Burgerpanel Leidse Regio - peiling februari 2017
bijlage: gegeven adviezen (alle open antwoorden)

Gegeven adviezen aan de gemeenteraden
alle antwoorden op de open vragen

Leiden

Leiden

Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden

woningbouwprojecten regionaal aanpakken en niet per gemeente om zo een beter aanbod
te krijgen van betaalbare woningen, hiervoor ook bewoners benaderen met woonwensen en
niet alleen afgaan op fantastische dure projecten van projectontwikkelaars
fusies tussen sportclubs ook eens regionaal bekijken en stimuleren (bv zwemmen en
voetbal) dit ook voordeel laten opleveren voor leden en clubs
ontsluiting van de regio vooruitstrevend samen aanpakken
gezamenlijk beleid op het gebied van stimuleren fietsen van randgemeenten naar werkplek
in centrum, betere doorstroming voor fietsers op diverse knooppunten
Beter communicatie naar inwoners, bijvoorbeeld 1 digitaal portaal waar je alle
gemeentelijke en zelfs regio informatie kan vinden - en netje gerubriceerd. Vaak is het
zoeken naar een speld in een hooiberg zeker met zoek functies omdat alle stukken die een
bepaald trefwoord bevatten ook meedoen in de ranking.
Kijk o.a. naar parkeer beleid, men prijst zich uit de markt mensen gaan in Leidsehage en/of
Zoetermeer boodschappen doen. Voor de wat minder ter been zijnde wordt de stad bijna
onbereikbaar
Niet teveel burgers van een andere komaf op èèn plek plaatsen in een wijk.
meer vaart maken, het onsamenhangend beleid kost bedrijfsleven nu veel teveel geld
Houd de bewoners regelmatig op de hoogte via e-mail
Beter inspraak orgaan voor bewoners
Brede blik houden en elkaar iets gunnen. Bedenk ook dat te maken keuze's met argusogen
op andere bestuurlijke niveaux bekeken worden.
Betrek Teylingen! Warmond ligt tegen Leiden aan. Beleid Teylingen heeft veel invloed op
leefomgeving Leidenaar.

Leiden

Zorg voor een betere verkeersdoorstroming in de Leidse regio, met name in de spits. Echter,
gebruik autobezitters in Leiden niet als melkkoe voor de begroting van de gemeente Leiden
door in wijken buiten het centrum zoals de Lage Mors, waar veel mensen met lage inkomens
wonen, betaald parkeren in te voeren terwijl daar (in de Lage Mors) totaal geen sprake was
van parkeeroverlast. Daarom lijkt deze maatregel ernstig op onnodig extra geld lospeuteren
bij de minder draagkrachtige Leidse burgers voor de bestrijding van een niet bestaand
probleem en lijkt het slechts enkel bedoeld om de gemeentekas te spekken.

Leiden

Verzand niet in ingewikkelde overlegstructuren met allerlei werk-, en klankbordgroepen

Leiden
Leiden
Leiden

Inwoners beter betrekken. Geef verenigingen, wijken, bedrijven, maatschappelijke en
culturele organisaties en andere groepen inwoners een rol in het proces.
Het aangaan van samenwerkingsverbanden met gemeentes mag niet ten kosten gaan van
het democratisch gehalte van het bestuur
Fusie

Leiden

Leer van elkaar wat goed gaat. Voorbeeld: potje voor in kaart en in zorg brengen van
vluchtelingen kinderen. In Leiden wel, in Leiderdorp niet, maar we(ik werk zelf in de jgz)
moeten het wel doen. Zie maar hoe(geen goed beleid, onduidelijk wie het moet doen als
kinderen op VO zitten) . Taalachterstand beleid Leiden: goed geregeld in mijn ervaring.
Leiderdorp beter dan voorheen, maar nog onvoldoende. Nog veel te verbeteren aan
bereikbaarheid. Poelgeest maar van 1 kant aan te rijden. Roomburg ook. Kans om heel goed
te kijken naar transitie en zorginkopen. Luister naar de mensen in het veld! Jeugdbeleid
moet beter! Veilig thuis is op dit moment een aanfluiting, wachtlijsten voor kinderen met
ernstige psychische klachten. Vluchtelingen die ergens een huis krijgen en nauwelijks
nazorg! Stuk voor stuk ernstig getraumatiseerd, maar geen zorg. Vooroplopen hierin, niet
een landelijk(slecht) beleid volgen. Meer weet ik nu even niet

Leiden

Wellicht dat een deel van mijn idee toe te passen is: iedereen mee laten denken en komen
tot ideeën met de groep die dat idee heeft. http://bit.ly/IDcracy

Leiden

Beter en meer samenwerken en een grotere bijdrage van rijksoverheid daarvoor vragen
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Leiden

samenleven is meer dan economie. denk aan de lange termijn

Leiden

Parkeerbeleid Leiden herzien (betaald parkeren zone B is enkel vanuit financieel oogpunt)

Leiden

Luisteren en niet het onderste uit de kan willen hebben.
Afspraken over groen en duurzaamheid. Niet alleen aan eigen bereikbaarheid, economische
groei denken. Samen een groen/ duurzaamheidsvisie opstellen.
Licht de inwoners van de gemeenten in over de manier waarop die samenwerking in de
dagelijkse praktijk vorm krijgt,
Maak er geen machtsspel van.

Leiden
Leiden
Leiden
Leiden

Laat uw ego achterwege in de discussies. Houd de belangen van uw inwoners in uw
achterhoofd maar werk naar unanieme afspraken. Ben bereid compromissen te sluiten. Zorg
voor duidelijke afspraken maar denk aan het behoud van bewegingsruimte.

Leiden

over je eigen gemeentegrens heen durven te kijken, je woont en leeft naast en met elkaar.
Let op het spaarzame groen en verbeter het openbaarvervoer in zijn algemeenheid . de auto
krijgt wel erg veel ruimte

Leiden

Binnen de kortste keren de gemeenten samenvoegen. Het ontbreekt bij kleine gemeenten
niet zelden aan competenties om de taken die aan de gemeenten worden overgedragen uit
te voeren.

Leiden

Groenvoorziening is belangrijk, vooral rondom het station Leiden straks met de nieuwbouw!
Groen..bomen geven verbinding aan de omgeving en vooral sfeer en zuurstof!

Leiden
Leiden
Leiden

Leiden

Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden

onvoldoende op de hoogte van de plannen om hierover een advies te geven
Standaardisering van gemeentelijk beleid op alle mogelijke terreinen (zorg, vervoer,
groenbeleid, infrastructuur, woningbouw, etc.), met respect voor elkaars specifieke lokale
belangen.
zorg dat je per aspect nut en noodzaak van de samenwerking kan uitleggen en leg ook uit
wat de samenwerking bestuurlijk betekent.
Graag gezamenlijk belang in verkeer opnemen en op elkaar afstemmen indien
werkzaamheden plaatsvinden. Tevens graag kijken naar belanghebbenden onderling binnen
projecten en zo ook uitleggen waarom een bepaalde keuze is gemaakt, voor bijvoorbeeld
welke voorziening in de regio van belang is. Waar ligt de prioriteit van bijvoorbeeld de sport.
Voetbalclubs zijn er genoeg. En zaalruimten voor sport is zeer van belang in de
winterperiode, maar soms te weinig om de juiste hoeveelheid sport te kunnen beoefenen.
Investeer meer in de 'slechtere' wijken.
Bestuurlijke samenvoeging!
Dus fuseren.
Mijn advies is om bij inwoners te inventariseren wat er over dit specifieke onderwerp onder
hen leeft.
Dat kan door middel van een online enquete zoals deze
Denk niet alleen aan de eigen gemeente . De regio is eigenlijk 1 geheel. (Eigenlijk moet er
samengevoegd worden)
1x5 is meer dan 5x1
Ik denk dat de gemeenten met het oog op de toekomst moeten besluiten om te fuseren tot
een krachtige gemeente.
Meer bestuurskracht, meer onderlinge samenhang en meer invloed naar buiten toe.
niet als grootste eigen mening proberen door te drukken maar ook rekening houden met de
anderen
samen vuist maken tegen rijnlandroute of hem in ieder geval geheel ondergronds te maken
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Leiden

Ga uit van de kracht van samenwerken. Samen kom je verder en sta je sterker in
NL/Provincie. Maar ga niet alles centraal regelen. Houd contact en rekening met de
diversititeit aan bewoners in de wijken/dorpen.

Leiden

probeer zoveel als mogelijk is samen te werken op gebied van huisvesting, zorg en veiligheid.

Leiden

Leiden

Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden

Leiden

kijk naar wat verenigingen in de regio, die zich zelf bedruipen (zelfstandigheid) en beloon
deze subsidie hoeft niet maar een bijdrage in de kosten is wel prettig
Ga te rade bij andere samenwerkingsverbanden om de valkuilen en succesfactoren in kaart
te brengen
Waarborg democratische controle bij gemeenschappelijk beleid
Voorkom Calimero-gevoel bij kleine gemeenten
Helder vertellen en uitleggen wat de afspraken inhouden
Voorkom nimby gedrag
Delen van zo veel mogelijk voorzieningen, dan kunnen de gemeentelijke lasten voor
iedereen omlaag.
Groenbehoud en voorkomen van verpaupering in de wijken graag hoog op de agenda zetten!
Bekijken van regio vanuit bewonersoogpunt bv tav groen en recreatie.
Niet suf vergaderen.
wij hopen op een goed milieubeleid en groenvoorzieningen en niet alles opofferen aan de
auto, wegen en parkeerbeleid. bereikbaarheid van de binnenstad af andere koopcentra in
de regio.
Hou het SMART, geen dikke rapporten maar kort en krachtig, niet te veel praten maar
gewoon doen
Maak afspraken over de wijze waarop: bv. positief, in het belang van de Regio

Leiden

kom met regelmaat bij elkaar en werk via de SMART methode. Maak notulen openbaar.

Leiden

Een goede afweging tussen de wensen en belangen van de burger, ontwikkelingsplannen en
uw portefeuille.

Leiden

Een plan ten uitvoer brengen wat voor iedereen te begrijpen is. Vb. Betaald parkeren in
Leiden tot aan de Churchilllaan. Er was voor die tijd genoeg ruimte om in die omgeving te
parkeren. Waarom dan betaald parkeren? Dit is m.i. gewoon geldklopperij.
Dit is m.i. gewoon geldklopperij. Binnenstad is te begrijpen

Leiden

Kansen voor alle inwoners en behuizing , scholing en werk voor de geplande statushouders
in de ALLE gemeenten van de Leidse regio. Veiligheid op straat, goede verlichting in parken.

Leiden

Leiden

Leiden

Leiden
Leiden

Aangezien dit de enige ruimte is voor inbreng: wat meet u hier in hemelsnaam? Een aantal
voorgekookte vragen, met vaststaande antwoorden. Cosmetische burgerinbreng. Als
bewoner van de Stevenshof heb ik niet meer zoveel fiducie in de betrouwbaarheid van de
gemeente Leiden. Niet horen, ruiken of zien, maar wel een tunnel op ong. 100 meter van
mijn woning. Gelukkig krijg ik nu wel een bij- en vlindervriendelijke groenstrook aan de
overkant. Wat cynische samenloop?
Wat mij betreft zou de stip op de horizon een gemeente moeten zijn. waarbij elke gemeente
zelf met beoordelen of ze bij Leiden of andere randgemeente willen horen.
Vanuit iedere gemeenteraad Kijken naar een totaalbelang voor de regio en daarin het lokale
belang zo goed mogelijk inpassen. Slecht voorbeeld is de Ringweg Oost waarbij
verkiezingsbeloften NIET zijn nagekomen. Bewoners initiatieven en tegenhouden van
plannen door 1 gemeente hebben uiteindelijk geleid tot een oplossing die vanuit
totaalbelang al direct naar voren had kunnen komen. Met de milieuaspecten in de
woonomgevingen is ook beter rekening gehouden in de uiteindelijke variant.
Stel je bescheiden op.
terugdringen van samenwerkingsverbanden van gemeenten uit de Leidse regio met
gemeenten uit andere regio's
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Leiden
Leiden

Leiden
Leiden

Leiden

Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden

Leiden

Leiden

Luister naar elkaar en zie het gemeenschappelijk belang en niet de verschillen.
Leiden moet als grootste gemeente niet de belangen van kleinere gemeenten uit het oog
verliezen.
Vooral voor het thema bereikbaarheid is het van belang dan gemeenten als regio
gezamenlijk een beleid opstellen waarbij over lokale belangen heen gestapt wordt. Een
regionaal beleid zal niet voor elke gemeente even gunstig uitpakken maar is essentieel om
als regio vooruit te gaan.
Rustig opbouwen niet te snel teveel
Het groen is karig in Leiden, het mooie groen wat er is moet zeker behouden worden.
Denk hierbij aan kagerzoom & de strengen, of de weilanden ten noorden van leiderdorp, de
polder ten noorden van poelgeest, leidse hout & oud poelgeest. Dit geeft de huidige mensen
veel leefplezier, als dit soort gebieden worden ingekrimpt of veranderd, dan blijft er te
weinig groen over in de nabije buurten. Graag samenwerken ook als gemeenten om dit
soort zaken zoveel mogelijk in stand te houden.
Initiatieven als het singelpark moeten toegejuicht worden, evenals andere mogelijk nieuwe
groene initiatieven (denk aan groene terrassen in het nieuwe stationsgebied, of geveltuinen
in de gehele stad).
Als laatste nog meegeven: ik hoorde dat er 25% van alle bomen in de gemeente leiden wordt
gekapt voor de nieuwe a44 verbinding, dat is natuurlijk erg jammer in de al "minst groene
gemeente" van Nederland. Hierdoor neem ik een gemeente veel minder serieus in hun
beleid om de stad te vergroenen. Hoe dat zomaar kan gebeuren zonder consequenties is mij
een raadsel. Als de verschillende gemeentes hier ook kunnen samenwerken om dit te
voorkomen en/of ergens anders hiervoor een alternatief te maken zou dit erg fijn en het
vertrouwen vergroten.
breder overleg over sport acemodatie die voor heel de regio van belang zijn bijvoorbeeld dat
gedoe
met de ijshal leiden heeft al meerdere keren de kans gehad maar krijg de indruk dat ze de
hal liever kwijt zijn dan rijk
goed samenwerken
eerlijk en open zijn
en als regio een mooi schaatshal ergens meer zetten.
Samenwerken om verkeer snel, veilig en gezond te laten verlopen en geen lange wachttijden
bij stoplichten, vooral Leiderdorp. Overzichtelijk maken van rotondes vooral stevenshof.
betrek burgers erbij, op zo laag mogelijk nivo, dus ook wijken
Samenwerking is goed, en bepaalde uitvoeringszaken gezamenlijk doen is ook goed, maar
geen gemeentelijke fusies o.i.d.
KORT EN BONDIG .
Zoals eerder aangegeven uitwisseling en overnemen van hulp vragen en materialen tussen
de gemeentes
Concreet aandachtspunt: aandacht voor ondertunneling Rijnlandroute langs de Stevenshof
(mogelijk meer een punt voor de gemeente Leiden zelf). Verder hoop ik dat het tot concrete
doelstellingen leidt en niet blijft hangen in abstracties.
Maak dat expliciet aan alle burgers en probeer dat op pragmatische en begrijpbare manier
te doen.
Probeer de groen-gebieden op elkaar te laten aansluiten zodat er sprake zal zijn van groene
linten.
Creeer een digitaal buurten-netwerk zodat bewoners van een wijk uit de ene gemeente hun
ervaringen kunnen delen met (vragen kunnen stellen aan) bewoners van een wijk uit een
andere gemeente.
Niet alleen ja zeggen op dingen die de andere gemeenten willen maar ook zorgen dat de
dingen die de gemeente Leiden wil worden uitgevoerd.
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Leiden
Leiden

niet alleen een goede bestuurlijke samenwerking maar ook een daadwerkelijk goede
ambtelijke samenwerking waarbij ook de burger betrokken wordt bij de kwaliteit die daarbij
nodig is.
Zorg ervoor dat er genoeg mogelijkheid is tot inspraak van de inwoners van de gemeenten,
en ook dat deze mogelijkheid bekend is bij iedereen.

Leiden

Laat de samenwerking niet ten koste gaan van de eigenheid van elk van deze plaatsen.

Leiden

Bekijken of de samenwerking binnen een gefuseerde gemeente effectiever kan zijn, door
beter gebruik te kunnen maken van de deskundigheden binnen de huidige gemeentes

Leiden
Leiden

Leiden

Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden

Leiden

Leiden
Leiden
Leiden

De grootste partner moet respectvol met de kleine partner(s) het overleg in gaan, Gaan voor
een gemeenschappelijk doel: een sterke, door iedereen gedragen regio!!
Zal ik eerst meer moeten weten over de huidige relatie met de andere gemeenten
Bij de gemeente Leiden is het punt wonen niet aanwezig bij de opsomming van wat de
gemeente aan waarde heeft. Er wonen veel mensen ook in het centrum van de stad en velen
hopen daar over 10 jaar ook nog te wonen. Nederland is aan het vergrijzen en Leiden
ontkomt daar ook niet aan. Wat ik vooral mis in alle plannen is sociale woningbouw voor
55+, velen willen deelnemen aan het culturele leven van de stad en allerlei voorzieningen
(zorg en welzijn).
Gemeente Leiden doe goed voor de studenten, expats en jonge gezinnen, geef "ouderen"
echter ook een echte kans in de gemeente.
Ik zou de dames en heren graag willen meegeven vooral naar het grotere geheel te kijken.
Dus niet focussen op 'belangen' (en dan vooral het eigen belang), maar op dat wat ons bindt
en waar we heen willen. De meeste uitdagingen houden nu eenmaal niet op bij de
gemeentegrenzen. Neem de tijd!
Zorgen dat het karakter van de gemeentes gehandhaafd blijft
Meer groen en meer parken is essentieel voor ontspanning. Dit is erg belangrijk en hier loopt
leiden achter op den haag Rotterdam en Amsterdam
Houdt een benchmark binnen de vijf gemeenten van de belangrijkste maatschappelijke
domeinen t.w. Sport, welzijn, zorg en onderwijs.
Niet verzanden in een Babylonische toestand. Veel wijsheid toegewenst.
Het lijkt mij van belang dat de regio als 1 agglomeratie wordt gezien met stadsdelen (de
huidige gemeenten) die ieder hun eigen karakter en kenmerken hebben. De regio moet de
grensoverstijgende zaken aanpakken die voor ieder stadsdeel van even groot belang zijn.
Laat asopos de vliet centraal staan,vo voor de leden
Denk aan de bewoners bij het maken van besluiten, Bijvoorbeeld de bereikbaarheid van en
naar A4. Er wordt teveel naar de socialisten geluisterd!
Kijk naar het regionale belang, en durf boven het eigenbelang ( eigen stad, stads deel,
politiek...)uit te stijgen
gelijke belastingen
Parkeer beleid graag terug dringen...de parkeer zones reiken nu echt te ver van het centrum
af...leegloop centrum en de daar om liggende winkelcentra's....wie gaat er nu op betaald
parkeren staan...zelfs het Bevrijdings plein,kanaal weg,Merenwijk...echt banaal...ook echt
niet vriendelijk om bezoek uit te nodigen en te laten betalen.. voor een gezellig avondje als
ze op bezoek komen in leiden buiten het centrum bij mensen thuis
Hopelijk kunnen betrokken inwoners meedenken/helpen bij het maken en uitvoeren van
plannen
mijn advies is: om naar elkaar te luisteren en plannen op een gelijkwaardige wijze te
bespreken. Ik bedoel hiermee dan een plan van een kleinere gemeente gelijkwaardig wordt
behandeld dan een plan van een grotere gemeente
gezamelijke visie op openbaar vervoer, gezamenlijk afval beleid
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Leiden

Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden

Kies een klein aantal duidelijke thema's waarop samenwerking een meerwaarde heeft, laat
alle andere thema's ook echt los per gemeente. Liever 1 punt goed regelen in de regio dan 2
halfbakken.
Denk aan de voordelen van schaalvergroting. Bv gezamenlijk optrekken voor
inkoop/beleidsmedewekers/vuil ophalen of duurzaam beleid. Durf groter te denken dan je
eigen gemeente/stad.
Zorg voor goede infrastructuur. Betere inkoop, uitwisselbaarheid personeel
Fietspaden beter onderhouden ook bij gladheid. Onderzoek doen naar klachten van burgers.
Onderzoek doen naar zelfdoding.
Betere rondweg maken om leiden.
doen wat ze beloven!!!
Eerst werken aan het onderling vertrouwen, de ander misschien wel meer uitmuntend
achten dan jezelf.
zet in op behoud van monumenten en historosch Leiden
in de samenwerking is het vanbelang dat de gemeenten niet tegen elkaar maar met elkaar
aan de verschillende thema's werken.
ingrijpende plannen voorleggen aan inwoners
vorm gezamenlijk een duidelijke visie en maak gebruik van onze centrale ligging in de
randstad
deel de lasten en versterk per gemeente je eigen identitiet

Leiden

- Bij probleemgezinnen/-kinderen: zet in op vroegsignalering. Wacht niet af en ontwikkel nu
al beleid.
- Verbeter de sociale woningbouw. Zorg voor een groter aanbod.
- Stem sociale voorzieningen af. Zorg dat minima niet allemaal naar een gemeente trekken
omdat bijvoorbeeld de huurvoorzieningen daar beter zijn. Kortom: bied gelijke kansen.

Leiden

Vooral zoeken naar de overeenkomsten in maatschappelijke opgaven voor de toekomst en
op basis daarvan een gemeenschappelijke, concretere visie vormen. Betrek innovatie en
technologie bij de visievorming. Dat biedt kansen en kan verdiepen en verbinden. Zoek de
verbinding met de omgeving en betrek die eerder en sterker in de fase van planvorming.

Leiden
Leiden

Leiden

Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden
Leiden

luister goed ook naar de stem van de inwoners van de gemeenten.
Regionale strategie bedenken voor korte en lange termijn. Nu doet iedere gemeente nog
teveel haar eigen ding. Dat kan dus ook kostenbesparing opleveren.
"Als u HUN hierover... etc.". Welnu: graag zoveel mogelijk weren van auto's, scooters en
brommers uit de binnenstad van Leiden, vooral ook om de luchtkwaliteit, die veel te wensen
overlaat, te verbeteren en om de herrie te verminderen. Met name scooters en brommers
zijn een plaag, ook op de fietspaden in de regio. Het zijn enorme luchtvervuilers en ik heb er
heel veel last van. Ik zou willen dat alle gemeenten de problematiek hiervan zouden willen
inzien, en gezamenlijk tot actie overgaan op dit punt.
Zeer goed naar elkaar luisteren. Er wordt vaak langs elkaar heen gewerkt.
belangen van een gemeente hoeven de belangen van andere gemeente niet uit te slaan,
acceptatie van diversiteit kan de samenwerking extra sterk maken. Ik hoop dat deze initiatief
mooie resultaten brengt! success!!
Kijk eens naar wat er al goed gaat!
luisteren naar elkaar en in goed overleg tot betere samenwerking komen!!
Meer betaalbare koopwoningen, het is heel moeilijk aan een huis te komen voor jonge
mensen. Ook de huren zijn veel te hoog voor hen.
Openheid, samenwerkingsbereidheid, oud zeer vergeten
Laat de burgers zien dat de samenwerking voor alle inwoners positief is,op ALLE vlakken,dat
is dus letterlijk samenwerken.
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Leiderdorp Dat heeft geen zin, er wordt toch niet geluisterd.
Pak regionale zaken samen op (zoals bereikbaarheid), maar laat gemeentelijke zaken aan de
Leiderdorp gemeente. Niemand zit te wachten op een nog groter overheidsorgaan dat de overhead nog
verder toe laat nemen.
Zo min mogelijk denken aan "wat heb ik er aan"
Neem regelmatig een uurtje om een voorstelling te maken over de "wereld" over 25 jaar
Ontwikkelingen lopen zelden langdurig lineair dus voorzichtig met prognoses gebaseerd op
Leiderdorp
extrapolaties.
Vergeet de maakbaarheid van de maatschappij. idealen zijn prachtig en van harte gegund
maar zelden een effectieve leidraad
Een hot item is het betaald parkeerbeleid in Leiden.
Wie heeft dat uitgevonden? Vanachter een bureau?
Leiderdorp In hoeverre is daar over nagedacht?
De gevolgen zijn..............?
Alles wat van achter een bureau tot stand komt
Leiderdorp beter communicatie met de inwoners van de gemeente.
Leiderdorp

Gemeente Leiderdorp komt weinig belofte na! Zoals de Ikea, liddel! Ook de weinige
festiviteiten worden door een paar bewoners verpest! Zo wordt Leiderdorp een saai dorp

Leiderdorp Fuseren!
Leiderdorp Verbetering uitvalswegen vanuit Leiderdorp naar de regio.
Leiderdorp gelijke regels in alle gemeenten.
Uitsluitend SAMENWERKING, geen annexatie door de sedert 1946 slecht bestuurde stad
Leiderdorp
Leiden
het groene hart beschermen. Geen windmolens in de polder plaatsen. is het misschien een
Leiderdorp
idee om de elektrische tijd masten onder de grond weg te werken?
kijk over de gemeentegrenzen. Luister goed naar elkaar. Behoud de zelfstandigheid van je
Leiderdorp
gemeente. Laat je door Rijk of Provincie niet in een bepaalde richting duwen.
Leiderdorp Veel beter en "zichtbaar" luisteren naar burgers. Dit initiatief is hier een goed voorbeeld van.
Leiderdorp schuttingen weg. eerlijke verdeling lusten en lasten
Leiderdorp Dat de Dorpen niet opgaan in Groot Leiden.
Leiderdorp koop gezamenlijk slim producten en diensten slim in.
Zoveel mogelijk samenwerken waar mogelijk, zonder verlies van de eigen voorzieningen en
Leiderdorp
dienstverlening.
Leiderdorp Grote dingen samen regelen, zelfstandig blijven
Samenwerking met andere gemeenten is goed, maar wel eigen identiteit behouden.
Leiderdorp Leiderdorp staat er financieel beter voor dan Leiden. Geen lasten van Leiden wegwerken
met gelden uit Leiderdorp of ten laste maken van de bewoners van Leiderdorp.
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp

Probeer echt samen te werken en niet de wil van de grootste gemeente voorop te zetten
omdat het de grootste is.
afstemmen van onderlinge beleidsplannen op het gebied van woningbouw, infrastructuur,
leefomgeving, voorzieningen zoals winkels, e.d.
NIet te ambitieus, houd het praktisch, denk aan de democratie: De verschillende gemeenten
kunnen van alles samen besluiten maar de inwoners kunnen later toch voor iets anders
kiezen.
Luister goed naar elkaar met respect
Niet teveel naar eigenbelang te kijken maar meer naar gezamenlijk belang kijken
ervoor zorgen dat de grotere gemeenten het uiteindelijk niet voor het zeggen krijgen, daar
moet een eerlijk beslissingssysteem voor worden gevonden.
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Leiderdorp

Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp

Formuleer eerst de criteria waar betere samenwerking aan moet voldoen. M.a.w. ga niet
eerst kijken naar praktische uitkomsten, maar kijk naar de manier waarop (goede
communicatie, transparantie, etc)
Werk aan het onderling vertrouwen dat nodig is om tot een succesvolle onderlingen
samenwerking te komen
Houdt de bereidheid tot samenwerking goed in de gaten.
Zorg er voor dat samenwerking in ieders belang is.
Formuleer een heldere visie of doel waar die samenwerking voor noodzakelijk is.
Samenwerken is op zich geen doen.
zorg er voor dat iedereen zich gehoord voelt en weet.
Werk aan oplossingen die beter zijn dan wat elke gemeente afzonderlijk had kunnen
bereiken.
Doe het in een keer goed en neem er de tijd voor en benadeel geen gemeentes onderling
want daar krijg je gezeur mee.
Verbeter de milieuplannen en de groenvoorzieningen.
dit is te ingewikkeld , ben niet deskundig genoeg.

