1. Wetten en regels worden in onze buurt onvoldoende gehandhaafd.
VVD: een buurt is leefbaar als de buurt schoon, heel en veilig is. Hiervoor is
handhaving nodig. Er is bezuinigd op handhaving, terwijl dit belangrijk is. Om
eigenaren van woningen te helpen om voldoende onderhoud te plegen, moet de
OZB naar beneden. In Leiden is de OZB 1,5 keer van het landelijke gemiddelde.
CU: benadrukte het belang van groen in de openbare ruimte.
Leefbaar: is ook voor meer groen. De handhaving van wetten is de eigen
verantwoordelijkheid van de mensen. Er moet meer vrijheid komen, minder
regels, maar groter vertrouwen in de mensen.
D66: wijst op de eigen kracht van mensen. De partij wil 10 miljoen ter
beschikking stellen voor de buurten. Burgers kunnen initiatieven indienen. Ook
geeft D66 aan dat de OZB in Leiden op gemiddeld niveau ligt. Verloedering van
huizen moet aangepakt worden.
Groen Links: wil beleid maken om de leefbaarheid te bevorderen. Huiseigenaren
moeten subsidie krijgen om woningen te verduurzamen.
SP: Er moet meer gehandhaafd worden: rommel bij wijkcontainers kan echt niet.
Bij de SP bent u aan het juiste adres voor kwaliteit van huizen. Niet meer geld
naar handhaving, maar inzetten op de uitvoering.
PvdA: er is veel aandacht besteed aan de binnenstad en te weinig aan de wijken
buiten de Singels. De PvdA wil een wethouder voor buurten om samen met de
bewoners te bepalen wat er nodig is. Als er te veel ‘verkamering’(opdeling van
huizen in kamers voor studenten of buitenlandse werknemers) is in een buurt,
moet er een verbod op komen.
CDA: er moet meer gehandhaafd worden, maar wel op een eerlijke manier. Als er
te weinig parkeerplaatsen zijn, kan je hier niet op handhaven. De gemeente zit
aan de grens van wat kan. Per wijk zou samen met de wijkagent prioriteiten
gesteld moeten worden.
Partij voor de dieren: mensen moeten elkaar aanspreken.
Stadspartij: we moeten niet vergeten dat Den Haag ingegrepen heeft bij de
woningbouwcorporaties. Hierdoor zijn de sociale huren omhoog gegaan en zitten
veel mensen klem. De VVD zegt dat dit wel meevalt. In Leiden is 50% van de
woningen gesubsidieerd. Het probleem is het scheef wonen. Doorstroming moet
bevorderd worden. Stadspartij: dit is niet mogelijk als er geen woningen
beschikbaar zijn. PvdA: een huis kopen is erg moeilijk. De VVD wil de OZB
verlagen, maar dat betekent minder geld voor handhaving, het zwembad en de
bibliotheek. Er moet geïnvesteerd worden in het aan werk helpen van mensen.
SP: huisvesting moet betaalbaar zijn. Zowel sociale huurwoningen als sociale
koopwoningen zijn onbetaalbaar.
2. Overlast door vreemd parkeerders in het Haagwegkartier moet vermeden
worden.
Partij voor de dieren: er zijn te veel auto’s voor te weinig parkeerplekken.
Oplossing: auto’s weg. Onze partij richt zich niet op huisje, auto, parkeerplaats.
Wij zijn meer van huisje, boompje, beestje.
D66: parkeerrestrictie als het nodig is. Parkeervergunning gaat 60 euro per jaar
kosten.
PvdA: parkeerrestrictie binnen logische grenzen. Gaat 50 euro per jaar kosten.
CU: ook voor vergunningen. Verschil voor eerste en tweede auto.
Leefbaar: parkeerrestrictie.
SP: bewoners van de blauwe zone zijn tevreden. Mensen willen niet betalen voor
parkeren in een parkeergarage.
Stadspartij: per wijk betalen wat men wil: niets, blauwe zone of vergunningen.
GL: overleg over parkeerrestrictie met de Belangenvereniging Haagwegkwartier.
CDA: eerst onderzoek doen.
VVD: proef met de blauwe zone is mislukt. De oplossing is parkeergarages in de
binnenstad bouwen. In de buurten de parkeervakken beter aftekenen.

Zaal: Morspoortgarage staat leeg. De nieuwe parkeergarages gaan 80 miljoen
kosten. VVD: we hebben een goede middenstand nodig. Hiervoor zijn bezoekers
nodig voor musea, theaters en winkels. Het is al 30 jaar zo dat je niet kunt
parkeren in Leiden. Het duurt even voordat bezoekers van buiten de stad weten
dat dit veranderd is. CU: parkeerplaatsen in de wijken én in de binnenstad nodig.
Stadspartij: wij hebben plannen voor een bovengrondse metro. Wijken onderling
verbinden en wijken verbinden met de binnenstad en stations met busjes, die
rijden op biogas. Gevolg: geen grote bussen meer in de stad, minder mensen die
een auto willen.
