
Broek- en Simontjespolder: de politieke partijen in Leiden 

 

 

CDA 

In algemene zin is het CDA voorstander van watertoerisme. Dit moet echter wel zorgvuldig gebeuren. 
Gezien uw opmerkingen, sluit ik niet uit dat deze grote haven te veel van het goede is.  
Het zou te makkelijk zijn om u nu direct toe te zeggen dat wij de plannen tegenhouden. Zoals geschreven, wil ik eerst het 
voorstel goed bekijken, omdat ik de details niet ken.  
Ik vind het overigens merkwaardig dat de buurgemeente een intentieverklaring tekent met de ontwikkelaar, zonder ons 
(Leiden) om een advies te vragen.  
Niet alleen het groen, parkeren en water geven dus aanleiding om vraagtekens te hebben, ook de procedure verdient 
geen schoonheidsprijs. 

Jan-Jaap de Haan, Wethouder Cultuur, Werk en Inkomen, Gemeente Leiden. http://www.kiescdaleiden.nl/index.php  

 

 

PvdA 

 

500 ligplaatsen, dat is een hele forse jachthaven. Natuurlijk heel mooi voor het toerisme rond De Kaag, maar absoluut 
funest voor de natuurwaarde van het gebied. Bovendien zal zo'n grote haven een flinke ontsluiting nodig hebben en dat 
kan eigenlijk alleen via de Leidse Merenwijk of in de lengterichting door de polder naar Warmond. Wat mij betreft is de 
jachthaven in de Broek- en Simontjespolder dus een heel slecht plan. Dat is ook precies de reden waarom deze 
ontwikkeling niet is opgenomen in de onlangs door Leiden vastgestelde structuurvisie. Wat mij betreft blijft dat zo. 

Marc Witteman, Wethouder in de gemeente Leiden. http://marcwitteman.blogspot.com/2010/02/broek-en-simontjespolder.html 

 

SP 

 

De SP heeft geen raadsleden in Teylingen, maar de SP in Leiden zal alles in het werk stellen om de jachthaven te 
voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld via regionaal overleg. Daarnaast is zonder medewerking van de gemeente Leiden een 
jachthaven in de Broek- en Simontjespolder waarschijnlijk niet goed te ontsluiten. 
Louk Rademaker, SP-raadslid in Leiden voor Ruimtelijke Ordening. 

http://leiden.sp.nl/bericht/42175/100223-sp_geen_jachthaven_in_broek_en_simontjespolder.html 

 

VVD 

 

De VVD fractie in Leiden plaatst grote vraagtekens bij de Teylinger plannen voor een jachthaven van 500 ligplaatsen in de 
Broek- en Simontjespolder. Niet dat de VVD tegen watertoerisme is maar de plaats waar voor gekozen is en de manier 
waarop dat proces gaat bevalt ons allerminst. 
E.F.A. (Frederik) Zevenbergen, Vice-fractievoorzitter VVD Leiden. http://www.vvdleiden.nl/item.html&objID=11446  

 

 

 

 

D66 

 

 

Het plan van de gemeente Teylingen om een jachthaven in de Broek- en Simontjespolder aan te leggen wordt door D66 
Leiden met kracht afgewezen. 
D66 ontvangt zeer veel vragen van verontruste bewoners van de Merenwijk en anderen over het voornemen van 
Teylingen om een jachthaven aan te leggen in de Broek- en Simontjespolder. Alle vragen worden uiteraard persoonlijk 
door ons beantwoord. Om geen onhelderheid te laten bestaan voor mensen die ons niet rechtstreeks benaderen: D66 
Leiden vindt dit een slecht plan, een aanslag op waardevolle natuur om Leiden. Wij kiezen voor het behoud van de natuur 
in Leiden (Oostvlietpolder, Cronesteijnpark, Leidse Hout, Stevenhofpolder, etc.), versterking van groen en milieu in 
Leiden (70 miljoen euro uit de Nuon-opbrengst). En D66 Leiden kiest voor behoud en versterking van de natuurlijke 
omgeving van Leiden, dus tegen deze jachthaven.  
Paul van Meenen, Fractievoorzitter/lijsttrekker D66 Leiden. 

http://www.d66leiden.nl/Nieuwsartikelen/Broek-_en_Simontjespolder_geen_jachthaven.aspx?objectName=NewsShow&objectId=354  

 

 

GL 

GroenLinks is tegen de jachthaven daar. We zullen dan ook niet meewerken aan de ontsluiting via Leids grondgebied 
(dat is de meest directe vorm van protest) en onze partijgenoten in de regio van dit standpunt op de hoogte stellen. In dat 
gebied past deze jachthaven niet. 
Pieter Kos, Lijsttrekker GroenLinks Leiden. http://www.groenlinksleiden.nl/  

 

 

CU 

Wij zijn tot op heden helemaal niet op de hoogte gebracht van deze plannen van onze buurgemeente. We hebben er 
daarom ook nog geen standpunt over op kunnen maken.  
Ik kan me voorstellen dat het Leids College van B en W contact met Teylingen kan opnemen als de plannen een impact 
gaan hebben op de gemeente Leiden en haar bewoners. Als u mij zou kunnen van meer informatie over de planvorming 
dan zou ik u zeer dankbaar zijn. 
Guido Terpstra, Raadslid / Fractievoorzitter ChristenUnie Leiden. http://leiden.christenunie.nl/  

 

LL 

Hoe aantrekkelijk het plan ook lijkt, Leefbaar Leiden is tegen een jachthaven in dit gebied. Dat verstoort de rust en de 
ecologische eenheid in het gebied. 
Zaken als deze moeten we tegen kunnen houden door alle gemeenten in Holland Rijnland te overtuigen dat dat geen 
goede zaak is. 
Daan Sloos,  Leefbaar Leiden. http://www.leefbaarleiden.nl/  

LEIDEN, 26 FEBRUARI 2010 
Thijs van Ormondt. 


