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Wij willen leven
in Voorschoten... 
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VOORWOORD

Samen bouwen aan de toekomst van Voorschoten. Dat 

is de titel van ons verkiezingsprogramma en dat is onze 

opdracht voor de komende jaren. Voorschoten sluit een 

turbulente coalitieperiode af, waarin veel is gerealiseerd 

maar waarin het laatste jaar vooral werd gedomineerd 

door onze slechte financiële positie. Onze financiële positie 

is weer op orde, dankzij een stevig, maar ingrijpend,  pakket 

van maatregelen. Het is nu onze opdracht om, vanuit een 

nieuwe werkelijkheid, Voorschoten die fantastische woon- 

en werkgemeente te laten blijven.

Hoe? Door veel meer onze inwoners te betrekken bij 

keuzes die de gemeente moet maken. Door slimmer 

onze taken te organiseren. En door vaker met partners 

en organisaties met hetzelfde doel  te kijken hoe we door 

geld en energie samen te voegen een mooi resultaat voor 

Voorschoten kunnen bereiken. 

Zo moeten we het aanpakken met onze welzijns- en 

zorgverleners om voor onze ouderen een fijne oude dag 

te kunnen garanderen. Zo moeten we het aanpakken met 

onze verenigingen en accommodaties om met minder 

subsidie toch een mooi aanbod aan voorzieningen en 

activiteiten te houden. En zo moeten we het aanpakken 

met onze buren in de Leidse regio. Samen optrekken voor 

betere bereikbaarheid, meer woningen voor senioren en 

starters en meer ruimte voor bedrijvigheid.

Het wordt steeds drukker in de regio en het wordt steeds 

drukker in Voorschoten. Maar ruimte voor groei los je niet 

alleen maar op door alles vol te bouwen en overal wegen 

aan te leggen. Ruimte voor groei los je ook op met duurza-

me oplossingen. Door het anders invullen van bestaande 

bouw, zodat we groen kunnen houden wat we groen willen 

houden. En gebruik van de fiets stimuleren voor korte 

afstanden, wat gezond is én goed voor het milieu!

In eigen huis moet de gemeente vooral hard aan de slag 

om de dienstverlening en de handhaving te verbeteren. 

Als je naar de gemeente belt, moet er worden opgenomen. 

Als je een vraag stelt, moet je antwoord krijgen. Werk-

zaamheden moeten goed gecommuniceerd worden. En bij 

overtredingen moet de gemeente handhaven en de politie 

optreden.

Het vertrouwen in de politiek heeft in Voorschoten een 

flinke deuk opgelopen. De komende jaren moeten we hard 

werken om dat vertrouwen terug te winnen. Dat kan alleen 

als we onze inwoners meer en beter betrekken bij besluit-

vorming en door meer en beter te communiceren waar de 

gemeente mee bezig is.

Voorschoten ligt in de Leidse regio. In die regio moeten we 

samenwerken om ons dorp aantrekkelijk en financieel ge-

zond te houden. Duidelijk en krachtig regionaal samenwer-

ken is efficient en daar kunnen we zeker ook gezamenlijk 

met Wassenaar in optrekken. En als we dat goed aanpak-

ken, blijven we bestuurlijk zelfstandig. Voorschoten is een 

uniek dorp, daar moeten we goed op passen.

De leden van de VVD Voorschoten

DE
VOORSCHOTENSE
VVD
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1 | Veilig in Voorschoten
Voorschoten is een veilig dorp, maar dat moet wel zo 

blijven. Helaas vinden in Voorschoten veel kleine overtre-

dingen plaats en worden regels slecht gehandhaafd door 

onvoldoende menskracht. Daarom wil de VVD meer inzet 

van opsporingsambtenaren en een extra wijkagent. De VVD 

wil extra toezicht bij onze treinstations, zodat we een einde 

kunnen maken aan fietsdiefstallen.

 

2 | Bereikbaar Voorschoten
Veel Voorschotenaren staan elke dag vast in de file bij het 

Lammenschansplein, op weg naar de A4. Dat is de VVD een 

doorn in het oog! De VVD wil dat zo snel mogelijk gestart 

wordt met het verbreden en verbeteren van het Lammen-

schansplein, zodat de doorstroming verbeterd.

 

3 | Meer woningen voor ouderen
 en starters
De woningmarkt in Voorschoten zit op slot. Voor starters 

hebben wij geen betaalbare woningen. En voor ouderen 

hebben we te weinig aangepaste ouderenwoningen, waar 

zij veilig en comfortabel oud kunnen worden. Daar wil de 

VVD iets aan doen. Wij willen samen met projectontwik-

kelaars meer ouderenwoningen realiseren rondom het 

centrum, dichtbij belangrijke voorzieningen. En wij willen 

meer woningen voor betaalbare woningen starters. Zo krij-

gen we meer doorstroming op de woningmarkt en zorgen 

we dat starters zich kunnen vestigen en er woonruimte is 

voor alle generaties.

 

KERNTHEMA’S

VAN HET VVD

VERKIEZINGS-
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4 | Ruimte voor ondernemerschap
 De VVD wil dat de gemeente en onze ondernemers beter 

samenwerken om de belangen van onze lokale economie te 

behartigen. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, spon-

soren talloze verenigingen en evenementen en versterken 

het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven en inwoners. 

Onze ondernemers in het centrum, in Noord-Hofland en 

aan de Beethovenlaan zorgen voor een goed en divers aan-

bod aan winkels en horeca, waardoor onze inwoners voor 

bijna al hun boodschappen in eigen dorp terecht kunnen. 

