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Voorschoten is een fijn en prettig dorp om in te wonen.  

Gunstig gelegen tussen Leiden en Den Haag, maar meer dan een slaapdorp. Voorschoten is 

een bedrijvig dorp. Bakermat van vele succesvolle ondernemingen en met vele starters en 

kleine zelfstandigen. 

Mensen die weten wat ze willen en dan ook verwachten dat er een gemeentebestuur is, die ze 

daarin tegemoet komt. 

Voorschoten Lokaal wil een gemeente waar je jezelf kunt zijn. Waar je kan werken en 

wonen. Waar je kunt sporten, winkelen naar het café kan en je veilig voelt. 

Wij willen een gemeente waar ruimte is voor initiatief. Waar je mee kan en mag doen en 

waar je trots op kunt zijn. Wij willen bouwen aan een gemeente die krachtig is en klaar is 

voor de toekomst. Een toekomst voor een moderne samenleving, vol energie en met kansen 

voor iedereen. 

Dat betekent dat wij ons inzetten voor een levendige en aantrekkelijke gemeente waar 

mensen gelukkig zijn en jongeren een toekomst op willen en kunnen bouwen. Daar horen 

betaalbare woningen, goede sportvoorzieningen, een gezellig winkelgebied met ruime 

openingstijden en vlot vervoer bij. Wij willen dat “ik woon in Voorschoten” of “ik ben gast 

in Voorschoten” gepaard gaat met enthousiaste verhalen over bijvoorbeeld een gezellige 

avond in onze Voorstraat, een bezoek aan de Paardenmarkt, een mooie wandeling door onze 

(omringende) natuur of over onze monumenten. Voorschoten moet wat ons betreft een 

beleving worden. 

Wij spreken veel met onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Over het algemeen zijn 

mensen heel tevreden over hun wijk, buurt of dorp, maar lang niet alles gaat 

goed. Er is achterstallig onderhoud. Van de gemeente wordt gezegd dat 

hij onnodig en   veel geld uitgeeft aan de verkeerde dingen. Ook staan 

we te vaak in de file als we Voorschoten in of uit willen. En er is een 

tekort aan woningen voor met name jongeren en ouderen. Nog 

niet iedereen heeft een baan. Klachten worden niet, of te laat of 

slecht afgehandeld, er zijn zorgen over het klimaat en 

ondernemers willen meer ruimte en betere communicatie.  

We horen dat inwoners niet denken in termen van coalitie of 

oppositie. Niet in termen als socialist, conservatief of liberaal. 

Mensen willen dat politici integer zijn, normaal met elkaar 

samenwerken, niet onnodig geld uitgeven. Maar vooral dat ze er 

voor u zijn, onze inwoner. Dat betekent dat ze goed moeten 

luisteren en zien wat er in de samenleving gebeurt. Mensen 

vragen niet eens zoveel: ze willen gelukkig in Voorschoten 

kunnen zijn, onze kinderen hier veilig laten opgroeien en ze een 

toekomst bieden. Bij het schrijven van dit programma zijn we 

daar dan ook van uitgegaan. En dat is waar we de komende vier 

jaar keihard aan gaan werken. 

 

 

Marleen Persoon 
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Onze kandidatenlijst 

 
1. Marleen Persoon 

2. Geert-Jan van den Ende 

3. Martine Zoun 

4. Wouter van Duivendijk 

5. Irene Hemmes 

6. Rogier van Meggelen 

7. Jan de Graaf 

8. Peter van der Meer 

9. Arthur Pereboom 

10. Willem Annevelink 

11. Jules Perel 

12. Hans Dijksterhuis 

13. Adri Hendriks 

14. Hans Rasch 
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Voor persoonlijk bestuur 
 

➔ Voorschoten Lokaal Vindt het belangrijk dat de wethouders in ons dorp een sterke 

binding hebben met Voorschoten en het niet zien als 9 tot 5 baan. Wij willen 

betrokken bestuurders die meevoelen en meedenken met de inwoners en ondernemers.  

Bestuurders die zich persoonlijk verantwoordelijk voelen en er wakker van liggen, 

wanneer dingen niet goed gaan. Voor iedere brief die de deur uitgaat. Voor iedere 

beschikking of vergunning die verleend wordt, of afgewezen wordt. En dus ook 

wethouders die het lef hebben om, wanneer de situatie daar om vraagt, af te wijken 

van de regels. En die in staat zijn om deze beslissing publiekelijk uit te leggen. 

Hiervoor is het nodig dat onze wethouders de gemeente kennen, dat geldt natuurlijk 

ook voor de beleidsregisseurs en -adviseurs van de wethouders. Betrokken bestuurders 

besparen niet alleen veel frustratie bij inwoners, maar dragen ook bij aan betere 

besluitvorming en lagere kosten. 

