
Referendum over LEAD in Leiden:  

“DE LEIDENAAR GAAT ZIJN HUISWERK DOEN!”  

(H. Lenferink, burgemeester van Leiden) 

Bronnen op een rij 

 

TV WEST 

• Leids referendum over megatoren Willem de Zwijgerlaan is mogelijk 

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3774295/Leids-referendum-over-megatoren-Willem-de-

Zwijgerlaan-is-mogelijk 

• Leidenaren protesteren tegen hoge woontorens 

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3759435/Leidenaren-protesteren-tegen-hoge-woontorens 

• Plannen voor 115 meter hoge woontoren in Leiden 

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3685297/Plannen-voor-115-meter-hoge-woontoren-in-Leiden 

 

LEIDSCH DAGBLAD 

• Opinie: Gemeente Leiden strooit met punaises op de weg naar referendum 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190327_18678690/opinie-gemeente-leiden-strooit-met-

punaises-op-de-weg-naar-referendum 

• Onvrede over de vraag die wordt voorgesteld voor het Leids referendum 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190327_48700102/onvrede-over-de-vraag-die-wordt-

voorgesteld-voor-het-leids-referendum 

• Leidse parkeernorm gaat vervroegd omlaag om bouwplannen niet te frustreren 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190320_33340852/leidse-parkeernorm-gaat-vervroegd-

omlaag-om-bouwplannen-niet-te-frustreren 

• Torenflatplan Willem de Zwijgerlaan overladen met nieuwe onderzoeken 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190315_12345876/torenflatplan-willem-de-zwijgerlaan-

overladen-met-nieuwe-onderzoeken 
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• Uitstel Leids referendum over hoogbouw pakt duur uit: ’Prijs voor gebrekkige participatie’ 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190313_79040929/uitstel-leids-referendum-over-

hoogbouw-pakt-duur-uit-prijs-voor-gebrekkige-participatie 

• Bij Leidse bouwproject Lead gaapt een gat tussen 70 en 115 meter 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190309_92136264/bij-leidse-bouwproject-lead-gaapt-een-

gat-tussen-70-en-115-meter 

• Milieuraad valt Leids hoogbouwplan Lead aan, maar zegt van niet 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190308_98953474/milieuraad-valt-leids-hoogbouwplan-

lead-aan-maar-zegt-van-niet 

• Leids referendum stap dichterbij over drie hoge flats 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190227_66242571/leids-referendum-stap-dichterbij-over-

drie-hoge-flats 

• Voorstanders Lead hebben link met ontwikkelaar 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190212_89919102/voorstanders-lead-hebben-link-met-

ontwikkelaar 

• Plotseling opgedoken contracten bedreigen Leids torenflatproject Lead 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190209_3763285/plotseling-opgedoken-contracten-

bedreigen-leids-torenflatproject-lead 

• Veel verzet tegen ’extreme woontorens’ 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190203_64119630/veel-verzet-tegen-extreme-

woontorens 

• Buurt wijst Lead af 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190121_92415378/buurt-wijst-lead-af 

• Referendum over Leidse torenflats 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190118_81972165/referendum-over-leidse-torenflats 

• Kritiek op torenflat zwelt aan 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20181026_55346618/kritiek-op-torenflat-zwelt-aan 

• ’Bouwproject Lead blaast te hoog van de toren’ 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20180930_15707064/bouwproject-lead-blaast-te-hoog-van-

de-toren 

• De hoogste van Leiden 

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20180926_47847906/de-hoogste-van-leiden 
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SLEUTELSTAD 

• 29 MAART 2019 Referendumvraag Lead ongewijzigd, wel extra plekken voor handtekeningen 

https://sleutelstad.nl/2019/03/29/referendumvraag-lead-ongewijzigd-wel-extra-plekken-voor-

handtekeningen/ 

• 26 MAART 2019 Leidse Referendumkamer adviseert gemeenteraad over vraagstelling Lead-

raadpleging 

https://sleutelstad.nl/2019/03/26/leidse-referendumkamer-adviseert-gemeenteraad-over-

vraagstelling-lead-raadpleging/ 

• 25 MAART Referendumkamer buigt zich over vraagstelling Lead-raadpleging 

https://sleutelstad.nl/2019/03/25/referendumkamer-buigt-zich-over-vraagstelling-lead-raadpleging/ 

• 20 MAART 2019  Leidse raad past bouwplan Lead slechts marginaal aan 

https://sleutelstad.nl/2019/03/20/leidse-raad-past-bouwplan-lead-slechts-marginaal-aan/ 

• 15 MAART 2019  Referendumverzoek LEAD naar volgende fase 

https://sleutelstad.nl/2019/03/15/referendumverzoek-lead-naar-volgende-fase/ 

• 10 MAART 2019  Organiseren LEAD-referendum kost 450.000 euro 

https://sleutelstad.nl/2019/03/10/organiseren-lead-referendum-kost-450-000-euro/ 

• 8 MAART 2019  Royale raadsmeerderheid voor uitgangspunten ‘De Spijker’ 

https://sleutelstad.nl/2019/03/08/royale-raadsmeerderheid-voor-uitgangspunten-de-spijker/ 