Het creëren en behouden van prettige en betaalbare woonruimte vind ik zeer belangrijk. Ik
Leiderdorp merk zelf hoeveel projecten die hierin voorzien kunnen opleveren aan woongemak in de
gemeente. Ik hoop dan ook dat hier nog voldoende in zal worden geïnvesteerd.
Leiderdorp parkeer beleid in leiden afschaffen bewoners trekken naar andere gemeentes
Leiderdorp eensluidend beleid voor de hele regio en niet in eilandjes denken.
een goede afstemming van economische belangen zodat 1+1 3 is ipv 2 of minder. Bij een
gezond economisch beleid volgt er automatisch groei van scholing, zorg, sport etc etc. Je
Leiderdorp
hoeft niet zelf alles te hebben als je maar zorgt dat je op de juiste wijze voorzieningen deelt
en onderhoud. Van mij mag de hele randstad 1 gemeente worden.
Voor daadkrachtige besluitvorming op regionaal niveau, het doorbreken van patstellingen
wanneer de belangen van gemeenten tegengesteld zijn, is het noodzakelijk dat procedures
worden afgesproken waarin gemeenten geen veto kunnen uitspreken. Bijv. besluitvorming
bij gekwalificeerde meerderheid. Dit vraagt tegelijkertijd om een versterking van het
democratisch gehalte van het regionaal bestuur. Daarbij zou naar nieuwe vormen moeten
worden gezocht, vertegenwoordiging via afvaardiging van gemeenteraadsleden in een
Leiderdorp
algemeen bestuur van de regio is onvoldoende: het voorleggen van strategische opties (niet
één visie, maar de mogelijkheid om uit bijv. drie scenario's te kiezen) aan burgerpanels, aan
een regionaal orgaan waarin maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd, het
organiseren van een referendum over die opties, inzet van ict en media om bij strategische
beslissingen de bevolking direct te raadplegen etc. Laat het regionaal bestuur geen ver-vanmijn-bed-show worden.
Leiderdorp Partijbelang loslaten. Dat schiet niet op. Holistische aanpak.
Betrek niet alleen de bewoners in het voortraject van beslissingen , maar luister er dan ook
Leiderdorp
naar . Hoor wat er gezegd wordt!
Leiderdorp N.V.T
Bij het inhuren van externe partijen zoals verkeersadviseurs e.d. moet goed worden gekeken
naar wie de buurgemeenten gebruiken. Gezamelijk uitbesteden > schaalvergroting en de
Leiderdorp
partijen worden zich bewuster van de concurrentie. Hetzelfde geldt voor groenonderhoud,
wegenbouw, infra etc.
Goede afspraken maken over millieu en handhaving
Goede gezondheid voorzieningen en onderwijs en sport
Leiderdorp
Goede voorzieningen voor gehandicapten en ouderen,vooral mogelijkheden
voor inwoners met beperkingen zowel geestelijk als lichamelijk.
Leiderdorp Ga fuseren
Leiderdorp de toekomst is leuk, maar vergeet het HEDEN niet
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Samenwerken gebeurd al een aantal jaren. GEEN SAMEN VOEGING van LEIDERDORP LEIDEN!
Kijk ook naar de match oud en jong ,kunnen elkaar helpen ,i.pl.v. het benadrukken van het
Leiderdorp
eigen belang.
Leiderdorp

Leiderdorp Leiden heeft een belangrijke functie voor de overige gemeenten op sociaal cultureel gebied
Vind dat de gemeenten die hierbij betrokken zijn nogal erg verschillend zijn en hun eigen
specifieke belangen in het oog zullen houden.Samenwerken zou wel kunnen bij het
Leiderdorp
aantrekken van werkgelegenheid en het bouwen van woningen (goede huizen tegen
normale huur voor alle groepen).
Leiderdorp Samen ben je sterker!
Leiderdorp Niet voor mij, gelet op mijn leeftijd
Leiderdorp Als er op afzonderlijke punten gezamenlijk gelijkheid is die direct inzetten en uitvoeren.
Inwoners deelgemeenten gebruiken tal van voorzieningen van en in Leiden. Leiderdorp
heeft zich lang opgesteld als "wij willen onafhankelijk blijven" en dat lijkt me hooghartig.
Leiderdorp Verder de basiszaken ter harte nemen van overheid: zorg, infrastructuur, onderwijs, cultuur
en sport faciliteiten en hun ICT zaken op orde brengen. De klantvriendelijkheid met
openstelling van de "gemeente" voor de burgers belangrijk houden en borgen.
Leiderdorp Ga in goed overleg over de regio. Niet teveel eigen belang voorop stellen.
wees duidelijk op bewonersniveau waarom u die keus maakt. Laat baten en kosten duidelijk
Leiderdorp
zien. Geef regelmatig evaluatieve info.
Leiderdorp Heldere communicatie.
Laat aan burgers zien dat je de afspraken die je maakt, ook samen uitvoert. Bericht ook over
Leiderdorp keuzen die gemaakt worden, wees transparant en betrek direct betrokkenen uit een buurt
of wijk bij datgene wat zou kunnen wijzigen.
Leiderdorp

Zorgen dat de kleinere gemeenten niet overschaduwd worden door de grotere gemeenten.
Belangrijk is dat er wordt gekeken naar de percentages en niet de aantallen.

Loop voorop op het thema duurzaamheid, betrek bv. In Leiderdorp de diverse VVE's,
Leiderdorp duurzaamheid, vergroeningven, sociale inclusie kunnen samen ook werkgelegenheid
genereren, en een prettig leefklimaat tot gevolg hebben!
Leiderdorp Mijn advies is bij voorkeur geen samenwerking met Leiden.
Leiderdorp Niet doen, voorbeeld het belachelijke parkeerbeleid van Leiden
Organiseer je organisatie beter
Kom je afspraken na.
Acteer eens met wat meer fit en betrokkenheid ipv de zichtbare lamlendigeheid /
Leiderdorp
ongeintereseerdheid
Kortom, stel je als gemeenteraad eens op als een commerxieel bedrijf en sla eens spijkers
met koppen!
Haal een hele laag bestuursmanagment weg en behoud de banen waar mensen elkaar direct
helpen. Ik denk dan bv Buurtzorg en in buurthuizen. In buurthuizen wordt nu weer
Leiderdorp bezuinigd terwijl ik zie hoe dit belangrijk is voor mensen in de buurt. Houdt op het het
regelen maar kijk meer naar het uitvoeren. Bij de overheid is dit ook een groot probleem.
Niet negatief bedoelt maar wel iets om over na te denken.
Deze enquete is goed om er achter te komen wat er leeft bij de inwoners. Blijf hier naar
Leiderdorp
vragen en blijf hier voor openstaan.
Leiderdorp Probeer aanwezige kennis te bundelen- stap dan over grenzen heen.
Leiderdorp Veiligheid!
Leiderdorp Altijd goed als er onderling overleg plaatsvind.
Leiderdorp Sta borg voor eigen identitijd
Leiderdorp Gemeente Leiderdorp moet een zelfstandige gemeente blijven, maar samenwerking is goed.

Burgerpanel Leidse Regio - peiling februari 2017 gegeven adviezen

10 van 55
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Geen fusie. Iedere afzonderlijke gemeente is zelf verantwoordelijk voor een eigen solide
Leiderdorp financieel beleid. Goede toegankelijkheid van gemeentelijke en culturele voorzieningen voor
gehandicapten, waaronder ook slechthorenden (ringleiding).
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp

Leiderdorp

Leiderdorp

Leiderdorp

Gewoon geslaagde ervaringen van andere gemeenten meenemen en uitvoeren. e meer voor
de omgeving van de woningen betekenen. bij sommige woningen omgeving is nog vies.
Kleinere gemeentes hebben de middelen niet om kwalitatief personeel te betalen, dus
fuseren.
Voeg grote ambtelijke apparaten samen. Een gemeente als Leiderdorp is te groot voor
servet, maar te klein voor tafellaken. Het samenvoegen tot één gemeente is geen bezwaar.
Zorg wel voor lokale servicepunten.
Laat Leiderdorp klein en zelfstandig blijven. Samenwerking is mooi, maar absoluut geen
samenvoeging!
ook op gemeentelijk bestuur onderling verdraagzaamheid.
Denk verder dan de grenzen van je eigen gemeente indien dat nodig is voor de beste
"overall" oplossing.
Samenwerking levert ongetwijfeld voordelen op. Belangrijk vind ik echter dat de gemeenten
hun eigen 'karakter' kunnen behouden. Ook is het
Beperk de vergaderwoede.....
Twijfel sterk of dat zin heeft. Per gemeente is de samenwerking al niet optimaal, laat staan
tussen andere gemeenten. Laat gemeenten hun eigen zaakjes maar eerst goed op orde
krijgen.
Ik heb op dit moment geen concreet over-en inzicht in de bestaande
mogelijkheden/samenwerking van de 5 gemeenten. wel een paar vragen:
- Zijn er mogelijkheden van verwarmde zwembaden in die 5 gemeenten waar ouderen en
gehandicapten gebruik van kunnen maken? hoe is het vervoer van huis - naar het zwembad
geregeld?
-Ook is het goed als de gemeenten hun oplossingen van verkeersveiligheid met elkaar delen
.Een goed voorbeeld is bv de invoering van 30 km rijden op de Burggravenlaan.Als
autogebruiker is het een groot genoegen om met die snelheid over deze laan te rijden,
genietend van het vele groen en de rust/stilte van de weg in deze wijk.De mensen en
kinderen die er wonen hebben hun" eigen laan" weer terug. Ik wens de bewoners van de
Vogelwijk in Leiderdorp hetzelfde toe voor de Vronkenlaan,die de afgelopen jaren gegroeid
is tot een snelweg in een woonwijk.
Ook lijkt het me fantastisch conform het idee van de gemeente Leiden om een wandelpad te
maken om het centrum van Leiden .Misschien kan er gekeken worden of er een fietspad
gemaakt kan worden door en langs de 5 samenwerkende gemeenten met voldoende rust-,
drink- en zitgelegenheden. En misschien kunnen er in de toekomst veel activiteiten plaats
vinden op de buitengebieden tussen leerlingen van de lagere en middelbare scholen vd 5
gemeenten.
Niet alles hoeft altijd, steeds maar, te veranderen, te vernieuwen, zich te ontwikkelen. De
regio vergrijst, in 2032 is de helft van de Nederlanders boven de 55. Oudere mensen kunnen
de technologische veranderingen al nauwelijks bijhouden.
Investeer in cultuur.
Werk slim samen, onderzoek goed waar voordelen van samenwerking te vinden zijn, zodat
we een socialer, duurzamer en groenere grootgemeente Leiden kunnen realiseren!
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Afvalinzameling (centrale punten voor o.m. glas) beter inrichten & beter schoonmaken
Groenbeheer beter / vaker
Verduurzaming straatverlichting (Tollenaersingel ziet er bijvoorbeeld armoedig uit qua
lantaarns)
Leiderdorp
Betere handhaving snelheid verkeer en sluipverkeer A4 tegengaan (beide richtingen P.
Snoepweg en van de valk boumanweg)
Herinrichten oude dorpstraat met winkels
Grotere diversiteit supermarkten (2 keer AH in 1 wijk is geen toegevoegde waarde)
Leiderdorp Kom maar zelf met voorstellen
kijk waar je elkaar nodig hebt (bv gedeelde vraagstukken met taken die gedecentraliseerd
worden (zoals zorg) maar ook vraagstukken zoals leegstand winkels etc. Zorg dat je daarin
Leiderdorp meer gezamenlijk optrekt. Denk ook vanuit de kracht van de samenleving (van buiten naar
binnen). De samenleving kan veel ook zelf organiseren, aangeven, oppakken, hebben goede
ideeen.
Leiderdorp dat er op basis van gelijkwaardigheid gepraat word.
Leiderdorp Ja, inderdaad
blijf oplossend gezind met elkaar overleggen en leg frustratie naast je neer. Stel een
Leiderdorp
onpartijdig advies orgaan van 3 personen aan dan komt er altijd uit.
Belang kwaliteit en diversiteit voorzieningen en verenigingen op sport en cultuur.
Leiderdorp ondersteuning van lokale initiatieven. Dit bepaald in grote mate leefbaarheid en
onderscheidend vermogen en daarmee aantrekkingskracht van de gemeente.
Leiderdorp Denk aan de bewoners en niet aan Uw eigen positie.
Leiderdorp pak het fileprobleem op de A4 aan en niet perse alleen door meer asfalt.
Benader samenwerking vanuit een lange termijnvisie en heb meer oog voor de
overeenkomsten dan voor de verschillen. Heb durf om onthecht van eigen belang naar
Leiderdorp
verregaande samenwerking te kijken en ook onorthodoxe stappen te nemen om
samenwerkingsdoel te bereiken.
Leiderdorp een schoon Leiderdorp, meer vuilnisbakken, en goede voorlichting over het milieu
Leiderdorp Behoud van Leiderdorpse identiteit
Leiderdorp betrek burgers hierbij middels hearings en tafelgesprekken
Leiderdorp Betrek alle burgers erbij.
wat minder ambulante handel en ruim voldoende supermarkten , als dit zo doorgaat blijf er
Leiderdorp
geen Bakker Slager Delicatessen ED meer over ,Dat willen we toch niet ?
Leiderdorp Wel betere samenwerking maar geen fusies
Leiderdorp Geen opgedrongen (betaalde) parkeerzones zoals Leiden dat doet.
niet te krampachtig doen over het overdragen of delen van taken met andere gemeenten;
geen instelling van "eigen gemeente eerst" want dan wordt het nooit wat.
Leiderdorp
Samenwerking leidt logischerwijs tot verhogen efficiency, dus er kunnen banen verdwijnen;
wees daar eerlijk over.
Leiderdorp Blijf zelfstandig laat je niet inlijfen voor het pluche
Leiderdorp geen mening, ben niet politiek actief
Leiderdorp niet te "voorzichtig" zijn
Leiderdorp Met een goede supervisie proberen het zoveel mogelijk inwoners naar de zin te maken.
Leiderdorp m.n. de sociale diensten en de infrastructuur op elkaar afstemmen.
Leiderdorp Geen wilde plannen, maar in het oog houden wat haalbaar is.
Leiderdorp optimale informatie hierover aan de burger via krant, mail en post
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Doe dat vooral na de (landelijke) verkiezingen, minder kans op partijpolitiek gedoe. Denk,
overweeg, en heroverweeg vanuit de klant (de burger) maar kom vooral tot concreet doen.
De tijd van vuistdikke rapporten die uiteindelijk in laden verdwijnen zou toch verleden tijd
Leiderdorp moeten zijn. En bovenal, neem met hoofd en hart en dus volle overtuiging afscheid van het
regenteske spook dat nog altijd door de gangen van de gemeentehuizen waart. Alleen gaat
misschien sneller maar samen kom je heel, heel veel verder. Gooi de deuren en vizieren
open.
Doorgaan op dezelfde voet met iets meer daadkracht en besluitvaardigheid bij
Leiderdorp
gemeenschappelijke dossiers.
Ik wens mijn gemeenteraad veel wijsheid en kracht toe. En voor alle partijen een mooi
proces om over de grenzen van de eigen gemeente te kijken en samen tot versterking,
eenheid en acceptatie van verscheidenheid te komen.
En tegelijkertijd zou ik mijn gemeente willen adviseren om eens te kijken in Leiden. Leiden is
Leiderdorp in staat geweest om op De Burgravenlaan, een lange verbindingsweg, de snelheid van 50 -en
meer km terug te brengen naar 30 km. En zo heeft gemeente Leiden de professoren wijk
weer terug gegeven aan de bewoners en gebruikers van de wijk. Met elkaar samenwerken
betekent ook dat er veel meer bruikbare oplossingen zullen liggen voor bestaande situaties.
En samen overleggen betekent ook in staat zijn nieuwe dingen te ontwikkelen.
Leiderdorp over de gemeentegrenzen heenkijken
Leiderdorp Laat een probleem van de ene gemeente niet ook een probleem worden voor de anderen.
betreft de financiën van gemeenten, zorg voor verantwoordelijken die echt financieel
Leiderdorp onderlegd zijn en hiervoor hebben gestudeerd op niveau van accountant! stel partijbelang
ondergeschikt aan belang van gemeenschap!
Succes! Doet het niet voor de buhne (show en windowdressing), maar doe dit doelgericht en
Leiderdorp
met de grootst mogelijke effectiviteit
Leiderdorp Als er vragen zijn wil ik deze wel beantwoorden
Leiderdorp

Leiderdorp

Leiderdorp

Leiderdorp

Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp

Samenwerken veronderstelt gelijkwaardigheid. De "grootste" (Leiden) heeft dus niet per
definitie een doorslaggevende stem. Leiden kan niet zonder haar omliggende gemeenten.
Centraliseer ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Niet iedere gemeente zijn eigen
terrein. Herinrichten oude industrieterreinen prioriteit boven de ontwikkeling van nieuwe.
Meer hoogbouw in woningen ipv beslag leggen op de spaarzame open groen ruimte voor
laagbouw.
Ga uit van een strategie waarbij het geheel meer is dan de som der delen.
Ga niet iets doen wat een ander al heeft of beter kan.
Prachtige ambities, maar voor mij hoeft er niet zo veel anders en zeker niet als dat geld kost
en ten koste gaat van de kwaliteit van de leefomgeving. Ik denk ook dat er maatschappelijk
zeer uiteenlopend gedacht wordt over veel van deze thema's. Prachtig als meerderheden in
gemeenteraden dit nu willen, maar wat willen de burgers (en dan bedoel ik niet de burgers
die nu meepraten, maar de mensen thuis). Persoonlijk vind ik het zo wel prima en heb ik
liever lagere gemeentelijke lasten.
Ik zou ook het vormen van een (1) gemeente met een burgemeester toejuichen.
Zorg samen voor een zo goed mogelijk voorzieningeniveau zoals woningen, cultuur, sport
zorg en opvang van zwakkeren, voor de bewoners en kijk ook over uw grezen heen. Waarom
doet Warmond niet mee?
zorg dat leiderdorp leiderdorp blijft en niet door leiden de wet laat voorschrijven
Geef de inwoners niet het idee dat hun inspanning op inspraak totaal niet beloond wordt,
dit is standaard bij de inspraak procedures, zowel landelijk als wereldwijd bijna menselijk.

Probeer wel op niveau van de burger/wijk te blijven kijken. Ik ben erg bang voor een log,
Leiderdorp overkoepelend gecentraliseerd orgaan zonder binding met de "werkvloer". Een kleinere
gemeente kan managen op detailniveau en dat is in deze maatschappij steeds harder nodig.
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Leiderdorp Het betaald parkeren in leiden de tijden aanpassen. Tot 18.00 uur je jaagt mensen uit je stad
Leiderdorp Luister naar elkaar.
Maak een sterke Leidse regio, zorg er voor, dat de Universiteit Leiden in de regio blijft en
niet verder afzakt naar Den Haag.Probeer er een een hechte eenheid van te maken. Zorg
Leiderdorp voor een perfect draaiend openbaar vervoer. Sluit aan op de Randstad rail van Den HaagZoetermeer en Rotterdam. Laat hem door de stad Leiden rijden en stuur D66 naar huis, die
hield dat tegen!
Streven naar een bovengemeentelijk regionaal bestuur (i.p.v. een intergemeentelijk
regionaal bestuur), m.a.w. een regionaal bestuur dat beslist zonder last of ruggespraak
Leiderdorp
richting de deelnemende gemeentebesturen (dus een regionaal bestuur met een eigen
verantwoording richting kiezers).
Leiderdorp

Maak afwegingen en besluiten naar je eigen verantwoordelijkheid, laat je niet sturen door
wensen en meningen van individuele ingezetenen die die verantwoordelijkheid niet dragen.

Mijn advies is om samen toekomst plannen te maken waarvan de doelen niet te hoog
gegrepen zijn.
Zodat deze plannen op kortere termijn te realiseren zijn en de kosten niet te hoog oplopen.
Anders is er toch geen geld voor.
Graag zou ik ook zien dat de karakters van de gemeenten op zich gehandhaafd dienen te
Leiderdorp
blijven.
Zodat we in de toekomst niet een gemeente worden en met torenhoge kosten te maken
krijgen die gebaseerd zijn op stads tarieven.
Voorbeeld hiervan is het parkeer beleid.
Goed voorbeeld hiervan is gemeente Rijswijk, valt tegenwoordig onder Den Haag.
Waarborg een evenwichtige verdeling van verantwoordélijkheden en besluitkracht. Te vaak
Leiderdorp leiden ambities om samen te werken tot een resultaat van besluiteloosheid of ineffectiviteit,
doordat je hè nu eenmaal niet op alle vlakken eens hoeft te zijn.
Meer samenwerken op het gebied van forenzenverkeer per fiets. Je kan precies zien waar de
grens tussen Leiderdorp en Koudekerk (Alphen aan den Rijn) ligt want Alphen onderhoudt
zijn fietspaden (zoals Ruigekade en die langs Achthovenerweg) wel en Leiderdorp niet
(scheuren in asfalt, losse tegels, grote kieren tussen tegels, boomstronken die door asfalt
steken). Zeker met de grote opkomst van de e-bike moet er veel meer geïnvesteerd worden
Leiderdorp
in goede fietspaden en voorzieningen als lussen in de weg bij stoplichten. Fietsers (en
voetgangers) zijn nog steeds tweederangs forenzen. Autoverkeer heeft de prioriteit. We
willen toch duurzaam zijn? En de mensen willen ook meer lichaamsbeweging integreren in
het dagelijks leven. Slechte fietspaden, nodeloos stoppen bij stoplichten en gevaarlijk
parallel fietsen aan druk autoverkeer (Zijlbrug) zijn geen stimulans.
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp

Kijk verder dan het lokale en op stemwinst gerichte belang, richt je op langere termijn in een
groter geheel
Eigen identiteit behouden
Gemeenten zelfstandig en daarnaast veel samenwerking en afstemming.
Zorg voor veel beter openbaar vervoer met aansluitingen die ook daadwerkelijk aansluiten.
Mijn idee van goed openbaar vervoer is dat er iedere 10 tot 15 minuten een bus/tram naar
de omliggende plaatsen gaat (dus ook Den Haag).
het gevaar dat leiden de dienst gaat uit maken en de dorpen hun dure gemeentehuis
verliezen !!
Informeer uw burgers zo breed mogelijk, faciliteer burgerinitiatief, voorkom haantjes gedrag
en luister goed met een open vizier en brede blik. Succes!
Afspraken nakomen en niet op de lange baan schuiven/uitstellen.
Werk goed samen, maar behoudt daarbij je onafhankelijkheid waarbij je goed blijft luisteren
naar je eigen burgers. Pas op dat je dat niet uit het oog verliest.
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Gegeven adviezen aan de gemeenteraden
alle antwoorden op de open vragen
Leiderdorp Beperk je samenwerking tot echt bovengemeentelijke zaken zoals b.v. infrastructurele zaken!
Leiderdorp Partijbelangen ondergeschikt maken aan een goede samenwerking en regio-belangen.
De partijpolitieke standpunten geen rol laten spelen, maar luisteren naar de wensen van de
inwoners .
Leiderdorp
Machtspelletjes kosten de gemeenschap geld, geen beslissingen nemen waar men geen
verstand van heeft. Regelgeving is niet zaligmakend en vaak contraproductief.
Geen beperking tot de regio : we liggen ingeklemd tussen 2 metropolen. Om echt meters te
Leiderdorp kunnen maken is nauwe samen werking met grootstedelijke verbanden een must. Gegeven
de 7 ambities ligt de Metropool Rotterdam Den Haag het meest voor de hand.
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp

Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp
Leiderdorp

a.u.b. geen prestige projecten voor bepaalde wethouders, maar plannen die werkelijk iets
betekenen voor de inwoners.
Communiceer duidelijk naar buiten wat er besproken is.
Wordt niet al te groot...en probeer de lasten laag te houden door samen te gaan werken en
daardoor beter gebruik van de al beschikbare voorzieningen te maken...maw minder
ambtenaren en samenwerken van diensten kunnen zorgen dat het graaien dmv woz minder
gaat worden. Want het loopt de spuigaten uit.
In vredesnaam géén fusies. De omvang van de gemeenten past bij de vraagstukken waar ze
mee te maken hebben.
De bereidheid om ook te geven en niet alleen te nemen
Onder het motto 'samen staan we sterk' zal een eventuele fusie van de gemeenten niet bij
voorbaat moeten worden uitgesloten.
Betrek daar de inwoners bij. Samenwerken uitstekend mits dit leidt tot een win win situatie
voor alle partijen en gaat om realistische en haalbare onderwerpen. Geen dromerijen.

