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Inleiding 
 
Beste inwoner of ondernemer van Leiderdorp, 
 
Leiderdorp is een fijne gemeente om in thuis te komen! Jij woont of onderneemt in dit mooie dorp 
tussen stad en land. Dag in, dag uit, zetten onze lokale politici zich in om deze plek nog mooier te 
maken. De gemeente wordt bestuurd door gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. 
Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te bepalen 
wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen. 
 
Zoals je van ons gewend bent, laten wij zien dat de VVD Leiderdorp het verschil maakt als stabiele 
factor in Leiderdorp. De VVD neemt verantwoordelijkheid, krijgt zaken voor elkaar en de raadsleden 
en wethouder staan midden in de lokale gemeenschap. In dit verkiezingsprogramma kun je per 
onderwerp lezen wat de VVD Leiderdorp belangrijk vindt. In de kern staat de VVD Leiderdorp voor de 
volgende punten: 
 
Een gemeente die klaar staat voor inwoners en ondernemers 
De VVD wil een gemeente die werkt voor jou. Met een prettige woon -en werkomgeving die veilig is, 
met genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Een gemeente die regelt dat de straten schoon en 
onderhouden zijn, dat er goede voorzieningen zijn, dat kinderen veilig naar school kunnen en waar je 
dichtbij huis op liefdevolle zorg kunt rekenen. Dat onze gemeente een fijne plek is en blijft waar jij 
prettig kunt wonen, werken, ondernemen en leven. 
 
Goed en betaalbaar wonen 
We willen dat we ons allemaal thuis voelen in Leiderdorp; of je nu alleen woont in de Leyhof, 
samenwoont met je partner in Ouderzorg of met kinderen een huis met tuin hebt in het Heerlijk 
Recht. Ook in Leiderdorp is de woningnood hoog en de ruimte schaars. Als VVD willen wij dat er in 
2030 nog 2.030 woningen zijn bijgebouwd, zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) 
wonen. Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen is en blijft de komende jaren een 
prioriteit. Door te bouwen pakken we doorstroming aan bij zowel sociale huur, vrije huur als bij 
koopwoningen. Wij zetten bijvoorbeeld in op de bouw van koopappartementen (met voldoende 
woonruimte om ouderen te verleiden om te verhuizen en langer zelfstandig te blijven wonen) en de 
transformatie van leegstaande kantoorpanden naar woningen. Dit alles zonder het dorpse karakter te 
verliezen. 
 
Een bloeiende lokale economie 
De VVD wil dat er in Leiderdorp meer banen bijkomen. Een baan is zoveel meer dan een inkomen. 
Het is het gevoel dat je bijdraagt aan de samenleving en het zorgt voor contact met fijne collega’s. 
Daarom willen wij dat iedereen in Leiderdorp mee kan doen. Ondernemers horen voldoende ruimte 
te krijgen om aan de slag te gaan. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de gemeente meedenkt en 
meewerkt. We willen niet dat ondernemers van het kastje naar de muur worden gestuurd. 
Ondernemers moeten daarom bijvoorbeeld snel en duidelijk antwoord krijgen op vragen. En 
wanneer het nodig is, wordt er met hen meegedacht over goede oplossingen. Verder zien wij in 
Leiderdorp mooie kansen om extra banen te creëren in de zorgsector. 
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Een veilige buurt en thuis  
In Leiderdorp willen wij dat je prettig kunt leven. Dit betekent aandacht voor een groene omgeving 
en voldoende mogelijkheden om je vrije tijd te besteden, bijvoorbeeld in en rondom de Bloemerd, bij 
de sportclubs, de Houtkamp, het VaDeDo-strandje en de polders. Prettig leven betekent óók veilig 
leven. Als VVD maken we ons hard voor veilige verkeersituaties in onze gemeente voor voetgangers, 
fietsers en automobilisten. Ook gaan we voor een soepele doorstroming. Denk daarbij aan plekken 
als de Acacialaan, Simon Smitweg, Voorhoflaan en Van der Valk Boumanweg. Tevens blijven wij bij de 
Provincie aandringen op het gesloten houden van de bruggen in de spits. 
 
Slim en duurzaam groen 
Leiderdorp heeft een stevige duurzaamheidsambitie en streeft naar een energieneutraal Leiderdorp 
in 2050. Huizen gaan van het gas af en de VVD vervult een actieve rol in het zoeken naar 
alternatieven. Daarbij kijken we onder andere naar mogelijkheden voor het opwekken van duurzame 
energie en ook kijken we naar de mogelijkheden van een open warmtenet. Dat vraagt om 
verstandige keuzes. De VVD wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor inwoners en ondernemers. 
Wij willen het aanzicht van ons dorp en onze natuurgebieden niet aantasten, de veiligheid voor mens 
en natuur bewaken en zorgdragen voor een breed draagvlak onder onze inwoners en ondernemers. 
Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst en dat we ons dorp schoon en leefbaar 
houden. 
 
