit is een grote opgave, omdat de gemeente het 

met fors minder geld moeten doen dan voorheen beschikbaar was. Bovendien is de vraag naar 

jeugdhulp sinds 2015 sterk toegenomen. Helaas is de jeugdzorg nu niet zo goed als we zouden wil-

len. Er zijn nog steeds te veel wachtlijsten en lang niet altijd wordt zorg geleverd die kinderen en 

jongeren nodig hebben. Ook is de aansluiting van jeugdhulp op volwassenzorg nog niet goed. De 

ChristenUnie wil voorkomen dat jongeren alle zorg verliezen zodra ze achttien jaar worden. Om tot 

een betere jeugdzorg te komen is er structureel voldoende geld nodig en daarnaast een andere 

houding en werkwijze. Het Rijk hee# gemeenten in de afgelopen jaren onvoldoende ondersteund 

om de nieuwe zorgtaken op een goede manier vorm te geven. Tegelijkertijd hee# de gemeente zelf 

ook in haar budget voor het sociaal domein gesneden, terwijl ze dat op andere gebieden niet deed. 

De ChristenUnie vindt dat een onverantwoorde keuze. We moeten niet bezuinigen op de meest 

kwetsbare mensen in onze stad. Door de marktwerking en aanbestedingen is de administratieve 

druk (regels en procedures, rapportage, verantwoordingsverplichtingen) voor de gemeente en de 

instellingen sterk toegenomen. Hier is veel geld voor nodig. Geld dat daardoor niet beschikbaar is 



voor de concrete hulpverlening. De ChristenUnie is kritisch op het vermarkten van de zorg. 

Als dit toch gebeurt, is het belangrijk dat de gemeente gedurende een langere periode samenwerkt 

met dezelfde zorgaanbieders, zodat zij de tijd hebben om maatwerk te leveren.

Bij hulpverlening die betaald wordt door de overheid, en daarmee door de maatschappij als geheel, 

mag er wat de ChristenUnie betre# ook een beroep worden gedaan op het netwerk waarin kinder-

en en jongeren opgroeien. In de eerste plaats gaat het dan om ouders of verzorgers, maar ook an-

dere familieleden of kennissen kunnen een rol spelen. Het is belangrijk dat er in het netwerk waarin 

het kind opgroeit actieve steun is voor de zorg die wordt geboden. In gebroken gezinnen moet de 

gemeente relatieondersteuning bieden, juist om mentale problemen van kinderen te voorkomen. 

Vanzelfsprekend is directe professionele hulp onontbeerlijk in gevallen waar een sociaal netwerk 

rond kinderen en jongeren ontbreekt of ontoereikend is voor de hulp die nodig is. 

Het is van groot belang dat jongeren en gezinnen op tijd de juiste hulp krijgen die ze nodig heb-

ben. Dat kan door specialistische hulpverleners al eerder in een hulpverleningstraject te betrekken. 

Goede samenwerking tussen de gemeente en de huisartsen, scholen, Jeugd- en Gezinsteams, 

Veilig Thuis en aanverwante organisaties als uitvoerders, is belangrijk om tijdig ernstige proble-

men te voorkomen. Er moet meer geld worden geïnvesteerd in mogelijkheden om jongeren en hun 

gezinnen al in een vroeg stadium een juiste indicatie of diagnose te geven voor een behandeling. 

De ChristenUnie wil daarom dat de kwaliteit voorop staat voor snelle en juiste hulp. De kwaliteit is 

hoger als gezinnen zelf de vrijheid hebben om te bepalen of ze hulp willen via hulpverleners waar 

de gemeente contracten mee hee# (zorg in natura) of via hulpverleners die ze via een persoons-

gebonden budget (PGB) zelf kunnen kiezen. Goede zorg is het uitgangspunt, niet goedkope zorg. 

Mede door de coronacrisis zien we stijgende mentale problemen onder jongeren en studenten, 

zoals angst, depressie en eenzaamheid. De gemeente moet deze jongeren in samenwerking met 

scholen en hulpverleners ondersteunen, bijvoorbeeld door te zorgen voor passende voorzieningen 

waar jongeren elkaar kunnen opzoeken, ook in tijden van een lockdown. 

Concreet wil de ChristenUnie:

• Dat kwaliteit in de jeugdhulp voorop staat, dat betekent: structureel voldoende geld, geen lange  

    wachtlijsten, indicaties die recht doen aan de zorg die mensen nodig hebben;

• Vroeg in een hulpverleningstraject een actieve rol van specialisten zoals psychiaters, klinisch  

    psychologen en orthopedagogen om te komen tot goede diagnostiek en indicaties die recht  

    doen aan de zorgbehoe#e;

• Keuzevrijheid voor jongeren en gezinnen om te kiezen voor zorg in natura (via de gemeente) of  

    via een persoonsgebonden budget (eigen keuze)

• Actieve samenwerking met en tussen scholen, sociale wijkteams, jeugd- en gezinsteams, huis 

    artsen en de gemeente om meer grip te krijgen op de instroom in de jeugdhulp;

• Indien nodig relatieondersteuning voor gebroken gezinnen met opgroeiende kinderen;

• Dat jongeren en studenten elkaar ook in tijden van Corona veilig kunnen ontmoeten. 



Vluchtelingen en integratie

Leiden is van oudsher een stad van vluchtelingen. De ChristenUnie vindt alleen al daarom dat de 

gemeente de verantwoordelijkheid hee# om mensen op te vangen als dat nodig is. Zeker in een 

tijd dat migratiestromen toenemen ligt hier een belangrijke gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

We hebben ons er daarom voor ingezet dat Leiden een humane opvangvoorziening en goede be-

geleiding aan uitgeprocedeerde asielzoekers biedt. De ChristenUnie vindt het onbegrijpelijk dat het 

stadsbestuur ervoor hee# gekozen om de Bed-, Bad- en Broodvoorziening voorziening te sluiten. 