Leiderdorp Belangrijk is dat de wil om samen te werken aanwezig is.
Leiderdorp Samenwerking is alleen zinvol als dat uiteindelijk leidt tot samenvoeging
Leiderdorp Ga alstjeblieft eindelijk eens fuseren. Eén krachtige gemeente voor de gehele Leidse regio!
goede afspraken over bereikbaarheid tussen de gemeente's. het komt nu voor dat er twee
eenrichtigs straten op elkaar uit komen waardoor je helemaal om moet rijden, dit is erg
Leiderdorp
lastig en kinderachtig gedrag van de gemeente onderling.
Denk ook aan nieuwe betaalbare wonigen voor onze jongeren die ook op zichzelf willen.
Het gaat er om dat de afspraken haalbaar zijn in een korte periode van de zittende raad. en
Leiderdorp niet over de raads periode heen tillen dan veranderd het verantwoordelijkheids gevoel van
de genomen afspraken
Leiderdorp Ga voor gezamelijk belang in plaats van eigen belang.
Leiderdorp Laat alle deelnemende gemeenten ook over eigen grenzen heenkijken.
Laat burgers meepraten, neem hun ideeën mee in de besprekingen en informeer hen tijdig
Leiderdorp
van de voortgang.
Leiderdorp Zelfstandigheid dorpen voorop. Geen samenvoeging
Werk samen zodat de kosten naar beneden gaan. Maar zorg dat iedere gemeente z'n
Leiderdorp
eigenheid behoud
Denk over de eigen lokale grenzen heen, zorg voor adequaat opgeleid personeel (met name
Leiderdorp
op gebied van ICT)
Leiderdorp Maak een grote gemeente.
Leiderdorp Centralisatie van de basistaken van een gemeente verbeteren door samenwerking
Leiderdorp Doe uw best
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Gegeven adviezen aan de gemeenteraden
alle antwoorden op de open vragen
Durf eigen bevoegdheden 'op te geven', geen vetorecht. Organiseer effectieve vorm van
gemeenschappelijk regiobestuur. Geen praatcolleges of vormen waaraan men zich als e.e.a.
Leiderdorp niet bevalt, kan onttrekken. (Dordtse model o.i.d.) Wees niet bang voor een fusie: mits
tegelijkertijd interne decentralisatie. R.O-. Sociaal en Economisch beleid, financiën, bouwen
en wonen worden centraal geregeld, maar "uitvoeringsbeleid' per dorp of wijk.
Maak alstublieft eens een einde aan het eindeloos openbreken van de stad en dorpen er om
heen. Het lijkt de afgelopen jaren wel een soort werkverschaffing. Net als het 100 keer per
Leiderdorp jaar snoeien en maaien, beperk dat tot plekken waar dat noodzakelijk is ivm veiligheid en
verkeer ipv een stel oranje hesjes de hele dag te zien nietsen. Zonde van de tijd, het geld en
het woongenot, de herrie en overlast loopt de spuigaten uit.
Wees duidelijk in de gemaakte afspraken naar de burgers. En maak de gemaakte afspraken
waar.
Leiderdorp Samenwerken waar dat kan, maar geen fusie
Leiderdorp

Samenwerking bestaat al en is nodig. Fusie is ook een goede optie als voorzieningenniveau
Leiderdorp en behoud van lokaal karakter van gemeenschap op peil kunnen blijven. Geen constructies
met dure, ineffectieve en democratisch niet controleerbare bestuurlijke tussenlagen
Leiderdorp

Ga uit van wat de verschillende gemeenten bindt en niet wat ons scheidt
Luister beter naar wat de burgers zeggen in hoorzittingen .

Houd Leiderdorp onder alle omstandigheden zelfstandig! Samengaan met Leiden geen optie
Leiderdorp Hoogstens met Oegstgeest daar deze gemeente ook dure grondprijzen/cq woningmarkt
heeft.
Ik zou graag willen pleiten voor een verstandigere aanpak van de verkeersdoorstroming in
Leiderdorp en de Regio.
Ik ben van mening dat het niet verstandig is om het verkeer allemaal naar een paar
hoofdverkeerswegen te persen.
We leven in een wereld waar veel mensen gebruik maken van een auto. Daar mag dus best
ook rekening mee gehouden worden. Het lijkt er op dat de gemeente alleen maar luistert
naar heel hard schreeuwende buurtverenigingen die allemaal HUN buurt autoluw willen
hebben maar niet denken aan de gevolgen voor anderen.
Met als gevolg dat wijken ontoegankelijk worden en hoofdwegen verstopt raken.
Leiderdorp als voorbeeld: Leiderdorp had 20 jaar geleden een groot aantal min of meer doorgaande
wegen waardoor het verkeer zich over het dorp verspreide en elke buurt een deel van de
last had. Nu wordt alles de Engelendaal en Persant Snoepweg opgedrukt. Met als gevolg dat
je in het dorp soms voor een ritje van 1 km 3 km moet omrijden. Is dat goed voor de overlast
of het Milieu?
Ik ben geen verevent autorijder en fiets en loop veel wanneer mogelijk maar we hebben ook
gewoon vaak een auto nodig. Laten we die nu niet helemaal uit de leefomgeving wegpesten.
Ook nu roept men weer om afsluiting van de Vronkenlaan omdat dit een verkeersluwe buurt
moet worden / zijn. Onzin de Vronkenlaan is gewoon een toegangsweg. Ik woon vlak lang de
Prsant snoep weg en roep toch ook niet dat hij verkeersluw gemaakt moet worden.
Leiderdorp Denk lang na, doe niets impulsiefs op het gebied van fusie.
AANPAK en regelen van de luchtvervuiling door verkeer van doorgaande wegen en
Leiderdorp
snelwegen. Luchtvervuiling door open haarden, allesbranders en tuinhaarden et c
Leiderdorp de afvalverwerking laatpalen voor de auto
Houdt het democratisch gehalte hoog enlaat die samenwerking er niet toe leiden dat de
Leiderdorp
afstand tot de burger weer groter wordt
Problemen van andere gemeenten moet niet afgeschoven worden op kleinere gemeenten.
Leiderdorp Leiderdorp moet zijn karakter blijven houden.
Leiderdorp heeft geen parkeerprobleem, dus nooit betaald parkeren invoeren s.v.p.
Burgerpanel Leidse Regio - peiling februari 2017 gegeven adviezen

16 van 55

Gegeven adviezen aan de gemeenteraden
alle antwoorden op de open vragen
Leiderdorp Los met voorrang verkeersproblemen in de regio op. Luister naar de inwoners!
Het lijkt mij belangrijk, dat voorzieningen in de eigen gemeentes blijven en dat men niet
Leiderdorp
voor allerlei zaken naar een andere gemeente moet.
Ik had hier nog nooit van gehoord dus regelmatiger informatie geven is wenselijk. Vooral op
Leiderdorp social media en andere kanalen dan de plaatselijke krant. Die leest mijn generatie namelijk
bijna niet meer.
Aandacht voor alle wijken (oud en nieuw), betere toezicht en inzicht, gemoderniseerde
Leiderdorp
voorzieningen, meer groen .
Leiderdorp elke inwoner op hooguit 2 kilometer een pinautomaat en een buurtwinkel
Meer betaalbare huurwoningen bouwen in diverse gemeenten. Voor sommige wijken beter
Leiderdorp
openbaar vervoer. m.a.w opstappunten.
Samenwerking op voorwaarde dat het leidt tot betere efficiency en kostenbesparing. Geen
Leiderdorp
extra bestuurslaag en/of afname bereikbaarheid speciaal voor ouderen
Beter samenwerken om de infrastructuur op orde te krijgen, met name het verkeer rond
Leiderdorp
Leiden. Betaald parkeren moet ook weer afgeschaft worden in Leiden
Wees zuinig op het prachtige Zuid-Hollandse landschap. Economische groei is niet de alles
Leiderdorp
zaligmakende oplossing.
Leiderdorp Op naar één regio gemeente!
doelstellingen formuleren die binnen een realistisch tijdsbestek haalbaar zijn. burgers over
vorderingen informeren.
Leiderdorp
jammer dat Brinkman voorzitter is. was er echt niemand anders haalbaar. Brinkman heeft
zijn hele leven al te veel functies.
Zorg dat de gemeenten rond Leiden groen blijven met gezellige sociale kernen. Zorg dat de
Leiderdorp binnenstad van Leiden een kwalitatief juist winkel aanbod houdt. Vermijdt grote centra
en/of boulevards in de rand gemeenten.
Leiderdorp alvorens te besluiten plannen voorleggen aan bewoners
Leiderdorp Bewaak eigen identiteit en laat u niet ondersneeuwen door "grote broer" Leiden.
Leiderdorp Luister naar het volk. Ik bedoel luister en niet hoor aan
Leiderdorp zorgen dat alle beleidsmakers snel op één lijn zitten.
Samenwerken op gebied van culturele en sportvoorzieningen en deze financieel bereikbaar
Leiderdorp
maken voor iedereen in alle gemeenten
vervuiling op straat aanpakken, gedrag op sraat aanpakken. Verantwoording over je eigen
Leiderdorp
leefgebied en buurt gevoel en zo veiligheid vergroten
Leiderdorp Bomen en struiken niet kappen, ze makken de omgeving mooi en nemen CO2 op.
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Gegeven adviezen aan de gemeenteraden
alle antwoorden op de open vragen
Oegstgeest Nadenken over verbeteren van: * Vervoer tussen de gemeenten;
Vooral een goede samenwerking met Leiden in verband met de goede sociale en medische
Oegstgeest
voorzieningen van een grote stad
Het thema bereikbaarheid anders opdelen dan in deze enquête. Bereikbaarheid voor fietsers
Oegstgeest
en voetgangers is een heeeeeeel ander thema dan die voor auto's.
Oegstgeest Oegstgeest moet een zelfstandige gemeente blijven
Maak afspraken als gemeente met elkaar, na overleg met de inwoners van de betreffende
Oegstgeest gemeente en houd je eraan.
Kijk waar je elkaar kan helpen en denk niet in eerst ik en dan de rest.
Oegstgeest goed naar elkaar luisteren en bereid zijn tot compromissen
Betere samenwerking is prima maar met behoud van de gemeentelijke zelstandigheid en
Oegstgeest identiteit.
Dus beslist GEEN fusie!
Oegstgeest Zorgen voor een goed en betaalbaar parkeerbeleid.
Oegstgeest moet een eigen gemeente blijven, met eigen inspraak en niet worden opgeslokt
door leiden.
Oegstgeest
het gemeentehuis moet ook in Oegstgeest blijven we hebben al geen politiebureau meer.
laar het mooie oegstgeest oegstgeest blijven. Alvast bedankt.
Probeer te denken als één gemeente: Groot Leiden. Richt je op het opheffen van
dubbelfuncties.
Oegstgeest
Eén beleid, dat ook uitmunt in gelijke tarieven. Laat de ambtenaren doordrongen zijn dat zij
'in dienst zijn' van de burger (weg arrogantie !)
Praat niet alleen over samenWERKEN maar ook over samenVOEGEN. Samenwerken blijkt
vaak te complex om problemen en kansen voortvarend op te pakken. Bovendien worden
Oegstgeest
aanspreekpunten en verantwoordelijkheden ondoorzichtig voor de bewoners. Graag één
agenda, één team!
Het MKB niet centreren in Leiden, maar maak vooral ook shopping en bedrijvigheid mogelijk
in de randgemeenten. Het is makkelijker om van binnenuit naar de rand te gaan en weer
Oegstgeest
terug, dan dat alles van de rand naar een centrum moet en weer terug. Dit laatste geeft niet
alleen verkeersinfarcten, maar remt de werkgelegenheid over de gehele regio.
hopelijk worden Leiden en Oegstgeest het nu snel eens over een tweede brug in de wijk
Poelgeest.
Oegstgeest Samenwerking ja maar met behoud identiteit afzonderlijke gemeenten
Focus op samenwerking over genoemde issues en maak duidelijk dat dit geen voorbode is
Oegstgeest
voor een fusie
Ik vind het prima dat het bestuur van Oegstgeest wordt overgenomen door Leiden. De
kwaliteit van het bestuur (in het bijzonder het college) in Oegstgeest is onvoldoende, zowel
Oegstgeest
door gebrek aan schaal als gebrek aan competentie. Het college opereert niet transparant, is
eerder angstig en defensief dan pro-actief.
Oegstgeest

Omliggende gemeenten wees op uw hoede; laat Gemeente Leiden niet de dienst uitmaken.
Oegstgeest Door de jaren heen hebben burgers genoeg gezien dat deze gemeente niet altijd
betrouwbaar en eerlijk is.
De Leidse Regio heeft 210.000 inwoners en functioneert eigenlijk als één stad. Na een fusie
zou Leiden ipv van de 21e opeens de 7e stad van Nederland zijn. Dat betekent een enorme
toename van invloed en bestuurskracht. Zelf ben ik inwoner van Oegstgeest (zo'n 100 m van
de gemeentegrens met Leiden) en vrijwel dagelijks erger ik me aan het amateurisme van de
Oegstgeest
Gemeente Oegstgeest, zowel bestuurlijk als ambtelijk. En aan het gekissebis tussen
gemeentebesturen, bijvoorbeeld over de ontsluiting Poelgeest. Door een fusie zijn er kansen
op beter gemeentebestuur, waarvan bovendien de democratische vertegenwoordiging beter
is geregeld dan in een getrapt regiobestuur.
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Gegeven adviezen aan de gemeenteraden
alle antwoorden op de open vragen
Ervoor zorgen dat beslissingen (aantal stemmen) niet afhankelijk zijn van de politieke
Oegstgeest stroming die dan geldt, maar vaker via enquêtes onder de inwoners met een bindend advies
worden gemaakt.
Oegstgeest Goed luisteren naar elkaar en oplossingen snel uitvoeren.
Oegstgeest medische en bejaardenzorg
Oegstgeest Gemeente blijf bij uw leest, wees klein en slagvaardig.
Oegstgeest Nu geen advies, ik volg het verder met belangstelling.
Samenwerking is prachtig. Dat betekent ook dat de grootste partner i.c. Leiden luistert naar
de wensen. verlangens en ideeën van de andere gemeenten. Als lid van de gemeenteraad
Oegstgeest
van Oegstgeest in de periode 1982-1996 ben ik nogal sceptisch geworden over de houding
van Leiden. Ik hoop van harte, dat die houding anders is geworden.
Zoek naar betere samenwerking in de dienstverlening door bundeling van krachten zoals bij
aanbesteding van gemeentelijke taken. Behoud het kleinschalige persoonlijke karakter van
Oegstgeest de dorpen. Wij wonen 7 jaar in Oegstgeest en hebben in die periode alle drie burgemeesters
in de loop der jaren informeel persoonlijk gesproken zonder afspraak of plan. Het bestuur
staat dicht bij de burgers en dat is heel belangrijk.
Oegstgeest

Goed naar elkaar luisteren en Leiden moet geen dominante positie innemen.
Houd rekening met het individuele karakter van de 5 partners en pas op voor verstedelijking.

Oegstgeest Luister naar bewoners
Als advies zou ik willen meegeven om te kijken naar een goede verdeling en een groter
Oegstgeest aanbod van starterswoningen. Afstemming hierover in de samenwerking kan snel tot
zichtbare resultaten leiden.
Bekijk voor het maken van beleid de regio als ééen geheel met te onderscheiden
Oegstgeest
onderdelen; niet als een samenraapsel van gemeenten
Oegstgeest Focus op meerwaarde, behouden en versterken kwaliteiten afzonderlijke gemeenten
MILIEU MOET VEEL SCHONER!!! PUNT 1; VLIEGVERKEER KOMT NOG STEEDS MAAR
MEER VEEL TE VEEL ACHTER ELKAAR EN ZÉÉR STOREND ZÉÉR LAWAAIERIG EN ZO
ONTZETTEND STOREND OOK ZÉÉR VERVUILEND VLAK OVER DEZE HELE REGIO
ECHT ONHOUDBAAR LAAG EN STEEDS MEER VEEL TE VEEL OVERHEEN
Oegstgeest
GEVLOGEN!!!! DIT KOMT DUIDELIJK OOK DOOR VAN AL DIE VOORDURENDEN
CONSTANT MAAR GOEDKOPEREN VLIEGTUIGEN PRIJSVECHTERS ORGANISATIES/
ELLENDELINGEN EN STEEDS MEER VAN ( DIE GESTOORDEN AANGESTOKEN
VLIEGTUIGEN PASSAGIERS)
Doe wat lokaal goed of beter kan altijd lokaal (per, wijk, gemeente of regio) War beter
samen kan doe dat samen. Begin met het eenvoudige en behalen resultaten. Toets het en na
Oegstgeest succes volgende stap maken. Meet regelmatig de inspraak en (on)tevredenheid van de
inwoners. Vraag dan ook wat gaat goed, niet goed en wat kan beter. Geef aan in welke
gebieden men de kennis en expertise kan gebruiken en hoe en in welke mate.
Oegstgeest Luister ook naar de inwonenden zelf wat ze willen
De gemeenten liggen dusdanig dicht bij elkaar, dat veel problemen alleen opgelost kunnen
worden door samen te werken. Daarbij kan een oplossing voor de ene gemeente iets minder
Oegstgeest
goed uitpakken voor de andere. Anderzijds hebben de burgers van alle gemeenten hier
potentieel voordeel bij, dus houdt het netto voordeel voor iedereen in de gaten.
Werk samen waar het kan (bijv. vuil ophalen, gemeentegrens-overschrijdende
Oegstgeest infrastructuur, veiligheid), maar behoud uw zelfstandigheid en bereikbaarheid voor de eigen
inwoners.
jammer dat dit het einde gaat betekenen van Oegstgeest als zelfstandige gemeente; ik hoop
Oegstgeest wel dat het eigen karakter
behouden blijft
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Gegeven adviezen aan de gemeenteraden
alle antwoorden op de open vragen
Oegstgeest Samenwerking met de Leidse regio is oke, maar Oegstgeest moet wel zelfstandig blijven!
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest

Oegstgeest

Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest

Oegstgeest

Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest

Oegstgeest
Oegstgeest

Oegstgeest

Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest

Het heeft totaal geen zin. Kijk alleen maar naar de sport nota van gemeente Leiden.
Volstrekt onbetrouwbare sportwethouder. Dus blijf in godsnaam stelfstandig
Communiceer het stappenplan + de status naar de gemeentes
Laten ze eerst eens naar de inwoners van hun eigen gemeente gaan luisteren dat is een veel
beter plan.
Ik adviseer u om op alle gemeentelijke taken intensief ambtelijk en zonodig bestuurlijk met
elkaar samen te werken zoals vanaf 1 januari 2017 met de gemeenten Teylingen, Lisse en
Hillegom gebeurd.
Ga, slagvaardig aan de slag
Stapsgewijs:
1 alle uitvoerende en de uitvoering ondersteunende taken samenbrengen in één
organisatie, vervolgens:
2 de beleids- en bestuursondersteunende taken bijeenbrengen en tenslotte:
3 fuseren
Samenwerken is mooi, maar dat mag niet ten koste gaan van de eigen gemeente. Het zou
elkaar moet versterken.
Op regionaal niveau moet een bestuur worden gevormd dat knopen kan doorhakken.
behoud van eigen identiteit
Maak een gezamenlijk actieplan bestrijden geluidshinder snelwegen; oefen druk uit op het
Rijk om meer geluidafschermende maatregelen te nemen (o.a. langs de A44).
Organiseer een sterke lobby tegen de ongebreidelde groei van Schiphol.
Maak heldere ruimtelijke keuzes voor een optimaal gebruik van bestaande
bedrijventerreinen in de regio (er is nog veel ruimte op bestaande terreinen).
Zorg samen voor voldoende, mooie, goed gelegen appartementen voor 60 plussers.
Behoud van zelfstandigheid en eigen karakter van Oegstgeest.
Meer open en eerlijk naar burgers toe, daar ontbreekt het aan
Optimaliseer de samenwerking, vooral op gebied van lokale veiligheid en de verdeling en
inzet van de mensen en middelen (zoals politie).
Zie de regio niet als afzonderlijke (gemeentelijke) units. Samenwerking/eenheid brengt ons
verder.
Uitleggen waarom, wat de voordelen zijn. Communiceren wat dit in gaat houden. Erg veel
vertrouwen heb ik nog niet in de gemeenteraden waar ik mee te maken heb gehad. (Leiden
en Oegstgeest)
Laat Leiden een centrale rol spelen in het uitvoeren van de nieuwe taken die van de centrale
overheid naar de gemeenten is overgeheveld. Op een schaal van minder dan 20.000
inwoners lijkt me dat niet haalbaar.
Samenwerking prima. Ik als bewoner van Oegstgeest ben daar minder mee bezig.
Inlijving bij Leiden........ daar ben ik mordicus tégen!!!!
In de introductie de lijst gezien van deelnemers aan dit project en tel daarbij de
medewerkers die daaraan zijn gerelateerd. dat ie een veel te veel mensen om een
constructief overleg te krijgen. Er zal veel tijd worden verspild welke beter gebruikt kunnen
worden om in kleinere groepen concreet te worden opgepakt.
Geen bussen aan achterkant station, wel Kiss en Ridevoorziening aan beide kanten. Geen
grote torens aan voorzijde, maar een open groen plein, met goed bere8ikbare
busvoorziening en taxi die tot voor het station kan komen.Een mooie fontein, bankjes en
groene laan naar centrum.
Recyclen is een verbeteringspunt voor sommige gemeenten.
Zo snel mogelijk een bestuurlijke eenheid worden samen met Leiden met respect voor de
eigenheid van de samenwerkende gemeenten.
Diensten die specifieke kennis vereisen centraliseren; uitvoering van beleid (o.a. de zorg,
buurtvoorzieningen) zoveel mogelijk lokaal regelen.
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Gegeven adviezen aan de gemeenteraden
alle antwoorden op de open vragen
Oegstgeest werk samen in geval van kostenreductie en/of verlaging maar behoudt de eigen identiteit
Oegstgeest Leg afspraken op inhoud voor om mening te toetsen van burgers
De toekomstvisie Leidse regio 2027 is alleen maar positief maar de mindere aspecten
moeten ook benoemd worden. Dat is niet gebeurt. Jammer, weer een gemiste kans om de
Oegstgeest burger bij deze nieuwe gemeente te betrekken. Dus maak ook eerst een toekomst visie met
de gevolgen van deze nieuwe Leidse gemeente die niet leuk zijn van samenvoeging en
probeer daar ook oplossingen voor te vinden. Succes
Deze betere samenwerking zal nooit mogen leiden tot het opgeven van de zelfstandigheid
Oegstgeest
van de gemeente Oegstgeest.
Werk toe naar één expertise centrum voor de hele regio en voorkom daarmee te kleine en
Oegstgeest
daardoor ondeskundige 'experts' per gemeente
Oegstgeest Succes :)
Oegstgeest ecologische infrastructuur
Stel de grootste gemeenschappelijke knelpunten vast en bepaal hoe die het meest efficiënt
Oegstgeest
door middel van onderlinge samenwerking kunnen worden opgelost.
Oegstgeest De door "Hart voor Oegstgeest" gepropageerde aanpak onderschrijf ik.
Oegstgeest Dat alles openbaar wordt voor de bewoners.
Oegstgeest Zoveel mogelijk autonoom blijven.
Maak domme betaald parkeren beleid weg. Niet goed voor werkgelegenheid en
Oegstgeest klantvriendelijkheid voor een soepele mobiliteit van de mensen. Het is niet goed voor de
economie en winkeliers. Meer wegen en straten toegankelijk maken voor de automobilisten.
Oegstgeest Gemeente Oegstgeest moet zelfstandig blijven.
Oegstgeest Goede samenwerking
Ga niet praten over samenwerking maar hef alle gemeenten op en formeer een grote
gemeente. Op die manier kan er eindelijk een nieuw gemeentelijk apparaat worden
Oegstgeest gevormd met competente mensen. Ontsla in alle 5 gemeenten het merendeel van de
zittende ambtenarij, welke de afgelopen jaren meer dan voldoende bewijs van
incompetentie heeft geleverd.
Oegstgeest Ik zou betrokken burgers bij zo'n overleg uitnodigen, niet alleen gemeenteraadsleden
Behoud beleidsterreinen / aspecten die 'woonkern'-lokaal blijven (bv zorg en verenigingen)
Oegstgeest en werk eerst aan onderwerpen waarbij samenwerking automatisch volgt uit fysieke ligging
of directe noodzaak (bv infrastructuur/ontsluiting)
een samenwerking tot op zekere hoogte bijv. wel de dienstverlening maar niet centralisatie
Oegstgeest
van bestuur
Behoud het karakteristiek van het eigen dorp of stad, als inwoner wil ik niet graag
Oegstgeest
"opgeslokt" worden door de stad Leiden en zijn gedachtengang.
Oegstgeest Denk bij elke beslissing hoe zou ik het vinden als inwoner
Oegstgeest Zo snel mogelijk fuseren. Zie Google earth: het is 1 stedelijk gebied.
dat de gemeente zoveel mogelijk zelf standig blijft,en ons niet alles laten opdringen door de
Oegstgeest
grotere gemeente.
Oegstgeest Dat laat ik graag aan de deskundigen over.
Oegstgeest Kijk vooral naar wat we met elkaar gemeen hebben en focus niet al teveel op de verschillen
Oegstgeest luister en kijk met een open blik
Beste Leiden en Oegstgeest, wanneer komt er een betere bereikbaarheid van Nieuw
Oegstgeest Poelgeest? Wanneer komt er een tweede ontsluiting van de wijk en een goede busdienst?
Hoe kan de wijk beter bereikbaar worden voor de brandweer en de ambulance?
Oegstgeest

Maak een duidelijk financieel plan waarin de financiële voordelen van samenwerking
worden toegelicht. Minder ambtenaren ? Meer gemeenschappelijke diensten ? etc.