Samenwerken in de regio 
Leiderdorp kan op verschillende vraagstukken meer bereiken door dit samen met de buurgemeenten 
op te pakken. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, economie, mobiliteitsvraagstukken, de 
omgevingswet of maatschappelijke zorg en jeugdhulp. Op verschillende terreinen hebben de 
buurgemeenten elkaar keihard nodig. De VVD is een groot voorstander van samenwerking in de 
regio. Niet vanuit een politiek bestuurlijk vraagstuk, maar vanuit de inhoud en pragmatisme.  
 
Verstandige financiële keuzes 
Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt, ontstaan er op enig moment problemen. Daarom 
letten we goed op onze gemeentelijke schatkist. Wij waren de afgelopen raadsperioden het 
financiële geweten van de raad en dit zullen wij ook blijven. We houden de lokale lasten laag door 
ervoor te zorgen dat de gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve manier, worden 
uitgevoerd. En als de gemeente geld overhoudt, zorgen we dat dit ten gunste komt van onze 
inwoners en ondernemers. Zo houden we het leven in Leiderdorp voor iedereen betaalbaar. 
 
De VVD is “Thuis in Leiderdorp”. Onze fractie staat midden in de lokale gemeenschap. Wij zijn dan 
ook bereikbaar voor jou. Mocht je over dit programma iets met ons willen delen of vragen, stuur dan 
een bericht naar info@vvdleiderdorp.nl. Meer weten? Volg ons dan via LinkedIn of Twitter 
@vvdleiderdorp. Hier houden wij je op de hoogte. 
 
Tot snel, Thuis in Leiderdorp! 
 
VVD Leiderdorp 
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I. Een dorp waar het fijn leven is 
 

1.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen 

Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Thuis in Leiderdorp! Daarom is 
het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Wij willen dat onze inwoners op ieder 
moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase 
waarin je je bevindt. Maar de realiteit is anders. Op dit moment is de woningnood hoog. 
 
✓ Wij willen dat er in 2030, 2.030 nieuwe woningen zijn bijgebouwd, zodat iedereen betaalbaar in onze 

gemeente kan (blijven) wonen. 

✓ Hoogbouw kan helpen bij het terugdringen van het woningtekort. VVD Leiderdorp wil dat hoogbouw 

wordt gerealiseerd zo goed mogelijk passend binnen de bestaande bebouwing. We willen geen 

torenflat op het marktplein voor de Winkelhof.  

✓ VVD Leiderdorp is terughoudend met het verhogen van de lokale lasten. 

✓ Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen blijft onze prioriteit. Starters hebben hierbij 

onze bijzondere aandacht. 

✓ We willen dat er bij nieuwbouwprojecten gemiddeld 25% van de woningen bestemd is voor sociale 

woningbouw. 

✓ Door te bouwen pakken we doorstroming aan bij zowel sociale huur, vrije huur als bij koopwoningen. 

Wij zetten bijvoorbeeld in op de bouw van koopappartementen met voldoende woonruimte om 

ouderen te verleiden om te verhuizen en langer zelfstandig te blijven wonen.  

✓ Wij willen dat er afspraken met Rijnhart Wonen gemaakt worden over huisvesting van ouderen en 

jongeren met een zorgbehoefte. 

✓ We zetten in op de transformatie van leegstaande kantoorpanden naar woningen en het mengen van 

functies voor wonen, werken, detailhandel en, eventueel, horeca. Dit zorgt voor een prettige en 

diverse omgeving. De gebiedsvisie voor de Baanderij is hier een mooi voorbeeld van. 

✓ Polders blijven groen; we willen niet bouwen in onze polders. 

✓ We willen, samen met onze buurgemeenten, inzetten op de gezamenlijke woonambitie voor 

bijzondere doelgroepen. Er is de komende jaren woonruimte nodig voor de uitvoering van de 

maatschappelijke zorg. Het gaat hier voornamelijk om uitstroom woningen beschut wonen en 

maatschappelijke opvang. Een goed voorbeeld daarvan zijn de zorgwoningen die we gerealiseerd 

hebben in de Driemaster. 

✓ VVD Leiderdorp wil dat bij het met voorrang verdelen van woningen onder bepaalde doelgroepen de 

juiste verhoudingen worden aangehouden, zodat andere woningzoekers ook kans blijven houden op 

een woning. 

✓ Strenge handhaving op het illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen is hard nodig. De 

woningen die hierdoor vrijkomen, gaan naar mensen die op de wachtlijst staan. 

✓ We zijn een groot voorstander van vernieuwende woon-oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het 

gezamenlijk huren van een woning of het splitsen van woningen, omdat er veel één-persoons 

huishoudens zijn. Wij willen dat wordt uitgezocht wat hiervoor de mogelijkheden zijn in Leiderdorp.  

