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WETHOUDER DE WIT: SAMEN REALISEREN WE EEN DUURZAME STAD  

Leiden 18 juni – De gemeente Leiden wil, samen met burgers, Leiden omvormen tot een duurzame stad. Deze 

positieve grondhouding is een voorwaarde voor het realiseren van successen via en binnen de Leidse 

Duurzaamheidsagenda om openbare ruimtes groen en duurzaam in te richten.  

Dit stelde wethouder Frank de Wit (Onderwijs, Sport en 

Milieu) tijdens de bijeenkomst van Het Groene IDeeCafé 

op maandag 18 juni. Daartoe komt in 2013 onder andere 

een Duurzaamheidscentrum in de Merenwijk, een 

ontmoetingsplek waar vragen gesteld kunnen worden en 

antwoorden gevonden. Zo kan de gemeente burgers en 

organisaties stimuleren om voorstellen te doen en 

projecten te ontwikkelen voor het groener maken van 

Leiden. Dat kan tevens gebeuren via het Groene IDeeCafé. 

“Initiatieven voor openbare ruimtes, bijvoorbeeld voor 

stadtuinbouw en buurtmoestuinen, moeten ook een plan 

hebben voor het onderhoud, het beheer en de kwaliteit 

op langere termijn,” zegt de Wit.  

Ook het agrarisch en natuurlijk groen rond de stad moet gerealiseerd en ontsloten worden. “Het achterland van Leiden 

is de achtertuin van Leiden, dus mag je je verantwoordelijkheid daarin nemen,” aldus wethouder de Wit. ” De overheid 

kan investeren in bijvoorbeeld een fietspad, maar het is niet te verkopen dat wij dat fietspad in het buitengebied 

structureel moeten onderhouden”. 

De interactieve website Groen idee rond Leiden, waarop door bezoekers groene ideeën ingediend kunnen worden, kan 

door de gemeente gepromoot worden. 

Op een vraag of boeren die een duurzame voedselproductie willen bereiken geholpen zouden kunnen worden door de 

gemeente antwoordt hij: “Duurzaam is de weg tussen product en afnemer zo kort mogelijk te houden. Dat kan nu beter. 

Hierin zouden de boeren ondersteund kunnen worden.” Op dit punt is er echter nog geen gemeentelijk beleid. 

Bijzondere streekproducten zoals de Leidse kaas en Leidse boerenboter kunnen meer onder de aandacht gebracht 

worden en zouden beter verkrijgbaar moeten zijn.  

De wethouder vertrok naar zijn fractievergadering, maar de bezoekers van het café bleven nog lang napraten. 

Het was een leuk gesprek met Frank de Wit, maar er bleef ook veel onbesproken, bijvoorbeeld de vraag waarom de 

biodiversiteitstuin Vrij Groen moet wijken voor een tijdelijke parkeerplaats. Het antwoord weten we eigenlijk wel: 

parkeerplaatsen leveren geld op en een tuin niet. De waarde van groen, natuur of een tuin in geld uitdrukken is niet 

onmogelijk, maar ook dan staan die cijfers nog niet in de boeken. Daarvoor is een nieuwe kijk op economische waarde 

en geld nodig. Het Groene IDeeCafé wil daar na de zomer ook aandacht aan besteden.  

Het volgende Groene IDeeCafé is op maandagavond 2 juli 2012 vanaf 20.15 uur in Scheltema in Leiden over Magisch 

Mytisch Matilo door Walter Schrader en andere kunstprojecten. Na afloop borrelen met muziek. 

http://www.ideewinkel.nl/

