Vraag: Gaan VERDICHTEN en VERGROENEN in Leiden samen?
Antwoord ChristenUnie: Ja! En dat moet ook: Leiden heeft woningen nodig, maar groen en
leefbaarheid mogen niet het kind van de rekening zijn.
Leiden is een prachtige stad waarin veel mensen willen wonen. De druk op de woningmarkt is enorm.
De gemeente staat daarom voor een grote opgave om daar waar dat kan extra woningen te realiseren
en iets te doen aan de woningnood en de toenemende verkeersdruk. Maar niet ten koste van alles.
De afgelopen jaren heeft de gemeente te vaak bomen en ander groen opgeofferd ten behoeve van
(woning)bouwprojecten en de aanleg van wegen. Het meest in het oog springende voorbeeld is de
kap van 9.000 bomen in verband met de aanleg van de Rijnlandroute, maar ook in Nieuw Leyden, het
Houtkwartier, Leiden Noord en diverse andere plekken in de stad hebben de stenen het gewonnen
van het groen. Het Bomenfonds, waarin geldt wordt gestort voor iedere boom die wordt gekapt zodat
met dit geld het groen kan worden gecompenseerd, raakt voller en voller terwijl Leiden meer en meer
versteent. Dat moet anders. Groen en wonen kunnen samengaan, en daar staan we voor.
Wat de ChristenUnie betreft moet de gemeente bij de keuze voor nieuwbouwprojecten en
(her)inrichting van de openbare ruimte altijd de leefbaarheid van de stad vooropstellen. Daarbij gaat
het onder meer om aandacht voor een goede inpassing in de buurt, om aandacht voor duurzaamheid
en om aandacht voor een goede verkeersafwikkeling. Voor de ChristenUnie betekent leefbaarheid
echter ook serieuze aandacht voor het helaas steeds schaarser wordende groen. Een groene stad is
namelijk van groot belang voor een fijne en gezonde leefomgeving: het haalt verontreiniging uit de
lucht, bevordert het welzijn van mens en dier, draagt bij aan biodiversiteit en biedt ruimte voor
ontspanning. Bovendien hebben we groen hard nodig om ons te weren tegen de gevolgen van een
veranderend klimaat. Het zorgt voor goede opvang van regenwater en het tegengaan van hittestress.
De stad wordt er ook gewoon mooier van.
Volgens de ChristenUnie liggen er kansen genoeg! Zo biedt de aanleg van twee enorme ondergrondse
parkeergarages aan de Lammermarkt en Garenmarkt een uitgelezen kans voor de aanleg van
stadsparken. Bij nieuwbouw maar ook bij bestaande bebouwing is ruimte voor groen op de vele platte
daken van gebouwen. Ook kunnen we als gemeente inzetten op de aanleg van geveltuinen of
simpelweg meer bomen in de stad. Als nieuwbouw en groen niet op dezelfde plek kunnen worden
verenigd, vindt de ChristenUnie dat dit groen elders in de stad moet worden gecompenseerd. Zo kan
het project Singelpark nog een stuk groener.
Ook gebouwen zelf kunnen bijdragen aan groen. Dat vraagt om innovatief bouwen. Daar moet de
gemeente op toezien, in plaats van projectontwikkelaars hun gang te laten gaan. Groen bouwen moet
de norm zijn. Een aantal voorbeelden ziet u op de volgende pagina.
Meer informatie vindt u op www.baasvanleiden.nl. Hier stelt de ChristenUnie de vraag: wie is er
eigenlijk de baas in Leiden? Projectontwikkelaars? Of bewoners zelf? Ook vindt u daar ons
verkiezingsprogramma, waarin we op pagina 11 en pagina 14 t/m 17 dieper ingaan op de thema's
verdichten en vergroenen.
Verdichten èn vergroenen: als het aan de ChristenUnie ligt, krijgen we het voor elkaar!

Pieter van der Woerd
nr. 3 kandidatenlijst ChristenUnie
pieter.vanderwoerd@leiden.christenunie.nl

City plan Liuzhou van Stefano Boere

Cidade Matarazzo van Alexandre Allard

House van Christian Wassmann

