Bijeenkomst Bomenbond Rijnland
Zaterdag 17 februari
Leiden is een prachtige stad. Met een historische binnenstad en mooie buurten. Leiden is
groot genoeg om te bruisen, maar klein genoeg zodat mensen elkaar nog kennen. In Leiden
bouwen we met elkaar aan een gezamenlijke toekomst. In Leiden kijken we naar elkaar om,
ook als het even wat minder gaat.
De Partij van de Arbeid wil de komende jaren Leiden nog sterker, socialer en groener maken.
Door de woningnood te bestrijden en door Leiden groener te maken. Dat willen we samen
doen. Want de beste ideeën om Leiden nog sterker, socialer en groener te maken, ontstaan
door samen te werken.
Onze woonplannen
- We werken aan de bestrijding van de woningnood in Leiden. Omdat Leiden geen stad van
de rijken mag worden.
- We willen dat iedereen in een betaalbaar huis kan wonen. Daarom investeren we in 2000
extra woningen in de stad en 2000 extra op Valkenburg. We reserveren woningen voor
starters en lage inkomens en willen dat bij nieuwbouwprojecten er gemiddeld 30% sociale
huurwoningen tussen zitten.
- Onze regio maken we samen groener. Daarom willen we nieuwe huizen in de stad bouwen.
Zo houden we onze polders groen. Hoogbouw rondom de stations staan we toe. Hoogbouw in
de binnenstad sluiten we uit.
Onze groene plannen
- De PvdA wil 1000 extra bomen in de stad planten, investeren in het Singelpark en
ongebruikte parkeerplaatsen vergroenen door het van planten van extra bomen en/of groen.
- We zijn tegen woningbouw in onze polders en willen dat de natuurgebieden rondom Leiden
beter bereikbaar zijn.
- Sportparken zijn onze toekomstige wijkparken. . Daarom zijn wij tegen het bebouwen van
sportparken en willen we groene sportparken in elke buurt.
- Leidenaren die hun eigen buurt willen vergroenen geven we de ruimte en we investeren in
groene daken op alle gemeentelijke gebouwen.
- Leiden moet de meest duurzame stad van Nederland worden. Leiden volgt op het gebied van
duurzaamheid te veel. Wij willen dat Leiden voorop gaat lopen. Daarom gaan we niet
wachten op landelijke regelgeving, maar gewoon aan de slag om Leiden duurzaam te maken!
Wat ons betreft bouwen we nieuwe huizen verplicht zonder gasaansluiting en verbieden we
vervuilende scooters en brommers.
Meer informatie? www.pvdaleiden.nl
https://leiden.pvda.nl/verkiezingsprogramma-2018-2022/

