
Leiderdorp kan jaren vooruit met 
ambitieuze plannen van oppositie   
Programma voor Leiderdorp 2018 – 2022: 

‘NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIG LEIDERDORP’ 

 

Eén zetel minder dan de coalitie, veel meer ambities voor Leiderdorp. Dat 
tonen de oppositiepartijen D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie-SGP in 
hun gezamenlijke programma, waarin zij oog hebben voor woningbouw, 
duurzaamheid, zorg en welzijn, regionale samenwerking, mobiliteit en 
verkeer. ,,Wij vinden dat het gemeentebestuur de komende vier jaar meer 
moet doen dan alleen maar op de winkel passen. Wij willen in samenwerking 
tussen alle partijen in de raad, coalitie en oppositie, constructief en 
ambitieus beleid tot stand brengen dat getuigt van lef en visie. Ons 
Programma voor Leiderdorp, waarin de vier partijen op een aantal 
belangrijke dossiers een gezamenlijke visie neerleggen, is onze uitgestoken 
hand naar de nieuwe coalitie.’’ 

 

Wonen 

Op het gebied van woningbouw verwachten de partijen veel van samenwerking, niet alleen met de 

inwoners en ondernemers, maar ook met de gemeenten rond Leiderdorp. Dat moet de komende 4 

jaar leiden tot 400 extra woningen, onder meer in leegstaande kantoren. Ook willen de partijen 
onderzoeken of de Baanderij op den duur – mogelijk zelfs volledig - uit woningen kan bestaan.  

Daarnaast pleit de oppositie voor aanpassing van de parkeernorm om meer kleine woningen te 

kunnen bouwen. Nieuwe aantrekkelijke middenhuurwoningen moeten zorgen voor meer 

doorstroming en kortere wachtlijsten. 

Duurzaamheid 

Wat betreft duurzaamheid doet de Leiderdorpse oppositie voorstellen om daadwerkelijk de 
afgesproken reductie van de CO2-uitstoot met 30 procent in 2025 te bereiken en om uiterlijk in 2050 

volledig CO2-neutraal te zijn. Dat kan bijvoorbeeld door met eigen windmolens stroom op te 

wekken, een platte-dakenplan voor zonnepanelen te maken, wijken aan te sluiten op de 

warmterotonde of door een duurzame energiecoöperatie te stichten of van elders te benutten.  



Zorg en welzijn 

Leiderdorp moet mensen met een zorgvraag bij zelfredzaamheid en participatie ondersteunen. De 
formule ‘Eén gezin - één plan’ moet zij dan wel uiterlijk in 2019 in praktijk brengen, in samenwerking 

met zorgverzekeraars.  Om het systeem uitvoerbaar en betaalbaar te houden zijn mantelzorgers van 

onschatbare waarde, maar zij dreigen door overbelasting zelf om te vallen. Daarom is betere 

ondersteuning van mantelzorgers vereist. 

 

Mobiliteit 

Mobiliteit gaat volgens bij de oppositiepartijen verder dan de auto. Beter en betaalbaar openbaar 

vervoer, goede (elektrische) fietsvoorzieningen, experimenten met elektrische voertuigen of 
toepassingen van waterstof zijn hard nodig. Een ongelijkvloerse kruising op de plaats van de 

Koeienrotonde aan de oude Spoorbaan is een vereiste. 

Participatie 

Om inwoners, ondernemers en organisaties bij het gemeentebestuur te betrekken, willen de 

oppositiepartijen dat de gemeenteraad vanaf september 2018 maandelijks een ‘spreekuur’ in wijk- 

en buurtcentra houdt. En als het aan de partijen ligt dan kent Leiderdorp vanaf 2019 een Jeugdraad 
die meedenkt over onderwerpen die jongeren bezig houden.  

 

Niet voor publicatie: 

In de bijlage is het volledige programma bijgevoegd. De ondertekenaars hiervan zijn D66 – Jeroen 
Hendriks (06 41756630), PvdA – Joyce van Reijn (06 50211217), GroenLinks – Bob Vastenhoud (06 

48084703), ChristenUnie-SGP –  Geert Schipaanboord (06 24943538). 

 