✓ We willen dat alle inwoners gemakkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun 

woningen te vergroten of aan te passen. Regels uit bestemmingsplannen zijn digitaal en actueel 

beschikbaar. Daarnaast willen we dat er een onderzoek komt op welke wijze de mogelijkheden 

verruimend kunnen worden en de procedures versneld. 
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1.2 Waar we de wijk groen en leefbaar houden  

We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en veilig 
is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van de straat, maar ook het 
schoonhouden van de eigen tuin, balkon en straat. Waar de gemeente stimuleert dat de wijk en 
buurt schoon blijven. En wanneer dat goed gebeurt, de afvalstoffenheffing lager wordt. 
 
✓ Natuur is belangrijk en verdient bescherming. We realiseren ons ook dat ruimte schaars is. Daarom 

blijft de VVD kritisch kijken naar wat haalbaar en realistisch beleid is, met een juiste balans tussen 

wonen, ondernemen en recreatie. 

✓ VVD Leiderdorp wil voldoende groene plekken met bomen, planten en biodiversiteit in ons dorp en in 

de wijken. Een stenen omgeving is al snel opgefleurd met vergroening, een struik of plantenbak. Zo 

zorgen we voor een omgeving die klimaatbestendiger en koeler is. 

✓ Bij het onderhoud van groen wordt zoveel mogelijk samengewerkt met inwoners. Het 

basisonderhoud moet kwalitatief goed en met zorg worden uitgevoerd door de gemeente. 

Initiatieven van bewoners en organisaties om de eigen straat, buurt of speeltuin groener te maken en 

te onderhouden worden daarnaast van harte aangemoedigd. 

✓ De gemeente zoekt de samenwerking op met waterschappen om wateroverlast te helpen 

verminderen en maatregelen te nemen om gevolgen van hitte en droogte op te vangen. Zowel bij 

bouwplannen, als weg- en natuuronderhoud wordt rekening gehouden met bodem en waterbeheer: 

beter vasthouden van water, tegengaan van verspilling en stimuleren van het hergebruik van water. 

✓ Bij het aanleggen van een nieuw rioolstelstel scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk 

afvalwater. Zo stimuleren we hergebruik van water en gebruiken we minder. Ook het afkoppelen van 

regenwaterafvoer wordt gestimuleerd.  

✓ Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren dient Leiderdorp een prettige leefomgeving te zijn 

met voldoende groen en ruimte. We spannen ons daarom in om het leefklimaat van dieren zo goed 

mogelijk te maken. 

1.3 Waar vervoer van A naar B vlot gaat 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar werk, bij vrienden en familie op bezoek of 
wandelen een rondje in onze buurt. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel 
gedoe van A naar B te komen. Dat de doorstroming goed is, je niet ergens in de file staat om het dorp 
uit te komen en je te laat bent bij je afspraak. Het is bovenal belangrijk dat verkeersituaties veilig zijn 
voor voetganger, fiets en auto. 
 
✓ Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom werken we aan goede 

doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en ov. Door verschillende vormen van vervoer beter 

op elkaar aan te sluiten, komen we sneller aan op onze bestemming. En wordt onnodige uitstoot 

door files voorkomen.  

✓ Het verkeer wordt bij voorkeur om Leiderdorp heen geleid, zodat de straten veilig en verkeersarm 

zijn en onze kinderen veilig buiten kunnen spelen. Om deze reden steunt VVD Leiderdorp 

bijvoorbeeld ook de aanleg van de Leidse Ring Noord. 

✓ Door verschillende verkeersknooppunten in ons dorp aan te pakken, vermindert de overlast (geluid 

en luchtkwaliteit), versterkt de veiligheid en helpen wij sluipverkeer te voorkomen. Het is heel 

belangrijk om dit samen met inwoners en ondernemers aan te pakken. De plannen welke wij in de 

afgelopen jaren hiervoor hebben gemaakt, worden de komende jaren tot uitvoering gebracht. Denk 

hierbij aan de Acacialaan, Voorhoflaan en Van der Valk Boumanweg.  
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✓ Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. Onze straten en wijken, in het bijzonder in de buurt van 

scholen en sportclubs, worden veilig ingericht. Dit gebeurt in samenwerking met politiediensten, 

ouders, buurtbewoners, verenigingen en scholen. 

✓ We willen de voetganger de ruimte geven in Leiderdorp. Zo moeten wij kritisch bekijken waar 

voetgangers voorrang hebben op ander verkeer, ook op fietsers, en willen wij dat de wandelroutes in 

ons dorp en de omliggende natuurgebieden versterkt en uitgebouwd worden. 

✓ Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander nieuw vervoersmiddel is: onze 

inwoners kunnen zich prettig en veilig door Leiderdorp bewegen. Deze ontwikkelingen vragen om 

een verbetering van de (door)fietspaden en wegen die worden ingericht op de toekomst, waarbij 

veiligheid en doorstroming centraal staan. Bij ov-knooppunten komen er voldoende stallingen. 