Dat is een pijnlijke, onnodige en onbegrijpelijke bezuinigingsmaatregel. Door een recent voorstel 

van de ChristenUnie gaat het stadsbestuur alsnog meer ondersteuning bieden aan deze  

ongedocumenteerde asielzoekers. Dat is een goede stap, maar er is meer nodig dan ondersteuning 

alleen. Bovenal hebben deze mensen een veilige plek om te wonen nodig. 

Waar het gaat om mensen met een (permanente) verblijfsstatus is alleen opvangen geen duurzame 

oplossing. De gemeente moet samenwerken met maatschappelijke organisaties, scholen en on-

dernemers om deze mensen ook daadwerkelijk welkom te heten in onze stad en te werken aan een 

goede integratie van deze nieuwe Leidenaren. Wat de ChristenUnie betre# bieden we hen huisves-

ting, verspreid over de stad en helpen we hen bovenal participeren in de maatschappij door middel 

van bijvoorbeeld school, studie, sport, muziek, werk of vrijwilligerswerk. 

Concreet wil de ChristenUnie:

• Opvangplekken voor asielzoekers die (nog) geen verblijfsstatus hebben waar behalve bed, bad en  

    brood ook intensieve begeleiding is en gewerkt wordt aan een bestendige plek voor de toekomst;

• Betere samenwerking met maatschappelijke organisaties om sociale activering van mensen met  

    een (permanente) verblijfsstatus te bevorderen;

• Ondernemers stimuleren om asielzoekers met een verblijfstatus in dienst te nemen.

Dak- en thuislozen

Leiden moet een stad zijn waar inwoners een dak boven hun hoofd hebben en een veilig thuis ge-

nieten. Helaas zien we dat dit voor lang niet alle Leidenaren vanzelfsprekend is. De Binnenvest, de 

opvang voor dak- en thuislozen (maatschappelijke opvang) zit overvol. Dit komt vooral door het 

gebrek aan betaalbare woningen. Mensen die problematische schulden of relationele problemen 

hebben, worden daardoor eerder dak- en thuisloos en mensen die eenmaal in de maatschappelijke 

opvang terechtgekomen zijn, stromen daar minder goed weer uit omdat er onvoldoende geschikte 

woningen zijn. 

Het probleem van de overvolle maatschappelijke opvang wordt meer en meer een probleem van 

woningnood. De ChristenUnie vindt dat we die samen met gemeenten in de regio moeten oplossen. 

Dat betekent dat iedere gemeente zijn verantwoordelijkheid moet nemen in de opvang en bege-

leiding van dak- en thuislozen en dat er een gezamenlijk plan moet komen om voldoende ges-

chikte en betaalbare woningen te realiseren. 

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 per-

soonlijke begeleiding moeten krijgen om hun situatie te verbeteren.

Concreet wil de ChristenUnie:

• Actieve begeleiding van mensen die dakloos zijn om hen zo te helpen waar mogelijk terug te  

    keren naar een normaal leven in de maatschappij;

• Een regionale aanpak en een regionale woonvisie om dak- en thuisloosheid tegen te gaan, te  

    zorgen voor voldoende huisvesting om dakloosheid te voorkomen én te zorgen voor voldoende  

    woningen waar dak- en thuislozen terecht kunnen;

• Meer tussenvormen van wonen, zoals omklapwoningen (zie hoofdstuk 3), zodat dak- en  

    thuislozen perspectief in hun leven krijgen door re-integratie in de maatschappij.

Mantelzorg en vrijwilligers 

Mantelzorgers dragen vaak een zware verantwoordelijkheid. De overheid hee# de afgelopen jaren 

op dat gebied heel veel van mensen gevraagd. Het is dan ook de taak van de gemeente om  

mantelzorgers te ondersteunen in hun werk en te waarderen om hun werk. Financieel mag de 

zorgtaak voor hen geen probleem worden. De gemeente moet waar nodig professionele hulp  

blijven geven en als mantelzorgers overbelast (dreigen te) raken, moet de gemeente op zoek naar 

passende ondersteuning om hen zo snel mogelijk te ontlasten (respijtzorg). Zo moet de gemeente 

het mogelijk maken dat mantelzorgers (tijdelijk) hun zorg kunnen overdragen om een adempauze 

te kunnen nemen. 

De ChristenUnie vindt vrijwilligerswerk erg waardevol voor de stad. Het is bij uitstek een manier om 

de menselijke maat centraal te stellen en  het is een vorm van zorg door en voor onze inwoners. De 

gemeente moet dat aanmoedigen. 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 statushouders helpen integreren. Als de gemeente plannen maakt, bijvoorbeeld 

over sport of over stadswijken, dan wil de ChristenUnie meer aandacht voor de rol die vrijwilligers 

daarbij hebben voor hoe de gemeente die vrijwilligers kan ondersteunen. Dat kan door een  

steunpunt voor vrijwilligers in te richten, waar vrijwilligers uit de hele stad hun vragen kunnen 

stellen of ideeën voor verbetering aan de gemeente kunnen voorleggen. Het is belangrijk dat ge-

meente vrijwilligersorganisaties zoals Stichting Present en Stichting Voor Elkaar Leiden budgettair 

blij# steunen, deze organisaties leveren een onbetaalbare bijdrage aan de stad. Als  

vrijwilligersorganisaties problemen hebben met het vinden van geschikte huisvesting voor hun a 

ctiviteiten, moet de gemeente hen daarbij concreet ondersteunen. 



Concreet wil de ChristenUnie: 

• Mantelzorgers ondersteunen door de mogelijkheid van vakantie of een adempauze;

• Een steunpunt voor vrijwilligers waarmee de gemeente vrijwilligerswerk ondersteunt en vraag en  

    aanbod verbindt;

• Vrijwilligersorganisaties financieel ondersteunen en helpen als zij problemen hebben met het  

    vinden van geschikte locaties voor hun activiteiten.

