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Kies voor ontwikkeling 
 
Leiden is een stad om trots op te zijn, en dat ben ik ook. Ik wil me als raadslid inzetten 
voor een stad met veel aandacht voor onderwijs, kenniseconomie, cultuur, ondernemers 
en duurzaam leven en wonen – want ook een prachtstad kan ontwikkelen!
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Leiden is een fijne stad om in te wonen en te werken, met veel ruimte voor 
onderwijs, cultuur, werk en ontspanning. In Leiden moet iedereen zich thuis 
kunnen voelen.

Ik ben docent en ondernemer en ben namens D66 Leiden kandidaat voor de 
gemeenteraad omdat ik graag een actieve bijdrage wil leveren aan de ontwik-
keling van de stad en de inwoners.

Onderwijs en cultuur 
Iedere Leidenaar die zich wil ontwikkelen moet dat kunnen doen. Daarom 
moet er geïnvesteerd worden in schoolgebouwen, stageplaatsen, studenten-
kamers en samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en kennisinstellingen. 
Maar ook persoonlijke ontwikkeling is belangrijk. Daarom moeten we blijven 
investeren in het ruime en diverse culturele aanbod van Leiden.

Kenniseconomie 
Als raadslid wil ik me inzetten voor de uitbreiding en ontwikkeling van de ken-
niseconomie: als universiteit, scholen, culturele instellingen en bedrijven hun 
krachten bundelen, heeft dat positieve gevolgen voor de werkgelegenheid en 
de profilering van Leiden. Ook voor de internationale gemeenschap is hierin 
een belangrijke rol weggelegd.

Duurzaamheid 
D66 heeft de afgelopen vier jaar veel bereikt op het gebied van duurzaam-
heid: er is een duurzaamheidsagenda, de Oostvlietpolder blijft groen, er komt 
geen RijnGouwelijn en de ontwikkeling van het Singelpark kan van start gaan. 
Ik wil dat Leiden verder toegroeit naar een leefbare, groene stad, met een 
autoluwe binnenstad, veilige fietspaden en hoogwaardig openbaar vervoer.

Ondernemerschap 
Als zzp’er ben ik me bewust van de uitdagingen waarvoor bedrijven zich ge-
steld zien. Er zijn ook veel kansen voor ambitieuze ondernemers. Onderne-
merschap moet in Leiden de ruimte krijgen en gestimuleerd worden.

Wat wil D66 nog meer?
Projecten ter verbetering van de wijken. 
De begroting van de gemeente op orde, zonder lastenverhogingen.
Zorg georganiseerd in wijkteams in de buurt en maatwerk, zodat u regie houdt 
over uw eigen leven.
Maatregelen zodat bewoners in wijken bij de binnenstad ook gegarandeerd 
hun auto bij hun huis kunnen parkeren.
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