✓ Het is belangrijk dat het openbaar vervoer van goede kwaliteit is, met een goede verbinding tussen 

Leiderdorp, de regio en de stations in Leiden. Daarin zien we de voordelen van innovatieve en 

kostenefficiënte vormen van openbaar vervoer, zoals bijvoorbeeld snelbussen, R-net en hubs. Bij 

aanbestedingen houden we daarom altijd ruimte in de afspraken voor nieuwere, slimmere en 

goedkopere alternatieven. 

✓ Het openbaar vervoer en voorzieningen zoals de bus en regiotaxi zijn goed toegankelijk. 

✓ Tijdens de spits hebben autowegen voorrang op vaarwegen. We willen dat bruggen op die 

momenten niet openstaan. Daarom blijft de gemeente in gesprek met de provincie en 

Rijkswaterstaat zodat bruggen dicht blijven voor recreatievaart tijdens de spits.  

✓ De gemeente communiceert tijdig en duidelijk naar inwoners over onderhoud aan wegen en 

wegafsluitingen. Daarbij geldt dat onderhoud zoveel als mogelijk in één keer wordt gedaan, om 

overlast te beperken. 

✓ VVD Leiderdorp wil de parkeerdruk in de Leiderdorpse wijken beheersbaar houden. Bij het invoeren 

van betaald parkeren bij buurgemeenten of bijvoorbeeld het Alrijne ziekenhuis, moeten wij waken 

voor het creëren van extra parkeerdruk in omliggende of aangrenzende wijken.  

✓ De VVD is tegen betaald parkeren in Leiderdorp. 

 

1.4 Vol slimme en duurzame oplossingen  

Leiderdorp moet verduurzamen. Huizen gaan van het gas af en de VVD vervult een actieve rol in het 
zoeken naar alternatieven. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige keuzes en draagvlak 
vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en leefbare omgeving. We 
willen dit op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en ondernemers doen. Door dit op een 
slimme manier aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen 
en blijft ons dorp prettig om te wonen. 
 
✓ VVD Leiderdorp ondersteunt het streven naar een energieneutraal Leiderdorp in 2050. Door energie 

te besparen, meer duurzame energie op te wekken, gebruik te maken van restwarmte en 

energiezuinig vervoer kunnen we dit bereiken. Daarbij stimuleren we milieubewust ondernemen, 

met een grote rol voor lokale initiatieven. 

✓ Per wijk wordt een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten gemaakt. Samen 

met bewoners en gebouweigenaren zoeken we naar de beste oplossing. De totale woonlasten 

mogen hierbij niet stijgen. 

✓ Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, wordt ervoor gezorgd dat 

inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme 

energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. Het 

gasnetwerk wordt behouden voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn.  
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✓ Er wordt uitgezocht welke wijken over kunnen stappen op het restwarmte-netwerk, zonder hiervoor 

onbetaalbare en ingrijpende aanpassingen te doen.  

✓ Vastgoed in eigendom van de gemeente is, zoveel als mogelijk, energieneutraal. 

✓ We willen woningeigenaren de mogelijkheid bieden om, via of gesteund door de gemeente, een 

energiescan en (subsidie) advies in te winnen voor het verduurzamen van de eigen woning. 

✓ Door procedures simpeler te maken, zorgen we ervoor dat het zo gemakkelijk mogelijk is om 

zonnecellen en laadpalen aan te vragen. Zo stimuleren we duurzame energie. 

✓ We zoeken actief naar opweklocaties voor zonne-energie op grote daken en op grote oppervlakten 

binnen de gemeente. Denk hierbij aan de overkapping van de snelweg A4 of daken van grote 

bedrijfspanden. 

✓ VVD Leiderdorp is geen voorstander van windmolens in de Leiderdorpse polders. Windparken langs 

infrastructuur, op locaties waar je de opwek ook kan clusteren, hebben onze voorkeur. Wij zijn 

bereid te participeren in windparken op locaties in de regio waar clustering wel mogelijk is. 

✓ We zijn een sterk voorstander van energiecoöperaties waar inwoners en ondernemers in kunnen 

participeren.  

✓ We maken de subsidiemogelijkheden inzichtelijk voor inwoners en ondernemers. 

  



 

9 

II. Een bloeiende lokale economie & gemeenschap 
 

2.1 Waar ondernemers de ruimte krijgen 

Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Naast de 
zorgsector is ook het midden- en kleinbedrijf een belangrijke banenmotor van onze gemeente. Denk 
hierbij aan de winkeliers van het Winkelhof en de Santhorst, maar ook de ondernemers op de 
Baanderij, Lage Zijde en WOOON. De coronacrisis heeft onze bedrijven en ondernemers hard geraakt. 
Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. Juist nu moeten we de economie blijven stimuleren. 
Daarom willen wij onder meer ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen 
we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en vernieuwing voor de toekomst. 
 
✓ Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert de gemeente een 

gezonde lokale economie en meer banen.  

✓ De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden 

van de wet. 

✓ Er is bij de gemeente één centraal punt waar ondernemers terecht kunnen voor vragen, 

vergunningen en schuldhulpverlening (ondernemersloket). 