 

Zelfstandig in de regio 

➔ Het voortbestaan van kleinere gemeente staat onder druk. Wanneer een kleine 

gemeente over onvoldoende bestuurskracht en middelen beschikt kan in het uiterste 

geval een fusie traject worden gestart. In het geval van Voorschoten ligt dan een fusie 

tot een grote Leidse regio voor de hand. 

➔ Van belang voor een zelfstandig Voorschoten is een organisatie op te bouwen, die 

sterk en daadkrachtig kan optreden en die kleiner en minder kostbaar is. Daarnaast 

heeft een zelfstandig Voorschoten een effectieve inzet van middelen om de eigen 

voorzieningen overeind te houden in een gezonde leefomgeving gericht op 

Voorschotenaren.  

➔ Dit kan door te kiezen om alleen datgene met een eigen ambtelijke organisatie te 

doen, wat van belang is voor de gemeente en gemeenschap van Voorschoten en waar 

het voor de aansturing noodzakelijk is. 

➔ Dat houdt in dat de beslissing om bepaalde zaken wel of niet te doen, geen ambtelijk 

automatisme meer is, maar een bestuurlijke afweging. 

➔ We hebben goede ervaring met het inkopen van diensten en samenwerkingsverbanden 

in de leidse regio en omliggende gemeenten. Ook in deze regelingen is het belangrijk 

dat wij effectieve en daadkrachtige vertegenwoordigingen hebben vanuit de 

ambtenaren, raad en college om grip te houden en de belangen van de 

Voorschotenaren te behartigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://voorschotenlokaal.nl/


 

5 
 

Financieel gezond 

➔ Voorschoten heeft in 2017 onder financieel toezicht gestaan. Door een stevig pakket 

aan maatregelen staan we weer op eigen benen en dat is iets waar wij trots op mogen 

zijn. Maar we voelen daar nog wel de gevolgen van.  

➔ Voorschoten Lokaal wil een herstructurering van ons financiële systeem, zodat het 

overzichtelijk wordt en besluiten uitgelegd kunnen worden aan onze inwoners. 

➔ De gemeente krijgt via verschillende stromen geld binnen: 

 

● De rijksbijdrage – het gemeentefonds – is een optelsom van gerichte bijdragen 

bestemd voor de wettelijke taken van de gemeente, infrastructuur en 

voorzieningen, Voorschoten Lokaal vindt dat die bijdragen dan ook daarvoor 

moeten worden gereserveerd en uitgegeven. 

 

● De leges zijn bedoeld voor de financiering van betreffende af te nemen 

diensten zoals een bouwvergunning. 

 

● De riool- en afvalstoffenheffingen zijn specifiek daarvoor bedoeld. 

 

● De OZB is een lokale belasting waarvan Voorschoten Lokaal vindt dat die 

alleen voor extra wensen van de gemeenschap gebruikt mag worden, zoals 

zwembad, cultuur, sport, enz. 

 

● Toeristen en hondenbelasting verdwijnen nu nog in de algemene pot 

Voorschoten Lokaal vindt dat deze belastingen voor hun doel moeten dienen 

of anders moeten worden afgeschaft. 

 

 

Geen verhoging van belastingen 

➔ Voorschoten Lokaal vindt dat gemeentelijke belastingen niet meer zouden mogen 

stijgen dan dat logischerwijs voortvloeit uit indexatie. Lokale belastingen moeten niet 

stijgen om tegenvallers op andere terreinen op te vangen. 
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Voor betaalbare woningbouw 

 
➔ Net als alle andere gemeente in de randstad is er in Voorschoten meer vraag dan 

aanbod op de woningmarkt. Voorschoten heeft nog maar beperkte ruimte voor 

nieuwbouw want het groene karakter is belangrijk voor Voorschoten Lokaal. 

➔ Onze inzet is om het groen dat we nu hebben zo veel mogelijk te behouden. Het 

plaatsmaken van groen voor bijvoorbeeld woningbouw mag alleen plaatsvinden als 

daar hele goede plannen voor zijn.  

Daarbij, door de grond niet te verkopen, maar in erfpacht uit te geven, houden we de 

kosten voor kopers en huurders laag en betaalbaar. Zo zijn wij niet afhankelijk van 

ontwikkelaars, maar nemen we de regie in eigen hand.  

➔ Uiteraard nemen we maatregelen dat dit voordeel niet voor speculatie gebruikt wordt, 

maar dat het echt blijvend voor betaalbare woningbouw beschikbaar blijft. 

Zo vinden wij dat er ook een zelfbewoningsplicht moet komen voor huizenkopers. 

➔ Daarnaast wil Voorschoten Lokaal dat mensen met een sociale binding met 

Voorschoten voorrang krijgen op een woning, zodat kinderen weer dicht bij hun 

ouders kunnen wonen.  

