
3  Combineer Park & Ride  
en stadsdistributie: 
Combineer Park & Ride en stadsdistributie 

voor efficiënt ruimtegebruik en stadsdistri-

butie over land en water. Zo zorgen we 

voor volgordelijkheid bij ingrijpende  

mobiliteitsdossiers, waarbij eerst een 

alternatief wordt aangeboden, alvorens 

beperkende maatregelen in te voeren. 

4  Realiseer een Singelpark XL:
Wij zijn voor een SingelparkXL en zijn ervan 

overtuigd dat de Leidse bedrijventerreinen 

hier een grote rol in kunnen spelen.  

Door de terreinen te vergroenen en te 

verduurzamen creëren we een groene ring 

om de stad. Ondernemers helpen graag met 

deze opgave, maar hebben hiervoor wel 

duidelijkheid voor de lange termijn nodig.

5  Kom met een herstelagenda:
We moeten ondernemers blijven helpen 

met het economisch herstel na corona. 

Kom daarom met een duurzame  

herstelagenda en stel deze samen  

op met ondernemers, experts en  

ondernemers- & brancheverenigingen.

1  Eén woning, één baan: 
Voor elke nieuwe woning, minimaal één 

baan. Zo blijft Leiden de inclusieve en 

vitale stad met een baan voor iedereen. 

Een inclusieve arbeidsmarkt betekent 

banen in alle gelederen en sectoren. 

Zorg daarom ook voor voldoende ruimte 

voor bedrijventerreinen. Als voor 2023 

niet aan de ruimtelijke vraag naar 

bedrijfsruimte wordt voldaan, dan moet 

de Oostvlietpolder prioriteit worden.

2  Maak Leiden Groen Bereikbaar:  
We zijn voor een goed functionerende

autoluwe binnenstad, waarbij de bedrijfs-

voering en de bereikbaarheid niet onder 

druk komt te staan. 

a) Investeer daarom tijdig in voldoende  

 alternatieven voor ondernemers en 

 creëer een overslaghub bij de 

 Europaweg.

b) Houd de binnenstad voor bezoekers  

 bereikbaar met een nieuwe Morspoort- 

 garage, zorg voor voldoende P&R hubs  

 met duurzaam, snel en frequent HOV  

 naar het centrum, verbind het LBSP met  

 de binnenstad en sluit Leiden aan op  

 het Randstadrailnetwerk.

Om samen te bouwen aan een duurzame economische toekomst hebben we onlangs 
het Leids Economisch Programma gepresenteerd. Uit dit programma komt een aantal 
economische voorstellen en projecten die volgens ons de komende collegeperiode 
prioriteit moeten krijgen. Omdat we geloven dat we alleen samen kunnen bouwen 
aan een sterk, inclusief en economisch veerkrachtig Leiden zullen wij ons volop 
inzetten om deze economische voorstellen en projecten te realiseren. Op basis 
van deze punten gaan we daarom graag met U, met de politieke partijen en met 
partijen, zoals VNO-NCW Rijnland, Economie071 en Stichting2030, in gesprek hoe we 
elkaar op deze punten kunnen versterken en waar mogelijk kunnen samenwerken.

Het Leids Economisch Programma

ECONOMISCHE PROJECTEN



9  Bind medewerkers aan de stad  
met een Inpat Center:
Kom met een Inpat Center die (interna-

tionale) medewerkers van buiten de regio 

begeleidt met hun komst naar, en hun 

vestiging in Leiden. Zo binden we het 

(internationale) talent aan onze stad en 

maken we Leiden aantrekkelijk voor 

medewerkers van buiten de regio.

10 Betrek ondernemers bij  
de energietransitie:
Ondernemers gaan een sleutelrol spelen 

in de energietransitie. Betrek hen daarom 

bij de planvorming en bij toekomstige 

energie-initiatieven. Zo zoeken we 

gezamenlijk naar nieuwe en innovatieve 

oplossingen en creëren we draagvlak.

6  Kom met een doelmatig Stagepact: 
Sla een brug tussen onderwijs en arbeids-

markt en kom op basis van feiten tot een 

efficiënt en doelmatig Stagepact. Zo kan 

gericht worden gewerkt aan het oplossen 

van de huidige mismatch tussen vraag en 

aanbod. Koester en bescherm daarbij de 

bedrijven die stageplekken aanbieden in 

en nabij de stad. 

7  Stimuleer nieuwe clustervorming:  
Bereid Leiden voor op de ‘economie 

van morgen’ en kom met een vestigings-

klimaatdenktank die kijkt naar toekomstige 

economische kansen en sectoren die passen 

bij het DNA van de stad. Zo stimuleren we 

en faciliteren we nieuwe clustervorming, 

zoals bij het Leiden Law Park.

8  Onderzoek de haalbaarheid van een 
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij: 
Onderzoek de haalbaarheid van een 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 

om de lokale economie en het vestigings-

klimaat in de Leidse regio te verbeteren, 

door ruimte te scheppen voor ondernemers 

en de bedrijventerreinen duurzaam te 

ontwikkelen. 

“Gezamenlijk 
bouwen aan  
het Leiden 

van Morgen.”

Het Leids Economisch Programma en Projecten zijn tot stand gekomen 
op basis van de input van de Ondernemend Leiden partners:

Meer informatie op www.ondernemendleiden.nl.  
Contact: Erwin Roodhart, erwin@ondernemendleiden.nl 

en Daan Olivier, daan@ondernemendleiden.nl.


