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We zorgen voor gezonde schoolkantines en gratis fruit op scholen.
We maken sporten voor alle jongeren betaalbaar.
We investeren via topsport in breedtesport.
We bevorderen fusies van voetbalclubs om deze vitaal te maken.
We moedigen meer samenwerking aan in de sport, zoals het delen van
sportvoorzieningen tussen universiteit en gemeente.
We bouwen een nieuwe schaatsbaan, nieuw zwembad en nieuwe sporthal.

VVD
Sport is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij
willen met de beschikbare middelen zoveel mogelijk Leidenaren laten bewegen. En
met iedereen, bedoelen we ook iedereen. Sport is er ook voor mensen met een
beperking. Leidse sportverenigingen zijn wat ons betreft gezond, zowel financieel als
in ledenaantal.
• Om te kunnen sporten, zijn goed onderhouden sportvelden nodig.
Sportverenigingen en hun leden weten zelf het beste hoe ze hun club kunnen
verbeteren. De gemeente laat het beheer van de velden of banen zoveel
mogelijk over aan de sportverenigingen zelf.
• Een nieuwe ijshal is een mooie ambitie die Leiden niet zelf kan betalen. Voor dit
project is het essentieel dat de regio ook meebetaalt. Gebeurt dat niet, dan
kiezen wij ervoor om de gemeentelijke sport-euro’s te investeren in faciliteiten
die meer Leidenaren bedienen zoals een nieuwe sporthal of een nieuw
zwembad.
• Wij zien kansen in het dubbel gebruiken van sportaccommodaties, bijvoorbeeld
buitenschoolse opvang in een clubhuis of het gebruik van sporthallen als
gymzaal voor scholen.
• Leidenaren sporten ook buiten de sportvelden en gymzalen. Wij willen dat de
gemeente hierop inspeelt. Dit kan bijvoorbeeld door in afstemming met
bewoners en gebruikers, in parken een outdoor fitness of sportief parcours met
watertappunten te realiseren. De VVD heeft gezorgd voor de komst van een
JOGG-pad met toestellen in het Singelpark (JOGG staat voor Jongeren Op
Gezond Gewicht).

D66
Actieve sportstad
Naast cultuur zorgt ook sport voor een levendige stad. Sport brengt mensen bij
elkaar, zorgt voor plezier en draagt bij aan de gezondheid. Afgelopen periode
heeft D66 zich ingezet voor de bouw van een nieuw zwembad, een topsporthal
en een ijsbaan. Komende periode willen wij dat deze sportlocaties daadwerkelijk
gerealiseerd worden. Gezien de regionale functie van onze sportvoorzieningen
wil D66 op dit punt intensiever met onze buurgemeenten samenwerken. Dit geldt
bijvoorbeeld ook voor de ijsbaan. D66 wil dat Leiden voor de bekostiging optrekt
met omliggende gemeenten en ziet dit als opmaat naar een structurele regionale
samenwerking op het gebied van sportvoorzieningen.
D66 is ervan overtuigd dat van topsport een wervende werking uitgaat en dat
meer mensen gaan sporten door de nabijheid van topsport. Daarom willen wij
dat de topsporthal met ongeveer 2000 zitplaatsen zo efficiënt mogelijk wordt
ingericht, zodat veel indoor (top)sportactiviteiten in de hal kunnen plaatsvinden
en de exploitatie vergemakkelijkt kan worden
Komende periode zet D66 zich in voor buitensport. Wij willen buitensportfaciliteiten

die passen bij de omvang van een stad als Leiden. Wij investeren in grote open
wijksportparken, waarvan de hele dag gebruik gemaakt kan worden door
sportverenigingen, scholen, buitenschoolse opvang en (wijk)bewoners. Wij
beseffen dat dit vraagt om een andere vorm van organisatie, maar wij hebben
er vertrouwen in dat deze transitie met een gezamenlijke inzet van gemeente,
verenigingen en maatschappelijke organisaties een succes wordt.
•
•
•

zet in op een gezonde stad
wil dat alle Leidse kinderen in groep 4 en 5 gratis kunnen sporten
zorgt voor sport- en beweegvoorzieningen op straat en in parken