 
Passend Wonen 

➔ Vanwege de tekorten aan woningen, stagneert ook de doorstroming. Zo blijven 

sociale huurwoningen bewoond door mensen die het allang niet meer nodig hebben. 

Of blijven gezinswoningen bewoond door alleenstaanden. 

➔ Door gericht beleid en die betaalbare woningen te 

bouwen, komt de doorstroom op gang. Voorschoten Lokaal zet 

dan ook vol in op de bouw van meer betaalbare woningen. 

Daarbij hebben we extra oog voor levensloopbestendige 

(verbouw van) woningen en kleinere woningen, zowel voor 

starters als voor senioren, die wat kleiner kunnen en willen 

wonen.  
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Voor jong en oud 
 

➔ Door de komst van social media en de bijbehorende groepsdruk, toenemende 

scheidingen en Covid-19 hebben de jongeren het zwaar en dit is voelbaar bij de 

jeugdzorg. Echter, de overdracht van deze taak van provincie en Rijk naar de 

gemeenten, ging gepaard met te weinig middelen. Daarom zijn wij blij dat het rijk dit 

nu onderkent en extra geld voor de jeugdzorg beschikbaar heeft gesteld. Dit was hard 

nodig. Wanneer er onverhoopt toch weer tekorten ontstaan, kiezen wij onomwonden 

voor de Voorschotense jeugd. Voorschoten Lokaal vindt het onbespreekbaar om 

wachtlijsten te laten ontstaan voor onze jeugd. Op jeugd bespaar je niet maar in de 

jeugd investeer je! 

➔ Voorschoten Lokaal is voorstander van één plan voor één gezin met één regisseur. Dit 

betekent samenwerking met bureau Jeugdzorg, praktijkondersteuner, 

schoolmaatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar, UWV/bijstand, WMO-loket, 

schuldsanering en oog voor jeugdwerkloosheid. Alle onderwerpen moeten in hun 

samenhang aangepakt worden.  

 
Overlast  

➔ Jongeren zorgen soms voor overlast. Wij zijn ook jong geweest. Vaak komt dat 

doordat er geen eigen plek is om samen te komen in een woonwijk. Voorschoten 

Lokaal wil voorzieningen voor de jeugd maken, in de vorm van bijvoorbeeld skate-

parkjes en trapveldjes. Voorschoten Lokaal wil dat de jeugd daar zelf ook over 

meedenkt, ook over de kostenkant. Een mooi voorbeeld is het fitness veldje aan de 

van Beethovenlaan. 

 

➔ Jeugd veroorzaakt helaas ook soms overlast in de vorm van vandalisme, bedreigingen 

of fysiek geweld. Daar moet hard worden opgetreden om herhaling te voorkomen. 

Ook zijn wij voorstander van de inzet van (mobiel) cameratoezicht bij de zogenoemde 

‘hotspots’ om raddraaiers makkelijker aan te kunnen houden. Voorschoten Lokaal is 

voorstander van lik-op-stukbeleid door wat gesloopt is op de daders te verhalen. 

 

Extra ondersteuning gezinnen bij echtscheiding 
➔ Complexe scheidingen kunnen een drama zijn voor de kinderen van dat gezin. De 

overheid gaat niet over relaties en dus ook niet over het beëindigen van relaties, maar 

wanneer het uit de hand loopt, is de overheid wel aan zet. Jeugdzorg en WMO 

hebben er dan hun handen vol aan.  

➔ Daarom vindt Voorschoten Lokaal dat de gemeente een rol heeft bij het mogelijk 

maken dat kinderen veilig en gezond opgroeien, zeker wanneer die kinderen 

betrokken zijn bij de scheiding van hun ouders. Voorschoten Lokaal wil elders 

opgedaan succes met laagdrempelige oplossingen ontwikkeld in de vorm van 

trainingen die ertoe leiden dat scheidingen niet leiden tot dure en schadelijke 

vechtscheidingen, overnemen. 
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Jeugd en schulden 
➔ Onze jongeren worden beïnvloed door sociale media en influencers die aanzetten tot 

onbeperkte consumptie. Zij staan bloot aan veel verleidingen. Zij willen allemaal de 

nieuwste mobiele telefoon, de mooiste auto’s en de meest luxeproducten. Dit leidt 

in veel gevallen tot schulden. Bijna de helft van de kinderen tot 20 jaar leent geld en 

dat aantal stijgt. Voor MBO’ers van 18 jaar of ouder heeft zelfs meer dan een derde 

schulden. Voorschoten Lokaal wil dat er aandacht komt voor dit probleem. 

Voorlichting en onderwijs op dit punt, bijvoorbeeld door lessen van rolmodellen. 