Oegstgeest Laat Oegstgeest vooral de financiën op orde krijgen
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Gegeven adviezen aan de gemeenteraden
alle antwoorden op de open vragen
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest

Iedereen moet voor betere samenwerking openstaan zonder daarbij de eigen belangen
voorop te stellen.
Meer samenwerking met als doel in de toekomst: 1 gemeente ipv 5.
Stem initiatieven goed op elkaar af en behoud de eigen gemeentelijk indentiteit.
Het lijkt mij goed een permanent overlegorgaan te creëren met zo'n vijf vertegenwoordigers
uit elke gemeenteraad, dat wekelijks bijeenkomt om de lopende zaken te bespreken en om
beslissingen te nemen.
Besteed voldoende tijd aan constante/geregelde heldere communicatie.
Openheid bevorderen van elkaars besluitvorming. Dat wil zeggen doed communicatie tussen
de gemeenten over elkaars plannen

De basis moet op orde zijn, zowel organisatorisch als financieel. Oegstgeest is zeker niet in
control (hoge schulden, persoonsgegevens liggen op straat, te weinig kennis bij ambtenaren,
ambtenaren die burgers verkeerde informatie verstrekken, projectontwikkelaars hebben het
voor het zeggen, in Oegstgeest denkt men dat "de burgers" dom zijn en niet snappen wat er
Oegstgeest
binnen de gemeente gebeurt, als er dan sprake is van burgerparticipatie dan worden
plannen doorgevoerd die niet conform het participatietraject tot stand gekomen zijn.
Advies: het gaat niet om macht, leer van elkaar, bespaar kosten en verspil geen
gemeenschapsgeld (want het is makkelijk geld uitgeven van een ander).
Investeer in efficiënte en transparante gemeentelijke organisatie, snoei in het regelOegstgeest oerwoud, en bezuinig op ambtenarenapparaat. Stop met de bijna oncontroleerbare
lappendeken van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Oegstgeest Behoud van lokale voorzieningen en instanties
Kies voor model waarbij Regio gemeente Groot Leiden wordt en de deelnemende
gemeenten deelgemeenten worden. Bestaande gemeentelijke verantwoordelijkheden en
taken worden verdeeld over gemeente Groot Leiden en de deelgemeenten. Daarvoor is
wettelijke experimenteerruimte resp zijn wetswijzigingen nodig. Dat gaat dus tijd kosten.
Voordeel: geen wgr gedoe meer, maar rechtstreekse verkiezingen voor regionale raad tbv
Oegstgeest regionale onderwerpen en rechtstreekse verkiezingen voor de deelgemeente tbv de
kleinschalige onderwerpen dichtbij ( zorg en welzijn, verenigingen, buurtwerk en
buurtcentra, etc etc.). Past in verkenningen over heroriëntatie lokaal bestuur en
ruimte/betrokkenheid burgers. Deze suggestie graag doorgeven aan Emile en Elco. Ik ben
graag bereid om als OudVNG sectordirecteur en bekende van beiden met hen hierover door
te praten.
Graag zou ik meer professionaliteit in het bestuur zien. Dat heeft gemeente Oegstgeest nu
Oegstgeest
niet.
- samenwerking taken die verder gaan dan lokaal zoals infrastructuur, bereikbaarheid en zorg
- geen samenwerking op punten die meer landelijk politiek geaard zijn zoals onderwijs,
sociale wetgeving en duurzaamheid. Wel kunnen de uitvoerden taken gedeeld worden om
Oegstgeest
kosten te besparen in de kennisdelingen en uitvoering, wat nu ook gebeurd.
- zelfstandigheid van de gemeenten dient behouden te blijven voor de sociale cohesie,
veiligheid en verbondenheid in de verschillende stad en dorpsgemeenschappen.

Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest

Oegstgeest

Ervaringen tot nu toe delen op alle gebieden waarop de samenwerking zich richt en het
onderling uitwisselen van "lessons learned" van voorgaande projecten.
leer van gemaakte fouten (sta hier voor open ) ,en denk vooruit .
Bouw je gemeente niet vol....groen is mooi en geeft rust!!
Afspraken maken over klinkt stroperig. Bepaal de belangrijkste regionale thema's. Pak er één
op, maak hem SMART, ga aan de slag, evalueer resultaat en werkwijze en voer "learnings"
door t.b.v. volgende thema's.
Graag aandacht voor verbetering van de luchtkwaliteit. Vermindering uitstoot fijnstoffen
door (diesel)verkeer, openhaarden etc. Aanleg groenvoorzieningen en parken. Terugdringen
van autoverkeer in binnenstad Leiden.
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Gegeven adviezen aan de gemeenteraden
alle antwoorden op de open vragen
Oegstgeest laat oegstgeest zelfstandig zijn
Oegstgeest Zorg voor een zelfstandig Oegstgeest
beschermen van de veiligheid in de voorziene regio lijkt van zeer groot belang (o.a.
brandweer, politie, GGD'n) en tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen van de
gemeentelijke schulden.
Oegstgeest
De bereikbaarheid van de voorzieningen lijkt ook een punt van aandacht en in verband
daarmee het openbaar vervoer, rekening houdend met de beperkingen waar wij allen aan
onderhevig zijn bij het ouder worden.
Zorg dat de 2e ontsluiting wijk Poelgeest (bouw van een brug)in Oegstgeest nu eindelijk
Oegstgeest gerealiseerd kan worden. De gemeenten Oegstgeest en Leiden moeten na 18 lange jaren de
handen ineenslaan en dit vraagstuk oplossen.
Samenwerken resulteert erin dat de som groter is dan de delen.
Iedere gemeente moet de voordelen zien en accepteren dat samenwerking iets kost.
Oegstgeest
De burgers van de gemeenten moeten de voordelen kunnen zien. Voordelen voor de korte
en de lange termijn.
Het is belangrijk dat gemeenteraadsleden 'het grote plaatje' in de gaten houden en zich niet
door al te intieme inspraaktrajecten de verantwoordelijkheden van hun ambt uit het oog
Oegstgeest
verliezen. Democratie is niet 'de beste stemmen gelden', er moet altijd oog zijn voor minder
oppervlakkige details.
Maak de problemen rondom Leiden CS (verplaatsing en betaald parkeren) niet de
Oegstgeest
problemen van Oegsteest
Oegstgeest

Waarom stellen jullie deze vraag; bij de vorige enquête kwam als uitkomst werk samen met
'de richting kust' - niet met 'de richting Leiden'. Misschien kunnen jullie dat heroverwegen.

Oegstgeest Wel samenwerken, maar niet fuseren !
Oegstgeest Luister goed naar elkaar en ga niet alleen voor het eigen belang.
geen stenen in het groen. groeien omwille van het groeien in omvang niet doen. kwaliteit
boven kwantiteit. sociale problemen aanpakken waar ze zich voordoen en het niet
Oegstgeest
"verdunnen" dwz spreiden van aso's over goede wijken. iedere bewoner is evenveel waard
dwz een sociaal verantwoord beleid voeren. zorg voor de zwakkeren goed regelen.
Oegstgeest
Oegstgeest

Oegstgeest

Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest

Samenwerking op regionaal gebied is prima, indien men de eigenheid van de gemeente
maar in het oog houdt.
Visie ontwikkelen met het doel gezamenlijk te komen tot één grote gemeente, met zorg voor
zo veel mogelijk behoud van de eigenheid van de verschillende kernen.
- formuleer gezamenlijke visie op ontwikkeling duurzaamheid vanuit regionaal perspectief op basis daarvan concrete acties en plannen - formuleer gezamenlijke visie op behoud groen karakter regio - op basis daarvan concrete
acties maar ook gebruiken als toetsingskader voor besluiten , voorgenomen acties op
andere terreinen zoals woningbouw
zo snel als mogelijk nu eens het oude MOEB terrein ontwikkelen (duurzaam)
waken voor extra managementlagen!
Er is zeker belang bij het uitstijgen van het eigen belang van individuele gemeenten. Maar
ambtelijke molens/bureaucratie hopelijk niet nog meer een probleem dan het nu soms al is.

Als er wordt samengewerkt voor bepaalde taken zorg dan voor daadkrachtige aansturing en
Oegstgeest niet voor een model waarbij elke komma moet worden goedgekeurd door alle aangesloten
gemeenten.
Streef naar een fusie waarbij een slagvaardig en deskundig ambtelijk apparaat gevormd kan
worden om alle zware gemeentelijke taken van de samenwerkende gemeenten goed op te
Oegstgeest
pakken. Dus niet vrijblijvend samenwerken, maar toewerken naar een fusie met Leiden en
omliggende gemeenten.
Oegstgeest Luister ook eens naar de gewone burgers en probeer ze ook eens echt erbij te betrekken.
Oegstgeest werk samen, maar behoud wat goed is in de bestaande gemeentes.
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Gegeven adviezen aan de gemeenteraden
alle antwoorden op de open vragen
Samenwerking is mooi en noodzakelijk maar ik maak mij zorgen over de democratische
Oegstgeest controle op bovengemeetelijke samenwerkingsorganen. Immers gemeenteraden hebben
daar alleen indirect controle over.
De bevolking goed betrekken bij de besluitvorming hierover;goede voorlichting; graag
instandhouding bibliotheken en geen lastenverzwaring voor de burgers. Let in deze plannen
Oegstgeest
ook op toename werkgelegenheid, dus wellicht kunnen de gemeenten daarin samenwerken
en proberen meer bedrijven en culturele voorzieningen te verkrijgen.
behoud het eigen locale beleid;
laat de moloch Leiden niet de 4 gemeenten overvleugelen
Maak gebruik van elkaars kwaliteiten,initiatieven die door de burgers goed gedragen
Oegstgeest worden ,kunnen ook voor de deelnemende gemeenteraden van grote nut zijn.Vindt niet
steeds het wiel uit!
Ik weet niet wat een 'betere' samenwerking is, ik hoop dat men beseft dat een groene
Oegstgeest omgeving voor alle mensen een positieve invloed heeft op de gemoedstoestand en dus ook
een 'betere' samenwerking kan bevorderen. Ik wens u veel succes.
Behoud van karakter van gemeente/buurt. Samenwerking zodat kosten kunnen
verminderen, prima Maar dit mag absoluut niet verzanden in een grote politieke organisatie
die ondoorgrondelijk is en waar sociaal zwakkeren het onderspit delven. Geen verlies van
persoonlijke aanspreekpunten. Geen centralisatie zodat verder gereist moet worden om
hulp of steun te krijgen, zoals nu bijvoorbeeld met het politiebureau gebeurd is. Overal
openbare voorzieningen open houden! Bsgr samenwerking is prima, maar bijvoorbeeld 1
Oegstgeest
centrale milieustraat is ongewenst. Meer inspraak buurtbewoners. Meer inzicht in
gemeentelijke overleg, transparantie. Betere bescherming burgers. Kennisdeling prima,
maar hogere woz kosten niet. Deze zijn in Oegstgeest al teveel gestegen de laatste jaren,
terwijl er toch meer samenwerking is (Bsgr). Plannen op maat, niet alles hetzelfde voor de
hele regio. Wat in een stad werkt, werkt meestal niet in een dorp. Bereikbaarheid
ambtenaren vergroten, luisteren naar ideeen en zorgen bewoners. Sociaal beleid!!!
Oegstgeest

Oegstgeest Dat de kleinere gemeenten niet moeten laten overrulen door het grote Leiden
De luchtkwaliteit (o.a. fijnstof) op de agenda zetten. Als er iets de gemeentegrenzen
Oegstgeest
overschrijdt dan is dat het.
Durf over uw eigen of partijbelang heen te denken en zie dit initiatief als een echte kans
Oegstgeest
deze kansrijke maar wat ingedutte regio goed op de kaart te zetten
Voor de toekomst van de regio lijkt het mij van belang dat er snel verregaande afspraken
gemaakt worden. De onduidelijkheid over wel of niet fuseren is niet in het belang van
iedereen, en het lijkt mij dat gemeentes samen betere dienstverlening kunnen leveren en
ook een professionelere dienstverlening. Er kunnen dan ambtenaren echt worden geschoold
Oegstgeest
op het dossier waar ze op zitten in plaats van mensen die er ook maar een beetje zorg of
verkeersveiligheid bij doen. Bovendien voor de mensen in de zorg is het ook belachelijk dat
de WMO regels anders zijn in Oegstgeest of Leiden of Leiderdorp, terwijl deze gemeenten
ongeveer tegen elkaar aanliggen.
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest

Samenwerken waar dat mogelijk is, bijv. gemeentereiniging, politie, brandweer,
gebiedsinrichting (woningbouw, bedrijven, recreatie)
eigenheid van afzonderlijke gemeentes behouden
Denk en handel regionaal, in onderlinge afstemming!
Maak een heldere transparantie analyse van steden met stadsdelen.
Maak een heldere en transparante analyse van de diverse ambtelijke diensten en taken en
zijn deze taken effectiever en efficienter te verdelen in 071
Ook echt doen en niet alleen maar plannen maken
Aansluiting op A44 - A4 is nu een totale ramp en demonstreert tijdig anticiperend
onvermogen van de politieke leiders
kijk over de gemeentegrenzen
Dat mijn gemeente zo zelfstandig mogelijk blijf.
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Gegeven adviezen aan de gemeenteraden
alle antwoorden op de open vragen
Besturen in de regio moeten toegroeien naar een regionale blik. Over de eigen grenzen en
zgn belangen heen kijken en handelen tbv meer dan de som der delen !
Oegstgeest Ook samenwerking met Katwijk en Teilingen, dus de Bollenstreek
Met waardering voor iederieen die zich met de lokale publieke zaak bezig houdt. Inclusief de
heer Eelco Brinckman en een lieftallige blonde faciliteerder voor de betere stemming en de
publieke PR.
Oegstgeest

Mijn advies na vele jaren executive coaching, inclusief publieke bestuurders:
Laat anderen voor je in de spiegel kijken en beoordelen of je 'zuiver' bezig bent of
meegezogen wordt in het hozanna van overmorgen. Ik ben bang dat er inmiddels sprake is
van de nodige 'groepsdynamiek', onbewuste manipulatie en andere enthousiatmerende
Oegstgeest processen die vat op uw bestuurlijke geesten hebben gekregen.
Laten we eerlijk zijn...het gaat toch alleen om het beter managen van de kastekorten
veroorzaakt door uw illustere 'ZEER BEKWAME'voorgangers ??
Blijf trouw aan uw historische archterban. En werk maximaal samen op onderwerpen waar u
een echte 'win-win'situatie weet te bereiken voor alle bewoners in de 'Leidsche'- met sch regio.
Er zijn te veel culturele en financiele verschillen tussen Leiden en de rest van de rijkere en
hoger opgeleide agglomeratie.
Ik wens u wijheid toe en in geval er een mediation nodig is... <XXX>
Probeer van elkaar te leren (best practices). Identificeer waar kennis / kunde / ervering
Oegstgeest aanwezig is en maak daar optimaal gebruik van. Doe in principe zo veel mogelijk samen en
doe alleen iets apart (per gemeente) als daar hele goede redenen voor zijn.
Samenwerking is goed maar -zoals in het verleden gebleken- te vrijblijvend. Er moet
aangestuurd worden op een fusie van de 5 gemeenten. Een sterk Leiden met meer dan
Oegstgeest
200.000 inwoners legt meer gewicht in de schaal om belangen te behartigen. Met 5
afzonderlijke besturen blijft het kwakkelen. Durven over grenzen te kijken.
Maak het vooral niet te politiek en complex. Kies liever 3 thema's voor samenwerking met
heldere daadkrachtige samenwerkingsafspraken die over 1-2 jaar ook zichtbaar resultaat
Oegstgeest opleveren, in plaats van 10 halfslachtige compromissen die niemand nog kan begrijpen.
Eenvoud is cruciaal. Duurzaamheid is per definitie grensoverschrijdend en is bij uitstek
thema voor samenwerking
Hoewel het Openbaar Lichaam Rijnmond bij mijn weten geen succes was (maar daar ging
het ook om 26 gemeenten, valt oprichting van een Leidse regioraad te overwegen.
Oegstgeest Nauwe samenwerking van gemeentelijke diensten en (sociale) voorzieningen lijkt mij zeer
gewenst. Voorschoten zal moeten kiezen en kan niet doorgaan met van meerdere walletjes
(Wassenaar, Leidschendam-Voorburg) te eten.
Oegstgeest geen mening, want het heeft geen nut.
Advies: het aanpakken van de vele leegstaande winkels en kantoorpanden in de regio door
te kijken naar alternatieve bestemmingen (wonen, cultuur etc).
Oegstgeest
Economische groei niet als primair en allesbepalend doel zien, maar leefbaarheid en
duurzaamheid voorop stellen.
Oegstgeest

In de samenwerking van de Leidse regio vind ik het belangrijk dat de gemeente voor zo ver
mogelijk hun eigen identiteit en omgevingscultuur kan behouden als zelfstandige gemeente.
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Gegeven adviezen aan de gemeenteraden
alle antwoorden op de open vragen
Ik ben een voorstander van een volledige fusie van de gemeenten in de Leidse regio. Begin
met Leiderdorp, Oegstgeest en Leiden. Mijn beeld is dat kleine gemeenten geen politieke en
financiële slagkracht hebben. Vaak ontbreekt ook de kennis en kunde om juiste beslissingen
te nemen in de lokale politiek. Er zijn legio argumenten om zo'n fusie aan te gaan. Denk eens
Oegstgeest
aan uitvoeringskwesties (decentraliseringsbeleid van centrale overheid), gemeentegrens
overschrijdende zaken die opgelost moeten worden, enz. Behoud van de eigen identiteit van
gemeenten kán binnen een fusie. Concentreer de verschillende secretarieën van de
gemeenten en uitvoerende apparaten. Daar zit een forse mogelijkheid tot besparing.

Oegstgeest

Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest

Gemeentes samenvoegen tot 1 bestuur met kleine deelgemeenten. Zodoende kan de regio
daadkrachtig bestuurd worden. De deelgemeentes zorgen voor de binding met de
bewoners. Samenvoegen zal een hoop gesteggel schelen. Het is naar buiten ook gek om uit
te leggen dat leiderdorp, leiden, oegstgeest, etc... aparte bestuurde gemeentes zijn, terwijl
ze duidelijk 1 regio zijn.
het gemeenschappelijke belang staat voorop.
Maak er één gemeente van. Stuur die pedante Brinkman naar huis!
samenwerking vereist niet alleen inzet, maar ook betrouwbaarheid. Als de grote en kleine
gemeenteraden elkaar kunnen vertrouwen dan kan het wel goed komen.
Samenwerking prima, echter met behoud eigen identiteit
Geen onnodige financiele besissingen nemen!
maak haalbare afspraken, communiceer die tijdig met inwoners en zorg dat je je daaraan
houdt binnen acceptabele termijn
Erken het gewicht van Leiden en biedt de stad maximale service.
Probeer alle betrokken gemeentes volwaardig mee te laten doen.
Dominantie van Leiden ligt op de loer en moet voorkomen worden.

Ga met een open houding gesprekken aan, ook als dat niet past in de denkrichting (bv. fusie)
Oegstgeest en wees transparant daarover naar de burgers. Ga met elkaar een kwaliteitsimpuls
bewerkstelligen v.w.b. de voorzieningen t.b.v. de zwakkeren (bv. gehandicapten, ouderen)
Oegstgeest Betrouwbaarheid, eerlijkheid en niet voor eigen gewin
Behoud de groene randen rondom de regio, (bouw ze niet vol), zodat inwoners snel er op uit
Oegstgeest
kunnen op de fiets, zoals nu.
Frontoffices behouden in de afzonderlijke gemeente en of wijken. De achterliggende
Oegstgeest
backoffice mag gecentraliseerd.
Als sinds 1965 in Leiden wonend en sinds 2015 in Oegstgeest vind ik al wel 25 jaar dat een
gemeente van ruim 200.000 inwoners in staat moet zijn op vele terreinen prima te kunnen
functioneren. Bedrijvenparken, LUMC, Universiteit en de groter verantwoordelijkheden in de
Oegstgeest
zorg , uiteraard verkeer en vervoer, optreden tegen vlieghinder en fijnstof vragen om
ruimere benadering inwoners en dus ook bestuurlijk talent.. Wie weet komt er ooit nog eens
een Trumptower bij Kagerzoom!
Kijk naar grenzen gemeenten. Als Rijnsburgs vrachtverkeer door nieuwe wegen voorop in de
Oegstgeest file bij afslag Oegstgeest en Oegstgeest Noord wordt geplaatst stagneert het oegstgeester
verkeer.
Oegstgeest eerlijk, openhartig zijn. opencommunicatie
Zie mijn antwoordt op de vorige vraag. Het intensiveren van de samenwerking met Leiden is
Oegstgeest voor mij zeer belangrijk (sport, cultuur, stedelijke beleving, maar ook het gevoel een
'Leidenaar' te zijn.
Er is de laatste jaren zeer veel gebouwd in de regio. Er is een kritische grens bereikt in de
Oegstgeest verhouding bebouwing/groen. De groene gebieden die de regio nog heeft dienen behouden
te blijven om de kwaliteit van het wonen op peil te houden.
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Stimuleer ondernemers welke MVO omhelsen. Stimuleer initiatieven op het gebied van
groen, natuur, maatschappij betrekken bij onderhoud van de natuur. Aandacht voor en zorg
voor ouderen. Gebruik natuurgebieden voor educatie en vermaak. Stimuleer gebruik van
Oegstgeest
biologische en ook lokale producten. Promoten van fietsroutes/wandeltochten in het groen
en daarbij bezoeken van boerderijen en afnemen beschikbare lokale producten. Stimuleer
de stad Leiden als internationale trekpleister, veel cultuur en geschiedenis aanwezig.
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest

Inventariseer de gezamenlijke problemen en zorg voor oplossingen.
Neem niet van te voren al een standpunt in.
denk regionaal maar vergeet vooral de wensen van de eigen gemeente niet
Heb vertrouwen en durf wederzijds van elkaar afhankelijk te zijn. Vergaande samenwerking
hoeft zeker niet ten koste te gaan van de zeggenschap van inwoners in hun eigen
leefomgeving.
EFFEN HET PAD OM DE NOODZAKELIJKE FUSIE VAN DE GEMEENTEN SNEL EN SOEPEL TE
LATEN PLAATSVINDEN .
Ik ben vóór het zelfstandig blijven van mijn gemeente, en tégen samenwerking met andere
gemeenten op niet-lokale onderwerpen (inkomen, internationaal gedoe enz.)

Oegstgeest ?? Gezamelijke vergaderingen ? Misschien één keer per week of één keer per maand ??
Oegstgeest Ga meer samenwerken, samen ben je sterk, trek Oegstgeest bij Leiden
Oegstgeest geen machtsspelletjes maar samenwerken
Ingewikkeld om antwoord op te geven. We kennen de gemeenteraden niet, de werking
Oegstgeest ervan ook niet, we kennen belangen niet, etc.
We hopen dat jullie op dit gebied expertise hebben.
Stop met om elkaar heen draaien en zorg dat Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest één
Oegstgeest
fusiegemeente worden.
Oegstgeest zoek het vooral in kosten efficiency en niet in aantasting van de gemeentelijke autonomie
Zou mooi zijn als Oegstgeest de bezuiniging op B+C (geen ondersteuning meer voor
muziekles) terug kan draaien.
Oegstgeest Samenwerking is goed, maar wel de zelfstandigheid behouden.
Gemeente "Groot Leiden" met deelraden Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten en
Oegstgeest
Zoeterwoude
betere fietspad/strook door Leiden. Singel is zeer gevaarlijk voor fietsende kinderen naar
Oegstgeest
school. ZEER ONVEILIG!
Oegstgeest

Probeer daar waar een efficiency-slag gemaakt kan worden samenwerking te bundelen en
Oegstgeest streef naar behoud van eigen karakter van ieder van de betrokken gemeenten.Laat niet een
gemeente de overhand krijgen bij het nemen van beslissingen die de Leidse region betreffen.
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest

Respecteren standpunt meerderheid gemeenteraad 2016 dat de gemeente zelfstandig moet
blijven. In lijn met bewonersenquête 2013.
REKENING HOUDEN MET DE BELANGEN VAN DE EIGEN GEMEENTE. Geen samenvoeging van
de gemeenten.
Het is lastig hier advies over te geven aangezien mijn gemeente (Oegstgeest) weinig
zichtbaar is en ik dus niet goed op de hoogte ben van de issues die er spelen.
Zorg voor gelijkwaardigheid van gemeenten en laat elke gemeente het eigen karakter
behouden. Zorg dat het geen groot-Leiden wordt en iedereen in de randgemeenten
bijvoorbeeld opeens betaald moet gaan parkeren.
Regionaal denken is belangrijker dan lokaal denken.
Lokale beslissingen houden vaak geen rekening met de regionale buurtgemeenten.