De gemeente moet meer ruimte bieden voor bedrijvigheid 

in de wijk, aantrekkelijke bedrijventerreinen, een goed on-

derhouden openbare ruimte en samen met ondernemers 

werken aan minder regels en betere dienstverlening.

 

5 | Meer zorg en ondersteuning
 in de wijk
Ouderen wonen langer thuis in de eigen wijk. De VVD wil 

daarom dat we in Voorschoten een goed netwerk van 

zorgverleners en vrijwilligers in de wijken hebben. Samen 

met onze wijkverenigingen willen we ervoor zorgen dat er 

voldoende leuke activiteiten zijn voor onze ouderen, zodat 

zij elkaar kunnen blijven ontmoeten en we eenzaamheid 

kunnen voorkomen.

 

6 | Dienstverlening gemeente
 moet beter
De dienstverlening van de gemeente moet nog beter. Als 

u belt, moet er worden opgenomen. Als u een vraag stelt, 

moet u antwoord krijgen. Regels moeten begrijpelijk zijn en 

formulieren moeten veel eenvoudiger worden. Mensen die 

niet goed met de computer overweg kunnen, moeten altijd 

met hun vragen terechtkunnen op het gemeentehuis. De 

VVD wil dat ambtenaren en inwoners samen gaan werken 

om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren.

 

7 | Meer samenwerking in
 Leidse regio
De VVD wil dat Voorschoten meer gaat samenwerken 

in de Leidse regio. Voorschoten ligt fysiek gewoon in de 

Leidse regio. Samen met Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp 

en Zoeterwoude krijgen we de komende jaren nog veel 

meer nieuwe inwoners, bedrijven en verkeer te verwerken. 

Samen met hen moeten we daarom werken aan meer 

woningen, meer ruimte voor bedrijven en betere bereik-

baarheid. Alleen kunnen we dat niet oplossen.

Voorschoten werkt met teveel gemeenten samen om be-

paalde zaken te organiseren. Dat kost veel geld en energie 

en gaat ten koste van onze bestuurskracht. Daarom wil de 

VVD dat we al onze regionale taken in één verband organi-

seren: De Leidse regio. Door alle taken in één samenwer-

king te organiseren, winnen we bestuurskracht en sparen 

we geld. Als we dat goed organiseren, kunnen we mogelijk 

zelfstandig blijven. Daarom wil de VVD dat Voorschoten, bij 

voorkeur samen met Wassenaar, voor alle regionale taken 

aansluiting zoekt bij de Leidse regio.

 

8 | Inwoners meer en beter
 betrekken bij besluitvorming
 Het vertrouwen van de Voorschoten in het gemeentebe-

stuur heeft het afgelopen jaar een deuk opgelopen. Dat 

vertrouwen moeten we herstellen, en daar moeten we 

allemaal hard aan werken. Het college van burgemeester 

en wethouders moet beter en open communiceren hoe 

de gemeente ervoor staat en onze inwoners moet meer 

betrokken worden bij belangrijke besluiten.

 

9 | Financiën op orde
De afgelopen jaren heeft Voorschoten veel geld geïnves-

teerd in het opknappen van verwaarloosde plekken in ons 

dorp en de vervanging van zaken waar heel lang veel te wei-

nig voor gespaard was. De begroting van Voorschoten is nu 

op orde en we hebben geleerd van gemaakte fouten. Voor 

het groot onderhoud van onze openbare ruimte zijn nu 

realistische beheerplannen met een financiële onderbou-

wing gemaakt. Voor grote vervangingen, zoals de riolering, 

moeten we realistische reserves aanleggen. En we moeten 

niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt.

10 | Zwembad
De VVD wil keihard aan de slag met inwoners, bedrijven en 

alle politieke partijen om voor Voorschotenaren een goed 

en bereikbaar zwembad te houden!
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Als je Voorschoten binnenrijdt, lijkt het allemaal zo vanzelf-

sprekend. In ons dorp is het leven goed. Dat is nog steeds 

zo, maar de afgelopen periode is Voorschoten in bestuurlijk 

en financieel turbulent vaarwater terechtgekomen. 

Ten eerste zijn er investeringen gedaan en zaken vervangen 

waar niet of onvoldoende geld voor beschikbaar was. Ten 

tweede moest er geld worden afgeschreven op bezittingen 

die voor meer in de boeken stonden dan ze werkelijk waard 

waren. Als laatste speelden te hoge ambities uit het verle-

den ons parten. Het gemeentebestuur heeft de afgelopen 

jaren onvoldoende gelet op de financiële consequenties 

van belangrijke beslissingen.

Verantwoordelijkheid nemen

Onze kwetsbare situatie is veroorzaakt door een reeks van 

besluiten waar veel besturen en ook de VVD verantwoor-

delijkheid voor dragen. Maar het inmiddels opgelegde 

financieel toezicht en een bestuurlijke tik op de vingers 

van de provincie Zuid-Holland hebben ons geholpen de 

financiële huishouding op te schonen. Bovendien was 

dit het moment om kritisch te kijken naar de ambtelijke 

organisatie, zoals die samen met Wassenaar functioneert.  

Die organisatie kan compacter en doelmatiger worden ge-

organiseerd waarbij tegelijk de dienstverlening kan worden 

verbeterd. 

Leren van gemaakte fouten

Het rekenkamerrapport over de financiën van de gemeen-

te Voorschoten was helder: we moeten leren van gemaakte 

fouten, de financiën op orde brengen en beter nadenken 

over keuzes en de consequenties ervan voor volgende 

generaties. Aan onze inwoners, bedrijven en organisaties 

moeten we duidelijk maken waar de grenzen financieel en 

beleidsmatig liggen. Duidelijkheid zal het draagvlak voor  

bestuurlijke keuzes onder de burgers doen groeien. De 

inkomsten en uitgaven van de gemeente Voorschoten 

moeten ook voor de lange termijn in evenwicht zijn. De

effecten van investeringen op de lopende exploitatie moe-

ten volledig duidelijk zijn. Voor vervangingsinvesteringen 

moet worden gespaard en overschotten gebruiken

we zoveel mogelijk om schulden af te lossen. 