Zorg voor ouderen

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat het aantal 75-plussers in de toe-

komst fors zal toenemen. Tegelijkertijd gee# meer dan de hel# van de 75-plussers aan zich een-

zaam te voelen. Eenzaamheid zorgt er vaak voor dat mensen minder gelukkig zijn en minder goed 

voor zichzelf zorgen. Door lichamelijke en psychische klachten komen ouderen minder snel  

buitenshuis en de digitalisering is voor een aantal van hen lastig bij te benen. We staan op de 

schouders van onze ouderen en daarom verdienen zij juist in deze tijd onze zorg en aandacht. 

Een sociaal netwerk is de meest voor de hand liggende, maar zeker niet de enige oplossing voor 

eenzaamheid. Zo blijkt dat de aanwezigheid van een mantelzorger ook al een positieve invloed 

kan hebben op het welzijn en welbevinden van ouderen. Ouderen die daar behoe#e aan hebben, 

kunnen regelmatig bezoek krijgen van iemand van een wijkteam of welzijnsorganisatie. Het is heel 

belangrijk dat Leidenaren waardig oud kunnen worden in onze stad, juist omdat de groep ouderen 

snel groter wordt. De stad moet daar fysiek op ingericht zijn door voldoende geschikte woningen 

voor ouderen, goede buurtvoorzieningen en toegankelijk openbaar vervoer waar ouderen makkelijk 

gebruik van kunnen maken. Door de vergrijzing is er ook sprake van een groeiende groep  

ouderen met dementie. Dit vraagt om goede vaardigheden van hulpverleners en medewerkers van 

de gemeente. De ChristenUnie wil dat Leiden een dementievriendelijke gemeente wordt. Een  

dementievriendelijke gemeente zet zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers 

zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. 

Concreet wil de ChristenUnie: 

• Bezoek van mensen uit een wijkteam of welzijnsorganisatie aan ouderen die dat willen;

• Meer levensloopbestendige woningen en hoogwaardige voorzieningen in de buurt zodat  

    ouderen langer thuis kunnen wonen (zie hoofdstuk 3).

• Dat Leiden een dementievriendelijke gemeente wordt die zich inzet om mensen met dementie  

    zolang mogelijk mee te laten doen in de samenleving.



Leiden als stad van kunde en kennis

Goed onderwijs is van groot belang voor de toekomst van onze kinderen. Voor- en Vroegschoolse 

Educatie is een goed middel om leer- en taalachterstanden tegen te gaan, waardoor ook  

kansenongelijkheid wordt bestreden. De ChristenUnie zet zich daarnaast in voor behoud van  

keuzevrijheid van ouders als het gaat om schoolkeuze, en voor het behoud van de autonomie 

van de schoolbesturen. De ChristenUnie wil ook dat iedere school gebruik kan maken van goede 

en gezonde gebouwen, buitenspeelvoorzieningen, gymzalen en andere sportvoorzieningen en 

natuureducatie. In de komende jaren wordt daar fors in geïnvesteerd. In een waterrijke omgeving 

zoals Leiden vindt de ChristenUnie het belangrijk dat ieder kind goed moet kunnen zwemmen. Via 

de scholen willen we er op toezien dat iedereen moet leren zwemmen, in het bijzonder de kinderen 

voor wie zwemles niet vanzelfsprekend is, zoals kinderen met een migratiegrond. 

Het bedrijfsleven hee# een steeds nijpender tekort aan goed opgeleide vakmensen. Jongeren met 

‘gouden handen’, zoals technici, plaatbewerkers en procestechnologen, zijn keihard nodig op de 

arbeidsmarkt. Daarom moet het vakmanschap en het beroepsonderwijs meer waardering krijgen 

en dat kan door het imago te verbeteren en leerlingen en ouders goed voor te lichten over de  

veelzijdigheid en baankansen van beroepsopleidingen. 

Helaas maken momenteel veel te veel jongeren hun MBO-opleiding niet af. Op MBO-niveau 1 valt 

bijna 25% van de studenten uit. De ChristenUnie wil daarom dat er steviger wordt ingezet op het 

verminderen van uitval in het MBO door allereerst te zorgen voor een betere aansluiting van het 

voortgezet onderwijs op het MBO. Dat kan bijvoorbeeld door met alle betrokken onderwijsinstel-

lingen na te denken over hoe we jongeren kunnen helpen die meer dan gemiddeld begeleiding 

nodig hebben. Ten tweede moet de gemeente met MBO- en HBO-scholen en het bedrijfsleven in 

gesprek over de aansluiting van de opleidingen op de regionale arbeidsmarkt. Het  

bedrijfsleven moet samen met de gemeente nagaan welke vaardigheden de sectoren die  

regionaal voor veel werk zorgen zoeken. De opleidingen kunnen daar dan goed op aansluiten. 

Bedrijven kunnen jongeren stages aanbieden en vroegtijdig met jongeren meedenken over wat zij 

op de arbeidsmarkt kunnen gaan doen met hun diploma, niet alleen tijdens hun opleiding maar ook 

al op de middelbare school als ze hun studiekeuze nog moeten maken. De gemeente moet ervoor 

zorgen dat mensen zonder volwaardige opleiding wel kwalificaties kunnen bereiken, zogenaamde 

skillpaspoorten, zodat ze met name in de technische sector toch kunnen helpen. Ten derde moet 

de gemeente het goede voorbeeld blijven geven door ook in haar eigen organisatie, waar mogelijk, 

stageplaatsen aan te bieden.

Wie aan Leiden denkt, denkt al snel aan de 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. In dat licht is het heel verstandig dat de gemeente en de universiteit tot het in-

zicht zijn gekomen dat de ontwikkeling van de Humanities Campus (Faculteit Geesteswetenschap-

pen) op het Doelen- en Witte Singelcomplex in de huidige vorm moet worden stopgezet. De nieu-

we ontwikkelingen moeten rekening houden met belangen van omwonenden. In het verleden is dat 

te weinig gebeurd en dat zet vertrouwen van inwoners in de overheid onder druk. 



Op de universiteit zien we groeiende aantallen nationale en internationale studenten. Zij moeten 

op woonruimte kunnen rekenen. De universiteit moet samen met de gemeente verantwoordelijk-

heid nemen en zorgen voor voldoende woningen voor (internationale) studenten. 