Samenwerken op veel gebieden ja. Maar niet centraliseren, c.q. een gemeente vormen om
Oegstgeest dan later weer over te gaan tot het creëren van deelgemeenten zoals bijvoorbeeld het geval
was in Amsterdam. Toekomstvisie 2027 zoals geschetst ziet er goed uit.
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Integreren van diensten die zonder eigenheid van de Gemeenten aan te tasten door een
overkoepelend orgaan kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor kan efficiënter worden gewerkt
Oegstgeest
en kennis worden gedeeld en kan ook kwalitatief beter personeel worden aangetrokken,
waardoor de dienstverlening aan de inwoners kan worden verbeterd.
Ongetwijfeld zullen we moeten gaan samenwerken maar laat de plaatsnamen bestaan. !!!!!!
dus b.v. plaatsnaambord wordt OEGSTGEEST gemeente LEIDEN.
Oegstgeest
Misschien kinderachtig maar na 84 jaar Oegstgeester te zijn geweest misschien begrijpelijk
voor U.
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest
Oegstgeest

Samenwerking is prima, annexatie nee! Behoud het karakter van iedere gemeente
afzonderlijk.
Stel haalbare doelen met streefdata. Communiceer dat met de inwoners.Loop niet te hard
van stapel.
Prima idee, want betere samenwerking leidt tot een betere samenleving.
Niet direct
kijk eens verder dan de neus lang is en luister ook eerst voor je gaat praten
Alleen met als doelstelling: Verbetering van onderlinge verkeersstromen; Reduceren van de
kosten m.b.t. uit te voeren gemeenschappelijke projecten, waaronder verbetering van het
klimaat: groenvoorziening en waterhuishouding, op groene wijze verwerken van huis- en
fabrieksafval.

De kwaliteit van de vakkennis in de kleinere gemeenten baart mij zorgen gezien de complexe
vraagstukken waarvoor wij in de toekomst staan. Deze complexere vraagstukken raken
Oegstgeest
meestal de gehele regio. Samenwerking in multidisciplinaire projectgroepen, zonodig
ondersteund met externe deskundigen, kan hier uitkomst bieden.
Oegstgeest

Houdt rekening met het eigene van de gemeente. Gaat het eigene verloren (Oegstgeestse
identiteit) dan verminderd de betrokkenheid en de zorg voor de eigen woonomgeving.

Samenwerken is uitstekend. Maar vermijd centraliseren en harmoniseren. Dat werkt in de
Oegstgeest hand dat inwoners zich niet meer met hun gemeente kunnen identificeren en verbonden
voelen.
Kies vanuit het algemene belang en niet vanuit een paar individuen en al zeker niet vanuit je
eigen denkraam. Raadsleden hebben de plicht vandaag de dag om niet alleen voor de eigen
gemeente te denken, maar te denken vanuit de grotere gemeenschap/gebied en de
Oegstgeest belangen die op dat niveau spelen. Dus denk niet vanuit gemeente Oegstgeest, maar vanuit
regio Oegstgeest. Uw inwoner waardeert u des te meer als u ook meedenkt in en meewerkt
aan oplossingen die voor onze hele regio van belang zijn!! Stop het kleine denken. Toon lef.
De wereld is echt groter!
Oegstgeest laten opgaan in de gemeente Leiden. Dit verhoogd kwaliteit
Oegstgeest
ambtenarenapparaat en bestuur.
Oegstgeest Kosten omlaag en in de hand houden
Oegstgeest Acteer nog veel meer samen, blijf niet klein en versnipperd.
Gaan voor de hoogste vorm van samenwerking. Alle andere vormen zijn minder effectief en
Oegstgeest
kosten onnodig veel overleg.
Behoud het eigen karakter van de gemeente. Gemeentelijke voorzieningen zo dicht mogelijk
Oegstgeest
bij huis.
Ga in open dialoog met de inwoners. Het L-750 project (naar voorbeeld van G 1000
Oegstgeest projecten elders) lijkt me een goed voorbeeld. Ook wat er in Portugal momenteel gebeurt burgerbegrotingen - lijkt me het waard om na te volgen
Wij vinden de samenwerking een positieve ontwikkeling.
Dit geeft kansen om kosten te besparen en meer efficient te werken.
Oegstgeest
Ook biedt het voordelen om gemeenschappelijke belangen makkelijker in goed overleg op te
lossen.
Oegstgeest !
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Oegstgeest Luister ook naar de wensen van de kleinere gemeenten in dit samenwerkingsverband.
Oegstgeest gemeentelijke herindeling binnen de leidse regio is het beste voor de regio
Tijd is geld, dus spijkers met koppen slaan. Er mag geen ruimte zijn voor eindeloos
Oegstgeest
gebakkelei. Voorzitterschap is een vak apart.
Oegstgeest Meer sociale huurwoningen en koopwoningen voor de lage en midden inkomens.
voorzieningen en bestemmingsplannen op elkaar afstemmen. Dus als voorbeeld niet elke
Oegstgeest
gemeente een eigen klein bedrijventerrein laten ontwikkelen.
Kom tot overtuigende besluitvorming. Indien mogelijk met 5 gemeenten, indien noodzakelijk
met minder. Belangrijk is het zetten van een overtuigende stap in de samenwerking.
Oegstgeest Kijk expliciet naar tweesporenbeleid in benadering, gemeenten die bereid zijn tot het zetten
van een grotere stap en gemeenten die daartoe niet bereid zijn/ daartoe geen mogelijkheid
zien. Laat niet de achterblijvers het tempo bepalen.
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Voorschoten samenwerken is goed,fuseren met Wassenaar is beter
Waarom staat wassenaar er niet bij ?.
Er is al een samenwerking van ambtenaren (duivenvoorde)
Voorschoten
Bewoners van Voorschoten en Wassenaar leven al veel meer samen. Een gezamenlijke
gemeente helpt echt.
Voorschoten maak een prioriteitenlijst van zaken die voor betere samenwerking noodzakelijk zijn.
Ga als gemeenten gezamenlijk kijken naar ontwikkeling bedrijfsterreinen, nieuwbouwwijken,
infrastructuur zodat niet elke gemeente afzonderlijk dit soort zaken ontwikkeld met als
Voorschoten
gevolg versnippering en teloorgang van het schaarse groene gebied. Denk na over de lange
termijn gevolgen van bebouwing en opoffering van natuur en landbouwgronden.
Ik vind dat ook gekeken moet worden naar de belangen van Leidschendam Voorburg. Zij
moeten niet geïsoleerd raken. Op zich wel heel goed dat mijn gemeente Voorschoten oog
Voorschoten
krijgt voor de regio Leiden en zich niet blind kijkt op de niet passende gemeente Wassenaar.
Deze gemeente kan geen meerwaarde geven. De regio Leiden wel
Voorschoten 100 % opkomen voor onze eigen problemen in de gemeenten
Samenwerken moet geen doel op zich zijn. Samenwerken moet zin hebben, breed gedragen
Voorschoten
worden en leiden tot kostenverlaging op elk gebied.
professionele en eerlijke dialoog, gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen duidelijk op
tafel krijgen; goed naar elkaar luisteren en samen zoeken naar de beste gezamenlijk
Voorschoten
oplossing uitgaande van de basisvisie voor de regio; burgers betrekken en hen goed
informeren over tussenfasen en ideeen.
Voorschoten

Alleen zakelijke afspraken, zoals gezamenlijke diensten m.u.v zorg dit dient zo lokaal
mogelijk plaats te vinden. Zeker geen fusie of overname met of door de gemeente Leiden.

Voorschoten Denk aan je inwoners en niet aan jullie eigen ego.
Voorschoten Voorschoten samen met Wassenaar
zorg voor gedeelde services, qua medewerkers dat functies niet dubbelop zijn en dus lasten
Voorschoten omlaag kunnen en dat je sterker kan inkopen dusbijvoorbeeld afvalverwerking door 1 bedrijf
voor de hele regio kan een betere deal zijn dan verschillende per regio.
Voorschoten Bereikbaarheid
Voorschoten fuseer!
Voorschoten Ik hoop op een goede, vruchtbare samenwerking.
Ik hoop dat de gemeente Voorschoten zelfstandig blijft en dat de gemeentelijke
Voorschoten
voorzieningen (zoals vuil ophalen en plantsoenendiensten) even goed blijven als nu.
Meeste burgers uit Voorschoten zijn voor zorg (ziekenhuizen) en voortgezet onderwijs
gericht op Leiden ipv Haagse regio.
Samenwerken in Leidse regio verdient voorkeur boven Haaglanden. Voorschoten behoort
Voorschoten
tot veiligheidsregio Hollands Midden. Samenwerking Sociale Diensten voor burgers geen
succes. Afstand te groot, regelingen gericht op het Haagse. Voorschotenaar verliest
identiteit.
Graag voor zover mogelijk de zelfstandigheid van de gemeente waarborgen, als het niet
Voorschoten
anders kan samengaan met Wassenaar.
Voorschoten bottom up!
Voorschoten Behoud van eigen identiteit
Vorming van een krachtige Leidse regio door versmelting van genoemde gemeenten ,waarbij
Voorschoten
hun dorpse karakter onverlet blijft.
Voorschoten Duidelijke en effectieve afspraken over duurzaamheid en participatie.
Bij verschillen in opvattingen duidelijk krijgen waarom een andere mening is toegedaan, met
Voorschoten name of uit eigen belang wordt gehandeld. Indien dit zo is dit dan ook kenbaar maken en
niet er om heen draaien.
Voorschoten graag transparantie over alles wat staat te gebeuren
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Voorschoten

Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten

Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten

Verzeker dat gedeelde diensten eenduidig worden aangestuurd, maak een gemeente
verantwoordelijk,en voorkom daarmee verwarring, frustratie, burn outs, en verslechterende
efficiencies.
Laat zien dat de financiele consequenties goed voor de burgers zijn.
Als men naar een fusie toe wil werken, wees daar dan transparant over en presenteer een
eenduidig plan aan gemeentes en provinsie.
Laat de belangen van de inwoners prefereren boven partijbelangen.
Deze gemeenten hebben voor bewoners geen samenhang dus samenwerking is onlogisch.
Voorschoten is gericht op Wassenaar, Den Haag, Leiden en L'dam-Voorburg. In Oegstgeest,
Leiderdorp en Zieterwoude kom ik nooit.
Geen Avalex in de Dobbewijk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Probeer eerst onderdelen aan te pakken, waarbij er door opschaling voordeel te behalen
valt zoals Openbare Ruimte. Aanpak zwerfafval en afvalinzameling kunnen bijvoorbeeld op
deze manier beter en goedkoper aangepakt worden. Probeer later past moeilijkere
onderwerpen aan te pakken.
vergroting van effectiviteit van gemeentebeleid(uitvoering), zonder eigen identiteit van
afzonderlijke gemeente te verliezen
over de gemeente grenzen kijken naar elkaar belang en die van de inwoners
Onderhoud aan de infrastructuur, veeeel meer efficiency op inzetten van gemeentekijke
diensten, onderhoud aan boomgroei, vuilafvoer naar grondstofverzameling brengen, van
ambtenarij naar gastvrijheid en hulpvaardigheid

Voorschoten Maak van Voorschoten en Wassenaar één gemeente. Eén uitvoerend bedrijf hebben we al.
Voorschoten Goed samenwerken met behoud van eigen identiteit en kosten in de hand houden.
Voorschoten Veel succes, zorg dat de gemeenten hun eigen identiteit blijven behouden
Laat Voorschoten de verkering met Wassenaar opzeggen en niet zo dwarsliggen voor die
Voorschoten
verbinding tussen de A4 en de A44.
Het spanningsveld tussen de kleinere gemeenten die hun identiteit willen verdedigen en het
'grote Leiden', dat de meeste zeggenschap claimt, draagt zeker niet bij aan een beter leef- ,
woon- en werk-klimaat in de regio. Er is bijvoorbeeld geen enkele aansluiting op
wegennetten voorbij de gemeente-grenzen: 'Not my problem.....'
Voorschoten Daarnaast heb ik sterk de indruk dat er een gebrek is aan 'brainpower' bij de gemeentelijke
organisatie(s). Besluiten en realisaties nemen jaren in beslag (en niet alleen door
zorgvuldigheid....). Oplossingen zijn tijdelijk en/of suboptimaal en/of te lokaal.
Ik verwacht dat een regionale aanpak extreem lastig is, met de huidige capaciteiten van de
gemeenten. Het blijft behelpen.....
Voorschoten Vermijdt en voorkom een "zij en wij-cultuur".
Voor samenwerking kan voor Voorschoten beter meer contact worden gezocht met
Wassenaar. Hoewel beide dorpen fysiek ver van dlkaar lijken te liggen, maken de
Voorschoten gelijkaardige bevolkingssamenstelling en de homogene verwachtingen van inwoners t.a.v.
het openbaar bestuur een dergelijke samenwerking logischer dan een samenwerking met vooral - Leiden.
Voorschoten Behoud van eigen karakter per gemeente.
Voorschoten Geen idee
Voorschoten Versterk de samenwerking met respect voor de plaatselijke identiteit en kracht.
Ik begrijp dat de gemeente Voorschoten ook al samenwerkt met Wassenaar, dus is deze
Voorschoten
vragenlijst verwarrend... wat gebeurd er allemaal....
Voorschoten Samenwerking op (jeugd)Zorg is belangrijk en kan verbeterd.
Voorschoten dat Voorschoten 100 procent z'n eigen karakter behoudt.
Als het alleen bij samenwerking blijft is het prima. Maar kijk uit voor verdere stappen. Blijf
Voorschoten
zelfstandig.
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Voorschoten een goede en vruchtbare samenwerking tot stand brengen
Voorschoten Maak er niet voor de inwoners een 'bij u, over u, zonder u' van.
Zeker voor Voorschoten zou het heel fijn zijn als ze kan leren/gebruik maken van andere
gemeenten en als Voorschoten zo haar bestuurlijke kwaliteit en deskundigheid zou kunnen
verbeteren. Voorschoten is niet capabel om grote problemen aan te pakken. Voorschoten
mist het vermogen om als gemeente zich te laten versterken door inzicht van inwoners en
burgers van Voorschoten. Dat levert veel gemiste kansen en veel verloren energie op. Ik
Voorschoten
denk dat Voorschoten van Leiden kan leren op dat gebied. Ik denk dan aan zaken als
Stadslab Leiden en het Singelpark. Ik denk dat we in deze tijd met zaken te maken hebben
die een dorp overstijgen en dat het ambtenaren apparaat van een dorp niet meer
toereikend is om alle zaken die zich voordoen aan te pakken. Daarvoor is in een kleine
gemeente te weinig capaciteit in volume en deskundigheid bij het ambtenaren apparaat.
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten

Zorg dat goede lokale voorzieningen (winkelcentrum Adegeest, bibliotheek Voorschoten,
b+c Wagnerlaan, Filmtheater Voorschoten) behouden blijven.
Houd rekening met de inwoners en probeer niet je zin door te drijven tegen de wens van de
bewoners in. Los problemen gezamenlijk op en gooi deze niet bij een buurgemeente over de
schutting (bijv. Rijnlandroute)
In het proces naar betere samenwerking zullen zich zeker dilemma's voordoen. Wees
daarover transparant en betrek de burger vooraf bij moeilijke keuzen.
s.v.p. geen grote onpersoonlijke fusiegemeente
Voorschoten zou zich moeten richten op Wassenaar

nit opgaan in gemeente leiden. voorschoten zou dan niet zo'n afgelegen wijk worden als
Voorschoten stevenshof en navenant worden behandeld door de gemeente leiden. Samen gaan met
wassenaar en eventueel voorburg/Leidschendam heeft uitdrukkelijk de voorkeur.
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten

zoveel mogelijk eerlijke verdeling van de baten en lasten met een goede onderbouwing van
de gevolgde gedragslijn
sturen op kostenbeheersing
Stap over je eigen schaduw (zowel van eigen gemeente als het individuele eigen ego).
Verbind consequenties aan slecht functionerende ambtenaren/bestuurder
Durf keuzes te maken, verandering is voor iedereen lastig, maar van pappen en nathouden is
nog nooit iemand beter geworden
Kijk goed naar onderwijs, een veel vergeten aspect!
behoudt de indentiteit van de dorpen, geen mega samenwerking dat heeft nog nooit goed
gefunctioneerd
Zorgen dat de zorg en ogeving goed blijft
Bedenk dat samenwerking een doel is om te komen tot optimaal bestuur, geen doel in
zichzelf. Heb oog voor beheersbaarheid van processen en de menselijke maat. Voorkom
anonimiteit; zorg dat medewerkers weten voor wie ze werken.
We are happy to assist, but as many inhabitants are not naitive Dutch speakers, an english
version would be good.

Goed samenwerken vooral over echt belangrijke dingen zoals het milieu, niet over de kleine
Voorschoten dingen zoals bv verenigingen. Hecht belang aan behoud van eigen identiteit, Voorschoten is
een leuk dorp, denk dat het minder wordt als het een wijkje van Leiden word.
Voorschoten Advies prima,samenvoegen nee.
Voorschoten dat de gemeente op zijn eigen benen blijft staan.
Voorschoten let op werkgelegenheid en ruimte voor de steeds groter wordende groep ZZPérs
- thematisch aanpakken
Voorschoten - lokale experts betrekken, bijvoorbeeld door expertgroepen te formeren
- niet te veel plannen/problemen/thema's tegelijk aanapakken
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afspraken maken over betere samenwerking: "samen sterk" is een lovenswaardig streven.
Echter, de indruk ontstaat natuurlijk dat in het kader van efficiency hier eerder een
kwantitatieve slag (want "efficiënt" kan ook worden vertaald met "kostenbesparend" -dus
Voorschoten kwantitatieve verbetering ipv kwalitatieve vooruitgang). Wees duidelijk over wat er precies
wordt beoogd. De indruk wordt nu gewekt dat er uitsluitend over de verbetering van
kwaliteit wordt gecommuniceerd en dat er "dus" mogelijk een "verborgen" agenda ten
grondslag ligt.
Inventariseer als eerste op welke terreinen er een noodzaak blijkt voor die betere
Voorschoten samenwerking. Maak goede afspraken over proces, voorkom dat de grootste gemeente ook
de meeste zeggenschap in dat proces krijgt/pakt.
Voorschoten De bewoners betrekken bij grote veranderingen
Er zou één agendapunt met stip bovenaan moeten staan: de bereikbaarheid van de regio.
De totale "clusterfuck" die zich _iedere ochtend_ voltrekt rondom het éénbaansweggetjemet-ophaalbrug genaamd Europasteegje (of -weg, daar wil ik even vanaf zijn), waarmee de
_hele_ regio aan de A4 en daarmee aan de rest van Nederland gekoppeld is, valt echt met
Voorschoten
geen pen te beschrijven en is een ronduit een blamage. Leiden moet zijn regionale functie
pakken en dit oplossen, in plaats van de boel om te draaien en te kijken of ze hun verkeer
niet via omliggende kleinere gemeentes kunnen afvoeren - en daarbij terloops allerlei
voorzieningen zoals golfbanen, zwembaden en manege's van die gemeentes te vernielen.

Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten

Voorschoten

Voorschoten

zoek daadwerkelijk naar de kansen om 1+1 meer dan 2 te laten zijn. zoek naar efficiency
slagen binnen het ambtenaren bestel. de Kleinere gemeentes kunnen mogelijk samen tot
één geheel kunnen worden gevormd naast Leiden; dan is de dominantie van de grote
gemeente leiden te hanteren.
Leiden kan de kleinere gemeenten helpen professioneler te worden
groot denken, algemeen belang voorop, over de gemeentegrenzen heen kunnen kijken,
incompetente bestuurders ontslaan zoals in een bedrijf.
Neem de belangrijkste en meest ingrijpende beslissingen op in een referendum.
1 lijn/beleid op gebied van wet en regelgeving : Participatiewet, WMO W&I en
schuldhulpverleniing.
Sluit aan bij 1 landelijk beleid m.b.t. welzijn en veiligheid; Denk aan samengestelde gezinnen
waarvan de ouders in verschillende woonplaatsen wonen en daaardoor met verschillende
beleidsregels/procedures te maken hebben= niet handig
Luister naar elkaar.

Graag een goede samenwerking en goede communicatie. Geen populistische maatregelen.
Voorschoten Niemand buiten de boot laten vallen. Geen dure bureaus inhuren. Empathie voor burgers
(gemeenteraadsleden zijn toch ook zelf burgers! 😀) en vooral positief zijn en blijven. Succes!
Als het gaat om samenwerking, dan graag SAMEN werking. Niet de situatie dat de
stadsproblemen worden afgewenteld op de regio onder de noemer "solidariteit". Daarbij
Voorschoten wel de optimistische verwachting dat het samenwerking en het verantwoording afleggen in
een groter verband de invloed van particuliere plaatselijke belangen in de gemeentepolitiek
iets meer aan banden zal leggen.
Ben ontzettend bang dat ons pittoreske dorp Voorschoten zijn zelfstandigheid moet
Voorschoten
inleveren,en we onze vrijheid kwijt zijn,wat heel kwalijk zou zijn .
Een van de op te lossen problemen in onze Leidse regio is het fileprobleem bij de
Voorschoten
Lammeschansbrug.

Burgerpanel Leidse Regio - peiling februari 2017 gegeven adviezen

33 van 55

Gegeven adviezen aan de gemeenteraden
alle antwoorden op de open vragen

Voorschoten

Voorschoten

Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten

Maak persoonlijk kennis met de andere gemeenten op uw expertisegebied, creeer een
communicatiestructuur met korte lijnen en ruimte om relevante informatie uit te wisselen,
hanteer de principes van Covey; Effectief Leiderschap.
Neem regelmatig even afstand van uw eigen belangen en kijk naar gemeenschappelijke
belangen en de zwaarte van de belangen van andere gemeenten.
Laat belangrijke projecten als een nieuwe ijsbaan/zwembadcomplex niet stranden op een
financieringsprobleem, maar overtuig andere omliggende gemeenten bij te dragen. Ook in
andere omringende gemeenten leven belangen die samenvallen met de gemeenschappelijke
belangen van deze regionale samenwerking.
Wij wensen iedereen, die zich inzet voor de toekomstige verbeteringen in
samenwerkingsverbanden, veel wijsheid toe.
zorgen dat binnen de kortste keren een goed verkeersdoorstroom en -afwikkelingsplan
wordt gemaakt in de regio (problemen Voorschotenseweg, Lammenschansplein,Stierenbrug,
Churcilllaan e.d.) en ook wordt uitgevoerd.
Voorschoten dient zo snel mogelijk met de gemeente Wassenaar te fuseren. Zo kan
Wassenaar bij Den Haag wegblijven en Voorschoten bij Leiden. Samen maken Voorschoten
en Wassenaar nog een kans om enige zelfstandigheid te behouden. Dit geneuzel in de Leidse
regio is verspilling van gemeenschapsgeld.
Gemeenten moeten zelfstandig blijven.
Wellicht is het een goed idee om in het samenwerkingsverband buurtvertegenwoordigers te
betrekken. Zo kan iedere gemeente per wijk/buurt een of meerdere
buurtvertegenwoordigers naar voren schuiven die de plaatselijke uitdagingen aan de orde
brengt.
Behoud groen zoveel mogelijk
Geen behoefte om samenwerking met de Leidse regio.
De samenwerking van Voorschoten met Wassenaar en Leidsendam is ook geen succes!

