
 
 

 
VL gelooft in de eigen kracht van mensen. Daarbij zien wij eigen initiatief en ondernemerschap als de drijvende 
kracht in de samenleving. Mensen die het niet alleen kunnen, verdienen een steuntje in de rug. 

        Voorschoten, 1 oktober 2022 
 
Beste vriend van Voorschoten Lokaal, 
 
In september is het nieuwe politieke jaar begonnen! 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart - waarbij zoveel 
Voorschotenaren op ons stemden dat we de tweede partij 
werden - volgde het coalitieproces. Dat ging soms met horten 
& stoten, maar het is gelukt: Voorschoten Lokaal vormt met 
VVD en CDA de coalitie. De fractie heeft hard gewerkt om 
zoveel mogelijk standpunten uit het verkiezingsprogramma in 
het coalitieakkoord te krijgen. Het coalitieakkoord is hier te 
vinden. 
 
Vanaf september kan de fractie er tegenaan. Elke week is er fractievergadering en een 
commissievergadering of raadsvergadering. Maar er wordt niet alleen vergaderd! De 
fractie en de wethouder gaan ook geregeld op werkbezoek. Een kleine impressie. 
 
Commissievergaderingen 
 
WRG, Wonen, Ruimte & Groen (Marleen Persoon en Geert-Jan van den Ende) 
Op de agenda stond onder andere het verkeerskundig onderzoek voor Starrenburg III.  
 
MenS, Mens & Samenleving (Martine Zoun en Irene Hemmes) 
Voorschoten voor elkaar stelde zich in de commissievergadering voor, een organisatie 
die zorgt voor ondersteuning aan burgers op het gebied van maatschappelijk werk. Een 
belangrijke taak van de gemeente en daarom ook een grote subsidieontvanger. 
 
B&B, Burger & Bestuur (Marleen Persoon en Wouter van Duivendijk) 
Besproken is de analyse van de risico’s waar de regio mee te maken kan krijgen, 
opgesteld door de Veiligheidsregio Hollands Midden. Er zijn onder andere vragen 
gesteld over de gevolgen van vergrijzing, die in Voorschoten het grootst is van de regio. 
 
Raadsvergadering  

In de eerste raadsvergadering aandacht voor de plannen van Leidschendam-Voorburg 
met recreatiegebied Vlietland. Een plan dat de gemoederen bezighoudt. Maar al voelt 
Vlietland als onze achtertuin, het ligt buiten onze gemeentegrens. Vanuit de 
gemeenteraad Voorschoten is onze buurgemeente opnieuw gevraagd om ook 
Voorschotense burgers te betrekken bij het verdere participatieproces. Voorschoten 
Lokaal heeft dit gesteund. Bedenk wel dat het gaat om een besluit van de provincie en de 
gemeente Leidschendam-Voorburg uit 2005. Sindsdien is door de gemeente 
Leidschendam-Voorburg al veel toegezegd en door betrokkenen geïnvesteerd, zodat het 
niet realistisch is te verwachten dat dit zomaar van tafel gaat.  

https://voorschotenlokaal.nl/wp-content/uploads/2022/02/VerkiezingprogrammaVoorschotenLokaal2022-2030MH.pdf
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Teambuilding! 
 
Er is voor de fractie en wethouder van Voorschoten Lokaal gewerkt aan teambuilding, 
met aandacht voor teamrollen. Wat blijkt? De fractie bestaat uit een groep mensen met 
verschillende rollen, een goed uitgangspunt voor samenwerking! 
 
Werkbezoeken 
 
Brandweer, BOA's en Alarmcentrale 
Kennismaking met BOA's en de plaatselijke - vrijwillige - brandweer en een bezoek aan 
de alarmcentrale in Ypenburg, waar alle 112-meldingen bij elkaar komen. Aan de orde 
is gekomen hoe de alarmcentrale kan bijdragen in de strijd tegen ondermijning 
(bestrijden van criminaliteit in de 'bovenwereld').  
 
Corbulotunnel  
De RijnlandRoute begint al aardig op 
te schieten. De raadsleden ging op 
werkbezoek bij het 
informatiecentrum en de aanpassing 
van de Tjalmaweg in Katwijk. De 
tunnel zelf kon in het weekend 
konden ook andere belangstellenden 
de tunnel bekijken, waar 
fractieleden gebruik van hebben 
gemaakt. Een prachtige tunnel, waar 
de gemeente Voorschoten fors aan 
heeft bijbetaald. Nu maar hopen dat 
de verkeersstromen rondom 
Voorschoten erdoor verbeteren. 

 wethouder Van der Els en raadslid Van den Ende op werkbezoek 

Koeien op een waterbed 
Het zijn roerige tijden voor boeren. Een goed moment voor een werkbezoek aan het 
melkveebedrijf van Van Vliet aan de Papelaan. De rondleiding leerde dat het bedrijf 
werkt aan vernieuwing. Zo zijn er waterbedden waar de koeien gemasseerd kunnen 
worden. Ook zijn er plannen in voorbereiding voor verdere verduurzaming met een 
windmolen. 
 
Vanuit het Bestuur 
 
Het bestuur heeft de onderlinge taken verdeeld en maakt zich sterk voor ondersteuning 
van de fractie en de wethouder om de standpunten van Voorschoten Lokaal zoveel 
mogelijk te kunnen realiseren.  
 
 
Arita Jol, bestuurslid Voorschoten Lokaal  