Concreet wil de ChristenUnie: 

• De aansluiting van het voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs op MBO/HBO/universiteit  

    verbeteren door jongeren beter te begeleiden;

• Dat de gemeente plannen ontwikkelt om schooluitval op het MBO tegen te gaan en een betere  

    aansluiting van het MBO op de arbeidsmarkt te realiseren;

• Intensieve samenwerking tussen alle onderwijsinstellingen in de stad;

• Dat universiteit samen met de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt om te zorgen voor  

    voldoende huisvesting voor studenten.

Sport en gezondheid 

Sport is een goede manier om mensen uit alle lagen van de Leidse maatschappij met elkaar in con-

tact te brengen. Bovendien is sporten gezond en helpt het inwoners fysiek en mentaal fit te blijven 

en kan overgewicht met sporten worden bestreden. Volgens de ChristenUnie verdient sport die 

door alle lagen van de bevolking beoefend kan worden op amateurbasis (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 speelplekken, maar blijven zorgen voor avontuurlijke en groene 

speelplaatsen. Ook vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen op school al in een vroeg sta-

dium kennis maken met verschillende sporten en ook met gezond eten. Kinderen uit gezinnen met 

beperkte financiële middelen kunnen wat de ChristenUnie betre# rekenen op de gemeente om 

bijvoorbeeld de contributie te betalen. De gemeente moet die mogelijkheid actief bij scholen en 

ouders bekend maken.

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 e!ectief worden benut voor de sporten waar meer ruimte voor nodig 

is en blijven sportvelden niet onnodig onbespeeld. Ook is het cruciaal dat de gemeente op het 

gebied van sport actiever samenwerkt met de buurgemeenten. Waar er in Leiden voor sommige 

sporten misschien niet direct ruimte is, kan dat er in andere gemeenten wel zijn, en vice versa. 

De ChristenUnie wil meewerken aan het realiseren van extra hockeycapaciteit voor hockeyclub 

Roomburg. Voor de ChristenUnie is het voor de lee"aarheid van de stad van groot belang dat we 

zuinig zijn op onze stadsparken en daarom zien we geen ruimte in het Roomburgerpark voor een 

extra hockeyveld. Dit is door onze inwoners nog eens onderstreept in het referendum dat hierover 

is gehouden. Onder andere rond de Boshuizerkade ziet de ChristenUnie wel mogelijkheden voor 

het realiseren van een extra hockeyveld. 



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 betekent dat we willen dat er beweegtoestellen in de openbare ruimte zoals 

parken worden geplaatst, waar ouderen of mensen met een rolstoel of rollator gemakkelijk gebruik 

van kunnen maken. De hele openbare ruimte in de stad en in de wijken moet zo zijn ingericht dat 

jong en oud, met of zonder beperking, er gebruik van kan maken.

Concreet wil de ChristenUnie:

• Sporten en gezond eten mogelijk maken voor iedereen, in het bijzonder voor kinderen uit  

    gezinnen met een kleine portemonnee;

• Een regionale sportvisie om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan diverse sporten en te zorgen  

    voor een goede spreiding hiervan;

• Meewerken aan het realiseren van extra hockeycapaciteit voor hockeyclub Roomburg;

• Beweegtuinen voor ouderen en mensen met een handicap;

• In gemeentelijk beleid aandacht voor breedtesport boven topsport.

Cultuur en cultureel Erfgoed 

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 muziek-

school, 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 op de kaart. Subsidies moeten worden ingezet op kwalitatief goede program-

ma’s en op nieuw talent. Ten slotte kan kunst de openbare ruimte verrijken. Daarbij vindt de Chris-

tenUnie het wel belangrijk dat het de openbare ruimte ook echt mooier maakt en dat de kunst past 

in de buurt of wijk. Dit wille we borgen door bewoners actief te betrekken bij deze plannen.

Wat de ChristenUnie betre# moeten we zuinig zijn op het cultureel erfgoed in onze stad.  

Historische gebouwen zoals theater, musea en kerken vertellen ons veel over de geschiedenis van 

Leiden. Mede op voorstel van de ChristenUnie komt er een Kerkenvisie waarin wordt beschreven 

hoe er in Leiden wordt omgegaan met leegstaande of ongebruikte gebedshuizen. Voor de  

ChristenUnie is het belangrijk dat nieuwe bestemmingen die worden gezocht voor cultureel  

erfgoed en leegstaande gebedshuizen, zoals bijvoorbeeld de Lutherse Kerk, passen bij de  

oorspronkelijke functie van die gebouwen. Dat kan bijvoorbeeld door te zoeken naar een sociaal 

maatschappelijke bestemming voor zulke gebouwen, waarbij de optie wordt opengehouden om 

zulke gebouwen ook nog te kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld congressen, lezingen, bruilo#en of 

begrafenissen. De ChristenUnie ziet in leegstaande of ongebruikte gebedshuizen geen ruimte voor 

horeca. 



Door een voorstel van ChristenUnie en D66 hee# Leiden sinds een aantal jaar het Leids Media-

fonds. Het Leids Mediafonds bevordert de kwaliteitsjournalistiek, bedoeld om inwoners, instellingen 

en bedrijven beter te informeren over wat er speelt in de stad Leiden en de directe omgeving. 

Onder kwaliteitsjournalistiek wordt verstaan het vervaardigen van kritische, betrouwbare en onaf-

hankelijke journalistieke producten met voldoende diepgang, op basis van zorgvuldig onderzoek. 

Het fonds blijkt een groot succes. Inmiddels hebben ook andere gemeenten en provincies  

dergelijke fondsen opgericht. De ChristenUnie wil de financiering voor dit fonds nu structureel  

regelen.

Concreet wil de ChristenUnie:

• Laagdrempelige toegang tot cultuur voor iedereen, in het bijzonder voor kinderen uit gezinnen  

    met een kleine portemonnee;

• Geen verdere bezuinigingen op bibliotheekvoorzieningen en de muziekschool.

