
Voorschoten, november 2022

Beste vriend van Voorschoten Lokaal 

Algemene Leden Vergadering dinsdag 29 november 

U ontvangt deze Nieuwsbrief als lid van Voorschoten Lokaal, omdat wij u graag op de 
hoogte willen houden van wat we doen om onze verkiezingsbeloften om te zetten in 
beleidsplannen. Maar we zien u natuurlijk nog liever in levende lijve! Binnenkort hopen 
wij alle leden te mogen verwelkomen op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. 
Praat mee en zet de datum alvast in uw agenda:  

ALV Voorschoten Lokaal 29 november 20.00 uur Museum Voorschoten 

De herfst is begonnen! De bomen kleuren 
ook in Voorschoten in prachtige tinten en 
thuis gaat – na een heerlijke nazomer – de 
kachel weer aan. En dat is niet meer zo 
vanzelfsprekend als in andere jaren. In de 
politiek wordt weleens gesproken over een 
‘hete herfst’. Dat was ook van toepassing bij 
de behandeling van de begroting in de 
laatste Raadvergadering.  

Begroting 

Wethouder Hans van der Elst van Voorschoten Lokaal had een begroting met een 
overschot van bijna € 500.000 ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad. Een 
mooie sluitende begroting na een paar financieel moeizame jaren. Maar kort voor de 
behandeling bleken er, na een gedegen onderzoek, grote financiële tegenvallers en 
risico's te zitten in de oude plannen voor de verbouwing van de bibliotheek, de 
Bibliotheek +. Het college van B&W  had daarom voorgesteld om tot een nieuw plan 
voor de culturele sector te komen. Geen makkelijk voorstel maar wel begrijpelijk. Om 
eerst het voorstel over een nieuw plan te bespreken en 
dan de begroting aan te passen was niet mogelijk, want 
half november moet de begroting bij de provincie liggen. 
Soms zijn er moeilijke besluiten nodig in de politiek 
en daar moet je niet voor weglopen. De behandeling van 
het voorstel van het college komt op volgende maand in 
de gemeenteraad. Wij hebben er alle vertrouwen in dat 
onze fractievoorzitter Wouter van Duivendijk een 
verstandige en realistische inbreng in de discussies zal 
hebben. Ons verkiezingsprogramma is wat dat betreft 
duidelijk, de onzekerheid voor de culturele sector moet 
ophouden. Dat kan alleen als er een realistisch plan ligt 
dat niet weer later te duur en te risicovol blijkt te zijn.  



   
 
Afvalscheiding   
 
Fietst u ook elke week met een zak met plastic afval en lege blikjes 
naar een PMD-container? U brengt ook papier, glas en textiel naar 
de milieuparkjes? En uw GFT-afval gaat ook apart? Goed bezig! 
Toch gaat afvalscheiding in Voorschoten niet goed genoeg. Vaak 
worden partijen afval afgekeurd omdat er teveel materiaal in zit, 
dat apart aangeboden had moeten worden. Daarom is besloten dat 
Voorschoten overgaat voor PMD over op nascheiding. Is dat geen 
stap achteruit? Marleen Persoon: “Nee, want uiteindelijk gaat het 
erom dat er zoveel mogelijk PMD wordt gerecycled, en dat wordt beter met 
nascheiding.” PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en 
drankkartons. Marleen: “Veel mensen scheiden hun afval netjes, maar een groot deel 
doet dat helaas niet. Vooral nat GFT-afval vervuilt restafval, waardoor dat niet meer 
gerecycled kan worden. Dat is jammer en het kost ons geld, want dat werkt door in de 
OZB-belasting.” In de toekomst gaat PMD daarom machinaal gescheiden worden nadat 
het restafval is opgehaald. Het scheiden van GFT,  papier, glas en textiel blijft zoals het is. 
Een beter milieu? Ook dat begint lokaal!  
 
Wonen  

 
Wethouder Hans van der Elst heeft een brief gestuurd naar de 
Commissie WRG (Wonen Ruimte Groen) met een eerste aanzet 
voor woningbouw in Voorschoten. Met hierin onder andere 
aandacht voor erfpacht: een instrument om woningen 
betaalbaar te houden, omdat de koper alleen de woning koopt. 
De grond blijft eigendom van bijvoorbeeld de gemeente. Nieuw 
voor Voorschoten, maar het bestaat lokaal al, onder andere in 
de Leidse Stevenshof.  
 
Wethouder Hans van der Elst gaf pasgeleden het startsein voor 
Het Fortuyn van Voorschoten. We hopen op meer van dit soort 
foto’s in de toekomst!  

Warmte  
 
Dan een onderwerp waar Voorschoten echt warm van kan worden. In de samenwerking 
Warmte Leidse Regio wordt gesproken over lange termijnplannen om ook in de 
toekomst er warm bij te kunnen zitten. Eén van deze plannen is Warmtelinq. Heel kort: 
de Rotterdamse haven houdt restwarmte over. Het is mogelijk deze warmte te 
gebruiken om onze regio van warmte te voorzien. Raadslid Geert Jan van den Ende:   
“We moeten voorkomen dat er over een paar jaar een pijplijn langs het dorp ligt, zonder 
dat we er iets aan hebben. Maar we moeten ook alternatieven in de gaten houden, want 
de ontwikkelingen gaan snel!” Voor wie meer wil weten: Warmtelinq organiseert 
informatiebijeenkomsten: www. Warmtelinq.nl  
 
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. 