✓ We houden vast aan één loket voor organisatoren en verenigingen die evenementen organiseren, 

zoals Koningsdag of een braderie. Er is sprake van een uitnodigend evenementenbeleid, waarbij het 

loket actief en oplossingsgericht meedenkt en waar je terecht kunt als er iets misgaat. Verder 

verzorgt de gemeente de benodigde infrastructuur (elektriciteit, ondergrond en watervoorziening) op 

locaties welke geschikt zijn voor evenementen. 

✓ VVD Leiderdorp wil het aanbod van kleinschalige horecafuncties in combinatie met recreatie 

stimuleren. Denk hierbij aan een kraampje in de Houtkamp of bij het VaDeDo-strandje. 

✓ We willen invulling geven aan het IKEA terrein langs de A4 als transformatielocatie voor onder 

andere de plannen op de Baanderij. 

✓ VVD Leiderdorp vindt het belangrijk om soortgelijke bedrijvigheid zoveel mogelijk te clusteren. 

✓ We willen samen met de ondernemers van WOOON een duidelijk toekomstplan maken voor het 

gebied.  

✓ We willen samen met ondernemers een toekomstplan maken voor het industrieterrein Lage Zijde. 

✓ Ondernemers krijgen van de gemeente maximaal één aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan 

vermeld. 

✓ Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Bijvoorbeeld door toe te 

staan dat verschillende functies (horeca/ detailhandel) worden vermengd. Ondernemers kunnen zelf 

het beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag. 

✓ Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk. 

✓ Waar het kan, worden vergunningen verlengd. Daarnaast streven we naar het zoveel mogelijk 

afschaffen van vergunningen en deze worden vervangen door algemene regels of een meldingsplicht. 

Wij willen dat de mogelijkheden hiervoor in kaart worden gebracht. 

✓ VVD Leiderdorp vindt dat het venten zoveel mogelijk moet worden ingeperkt. Inwoners voelen zich 

overvallen en hebben vaak een negatieve ervaring met de verkoop langs de deuren van woningen. 
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2.2 Waar iedereen mee kan doen en kan meewerken naar vermogen 

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere 
mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt 
zijn steentje bij aan de samenleving. 
 
✓ VVD Leiderdorp wil dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Mensen die een uitkering 

ontvangen worden actief geholpen naar passend werk en krijgen bij- of omscholing waar nodig. Dit 

zorgt er mede voor dat ondernemers niet met onvervulde vacatures blijven zitten. 

✓ Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, worden onze inwoners naar beschut werk en 

leerwerkplekken begeleid.  

✓ Het onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er voldoende passende 

banen zijn voor wie klaar is met zijn opleiding.  

✓ Bij problematische schulden moet er gezorgd worden voor ademruimte, zodat de problemen met 

een schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo wordt verdere escalatie voorkomen. Bij 

schuldhulpverlening willen we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van onze inwoners. 

Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, wordt zo vroeg mogelijk hulp aangeboden. 

✓ We willen dat migranten geholpen worden bij de inburgering door zo snel mogelijk de taal te leren 

en een baan te vinden. 

2.3 Bloeiend & boeiend: culturele voorzieningen in Leiderdorp 

Culturele voorzieningen maken het dorp mooier. Van vriendenfeesten tot een toneelvoorstelling, het 
Leiderdorps museum en de Volksuniversiteit: culturele voorzieningen zijn de levensadem van een 
bloeiende gemeenschap. Na een beleidsarme periode en door toedoen van Corona is de behoefte 
aan innovatie onder cultuur- en kunstinstellingen groot. Wij verwachten voorstellen om dit mogelijk 
te maken in de cultuurnota. De VVD vindt het belangrijk dat nieuwe initiatieven door de cultuurcoach 
worden ondersteund en bij elkaar gebracht. Wij stellen ons positief op ten aanzien van verzoeken om 
een financiële bijdrage voor nieuwe projecten (uitgestelde subsidie). Om de (her)start van kunst en 
cultuur te stimuleren, onderzoekt de VVD of niet-gebruikte subsidie uit voorgaande jaren alsnog voor 
dit doel kan worden ingezet. 
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III. Waardevol samenleven 
 

3.1 Met liefdevolle zorg, dichtbij huis 

VVD Leiderdorp vindt goede en liefdevolle zorg waarin de zorgbehoeften van onze inwoners centraal 
staan belangrijk. Hulp wordt zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd, zodat het weinig aanpassing 
vraagt aan het dagelijks leven. Zodat je in je eigen vertrouwde omgeving goed oud kunt worden of 
een zo volwaardig en zelfstandig mogelijk leven kunt leiden.  
 
✓ Het budget voor de WMO dat Leiderdorp ontvangt van het rijk is ontoereikend geworden. Een 

belangrijke factor daarbij is de invoering van het abonnementstarief. Scherper en doelgerichter 

inkopen in de regio kan daarbij helpen. Met de uitvoering van die, en andere maatregelen die de 

gemeente in kaart heeft gebracht, moet zo snel mogelijk gestart worden.  