• Bij herbestemming van leegstaande of ongebruikte gebedshuizen een bestemming die past bij  

    de oorspronkelijke functie van het monument;

• Continuering van het Leids Mediafonds met structurele middelen;

Samenwerking 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 en om samen duurzamer te bouwen. Ook kunnen we voorzieningen, bijvoorbeeld op het 

gebied van sport of cultuur, 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 ChristenUnie wil geen gedwongen fusies met buurgemeenten 

want fusie is geen doel op zich, en groter is niet altijd beter. 

Concreet wil de ChristenUnie:

• Intensieve samenwerking met de regiogemeenten onder andere op het  

    gebied van wonen, economie, voorzieningen en infrastructuur. 
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Wat vindt de ChristenUnie belangrijk? 

De woningcrisis is in heel Nederland een urgent thema en ook in Leiden is het probleem van de 

woningnood groot. Voor heel veel mensen is het op dit moment onmogelijk om een betaalbare 

woning in onze stad te vinden. De crisis is zo groot dat de markt zelf dit probleem niet meer kan 

oplossen. De gemeente moet daarop inspelen door te faciliteren dat er woningen gebouwd kun-

nen worden. De ChristenUnie gee# daarbij prioriteit aan de bouw van woningen voor starters en 

gezinnen. Tegelijkertijd moet de gemeente de lee"aarheid van de stad bewaken: er zit een grens 

aan hoeveel er in Leiden nog bijgebouwd kan worden. Het bouwen moet passen bij de schaal van 

de stad, met aandacht voor het historische karakter van de stad. De kwaliteit van de leefomgeving 

moet in woonwijken voorop staan: we willen verkeersluwe en veilige wijken met volop ruimte voor 

groen. Bouwen is niet alleen maar het stapelen van stenen, maar betekent ook wat voor gemeen-

schappen, want die vormen de straat, buurt of wijk en binnen die gemeenschappen voelen de in-

woners zich verbonden met elkaar. Die onderlinge verbondenheid staat nu vaak onder druk omdat 

investeerders woningen opkopen voor verhuur aan onder andere studenten en toeristen. Daardoor 

is in sommige wijken de balans en diversiteit sterk verminderd. Met name in de binnenstad en de 

wijken rond binnenstad speelt dit probleem. Maar ook de binnenstad is in de eerste plaats een 

woonwijk. Wat de ChristenUnie betre# gaan de belangen van bewoners in het lee"aar houden van 

de stad boven die van bezoekers. 

Voor de ChristenUnie is bouwen aan een lee"are stad ook bouwen aan duurzame stad. Bij de  

keuzes die we maken in de duurzame ontwikkeling van de stad, houden we rekening met de  

huidige inwoners en de toekomstige generaties. De gemeente moet zelf duurzaam zijn en is  

verantwoordelijk voor een duurzame stad, met duurzaam vervoer en goede luchtkwaliteit. Ver-

groening en de reductie van uitstoot en afval horen bij die verantwoordelijkheid. Leiden moet niet 

alleen  een duurzame stad zijn, maar ook worden voorbereid op de e!ecten van klimaatverander-

ing. Deze e!ecten gaan over de gemeentegrens. Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat 

goed wordt gekeken naar een gezamenlijke aanpak met andere gemeentes in de regio.

Wat hee" de ChristenUnie de afgelopen vier jaar bereikt? 

• Op voorstel van de ChristenUnie en de PvdA werkt Leiden aan een zel"ewoningsplicht (alleen  

    een woning kopen om daar zelf in te wonen);

• Op voorstel van de ChristenUnie hanteert Leiden voor projectontwikkelaars van woningbouw 

    plannen het uitgangspunt dat hoe meer woningen er gerealiseerd worden hoe meer groen er  

    komt;

• Bij diverse nieuwbouwplannen hee# de ChristenUnie met succes gezorgd voor extra woningen  

    voor starters op de woningmarkt;

• Op voorstel van de ChristenUnie is een kaart gemaakt met geschikte locaties voor publieke (snel) 

    laadpalen; 

• Voor het Roomburgerpark hee# de ChristenUnie een zevenstappenplan opgesteld om bewoners  

    en sporters tegemoet te komen en tot een lee"are en groene te komen.



Een goed en veilig woonklimaat

In vrijwel alle stadsdelen van Leiden is het steeds weer zoeken naar een goede balans tussen  

levendigheid en lee"aarheid van de straat en de wijk. Dat geldt zeker ook voor de binnenstad.  

Leiden hee# een fantastische binnenstad. Toerisme en evenementen zijn een belangrijke  

inkomstenbron voor ondernemers, maken de stad bruisend en zetten Leiden (inter)nationaal op de 

kaart. Echter, de binnenstad is in de eerste plaats een woonwijk en daarmee niet exclusief bedoeld 

voor bezoekers en toeristen. De balans tussen wonen en recreëren staat te veel en te vaak onder 

druk. Daarom wil de ChristenUnie géén uitbreiding van het huidige aantal horecagelegenheden en 

evenementen. Niet alleen vanwege mogelijke overlast, maar ook om de binnenstad als  

winkelgebied te kunnen behouden. De belangen van bewoners van de binnenstad moeten  

uiteindelijk boven die van bezoekers worden gesteld. 

In de afgelopen periode hee# de gemeenteraad, mede op initiatief van de ChristenUnie, verorde-

ningen 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 woningen voor toeristen. Zo wil de ChristenUnie bijvoorbeeld dat er een  

registratieplicht komt voor Airbnb en dat de geregistreerde woonruimte maar een beperkt aantal 

dagen per jaar mag worden verhuurd. Het stadsbestuur werkt dit momenteel uit in een nieuw  

beleidskader. De ChristenUnie wil dat de gemeente meer werk maakt van een zel"ewonings- 

plicht, door deze ook echt in te gaan voeren. Mensen die een huis in Leiden kopen moeten er wat 

de ChristenUnie betre# ook zelf gaan wonen. 