Een toekomstbestendig Voorschoten

De VVD wil een dorp waar inwoners zich vrij voelen en 

samen mooie dingen kunnen organiseren. De VVD wil ook 

een dorp waar inwoners zich verantwoordelijk voelen voor 

hun mede inwoners en hun omgeving, en samen dingen 

organiseren om bijvoorbeeld de straat schoon te houden 

of vrijwilligerswerk te doen. De VVD wil ook een dorp waar 

je niet belemmert wordt door onnodige regelgeving, maar 

de regels die er zijn goed gehandhaafd worden door de 

gemeente of de politie. En de VVD wil ook dat de gemeente 

zich niet met alles bemoeit, maar zich concentreert op haar 

kerntaken: die zaken regelen die we als inwoners niet zelf 

kunnen regelen, zoals veiligheid, goede wegen, een gezond 

leefklimaat, goede scholen voor onze kinderen, en zorg 

voor mensen die dat nodig hebben.

De VVD wil voor Voorschoten het goede behouden: mooi 

wonen in een groen en bereikbaar dorp met een sterk lo-

kaal karakter en goed bereikbare voorzieningen. De laatste 

jaren zijn er veel mensen in Voorschoten komen wonen 

die hun kinderen juist hier willen laten opgroeien. De VVD 

begrijpt dat en ondersteunt hun wensen voor (sport)facili-

teiten, veilige fietsroutes, goede scholen, groene omgeving 

en de gezellige, geborgen dorpssfeer.

Om het goede te behouden en tegelijk onze gemeen-

te financieel gezond te maken, moeten er nu eenmaal 

keuzes gemaakt worden, keuzes die doorgerekend zijn 

op maatschappelijke rendement en toekomstige gene-

raties niet overmatig belasten. Een gemeentebestuur dat 

hiervoor verantwoordelijkheid wil nemen, moet vaker nee 

1.

...waar het prima leven is!

Een sterk dorp met een rijk aanbod aan voorzieningen. Voorschoten is een heerlijk dorp om te 

leven. Middenin de Randstad en toch heeft ons dorp een eigen identiteit met een sterk lokaal 

karakter behouden. In Voorschoten kun je goed wonen en werken. Ons dorpscentrum biedt een grote 

verscheidenheid aan winkels en horeca. Onze woonwijken zijn ruim opgezet. De openbare ruimte 

wordt goed onderhouden, onze kinderen krijgen een goede start op basisscholen met een hoog 

niveau onderwijs en voor iedereen is zorg goed en bereikbaar geregeld. Veel inwoners zijn actief als 

vrijwilliger. Leiden en Den Haag zijn met de fiets bereikbaar, Voorschoten heeft twee treinstations en 

binnen een straal van een paar kilometer liggen meerdere ziekenhuizen. Ons grootste bedrijventerrein, 

in de Dobbewijk, is recent volledig opgeknapt, waardoor kansen voor bedrijven fors zijn vergroot. 
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durven zeggen en zich concentreren op de kerntaken. Een 

gemeente is geen bank of projectontwikkelaar. Inwoners 

kunnen ook veel dingen zelf organiseren.

Bestuurlijke toekomst

Voorschoten en Wassenaar hebben elk hun eigen bestuur 

maar werken met één gemeentelijke organisatie. Het 

besluit om één werkorganisatie op te richten was goed, 

maar de uitvoering is niet overal geslaagd. De kracht  van 

samenwerking werd na de oprichting niet onderkend en 

van een gemeenschappelijk optreden in de regio was geen 

sprake. Een gemiste kans. Als we de werkorganisatie willen 

verbeteren, moeten we inzetten op betere afstemming van 

het gemeentelijk beleid tussen de gemeenten waarbij de 

inzet van de ambtenaren doelmatiger zal worden. 

Een aantal zaken moeten op regionale schaal  worden 

ge–organiseerd zoals bereikbaarheid, zorg, ruimtelijke or-

dening en economische ontwikkeling omdat Voorschoten 

deel uitmaakt van een regionaal netwerk. Samenwerkings-

verbanden die deel uitmaken van de Leidse regio hebben 

daarbij de voorkeur. Focus op eenduidige samenwerking in 

de Leidse regio leidt tot meer samenhang in keuzes die van 

wezenlijk belang zijn voor Voorschoten. 

Wat wil de VVD met onze samenwerking in de regio?: 

>  De VVD wil vanuit sterkte samenwerken!

 Voorschoten moet eerst financieel gezond worden om 

dan vanuit nieuwe kracht te beoordelen welk samenwer-

kingsverband het beste aansluit bij Voorschoten. Om een 

verantwoorde keuze te kunnen maken zullen de plussen 

en minnen van de verschillende mogelijkheden in kaart 

moeten worden gebracht.

>  de VVD wil behoud van regie op het lokale aanbod 

van voorzieningen. Dit betreft inrichting en beheer van 

de openbare ruimte,   voorzieningen voor onderwijs, zorg 

en welzijn en ontwikkeling van het vestigingsklimaat voor 

bedrijven. In welke bestuurlijke constructie Voorschoten 

terechtkomt, een sterk lokaal aanbod van voorzieningen 

moet goed geborgd blijven.