Als jullie dit gaan doen om kosten te besparen, communiceer er dan ook zo over en probeer
het niet te verkopen als een verbetering. Die kan dan namelijk alleen maar tegenvallen.
Voorschoten Het idee schrikt wat af, omdat er misschien wel een idee achter zit van in de toekomst
samen opgaan in 1 grotere gemeenste (zoals bijvoorbeeld in Alphen gebeurd is). Dat zullen
weinig voorschotenaren willen.
Voorschoten Betere communicatie en ga naar de inwoners toe ga vragen wat ze willen.
fuseren van de gemeenten lijkt een voorwaarde voor het kunnen aantrekken en betalen van
Voorschoten
prossionele bestuurders
Wel strategische samenwerking, geen gemeentelijke fusies. Vooral het belang van (meer)
groen benadrukken, niet volbouwen.
Voorschoten
Gemeentelijke diensten dichtbij de bewoners, dus in de plaats zelf blijven houden: niet je
paspoort in een andere gemeente ophalen!
Voorschoten wel samenwerken, niet fuseren!
Voorschoten liever met wassenaar en Leidschendam.
Ik denk dat er binnen de Leidse regio heel veel uitdagingen zijn, maar ook veel kansen liggen,
die moeten en kunnen worden opgepakt. Daarvoor is er, gezien mijn ervaring, wel een
daadkrachtig en deskundig centraal bestuur nodig met daadwerkelijke macht, zodat er voor
Voorschoten alle betrokkenen (inwoners en plaatsen) een optimaal resultaat wordt behaald. Daar
ontbreekt het op dit moment helaas aan.
Qua inwoneraantal heeft de regio denk ik wel een prima basis voor een daadkrachtig
bestuur.
Grote Aandacht voor duurzaamheid en oplossingen voor eenzaamheid van mensen die het
Voorschoten
betreft
Voorschoten Geen mening. Om een goed advies te geven moet ik mij beter in de materie verdiepen.
Voorschoten Leer van elkaar
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Liever zie ik de Gemeente Voorschoten hechter samenwerken met de Gemeente Wassenaar.
Qua mentaliteit, cultuur, dorpsidentiteit, inwonersaantal en politieke samenstelling kunnen
die een veel vruchtbaardere samenwerking, op voet van gelijkheid en lotsverbondenheid
Voorschoten bewerkstelligen. Leiden is een behoorlijk grote stad, en past niet bij Voorschoten.
Voorschoten moet ervoor waken op te gaan in grote, stedelijke verbanden waardoor het zijn
identiteit en dorpse aard (of wat daar nog van over is) verliest. Ik voorzie namelijk dat deze
samenwerkingsplannen met de regio Leiden zal uitmonden in een gemeentelijke versmelting.
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten

Voorschoten

Snelle besluitvorming is nodig. Belangrijke zaken duren te lang voordat zij daadwerkelijk
worden aangepakt.
samenwerking lijkt mij goed, ik ben een tegenstander van fusie
Actief samenwerken maar wel met behoud van eigen specifieke kenmerken van elke
gemeente
samenwerken en daardoorkostenbesparingen
Er zijn meer oplossingen dan gemeentelijke herindeling. En bij herindeling zijn er meer
alternatieven dan alleen binnen de Leidse regio.
Mevrouw, mijne heren,
hierbij staccato enkele suggesties en opmerkingen over Toekomstvisie Leidse regio
op zich lezenswaardig verhaal wat erg veel aanstipt
procesgang: erg grote aanloop en beperkte sprong ( wat heeft dit direct en indirect gekost?)
goede beschrijvingen van gemeente en thematiek, wel erg veel open ambities, die niet erg
concreet worden maar velen zich in zullen herkennen
ademt sterke oriëntatie uit gericht op publiek bestel samenwerking
de vele deelambities op vele thema's zullen zeker in de uitwerking van invloed zijn op elkaar
tijdlijn van 10 jaar is niet overal even helder aan te verbinden
te sterk uitgegaan van bestaande kwaliteiten versterken: zie fietswiel met lange en korte
spaken, als de lange nog langer worden, zullen de kortere nog meer vertraging in de
beweging. Dus aandacht voor grens stellende mindere kwaliteiten is ook voor sterke
kwaliteiten uitgroei relevant. Voorbeeld: onderwijs bestel, imago etc.
Verenig krachten en stimuleer dwarsverbanden: zeker relevant in algemene zin maar niet
overall zaligmakend: waar wel en waar / wanneer niet relevant?
Ik mis: ontwikkeling nieuwe kern kwaliteiten 2027
Streven naar karaktervolle groei moet zijn karaktervolle ontwikkeling ( groei is meer van het
zelfde kwantiteit terwijl ontwikkeling meer en beter is: kwaliteit en kwantiteit)
Diverse ambities (te veel en te weinig operationeel en te weinig selectief getoetst op
haalbaarheid en neveneffecten / verstoring)
Burgerinbreng en burgerparticipatie worden sterk met de pen bepleit maar in de praktijk en
in 7 uitgangspunten komt het niet terug: aandacht voor directe democratie, nieuwe
verhoudingen: zie ook
http://www.beleidsonderzoekonline.nl/tijdschrift/bso/2016/11/BO_22133550_2016_000_010_001
De regio als proeftuin ontbreekt ambitie en visie op: zeker ook experimenteren met
bestuurlijke vernieuwing kan het verschil maken.
Onderscheid vanuit burgerperspectief op buurt en regio niveau is aangestipt maar wordt
niet verder uitgewerkt en ingevuld
Kortom: mooie aanzet voor bestuurlijke samenwerking die nuttig en nodig is op onderdelen,
wel enorme aanloop, maar nu invullen en waarmaken: de aanloop telt niet als de sprong
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Maak een keuze waar je als Voorschoten bij wilt horen.
Huidige lappendeken aan samenwerkingsverbanden op diverse thema's levert op den duur
geen robuust systeem op, is heel onhandig.
Wat mij betreft richten op de Leidse regio, daar valt de meeste meerwaarde te halen.
Dat biedt in economisch opzicht en qua voorzieningen veel meer kansen dan
Voorschoten Wassenaar/Leidschendam.
Wassenaar lijkt misschien qua karakter wat meer op Voorschoten dan Leiden doet, maar
heeft Voorschoten eigenlijk niet zo heel veel te bieden. Zorg wel dat, ook al ga je fuseren, je
in Voorschoten je dorpse karakter behoudt qua verenigingsleven, etc. En dat je zorgt dat
niet alles volgebouwd wordt. Wees zuinig op je groen.
Succes!
laat men er eerst maar eens goed over nadenken of en/of het niet beter is dat Voorschoen
Voorschoten
zich gaar orrienteren op Wassenaar en Leidschendam
Voorschoten Vergeet niet dat elke gemeente zijn eigen karakter heeft, laat dat in tact.
Voorschoten mijn voorkeur gaat uit naar samenweking met Wassenaar en Voorburg/Leidschendam
Voorschoten not
Ik ben zeer tegen samenwerking in de Leidse regio. Voorschoten moet meer samenwerken
met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Leiden is al tientallen jaren een slecht
Voorschoten
bestuurde gemeente en van een te grootte omvang om gelijkwaardig mee te kunnen
samenwerken. NIET DOEN dus.
Een goed overleg is nooit verkeerd, ik vertel eigenlijk niets nieuws, houd altijd een deur open
Voorschoten
om te kunnen communiceren
Voorschoten niet doen met Leiden nooit.
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1. In de Z-card wordt gesproken over karaktervolle groei. Maak van het woord 'groei' 'bloei'.
2. Verschraling van gemeentelijke voorzieningen door de samenwerking moet absoluut
worden vermeden. Iemand met een wmo-aanvraag moet hiervoor niet naar gemeente a
moeten terwijl deze in b woont.
2. Goede wmo-voorzieningen vind ik erg belangrijk, dit gaat over de waardigheid van
mensen.
3. Het thema duurzaamheid is het makkelijkste te bereiken, dat gaat puur om wilskracht.
Investeren in goed, co2-neutraal openbaar vervoer, gebruik maken van natuurlijke
energiebronnen (bij bedrijven en nieuwbouw moet dat de nieuwe standaard zijn) en bij
nieuwbouw of opknap-projecten ver vooruit kijken, zodat er als vanzelf een lommerrijke
leefomgeving ontstaat. Het verschilt nu teveel per buurt (doorgaans hebben dure buurten
mooi groen en arbeiderswijken schale struikjes)
4. Bij het betrekken van burgers is het belangrijk de drempel laag te houden. Ik zou niet naar
een bijeenkomst gaan om hierover te praten, maar een enquete als dit is perfect
5. Betaalbare woningen is een knelpunt, in de hele Leidse regio. Een eensgezinswoning rond
Voorschoten de 500 euro huur is niet te krijgen. Eveneens een probleem: als je een eensgezinswoning wilt
betrekken moet je al een kind hebben, maar ik wil pas een kind als ik in het juiste huis zit.
6. Mbt bereikbaarheid vooral voor Leiden binnenstad advies: maak het grootste deel
autovrij. Parkeerterreinen kunnen fantastische terrassen worden (in de zomer een plekje op
een Leids terras in de zon vinden is een hele opgave) of prettig groen om te vertoeven. Voor
een klein bedrag of gratis (met winkelwagentjes-systeem) fietsen te huur, eco tuktuks,
groene (shuttle)bus... Als het in studenten steden als Gent/Arhus kan, kan het in Leiden ook.
En tegelijk werk je aan duurzaamheid.
7. Nog een tip voor Leiden: pak in hemelsnaam de Steenstraat aan - onder mijn kringen
beter bekend als de gazastrook. Het is het eerste wat mensen zien van Leiden als ze
aankomen op CS. In Gent geldt een zeer streng beleid mbt uithangborden, gevels en
reclame. Leiden heeft net zo'n mooie binnenstad, alleen zie je dat vaak niet door alle
tierelantijnen. Breng het karakter weer terug.
8. Gemeente Voorschoten heeft er een flink potje van gemaakt. Stop met al die
grootheidswaanzin van megalomane bouwprojecten. Zorg goed voor alles wat er al is en
maak dat stapje voor stapje mooier en beter: lommerrijker, co2neutraal, goede wmo
Triest had een welvarende gemeente kunnen zijn. Blijf zelfstandig en ruim eerst zelf de troep
Voorschoten op
Geen achterkamertjes politiek meer, wees openlijk. Bestuur kent geen huishoudboekje !!!
Probeer goed samen te werken en kijk vooral naar de problemen die middel van
samenwerking verbanden tot een aan vaarbare en oplossing kunnen komen
Wel samenwerken maar wel eigen identiteit behouden, niet alles naar de grootste
Voorschoten
gemeente.
Leer van elkaar, en kijk bij welke gemeente de verschillende gemeentelijke
verantwoordelijkheden zoals vuilophaal, groenvoorziening enz. beter georganiseerd is en
Voorschoten leer daarvan. Luister ook naar de inwoners zodat je toch een eigen identiteit behoud.
Grensoverschrijdende verantwoordelijkheden zoals openbaar vervoer beter op elkaar
afstemmen.
Voorschoten

dat samenwerken niet zal gaan lukken...ikzelf ben gemeente ambtenaar bij de gemeente
Voorschoten Leiden en die hebben een samenwerkingsverband met Leiderdorp sinds afgelopen jaar en
dat loopt zeer stroef, moeizaam, omdat we toch elkaar beschouwen als aparte eilandjes.
Voorschoten snelle en goede besluitvorming en daadkracht bij de uitvoering ervan.
Voorschoten Laat Voorschoten haar eigen karakter bewaren !!!!
Voorschoten Nog beter naar de mening van de inwoners m.n. Voorschoten luisteren
Denk eens aan de gezamenlijke belangen op het gebied van bereikbaarheid en doorstroming
Voorschoten
verkeer: Voorschoterweg, churchillaan..
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Laat geld niet de belangrijkste drijfveer zijn en luister naar de meningen en de initiatieven
van de bewoners en wees transparant en integer.
Bereiken van win-win-win-win-win-resultaten.
Voorschoten
Speciale aandacht voor energiebesparing en klimaatverbetering.
Voorschoten

Voorschoten Ik vind dat de gemeente voorschoten zich moet focussen op samenwerking met Wassenaar

Voorschoten

Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten

Voorschoten

Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten

Sportverenigingen hebben een zeer grote functie binnen een gemeente. Voorschoten mag
zeker veel meer aandacht aan sport gaan schenken, want aan die organisaties wordt al
jarenlang geen aandacht gegeven. En dat terwijl we een flink aandeel hebben in de
ontwikkeling en opvang van de jeugd in de gemeente. Vanuit de gemeente is, vooral inzake
de binnensport, geen of nauwelijks aandacht.
streef naar verbetering van de samenwerking waar de hele regio (en dus ook Voorschoten)
van profiteert. Zet niet de eigen gemeentebelangen voorop.
Samenwerken oké, annexeren NEE
leiden is een arme gemeente en gaat gebruik maken van grond (huizen bouw) Zoeterwoude
en voorschoten. financiele voordeel van de gemeente om haar heen.
Inpassing Rijnlandroute zuinig met landschap.
Afvalbrengstation gezamenlijk oppakken.
het zou prettig zijn als gemeenten elkaar in intervisie bezoeken beter leren kennen en hun
krachtige punten gebruiken om de zwakke punten van andere gemeenten te verbeteren.
Voorschoten is de afgelopen jaren afgezakt naar een soort derde wereld bestuur. Een kennisen intergriteitsimpuls is dringend gewenst
Investeren in de kwaliteit van het gemeentelijk (ambtelijk) apparaat. Reageren op verzoeken
van de bewoners, gemaakte afspraken met Vereniging Van Eigenaren (VVE's) nakomen,
ofwel geen radiostiltes betrachten!
Fuseren! Bijv. een gemeente als Zoeterwoude lijkt me te klein om middelen efficiënt in te
zitten.
Ik denk dat het niet ander kan
Besteedt aandacht aan de professionalisering van het financieel beleid en het beheer van de
begroting.
Laat de groten niet hun wil opleggen aan de kleine gemeenten.
geen megalomane projecten om te "concurreren"met andere gemeenten;
met alle gemeente door een deur kunnen
Betrek waar mogelijk de kennis en ervaring van bewoners. Er kan makkelijk een goed beeld
worden gevormd van bewoners en hun banen en expertise. Nodig mensen gericht uit om
mee te denken en mee te helpen.
Deze regio moet geen volgebouwde steen hoop gaat worden alles gaat tenkoste van schaars
groen. Hoed u voor winst bejag van projectontwikkelaars !

Zoek via een goed SWOT analyse waar de mogelijkheden liggen om elkaar en de regio te
versterken en het voorzieningeniveau in iedere gemeente op een zo hoog mogelijk peil te
houden. Zoek daarbij ook naar efficiency in het uitvoeren van gemeentelijke taken door
optimalisatie en gebruik makend van elkaars ervaring en deskundigheid. Samenwerking zou
Voorschoten moeten leiden naar toegevoegde waarde voor iedere gemeente. Ontwikkel een
gezamenlijke toekomstvisie voor de regio gebaseerd op realistische en haalbare
doelstellingen om de regio interessant te maken en te houden voor burgers, ondernemingen
en instellingen. Deze regio heeft al veel te bieden, maar probeer bij te blijven bij de
maatschappelijke ontwikkelingen die een mogelijke bedreiging vormen.
Behoud van autonomie van eigen gemeente. Elke gemeente moet voor zijn eigen problemen
en bijbehorende kosten opdraaien.
Het beter op elkaar afstemmen van stoplichten, voor een betere doorstroming, met name
Voorschoten
vanuit Voorschoten richting Leiden!
Voorschoten
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Wat betreft klimaatbeleid is er in Voorschoten nog en hoop te verbeteren, hierop is
Voorschoten samenwerking noodzakelijk. Het tekort aan betaalbare woningen is ook een probleem in de
regio. Als samenwerking de kwaliteit van bestuur verhoogt, heeft dit mijn voorkeur.
Voorschoten

Voorschoten

Voorschoten

Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten

Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten

Geef uw zelfstandigheid niet uit handen omdat het in groter verband beter zal gaan! Kies
voor economische verbeteringen.
Laat Voorschoten de samenwerking met Wassenaar en Voorburg-Leidschendam
intensiveren cq een fusie voorbereiden om zo in een meer homogene bevolkingsgroep qua
inkomen en opleidingsniveau tot haar recht te komen in plaats van gedomineerd te worden
door het grote Leiden.
Benoem als eerste die zaken die voor ons gezamenlijk van belang zijn . Bepaal daarvoor een
te volgen aanpak
Kijk pas als tweede naar te behalen schaalvoordelen
Oog en oor hebben voor initiatieven en ideen vanuit de burgerij. Los van eventuele
regelgeving.
'Out of the box' durven denken ten behoeve van de rechtstreekse democratie
Zorg ervoor dat het gemeentebestuur niet te ver af komt te staan van de inwoners van de
gemeente.
bevorderen van cohesie en participatie in wijken en buurten gezamenlijk als prioriteit
stimuleren, om polarisatie tegen te gaan.
Veel inwoners hebben hoge opleiding, interessante experstise en motivatie om samen te
werken aan betere samenleving. Organizeer lokale groepen van mensen om de lokale
problemen te discussieren en advies aan de gemeente te geven, een soort Raad van de
Buurt in elke buurt.
Afspraken die gemaakt worden ook nakomen .
Administratieve en financiële zaken efficiënt stroomlijnen en kosten verlagend maken.
Voldoende groenvoorzieningen en recreatieve mogelijkheden daarvan bevorderen.

Voorschoten Er is meer dan alleen een Leidse regio!
het goed aansturen van de zeggenschap binnen de samenwerking is cruciaal.
Samenwerkingsverbanden zijn lastig stuurbaar en controleerbaar in een gemeentelijke
Voorschoten democratie omdat ze hier buiten vallen. Vgl het samenwerkingsverband van Voorschoten
met Leidschendam-Voorburg op uitkeringen. Wei heeft hier nu echt sturing op? De
gemeenteraad van Voorschoten onvoldoende.
Samenwerking moet leiden tot sociale/maatschappelijk verbetering(en)! Samenwerking
Voorschoten hoeft niet per se 'goedkoper' te worden. In het algemeen zou de 'kwaliteit' van de
gemeentelijke dienstverlening(en) in de toekomst beter kunnen.
Samenwerken op punten, waarbij de individuele karaktereigenschappen niet behoeven te
Voorschoten
worden aangetast. Overigens: waar is Wassenaar?
Mijn voorkeur is Voorschoten samen met Wassenaar, kompact ,overzichtelijk.
Voorschoten
De leidse regio voelt afstandelijk aan.
Samenwerken over de partijpolitiek heen.
Geen achterkamertjesafspraken van de zelfde partijen uit verschillende gemeenten.
Daadkrachtig met concrete plannen komen en niet van die vage beleidsstukken voor de
Voorschoten bureaula.
Financiele onderbouwing van de plannen.
Keuzes voor de bewoners middels referanda op basis van duidelijke gevolgen zowel
financieel als maatschappelijk.
Voorschoten inventariseer eerst wat er al goed gaat! vraag je af wat je belang is.
De 7 genoemde thema's spreken mij allemaal niet aan. Voor de samenwerking geldt voor
Voorschoten mij, lokaal wat lokaal kan! Bestuur dicht bij de inwoners is van belang. Daar waar het echt
nodig is, wel regionaal afspraken maken, zoals op het gebied van verkeer!
Voorschoten Niet verder met Leiden, die zit ons al 80 jaar dwars met het verkeersbeleid
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centrumgemeente: zet niet in op fusie met de kleinere randgemeenten.
randgemeenten: besef dat uw inwoners vaak profijt hebben van de centrumgemeente.
mijn advies is stop deze onzin want u heeft allang besloten en wil slechts voor de bühne
Voorschoten doen alsof alles nog mogelijk is. Zoals het altijd gaat in de schijndemocratieen in europa en
met name Nederland
Voorschoten

Onderzoek eerst de sterke punten van de gemeenten, benoem ze als comlementair aan
elkaar. Benoem daarna de behoeften van alle gemeente en stel een top 5 per gemeente op.
Maak afspraken en een uitvoerbaar plan waarin de top 5 van alle gemeenten kan worden
Voorschoten
afgehandeld in een periode van twee jaar. Wees gezond ambitieus zonder daar de burgers
en de kosten voor te benadelen. De verbindingsader tussen de gemeenten is water.
Onderzoek of dit beter benut kan worden en of er beter kan worden samengewerkt.
Zie de gemeenteraad als een gezin. Wees zuinig, respecteer elkaar, kijk van te voren wat
haalbaar is en blijf jezelf.
Voorschoten rekening houden met de opvattingen van de inwoners
Voorschoten

Vooral logistiek in en om Leiden samen oppakken (verbinding a4-a44). Samenwerking moet
een toegevoegde waarde hebben, door bijvoorbeeld meer te richten op lange termijn
Voorschoten
toekomstplannen, en niet alleen kostenbesparing op korte termijn. Hierin mag nagedacht
worden over een voorbeeldfunctie tav samenwerking (bijvoorbeeld tav milieu)

Voorschoten

Voorschoten
Voorschoten

Voorschoten

Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten

Voorschoten

Samenwerking kan voordeel opleveren op verschillende vlakken, bijv. op het gebied van
kostenbeheersing. Ik hoop alleen niet dat de heilloze weg van de fusie wordt ingeslagen. Als
groot voordeel van fusie wordt nl. ook altijd gezegd dat het er goedkoper op wordt. Dat is
volgens mij een fabel. Dus geen fusie!
*Kosten laag en betaalbaar houden voor de inwoners. *Wegen goed op tijd strooien tijdens
de Winter. *Eigen inwoners eerst helpen. *Snellere aktie ondernemen met
misdrijven/vandalisme etc.
Waarom zou je het doen? Welk probleem los je op? Stel jezelf de 5 times Why vraag of je dit
echt wilt!!
Pak het verkeersprobleem gezamelijk aan thv zwembad de Vliet. In de spits kunnen 2 auto`s
vanuit Voorschoten richting Leiden/Zoeterwoude en A4 doorrijden. Maak extra brug naast
Lammebrug, of gebruik tegengestelde weg extra in spits.
Dus ochtend 2 rijstroken richting A4 en 1 rijstrook richting Voorschoten. Avondspits
tegenover gestelde gebruiken.
verhogen van bestuurlijke kwaliteit kan indien er een bestuur komt voor nu nog alle
gemeenten.
Ik ben een groot voorstander van een fusie met Wassenaar (en eventueel met
Leidschendam-Voorburg), Voorschoten past beter in de regio Haaglanden.
Behoud eigen lokale gemeente en voorzieningen. Een ramp bijvoorbeeld als voorzieningen
van Voorschoten naar Leiden toe verhuizen
de bereikbaarheid binnen de gemeenten aanpakken. Vanuit Voorschoten zijn de
ziekenhuizen in de regio al moeilijk te bereiken met OV en auto en in de spits is het helemaal
een ramp. Zelfs ambulances hebben moeite met doorkomen
Alsnog een doordachte tracéwijziging en uitvoeringswijze van een Rijnland route.
Alsnog een Rijn Gouwe Lijn met een boortunnel door Leiden.
Leids parkeerbeleid
Bereikbaarheid voor varende passanten van het Voorschotense centrum

zorg voor betaalbare koopwoningen, ook voor de jonge mensen!en Betaalbaar is, woningen
Voorschoten die je kan kopen voor onder de 200000 waar ze een gezinnetje kunnen stichten.
betaalbare huurwoningen voor mensen die niet willen kopen, maar veilig willen huren
Voorschoten

Stap over (oude) vooroordelen heen, ga met een open vizier de gesprekken in en kijk naar
de voordelen die een betere samenwerking kan bieden.
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De gang naar gemeentelijke overheden laagdrempelig houden en de zorg als AWBZ op
niveau te houden zodat zorg en welzijn aan iedereen verleent kan worden.
Minder dubbele bodems dus eerlijk zijn naar de burgers. Kijken naar de faciliteiten die veel
geld kosten en daarop besparen. Ik vraag met al jaren af waarom er geen brandweerkazerne
staat op de Papelaan tussen Wassenaar en Voorschoten. Zijn er calamiteiten in Wassenaar
Voorschoten
gaan ze linksaf en zijn er calamiteiten in Voorschoten gaan ze rechtsaf. Dit bespaart een
complete brandweerkarzerne die voor beide gemeenten miljoenen kost. Zo zijn er nog veel
meer dingen te bedenken.
Voorschoten

Voorschoten

samenwerking is wat anders dan samengaan. zoek vooral de win/win mogelijkheden.
Vooral beleid ontwikkelen e.d. kan efficiënter, niet iedereen zijn eigen politieke issues.