Daarnaast moet Leiden ook een veilige stad blijven. Dat betekent dat handhaving en politie vol-

doende middelen moeten krijgen om drugsoverlast, ondermijnende criminaliteit en mensenhandel 

aan te pakken. In buurten waar we de problemen van overlast moeten oplossen, willen we zoveel 

mogelijk gebruik maken van een intensieve wijkaanpak. Op deze wijze werken handhaving, politie 

en de burger samen aan een veiligere stad. De gemeente Leiden moet niet meedoen aan experi-

menten om drugs, zoals bijvoorbeeld wiet, te legaliseren. 

De ChristenUnie wil ook rond de jaarwisseling een veiligere stad realiseren. Vuurwerkoverlast kan 

voorkomen worden door een algeheel vuurwerkverbod en het organiseren van een centrale vuur-

werkshow. Oud en nieuw kan op deze manier uitgroeien tot het op één na grootste feest van het 

jaar zonder dat er sprake is van overlast voor de buurt of wijk.



Concreet wil de ChristenUnie:

• Geen uitbreiding van evenementen en horeca om het karakter van de binnenstad als woonwijk te  

    benadrukken; 

• Een goede balans tussen verkamerde woningen en eengezinswoningen in de straat, wijk en stad;

• Een zel"ewoningsplicht, zodat mensen die een huis kopen er ook daadwerkelijk zelf gaan  

    wonen;

• Een beperking op verhuur van woningen voor toeristen;

• Niet meewerken aan experimenten om drugs, zoals wiet, te legaliseren;

• Een algeheel verbod voor consumentenvuurwerk en een centrale vuurwerkshow met oud en  

    nieuw.

Bouwen is bouwen aan gemeenschappen

Leiden is een prachtige stad waar veel mensen willen wonen. Dat zorgt ervoor dat de druk op de 

woningmarkt groot is en daardoor schieten de huizenprijzen omhoog. Dat geldt voor bijna alle 

doelgroepen, maar vooral starters en gezinnen voelen zich vaak gedwongen uit te wijken naar an-

dere gemeenten in de regio of verder daarbuiten. De ChristenUnie vindt dat nu de bouw van  

starters- en gezinswoningen prioriteit moeten krijgen, zowel bij koopwoningen als bij  

huurwoningen. Dat bevordert de doorstroming op de woningmarkt en gee# pas afgestudeerden 

en andere starters meer kansen om in Leiden te blijven wonen. Daarnaast moeten er specifiek voor 

senioren, die nu soms nog in een eengezinswoning wonen, meer levensloopbestendige woningen 

komen, zodat een goede doorstroming mogelijk is.

Helaas is ruimte in Leiden schaars en de plannen om de stad lee"aar en toekomstbestendig te 

maken, vormen een beperking voor de enorme bouwopgave. De ChristenUnie is geen voorstander 

van het impulsief bijbouwen van woningen in de stad. ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ is gewoonweg 

geen oplossing voor dit probleem. Daarom moet Leiden samen met omliggende gemeenten een 

regionale woonvisie ontwikkelen. Hierdoor wordt duidelijk wie waar bouwt en hoeveel en welk type 
woningen gerealiseerd moeten worden. Ook woningbouwcorporaties moeten hierbij nauw worden 

betrokken. Alleen op deze wijze is het mogelijk om de schaars beschikbare grond in de stad en re-

gio doelgericht en verstandig te gebruiken. Op die manier laten we zien dat bouwen méér is dan 

alleen het stapelen van stenen. 

De ChristenUnie vindt dat bouwen veel meer gericht moet zijn op het bouwen van gemeenschap-

pen, zodat het een bijdrage levert aan een diverse en inclusieve stad. Die gemeenschappen moeten 

ruimte bieden aan iedereen, studenten en starters, statushouders en gezinnen, gepensioneerden 

en groepen die beschermd wonen. Vooral voor de groep die begeleid wonen wil de ChristenUnie 

zogenaamde ‘omklapwoningen’ bouwen waar mensen eerst beschermd kunnen wonen en later zelf 

kunnen huren. Zo hoef je niet te verhuizen als je de stap naar zelfstandig wonen hebt gezet. 



Wonen in de stad mag geen privilege worden voor de rijken, maar moet voor alle lagen van de  

bevolking mogelijk zijn. Daarom moeten er voldoende sociale huurwoningen in de stad blijven 

bestaan. De ChristenUnie vindt dat dat ook voor de binnenstad geldt. 

Als er in Leiden gebouwd wordt, dan moet dat gebeuren op een manier die past bij de schaal en 

het historische karakter van de stad en moeten de belangen van huidige bewoners voorop staan. 

Projectontwikkelaars, investeringsmaatschappijen en verhuurders hebben deze belangen voor de 

bewoners en stad soms niet voor ogen. Daarom moet de gemeente duidelijke regels opstellen wat 

we van de marktpartijen verwachten. De gemeente moet ervoor zorgen dat deze partijen hun  

verantwoordelijkheid nemen om een breed publiek belang te dienen. Dat gaat veel verder dan het 

realiseren van nieuwe woningen alleen. Leiden is één van de meest versteende steden van Ned-

erland. Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat de verhouding tussen steen en 

groen in balans komt. Ook de projectontwikkelaars moeten daaraan bijdragen. Daarom moeten er 

afspraken komen over hoe en waar er gebouwd wordt, maar ook over de hoogte en dichtheid van 

nieuwbouw. De ChristenUnie ziet ruimte voor hoogbouw tot maximaal 70 meter op plekken rond 

OV-knooppunten en rond uitvalswegen. Dat is passend bij de schaal van de stad en is in lijn met de 

huidige hoogste gebouwen in de stad. Op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid voor 

de woningbouwopgave die we in de regio hebben afgesproken. Aan megalomane projecten zoals 

LEAD, waarbij er drie woontorens aan de Willem de Zwijger worden gebouwd tot 115 meter hoog, 

werkt de ChristenUnie niet mee. 