>  De VVD is van mening dat Voorschoten bij voorkeur 

zelfstandig blijft, maar vindt een fusie met Wassenaar een 

te verkennen optie. Een voorwaarde is in dat geval zoveel 

mogelijk beleidsharmonisatie  en gemeenschappelijke 

regionale samenwerkingsverbanden. Als we het daarover 

niet eens kunnen worden, is samen verder gaan met 

Wassenaar geen begaanbare weg.

>  Voorschoten ligt in de Leidse regio. De VVD staat open 

voor verschuiving naar samenwerkingsverbanden in de 

Leidse regio. Eenduidig regionaal beleid werkt efficient en

versterkt zelfstandigheid binnen een groter geheel! De 

Leidse regio vormt voor ons het startpunt voor verkenning 

van betere regionale samenwerking. De voorwaarde daar-

bij is het behoud en borgen van krachtige inbreng vanuit 

Voorschoten om de eigen lokale belangen veilig te kunnen 

stellen. 
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>  De VVD zet in op herontwikkeling van bestaande

terreinen waar al gebouwd is. Behoud van de groene 

gebieden in en rond Voorschoten is belangrijk voor de VVD.  

De gemeente moet altijd een zorgvuldige afweging maken 

tussen de wens van omwonenden en de woningopgave. 

>  De VVD maakt zich sterk voor voldoende koopwo-

ningen voor starters en jonge gezinnen. 

>  De VVD geeft ruimte aan ontwikkeling van nieuwe 

woonvormen voor ouderen die zorg op maat nodig 

hebben.  Bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het centrum. 

Dit bevordert doorstroming en biedt kansen voor jonge 

gezinnen op de huizenmarkt.

>  De VVD wil levensloopbestendig en energiezuinig 

bouwen stimuleren en faciliteren.  Verbouwingen waar-

door ouderen langer thuis kunnen blijven of omdat er kin-

deren komen. De VVD is voor duidelijkheid naar de burgers: 

de website van de gemeente moet concrete en actuele 

informatie bieden over mogelijkheden om woningen te 

vergroten of aan te passen. 

 

>  De VVD staat pal voor het behoud van de historie van 

ons dorp, maar vindt het ongewenst dat particulier bezit 

te zeer door een lokale overheid tot monument wordt 

verklaard. Waar eigenaren dat wensen, moet een gemoti-

veerde toets mogelijk worden gemaakt tot ontheffing van 

de monumentenstatus. 

2.

...waar je goed kunt wonen!
  

Voorschoten moet een levendig dorp blijven waar alle generaties zich thuis voelen en kunnen wonen, 

werken en recreëren. Voorschoten moet kunnen voldoen aan de woningbehoefte van verschillende 

generaties en er moeten mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.
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>  De VVD wil het groene landschap om ons dorp behou-

den en ervoor zorgen dat Voorschoten een onderdeel is 

van de recreatieve beleving van dit gebied. Dat willen we 

bereiken door parken en plantsoenen beter te ontsluiten 

door bewegwijzering en ontwikkeling van wandel- en fiets-

routes waar nodig te steunen. 

>  De VVD wil zoveel mogelijk de groene gebieden in en 

rond Voorschoten behouden.

>  De VVD wil de natuurlijke beleving in Voorschoten zo-

veel mogelijk behouden. Hierbij passen natuurlijke bermen. 

De veiligheid op kruispunten gaat boven alles , daar zal een 

ander maaibeleid worden toegepast.

>  De  VVD wil het scheidingsbeleid voortzetten en ook 

voor hoogbouw gescheiden afval stimuleren. Tegelijker-

tijd staat de VVD staat voor een verantwoord afvalbeleid 

dat zich ontwikkelt op grond van de nieuwste inzichten, 

bijvoorbeeld als nascheiding efficiënter blijkt en beter voor 

het milieu.

>  De afvalcontainers moeten geleidelijk ondergronds 

geplaatst worden om het aanzien van Voorschoten te 

verbeteren. 

>  Groen en rust hebben een economische waarde. 

Geluidsoverlast door spoorwegverkeer moet voorkomen 

worden of worden beperkt. De VVD zal de provincie hou-

den aan haar afspraken over de geluidswal en herbeplan-

ting van de strook langs de A4. 

>  De VVD wil starten om de energietransitie met doelen 

vorm te geven, en duurzaamheid te stimuleren door in te 

zetten op vereenvoudiging van procedures, bijvoorbeeld 

voor  het aanvragen van elektrische oplaadpunten en een 

gerichter inkoopbeleid.

>  Nieuwe woningen moeten ‘0-op de meter’ worden 

gebouwd. Dat betekent zelfvoorzienend qua energie.  Die 

eis zal ook aan woningbouwverenigingen worden gesteld.

>  De VVD wil met prioriteit een plan van aanpak opstellen 

om vervuiling water door riool-overstort te voorkomen. 

>  De VVD juicht de initiatieven van inwoners om 

maatschappelijke vraagstukken gezamenlijk op te lossen 

toe en zal dat ondersteunen: beheer van openbaar groen, 

opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams maar ook 

het gezamenlijk aanleggen van zonnecollectoren. 

3.

...waar meer aandacht is voor
het groene karakter en het milieu! 

Samen zijn we verantwoordelijk voor onze natuurlijke omgeving en het milieu. Samen kunnen we er 

ook voor zorgen ons milieu mooi en schoon te houden en met duurzame oplossingen het milieu minder 

te belasten.  Maar een beter milieu bereik je niet met gemeentelijke subsidies!  Wij Voorschotenaren 

zijn ons voldoende bewust van onze verantwoordelijk voor een goed milieu en dragen ook steeds vaker 

graag een steentje hieraan bij, door bijvoorbeeld zonnecellen op hun dak te plaatsen. De gemeente 

heeft wel een goed overzicht over alle mogelijkheden om Voorschoten duurzamer te maken. Daarom 

wil de VVD dat de gemeente meer voorlichting aan inwoners geeft. 
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>  We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar 

ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie 

en vrienden op te zoeken. Zorgen voor een goede bereik-

baarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Wegen 

en straten moeten goed onderhouden zijn.

