
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, januari 2023 
  

Beste vriend van Voorschoten Lokaal 
 
Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) eind november is aan jullie gevraagd om 
onderwerpen voor ledenparticipatie. Welk onderwerp willen onze leden (hoger) op de 
politieke agenda?  
 
Het meest genoemde thema zal niemand verbazen: WONEN. 
 
Voorschoten is een fijne plek om te wonen. Maar voor starters is er weinig aanbod. Zowel 
huurwoningen als koopwoningen zijn schaars en duur. Ouderen willen wel doorstromen, maar 
ook voor hen is betaalbaar aanbod beperkt.  
 
Hoe realiseren we meer woningen in Voorschoten? 
 
Zijn tijdelijke woningen een oplossing? Is erfpacht vanuit de gemeente een stimulans? Zijn er 
gebouwen die omgebouwd kunnen worden tot woningen?  
 

Dat willen we graag met jullie, leden van 
Voorschoten Lokaal, bespreken. Heb je een 
mening of een idee over wonen in Voorschoten? 
Praat dan mee!  
 
Ben je of ken je een deskundige op het gebied van 
wonen? Dan komen we graag met je in contact!  
 
Het doel is om ideeën te ontwikkelen die de 
fractie van Voorschoten Lokaal kan gebruiken als 
aanvulling op bestaande plannen.  
 

 
Eerste bijeenkomst ledenparticipatie:  
 
dinsdag 31 januari 2023 om 19.30 uur Museum Voorschoten 
 
Laat even weten dat je komt, dan zorgen wij voor 
genoeg koffie en stoelen.  
 
Ieder lid van Voorschoten Lokaal is welkom. 
Wil je iemand meenemen? Graag!   
    
   
  
 
 
 
 
 



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. 
 

 
 
 
 
 
Maar er werden tijdens de ALV ook andere onderwerpen aangedragen:  
 
MFA / Bibliotheek / Cultureel centrum  

• We praten al zo lang over een Multifunctionele Accommodatie, maar weten we wel waar 
de inwoners behoefte aan hebben?  

• Is er een combinatie mogelijk met het nieuwe gemeentehuis?  
• Hoe stimuleren we culturele en andere activiteiten? Voor welke doelgroepen?   

Duurzaamheid  

• Hoe zorgen we voor betere afvalscheiding?  
• Riolering vervangen in wijken 
• Meer laadpalen en waar  
• Garageboxen in diverse wijken nog wel wenselijk 
• Energietransitie  
• Groenparticipatie 

Overig  

• Hoe houden we het dorp bereikbaar? Het busvervoer verschraald, auto’s staan vast in 
Leiden en in Leidschendam, wij zitten ertussen!  

• Haventje’ t Wedde realiseren  
• Uitdagingsrecht: denk je als inwoner of onderneming dat je het beter kan dan de 

gemeente? Dat kan met het uitdagingsrecht. Is dit iets voor Voorschoten? 
• Hoe zorgen we voor meer dynamiek in het centrum? 
• Wijkparticipatie meer inzetten  

Kortom: genoeg onderwerpen om samen verder uit te werken in de komende periode! 

 

   
 