De ChristenUnie vindt dat de ontwikkeling van nieuwbouw altijd moet passen bij de schaal en 

structuur van de stad. Onze bestaande monumenten zijn beeldbepalend voor de stad en maken 

Leiden uniek. De ChristenUnie vindt het een taak van de gemeente dat deze monumenten hun 

publieke en maatschappelijke functie voor de stad zoveel mogelijk kunnen behouden, ook als zij in 

handen komen van commerciële partijen.  

Tot slot moeten we als stad creatief blijven kijken naar het vraagstuk rondom bouwen in een di-

chtbevolkte stad. Zo zijn initiatieven om woningen boven winkels te realiseren succesvol gebleken. 

Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk om (leegstaande) kantoren om te bouwen tot geschikte wo-

ningen. Locaties als de Hoge Mors en de Schipholweg tonen aan dat deze creatieve vorm van bou-

wen in het belang is van iedereen in Leiden. 



Concreet wil de ChristenUnie: 

• Een regionale woonvisie waarin Leiden en omliggende gemeenten duidelijke afspraken maken  

    rondom wonen, werken en recreëren. Zodoende gebruiken we de schaars beschikbare ruimte in  

    de stad en regio zorgvuldig; 

• Duidelijke regels voor woningbouw en afspraken met projectontwikkelaars op het gebied van  

    groen, duurzaamheid, bouwhoogte, parkeren, verkeersontsluiting, doelgroepen en type  

    woningen waardoor het belang voor bestaande en aanstaande bewoners voorop staat; 

• Prioriteit in woningbouw voor starters en gezinnen, hierdoor ontstaat er ook meer ruimte voor  

    sociale huurwoningen en huurwoningen in het vrije segment;

• Ruimte voor hoogbouw tot maximaal 70 meter op plekken rond OV-knooppunten en bij  

    uitvalswegen;

• Woningen realiseren op bestaande locaties zoals boven winkels, op (voormalige)  

    bedrijventerreinen en in (leegstaande) kantoren.

Een groene en duurzame stad

Om onze doelstelling van CO2-reductie te halen, is de overstap naar duurzame energiebronnen on-

vermijdelijk. Dat geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande bouw. De afgelopen 

jaren hee# de gemeente sterk ingezet op het gebruik van restwarmte uit de Rotterdamse haven, 

via de warmteleiding. Dat project als oplossing voor de energietransitie kost heel veel geld, zeker 

nu de gemeente Rotterdam zich uit dit project wil terugtrekken. Bovendien maken we ons voor 

onze warmtelevering a$ankelijk van niet-duurzame industriebedrijven. De ChristenUnie vindt dit 

een veel te eenzijdige oplossing voor de energietransitie. Vaak wordt gesteld dat deze energietran-

sitie ‘haalbaar en betaalbaar’ moet zijn. Voor de ChristenUnie betekent dit dat we vooral die plan-

nen uitvoeren die op korte termijn haalbaar zijn en het grootste rendement hebben. Het isoleren 

van woningen is een voorbeeld van een maatregel die grote impact kan hebben. Dat geldt voor 

sociale woningen maar ook voor eigen woningen. De gemeente moet hierin de regie nemen. Dat 

kan door een lokale Isolatiebrigade op te richten, die huiseigenaren helpt hun woningen te isoleren 

en te verduurzamen. Alternatieve energieopwekking in een historische stad als Leiden is niet een-

voudig. Waar zich mogelijkheden voordoen voor duurzame en lokale energieopwekking, bijvoor-

beeld door zonne- en windenergie, moet de gemeente actief aan de slag om dit mogelijk te maken 

voor particulieren en bedrijven in de stad. Bij alle stappen die we zetten, willen we ervoor zorgen 

dat het ook betaalbaar is voor mensen met lage(re) inkomens. Stijgende energieprijzen en acties 

om te verduurzamen mogen er nooit toe leiden dat er sprake is van energiearmoede. Waar nodig 

moet de lokale overheid een bijdrage leveren om dit te voorkomen. 

De ChristenUnie wil een radicale vergroening van de versteende stad. Leiden hee# een enorme 

uitdaging om groen en biodiversiteit een plaats te geven in de stad. Dit betekent dat de gemeente 

zuinig moet zijn op het huidig beschikbare groen in onze stad. De ChristenUnie wil bestaande 

(stads)parken beschermen en zal niet meewerken aan plannen die het groen of het biodiversiteit 

aantasten, zoals dat bijvoorbeeld dreigt te gebeuren met de plannen voor het Roomburgerpark. 



Groen in de stad biedt letterlijk en figuurlijk lucht voor de Leidenaar en beschermt ons tegen de 

gevolgen van klimaatverandering. We zien nu al dat er steeds vaker wateroverlast ontstaat door 

hevige regenval en dat zal in de toekomst door klimaatverandering alleen maar vaker voorkomen.

Ook de inwoners kunnen hun bijdrage leveren aan het ‘ontstenen’ van de tuinen. De ChristenUnie 

stelt daarom het ‘Leids kampioenschap tegelwippen’ voor: wie haalt de meeste tegels uit de tuin en 

zet dat om in groen? Planten en bomen kunnen het overtollige water opnemen, waardoor de over-

last beperkt kan worden. Tegelijkertijd geven bomen verkoeling in de stad in periodes van extreme 

hitte. De ontwikkeling van een gebouw of straat moet daarom altijd worden benut om extra bomen 

en ander groen toe te voegen aan de stad. De ChristenUnie ziet genoeg kansen om de stad verder 

te vergroenen, onder andere op die plekken waar de binnenstad autoluw wordt gemaakt, op daken 

en aan gevels, op bedrijventerreinen en in bestaande parken. Extra vergroening in de stad betekent 

op sommige plaatsen soms ook juist minder onderhoud en opruimen van groen en bladresten.  

Zulke rommelige hoekjes bieden ruimte aan egels, insecten en kleine zoogdieren en dat komt de 

biodiversiteit en stadsnatuur ten goede. Verder vindt de ChristenUnie dat plastic kunstgras in de 

stad géén 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 om speelplaatsen in de openbare ruimte gaat.

