RV 14.0113
Kaders herontwikkeling Zeeheldenbuurt; Wijkvisie en uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt
Amendement: A140113/1
Onderwerp: Klimaatadaptatie in de Zeeheldenbuurt
De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering van 18 december 2014,
BESLUIT:
 besluitpunt 4 c] luidende:
met het oog op de noodzaak van klimaatadaptatie moet verstening van de buurt worden
tegengegaan;
te wijzigen in:
klimaatadaptatie is een belangrijk uitgangspunt voor (ruimtelijke) ontwikkelingen in de buurt.
Minder verharding en meer groen dragen bij aan deze klimaatadaptatie;
 besluitpunt 4 [de uit de wijkvisie en het uitvoeringsprogramma voortvloeiende uitgangspunten]
aan te vullen met besluitpunt 4 k] luidende:
Plannen voor de buurt worden mede op hun bijdrage aan klimaatadaptatie getoetst. Het
klimaatbestendig maken van de Zeeheldenbuurt is de verantwoordelijkheid van alle betrokken
partijen. Bij het klimaatbestendig maken werken betrokken partijen zoveel mogelijk samen;
onder vernummering van de overige leden.
TOELICHTING:
In de [nabije] toekomst het klimaat zal gaan veranderen. De voorspelling is dat we steeds vaker te
maken zullen krijgen met extreme weergebeurtenissen zoals heftige regenbuien en langere periodes
van hitte en droogte. Dit kan grote gevolgen hebben voor de [dichtbebouwde] stad.
Het klimaatbestendig maken [klimaatadaptatie] van de Zeeheldenbuurt is daarom terecht één van de
in de wijkvisie benoemde kernwaarden. [besluitpunt 2 f) : de buurt is groener en duurzamer geworden
en is in 2025 bestand tegen klimaatverandering]
Om deze ambitie te kunnen realiseren is het belangrijk om klimaatadaptatie ook in besluitpunt 4 [de uit
de wijkvisie en het uitvoeringsprogramma voortvloeiende uitgangspunten] een belangrijke plek te
geven.
Het klimaatbestendig maken van de Zeeheldenbuurt heeft in eerste instantie te maken met veiligheid,
volksgezondheid en het voorkomen van economische schade. Een mooie bijkomstigheid is natuurlijk
dat [soms kleinschalige] oplossingen voor klimaatadaptatie vaak gezocht worden in het toevoegen van
groenvoorzieningen en waterberging in de openbare ruimte. Het gevolg daarvan: een aantrekkelijke,
groene, koele, leefbare wijk. Essentieel voor succes is een goede samenwerking [vanaf het begin van
nieuwe ontwikkelingen in de wijk] tussen wetenschap/kennis, politiek, bedrijfsleven, vormgevers,
waterschappen, grond/vastgoed eigenaren en inwoners van de stad/buurt.
Walter van Peijpe [GroenLinks]
Dick de Vos (PvdD)

Dit amendement wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard met dien verstande dat GrK wordt
geacht tegen te hebben gestemd.