• 7 MAART 2019  Milieuraad: hoogbouw in Leiden niet noodzakelijk voor genoeg woningen 

https://sleutelstad.nl/2019/03/07/milieuraad-hoogbouw-in-leiden-niet-noodzakelijk-voor-genoeg-

woningen/ 

• 7 MAART 2019  Voldoende geldige handtekeningen voor inleidend referendumverzoek 

https://sleutelstad.nl/2019/03/07/voldoende-geldige-handtekeningen-voor-inleidend-

referendumverzoek/ 

• 5 MAART 2019  College Leiden: bouwproject LEAD is referendabel 

https://sleutelstad.nl/2019/03/05/college-leiden-bouwproject-lead-is-referendabel/ 

• 4 MAART 2019  Genoeg handtekeningen voor officiële aanvraag LEAD-referendum 

https://sleutelstad.nl/2019/03/04/genoeg-handtekeningen-voor-officiele-aanvraag-lead-

referendum/ 

• 11 FEBRUARI 2019  Ook voorstanders Lead laten zich horen bij raadscommissie 

https://sleutelstad.nl/2019/02/11/ook-voorstanders-lead-laten-zich-horen-bij-raadscommissie/ 
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• 4 FEBRUARI 2019  Protest LEAD roept op tot minder woningen en nieuw participatieproces 

https://sleutelstad.nl/2019/02/04/protest-lead-roept-op-tot-minder-woningen-en-nieuw-

participatieproces/ 

• 21 JANUARI 2019  Omliggende buurten massaal tegen omvang project LEAD Leiden 

https://sleutelstad.nl/2019/01/21/omliggende-buurten-massaal-tegen-omvang-project-lead-leiden/ 

• 19 oktober 2018 LEAD-torens krijgen vorm via participatie; angst voor verkeer blijft 

https://sleutelstad.nl/2018/10/19/lead-torens-krijgen-vorm-via-participatie-angst-voor-verkeer-

blijft/ 

• 12 SEPTEMBER 2018 Leiden krijgt mogelijk hoogbouw die je niet, of wel, ziet 

https://sleutelstad.nl/2018/09/12/leiden-krijgt-mogelijk-hoogbouw-die-je-niet-of-wel-ziet/ 

 

 

UNITY 

• Vraag referendum nog voor velen te onduidelijk 

https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/vraag-referendum-nog-voor-velen-te-onduidelijk 

• Milieuraad adviseert: geen hoogbouw in Leiden 

https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/milieuraad-adviseert:-geen-hoogbouw-in-leiden 

• Referendum LEAD stap dichterbij 

https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/referendum-lead-stap-dichterbij 

• Referendum over project LEAD: En dan? 

https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/referendum-over-project-lead:-en-dan 

• Hoge woontorens blijven gemoederen in Leiden bezighouden 

https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/hoge-woontorens-blijven-gemoederen-in-leiden-

bezighouden 

• Protest tegen hoge woontorens in Leiden neemt toe 

https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/protest-tegen-hoge-woontorens-in-leiden-neemt-toe 

 

 

LEIDS NIEUWSBLAD 

http://buijzepers.nl/archief-leids-nieuwsblad-stad/ 
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• Een referendum kan het bouwproject aan Willem de Zwijgerlaan alleen nog veranderen 

http://www.schuurman1942.nl/2019/03/17/een-referendum-kan-het-bouwproject-aan-willem-de-

zwijgerlaan-alleen-nog-veranderen/ 

• Het bouwproject LEAD heeft gewoon te veel woningen 

http://www.schuurman1942.nl/2019/01/21/het-bouw-project-lead-heeft-gewoon-te-veel-

woningen/ 

 

 

MARE 

Hoe je een referendumvraag bedenkt 

http://www.mareonline.nl/archive/2019/04/04/hoe-je-een-referendumvraag-bedenkt 

Meer bouwen? Heel graag! Maar dan moet de gemeente zich wel aan haar eigen regels houden 

http://www.mareonline.nl/archive/2019/03/21/opinie-meer-bouwen-heel-graag 

Alsjeblieft wel in mijn achtertuin 

http://www.mareonline.nl/archive/2019/01/24/geen-commentaar-alsjeblieft-wel-in-mijn-achtertuin 

 

Lokale poltieke partijen 

 

SP 

• Kritiek van de SP op de Nota van Uitgangspunten LEAD 

https://leiden.sp.nl/nieuws/2019/03/kritiek-van-de-sp-op-nota-van-uitgangspunten-lead 

• 115 meter hoge Leadtoren klap in het gezicht voor Leiden 

https://leiden.sp.nl/nieuws/2019/03/115-meter-hoge-lead-toren-klap-in-het-gezicht-voor-leiden 

 

 

 