Concreet wil de ChristenUnie: 

• Een energietransitie waarbij de prioriteit moet liggen bij isoleren van woningen en verduurzamen  

    van sociale woningen;

• Een lokale Isolatiebrigade die huiseigenaren helpt hun woningen te isoleren en te verduurzamen;

• Bij de energietransitie rekening houden met de betaalbaarheid voor inwoners met kleine  

    portemonnee; 

• Zuinig zijn op het beschikbare groen in de stad, bestaande (stads)parken mogen wat de  

    ChristenUnie betre# niet (verder) worden aangetast;

• Een ambitieus plan om Leiden sterk te vergroenen door de aanplant van bomen en planten; 

• Een Leids kampioenschap tegelwippen;

• Plekken in de openbare ruimte waar takken en groenafval kunnen blijven liggen om  

    stadsnatuur en biodiversiteit te verbeteren.



Een bereikbare stad voor iedereen

Ook op het gebied van verkeer is Leiden een drukke stad. Nog steeds is er veel ruimte gereserveerd 

voor gemotoriseerd verkeer, waardoor de veiligheid van fietsers en voetgangers in de knel komt. De 

ChristenUnie wil het langzamere verkeer, zoals fietsers en voetgangers centraal stellen. Dit  

betekent dat onnodig autoverkeer uit de binnenstad moet verdwijnen. Dit kan door zoveel mogelijk 

dertigkilometerzones in de bebouwde kom in te stellen, zoals dat ook al gebeurt in andere steden. 

Dat zorgt voor schonere lucht in de stad, maar ook een veiligere omgeving. Daarnaast wil de  

ChristenUnie de hinderlijke geluidsoverlast van motoren, scooters en brommers tegengaan.

Het terugdringen van de auto uit het straatbeeld biedt daarnaast mogelijkheden om verder te in-

vesteren in een groene en toegankelijke openbare ruimte. De laatste jaren is er al veel geïnvesteerd 

in extra fietsparkeerplekken rond het Centraal Station, maar ook bij Station Lammenschans en De 

Vink is dit hard nodig. Dat geldt trouwens ook voor veel andere plekken in de stad. Extra fietspar-

keerplekken zorgen ervoor dat er minder fietsen worden gestald op het trottoir. Dit is nodig om de 

toegankelijkheid van de stad voor mensen met een fysieke beperking te verbeteren. Voor sommige 

Leidenaren blij# de auto een belangrijk vervoermiddel. Parkeren voor bewoners van de stad moet 

daarom wel mogelijk blijven voor mensen die echt a$ankelijk zijn van de auto, zoals mensen met 

een beperking, ouderen en mensen die voor hun werk niet zonder auto kunnen. Bezoekers van de 

stad die met de auto komen, moeten zoveel mogelijk aan de rand van de stad hun auto parkeren 

en lopend, met het openbaar vervoer of deelfiets verder de stad in komen. 

Een bereikbare stad voor iedereen betekent dat er extra aandacht moet zijn voor mensen met een 

beperking. Een inclusieve stad betekent ook dat mensen met een beperking recht hebben op toe-

gankelijkheid. Ondanks alle goede bedoelingen zijn er helaas nog veel situaties waar mensen met 

een beperking een handicap ervaren. De ChristenUnie wil daarom dat er bij alle plannen standaard 

meegedacht wordt door ervaringsdeskundigen op dit gebied. 

Ook vindt de ChristenUnie het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid krijgen om 

te fietsen. Dat betekent dat de straten zó worden ingericht dat er meer ruimte is voor langzamer 

verkeer. Daarnaast kan de gemeente inwoners met een laag inkomen aan een fiets helpen door 

middel van een fietsenbank. Bij de fietsenbank worden oude fietsen opgeknapt voor Leidenaren die 

zelf geen fiets kunnen betalen. Door die mensen een fiets aan te bieden, komen er voor hen weer 

nieuwe dingen binnen bereik, zoals school, een sociale voorziening die verder weg is, of een baan 

buiten de wijk. 

Uiteraard blij# het openbaar vervoer noodzakelijk om stad en regio met elkaar te verbinden en 

toegang tot (sociale) voorzieningen te borgen. Ouderen blijven langer thuis wonen en mensen met 

een beperking hebben niet altijd de middelen om langere afstanden zelfstandig af te leggen. Om 

een inclusieve stad te blijven, moet de gemeente zorgen voor toegankelijk openbaar vervoer. Daar-

naast is het van groot belang om duurzaam openbaar vervoer te realiseren. Elektrische stadsbus-

sen zorgen dat alle wijken van Leiden aangesloten zijn op belangrijke verkeersknooppunten zoals 

Leiden Centraal. Deze verkeersknooppunten moeten eenvoudige overstappen van trein, bus en 

fiets faciliteren. 



Met name het stationsgebied vormt een knooppunt waarbij in de toekomst een grotere toestroom 

van reizigers zal zijn. Bij de herontwikkeling van het stationsgebied zal de ChristenUnie scherp 

toezien op een gezonde balans tussen wonen, werken en recreëren. De ChristenUnie blij# zich ac-

tief inzetten voor een betere spoorverbinding tussen Utrecht en Leiden, bij voorkeur door middel 

van spoorverdubbeling. 

Concreet wil de ChristenUnie: 

• De fietser en voetganger centraal stellen in beleid over bereikbaarheid; 

• Meer fietsparkeerplekken, onder andere bij station Lammenschans en station De Vink;

• Een dertigkilometerzone in de bebouwde kom, met uitzondering van uitvalswegen;

• Auto’s van bezoekers uit het centrum weren door hen ondergronds- of buiten de stad te laten  

    parkeren;

• Het opzetten van een fietsenbank waardoor iedereen kan de beschikking kan krijgen over een  

    fiets; 

• Een toegankelijke stad voor mensen met een beperking; 

• Blijven investeren in (duurzaam) openbaar vervoer, waaronder een goede treinverbinding tussen  

    Utrecht-Leiden, en een goede bereikbaarheid per bus voor de (buiten)wijken rond het centrum.
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