Leidse jeugd in beweging
Voor D66 is sport en bewegen de hoeksteen van het preventiebeleid.
Sport en bewegen zijn voor jong en oud cruciaal voor een gezond en
vitaal leven. Op dit moment zijn er nog (te) veel kinderen in Leiden die
niet sporten of onvoldoende bewegen. Wij geloven dat kinderen die
het plezier van sporten hebben ontdekt op latere leeftijd die gezonde
leefstijl vasthouden. Daarom willen wij dat alle kinderen in Leiden van
jongs af aan de kans krijgen om te sporten. Hiervoor presenteert D66
een set maatregelen:
• Wij willen dat alle Leidse kinderen in groep 4 en 5 gratis kunnen sporten.
Hiervoor maken wij het mogelijk dat kinderen een lidmaatschap van een
sportvereniging naar keuze krijgen op kosten van de gemeente.
• Wij bevorderen de samenwerking tussen scholen en sportorganisaties.
Samen zijn zij de motor van de Leidse jeugdsport. Deze samenwerking
kan leiden tot initiatieven zowel tijdens schooltijden als daarbuiten.
• Wij willen uitnodigen tot bewegen, door het plaatsen van sport- en
beweegvoorzieningen op straat en in parken.
• Wij zetten buurtsportcoaches in als extra stimulans om kinderen sport- en
beweegaanbod in hun buurt te geven.
• Wij willen stimuleren dat alle Leidse scholen een vakleerkracht
bewegingsonderwijs aanstellen.
• Wij verbeteren de kwaliteit van gymzalen. Die zalen moeten multi inzetbaar
zijn voor sportverenigingen.
• Wij breiden de sportvouchers uit, zodat kinderen uit minimagezinnen die
kunnen inzetten voor lidmaatschap van een sportvereniging, ongeacht
welke sport dit is.

CDA
Bij het sporten
Bewegen en sporten zijn van groot belang voor het welzijn en de gezondheid van onze
inwoners. In een dichtbevolkte stad als Leiden met weinig groen en weinig ruimte voor
sportclubs (sportareaal) wil het CDA dat er zuinig en creatief met de ruimte wordt
omgegaan. Het CDA vindt dat sportlocaties multifunctioneel benut moeten worden:
voor de sportclubs, de buitenschoolse opvang en voor jongerenwerk.
Het CDA vindt dat sporten in de wijken hoort plaats te vinden, maar sluit bij wederzijds
goedvinden met de clubs verhuizing (naar de rand van de stad) niet uit. Bovendien wil
het CDA dat het huidige sportareaal gehandhaafd blijft en er geen oppervlakte aan
sportvelden meer worden ingeleverd voor andere doeleinden dan sport. Verder wil het
CDA dat er in parken aandacht wordt gegeven aan sportmogelijkheden, zoals de
aanleg van joggingpaden. Hiermee wordt de ruimte multifunctioneel gebruikt.

Het CDA maakt zich sterk voor een vernieuwd buiten- en binnenzwembad met
ligweide. Verder staat het CDA voor een nieuwe ijshal met een 333 meter baan, waarbij
zoveel mogelijk regionaal wordt opgetrokken. Het CDA vindt ook dat er een
Topsporthal moet komen. Het CDA wil dit in de raadsperiode 2018-2022 realiseren.
Verder verdient Gymsport Leiden een eigen ruimte.
Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn. Als er gekozen moet worden, dan kiest het
CDA voor de breedtesport. Om zeker te stellen dat iedereen mee kan doen wil het CDA
het Jeugdsportfonds behouden, zodat ook kinderen van ouders met een
minimuminkomen kunnen sporten.
Het grote aantal jongeren dat stopt met sporten is zorgwekkend. Om die reden wil het
CDA dat openbare sportgelegenheden, zoals trapveldjes en basketbalvelden, goed
onderhouden worden. Wanneer er behoefte is aan ruimte voor nieuwen sporten (zoals
Padel, Lacrosse of Ultimate Frisbee), dan zal de gemeente dat faciliteren.
Verenigingen zijn de ruggengraad van de sport. Zij worstelen met het dalende
ledenaantal, het behouden van vrijwilligers, financiële zorgen en de uitvoer van het
onderhoud. De gemeente Leiden steunt hen waar mogelijk, maar de verenigingen
hebben zelf de regie. Daarom wil het CDA een ‘verenigingenloket’ en een wethouder
die speciaal belast is met hun welzijn. Verder moet het programma Schoolsport beter
aansluiten op de verenigingen.
De Leidse sportaccommodaties (gymzalen, kleedkamers, kantines) zijn veelal in een
belabberde staat. Als verenigingen zelf investeren, dan past de gemeente de andere
helft bij.
Over de toekomst van voetbal in Leiden zijn afspraken gemaakt. Mocht in de toekomst
verdere samenwerking tussen clubs (bij het voetbal of bij andere sporten) noodzakelijk
worden, dan vindt het CDA dat het initiatief in eerste instantie bij de vereniging moet
liggen.

