Verdichten en vergroenen in de stad: bijdrage CDA
Leiden heeft (groene) ruimte nodig: in de wijken om te kunnen spelen,
in parken om te kunnen recreëren, en in de regio om er ook echt uit te
zijn. Gelegen tussen twee grote natuurlijke gebieden – de Noordzee in
het westen en het Groene Hart in het oosten - hebben de Leidse inwoners
groene (recreatie)gebieden in de directe nabijheid. Maar in de stad is de
groene ruimte schaars en kostbaar. Het CDA wil die groene ruimte
daarom beschermen. De stad wordt niet klakkeloos vol gebouwd, maar
er wordt gezocht naar evenwicht en balans in de wijken. Groen en water
zijn onderdeel van de wijk.
Op plekken kan de stad vergroend worden door het aanleggen van geveltuintjes, groene daken
en andere innovatieve maatregelen. Dit kan echter nooit als excuus worden gebruikt om groen
vol te bouwen. Het risico van het volbouwen van groen is reëel aanwezig vanwege de grote
bouwambities van het afgelopen college (en mogelijk het nieuw te vormen college). Het CDA
heeft als lijn dat verdichting niet plaatsvindt in het groen. Het behouden van het (schaarse)
groen wat Leiden heeft, ziet het CDA als één van de grote opgaves in de groenportefeuille.
Een voorbeeld van bouwen in groen zijn de voornemens om woontorens te bouwen in het
park in de Merenwijk. Dat vinden wij een slecht plan. Prima om daar (gematigd) een aantal
woonlagen op of nabij de Kopermolen toe te voegen, maar niet ten koste van het groen in het
park.
Wanneer er nieuwbouw wordt gepleegd vinden wij het van belang dat dit zo duurzaam
mogelijk plaatsvindt. Waar mogelijk van het gas af en waar het kan willen wij het ook
mogelijk maken dat gemakkelijk groen kan worden toegevoegd aan nieuwbouw (denk aan
groene daken en (minder versteend) tuinen).
Zie concreet ons verkiezingsprogramma (https://www.cda.nl/zuidholland/leiden/standpunten/themas/een-bereikbare-stad/) op de volgende punten:
Blz. 4 uitgangspunt 4: De boel wordt niet klakkeloos vol gebouwd, maar er wordt gezocht
naar evenwicht en balans in de wijken. Groen en water zijn onderdeel van de wijk.
Op blz. 18 t/m 22 vindt u onze groenparagraaf en op blz. 23 t/m 25 is onze visie op verdichten
en bouwen te vinden. Hierin gaan wij kritisch in op wat Leiden als stad aan kan qua
woningbouw.
Behoud het groen
Dit zijn concreet de maatregelen uit ons verkiezingsprogramma om het groen in de stad te
behouden:
1. De parken zijn van ons allemaal en daarom zijn de Leidenaren er zuinig op. Het vernielen
van planten en struiken of het verstoren van dieren wordt stevig aangepakt.
2. Tegelijk zijn onze parken geen groene musea: nu al wordt het Leidse hout gebruikt voor het
openluchttheater en Werfpop. Het CDA wil ook ruimte voor kleinschalige, duurzame
evenementen mogelijk maken in Matilo.

3. Om het honderdjarig bestaan van Swift in 2019 luister bij te zetten, wil het CDA park De
Bult verlichten, zodat er ook ’s avonds veilig gesport en gerecreëerd kan worden.
4. De Oostvlietpolder behoudt het groene karakter en de (deels) agrarische bestemming.
5. Het Singelpark is een prachtig maatschappelijk initiatief. Het CDA wil dat in het
Singelpark goede ideeën een kans krijgen. Via een experimenteerbesluit wordt er meer ruimte
gemaakt voor maatschappelijke creativiteit. Met behulp van Groene Vouchers kunnen wijken
en verenigingen subsidie krijgen voor het vergroenen van hun omgeving.
6. Het CDA wil dat de gemeente beter zijn best doet om het geld dat beschikbaar is voor de
aanplant van bomen ook daadwerkelijk voor dat doel ingezet worden. Het CDA vindt dat die
bomen ook op particuliere grond mogen worden geplant – bijvoorbeeld bij bedrijven -, zolang
ze maar vanaf de openbare weg goed zichtbaar zijn.
7. Het CDA stimuleert dat bewoners op hun eigen grond maatregelen nemen zodat het
regenwater ook in de tuin kan weglopen. Dit kan via meer groen of andere tegels te plaatsen.
Zo houden we droge voeten en voorkomen we oververhitting.