 

Wmo aanvraag 
➔ Voorschoten Lokaal vindt dat zogenoemde Keukentafelgesprekken een positieve 

bijdrage moeten leveren aan het welzijn van de inwoners. Aan de keukentafel bepalen 

ambtenaren, samen met zorgvragers, welke vorm van zorg het beste past. Het is 

vanzelfsprekend dat de mantelzorger ook uitgenodigd wordt om proactief deel te 

nemen aan dit keukentafelgesprek. Zij zijn van het grootste belang als het gaat om 

kennis en ervaring met de behoeftes en wensen en van de zorgvrager. Door slimmer te 

werken, valt hier ook nog op te besparen, volgens Voorschoten Lokaal. Minder 

regels, minder papier, en effectievere en kortere procedures voor de ambtenaren. 

Toetsen en controleren van geleverde hulp kan via steekproeven met strakke 

rapportages. Daar moet dan wel de kennis voor aanwezig zijn binnen het ambtelijk 

apparaat. Iemand die niet meer beter wordt (bijvoorbeeld bij dementie, spierziekte 

etc.) hoeft niet extra belast te worden met herindicaties. Dit is alleen nodig bij meer 

aanvraag vanwege achteruitgang. Voorschoten Lokaal vindt het niet toelaatbaar dat 

er om inkomens wordt gevraagd. Door transparante kosten in de hulpmiddelen, 

onderhandelen met leveranciers, vergelijken met andere gemeente en hergebruik kan 

er volgens Voorschoten Lokaal worden bezuinigd, zonder dat de zorgvrager hier 

lasten van ondervindt. 

 

Hulpmiddelendepot 
➔ Door vergrijzing neemt de vraag naar hulpmiddelen toe. Voorschoten Lokaal zou 

graag een hulpmiddelen-depot inrichten waar hulpmiddelen gerepareerd of opgeknapt 

worden. Niet meer gebruikte hulpmiddelen kunnen daar worden ingenomen en na 

gedegen revisie verstrekt aan volgende gebruikers. Zo voorkomen we dat sommige 

hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld scootmobielen na een kort gebruik in een garage of 

schuur blijven staan.  

➔ Voorschoten Lokaal ziet met dit duurzaam hergebruik ook nuttige werk- en 

leerplaatsen voor leerlingen in het beroepsonderwijs, de sociale werkvoorziening en 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Mantelzorgers en vrijwilligers 
➔ Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving.  

Voorschoten Lokaal vindt het belangrijk dat wij duurzaam blijven investeren in onze 

mantelzorgers en vrijwilligers.  

Vanuit de verenigingen en Voorschoten Voor Elkaar worden regelmatig waarderingen 

gegeven. Voorschoten Lokaal vindt het belangrijk dat we als gemeente blijven kijken 

naar de mogelijkheden om mantelzorgers te ontlasten en vrijwilligers te begeleiden. 

➔ Voorbeelden hiervan zijn: 

● Respijtzorg  

● Verzekering  

● Trainingen  

● Ondersteuning en hulp bij aanvraag van Wlz of Wmo.  

https://voorschotenlokaal.nl/
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Zorgen voor elkaar 
➔ De VOV en de buurthuizen hebben een belangrijke rol hierin. Groepen komen samen 

en er wordt voor elkaar gezorgd. Vaak weten inwoners van elkaar wat hen 

bezighoudt. Als er signalen komen dat er iets niet goed loopt moeten deze door 

Voorschoten Voor Elkaar worden opgepakt. 

 

Veilig spelen 
➔ De speelplekken in Voorschoten worden met de kinderen samen ontworpen. 

Voorschoten Lokaal is hier een groot voorstander van. De speelplekken liggen vaak 

naast een weg. Voorschoten Lokaal vindt het belangrijk dat, op de plekken waar 

kinderen zomaar de weg op kunnen er (natuurlijke) afscheiding komt om de veiligheid 

van de kinderen te waarborgen. 

 

Scholen 
➔ Voorschoten heeft een ruim aanbod van goede scholen. Er zijn echter 3 

schoolgebouwen die aan vernieuwing toe zijn; de Fortgens, de Nuts en de Emmaus. 

➔ Voorschoten Lokaal wil naar het grotere geheel kijken en niet per se vasthouden aan 

de huidige plaatsen. 

➔ Slim combineren met elkaar en andere behoeften ook in de avonduren. Buitenschoolse 

opvang, peuterspeelzalen, gymzalen, maar ook kindgerichte voorzieningen met 

praktijkruimten, consultatiebureaus en mogelijke culturele activiteiten in één gebouw. 

De concepten van de Vink/ Het Kompas en ter Lips zijn daar voorbeelden van. 

➔ Er komt ruimte vrij voor woningen op de plek van de scholen. Maar ook van het te 

ontwikkelen Cultureel Centrum, de daarnaast gelegen voormalige openbare 

basisschool en peuterspeelzaal aan de Prinses Marijkelaan.  