>  De VVD wil voor elke wijk in Voorschoten een rea-

listisch onderhouds- en investeringsplan. De Leidseweg 

Noord heeft hierbij prioriteit. 

>  Speerpunt voor de VVD is de aanpak van het kruispunt 

Lammenschans. De VVD wil de druk op Provincie Zuid-Hol-

land vergroten om de doorstroming te verbeteren door  

verkeerslichten beter af te stellen, een verbod op brug-

openingen tijdens de spits en een spoedige oplevering van 

de aanleg van de tunnel, waarbij de aanleg zo min mogelijk 

overlast oplevert.

>  Goede busverbindingen zijn essentieel om de mobi-

liteit als gevolg van de uitbreiding van Starrenburg op te 

vangen Veel Voorschotenaren zijn afhankelijk van goede 

busverbindingen.  De VVD wil de komende periode inzetten 

op goede regionale busroutes die zich vooral richten op 

kernvoorzieningen, zodat Voorschotenaren goed en snel 

bij ziekenhuizen, scholen en winkelcentra zijn. 

>  De VVD wil de verkeersveiligheid bevorderen door 30 

kilometerzones waar dat kan en nodig is. Drempels worden 

daarbij zoveel mogelijk vermeden.

>  De VVD zal zich inzetten voor betere afstemming bij 

wegwerkzaamheden en onderhoud zodat voorkomen 

wordt dat meerdere projecten tegelijk in uitvoering zijn 

met de nodige verkeershinder.  

>  De VVD wil dat Voorschoten ook gaat meewerken aan 

het initiatief van de duurzame kilometers: Medewerkers 

van de gemeente die binnen een straal van 5 km van het ge-

meentehuis wonen, komen voortaan zoveel mogelijk met 

de fiets! Dat is gezond, goed voor het milieu en ontlast het 

verkeer! En als de gemeente het goede voorbeeld geeft, 

zou het mooi zijn als zoveel mogelijk bedrijven zich ook aan-

sluiten

4.

…waar vervoer vlot van a naar
b gaat!  
  

Voorschoten ligt middenin de Randstad. Leiden, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Schiphol

zijn snel bereikbaar via de A4 en de A44. Tenminste… als er geen file staat! Een beter bereikbaar

Voorschoten is echt topprioriteit voor de VVD de komende jaren! Voorschotenaren moeten sneller 

op hun werk kunnen komen buiten ons dorp, en Voorschotense bedrijven moet goed bereikbaar 

zijn voor hun klanten. Ook in Voorschoten moeten we scherp blijven op de bereikbaarheid door 

wegwerkzaamheden beter af te stemmen.
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>  De VVD is voor betere afstemming van de inzet van 

wijkpolitie en BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren). 

BOA’s moeten meer worden ingezet op kleine overtredin-

gen en ergernissen, zodat de politie zich kan concentreren 

op de grote overtredingen.

>  De VVD wil permanent toezicht rond de stations Voor-

schoten en De Vink. Daar vinden regelmatig fietsdiefstallen 

plaats als gevolg van onvoldoende toezicht. 

>  De VVD steunt initiatieven als buurtpreventie, sociaal 

alarm en whatsApp-groepen om overlast te melden. 

>  De VVD steunt maatregelen die bijdragen aan het 

handhaven van de openbare orde en bestrijding van over-

last zoals gebieds-, groeps- of samenscholingsverboden, 

preventief fouilleren en cameratoezicht. 

5.

…waar je je veilig voelt!  
  

Voorschoten is een veilig dorp, en dat moet zo blijven. Een veilig dorp is een belangrijke kerntaak van 

onze gemeente. Handhaving is daarvoor de sleutel. We hebben genoeg regels, maar die moeten wel 

gehandhaafd worden, en dat gebeurt nu onvoldoende! De beschikbare krachten van politie en BOA’s 

(bijzondere opsporingsambtenaren) moeten beter op elkaar worden afgestemd en ingezet op de taken 

die wij prioriteit willen geven.
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>  De VVD wil ondernemers veel meer ruimte geven door 

de regeldruk te verminderen. Dat kan door vergunningen 

samen te voegen, de geldigheidsduur van vergunningen 

te verlengen of vergunningen te vervangen door een mel-

dingsplicht. 

>  Zondag openstelling wordt maximaal toegestaan.

>  De VVD wil dat ondernemers maximaal één aanslag per 

jaar van de gemeente krijgen waarop alle lokale lasten staan 

vermeld. 

>  De gemeente blijft werken aan een transparant en con-

currend inkoopbeleid waarmee Voorschotense bedrijven 

zo goed mogelijk in aanmerking komen voor gemeentelijke 

opdrachten. De VVD wil lokale ondernemers nog actie-

ver benaderen  om,  in concurrentie, in te schrijven op 

gemeentelijke opdrachten via het ondernemersregister. 

Gemeentelijke aanbesteding moet daarvoor vereenvou-

digd worden. 

>  De VVD wil dat gemeente altijd openstaat voor meer 

en nieuwe bedrijvigheid in Voorschoten!