SP
Sport en spel
Sport is leuk en gezond, een goede manier om anderen te ontmoeten en een goede
manier voor kinderen om te leren met elkaar om te gaan. Iedereen heeft daar recht op,
ongeacht de dikte van zijn of haar portemonnee. De gemeente moet er dan ook voor
zorgen dat sport toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een beperking of
met een kleine beurs. En de gemeente moet zorgen voor een goede staat van
onderhoud, of het nu gaat om voetbalveldjes in de buurt, de accommodatie van
sportverenigingen, speeltuinen of paden voor wandelaars of skeeleraars.
Breedtesport
De SP wil vooral investeren in breedtesport in tegenstelling tot in topsport, zodat zo
veel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan sport en spel. Voor topsport zijn al
verschillende landelijke budgetten. Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook
financieel. Maar breedtesport ondersteunen betekent ook de verenigingen en hun
vrijwilligers ondersteunen! En het op orde hebben van fiets- en wandelpaden en het
hebben van voldoende zwembaden. Mede dankzij de SP is sluiting van zwembad De
Vliet van de baan.
Onderhoud moet beter
De afgelopen vier jaar is er al veel verbeterd, vooral wat betreft het onderhoud.
Eindelijk is er geld en eindelijk is er een meerjaren planning. Het op peil brengen van
het niveau van onderhoud van de Leidse speeltuinen heeft onder verantwoordelijkheid
van wethouder Roos van Gelderen de allerhoogste prioriteit gekregen. Gelukkig is er
afgezien van de privatisering van het 'Sportbedrijf', het onderdeel van de gemeente

dat de accommodaties verzorgt. De SP vindt dat de uitvoering van het onderhoud een
stuk beter en transparanter kan dan het nu gaat. Wij zien graag dat het uitvoeren van
die onderhoudstaken samengevoegd worden bij andere onderdelen van de gemeente
die onderhoud doen.
Bij accommodaties moet gezorgd worden voor de mogelijkheid van medegebruik.
Daarbij hoort ook dat het beheer en het toezicht goed geregeld is voor alle gebruikers.
Medegebruik kan bijvoorbeeld door kinderopvang, of het gebruik van
parkeerterreinen die doordeweeks niet gebruikt worden. Ruimte is schaars in Leiden
dus het is zonde als er gebouwen een groot gedeelte van de week leeg staan.
IJsbaan moet blijven
De SP vindt dat Leiden een goede kunstijsbaan moet hebben, liefst 400 meter, met in
elk geval ook ruimte voor ijshockey en shorttrack. De SP heeft eerder de Leidse IJshal
gered van de ondergang met een extra subsidie. Maar er is nog steeds geen zicht op
een goede permanente oplossing. Dat de ijsbaan niet van de gemeente is maar van een
ondernemer maakt die zaak niet makkelijker.
Samenwerken met universiteit Leiden
De gemeente moet ook goed blijven samenwerken met de Universiteit Leiden, en erop
aandringen dat de universiteit sport blijft aanbieden voor studentikoze tarieven. Sport
binnen de universiteit staat onder druk, en voorkomen moet worden dat het totale
aanbod aan sport in Leiden minder wordt, omdat de universiteit er minder energie en
geld insteekt.
Kortom, de SP wil aan de slag met de volgende zaken:
• Sport toegankelijk voor iedereen
• Goed onderhoud van sportvoorzieningen en accommodaties
• Medegebruik van accommodaties stimuleren
• Investeren in breedtesport, de verenigingen en hun vrijwilligers
• Het Sportbedrijf efficiënter en transparanter
• Een goede, permanente oplossing voor de ijsbaan in Leiden

Leefbaar Leiden
Sportverenigingen verdienen steun
Sport is belangrijk voor de gezondheid, burgerparticipatie en het imago van de stad.
De prioriteit van Leefbaar Leiden ligt bij amateurverenigingen en volkssporten i.p.v. bij
elite clubs. Leefbaar Leiden wil met het beschikbare geld deze welwillende
verenigingen beter ondersteunen, waardoor ieder mens de mogelijkheid krijgt om te
sporten.

Christen Unie
Amateursport aanmoedigen
Omdat er meer is dan werk vindt de ChristenUnie het belangrijk dat er ruimte is voor
sport en ontspanning. Amateursport is een goede manier om mensen van verschillende
bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen. Bovendien is sporten gezond; het
helpt bij het bestrijden van overgewicht, ook onder Leidse jeugd een groeiend probleem.
Volgens de ChristenUnie verdient amateursport daarom gemeentelijke steun. De
ChristenUnie ziet het niet als taak van de gemeente om belastinggeld te steken in
topsport.
De ChristenUnie draagt de schaatssport een warm hart toe. Er is (nog) geen geld voor
een nieuwe schaatshal. De ChristenUnie kiest daarom voor het verbeteren van de huidige

schaatsbaan. Ook de zwemsport vinden we belangrijk, en bij de keuzes die in het kader
van de bezuinigingen moet worden gemaakt, vinden we het belangrijk dat de
zwembaden goed verspreid zijn over de stad. Om te zorgen dat ook de kleinere kinderen
voldoende mogelijkheden hebben om te bewegen, wil de ChristenUnie niet bezuinigen op
de speelplekken, maar blijven zorgen voor genoeg en groene speelplaatsen.