➔ Het combineren van een schoolplein met een 

speelvoorziening voor de kinderen in de buurt vinden wij 

een verrijking van de buurt. Een mooi voorbeeld is het 

schoolplein van Openbare Basisschool de VOS aan de 

Multatulilaan.      
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Voor Inwoners en ondernemers 

 
➔ Voor Voorschoten Lokaal staat een veilig gevoel in de gemeente Voorschoten hoog op 

de prioriteitenlijst. 

➔ Uitingen van geweld, diefstal, vernielzucht en het dealen van hard- en softdrugs 

dienen hard te worden aangepakt. Preventie van criminaliteit of overlast vindt 

Voorschoten Lokaal van het grootste belang. Voorkomen is altijd beter dan genezen. 

Zorg dat jongeren ergens terecht kunnen zodat zij niet op straat gaan hangen en een 

beleid gericht op het voorkomen van alcohol- of drugsmisbruik. 

➔ Een daadwerkelijke oplossing zal altijd liggen in een combinatie van preventie én het 

streng optreden tegen criminaliteit. Meer toezicht op straat (BOA’s), cameratoezicht 

waar nuttig en nodig en lik-op-stuk beleid. 

➔ Onlosmakelijk verbonden met een groot veiligheidsgevoel is de netheid van de 

leefomgeving. Rommelig groen, verpaupering door overvolle vuilnisbakken, 

leegstaande winkelpanden, zwerfafval of het dumpen van afval naast de containers; 

het draagt allemaal niet bij aan een veilig gevoel. De wijkagent moet beter zichtbaar 

en toegankelijk worden ondersteund door BOA’s.  

 
Zelf meehelpen 

➔ Voorschoten lokaal is ook van mening dat inwoners veel zelf kunnen doen. Wij zijn 

per slot van rekening zelf primair verantwoordelijk voor onze eigen veiligheid en 

spullen. Ja, natuurlijk heeft de gemeente een verantwoordelijkheid, maar het begint 

wel bij onszelf. Kijk maar eens op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 

Files 
➔ Voorschoten Lokaal vindt het belangrijk dat Voorschoten toegankelijk is voor 

iedereen. Via onze doorgaande wegen zijn wij verbonden met Leiden, Leidschendam 

en Wassenaar. Voorschoten Lokaal wil met de gemeenten en de provincie in gesprek 

om de verkeersinfarcten te verminderen. Deze wegen worden zowel door Openbaar 

Vervoer als overig zakelijk en particulier vervoer gebruikt. Wij zijn er voorstander 

van de verschillende vervoersvormen te spreiden en scheiden, en bruggen blijven dicht 

in de spits. 

 

Glasvezel 
➔ De vraag naar snel internet is groter dat ooit. Voorschoten Lokaal wil dat er zo snel 

mogelijk internet via glasvezel beschikbaar wordt voor alle inwoners en ondernemers. 

 
Veiligheid fietsers 

➔ Het aanleggen van goede fietspaden en het onderhoud daarvan vindt Voorschoten 

Lokaal belangrijk. Zo kunnen inwoners vaker de fiets te verkiezen boven de auto. 

Voorschoten Lokaal wil het fietsgebruik verder bevorderen door snelle en veilige 

fietsverbindingen, zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Voorschoten Lokaal wil 

graag goede bewaking van de fietsparkeerplaatsen bij beide treinstations. Wij zullen 

ons inzetten voor de bescherming van kwetsbare (jonge) fietsers. De vele ongelukken 

op de rotonde bij het gemeentehuis waarbij vaak fietsers bij betrokken zijn, vraagt om 

een heroverweging van deze inrichting. 

 

https://voorschotenlokaal.nl/
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Toegankelijkheid 
➔ Voorschoten Lokaal vindt dat voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, 

scootmobiel of andere hulpmiddelen openbare gelegenheden, zoals winkels, 

gemeentehuis en bibliotheek goed bereikbaar en toegankelijk zijn.  

Ondernemers & Centrum 
➔ Het midden- en kleinbedrijf is de motor van onze economie en de sponsoren van onze 

cultuur en sportclubs. De gemeente dient de plaatselijke middenstand en de in 

Voorschoten gevestigde bedrijven zo veel mogelijk te ondersteunen en te stimuleren. 

Een goed vestigingsklimaat kan de bedrijvigheid in onze gemeente enorm stimuleren.  

➔ Voorschoten Lokaal ziet graag eenzelfde concept als Area 071, waar kleine 

ondernemers en ZZP'ers elkaar kunnen vinden en zichzelf kunnen ontwikkelen. 

 

Meewerken en besparen  
➔ Wij vinden het belangrijk dat de gemeente in beginsel een welwillende houding heeft 

en meedenkt wat kan. Voorschoten Lokaal vindt dat het beleid zeker omtrent de 

herhaaldelijk aangevraagde leges versimpeld en verkort moet worden. Dit bespaart 

tijd en geld van de ondernemers en de gemeente.  

➔ Wij zijn trots op de initiatieven van ondernemers en ondernemersverenigingen. 

