D66 Leiden
Gaan VERDICHTEN en VERGROENEN in Leiden samen?
Ja, want...
Alleen door in te zetten op duurzame energie, circulaire economie, een groene stad en schone
mobiliteit kunnen we een duurzame groei van de stad mogelijk maken1.
Leiden is een versteende stad met weinig ruimte voor nieuwe huizen. D66 wil de leefbaarheid in de
stad en het groen in en om de stad behouden. Tegelijkertijd willen wij ervoor zorgen dat ook mensen
met middeninkomens, jonge gezinnen en eenpersoonshuishoudens in een passende en betaalbare
woning kunnen wonen. Daarom kiest D66 voor hoogbouw langs invalswegen, OV-stations en in her
te ontwikkelen deelgebieden van Leiden Zuid-West. Wij willen dat de gemeente continu in gesprek
blijft met Leidenaren over hun leefomgeving2.
Groen in de stad voorkomt hittestress en verbetert de luchtkwaliteit en afwatering. Er is in Leiden
nog veel mogelijkheid voor meer groen. D66 maakt plaats voor bomen en groen door (overbodige)
parkeerplaatsen om te vormen tot groen. Door de bouw van twee ondergrondse parkeergarages
kunnen niet alleen deze pleinen vergroenen, maar kunnen ook parkeerplaatsen in de omgeving
omgevormd worden tot groen.
We koesteren al het groen zoals de Oostvlietpolder, park Cronesteyn, wijkpark Merenwijk en de Bult.
We sluiten nieuwe groene gebieden aan op bestaande parken. D66 wil een groene Garenmarkt die
aansluit op het Van der Werfpark, zodat er een groot park in het centrum van Leiden is. Zo kunnen
we ervoor zorgen dat de stad als geheel ‘groener’ aanvoelt en het is bovendien goed voor de
biodiversiteit. D66 is daarom ook blij met het Singelpark. Dit park geeft bewoners een mooie
aaneenschakeling van groen en water om er te kunnen spelen, wandelen, sporten en picknicken.
Wij streven naar een groene, gezonde leefomgeving, die mensen stimuleert om te bewegen en
gezond te blijven.
Vergroening is niet alleen iets van de overheid, maar bewoners moeten en kunnen zelf ook veel
doen. Zo worden bewoners gestimuleerd om tegels te vervangen door groen in de tuin. Ook helpen
we bewoners hun huis te verduurzamen, bijvoorbeeld door isolatiemaatregelen, het plaatsen van
zonnepanelen of het aanleggen van een groen dak. De wijkambassadeurs, die wijkgenoten helpen
met verduurzaming, zijn een succesvol initiatief van D66. Deze intensieve samenwerking tussen
bewoners en gemeente zet D66 door.
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