Verkiezingsenquête 2022 – Beschermde status Leidse parken
Afgelopen jaar publiceerden 17 Leidse wijkverenigingen en actiegroepen een gemeenschappelijk
manifest met een zienswijze op de Omgevingsvisie 2040 versie 1.1. Hierin was ook een stelling
opgenomen over de positie van Leidse parken (lees meer in het manifest en de begeleidende brief).
Eén stelling luidde: “Leiden beschermt het bestaande openbaar groen in de parken. Deze krijgen een
beschermde monumentale status.”
Bent u het eens met de stelling dat Leidse parken een beschermde monumentale status moeten
krijgen?
(kies 1 alternatief dat uw standpunt het best weergeeft)
A. Ja
B. Nee
C. Weet niet / geen mening / anders
Alternatief A (Ja) werd gekozen door:
Partij voor de Dieren:
De Partij voor de Dieren vindt dat de Leidse parken een beschermde status moeten krijgen.
Parken zijn ware stadsnatuurmonumenten! Ze bieden verkoeling, rust en ruimte. Het is het
leefgebied van dieren. We moeten onze stadsnatuur koesteren en beschermen tegen de
expansiedrift van andere partijen.
Socialistische Partij:
Hier zijn we het volkomen mee eens en dit punt hebben we opgenomen in ons
verkiezingsprogramma. We zijn trots op onze mooie parken. Daar mag best bescherming
tegenover staan in de vorm van een monumentale status. In de afgelopen periode werd niet
alleen het Roomburgerpark bedreigd, maar bijvoorbeeld ook park Cronesteyn door de komst
van een discgolfbaan. Dat wil de SP voorkomen.
Als we als Leiden trots zijn op onze parken, dan moeten we ook de stap zetten om deze
parken monumentaal te verklaren. Sterker nog: we vinden dat we dit niet alleen op
gemeentelijk niveau moeten regelen, maar ons ook moeten inzetten om voor onze parken
de status Rijksmonument te verkrijgen.
Partij Sleutelstad:
De beschermde monumentale status van parken is expliciet opgenomen in ons
verkiezingsprogramma. Door parken deze status te geven, kunnen we voorkomen dat er
continu druk wordt uitgeoefend op de ecologische waarde door belangenorganisaties die
opkomen voor bijvoorbeeld sport, wonen en vermaak. De monumentale status geeft
voorrang aan behoud van groen, schept duidelijkheid en stelt kaders voor wat er wel en niet
kan in de parken.

ChristenUnie:
Voor de leefbaarheid van de stad is het ontzettend belangrijk om zuinig te zijn op onze
stadsparken. Een park geeft lucht en ruimte in onze versteende stad en geeft ons de
mogelijkheid om dichtbij te genieten van rust en (stads)natuur.
We hebben in de afgelopen jaren gezien dat de Leidse parken in hun voortbestaan kunnen
worden bedreigd door tal van plannen en projecten. Dat waren soms nieuwbouwplannen,
maar ook georganiseerde sportfaciliteiten (een hockeyveld of discgolf) kunnen de rust en
natuur in een park verstoren. Door de Leidse parken een monumentale of beschermde
status te geven, geeft het aan de inwoners meer zekerheid dat parken, net als bijvoorbeeld
bijzondere gebouwen, bewaard blijven voor toekomstige generaties.
Leiden Participeert:
Op deze manier kunnen we ons hard maken voor het behoud van groen in onze stad wat
enorm belangrijk is vanwege de klimaatverandering. Een mooi voorbeeld van hoe we lokaal
ons steentje kunnen bijdragen.
Klimaat Actie Nu:
Stadsnatuur is andere natuur dan de natuur buiten de stad. Klimaat Actie Nu is van mening
dat een stad in beweging is en dat er aan de stadsnatuur best eens wat zou mogen
veranderen, niet alle parken en plantsoenen zullen een monumentale status kunnen krijgen.
De hoeveelheid groene ruimte en biodiversiteit moeten echter niet minder, maar meer
worden. Toch kunnen wij ons voorstellen dat niet alle parken daarmee altijd beschermd
kunnen blijven, maar dat kan met monumenten ook niet. Er moeten zeer zwaar wegende
argumenten zijn om die natuur te wijzigen. Dus: monumenten Ja, omdat dit de urgentie
weergeeft om ze te beschermen.
GroenLinks:
GroenLinks wil de Leidse parken behouden en beschermen. Plekken als Cronesteyn, de
Oostvlietpolder en het Roomburgerpark blijven allemaal groen. Daarom is GroenLinks een
groot voorstander van een groen-blauw-raamwerk in de stad. Hiermee willen we de
bestaande parken, natuurgebieden en watergangen beschermen en met elkaar verbinden.
Het behoud en de uitbreiding van dit natuurnetwerk leggen we vast in de Omgevingsvisie. Zo
versterken we de biodiversiteit en vergroten we de klimaatbestendigheid van onze stad.
D66:
In een drukker wordende stad is openbaar groen en natuur waardevol. Wij denken dat het
tijd is om dat vast te leggen in de omgevingsvisie. D66 wil verder met de ontwikkeling van
open en multifunctionele wijksportparken, de invulling van dat begrip zal met respect voor
de aanwezige natuurwaarden en de omgeving per situatie moeten worden uitgewerkt.
D66 heeft eerder het plan voor een tweede ring om het Singelpark(Singelpark XL)
gepresenteerd en onlangs onze visie over een verbinding(voor wandelaars en wilde dieren)

tussen polderpark Cronesteyn en de Oostvlietpolder. Bij beide visies hoort wat ons betreft
ook een versterking van de aanwezige natuur, ook met oog op het veranderende klimaat.
CDA:
Dat wat van waarde is, moet je beschermen. Het CDA wil graag onderzoeken of en hoe
bepaalde parken, zoals bijvoorbeeld Cronesteyn, in Leiden een monumentale status kunnen
krijgen.
Alternatief B (Nee) werd gekozen door:
PvdA:
Vorig jaar heeft een grote meerderheid (D66, GroenLinks, CDA, VVD en PvdA) van de
gemeenteraad tegen dit voorstel gestemd. Het klinkt zeker mooi en ook de Partij van de
Arbeid koestert de parken in onze stad, maar alle parken een monumentale status geven is
een enorme bureaucratische procedure die uiteindelijk niet veel meer bescherming biedt
dan de afspraken die nu al zijn gemaakt over het behoud van groen. Daarnaast komt het ook
vaak voor dat voor een verbetering van de biodiversiteit eerst een aanpassing aan het groen
nodig is. Zo zijn er voor de aanleg van het Singelpark ook heel wat bomen weggehaald om
uiteindelijk tot een groener en biodiverser geheel te komen. Het kan dus contraproductief
Studenten voor Leiden:
Een monumentale status voor de Leidse parken klinkt als een goed idee. SVL hecht ook erg
veel waarde aan de parken. Tegelijkertijd is een monumentale status ook wel echt grof
geschut. Ontwikkelingen van de stad moeten rondom groene gebieden mogelijk blijven. Een
monumentale status zal ontwikkelingen in de stad alleen maar moeilijker maken. Het kan
dus contraproductief zijn om niets te mogen veranderen aan de Leidse parken.zijn om niets
te mogen veranderen aan de Leidse parken
Helaas ontvingen wij geen antwoorden van de VVD.