Voorschoten Lokaal vindt dat hier kansen liggen die onbenut zijn gebleven. Er ligt 

dan ook een taak voor de gemeente om het vertrouwen terug te winnen en de 

communicatie vanuit de gemeente te verbeteren. 

 

Ondernemersfonds 
➔ Ondernemers zijn zelf het beste in staat om hun omgeving aantrekkelijk te maken en 

te promoten. Daarom wil Voorschoten Lokaal een ondernemersfonds instellen. 

➔ Voorschoten Lokaal wil dat een deel van de OZB opgebracht door onze lokale 

bedrijven aan de ondernemersverenigingen beschikbaar gesteld wordt voor het 

behartigen van de belangen van ondernemers. Hierbij kan men denken aan kleine 

wijkgebonden projecten of grotere activiteiten en dorpsbrede projecten. Daarbij kan 

gedacht worden aan braderieën, Paardenmarkt, Kerstmarkt, of andere evenementen, 

maar ook aan de inrichting openbare ruimte met planten en meubilair, 

bewegwijzering en informatiezuilen. Maar ook het bestrijden van leegstand of het 

bevorderen van het ondernemersklimaat. De rol van de gemeente is daarbij beperkt 

tot het toetsen van de randvoorwaarden. 

 
Centrum 

➔ Centrumondernemers werken elke dag keihard voor levendigheid en 

bedrijvigheid in het centrum. Wij hopen dat met het aanstellen van de 

nieuwe centrummanager de communicatie met de gemeente beter gaat. 

Voorschoten Lokaal vindt het ontoelaatbaar om te horen dat verbeteringen 

aan het centrum niet gedaan kunnen worden met welke reden dan 

ook. Daar moet het Ondernemersfonds een einde aan maken. Er is 

sprake van leegstand en er lijkt weinig lijn te zijn in wat kan en 

mag. Vanuit de grondhouding van “Ja, leuk” in plaats van het 

traditionele “Nee, lastig” moet hier verandering in komen.  

➔ Voorschoten Lokaal wil voor het Centrum een 

projectwethouder die samen met de centrummanager zorgt 

voor het hart en DNA van Voorschoten. 
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Voor Gezond verstand 

 

 
➔ Voorschoten Lokaal heeft alle vertrouwen in het gezond verstand van de inwoners 

van Voorschoten. Door inwoners op tijd te betrekken bij werkzaamheden in de 

openbare ruimte, wordt er meer rekening gehouden met de belangen, gevoelens en 

inzichten van de inwoners.  

➔ Regelmatig komt het voor dat werkzaamheden onverwacht en voor inwoners, 

onaangekondigd gebeuren. Voorschoten Lokaal wil ieder kwartaal in de lokale 

bladen, op de website en via sociale media bekend maken welke werken in 

voorbereiding zijn en hoe, wanneer en of inwoners hierover kunnen meedenken. 

➔ Wij willen transparant zijn naar onze inwoners, keuzes en beslissingen liggen in alle 

openheid aan eenieder voor. Voorschoten Lokaal is ervan overtuigd dat wanneer deze 

manier van werken ingevoerd wordt, er niet alleen meer draagvlak voor beleid en 

uitvoering ontstaat, maar dat ook veel discutabele zaken op een andere wijze of 

(deels) niet uitgevoerd hoeven te worden.  

➔ Wij besparen geld en werkdruk en zorgen voor een prettiger dorp. 

➔ Belangrijke en gevoelige beslissingen neem je niet alleen. Voorschoten Lokaal wil 

daar de bevolking bij betrekken door middel van samenspraak en referenda. 

 
Investeringen heroverwegen 

➔ Voorschoten Lokaal is er voorstander van dat alle geplande investeringen stelselmatig 

en kritisch heroverwogen worden. Voorschoten Lokaal wil voorkomen dat we 

onnodig geld uitgeven, zoals het voorbeeld van de bamboe verkeersborden. We 

moeten kijken of alles wel echt nodig is, want alle investeringen bij elkaar zijn 

kostbaar.  

➔ Deze heroverweging kan gemaakt worden samen met betrokken inwoners uit onze 

gemeente. Wij vinden die meedoen-democratie heel erg belangrijk, met oog voor 

slagvaardigheid.  

  
 

Groen & Klimaat 
➔ Wij zijn het aan de generaties na ons verplicht om op milieugebied stappen te zetten. 

Inwoners nemen zelf het uitgangspunt “een beter milieu begint bij jezelf” ter harte. 

Zij plaatsen zonnepanelen op het dak, vergroenen hun tuin en scheiden het afval. 

Dergelijk initiatieven moet de gemeente door voorlichting en informatie stimuleren en 

ondersteunen. 

