DIT IS LEIDSCHENDAM-VOORBURG
Leidschendam-Voorburg is een groene, actieve en betrokken gemeenschap waar mensen
met plezier wonen, ondernemen en recreëren. De gemeente heeft veel moois te bieden:
cultuur, het kanaal de Vliet, diverse parken en een mooi winkelaanbod. Ook de ligging van
Leidschendam-Voorburg brengt veel
voordelen met zich mee. We grenzen aan Den Haag waar werkgelegenheid, strand en
cultuur te vinden zijn. Aan de ander andere kant grenzen we direct aan de ruimte die het
Groene Hart biedt. In Leidschendam-Voorburg voel je je thuis!
De gemeente wordt gevormd door drie kernen: Voorburg, Leidschendam en Stompwijk. Elke
kern heeft een eigen, sterke identiteit. Daar zijn we trots op. We gebruiken de kracht van de
gemeente om de verschillende kernen te laten bloeien. Hiermee leveren we een positieve
bijdrage aan de bruisende Haagse regio.
De wereld om ons heen verandert voortdurend. Denk aan de steeds verdergaande
technologische ontwikkelingen (smart city), individualisering en duurzaamheid.
Deze ontwikkelingen brengen allerlei uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld
om met de leefkwaliteit van de gemeente en de ambities op het gebied van energie? Hoe
behouden en versterken we de samenleving die we met elkaar hebben? Ons doel is om
onze gemeenschap mooi en levendig te houden. Een plek waar mensen in verbinding met
elkaar leven.
Eén ding is duidelijk: we kunnen kansen alleen verzilveren als gemeente, inwoners,
ondernemers en maatschappelijke partners intensief met elkaar samenwerken. Daarom zijn
we met elkaar in gesprek over wie we zijn en hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat
het ook in de toekomst goed wonen, werken en leven is in onze mooie gemeente.

Drie kernen
Al eeuwenlang wonen en werken er mensen in Stompwijk, Voorburg en Leidschendam. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat de drie dorpen gemeenschappelijke kenmerken hebben. De
gemeente staat bekend om de rust, het groen en de ruimte. Daarnaast maken bezoekers
graag gebruik van allerlei mooie voorzieningen die de gemeente biedt. Elke kern heeft
daarbinnen zijn eigen karakter.
Stompwijkers omschrijven hun dorp als een hechte en actieve gemeenschap met een
bloeiend verenigingsleven en veel recreatieve mogelijkheden.
Voorburg staat bekend om zijn historisch centrum en divers cultuuraanbod. Veel mensen
bezoeken met plezier het exclusieve winkelaanbod in de Herenstraat.
Leidschendam kenmerkt zich verder door een levendige en ondernemende gemeenschap,
een breed woningaanbod en voldoende ruimte om te groeien.

We gaan voor
…een levendig en inclusief Leidschendam-Voorburg
In Leidschendam-Voorburg telt iedereen mee en moet iedereen mee kunnen doen. We
sluiten niemand uit en
geloven dat we een aantrekkelijke gemeenschap blijven door er te zijn voor jong en oud, rijk
en arm, hoog- en laag opgeleid, oude en nieuwe Nederlanders. En we besteden met elkaar
veel aandacht aan leefbaarheid in de kernen en wijken. Samen zijn we LeidschendamVoorburg.
Leidschendam-Voorburg staat bekend als een fijne woongemeente. Dat willen we graag zo
houden. Dat betekent dat er voor iedereen - jong en oud - een passende woning is. Er is
behoefte aan meer levensloopbestendige woningen en meer woningen voor jonge gezinnen
en jongeren. Ook willen we meer experimenteren met creatieve, nieuwe woonvormen waarin
jong en oud samen kunnen wonen en werken.
Een leefbare en vitale gemeente vraagt naast voldoende woningen ook voldoende
voorzieningen. Vooral jonge gezinnen en jongeren hebben behoefte aan betere
voorzieningen zoals meer crèches, horeca en recreatiemogelijkheden in het groen.

