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Ondernemers zijn ontzettend belangrijk voor ons dorp. Niet alleen voor werkgelegenheid, maar ook 

omdat zij de basis vormen van onze sociale structuur in Voorschoten. Denk maar eens aan alle 

initiatieven, activiteiten en evenementen die het dorp zo aantrekkelijk en levendig houden. Dat zorgt 

ervoor dat de Voorschotenaar en mensen van ver daar buiten graag ons een bezoekje komen brengen. 

Daarnaast wordt vaak onderschat hoeveel ondernemers bijdragen aan lokale clubs en verengingen, door 

onder andere sponsoring, maar ook andersoortige ondersteuning. Ten derde nemen meer en meer 

ondernemers hun verantwoordelijkheid (en zien ze ook voordelen) om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt een kans te geven en deze actief deel te laten nemen in de maatschappij. Daarvoor dank 

aan alle ondernemers! 

Op dit moment hebben we als gemeente Voorschoten een aantal zorgen/aandachtspunten voor onze 

lokale economie. De bereikbaarheid zullen we bovenop moeten zitten, met alle komende plannen en 

ontwikkelingen. Ook de steeds verder toenemende leegstand in het centrum baart zorgen en zullen we 

wat mee moeten. Als laatste zullen we als gemeente ook moeten werken aan betere dienstverlening. 

We hebben te kampen te gehad met onderbezetting. Gelukkig zal ons economie-team vanaf maart 

verder versterkt worden. Echter zijn er nog wel wat stappen te maken. 

Om deze zorgen het hoofd te bieden, maar ook andere kansen aan te grijpen zijn we momenteel bezig 

met het opzetten van een Economische Agenda, die leidend gaat zijn in alle beslissingen en uitvoering 

die we in de toekomst gaan doen. Hiervoor hebben we nadrukkelijk uw input nodig. We zullen oa. aan 

tafel gaan met de OVV en COV, maar schroom niet om uw ideeën te delen als u zelf denkt iets 

onmisbaars te kunnen toevoegen. 

Deze economische agenda 2020-2030 zal de leidraad zijn waarin wij een visie willen ontwikkelen hoe we 

onze lokale economie sterk kunnen houden en hoe ook de leegstand in het centrum het hoofd te bieden. 

Hiervoor zullen wij in gesprek gaan met de Ondernemersvereniging en de Centrum Ondernemers.   

Eveneens onderdeel van de economische agenda is het stimuleren van innovatieve groeisectoren zoals 

de zorg en ZZP’ers, het bevorderen van het toerisme en recreatie en stimuleren van de economische 

ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid. 

Actiever zal worden gewerkt aan het binnenhalen en matchen van bedrijven, hiervoor praten wij ook 

mee in het regionaal overleg Economie 071. 



Eveneens willen wij als gemeente een rol spelen op sociaal gebied. Voor ondernemers die kampen met 

financiële problemen en het begeleiden van inwoners met bijstand die zelfstandig willen ondernemen en 

startende ondernemers die een aanvraag willen indienen voor bedrijfskapitaal. 