➔ Voorschoten Lokaal vindt dat de gemeente zelf hierin het goede voorbeeld moet geven 

door op openbare gebouwen zonnepanelen en/of groene daken te plaatsen en 

bijvoorbeeld over te gaan op duurzame straatverlichting met bewegingsdetectie. Wij 

vinden dat er een enorme kans ligt in het “ontstenen” van het centrum. Door een 

groenstrook te maken in de schoolstraat verminder je de kans dat er bij een flinke 

regenbui het riool direct in de problemen komt en er ontstaat een duidelijker scheiding 

van looprichtingen. 

➔ Voorschoten Lokaal wil meer bekendheid geven aan operatie steenbreek en 

geveltuinen. Wij zullen initiatieven van inwoners, bijvoorbeeld wanneer zij 

aangegeven dat er ergens ruimte is om een boom te planten of een insectenhotel te 

https://voorschotenlokaal.nl/


 

17 
 

plaatsen, ondersteunen. Voorschoten Lokaal ondersteunt de energietransitie van 

fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dat nieuwbouw gasloos wordt 

opgeleverd is al heel normaal, meer aandacht is nodig voor het isoleren van bestaande 

woningen. Daarnaast moet er in het straatbeeld en de openbare ruimte zoveel 

mogelijk aan de biodiversiteit worden gedacht.  

➔ Voorschoten Lokaal vindt biodiversiteit belangrijk maar er moet een goede balans zijn 

in het groenbeheer. Te laat gaan maaien om bijvoorbeeld de insecten stand op peil te 

houden mag nooit ten koste gaan van de verkeersveiligheid als het zicht op 

verkeersdeelnemers afneemt. Voorschoten Lokaal is van mening dat het nu tijd is om 

zaken voor de lange termijn vast te leggen, zodat we niet voor onverwachte keuzes 

komen te staan. Natuurlijk mag snippergroen onderhouden en/of gekocht worden 

door bewoners zelf, dat regelen ze snel en efficiënt. 

 

Afvalinzameling 
➔ Met een chip in de afvalcontainer kunnen inwoners, moeten gaan betalen per kilo 

voor hun afval. Betalen per kilo leidt echter tot vermijdend gedrag van burgers en veel 

zwerfafval. Dit heeft tot gevolg dat er veel geld besteed moet gaan worden aan het 

controleren en handhaven. Voorschoten Lokaal is hiertegen, want dat geld kan beter 

besteed worden aan een efficiënte afvalinzameling. Andere gemeenten kwamen al tot 

het inzicht dat betalen per kilo afval niet helpt en zijn overgestapt op het systeem van 

nascheiding. Voorschoten Lokaal wil aansluiten bij het systeem van nascheiding voor 

restafval. 

 

Nut en noodzaak 
➔ Een van de kerntaken van de gemeente is het beheren van de openbare ruimte. 

Tegelijkertijd is dit een van de grotere bronnen van ergernis. 

Het reguliere beheer en onderhoud is meestal het probleem niet. Maar wanneer de 

straat open moet, of bomen gekapt worden, vraagt dat om meer betrokkenheid. 

➔ Veel gehoorde vragen zijn dan ook: 

● Waarom moet die stoep nu vernieuwd worden? Hij is toch nog goed? 

●  Wat kost dat wel niet? 

● Waarom wist ik dit niet van tevoren? 

● Was dit wel nodig? 

● Kunnen die bomen niet blijven staan? 

 

➔ Heel Nederland gaat van het aardgas af. De Nederlandse aardgaswinning stopt geheel 

in 2050. 

➔ Dit gaat ook in Voorschoten gebeuren, waarbij we mee zullen moeten gaan met 

nieuwe innovatieve vormen van verwarming en energievoorziening.  

➔ Veel eigenaren van woningen en bedrijven zijn er mee bezig. En bij nieuwbouw is 

feitelijk gasloos al de norm. 

➔ Alleen bij de collectieve woonblokken met VVE’s of huurappartementen wil het nog 

niet vlotten. 

➔ Waar het vanwege de hogere concentratie van appartementen mogelijk is, zullen wij 

de bewoners informeren over de beschikbare alternatieve vormen van verwarming 

zodat eigenaren een weloverwogen keuze kunnen maken.  
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Hoogspanning 
➔ Voorschoten Lokaal is er voorstander van om nog meer van de 

hoogspanningsleidingen in Voorschoten onder de grond te leggen en de bovengrond 

zodoende te gebruiken voor groen en wonen. 

 

Verbeterde Riolering 
➔ Het voornemen om stapsgewijs het riool te verbeteren en daarbij vuil- en hemelwater 

te scheiden is een goed plan. Voorschoten Lokaal is daar voorstander van en ziet ook 

graag een klimaatbestendig plan om bij nieuwbouwprojecten of vervanging bij einde 

levensduur opvang van water onder het wegdek of groen te realiseren. 