>  De VVD wil recreatief ondernemerschap stimuleren 

door uitbreiding toe te staan tenzij aantoonbare perma-

nente schade aan de natuur wordt toegebracht. Recreatie 

en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale econo-

mie en ondernemers zijn dé banenmotor van Voorschoten. 

Toeristenbelasting wordt deels gebruikt voor de instand-

houding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoe-

kers gebruik van maken. Een aantal ondernemers heeft ver-

enigd in de Stichting Marketing Wassenaar Voorschoten 

om gezamenlijk alles wat onze dorpen te bieden hebben te 

verbinden en te promoten! De VVD wil hen ondersteunen 

door in de toekomst een deel van de opbrengst van de 

toeristenbelasting te bestemmen voor het versterken van 

de recreatieve uitstraling van Voorschoten! 

>  De VVD wil dat bedrijven en ondernemers met de 

bedrijfscontactfunctionaris altijd een duidelijk aanspreek-

punt op het gemeentehuis hebben. 

>  De gemeente blijft werken aan een transparant inkoop-

beleid waarmee Voorschotense bedrijven zo goed mogelijk 

in aanmerking komen voor gemeentelijke opdrachten. 

6.

…waar ruimte is voor
ondernemerschap! 
  

De VVD is trots op onze ondernemers! Zij zorgen voor werkgelegenheid, een gezonde  economie, 

sponsoren talloze verenigingen en evenementen en versterken het vestigingsklimaat voor andere 

ondernemers en nieuwe inwoners! De VVD wil dat de gemeente en onze ondernemers beter 

samenwerken om de belangen van onze lokale economie te behartigen. Goede gemeentelijke 

dienstverlening, eenvoudige regels, betere bereikbaar van Voorschoten leiden tot een sterke economie 

in de hele regio.
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>  Horeca, cultuuraanbod, voorzieningen en winkels 

moeten beter met elkaar verbonden worden zodat het 

centrum ook in de toekomst een sleutelrol in ons dorp blijft 

vervullen. Winkelen, feesten, werken en wonen moeten in 

het centrum wel in balans blijven. 

>  De VVD wil gratis parkeren in Voorschoten handhaven.

>  De VVD is voor een algemeen fiets- en scooterverbod 

in de Schoolstraat m.u.v. personen die aangewezen zijn 

op gebruik van een scootmobiel. Tegelijkertijd moeten 

we meer fietsparkeerplekken op strategische locaties. 

benutten voor andere activiteiten en door samenwerking 

met verenigingen op gebied van sport, muziek en cultuur.

>  De VVD wil het MOC-terrein en het Wagenerf heront-

wikkelen die leidt tot een versterking van het centrum, met 

onder andere ruimte voor goede woningen voor gezinnen 

en ouderen die zo goed gebruik kunnen maken van de 

voorzieningen die het centrum te bieden heeft.

7.

…waar het centrum de huiskamer 
van ons dorp is!

Ons dorpscentrum, de Schoolstraat en de Voorstraat, is de huiskamer van Voorschoten. 

Hier doen we boodschappen, gaan we naar de kroeg en komen we samen tijdens onze feestdagen, 

van Paardenmarkt tot Koningsdag. De VVD wil dat de gemeente, samen met de Taskforce Centrum 

waarin bewoners, ondernemers en culturele organisaties samen de belangen van het centrum 

vertegenwoordigen, blijft werken aan een historisch, toegankelijk en aantrekkelijk dorpscentrum!
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8.

…waar iedereen meedoet!
  

De VVD sluit niemand uit. In Voorschoten doet iedereen mee! Als je werkloos raakt of door een 

beperking ondersteuning nodig hebt om aan de slag te komen, helpt de gemeente je met goede 

begeleiding. Dankzij een sterk netwerk van Voorschotense ondernemers die meehelpen bij het bieden 

van werkplekken voor mensen die begeleiding nodig hebben of weer werkervaring moeten opdoen, 

lukt het ons steeds beter mensen snel vanuit een uitkering weer aan een baan te helpen! Dat sterke 

netwerk moeten we in stand houden!

 >  Voorschoten kent veel vrijwilligers! Toch zijn er genoeg 

organisaties die een paar uur per week wel een extra paar 

handen kan gebruiken. Daarom wil de VVD in toekomst dat 

mensen die een uitkering krijgen, voor een aantal uren per 

week een passende tegenprestatie leveren.

 >  Mensen die werkloos zijn of een heel laag inkomen 

hebben, moeten beter en makkelijker in aanmerking 

kunnen komen voor hulp en begeleiding. De VVD wil dat 

regelingen beter gecommuniceerd worden en formulieren 

veel eenvoudiger worden, met begrijpelijk taalgebruik voor 

iedereen!

 >  Kinderen uit arme gezinnen moeten ook goed kunnen 

meedoen. Daarom wil de VVD de Stichting Leergeld, vanuit 

de daarvoor bestemde Klijnsmagelden, blijven steunen. De 

Stichting Leergeld helpt kinderen te ontwikkelen door de 

aanschaf van schoolspullen of deelname aan sportvereni-

gingen. 
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De VVD maakt zich sterk voor:

>  Veilige fietsroutes naar scholen door goede bewegwij-

zering op logische routes en veilige oversteekplaatsen.

>  Onderwijs in goed onderhouden gebouwen, met 

moderne voorzieningen en voldoende buitenruimte.

>  Stimuleren dat scholen fungeren als sociale ontmoe-

tingsplaats, door gebouwen en speelplaatsen te benutten 

voor andere activiteiten en door samenwerking met 

verenigingen op gebied van sport, muziek en cultuur.

>  De school als veilige plek voor kinderen. Scholen heb-

ben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van 

huiselijk geweld.

