
Samen versterken we elkaar

Wijkverenigingen 
Leiden



1. Opening
2. Kennismaken

Wie is er aanwezig
3. Vaststellen Agenda
4. Omgevingsvisie Leiden 2040

23 maart 2021 – sept 2021
1. Wat bindt ons?
2. Rondvraag

Programma vanavond



Wie ben je en welke wijk vertegenwoordig je?

Welke uitdaging hebben jullie met de stad Leiden?



Leiden is in beweging

▪Hele stad veranderd

▪Er wordt veel gebouwd

▪Veel plannen in de maak



01 Omgevingsvisie 
Hoe ziet Leiden er over 20 jaar uit?



Omgevingswet 1-1-2022
Hoe gaat Leiden hier op inspelen?



Hoe gaan de 
ontwikkelpers
pectieven en 
gebiedsvisies 
straks landen?



Wat zegt de Omgevingswet over participatie?
•Verplicht als initiatieven gevolgen hebben voor de omgeving (b.v. 
Klimaatakkoord, Omgevingswet en MER). Raadzaam bij controversiële 
projecten
•Doel verplichting: vroegtijdig inzicht krijgen in belangen en inzichten van 
de omgeving om tot gedragen(ere) oplossingen te komen
•Veelal vormvrij: vrijheid en maatwerk nodig vanwege grote diversiteit aan 
initiatieven. Terugkomende elementen: stakeholderanalyse, 
procesontwerp, brede bijeenkomsten
•Kunnen aantonen dat er overleg is geweest met de omgeving, wat heeft 
dit aan inzichten heeft opgeleverd en hoe diverse belangen zijn afgewogen 
•Participatieverordening: duidelijkheid scheppen over de mogelijkheden 
van participatie in de verschillende fasen van het beleidsproces en over de 
rol die de gemeente daarbij speelt



Plekken die het meeste veranderen 



Uitgangspunten visie Leiden 2040

    Bouw voort op de lijn van de stad en stuur bij waar 
nodig;
    Versterk de identiteit;
    Combineer (transitie)opgaven op een slimme manier 
en vertaal dat in maatwerk in de stad;
    Gebruik de ruimte, zowel boven- als ondergronds, 
meervoudig, innovatief en flexibel;
    Zorg dat het leefbaar blijft;
    Werk samen met de buurgemeenten.



Waarom is dit belangrijk?
Zet alle kaders 

Schetst hoofdlijnen voor 
beheer en gebruik van 

fysieke domein

Beleid
Stelt het beleid vast op 
alle relevante terreinen 

van de fysieke 
leefomgeving

Bepaald alles
Kwaliteit van fysieke 

leefomgeving

Vervangt structuurvisie
Structuurvisie bestaat 

straks niet meer

Vervangt hoogbouwvisie
Wordt een paragraaf in 

omgevingsvisie

Bepaald het omgevingsplan
Zet de kaders voor het 

omgevingsplan



Waar komt er 
groen?

Leefbaarheid van 
de stad

De omgevingswet raakt ons allemaal



Maandelijks overleg

Per thema werkgroep om uit te 
pluizen

werkgroepen

Bevindingen maandelijks delen

Samen zienswijzes indienen

Onze netwerken gebruiken om 
informatie boven tafel te 
krijgen

Samen onderste steen boven

Gedegen onderbouwing door 
gezamenlijke inzet

laten we onze 
krachten bundelen



Planning omgevingsvisie 
Leiden 2040

1 jan

Omgevingsvisie 
wordt vrijgegeven 

in B&W

Omgevingsvisie 
ter inzage

Nieuwe 
omgevingswet 

gaat in

Omgevingsvisie 
vastgesteld

30 
sept

April
?

23 
mrt



Wat onze 
bindt ons?

De gemeente Leiden organiseert 
participatie slecht

• Slechts de onderste trede van 
de participatieladder

• Wijkverenigingen kunnen in dit 
gat springen om het beter te 
organiseren waarmee we ook 
meer onze visie kunnen 
vastleggen.

• Synergie zoeken om samen te 
werken op de thema’s van de 
omgevingvisie: hoogbouw, 
mobiliteit, parkeren, 
groeninrichting 



Commissies OM
Samen commissies 
vormen die 
zienswijze indienen 
op omgevingvisie 
tot 20 september.

PERS

Bij animo
refendum

Pers in Leiden 
en landelijk?

enquetes
Gemeenschapp
elijke enquêtes 
op de thema’s 
omgevingvisie

Bundelen 
van onze 
krachten



Wat er verder 
ter tafel 
komt



Dank jullie wel!