➔ Op plekken waar nog geen gescheiden riolering ligt vindt regelmatig 

overstort plaats van vuil water in de sloten. Dit leidt er steeds vaker 

toe dat we te maken krijgen met massale vissterfte. Een gezonde 

visstand is een indicator voor de kwaliteit van het 

oppervlaktewater. Voorschoten Lokaal wil daarom samen met de 

visserijvereniging komen tot een nieuw oppervlaktewater plan, 

waarin niet de capaciteit, maar de kwaliteit voorop staat. De 

jaarlijkse rapportages van de waterkwaliteit zijn daarbij van grote 

waarde. Naast een gescheiden rioolsysteem en opvang van water is 

regelmatig baggeren noodzakelijk. 
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Voor sport en cultuur 

 
 

➔ Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en 

ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame 

en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het 

belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. 

 

Samenwerken 
➔ Voorschoten Lokaal ziet graag sportorganisaties samenwerken met andere 

voorzieningen. Dat kan bijvoorbeeld met voor- en naschoolse opvang zijn, maar ook 

ouderenzorg of jeugdwerk. Maar ook samenwerken met andere sportorganisaties is 

winst. Voorschoten Lokaal is dan ook heel erg blij met de lokale uitvoering van 

Nationaal Sport Akkoord en het Nationaal Preventie Akkoord en wil dit de komende 

periode graag voortzetten en waar kan aanvullen en uitbreiden. 

Subsidie 
➔ Voor veel verenigingen is het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en te 

investeren in verbeteringen. Voorschoten Lokaal vindt het belangrijk dat de 

verenigingen hun maatschappelijke bijdrage op een goede manier kunnen blijven 

leveren en wil daarom het huidige maximale subsidiebedrag verhogen. 

➔ Voorschoten Lokaal wil de verenigingen meer zekerheid geven, wij willen de 

verdeling van de subsidie verhogen van elk jaar naar één keer per vierjaar.  

Sport voor elk seizoen 
➔ Voorschoten heeft voor het winterseizoen onvoldoende binnenlocaties om iedereen te 

kunnen laten sporten. Om de druk van de locaties te verminderen en meer ruimte te 

creëren wil Voorschoten Lokaal de mogelijkheden van een blaashal onderzoeken.  

 

De ijsbaan 
➔ De ijsbaan is een begrip in Voorschoten, een stukje groen tussen versteend gebied. 

Wat Voorschoten Lokaal betreft wordt er voor de ijsbaan een partner gezocht voor 

het zomerseizoen zodat het terrein optimaal gebruikt kan worden. 

 

Het Zwembad 
➔ Zwemmen is ongelofelijk belangrijk want naast het plezier en gezond bewegen 

bevordert het ook de veiligheid van onze inwoners. Voor de komende jaren maken we 

dan ook een plan voor het Wedde in combinatie met sporthal de Vliethorst.  

➔ Die combinatie van zwemmen en een sporthal is voor Voorschoten Lokaal een streven 

maar wij vinden dat de uiteindelijke beslissing bij onze inwoners ligt. 

 

Cultuur 
➔ Voorschoten mag trots zijn dat op cultuurgebied wij een heel brede en rijke 

gemeenschap hebben. Veel mensen beleven hier plezier en voldoening aan en het 

bevordert de saamhorigheid onder de inwoners. Er worden veel evenementen 

georganiseerd, soms alleen voor de leden, maar vaak kan het hele dorp en zelfs regio 
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meegenieten. Voorschoten Lokaal vindt het belangrijk dat de onzekerheid voor deze 

clubs ophoudt. Met het sluiten van het cultureel centrum en het langdurig beraad over 

onrealistische voorstellen rondom de multifunctionele accommodatie zijn de 

verenigen van het kastje naar de muur gestuurd. 

➔ Alle kinderen op Voorschotense basisscholen komen meerdere keren tijdens hun 

schooltijd in aanraking met verschillende vormen van cultuur buiten het 

schoolgebouw. Zij worden daarbij gestimuleerd om actief aan enige vorm van cultuur 

deel te nemen. 

➔ Het mogelijk blijven maken van deze 

culturele activiteiten vraagt om effectief 

multifunctioneel gebruik van gebouwen en ruimten, zoals 

bijvoorbeeld avondgebruik van schoolgebouwen en kerkzalen. Toch 

zal daarnaast een passend cultureel centrum nodig zijn, waar 

vergaderd, gespeeld, gelezen, gekeken, geoefend en opgetreden kan 

worden. Dit zal alleen te realiseren zijn door het effectief te 

combineren met functies zoals die van de bibliotheek of publieke 

zaken van de gemeente, zodat er een dag en avondvullende 

reuring aan het centrum kan worden toegevoegd passend 

binnen de visie en bij het DNA van het hart van 

Voorschoten. Voorschoten Lokaal ziet dit uiteraard alleen 

vorm krijgen in samenspraak met gebruikers en onze 

inwoners. 
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