>  Naleving van de leerplichtwet  in het voortgezet 

onderwijs. In deze fase vindt een splitsing plaats tussen 

scholieren die kiezen voor Wassenaar of Leiden. De huidige 

leerplichtorganisatie bevindt zich in Leiden. De VVD wil dat 

er een goed contact is tussen deze gemeenten om onge-

oorloofd schoolverzuim tegen te gaan. 

>  Bijdragen in vervoerskosten voor kinderen in het 

speciaal onderwijs.  Maar als ouders hun kind naar religieus 

onderwijs willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf!

>  Voorschoten kent veel initiatieven van ouders en ande-

re vrijwilligers die activiteiten voor kinderen organiseren, 

vaak zonder subsidie. Een mooi voorbeeld is Bouwdorp.  

De VVD wil dat deze activiteiten in de toekomst voldoende 

ruimte krijgen in ons dorp om door te kunnen gaan.

>  Kinderen uit gezinnen die zich geen sportabonnement 

kunnen permitteren, via het minimabeleid abonnementen 

voor sportactiviteiten verstrekken. Daarmee komt het geld 

direct ten goede aan het doel.    

>  Onderzoeken of de kinderboerderij ook met andere 

inkomsten dan subsidie behouden kan blijven, bijvoorbeeld 

als locatie voor dagbesteding of met horeca-activiteiten.

9.

…waar kinderen zich thuisvoelen!
  

Op school leren kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben, wat onze normen 

en waarden zijn en hoe we met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Wij 

zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas. Maar ook buiten het school en het schoolplein 

moet Voorschoten een heerlijk dorp zijn om op te groeien. Het is belangrijk dat de gemeente goed 

samenwerkt met scholen, de bibliotheek, verenigingen en andere organisaties om de ontwikkelkansen 

van onze kinderen te vergroten!
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De VVD wil:

>  Zorg dichter bij mensen aanbieden. Één brede lokale 

(welzijns)organisatie vervult een belangrijke rol in het 

voorkomen van dure eerstelijnszorg door ondersteuning 

dicht bij huis te organiseren door zowel professionals als 

vrijwilligers.

>  De gemeente gaat samen met zorgverleners, welzijn-

sorganisaties, vrijwilligersorganisaties en buurthuizen aan 

de slag om in Voorschoten een nog sterker netwerk voor 

zorg en ondersteuning in de eigen wijk te maken.

>  Gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen 

van zorg.  De regels voor extra ondersteuning zijn namelijk 

niet voor iedereen goed te begrijpen.

>  Één loket waar de Voorschotenaren al hun vragen over 

zorg en welzijn kunnen stellen. Achter het loket  worden 

vragen en problemen aangepakt en opgelost door verschil-

lende professionele organisaties. De burger wordt niet 

meer van loket naar loket verwezen. 

>  De toegankelijkheid in het dorp voor gehandicapten 

of mensen die slecht ter been zijn verdient continue aan-

dacht. Alle openbare gebouwen moeten voor alle gebrui-

kers toegankelijk zijn. Ondernemers krijgen bij bouwaan-

vragen voorlichting hoe zij hun bedrijf of winkel zo goed 

mogelijk toegankelijk kunnen maken voor iedereen.

10.

…waar iedereen goede zorg krijgt
  

Iedereen verdient goede zorg.  Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. Als dat niet lukt, 

staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Voorschoten kent een 

sterk netwerk van professionele zorgverleners, welzijnswerkers, buurthuizen en vrijwilligers waarmee 

de gemeente nog steviger moet samenwerken om in Voorschoten zorg en ondersteuning dichter bij 

mensen en in de wijk te organiseren. 
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Jongeren 

De VVD wil:

>  Buurthuizen meer betrekken bij ons jeugd- en jonge-

renwerk en welzijnswerk. Onze buurthuizen worden de spil 

in de verbinding met onze ouderen en jongeren.

>  Jeugdwerk meer inzetten om (speel)activiteiten voor 

kinderen en jongeren te organiseren met aandacht voor de 

ontwikkeling van kinderen. Een initiatief als Thuis op Straat 

haalt hier in Rotterdam en Leiden aansprekende resultaten 

mee.

Sport 

>  Bewegen is van belang voor een gezonde samenleving, 

van jong tot oud. Sportverenigingen moeten op eigen 

kracht hun kosten kunnen dekken en onafhankelijk kunnen 

functioneren. Sportverenigingen krijgen geen subsidie 

meer. Daartegenover staat dat de sportverenigingen geen 

huur meer betalen voor de velden die eigendom zijn van 

de gemeente. De sportverenigingen krijgen steeds voor de 

duur van ongeveer 10+ jaar het gebruik van de grond om 

niet, maar onderhoud velden en opstallen zijn volledig voor 

rekening van de sportverenigingen zelf.

>  Uitsluitend voor jeugdleden ontvangen verenigingen 

allemaal een vast bedrag om jongeren te stimuleren mee te 

doen.

>  Een zwembad is een belangrijke voorziening voor 

veel Voorschotenaren. De VVD  wil onderzoeken of het 

mogelijk is om het zwembad open te kunnen houden onder 

de voorwaarde van een minimale exploitatiebijdrage. In 

de nabijheid van Voorschoten bevinden zich echter ook 

zwembaden waar Voorschotenaren ook goed gebruik van 

kunnen maken.

>  Subsidiëring van incidentele activiteiten kan alleen 

aan de orde zijn als er sprake is van een evenement dat de 

kracht van organisaties te boven gaat. Het doel op grond 

waarvan een subsidie wordt versterkt moet helder zijn en 

aansluiten bij de doelstellingen van de gemeente. 

>  Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang 

werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel 

mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van buurt-

sportcoaches. 

