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Inleiding 

Beste ondernemers, 

Met trots sta ik voor u. U bent onmisbaar voor Voorschoten. Jullie zorgen voor werk, voor 

bedrijvigheid. Mensen zijn afhankelijk van jullie. Voor hun inkomen, hun hypotheek en de 

boodschappen. Maar het gaat verder, jullie zorgen ook voor levendigheid en sponsoren 

verenigingen. U draagt actief bij aan de welvaart van dit dorp. 

Ambitie en focus. Dat kenmerkt een goede ondernemer. Niet als een kip zonder kop rondrennen. 

Hard werken en weten wat je wilt bereiken. Of investeren in luchtkastelen. Nuchter blijven. Maar je 

mag voor jezelf wel de lat hoog leggen. En een eerlijk verhaal. Dat krijgt u vanavond. 

Coalitieakkoord en college 

Vorig jaar stond ik hier ook namens de gemeente. We hadden toen net de begroting bij de 

provincie ingediend. Een begroting met veel stevige maatregelen. Maar ook één die ervoor zorgde 

dat het financieel toezicht op Voorschoten werd opgeheven.  

In maart waren de verkiezingen, waarna we  aan de slag zijn gegaan en een coalitieakkoord 

hebben gesloten. Ambitieus, maar met focus. Nuchter, maar de lat ligt hoog. Want er moet een 

hoop gebeuren. 

We hebben heldere keuzes gemaakt. 

Meer ruimte voor economie. De economische agenda van de OVV is vrijwel integraal overgenomen. 

Een duurzamer Voorschoten. Meer aandacht voor energiebesparing en groen ondernemen. 

Woningen bouwen voor starters en senioren. 

Betere bereikbaarheid, zwaardere lobby op de bereikbaarheid van de A4, maar ook beter OV. 

Voorzieningen die toekomstbestendig en betaalbaar blijven. Door bijvoorbeeld samenvoeging van 

de bieb en het cultureel centrum. 

Een lokaal netwerk voor zorg en welzijn, en voldoende activiteiten voor ouderen in de eigen wijk. 

Financiën orde. 

En een zelfstandig Voorschoten in de Leidse regio. Samen met Oegstgeest, Leiderdorp, Leiden en 

Zoeterwoude willen we zoveel mogelijk samen organiseren wat we niet zelf kunnen organiseren. 

Aan één tafel! En weg uit de kluwe van samenwerkingen waarin Voorschoten nu verdwaald is 

geraakt. Want als je aan alle tafels mee wil praten, praat je uiteindelijk nergens mee. En zijn de 

belangen van Voorschoten nergens echt vertegenwoordigd. Daar maken we nu een einde aan. 

In december hebben we de nota schuldenbeheersing vastgesteld. Hierin ligt vast voor de komende 

jaren hoe we onze schulden gaan aflossen en welke financiële ruimte -weliswaar beperkt- we 

hebben om in Voorschoten te blijven investeren.  
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Voor ons huiswerk zijn we beloond. De Commissaris van de Koning heeft ons laten weten dat 

Voorschoten weer een kroonbenoemde burgemeester krijgt.  

Dat is goed nieuws. We worden weer serieus genomen en we praten weer mee.  

Zelfstandig Voorschoten 

En een zelfstandig Voorschoten is ook heel belangrijk. Niet uit sentiment. Maar uit noodzaak. 

Tot 2050 krijgt dit gebied nog een bevolkingsgroei en een economische groei van 10%. 

Het wordt overal drukker.  

Dat betekent dat er woningen bij moeten, er moet ruimte komen voor bedrijvigheid, en er komt 

veel meer verkeer.  

Als we al die groei in ons gebied een plek willen geven, en tegelijkertijd ons dorp nog willen 

herkennen als hier in 2050 binnenrijden, dan moeten we wel zelf regie houden op die groei. 

De huizen bouwen op plekken waar wij ze willen hebben, zoals het cultureel centrum, of op het 

MOC-terrein. Zodat groen kan blijven wat groen is. 

Ervoor zorgen dat de Dobbewijk gewoon puur bedrijventerrein blijft. Daar staan wij pal voor. 

Een goed aanbod houden van winkels in het centrum en activiteiten in de wijken voor onze 

inwoners. 

Ervoor zorgen dat we woningen hebben voor alle generaties en alle portemonnees. Zodat jullie 

kinderen ook een woning in Voorschoten kunnen betalen.  

Dat kan alleen als we zelf regie houden op de groei. 

En de belangen van Voorschoten in de regio kunnen verdedigen. 

Want samenwerken betekent niet meewaaien, maar meebepalen. 

En mensen, ik kan geen garanties geven. Dus ik weet niet of Voorschoten over 10 of 20 jaar nog 

steeds zelfstandig is. Maar afgelopen jaar hebben we gezien dat er maar één recept is voor 

zelfstandigheid, dat is de boel op orde hebben. 

Over de grenzen kijken 

Meer samenwerken in de regio betekent ook meer meedoen en zorgen dat we profiteren van de 

economische groei. Leiden bloeit als economie en wordt cultureel ook steeds aantrekkelijker. Dat 

straalt af op de regio. Dus haak daar bij aan is het devies.  

Geen postzegeldenken maar over de grenzen kijken.  

Op het gebied van recreatie/toerisme wordt actief samengewerkt met Wassenaar en Leiden 

Marketing.  
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In economie071 werken we samen met andere gemeenten aan onder andere een 

bedrijventerreinenstrategie. Hoe zorgen voor voldoende ruimte voor bedrijven, zodat we werk in 

dit gebied houden! 