Voorschoten

Beheersbaar houden van de financiën
Blijven zorgen voor EEN goed loket voor de bewoners

Focus op beperkt aantal onderwerpen die gecoördineerde aanpak vereisen, voorkom het
creëren van een nieuwe bestuurlijke en ambtelijke structuur die een eigen agenda
Voorschoten formuleert en invult. Maak gebruik van bij de gemeenten aanwezige kwaliteiten om tot
resultaten te komen (netwerk-organisatie) en verspil geen tijd en geld aan het opbouwen
van nieuwe vehikels (uitvoeringsorganisatie) en nieuwe structuren en procedures.
Voorschoten focus op een top-5 van issues en publiceer daar over
1) Goed luisteren en communiceren met elkaar. 2) Praktisch denken en uitvoeren. 3) Op
ambtelijk niveau samenwerken.
4) Geen wantrouwen hebben naar elkaar toe. 5) Ik vind wel dat iedere gemeente zichzelf
moet blijven. Dat is bestuurlijk te overzien. Als bv alle gemeentes onder Leiden komen Voorschoten waarvan ik denk dat Leiden dat wil - , voorzie ik dat er één grote onbestuurbare chaos gaat
ontstaan. (Toelichting: Alle bestuurders - zeker in deze tijd - van
fabrieken/instellingen/(verzekerings)bedrijven etc. hebben maar één drang: groter worden.
Je ziet ook producten groeien: Hoe kan iemand een SUV kopen als NL toch al vol met auto's
is? Ook de mens zelf is niet gauw tevreden: als maar meer willen hebben)
Probeer de kostenbesparing van de intergemeentelijke samenwerking te vertalen naar
lagere lasten voor de burgers.
Voorschoten Zulke afspraken maken, zodat je je er aan kunt houden en uitvoeren
Voorschoten

De samenwerking van de gemeente Voorschoten met de Leidse regio op het gebied van
zorg. Ipv met de regio Den Haag. Wij hebben ´geluk´ dat onze dochter in de WLZ zit. En
hebben wij daardoor geen ´last´. Zij krijgt nl. 5 dagen per week (0900-1500u) training in
Leiden wat nu vergoed wordt vanuit de WLZ. Indien zij niet in de WLZ had gezeten hadden
Voorschoten
wij veel werk moeten verrichten met de Gemeente Voorschoten om hen ervan te overtuigen
dat onze dochter in Leiden op de juiste plek zit. Gemeente Voorschoten heeft nl. geen
zorgovereenkomst met Leiden maar met Den Haag!!! Naar mijn idee niet logisch!! Dit geeft
mensen die van zorg afhankelijk zijn heel veel zorgen!!!
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten
Voorschoten

Maak niet alleen afspraken over economische waarden en stenen, maar ook en vooral over
de groene ruimte. Houdt open wat nu open is, versnipper en verrommel niet. Respecteer
historische waarden.
Small is beautiful. dat heeft natuurlijk een prijs maar die wil ik graag betalen.
Probeer oprecht rekening te houden met elkaar en elkaars belang.
Kijk naar de onderwerpen onder het nemen van afstand van de plaats/dorp/stad, waarin je
woont.
Luister vooral goed naar de inbreng! Sta er met een open mind!
Laten we de regio groen houden en niet alles volbouwen Laten we het karakter van de
dorpen respecteren.
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Behoud zeggenschap (en vetorecht) over eigen voorzieningen, grondgebied, de
infrastructuur en de bouw van woningen op dat grondgebied . Samenwerken moet
Voorschoten
voordeliger zijn en betere kwaliteit van besluitvorming en dienstverlening opleveren - anders
niet aan beginnen.
Voorschoten Blijf aandacht houden voor de individuele Gemeentes op zichzelf.
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Zoeterwoude Goede prioriteitenstelling! Niet teveel hooi op de vork nemen.
Opgaan in een grote gemeente levert geen betere of goedkopere voorzieningen op voor de
Zoeterwoude inwoners. blijf klein en slagvaardig en werk samen op het gebied van gemeentegrenzen
overschrijdende thema's. succes!
Zoeterwoude Succes bij deze lastige klus. Goed naar elkaar luisteren!!
Zoeterwoude Milieu
Zoeterwoude probeer niet te willen winnen van elkaar
Het respecteren van het eigen karakter van elke gemeente is van onschatbare waarde bij
Zoeterwoude alle overleg over samenwerkingsprojecten. Vanuit deze houding zoveel mogelijk
samenwerken!
Leiden moet zijn afspraken nakomen wat betreft discounter supermarkt bij Verde Vista
Zoeterwoude
Zoeterwoude.
zoals al eerder vermeld samenwerken waar mogelijk met behoud van zelfstandigheid.
Zoeterwoude Geen herindeling van gemeentegrenzen en zeker geen vorming van een bestuur.
Zoeterwoude is naar mijn oordeel zeer succesvol en wordt buitengewoon goed bestuurd.
Zoeterwoude Er mag geen overheersende gemeente zijn die zijn wil wil doordrukken
Zoeterwoude Gemeenteraden moeten de burgers dienen en niet de belangen van groot zakkenvullers.
Zoeterwoude Behoud van eigen beslissingsbevoegdheid inzake plannen e.d. in de eigen gemeente.
Zoeterwoude Geen bebouwing in het groene hart. Laat de polder in zoeterwoude groen
Zoeterwoude ik vind het parkeer van gemeente leiden buiten het centrum onzin .
Iedere gemeente moet zijn eigen karakter behouden. Samenwerking is goed als dat niet
betekent dat wij (Zoeterwoude) een buurt van Leiden worden. Zoeterwoude is sterk genoeg
Zoeterwoude om op eigen benen te staan, inlijving door Leiden zou een grote achteruitgang zijn. Ik betaal
evt liever wat meer van mijn AOW aan Zoeterwoudse gemeentelijke lasten dan dat mijn geld
in de bodemloze Leidse put terecht komt.
Zoeterwoude Laat het dorp het dorp blijven en de stad ook de stad. Ik woon niet voor niets niet in leiden.
Zoeterwoude bestuurskracht
Niet 1 grote logge organisatie vormen, maar behoud van iedere eigenschappen van de eigen
Zoeterwoude
gemeente
Zoeterwoude Op dit moment niet, het komt veelbelovend over. Positief.
Advies om als gemeente zelfstandig te blijven functioneren en de eigen belangen niet uit het
Zoeterwoude oog te verliezen. Samenwerking met andere gemeenten op gemeenschappelijke gebieden is
prima
Maak respectvol gebruik van elkaars kwaliteiten en positieve initiatieven. Werk samen op
Zoeterwoude gebied van jeugdzorg, welzijn en cultuur en groenvoorzieningen. Behoud de natuur, nog
liever, breid de natuur uit. Maak aansluitende groengebieden in de gemeenten.
Zoeken naar gezamenlijke kansen. Kijk waar andere regio's mee bezig zijn en anticipeer tijdig
op ontwikkelingen in die regio's. Regio's zijn log en vroegtijdig reageren is dan benodigd om
niet te laat te zijn.
Laat de kracht van de gemeenten in ere en zoek alleen naar regio voordelen en kansen in
Zoeterwoude plaats van het zoeken naar het gelijk trekken van gemeenten. Dus zie het niet als bedrijven
die samenwerken en op een gegeven moment samensmelten omdat ze erachter komen dat
ze hetzelfde zijn gaan doen maar ga op zoek naar het coöperatie model waarbij concurenten
samenwerken (sterk in de markt van de regio's staan, gezamenlijke inkoop,enz,) maar ook
gewoon concurrenten zijn.
Luister goed naar elkaar, vergeet de kleine gemeente niet, ook een dorp wil voorzieningen.
Zoeterwoude Wees niet eigenwijs en gun de buren ook wat. Men is er voor de inwoners, niet voor de
politiek. Bundel de krachten en kennis, en maak daar gebruik van.
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Ik zou graag meer willen weten over de nieuwe aso wet die van kracht wordt. Dit staat in
Zoeterwoude verband met het aso gedrag van mijn buren in onze straat. Heeft 7 auto's in de straat staan
en wij kunnen ergens anders parkeren. Gemeente zegt niets te kunnen doen?????
Zoeterwoude Zelfstandig blijven
Samenwerking op administratief niveau.
Belangrijk om eigenheid van afzonderlijke gemeenten te behouden.
Zoeterwoude
zou zonde zijn als randgemeenten worden opgeslokt door grote stadsgemeente en daarmee
hun dorps karakter gaan verliezen.
Zorg ervoor dat iedereen een gelijkwaardige partner blijft, dus niet dat de gemeente Leiden
Zoeterwoude
de overhand krijgt omdat deze het grootst ik.
er voor zorgen dat iedereen met een goed gevoel in zijn/haar wijk kan wonen en leven met
Zoeterwoude
elkaar
Zoeterwoude zelfstandigheid van bestaande kernen
Zoeterwoude Wees niet eager to please,houd het woongenot voor eigen inwoners voor ogen aub
Zoeterwoude Eigen gemeente blijven en gemeentelijke voorzieningen binnen de eigen gemeente houden.

Zoeterwoude

Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude

Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude

Voorzover ik het goed begrijp, gaat mijn voorkeur uit naar een gemeente met onderscheid in
deelgemeenten,
zoals ik dat zie bij de gemeente Amsterdam. Hierbij is de eigenheid van elke afzonderlijke
gedeelgemeente
m.i. het best gegarandeerd.
samenwerken op basis van gelijkwaardigheid is goed . maar laat u door de gemeente
Leiden niet de wet
voorschrijven !!!
geen samenwerking ten koste van de locale democratie; efficiency niet ten koste van
leefbaarheid
wij willen ons eigen karakter behouden
De gemeenteraden vertegenwoordigen de bewoners in bestuurlijke zin.
Denk aan het algemeen belang.
zeer positief
Gemeente Zoeterwoude blijf aub zelfstandig. Laat je niet opslokken door Leiden. Zij hebben
in het verleden al teveel aan landje pik gedaan. En het gemeentelijk apperaat werkt prima. Ik
ben bang dat als we met Leiden samengaan veel vrijwilligers gaan stoppen. Dat gaat een
hoop problemen geven.
Zoeterwoude als zelfstandige gemeente en daar waar het nuttig is samenwerken met
andere gemeentes
Zelfstandigheid - met eigen gemeentebestuur - Zoeterwoude.
Het gaat in onze gemeente zeer goed.Op sommige fronten samenwerken kan geen kwaad
,en sommige kosten drukken.Maar de bemoeienis van andere gemeente moet niet te groot
worden zodat het een groot log geheel wordt wat een hoop geld opslokt.
Communiceren
dat is goed
Luisteren naar standpunten kleinere gemeenten.
Einde van de zelfstandigheid van Zoeterwoude alle problemen van Leiden krijgen over ons
heen van ontsluiting, doorstroming, parkeren,te duur, winkels onbereikbaar en ga maar door

samenwerken mag. maar verlies het karakter van mijn gemeente niet uit het oog. klein en
samenhorigheid en groen.
De inrichting en wetgeving rond het gebruik van de groenvoorzieningen/parken in de regio
door de verschillende doelgroepen. De recreatiemogelijkheden voor kinderen, ouderen,
Zoeterwoude hondenbezitters kunnen veel beter benut worden. De ruimte is er, alleen de wetgeving en
voorzieningen om een ieder de vrijheid te geven om ervan te genieten zijn niet optimaal.
Daar kan nog veel verbetering in worden aangebracht in de regio.
Zoeterwoude
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Zoeterwoude Tussen afspraken maken en dan doen , bestaat een groot verschil.
Gezamenlijk gebruik maken van deskundigheid in de regio. 'Rondreizend' team van
Zoeterwoude
deskundigen om (kleinere) gemeenten professioneel te ondersteunen.
Hou de samenwerking zo klein mogelijk, hierdoor blijft het altijd overzichtelijk en
Zoeterwoude beheersbaar, daarom zijn eigen praatgroepen van eigen burgers zo belangrijk. Elke
gemeente heeft zijn eigen problematiek en moet hier zelf ook naar handelen.
Zoeterwoude ik kan U niets adviseren helaas.....
Zoeterwoude behoud zelfstandigheid
Zoeterwoude Zorg dat het groene hart behouden blijft!
Ik erken het belang van samenwerking, schaalvergroting en (lokale) thema's welke een
gezamenlijk aanpak vragen. Laat dit niet leiden tot minder betrokkenheid, minder sociale
controle. Let op de mooi beschreven visie, laat dit niet bij mooie worden blijven. Bestuurder
blijf met beide benen in de gemeente staan en maak geen megalomane en onhaalbare
Zoeterwoude
plannen waar alleen projectontwikkelaars, adviseurs en een select groepje mensen heel rijk
van worden. Zie nieuwbouw ROC Leiden, zie ook rapport financiële effecten van de
vastgoedcrisis bij gemeente (Oegstgeest).
Succes!
Samenwerken prima maar niet alleen maar profiteren van de gemeentes rond om leiden
Zoeterwoude voor woningen en bedrijven. Dat is geen samenwerken bij de A 4 met die brug over de A 4
was er alleen maar tegen werking.
Lever eigenheid niet in. Samenwerking op gebied van duurzaamheid, groen, vluchtelingen.
Betrek bewoners bij het ontwikkelen van de plannen betreffende samenwerking, geef geen
Zoeterwoude
kant en klare brok, die niemand wil verstouwen en waar niemand zich verder
verantwoordelijk of aan gebonden voelt.
Zoeterwoude Meer betaalbare woningen met voorzieningen voor ouderen.
Pers. kan ik niets verzinnen , het enige is, wij wonen tegenover de Eendekooi en daar is het
af en toe ontzettend druk met auto's, is het niet mogelijk dat de toegangsweg naar het
Zoeterwoude
industriegebied verandert kan worden en deze open te stellen met grote evenementen (
meestal is dit in het weekend of s avonds) dus ruimte zat in het industrie gebied.
Zoeterwoude Behoud van eigen identiteit
samenwerking waar kan om kosten te besparen(zoals gezamelijke inning belastingen en
Zoeterwoude
afval), maar wel behoudt van eigen identiteit van elke gemeente.
Zoeterwoude Belangrijk is de zerlfstandigheid van Zoeterwoude
Zoeterwoude Het goede afvalscheiding in Zoeterwoude, zou Leiden ook moeten hanteren
Zoeterwoude

Maak gebruik van elkaars ervaring en elkaars kennis. Zoals Zoeterwoude erg goed bezig is op
het gebied van afvalscheiding. Daar kunnen andere gemeenten weer van leren.

Zoeterwoude groter is niet altijd beter!
Samenwerkingen ontstaan meestal bij gemeentes doordat er bezuinigingen zouden moeten
ontstaan door de samenwerking. Dit is een slechte reden, gezien meestal bij dit soort
overkoepelingen veel geld verspilt wordt aan vergaderen/bespreken en woorden, maar niet
Zoeterwoude aan oplossingen en daden. Waardoor het alleen maar duurder en duurder wordt voor de
burgers. Zet betere mensen op budget controle en bewaking, want vooraf kan je uitrekenen
wat iets kost, inclusief maanden overleg tussen gemeentes, wat vaak meer kost dan het
onderwerp.
Zoeterwoude ik hoop dat die samenwerking tot stand komt.
Zoeterwoude Behoud het eigene!
Zoeterwoude Zoeterwoude moet zelfstandig blijven
Zoeterwoude rekening houden met elkaar
Zoeterwoude Meer sociale woningbouw voor jongeren uit Zoeterwoude .
Samenwerken om een zelfstandige gemeente te kunnen blijven, met behoudt van het
Zoeterwoude
dorpskarakter.
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Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude

graag gezamenlijk lange termijn denken: hoe houden we de regio leefbaar met voldoende
rust en ruimte voor de inwoners. Bronaanpak: bv. Files los je niet op door meer asfalt, maar
door banden te leggen aan de groei van gemeenten (bedrijven en woonwijken). Ga voor
kwaliteit, niet voor kwantiteit.
Nuchter(boerenverstand) gebruiken!
Betere afstemming op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ordening
Wij willen zelfstandig blijven dus niet bij Leiden horen.
Zelfstandigheid en zeggenschap over Zoeterwoude behouden.

Ik zou de gemeenteraden mee willen geven dat de zelfstandigheid van de gemeenten
Zoeterwoude belangrijk is om het eigen karakter te behouden maar dat een verdere samenwerking
belangrijk is om de de regionale functie van de samenwerkende gemeenten te behouden
laat iedereen zichzelf blijven en stop het verdere opgaan in elkaar, samenwerken voor
duurzaamheid en besparing van kosten is oke maar behoud van eigen dorpsidentiteit met
een eigen burgemeester en een gezonde financiele begroting.
Zoeterwoude moet zoeterwoude blijven, een dorp in de randstad en niet opgaan in een
Zoeterwoude stad. Laten we zelf met onze inwoners besluiten wat we met het dorp doen er is al zoveel
groen verloren gegaan en we kunnen aan de horizonnen leiden en zoetermeer al zien liggen.
dat is meer dan genoeg. De groene buffer moet blijven bestaan en geen verdere inname van
ons grondgebied omdat een ander moeite heeft bouwlocaties te vinden. We zijn een
financieel gezonde gemeente, geen behoefte aan inmenging zoals hier boven beschreven
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude

Dit initiatief en deze enquête lijken een voorzet voor een toekomstig verlies van
zelfstandigheid van de gemeente Zoeterwoude. Niet doen, het gaat prima zo.
Samenwerken is oké maar elke gemeente dient zijn eigen identiteit te houden. Globalisering
leidt tot meer afstand en schaadt de betrokkenheid van de mensen.
Af en toe leesbare update naar bewoners mailen
Leiden heeft nog noit een goed bestuurder voortgebracht. Samenwerking heeft de kosten
nooit verlaagd omdat ambtenaren blijven zitten. Kijk naar het grote gebouw van regionale
belastingen.
Niet doen.
kijk naar de mogelijkheden die we van en voor elkaar kunnen hanteren. Behoud daarbij de
eigen identiteit.
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Denk alstublieft goed na over de planning van wegen en hoe dit er uit moet komen te zien.
Spendeer meer tijd aan het mogen meedenken door de burger aan oplossingen.
Ik denk dat met de aanleg van N11-west en een trambaan door Leiden echt betere
oplossingen mogelijk maken.
Als je op de landkaart kijkt, zie hoe de N11 eigenlijk zou moeten lopen. Na de Stevenshof
direkt over het oude vliegveld naar de provinciale weg bij Katwijk. Het 'Holiday Inn'
knooppunt gaat het nieuwe knelpunt worden.
De hele treinbaan van Zoeterwoude Rijndijk naar Leiden CS ondergronds maken. Dat levert
veel ruimte op.
1) Dus wel een trambaan ondergronds in Leiden met stopplekken bij Lammenschans,
Stadhuis, Beestenmarkt, Leiden CS/LUMC (en daar weer bovengronds, of na de A44).
2) Alle overwegen in Leiden verdwijnen. (Herenstraat, Telderskade, Haagweg, Morsweg).
Wat een ruimte zal dit opleveren!
3) Geen tunnel nodig die nu in aanbouw is in de Kanaalweg.
Zoeterwoude
4) De spoorbrug over de Kanaalweg verdwijnt.
Dat zelfde geldt voor de 2 nieuwe parkeerbunkers in Leiden. Nu haal je alleen maar meer
auto's naar de binnenstad die zich eerst de stad moeten inwurmen. Ik ben zeker niet tegen
parkeergarage's, maar een iets betere ondergrondse toegang had toch veel uitgemaakt.
Nog eentje dan. Waarom boort Leiden niet een weg onder de stad door van Lammenschans
naar de Schipholweg of Plesmanlaan? En de 2 nieuwe parkeergarages sluiten daar
ondergronds op aan en eventuele nieuwe garages in de toekomst. De auto's kunnen dan de
stad in zonder overlast voor iedereen. Leiden had natuurlijk de Churchilllaan moeten
upgraden ipv de N11-West te steunen. Leiden / Zoeterwoude moet mensen aantrekken niet
wegjagen.
Ik snap heel goed dat aan alles een prijskaartje hangt en dat dit daarom misschien allemaal
makkelijk te bedenken valt, maar je moet wel 50 a 100 jaar vooruit durven denken!
Zoeterwoude

Meer inspraak voor de burgers ( vliko is er doorheen geduwd na de
gemeenteraadsverkiezingen, windmolens Heineken door de strot geduwd )

Heb respect voor eigenheid van buurten en buurtschappen en voor het groen en de
historische landschappen van het groene hart. Niet volbouwen als de buurt dit niet wil. Hou
altijd oog voor de menselijke maat en maatwerk ipv anonieme abstracte isies die op papier
Zoeterwoude
misschien een goed ideelijken Maarn in de praktijk vaan slecht uitpakken. Overigens
ongelofelijk tevreden over gemeente zoeterwoude, ze staan dicht bij de mensen, zijn
toegankelijk en lossen problemen heel snel op,heel benaderbaar. Knap.
Zorg dat de kleinere gemeenten voldoende inspraak houden en laat beslissingen niet alleen
leiden door economische motieven. Welzijn gaat boven welvaart, maar hoeft elkaar niet uit
Zoeterwoude te sluiten. De (aantrekkings)kracht van Zoeterwoude is haar groene karakter, dit is van
levensbelang in deze regio met veel mensen en luchtvervuiling. Werkgelegenheid is daarbij
belangrijk maar midden in de randstad is dat geen groot punt van zorg.
Het Groene moet behouden blijven
Zoeterwoude De dienstverlening op peil houden
Senioren woningen
Zoeterwoude betere afstemming op elkaars beleid
Zoeterwoude Elke gemeente respecteren
Sluit aan bij andere gemeenten. Maak keuze om het karakter van Zoeterwoude zoveel
Zoeterwoude mogelijk te behouden, welke buurgemeente wil Zoeterwoude groen houden, niet alleen
voor onszelf maar voor alle bewoners in deze streek.
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Sport brood en spelen. Schaatsen en schaatshal renoveren. Kjeld is belangrijk product van de
Zoeterwoude Leidse regio en veel voorgangers. Belangrijk voor jeugd om zich maximaal te kunnen
bekwamen. Investeer in sport voor jeugd!
alle neuzen moeten dezelfde kant op staan, lijkt mij moeilijk. Zoeterwoude moet groen
Zoeterwoude
blijven. Voorschoten moet eens kiezen voor Leiden en niet voor L/V/W.
Maak samenwerking concreter en meer zichtbaar voor de inwoners. Installeer burgerforums
Zoeterwoude
met adviesfunctie.
Wij zijn,als gezin, bewust weg gegaan uit de gemeente Leiden. Dit om meerdere redeneren.
Zoeterwoude trok ons omdat het klein, groen en weids is( al hoewel dat groene ook tot ons
spijt steeds minder wordt!!) het heeft een dorps karakter, een ons kent ons. Ik vind het
prettig dat toen mijn zoon laatst in de sloot viel dat een buurvrouw van 9 straten verderop
hem snel naar binnen nam, hem droge kleding gaf en contact met mij zocht. Ziet u dat
Zoeterwoude gebeuren in die grote stad Leiden? Mijn man en ik werken alletwee in Leiden. Daar gaan wij
per fiets naartoe want parkeren is een kostbare aangelegenheid. Meer samenwerken houdt
straks gewoon in dat Zoeterwoude Leiden wordt. Dan worden de weilanden binnen de
kortste keren stampvol gebouwd en dan kunnen wij straks fijn allemaal gaan betalen voor
een parkeerplaats voor onze eigen deur. Meer samenwerken met Leiden? Ik lig er nu al
wakker van😱!!!!!!
Houd het praktisch, daadkrachtig en voor de bewoners begrijpelijk. Verzand niet in
Zoeterwoude ingewikkelde ambtelijke procedures en regelgeving. Houd de kosten van al dat vergaderen
binnen de perken.
Zoeterwoude houd rekening met de verschillen per gemeente
Zoeterwoude Luister naar elkaar. Eigen gelijk is niet de weg naar betere samenwerking.
Zoeterwoude Dat het goed is als de grootste ook de kleinste durft te zijn .
Samenwerking is een goede manier om in zijn geheel sterk te staan en de gemeentelijke
Zoeterwoude lasten voor de burgers te beperken, wel vind ik dat een gemeente als Zoeterwoude een
zelfstandige gemeente moet blijven.
Denk meer als regio, minder vanuit het (eigen)belang van de individuele gemeenten.
Durf na te denken over goede stappen van samenwerking, maar ook over de sprong van een
Zoeterwoude echte fusie.
Kijk naar het fusieproces zoals gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude dat hebben
gedaan.
Zoeterwoude luister naar de bewoners
Er dreigt m.i. een groot gevaar voor overlopen van mijn ( plattelands) gemeente door de
zwaar verstedelijkte partners. Getalsmatig, dus ook democratisch, zal mijn gemeente
Zoeterwoude onvermijdelijk het roer uit handen worden gegrepen. Regionaal voorbeeld van zo een
situatie vinden we in de problematische verhouding tussen Stompwijk en het verstedelijkte
Leidschendam -Voorburg /den Haag.
Bepaal wat het karakter is van een gemeente en laat deze lokaal aangestuurd worden. De
gemeenschappelijke grensoverschrijdende taken laat deze centraal aangestuurd.
Zoeterwoude
Bijvoorbeeld voor Zoeterwoude, lokaal is natuur, dierenwelzijn. Voor Zoeterwoude centraal
is financiële administratie of paspoort uitgifte.
Zoeterwoude Doe het transparant en houdt de inwoners op de hoogte
Besteed als gemeente Zoeterwoude niet teveel uit aan andere gemeenten omdat daarmee
Zoeterwoude kennis binnen de gemeente verloren gaat. Probeer dan liever een 'mannetje' erbij te
plaatsen. (Bijv. schuldhulpverlening, Bbz, enz).
Eigen identiteit blijft belangrijk. Daarnaast kan er veel samengewerkt en opgegaan worden
Zoeterwoude
met gelijke inbreng en stem.
Zoeterwoude Doe niet alleen aan eigen achtertuin politiek, maar denk aan het algemene belang.
Zoeterwoude Samenwerking ok maar zelfstandig blijven
Zoeterwoude Dat de gemeente Zoeterwoude gewoon lekker groen en weids moet blijven!!
Alleen een opmerking: in godsnaam niet bij Leiden, bestuurlijk gezien al jaren een draak van
Zoeterwoude een stad, wel een van de mooiste steden van Nederland, maar wat maakt dat
gemeentebetsuur er een rommeltje van.
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Ook als jullie het niet eens zijn over onderwerpen blijf altijd met met elkaar in overleg,
Zoeterwoude wegkijken of afblazen is zooh
kinderachtig en een gemeentebestuur onwaardig.
zo veel als mogelijkheid opening van zaken geven / regelmatig verslaglegging / vaker bij de
Zoeterwoude
inwoners informeren omtrent hun wensen en noden
Samen voegen tot 1 bestuur en hiermee de uit de hand lopende gemeentelijke kosten
Zoeterwoude beperken.
Voorbeelden van de overgehevelde zorg naar gemeenten
Ultieme bescherming van het groene hart.
Zoeterwoude
Bereikbaarheid Leiden in de avond met het ov, maar ook met de auto.
Zoeterwoude niet kletsen maar doen!
eenduidige regels bij verhuizen binnen de regio. M.n. voor de zwakkere in de samenleving is
Zoeterwoude
dit een uitzoekerij,de ene gemeente zegt dit, de andere doet dat....
Zoeterwoude Samenwerking prima maar geen grote Leidse gemeente!
Zoeterwoude samenwerking op het gebied van betaalbare huurwoningen in de vrije sector voor senioren
Samenwerken is een goede intentie. Daarbij is het belangrijk geen waterhoofden te creeren.
Bij logheid is niemand gebaat. Ook moet dit beslist niet leiden tot 1 grote gemeente. Ik wil in
Zoeterwoude niet de ellende van schulden en parkeerbeleid van Leiden hebben. Ook moet
Zoeterwoude
de eigen gemeente autoriteit binnen de samenwerking behouden. Samenwerken moet een
middel blijven, geen doel op zich zoals de EU zich ontwikkeld heeft. Zodra het een doel
wordt, gaat het zichzelf verdedigen en eist het zelfstandige besluitvorming.

Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude

Laat de gemeentes hun eigen karakter behouden maar werk samen aan generieke
voorzieningen.
Haal alle regel eens overhoop en zorg voor minder regels, snellere doorlooptijd
gemeentellijke of regionale voorziengen
samenwerken is goed maar geen fusies.
samenwerking met andere gemeenten mag absoluut niet ten koste gaan van eigen
zelfstandigheid !
Kans om ambtelijke dienstverlening Zoeterwoude te professionaliseren. Behoud het unieke
van Zoeterwoude. Mogelijkheid om regionale voorzieningen, bereikbaarheid en
groenstructuur te verbeteren.
door samenwerken taken efficiënter oppakken en daarmee kosten besparen
Goed overleg over de infra structuur (ontsluiting A44-A4) politie beter aanwezen, besteming
plannen beter op elkaarafstemmen.