…een duurzaam Leidschendam-Voorburg
Iedereen vindt het belangrijk om duurzamer te wonen, werken en reizen. De ambitie van de
gemeente is om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat is nodig omdat onze oude
energiebronnen opraken en het gebruik ervan belastend is voor het milieu. Daarom zoeken
we actief naar nieuwe vormen om duurzame energie op te wekken en minder energie te
verbruiken. De gemeente is hier al actief mee aan de slag gegaan en nodigt inwoners en
ondernemers uit om met elkaar deze ambitie te realiseren.
Een duurzame leefomgeving betekent ook een gezonde leefomgeving. De goede
bereikbaarheid en de centrale ligging van de gemeente brengen ook een grote hoeveelheid
auto’s met zich mee. Dat is belastend voor de luchtkwaliteit. Daarom stimuleert de gemeente
alternatieve, duurzame vormen van vervoer, betere fi etspaden en een goed aansluitend
netwerk van openbaar vervoer in en tussen de kernen. Ook zorgen we er met elkaar voor
dat er voldoende ruimte is om in de stad te bewegen.

…een economisch sterk Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een plek waar mensen graag ondernemen. Het midden- en
kleinbedrijf, en met name de detailhandel, houdt de kernen leefbaar en zorgt voor
werkgelegenheid dichtbij. De gemeente zet daarom in op een vitale economie waar
ondernemers nog meer ruimte krijgen om te ondernemen.
Een kans om de economie een positieve impuls te geven ligt in het toerisme en recreatie.
Het water en het groen bieden veel recreatieve mogelijkheden en kunnen de gemeente nog
beter op de kaart zetten. De gemeente nodigt ondernemers uit om met elkaar die kwaliteiten
te versterken en kansen te verzilveren.

Samenwerken
Met elkaar zijn we Leidschendam-Voorburg. We denken daarom niet in grenzen en zoeken
actief de samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers en andere
overheden in de regio. Inwoners en maatschappelijke organisaties geven aan dat ze graag
actief meedoen en vragen van de gemeente meer ruimte om zelf met initiatieven te komen.
Dit juicht de gemeente toe! De gemeente schrapt daarom alle overbodige regels en
obstakels die eigen initiatief in de weg staan. De gemeente brengt mensen en partijen bij
elkaar en stimuleert inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om ideeën te
realiseren die van Leidschendam-Voorburg een nog mooiere gemeente maken. Daarbij
wegen we de belangen van de verschillende groepen in onze gemeente zorgvuldig af.
Omdat de oplossingen en ideeën per kern verschillen, gaat de gemeente op zoek naar
manieren om structureel in gesprek te zijn met inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties in de verschillende kernen. Zo komen de afzonderlijke kernen nog meer tot
bloei binnen de krachtige gemeente Leidschendam-Voorburg. Samenwerken vraagt een
goede, innovatieve gemeentelijke dienstverlening en een toegankelijke en bereikbare
gemeentelijke organisatie. De wensen van inwoners en niet het programma van de
gemeente zijn hierbij leidend. De gemeente communiceert open en actief, luistert goed naar
suggesties en ideeën en laat zien wat er met de inbreng van inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties gebeurt.
De maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven vragen van ons een actieve opstelling in
de samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners, ondernemers en in de regio.

Uw ideeën
Heeft u een idee om uw buurt levendiger, duurzamer en/of economisch sterker te maken?
Deel het via LVopdekaart@lv.nl of met #LVopdekaart!

Aan de slag…
De toekomst van Leidschendam-Voorburg maken we met elkaar. We weten dat deze
toekomst niet statisch is. Daarom blijven we continu met elkaar in gesprek over wie we zijn
en waar we met elkaar naartoe willen. Nieuwe inzichten, ontwikkelingen en vragen krijgen
hierin een plek. Zo houden we met elkaar Leidschendam-Voorburg mooi en levendig. Een
plek waar mensen in verbinding met elkaar leven.

Deze kaart is pas het begin!
Deze kaart toont locaties waar inwoners trots op zijn. Er zijn natuurlijk nog veel meer mooie
plekken in onze drie kernen. Hoe kunnen we inwoners en bezoekers uitnodigen die locaties
zelf te ontdekken? Heeft u een idee voor een inspirerende fotowandeling, sportieve
fietsroute, mooie wandelroute, spannende geocache of andere verrassende activiteit? Laat
het ons weten door te mailen naar LVopdekaart@lv.nl.