CDA 

• Stel referendumvraag in begrijpelijke taal 

https://www.cda.nl/zuid-holland/leiden/actueel/nieuws/cda-stel-referendumvraag-in-begrijpelijke-

taal/ 
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• Inspraakavond CDA Leiden Hoogbouw Leiden Noord - LEAD 

https://www.cda.nl/zuid-holland/leiden/actueel/nieuws/inspraakavond-cda-leiden-hoogbouw-

leiden-noord-lead/ 

• Bij LEAD is participatie gewoon een wassen neus 

https://www.cda.nl/zuid-holland/leiden/actueel/nieuws/bij-lead-is-participatie-gewoon-een-wassen-

neus/ 

• Grote twijfels bij geplande hoogbouw Willem de Zwijgerlaan 

https://www.cda.nl/zuid-holland/leiden/actueel/nieuws/cda-grote-twijfels-bij-geplande-hoogbouw-

willem-de-zwijgerlaan/ 

 

ChristenUnie 

• Baas van Leiden update: project LEAD 

https://leiden.christenunie.nl/blog/2019/03/15/Baas-van-Leiden-update-project-

LEAD?originNode=6092 

 

PARTIJ VD DIEREN 

• Amendement: Groene sokkels 

https://leiden.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-groene-sokkels 

• Amendement: Uitponden sociale huurwoningen 

https://leiden.partijvoordedieren.nl/moties/amendement-uitponden-sociale-huurwoningen 

 

PARTIJ SLEUTELSTAD 

• LEAD 

http://www.partijsleutelstad.nl/lead.html 
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VVD 

• Goed en betaalbaar wonen 

https://leiden.vvd.nl/standpunten/6343/een-stad-waar-het-prima-leven-is 

 

D66 

• Maidenspeech Antje Jordan: ‘Voor deze uitdagingen is een weerbare democratie nodig’ 

https://leiden.d66.nl/2019/04/04/maidenspeech-antje-jordan-voor-deze-uitdagingen-is-een-

weerbare-democratie-nodig/ 

• Wonen in Leiden 

https://leiden.d66.nl/standpunten/goed-wonen/ 

 

PVDA 

• Een stad voor iedereen 

https://leiden.pvda.nl/nieuws/een-stad-voor-iedereen/ 

 

GROENLINKS 

• Maak van Lead een Leids Icoon 

https://leiden.groenlinks.nl/nieuws/maak-van-lead-een-leids-icoon 

 

NIEUW LEYDEN: www.nieuwleyden.net/ 

https://leiden.vvd.nl/standpunten/6343/een-stad-waar-het-prima-leven-is
https://leiden.d66.nl/2019/04/04/maidenspeech-antje-jordan-voor-deze-uitdagingen-is-een-weerbare-democratie-nodig/
https://leiden.d66.nl/2019/04/04/maidenspeech-antje-jordan-voor-deze-uitdagingen-is-een-weerbare-democratie-nodig/
https://leiden.d66.nl/standpunten/goed-wonen/
https://leiden.pvda.nl/nieuws/een-stad-voor-iedereen/
https://leiden.groenlinks.nl/nieuws/maak-van-lead-een-leids-icoon
http://www.nieuwleyden.net/


• Alternatieve factsheet Zorgen om LEAD 

 

FactSheet-Zorgen-o

m-LEAD_finalv3.pdf
 

 

• Analyse enquête LEAD 

               

Analyse_Enquete_L

EAD_180119.pdf
 

 

LEIDEN NOORD: http://leiden-noord.nl/ 

• Projecten Lead 

http://leiden-noord.nl/tag/lead/ 

• Advies inzake plan Lead 

http://www.leidennoord.nl/Nieuws/Advies-inzake-plan-LEAD-vanuit-het-VOLN.html 

• Dossier Lead 

http://leidennoord.nl/Dossiers/Willem-de-Zwijgerlaan/ 

• Lead-project, kom in actie! 

http://leidennoord.nl/Dossiers/Willem-de-Zwijgerlaan/LEAD-project-Kom-in-Actie.html 

 

GEMEENTE 

• Achtergrond referendumverzoek Lead 

https://gemeenteraad.leiden.nl/actueel/achtergrond-referendumverzoek-lead/ 

• Politiek portaal/Gemeenteraadvergaderingen en documenten 

https://leiden.notubiz.nl/zoeken?keywords=lead&limit=10&document_type=&search=send 

• Nieuws/informatie gemeenteraad 

https://gemeenteraad.leiden.nl/ 

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-

stad/leiden-noord/lead/ 

http://leiden-noord.nl/
http://leiden-noord.nl/tag/lead/
http://www.leidennoord.nl/Nieuws/Advies-inzake-plan-LEAD-vanuit-het-VOLN.html
http://leidennoord.nl/Dossiers/Willem-de-Zwijgerlaan/
http://leidennoord.nl/Dossiers/Willem-de-Zwijgerlaan/LEAD-project-Kom-in-Actie.html
https://gemeenteraad.leiden.nl/actueel/achtergrond-referendumverzoek-lead/
https://leiden.notubiz.nl/zoeken?keywords=lead&limit=10&document_type=&search=send
https://gemeenteraad.leiden.nl/
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/leiden-noord/lead/
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/werkzaamheden-in-leiden/bouwen-aan-de-stad/leiden-noord/lead/