✓ VVD Leiderdorp staat open voor nieuwe woonvormen waar ouderen of mensen met een beperking 

bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met formele en informele ondersteuning zelfstandig blijven 

wonen. Wij willen de doorstroming naar gelijkvloerse woningen bevorderen. 

✓ Oudere paren moeten soms bij ongelijke zorgbehoefte van elkaar gescheiden gaan wonen, na een 

leven lang met elkaar. Dit kan leiden tot het mijden van zorg. VVD Leiderdorp vindt dit zorgelijk. Er 

moet onderzocht worden hoe dit beter kan. 

✓ Veel mantelzorgers hebben er niet voor gekozen om voor iemand te zorgen, vaak overkomt het ze. 

Ze doen het vaak met veel toewijding, maar het kan ook belastend zijn. Daarom is het goed dat zij op 

een centrale plek terecht kunnen met vragen en informatie, bij medewerkers en vrijwilligers van 

onze welzijnsorganisatie Incluzio. Het is van belang dat het goed bekend is bij de doelgroep, dat zij 

daar terecht kunnen. 

✓ Voormalig dak- en thuislozen en mensen met psychische problematiek hebben vaak moeite met het 

vinden van geschikte woonruimte. Hierdoor blijven zij langer in een daklozenopvang of instelling 

wonen dan nodig. VVD Leiderdorp wil daarom dat meer zelfstandige woonvormen met ambulante 

begeleiding georganiseerd worden, zodat mensen eerder hun plek terugvinden in de samenleving. 

3.2 Waar je fijn kunt opgroeien 

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wat daarbij helpt is dat 
kinderen in Leiderdorp op een veilige en prettige manier kunnen opgroeien en hun talenten kunnen 
ontwikkelen. Kinderen mogen ook gewoon zijn wie ze zijn. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat 
en er jeugdzorg nodig is, wordt de juiste hulp geboden. Dat gebeurt het liefst zo dicht bij huis als 
mogelijk, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien.  
 
Tijdens de overgang van de jeugdzorg is er de afgelopen jaren hard gewerkt, maar nog niet alles 
verloopt even goed. Er zijn grote stappen gezet om in de Leidse regio gezamenlijk veranderingen 
door te voeren. Ook de beleidsuitgangspunten wijzigen op basis van de ervaringen in de afgelopen 
jaren, waarbij de vraag naar begeleiding door jeugdzorg continu groeide. Het streven is om jeugdzorg 
beschikbaar te houden voor kinderen die dit het meest nodig hebben en ook op de langere termijn 
het meeste baat bij hebben. 
 
✓ VVD Leiderdorp gaat de resultaten van de veranderingen in de jeugdzorg goed monitoren. We kijken 

zowel naar de kwaliteit, effectiviteit en de betaalbaarheid van de jeugdzorg. 
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✓ In de achterliggende periode is er een scherpere afbakening gemaakt van wat onder jeugdzorg en de 

toegang tot de jeugdzorg wordt verstaan. Dit biedt duidelijkheid. VVD Leiderdorp wil dat kinderen de 

(juiste) hulp krijgen die zij nodig hebben. Daarvoor moet samenwerking worden bevorderd met alle 

partijen die met kinderen en jongeren werken. 

✓ Preventie blijft belangrijk, omdat het leed voor kinderen en het gezin kan voorkomen of 

verminderen. Ook kunnen mogelijke kosten worden bespaard, doordat bij vroegtijdig ingrijpen 

zwaardere hulp in sommige situaties kan worden vermeden.  

✓ Problemen van kinderen hebben vaak te maken met schulden- of gezondheidsproblemen van hun 

ouders. Door niet alleen naar het kind te kijken, maar naar het gehele gezin kunnen kinderen beter 

en effectiever worden geholpen.  

✓ Wanneer jeugdhulp nodig is, moet gefocust worden op normaliseren. VVD Leiderdorp wil niet dat er 

onnodig stickers geplakt worden en dat problemen niet zwaarder worden gemaakt dan nodig.  

✓ Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept. Door met scholen en 

sportverenigingen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar 

maken van mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden voorkomen. 

✓ Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de hoogste prioriteit. Waar signalen zijn van 

kindermishandeling moet dit worden herkend door hulpinstanties. In deze situaties moet hulp altijd 

direct beschikbaar zijn. 

3.3 Waar onderwijs een gelijke start biedt 

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en 
vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren kinderen ook 
wat onze normen en waarden zijn en hoe we met elkaar omgaan.  
 
✓ Het onderwijshuisvestingsplan is in de afgelopen periode aangenomen. VVD Leiderdorp vindt het 

belangrijk om te monitoren dat de scholen volgens afspraak de juiste omgeving kunnen bieden voor 

kinderen om zich te ontwikkelen. 

✓ Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal) 

achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt. Bij voorkeur is een achterstand (grotendeels) 

weggewerkt voor dat het kind naar de basisschool gaat. Of het is duidelijk waar een kind extra 

aandacht bij nodig heeft. Zo maakt een kind een goede start op de basisschool. 