Zoeterwoude Blijf voor je eigen gemeente strijden houdt je goede standpunten hoog in het vaandel.
Zoeterwoude Gebruik maken van elkaars sterke punten om zo tot een vitale Leidse regio te komen.
Zoeterwoude Wel samen werken maar niet samen voegen.
blijf bij je eigen standpunten voor een zelfstandige gemeente met goede samenwerking met
Zoeterwoude
de buren
Zoeterwoude kom gemaakte afspraken na en niet alleen het eigen belang eerst
Veel aandacht voor duurzaamheid en groen beleid. De kleiner gemeentes niet laten
Zoeterwoude
ondersneeuwen door de belangen van de grotere gemeentes.
Luister naar de meningen van de inwoners. Door de inwoners te betrekken bij de
Zoeterwoude
beslissingen krijgen de beslissingen meer draagvlak.
Zoeterwoude Leiden terug naar de grenzen van voor 1896, de rest weer verdelen over de randgemeenten!
Samenwerken okee
Fuseren nee
Afspraken om kosten te verlagen voor grote projecten in bouw, civiel en onderhoud ga zo
Zoeterwoude door.
Maar blijf bij je eigen normen en waarden.
Zoeterwoude
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Zoeterwoude

Hou bewoners op de hoogte van afspraken.
Behoudt van identiteit en karakter van betrokken gemeenten.

Zoeterwoude

Als samenwerking kostenbesparend werkt, waar wordt die besparing dan vervolgens weer
voor ingezet? Ik adviseer betaalbare woningen voor starters op de arbeidsmarkt.

ZOrg eerst dat je van die Brinkman afkomt. Die man maakt je hele samenwerking verdacht.
Zetbaas van de bouwwereld die zoveel nevenfuncties heeft dat ik me niet kan voorstellen
Zoeterwoude dat hij hier fatsoenlijk werk kan leveren.
https://www.parlement.com/id/vg09llnkd0zc/l_c_elco_brinkman Dit komt over als de
volgende bestuurlijke fata morgana en wat kost dat allemaal? Juist. Opheffen dus.
Zoeterwoude Hiertoe voel ik mij niet bevoegd
Wij vinden dat er veel t weinig rekening wordt gehouden met de buitengebieden. Geen
openbaar vervoer, geen internet kabel Hebben zeer het gevoel er maar een beetje bij te
hangen. Daarom zijn wij zeken geen voorstander voor verdere samenwerking met de Leidse
regio. Dan worden wij waarschijnlijk helemaal niet meer gehoord. Zelfs leden van de
Zoeterwoude
gemeente raad vinden de afstand naar het buitengebied tot gemeentehuis al ver. Laat staan
dat dit in de toekomst helemaal naar Leiden zal gaan. Daar zijn wij namelijk erg bang voor.
Tevens zal dan de polder gewoon volgebouwd gaan worden. Zie het beleid van de overheid
dat er minder koeien e.d. gehouden mogen worden.
Zoeterwoude Goede duidelijke informatie,naar de burger.
Belangrijk is dat de Gemeenten hun identiteit behouden, betreft woningbouw, meer
Zoeterwoude hoogbouw in Leiden en laagbouw in randgemeenten, winkelaanbod, goede bereikbaarheid
voor bedrijfsterreinen..
Laat iedere gemeente hun eigen identiteit en zelfstandigheid behouden. Leiden is nu
eenmaal niet te vergelijken met Zoeterwoude. Verder is het jammer dat bij de vragen over
Zoeterwoude het gemeentebestuur en de invloed van de burgers op beslissingen van de gemeente de
overgang van "mee eens" naar "oneens" nogal groot is. Waarom daar niet "neutraal" tussen
gezet. Vandaar dat ik die vragen met "geen mening" heb beantwoord.
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude

kom elkaar tegemoet en stap over de gemeentegrenzen heen.
Luister naar elkaars mening en zet geen beren op de weg
intensieve samenwerking prima (verlaging overhead kosten) maar voorkomen moet worden
dat samenwerking uitmondt in samenvoeging.
Betere samenwerking is prima, maar het eigen gemeentebestuur van de gemeenten, dus b
& w en gemeenteraad en gemeentehuis, moet blijven!
aandacht voor behoud eigen identiteit
aandacht voor behoud Groene Hart
Uitgaan van elkaars krachten en deze ook behouden. Doen waar je goed in bent en op deze
manier gebruik maken van elkaar.
dat Zoeterwoude zijn groen behoud

Natuurlijk betere samenwerking maar wel behoud van eigen identiteit per gemeente/gebied.
Zoeterwoude Liever geen volledige fusie onder een naam maar wel nauwe samenwerking en
verbondenheid.
Een open deur: de onafhankelijkheid van Zoeterwoude is nader te garanderen. De overige
Zoeterwoude gemeenten van de regio hebben geen belang in het voortbestaan van de gemeente
Zoeterwoude en zullen onze gemeenschap zien als 'de muis die brulde'.
Zoeterwoude Belangrijk om een zelfstandige en groenege meente te blijven.
Zoeterwoude maak concrete doelstellingen en acties/afspraken
Uiteraard moet er op elk gebied bezien worden, wat en waar echt dingen samen kunnen
doen.
Zoeterwoude
Een goede vertegenwoordiger voor de wijk, zodat deze persoon ook regelmatig contact kan
hebben met de bevolking.
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Zoeterwoude
Zoeterwoude

Zoeterwoude

Zoeterwoude

Zoeterwoude

Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude

Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude

meer cotronle op de snelheid van de Stompwykseweg (Gemiva)deze weg by over steken
heel gevaarlyk
Gemaakte afspraken ook nakomen en achteraf niet net doen of men niets weet
Ik adviseer de gemeenten om goed en gedegen onderzoek te doen voordat een plan of
verandering wordt ingevoerd. Onderzoek goed of het dat opleverd wat je voor ogen had. Zo
niet, durf dan ook weer dingen terug te draaien.
Betrek gebruikers en of uitvoerders bij plannen en bedenk niet alleen van achter een bureau
want zo heb ik het geleerd of zo zijn de regels.
Samenwerking zou prima zijn, als dit maar niet betekent dat Zoeterwoude wordt opgeslokt
door Leiden.
Waardoor mogelijk de gemeente Leiden over ons dorp komt denderen met o.a.
woningbouw om de woning tekorten van Leiden te elimineren.
Het spreekt waarschijnlijk voor zich, maar probeer naar het grotere plaatje te kijken en leer
van elkaar.
Ik werk bijvoorbeeld zelf in het ziekenhuis als verpleegkundige en patienten zijn er vooral bij
gebaat als de zorg na het ziekenhuis goed en snel geregeld is. Mi werkt dat beter als het
gezamelijk geregeld kan worden. Ik snap dat iedere gemeente een eigen budget heeft, maar
er valt nog winst te behalen op de organisatie.
De Gemeente Zoeterwoude waar ik woon kan niet zelfstandig blijven. Een gemeentelijk
herindeling is hard nodig.
Als voorzitter van de werkgroep wonen en woonomgeving wil ik graag nauw betrokken
blijven bij het verdere verloop van deze enquête, luister naar de werkgroepen maak gebruik
van de mogelijkheden en kennis welke aanwezig is.
Sta echt open voor elkaar en ga niet de gesprekken in met de instelling van eigen belang
eerst.
kijk verder dan alleen het uit onderhandelen van ieders gemeentelijke wensen.
Doe iets aan de bereikbaarheid (parkeerbeleid) van Leiden als centrumgemeente.
Stel een raamovereenkomst vast van noodzakelijke en gunstige punten voor samenwerking,
en werk dat uit tot een voor alle gemeenten voordelige werkbare samenwerking. Daarmee
kan elke gemeente zijn eigen identiteit en zelfstandigheid behouden en het bestuur dicht bij
de burger blijven.
Samenwerking waar dit tot meerwaarde leidt voor de burgers zoals goede bereikbaarheid
van voorzieningen, lagere lasten, meer groene corridors en een sterkere positie bij de
provincie
Behoudt van natuur en groene woonomgeving
Wel samenwerken maar zelfstandigheid behouden.
De kleine gemeenten moeten zich niet laten intimideren door de grote jongens.
wel samen werken maar het belangrijkste blijft financieel zelfstandig blijven.
Concreet aangeven wat het voordeel voor onze gemeente is.
uitslagen van voordrachten terug koppelen naar bewoners
Liever niet met Leiden en Oegstgeest.
Een idee zou kunnen zijn een groot aantal activiteiten die nu door gemeenten zelfstandig
worden uitgevoerd, te centraliseren. Te denken valt administratief organisatorische
werkzaamheden, centrale inkoop, gebruik maken van specifieke kennis binnen de
gemeenten enz.
zelfstandig blijven
Zoeterwoude moet een betere samenwerking zoeken met de regio gemeentes in het groene
hart, i.p.v. zich steeds meer afhankelijk van Leiden te maken.
Samenwerking voor zover wenselijk en noodzakelijk, maar absoluut geen fusieplannen met
gemeente Leiden. Ook de gemeente Alphen ad Rijn betrekken bij afspraken, mogelijkheden
en kansen van regionale samenwerking.
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Zoeterwoude

Zoeterwoude

Zoeterwoude

Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude

Zorgen dat het niet te vol raakt in de regio. Meer huizen, meer mensen dus ook meer auto's.
De wegen in en rondom de stad en de dorpen slippen nu al dicht. Hierdoor is er veel
sluipverkeer, voor de toekomst zijn er nieuwe doorgaande N wegen nodig rondom stad en
dorp.
behoud het eigen karakter van de deelnemende gemeenten.
sta open voor onorthodoxe oplossingen
om te beginnen moet Leiden haar afspraken nakomen zie Oostvlietpolder Zoeterwoude lost
met de komst vliko een regionaal probleem op terwijl Leiden en Leiderdorp afspraken niet
nakomen Leiden wil zich als centrumstad presenteren maar gedraagt zich niet zo. Ramp om
door de stad te rijden, waarom nog steeds geen nieuwe regionale ijshal in Leiden, Vele
wereldkampioenen zijn daar begonnen met schaatsen. Waarom geen keuze Rijnlkand route
voor de churchilllaan Nee de polders moeten weer worden aangetast Waarom geen
windmolens als je zo links en duurzaam bent in Leiden De raadsleden van Leiden moeten
stoppen met spelletjes en zich bezighouden met de echte problemen. Aanpak
fietsverbindingen in de regio moet nog beter. Ook het nakomen van de kantorenafspraak en
winkels. Waarom ruzie Leiden en Zoeterwoude over een supermarkt. Wil je ouderen langer
thuis laten wonen dan zijn winkels op loopafstand nodig zelf in Zoeterwoude waar ook
mensen oud worden met gebreken. Op de RIjndijk in Zoeterwoude is ook een grootschalige
zorgsteunpunt noodzakelijk die meteen delen van Leiden en Leiderdorp kan bedienen.
Zoeterwoude moet wel zelfstandig blijven omdat hier de zaken op orde zijn en wij niet de
problemen van Leiden en Voorschoten en de ruzies van Leiderdorp willen oplossen. Klein is
de NORM
Goede samenwerking is nodig, maar het behoud van eigen zelfstandiigheid moet voorop
blijven staan.
Afspraken mogen niet leiden tot fusies!
Geen hogere kosten voor de inwoners!
Proberen om korte lijnen te houden en niet oeverloos over details praten. Besluiten kunnen
nemen met b.v. een meerderheid van 75% van de stemmen en niet met 100%.
Behoudt het groen karakter van de gemeente.

Uiteraard ben ik voor samenwerking alwaar dat voordeel brengt voor beide partijen maar
overheidsgedrang tot samenwerking zonder voordeel ridicuul tegen. De klein tot
middelgrote schattigheid bied burgers meer gevoelscomfort dan dat het geld het zou
Zoeterwoude
kunnen opleveren. Wees daar voorzichtig mee, de grootschaligheid in de steden leid er nu
toe dat men weer blij is met buurtwachten, buurtagent, buurtbesturen met andere woorden
daar keert men terug naar de kleinschaligheid. Weten hebben het dus houden zo.!!!
Ik vind groenbehoud of meer groen in de wijken belangrijk. Ik merk dat er steeds vaker
gekozen wordt voor woningbouw.
Zoeterwoude
Ik vind het belangrijk dat de dorpen hun dorpse karakter behouden en niet verstedelijken
doordat Leiden hen erbij betrekt.
Zoeterwoude Samerwerken prima, maar Zoeterwoude moet zelfstandig blijven!
Zoeterwoude

Zorg dat elk gemeente de de pluspunten en minder sterke punten van de andere gemeenten
goed kent en kijk hiervan uit waar en hoe men elkaar kan versterken/complementeren.

Behandel kleinere en grotere gemeenten met hetzelfde respect en met gelijke invloed op
Zoeterwoude beslissingen. Groter zou niet 'meer macht' moeten betekenen, maar juist meer oog voor de
belangen van die ander(en).
Zoeterwoude Succes...ik ben benieuwd.
Zoeterwoude Laat Zoeterwoude geen Leiden worden
Zoeterwoude Meer samenwerking van ambtenaren op specialistische gebieden.
Zoeterwoude Goede samenwerking, maar zolang zelfstandigheid haalbaar is, zelfstandig blijven
Zoeterwoude Goed naar elkaar luisteren, dan goede analyse maken en besluitvaardig zijn.
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Zoeterwoude

Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude

Zoeterwoude

Zoeterwoude

Zoeterwoude

Ik ben groot voorstander om de gemeenten alleen samen te laten werken waar nodig en
noodzakelijk maar ZEKER geen fusie. Zelden zijn fusies ten gunste uitgepakt van bewoners
en verbeteringen van voorzieningen op lokaal niveau in Nederland. Goede samenwerking
met behoud van kwalitatief agrarisch groen dat zijn de belangrijkste zaken waar een
gemeente als Zoeterwoude zich voor op de kaart moet houden.
Vergeet niet de burgers regelmatig bij de hand te nemen op weg naar verdergaande
samenwerking/integratie tussen de gemeentes.
problemen oppakken waar nodig, overlast beperken en aanpakken, niet teveel vergaderen
en terugkoppeling naar bewoners
Bij beslissing over Zoeterwoude heeft Zoeterwoude minimaal 50% van het aantall stemmen
zodat de kleinere gemeente niet onder gesneeuwd raken en er dus een garantie is dat hun
belangen beschermd worden
Mijn advies voor de afspraken tussen de gemeenteraden is dat het goed is om samen te
werken en zo bepaalde zaken efficiënter en gestructureerder aan te pakken. Wat ik niet zou
willen is dat de leidse regio een soort van grote 'supergemeente' wordt. De dorpen
Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp? en de stad Leiden moeten allen hun eigen dorpse
karakter behouden. ook zou ik graag concrete plannen (maar misschien zijn die er al?)zien
om de verkeersproblemen op te lossen bij de A4 Zoeterwoude/ Leiden. In de spits vanaf de
A4 Leiden of Zoeterwoude in of uit gaan is problematisch en dit heeft tevens effect op de
verkeers toevoer richting Voorschoten.
Maak de binnenstad van Leiden (rond Breestraat etc) bus-vrij, door bijvoorbeeld een tram te
laten rijden zoals Randstad-rail. Deze trams kunnen dan ook naar de omringende gemeenten
rijden zoals Voorschoten, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond, Zoeterwoude, Zoetermeer en
op die manier de gemeenten beter met elkaar verbinden. Ik vind het initiatief goed dat
Gemeenten op bepaalde gebieden beter en intensiever samen werken.
Ik zie de samenwerking zorgelijk tegemoet, je krijgt een moloch van een gemeente en
daarmee verdwijnen de huidige korte lijnen en de directe betrokkenheid van de
afgevaardigden met de bevolking. Leiden zal gaan overheersen en de rest kan aanschuiven.
Hierover twijfel? Kijk en ervaar het samen gaan binnen de huidige gemeente Alphen aan den
Rijn en de negatieve invloed op de 'buitengemeentes'.
Duidelijke afspraken maken betreffende zaken welke in de verschillende gemeenteraden
besloten worden en welke besloten worden in een grotere regionale commissie. Maw.
duidelijke bepalingen betreffende de raakvlakken (interfaces) en verantwoordelijkheden van
de commissies (roles and responsibilities).

goed naar elkaar luisteren en je niet laten inpakken door een grotere gemeente. Elkaars
Zoeterwoude eigenheid respecteren en er zorg voor dragen dat de eigen identiteit behouden blijft.
Samenwerking betekent: samen werken aan een toekomst en NIET ELKAAR OPSLOKKEN.
Zoeterwoude Betrek zoveel mogelijk op de verschillende onderdelen inwoners.
Zorg dat de eventuele afspraken niet leiden tot hetzelfde resultaat als de samenwerking
BSGR. Namelijk een enorme kostenoverschrijding. Zorg dat de afspraken SMART worden
geformuleerd. Zorg dat de verantwoordelijken voor de uitvoering van een taak
Zoeterwoude
aanspreekbaar zijn op resultaat en zonodig kunnen worden afgerekend. (Iets wat je in de
politiek niet zo veel ziet). Voorts niet te veel tegelijk afspreken. Verandering zorgt altijd eerst
voor extra werk. Dus behapbare afspraken meetbaar in tijd, geld en efficiëntie.
Zoeterwoude

Coöperatief kosten dekken en Zoeterwoude als groene parel in de regio laten schitteren en
uit bouwen.

Zoeterwoude

Zich inzetten voor de verbetering van het ov, meer ov door de dorpskern. Hierdoor kunnen
ouderen hun wereld groot houden en zullen zij meer in contact blijven met de samenleving.
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Zoeterwoude

Zoeterwoude
Zoeterwoude

Zoeterwoude

Zoeterwoude

Zoeterwoude

Ik zou het fijn vonden als Zoeterwoude blijft zoals het is.
In en om het dorp niet meer bouwen. als er gebouwd/herbouwd wordt dan starters
woningen(geen apartementjes) kijk uit voor de stad, die groeit snel, dat is voor niemand
goed.
Vrijwel alle hedendaagse problemen ontstaan door de bevolkingsgroei. Kaart dat aan op
landelijk niveau. Alles wordt minder zolang er meer mensen bij komen.
Blijf financieel onafhankelijk ( geld voor alle gemeenten)
Wat gemeenten moeten begrijpen dat ze in dienst staan van burgers en niet andersom.
Gemeentelijke belasting moet betaald worden om de buurt beter te maken. Ambtenaren
moeten zorgvuldiger met geld om gaan.
- Kijk wat samenbindt, niet naar wat mogelijk anders gaat in een andere gemeente. Zoek
samenwerking waar het kan maar zorg dan ook dat het achterliggende organisatorische
apparaat goed en echt werkt.
Zorg ervoor dat de betrokkenheid van de gemeente niet vermindert. Ik heb in Leiden
gewoond en woon momenteel in Zoeterwoude Rijndijk. Mijn ervaring is dat het melden van
bv gevaarlijke verkeerssituaties in Leiden geen zin heeft; hier wordt niet op gereageerd. In
Zoeterwoude is het zoveel beter; de gemeente is betrokken en reageert actief op meldingen
van bewoners. Neem Zoeterwoude als voorbeeld en laat de betrokkenheid van de gemeente
niet afzakken naar het niveau in Leiden.
Denk aan alle mensen, Niet Alleen de mondige.

De tijd van vergroting van gemeentes is voorbij. Er een grote gemeente van maken, is uit den
boze. Mensen willen een eigen omgeving en geen anonieme stad meer. Nb ik ben geen
pvvstemmer.
Plan in een buurt, wijk, dorp of stad enkel voorzieningen die voor die buurt, wijk enz tot nut
en vermaak zijn. Dwz bijvoorbeeld plan geen professionele ijsbaan die zich richt op landelijke
sport, in een wijk. Plan zoiets groots op een apart terrein bij bedrijven.
Samenwerking mag bv niet uitmonden in éen mileustraat voor allemaal. In Zoeterwoude
dorp functioneert dit perfect, dit mag nooit overgeheveld naar Leiden.
Zoeterwoude
Wel: in alle 5 gemeentes een gemeentelijk zwembad realiseren! In waterland Nederland
moet iedereen kunnen zwemmen. Verplicht voor inburgeraars ook…
Waterberging, verbeteren van de vreselijk slechte lucht ook. In Zoeterwoude dorp kan ik in
de avond meestal niet wandelen, het stinkt te erg. Maar ook in Oegstgeest is dat zo. In
samenwerking kunt u de max snelheid op de A4 en A44 aanpakken en terugbrengen tot 80.
Grote prioriteit de sociale woningbouw, en niet in torens maar met leefruimte, tuintjes en
balkons. Tot mijn grote schrik zag ik dat op de hoek nieuwe appartementen in Zoeterwoude
op 2 meter afstand van de ramen al auto´s staan.
Goede samenwerking met de buurgemeente is belangrijk, maar ook belangrijk is dat
gemeente (bestuur) zijn eigen identiteit behoud,
Doen wat een gemeente kan doen.
Zoeterwoude
Als het niet anders kan, dan regionaal oppakken.
Zoeterwoude

Graag zou ik zien dat mijn gemeente ( Zoeterwoude) zelfstandig blijft maar dat bij grote
Zoeterwoude "dingen" goed samen gewerkt wordt met de buurgemeentes om hier synergie uit te halen
en ook grensoverschrijdende "problemen" slagvaardig beet te kunnen pakken
Van belang dat de verschillende gemeentes hun onafhankelijkheid behouden en daarmee
hun eigen karakter.
Zoeterwoude Bewaken van de eigen identiteit , rekening houdend met de belangen van de anderen.
Zoeterwoude
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In het kader van de nieuwe omgevingswet, meer en betere aandacht voor de "Hobby
boeren". Immers er verdwijnen steeds meer beroepsmatige boeren. Dit betekend dus ook
bouw mogelijkheden en het aanleggen van paarden bakken respectievelijk het fokken en
Zoeterwoude
houden van schapen, het realiseren van een kleinschalige camping. Op een voormalig
agrarisch bedrijven complex de mogelijkheden versoepelen tot realisatie van passende
woning bouw!! De mogelijkheid tot het verhuren van voormalige schuren etc...
Gezien er een aantal gemeente bij deze samen werking zitten die financieel de zaken niet op
orde hebben wil ik meegeven dat hier eerst orde op zaken gesteld moet worden. Er is al op
Zoeterwoude
een aantal vlakken samenwerking met een aantal gemeente deze verlopen ook niet
vlekkeloos. Zoeterwoude is een gezonde groene gemeente en hoop dat dit ook zo blijft.

Zoeterwoude

Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude

Zoeterwoude

beter gebruik maken van kennis van andere gemeente. Zoeterwoude is te klein om op
specialistische aspecten tot kwalitatief voldoende dienstverlening te komen.
voorts is de gemeente Zoeterwoude te klein om noodzakelijke checks en balances ion
processen in te bouwen.
Geen hoogbouw; zoveel mogelijk groen. Verminderen van het steeds meer toenemende
drukke verkeer.
Behoud van het Groene Hart!!!!
Handhaaf de A4 als scheidslijn voor het groene hart.
Heroverweging verplaatsing vliko, samenwerken om betere locatie te vinden, niet vlak bij
woonwijken in Zoeterwoude.
Kijk goed wat je samen kan doen, maar zorg dat je niet een log en groot ambtelijke apparaat
krijgt.
Houd de korte lijnen en zorg voor toegankelijkheid van burgers.
Waak voor een tweede SP71, dit is een voorbeeld hoe het niet moet.
Luister naar de ambtenaar op de werkvloer
Behoud je eigen identiteit
zorg dat Zoeterwoude niet vol gebouwd gaat worden met allerlei fake argumenten.
Blijf baas over eigen gemeente.

De gemeente Leiden heeft veel voorzieningen op allerlei gebieden, waar een gemeente als
Zoeterwoude Zoeterwoude redelijk afhankelijk van is. Bij enige besluitvorming m.b.t. deze voorzieningen
moet de gemeente Leiden deze afhankelijkheid in de besluitvorming meenemen.
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude

Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude
Zoeterwoude

Zoeterwoude

Ik geloof er niet in de andere gemeentes zijn i
Uit op het groene hart om het vol te bouwen vol mis vol
Het behoud van een IJshal in de regio !!
Zoeterwoude Zoeterwoude laten blijven;eigen kansen creëren en sterk blijven staan in haar
samenwerking met de andere gemeenten.Oppassen dat afspraken later niet voor
onverwachte verrassingen zorgen die Zoeterwoude in haar kern aantasten.
Houd het Groene Hart groen. Is erg belangrijk in een stedelijke omgeving. 2. Laat iedereen in
zijn waarde als gemeente. 3. Ga voor toekomst (langere termijn) en nu in plaats van alleen
nu (korte termijn).
kijk niet alleen naar wat je opbouwt, kijk ook naar wat je eventueel afbreekt
Samenwerking is goed, maar verder niet.
Luister naar elkaar en kom samen tot een oplossing.
1 gemeente Leiden maken. Ik hou ook van de natuur, alleen woon ik nu min of meer
gedwongen in Zwoude-Rijndijk, omdat ik 18 jaar mag wachten op een huurwoning in Leiden.
Bouwen in het Groene Hart is mijn advies. Ikea, bioscopen, disco: laat maar komen.
Snelwegen uit de buurt, bedrijvigheid en ondernemerschap in de buurt.
Zoeterwoude moet zelfstandig blijven, en moet alleen samenwerken met de Leidse regio
wanneer dit voor beide partijen een voordeel is. geen verplichtingen!
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