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Met name op het gebied van zorg en welzijn 
is gebleken dat het leidend maken van de 
menselijke maat de sleutel is tot succes. De 
menselijke maat betekent: zaken organi-
seren rondom de mensen om wie het gaat: 
de mensen die hulp nodig hebben én de 
professionals die de hulp bieden. Kleinscha-
lig en dichtbij. Dus weg met bureaucratie en 
hokjesdenken. In plaats daarvan: maatwerk 
bieden en ruimte geven aan de mensen die 
het werk doen. Onze wethouder Roos van 
Gelderen heeft hier jaren aan gewerkt en 
het positieve resultaat van haar inzet wordt 
steeds duidelijker zichtbaar. Zo is Leiden, 
volgens onderzoek van de Ouderenbond, 
een van de vier beste gemeenten in Ne-
derland als het gaat om de uitvoering van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Dit betekent dat ook andere vormen 
van ondersteuning zijn in Leiden heel goed 
op orde, van schuldhulpverlening tot een 
sportstimuleringsfonds voor kinderen uit 
gezinnen in de bijstand.

Dankzij de SP is betaalbare huisvesting 
het uitgangspunt van het gemeentelijke 
woonbeleid geworden. Door de inzet van de 
SP zijn de afgelopen jaren bovendien meer 
(tijdelijke) sociale huur- en koopwoningen 
gebouwd, zodat het voor iedereen mogelijk 
is om in Leiden te (blijven) wonen. Hierdoor 
is voorkomen dat de wachttijden voor een 
woning langer worden. Bovendien heeft de 
gemeenteraad zich op initiatief van de SP 
uitgesproken tegen grote jaarlijkse huurver-
hogingen door woningcorporaties in Leiden. 
Ook blijven de centrale blokken van De Kooi 

en het grootste deel van de Zeeheldenbuurt 
behouden voor de stad, nu de SP zich hier-
voor met bewoners heeft ingespannen.

Ook op andere terreinen maakt de SP het 
verschil. We hebben jaren geknokt om de 
grote verkeersprojecten in en om Leiden tot 
een zo goed mogelijk einde te brengen. En 
dat is goed gelukt: er komt geen RijnGouwe-
Lijn door Leiden en geen ringweg door de 
Kooi. De Rijnlandroute wordt voor een groot 
deel in tunnels ondergebracht en er komt 
geen extra aftakking door de Oostvlietpol-
der. Er komt wél een netwerk van snelle en 
vaak rijdende bussen. De hele binnenstad 
wordt veel beter ingericht voor openbaar 
vervoer en langzaam verkeer en het netwerk 
van fietspaden in de regio wordt flink opge-
knapt en uitgebreid. 

Leiden wordt in rap tempo groener en 
duurzamer. Ook hierbij is de menselijke 

De SP Leiden bestuurt nu 
alweer vele jaren mee in de 
stad – met veel plezier, inzet 
en ook met veel succes! 
We laten zien dat het in de 
praktijk brengen van onze 
idealen werkt. 

maat weer leidend: er zijn veel kleinschalige 
projecten die door lokale ondernemers en in 
de wijken kunnen worden uitgevoerd.

De stad besturen doen we natuurlijk niet 
alleen. De SP werkt graag samen met andere 
politieke partijen, binnen en buiten de 
coalitie. We proberen anderen te overtuigen, 
door altijd eerlijk en op de inhoud politiek te 
bedrijven en door goed op de hoogte te zijn 
van wat er lokaal speelt. Door onderzoek 
ter plekke, maar bijvoorbeeld ook via onze 
Hulpdienst: leiden.sp.nl/groep/hulpdienst • 

Zo brengen wij onze idealen in de praktijk, 
en zo maken we het verschil!

Julian van der Kraats, fractievoorzitter

‘Dankzij de SP is 
betaalbare huisvesting 
het uitgangspunt van 
het gemeentelijke 
woonbeleid geworden’



• De tijd van plannenmakerij zonder 
naar bewoners te luisteren is voorbij. 
Bij renovatie- en bouwplannen worden 
bewoners op tijd geïnformeerd en wordt 
hen gevraagd mee te denken. Een mooi 
voorbeeld is de renovatie van de Zeehel-
denbuurt.

• De schuldhulpverlening is met 150.000 
euro uitgebreid en is nu ook toegankelijk 
voor zzp’ers. Voor jongeren loopt er een 
proefproject.

• Leiden behoort volgens de Ouderenbond 
tot de vier gemeenten in Nederland die 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) het beste uitvoeren. Maatwerk 
staat altijd voorop!