Cultuur 

>  De VVD ziet vooralsnog geen mogelijkheden voor een 

multifunctionele accommodatie in het centrum.  Voor het 

huidige cultureel centrum zal ruimte worden gezocht in 

bestaande locaties,  zoals de bibliotheek.

>  De bibliotheek moet blijven! Een bibliotheek is veel 

meer dan rijen kasten met boeken. Een bibliotheek is een 

plek voor kennisuitwisseling en ontmoeting! Een slimme 

combinatie kan worden gezocht door de bibliotheek en 

het filmhuis te combineren in een bestaande locatie die 

wordt verbeterd en aangepast aan de functie en waar in de 

toekomst misschien veel meer functies in kunnen worden 

gecombineerd. De VVD wil dat de gemeente deze dooront-

wikkeling van de bibliotheek ondersteunt.

>  Cultuur-historische evenementen zoals de

Paardenmarkt en Koningsdag worden gekoesterd. 

>  Het Museum Voorschoten biedt ruimte voor inwoners 

om te genieten van kunst, maar bewaakt ook de cul-

tuur-historische identiteit van Voorschoten op andere 

plekken en in andere overleggen. In de toekomst kan het 

Museum Voorschoten ook worden ingezet als VVV-kan-

toor van waaruit toeristen Voorschoten kunnen verkennen 

als startpunt.

>  Het cultuur- en subsidiebeleid moet voorkomen dat 

gelijksoortige activiteiten allemaal subsidie krijgen.  De VVD 

wil bevorderen dat de onderlinge afstemming en samen-

werking tussen verenigingen wordt bevorderd zodat met 

minder subsidie toch een breed cultuuraanbod gegaran-

deerd kan worden, van klassiek tot pop.

11.

…waar we samen genieten van
ons dorp
  

Ontmoetingen voorkomen eenzaamheid, het verbindt mensen, draagt bij aan de

gezondheid van oud en jong.  Sport, cultuur en speelruimte zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. 
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>  Structurele uitgaven mogen alleen worden gedekt 

door structurele inkomsten. Meevallers worden ingezet 

om schulden af te lossen. 

>  Gemeenteschuld dient teruggedrongen te worden 

naar een aanvaardbaar niveau.

>  Periodiek doet de gemeente de houdbaarheidstest 

gemeentefinanciën van de VNG. 

>  Gemeentelijke gebouwen en grond die geen functie 

hebben voor de gemeente  moeten zoveel mogelijk tegen 

marktwaarde worden verkocht.

>  Tarieven voor leges en vergunningen moeten volledig 

kostendekkend zijn. 

12.

…waar de financiën op orde zijn
  

De komende jaren stijgen de lokale lasten fors om onze financiën op orde te krijgen en het  onderhoud 

en onze voorzieningen op peil te houden. De VVD zal er scherp op toezien dat elke euro belastinggeld 

van inwoners goed besteed wordt en onze financiën zich herstellen.
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13.

…waar de gemeente er voor ons is
     

Een gelukkige samenleving maken we zelf, daar hebben we de gemeente niet voor nodig! Ons dorp 

functioneert dankzij onze verenigingen en vrijwilligers uitstekend. Maar de gemeente is wel onmisbaar 

om die zaken te regelen die we niet zelf kunnen organiseren.

De gemeente is geen doel op zich. De gemeente is een 

middel om problemen op te lossen. Wij willen een kleine 

overheid die zich vooral richt op kerntaken. 

Maar die kerntaken moeten goed worden uitgevoerd! 

Goede wegen en riolering, een keurige openbare ruimte, 

veiligheid en handhaving op orde, goed onderwijs en 

een goed zorg- en welzijnsbeleid. En er moet nog veel 

verbeterd worden! We verwachten van de gemeente dat ze 

dienstbaar en modern is. De gemeente moet beter bereik-

baar zijn, vragen moeten sneller worden afgehandeld en 

vergunningen moeten sneller verleend worden.  

Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. 

Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor 

het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar 

de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de 

gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open 

is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons 

uitkomt. 

De VVD wil:

>  dat de gemeente duidelijk communiceert over de 

termijnen waarbinnen vergunningaanvragen door de 

gemeente worden beantwoord

>  dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt en dat 

de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De 

gemeente is er voor ons, niet andersom.  

>  dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is 

voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Ook willen we 

dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen.  Een nieuw ID 

bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk. 

>  dat de gemeente ervoor zorgt dat de computers en ICT 

bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie goed beveiligd is en 

de privacy geborgd. 

>  dat gemeente meer gebruik maakt van de mogelijk-

heden om statistieken en gegevens over de besteding van 

subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten open 

data). WOB-verzoeken en antwoorden worden voortaan 

online gezet. 

>  dat de gemeente de digitale privacy van inwoners 

borgt en samenwerkt met andere overheden om digitale 

criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te 

bestraffen. 

>  dat de gemeente helder en begrijpelijk  communiceert. 

Digitale dienstverlening wordt niet alleen gebruikt om te 

vertellen waar de gemeente mee bezig is, maar ook om 

inspraak van inwoners te organiseren en in dialoog te gaan 

met inwoners over plannen.

>  Dat de gemeente zich niet bezighoudt met zaken waar 

zij geen verstand van heeft. De gemeente is geen bank, 

projectontwikkelaar of makelaar. Gemeentelijke gebouwen 

en grond waar de gemeente niets mee doet, moeten zoveel 

mogelijk worden verkocht.
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Bezoek onze website:  voorschoten.vvd.nl

Volg ons op sociale media:
Facebook:  www.facebook.com/vvdvoorschoten
Twitter:  @VVDVoorschoten