✓ Er moet zo veel mogelijk worden voorkomen dat er ‘thuiszitters’ zijn in het onderwijs. 

3.4 Waar we gezond zijn, sporten en bewegen 

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door 
te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker 
nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport 
voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere 
maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner, van jong tot oud, kan sporten. 
 
✓ Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare ruimte kan 

worden ingericht voor buitensport. We vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee te denken. 

✓ VVD Leiderdorp vindt het belangrijk dat er voldoende divers aanbod is in sportmogelijkheden. Daar 

waar sportclubs in de moeilijkheden zijn gekomen, vinden wij het belangrijk dat er gezamenlijk naar 

oplossingen wordt gezocht. 

✓ Wij blijven, met de sportnota als uitgangspunt, investeren in toekomstbestendige sportverenigingen 

om zodoende zoveel mogelijk Leiderdorpers zo lang mogelijk te laten sporten. 
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✓ Om ouderen en mensen die minder mobiel zijn de mogelijkheid te geven om voldoende te bewegen, 

zorgen we voor wandelroutes met voldoende rustmogelijkheden. 

✓ Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We blijven daarom financieel bijdragen 

aan het sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen betalen. 

✓ Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden. Een 

goed voorbeeld daarvan is Buurthuis de derde helft, waar 55-plussers samenkomen in 

sportaccommodaties voor sportieve en culturele activiteiten. 
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IV. Een veilig dorp 
 

4.1 Waar we veilig zijn en ons veilig voelen 

Leiderdorp is een veilig dorp en dat willen we graag zo houden. VVD Leiderdorp vindt het belangrijk 
dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt, huis en onderneming. Veiligheid is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente. Door met elkaar op 
te trekken gaan we overlast en onveiligheid tegen.  
 
✓ Overlast is een grote ergernis. VVD Leiderdorp vindt het belangrijk dat de politie ingrijpt als mensen 

de regels overtreden of overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt.  

✓ De politie en (extra) buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn op de momenten dat het 

nodig is zichtbaar op straat en in wijken. Boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en 

bestrijden kleine criminaliteit. De kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op 

diegenen die het veroorzaken. 

✓ Onveilige situaties in en rond de Bloemerd en de Houtkamp moeten aangepakt worden, zodat 

iedereen overdag of ’s avonds veilig in deze parken kan bewegen. 

✓ Overlast in de woonomgeving wordt vroegtijdig gesignaleerd en serieus genomen. Vaak is het gedrag 

van overlastgevers te herleiden naar achterliggende (multi) problematiek. VVD Leiderdorp wil dat 

deze problematiek doortastend wordt aangepakt, zodat verdere escalatie wordt voorkomen.  

4.2 Waar criminaliteit wordt aangepakt 

Mensen worden niet geboren als crimineel maar glijden vaak af door een slechte opvoeding, 
verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. VVD Leiderdorp vindt het daarom belangrijk dat bij de 
aanpak van criminaliteit wordt gekozen voor de juiste balans tussen repressie en preventie. 
 
✓ Door wijkagenten die surveilleren gaan we verloedering en overlast op straat en in wijken tegen. VVD 

Leiderdorp vindt dat wijkagenten goed bereikbaar en zichtbaar moeten zijn. Niet alleen via een 

algemeen telefoonnummer. 

✓ Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met scholen 

en jeugdwerkers om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren 

meedoen in de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit. 

✓ Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en 

witwaspraktijken. Een vergunning wordt geweigerd of deze wordt ingetrokken als deze misbruikt 

wordt voor het faciliteren van criminele activiteiten. 
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V. Een gemeente die klaar staat voor de 

Leiderdorpers, organisaties en ondernemers 
 

5.1 Waar het belang van de inwoners voorop staat 

De gemeente is er om problemen op te lossen en om gemeenschappelijk te regelen wat we 
individueel niet of niet gemakkelijk zelf kunnen. De belangen van inwoners, ondernemers en 
organisaties staan daarbij altijd voorop.  
 
✓ De openingstijden van de gemeente Leiderdorp moeten ruimte blijven bieden om buiten 

kantoortijden zaken te regelen die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen is het altijd mogelijk om 

een medewerker te spreken. 

✓ VVD Leiderdorp vindt dat brieven en formulieren van de gemeente Leiderdorp voor iedereen 

begrijpelijk moeten zijn. 

✓ De gemeente Leiderdorp zorgt ervoor dat ICT volledig up to date is, zodat privacygevoelige 

informatie van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen. 

✓ De gemeente Leiderdorp werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit zoals 

identiteitsfraude tegen te gaan en te bestraffen. 

5.2 Waar we samenwerken binnen Leiderdorp aan onze straat, buurt of wijk 

Leiderdorp maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met plezier samen om de 
problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat de 
gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. Bij belangrijke 
besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. Op deze manier voelen 
we ons allemaal thuis in Leiderdorp! 
 