• Mensen die in Leiden een bijstandsuit-
kering aanvragen hoeven niet langer ver-
plicht zes weken bij re-integratiebedrijf 
De Zijl Bedrijven (DZB) ondermaats werk 
te verrichten voordat hun begeleidings-
traject naar een nieuwe baan begint. Er 
wordt meteen passende begeleiding naar 
werk gegeven. Er is sprake van zinvol 
maatwerk, waarbij gebruik wordt ge-
maakt van de Piëzo-methode. Voor meer 
informatie, zie: http://www.stichting-
piezo.nl

• Niet langer gaat alle aandacht naar het 
centrum, ook de wijken worden nu één 
voor één opgeknapt: de Zeeheldenbuurt, 
De Kooi, Meerburg, Roomburg.

DIT HEEFT DE SP LEIDEN IN DE AFGELOPEN 4 JAAR BEREIKT
• Leiden bouwt 150 betaalbare woningen 

voor een mix van reguliere woningzoe-
kenden, statushouders, ex-daklozen 
en studenten. De acceptatie van deze 
woningen in de wijken is door de SP 
verbeterd, doordat wij van te voren met 
de bewoners zijn gaan praten.

• Dankzij de SP is de bed-, bad- en brood-
voorziening, voor de directe opvang van 
mensen die dit acuut nodig hebben, voor 
Leiden behouden.

• Leiden heeft een goed werkend inbur-
geringsprogramma voor statushouders, 
waarbij mensen direct in contact met de 
maatschappij worden gebracht.



DIT HEEFT DE SP LEIDEN IN DE AFGELOPEN 4 JAAR BEREIKT
• Er zijn meer opvanglocaties gekomen 

voor daklozen en er is veel gedaan op 
het gebied van preventie, zodat mensen 
hun woning niet hoeven kwijt te raken.

• Leiden stelt veel geld beschikbaar voor 
lokale en wijkgerichte duurzaamheids-
projecten op het gebied van wonen, 
parken, verkeer, vervoer en afvalver-
werking. Zo is er nu subsidie voor het 
aanleggen van groene daken, woningiso-
latie en zonnepanelen.

• Leiden wordt steeds groener, parken 
worden opgeknapt en het Singelpark 
komt er!

• Leiden investeert volop in nieuwe fiets-
paden, parkeerplaatsen voor fietsen en 
bewaakte fietsenstallingen. Er worden 
fietssnelwegen aangelegd, zoals tussen 
Den Haag en Leiden. Er worden extra 
fietsparkeerbeugels aangebracht in het 
centrum én in de wijken. Bestaande 
fietspaden, bijvoorbeeld tussen Lei-
den en Oegstgeest, worden verbeterd 
en er komt een nieuwe ondergrondse 
bewaakte fietsenstalling bij het station.

• Er komt geen ringweg dwars door de 
Kooi.

• De wijkspeeltuinen zijn opgeknapt.

• Het schoon en netjes houden van de 
stad wordt nu door de gemeente per wijk 
georganiseerd. Maar zonder de SP was 
Stedelijk Beheer nu geprivatiseerd. Door 
dat te voorkomen zijn zowel de werkne-
mers bij Stedelijk Beheer als de inwoners 
van Leiden beter af.

• ‘Het stedelijk jongerencentrum Expos-
Youre is er gekomen’ exposeyourleiden.nl

• De SP blijft zich inzetten voor de komst 
van een ijsbaan. •

Wist u dat u dankzij de SP 30 euro heeft 
bespaard? Wilt u weten waarom? Kijk op 
de website: sp.nl/ZUG
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Het komend jaar spreekt de SP met 1 miljoen 
mensen. In honderden buurten, bedrijven en 
scholen. Om ons land te verbeteren. Van veilige 
buurten tot goede zorg zonder eigen risico.

Van betere buslijnen tot goed onderhouden 
woningen. Samen kunnen we wat gisteren nog 
onmogelijk leek vandaag realiseren. 1 ding staat 
vast: vooruitgang voor velen komt niet uit de 
lucht vallen.

Daar zullen we samen voor moeten knokken. 
En dus hebben we uw hulp nodig.

Doet u mee?

Met vriendelijke groet, 

Emile Roemer

STEUN 
ONS!  

Meld u aan op sp.nl/word-lid

SP-lid bent u al voor € 5 per kwartaal.

Geen internet? Bel (088) 243 55 40

naam  

adres en huisnr. 

postcode en woonplaats  

email 

telefoonnummer 

De SP wil 1 miljoen mensen spreken in 300 buurten. Wilt u ook meedoen om 
uw buurt te verbeteren? Ga dan naar doemee.sp.nl

Of vul uw gegevens in en dan nemen wij snel contact met u op. 

Stuur deze bon op naar: SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort

  Ik wil lid worden van de SP

VOORUITGANG VOOR ELKAAR