Ook gaan we aan de slag met een arbeidsmarktagenda, waarmee we de Leidse Regio kunnen 

voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Ervoor zorgen dat mensen met de juiste 

opleiding snel aan de slag kunnen. En u personeel hebt dat ook meteen aan de slag kan. Dat is van 

belang voor alle betrokken partijen bij de economische agenda en essentieel voor een goed 

functionerende economie! 

Uitdagingen 

In de regio, maar ook in Voorschoten, willen we met u aan de slag voor nog twee grote 

uitdagingen: de vergrijzing en de energietransitie. 

We worden ouder, wonen langer zelfstandig en hebben ook meer zorg nodig. En ook daar hebben 

we uw expertise nodig want hoe kunnen we die zorg slimmer en betaalbaar blijven organiseren 

zodat ook uw en mijn ouders straks ook een actieve bijdrage kunnen leveren aan ons mooie dorp.  

Gelukkig heeft uw bestuur al een eerste stap gezet en een krachtig netwerk van Voorschotense 

zorgondernemers opgezet.  

De energietransitie zal de komende jaren haar intrede doen. Dit betekent dat energie duurder 

wordt en we met elkaar beter en effectiever om moeten gaan met de energie die we verbruiken. 

Ook hier zie ik kansen voor Voorschotense ondernemers want we zullen nog innovatiever moeten 

worden met elkaar. En er zijn hier zelfs bedrijven die in de regio vooroplopen in het bieden van 

kennis en oplossingen.  

Afsluiting 

Maar de kost gaat voor de baat uit en mij is altijd geleerd dat je het dak moet vernieuwen wanneer 

het droog is. Dus dit is dan ook het moment om met elkaar te investeren in Voorschoten. 

Dat investeren in ons mooie dorp loont hoef ik niet aan u uit te leggen. Toch? 

Ik kijk naar de Dobbewijk en zie hoe werken en wonen goed tot hun recht komen.  

Ondernemers aan De Beethovenlaan hebben zich opnieuw uitgevonden en de winkelstrip tot een 

dagelijkse boodschappen hotspot gemaakt. 

Noord Hofland is ook een plek waar ondernemers de handen in een hebben geslagen en zie wat 

een verschil. 

En natuurlijk ons centrum, waar komend half jaar de maatregelen worden uitgevoerd om de 

Schoolstraat en Voorstraat nog aantrekkelijker voor winkelend publiek te maken. 

Ik spreek hier vanavond namens een college en een gemeenteraad die gezamenlijk hard werken 

aan een mooier Voorschoten. 
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U gaat mijn collega-wethouders de komende jaren ook vaak tegenkomen. Mijn collega Monique 

Lamers is wethouder voor o.a. Verkeer, Openbare Ruimte en Onderwijs. Zij werkt aan een 

duurzamer en beter bereikbaar Voorschoten. Mijn collega Marcel Cramwinckel is verantwoordelijk 

Ruimtelijke Ordening en Financiën. Hij is bezig met wat we waar voor wie gaan bouwen en hoe we 

dat gaan betalen.  

We willen bedrijven meer zuurstof en ruimte geven om te ondernemen. Er komt een nieuwe 

economische agenda die we samen met u maken. De eerste stap is al gezet. De winkeltijden zijn, 

mede op uw verzoek, verruimd.  

Uw bestuur, dat een pluim verdient, heeft met een stevige aanzet een topbijdrage geleverd aan het 

coalitieakkoord, dat wij integraal hebben overgenomen. Wij werken goed met uw bestuur samen 

en zitten vaak samen aan tafel. 

Maar voor al onze 1700 ondernemers die we als  gemeente Voorschoten rijk zijn, zijn deze 

overleggen geen vervanger van de zaakgerelateerde behoeften die ondernemers hebben. Dat is 

logisch omdat iedere ondernemer specifieke vragen of behoeften heeft als het gaat om de 

gemeente. 

Daarom wil de gemeente Voorschoten met u samenwerken door faciliterend te zijn zodat 

ondernemers, u dus, kunt blijven doen waar u heel erg goed in bent; namelijk ondernemen! 

Ik stel u graag voor aan onze Voorschotense bedrijfscontactfunctionarissen: 

-Arjenne Vlietstra 

- Martin Kok 

- Roy van Cooten 

Zij ondersteunen u en denken met u mee om u belangen in het gemeentehuis en daarbuiten te 

behartigen. U kunt deze medewerkers van de gemeente rechtstreeks benaderen. Bij de uitgang ligt 

een flyer met hun naam, mailadres en 06-nummer. 

En ik stel u ook graag voor aan onze nieuwe accountmanager van het werkgeverservicepunt, 

Nasstassia Didden! Zij brengt mensen die werk zoeken en werkgevers die mensen zoeken met 

elkaar in contact. Ook als u mensen nodig hebt, Nasstassia is hier aanwezig en ze maakt graag met 

u een afspraak. 

Dames en heren, 

Tot slot: er komen weer verkiezingen aan. Gelukkig maar in een democratisch land. 20 maart a.s.. 

Voorschoten heeft aan den lijve ondervonden welke belangrijke rol de Provincie Zuid-Holland speelt 

bij het lokale bestuur. En ook de Eerste Kamer wordt indirect door ons allen gekozen. Dus ga 

stemmen maar stem ook wijs. 

Ik dank u voor uw aandacht…. 
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