✓ Het enthousiasme van de samenleving in Leiderdorp wordt zoveel mogelijk benut. Om het nemen 

van initiatief voor ondernemers en verenigingen te faciliteren, willen we dat het volgen van regels en 

verkrijgen van vergunningen zo eenvoudig mogelijk wordt.  

✓ Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt betrokken. Daarbij creëert de 

gemeente Leiderdorp vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zo 

werken we aan draagvlak en beter beleid. 

✓ Participatie betekent niet dat de meest mondige inwoners altijd gelijk krijgen. De VVD Leiderdorp 

vindt dat er ook oog moet zijn voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te 

vinden. Zo houden we balans bij het maken van keuzes. 

5.3 Waar we verstandig met ons geld omgaan 

Leiderdorp kan niets doen zonder geld. De VVD is van mening dat geld een middel is en niet een doel 
op zich. Wij weten dat de financiën nagenoeg geheel worden betaald door de inwoners, door 
ondernemers, door jou! De gemeente dient zich dus te verantwoorden naar de inwoners en 
ondernemers. Het is de taak van de gemeenteraad om toe te zien op verstandige inzet van middelen. 
Uitgangspunt van de VVD is om de belastingen zo laag mogelijk te houden. 
 
Gemeenten krijgen steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan in alle gemeenten onder 
druk, zo ook in Leiderdorp. Het is daarom van belang dat de gemeenteraad gefundeerde keuzes 
maakt. De VVD staat voor een degelijke financiële huishouding. Dit houdt in: 
 
✓ Leiderdorp geeft niet meer geld uit dan er binnenkomt. 
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✓ Inkomsten en uitgaven worden transparant verantwoord, zowel in begroting als in rapportages en 

jaarverslag. 

✓ Rapportages en jaarverslag zijn helder leesbaar; inwoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudig 

inzage in de cijfers van de gemeente. 

✓ De woonlasten blijven zo laag mogelijk. 

✓ Gemeentelijke leges zijn gebaseerd op kostprijs (gebruiker betaalt). 
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VI. Geen fusie, maar goed samenwerken in de 

(Leidse) regio 
 

6.1 Krachten bundelen voor slimme oplossingen 

De VVD staat voor een sterk Leiderdorp met dito voorzieningen. Een groot aantal opgaven 
overstijgen het lokale niveau. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, economie, 
mobiliteitsvraagstukken, omgevingswet of maatschappelijke zorg en jeugdhulp. We kunnen hier veel 
meer bereiken door samen te werken met buurgemeenten. De VVD is daarom een groot voorstander 
van samenwerking in de regio. Onderzoek van Berenschot maakte duidelijk dat het nu niet gaat om 
fuseren, maar om slimmer samenwerken in de Leidse regio. Er komt dus de komende periode geen 
herindeling. Wij willen samen met onze buurgemeenten bepalen op welke regionale onderwerpen 
wij gaan samenwerken en elkaar willen versterken. 
 
✓ We zijn alert op regionale onderwerpen waarin de buurgemeenten elkaar kunnen versterken. Denk 

hierbij aan mobiliteitsvraagstukken, economie, de energietransitie en specifieke zorgfuncties. 

✓ Een fusie is nu niet aan de orde. Wel zouden de gemeenten in de Leidse regio in kaart kunnen 

brengen onder welke randvoorwaarden een eventuele herindeling in de toekomst meerwaarde kan 

opleveren voor gemeenten in de Leidse regio. 

✓ We werken voor de uitvoering van specifieke gemeentelijke taken samen met onze buurgemeenten. 

Denk hierbij aan de omgevingsdienst, veiligheidsregio en vuilverwerking. Maar ook aan de 

samenwerking op het gebied van Jeugdzorg en de energietransitie binnen het 

samenwerkingsverband Holland Rijnland. Voor de VVD Leiderdorp is de inhoud leidend en stellen wij 

duidelijke kaders en doelstellingen vast. Dus geen gemeenschappelijke regelingen die het eigen 

bestaansrecht gaan afdwingen. 

✓ We zijn er voorstander van om een deel van de gezamenlijke bedrijfsvoering vanuit Servicepunt71 

onder te brengen bij de Gemeente Leiden. Door de schaalvoordelen die dit oplevert, is het mogelijk 

om specialistische kennis in huis te halen die wij zelfstandig niet hebben. We maken 

prestatieafspraken met de Gemeente Leiden over de vereiste dienstverlening richting onze 

gemeente. 

✓ We willen met Leiderdorp aansluiten op de regio-marketing initiatieven vanuit de Gemeente Leiden. 

Dit geeft extra aandacht aan het winkelaanbod en de recreatieve mogelijkheden in ons dorp. De 

belangrijkste doelgroep hierbij zijn de inwoners van onze buurgemeenten. 

✓ Ook investeren we in een sterke en onderscheidende profilering van Leiderdorp. Dit doen we door 

een intern en extern profiel van Leiderdorp te formuleren en dit als leidraad te hanteren in ons 

(intern en extern) handelen. 