3. Verkeersveiligheid is onvoldoende gewaarborgd in het Haagwegkwartier.
Stadspartij: groot probleem. Ongelijkvloers kruising met het spoor moet er
komen.
PvdA: nu de bus niet meer op de Ter Haarkade rijdt, kunnen hier drempels
komen. Een ongelijkvloers kruising met het spoor is erg duur en waarschijnlijk is
er te weinig ruimte. Oplossing is om minder verkeer over de Haagweg te laten
rijden. PvdA weet nog niet hoe dit te realiseren is.
Partij voor de dieren: fiets is de oplossing. Als er een auto nodig is, gebruik
Greenwheels.
D66: er moet een oplossing komen voor de Haagweg. Zeker meenemen in
onderzoek naar de ringweg.
CDA: oversteken op de Haagweg is gevaarlijk. CDA heeft geen pasklare oplossing,
maar wil zich inzetten voor grotere veiligheid op de Haagweg.
CU: idem
Leefbaar: kijken naar oplossingen zoals het plaatsen van drempels en wegen niet
recht maken.
VVD: drempels en versmallingen zijn vaak niet mogelijk in verband met de
hulpdiensten. Snelheidscontroles zijn nodig. Inzetten van flitspaal en agenten.
SP: raadt de buurtgenoten aan om alert te zijn op de volgende drie punten:
- Discussie ringweg om Leiden.
- Als de tijdelijk Morspoortgarage verdwijnt en het belastingkantoor afgebroken
wordt.
- Als het stationsgebied aangepakt wordt.
GL: handhaven kan helpen.
4. Leefbaarheid in de buurt is niet alleen de verantwoordelijkheid van de
buurtbewoners, maar ook van de gemeente.
PvdA: de binnenstad wordt wel schoongehouden. Bewoners worden gefrustreerd
door slecht beleid,bijvoorbeeld als bewoners het onderhoud van het groen in
eigen beheer willen.
Partij voor de dieren: ben ik het niet mee eens. Groen onderhoud door
bewoners wordt wel gestimuleerd. Ben blij dat ‘Roundup verboden wordt.
Gemeente gaat onkruidconvenanten afsluiten met bewoners.
SP: er waren wijkteams en in de aanloop van de privatisering van de vuilophaal is
er gecentraliseerd. Dat is het probleem.
GL: bij stedelijk beheer wordt er gerouleerd. Vroeger wisten de mensen van
stedelijk beheer waar de probleemplekken in de buurt zijn.
Stadspartij: buurt is van de bewoners. Er is te weinig geld.
Leefbaar: mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen.
D66: door het plaatsen van ondergrondse containers wordt het schoner in de
buurt. Mensen moeten zelf samen met de gemeente de leefbaarheid bevorderen.
D66 wil graag initiatieven zien en ondersteunen.
VVD: een schone, hele en veilige leefomgeving is de verantwoordelijkheid van de
gemeente. Mensen zelf ook verantwoordelijk. Als mensen vuilnis naast een
container zetten, moeten er flinke boetes gegeven worden.

Zaal: minicontainers blokkeren de brandpoort. Ik heb dit al 25x tevergeefs
gemeld. Blijkbaar hebben gemeenteambtenaren een eigen agenda.
CDA: voor meer handhaving is geen geld. Mensen moeten bij zich zelf beginnen.
Partij voor de dieren: in België woont een gezin dat 1 vuilniszak per jaar vult.
Preventie is de oplossing voor het afvalprobleem: geen extra verpakkingen.
Wijken zouden moeten proberen het afval te reduceren.
Zaal: er zijn veel te weinig containers voor plastic in Leiden.
Vragenronde:
Sportvelden: woningbouw gaat niet door. Kan dit terrein gebruikt worden voor
de uitbreiding van het groen?
GL: tijdelijk natuur kan gerealiseerd worden.
Partij voor de dieren: wij zijn de kleinste partij met de grootste idealen. Voor
groener maken van de stad. Het zou leuk zijn als er egeltjes door de stad lopen.
CU: het bomenfonds zat vol. Het college moest aangezet worden om dit geld te
benutten.
Zaal: wij hebben nog 2000 bomen te goed.
VVD: er zit vaart achter de bouwplannen. Er komen huizen met tuintje en dat is
ook groen.
PvdA: extra bomen zijn in het Matilo park gezet. Meer groen is prima, maar er
zijn ook woningen nodig. Wij zijn tegen uitbreiding van de stad in de polders.
Leefbaar: geen plannen maken, maar eerst met de wijk bespreken.
Stadspartij: bomenfonds weggemoffeld in park Matilo. Hoop gevestigd op
Singelpark.
Leefbaarheid: ongezonde lucht. Churchillaan veroorzaakt fijn stof. Bomen zijn
niet teruggeplaatst. Op de sportvelden zou een park kunnen komen met
voorzieningen voor ouderen en bijvoorbeeld een pinautomaat.
D66: er komt een ringweg om Leiden.
PvdA: de oplossing voor de Churchillaan is de Churchillavenue.

