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EOV concept-verslag 8 september 2015 

 

Verslag:   8 september 2015, 20.30 uur, Gemeentehuis Voorschoten 

Aanwezig: Inge Nieuwenhuizen (voorzitter en wethouder Gemeente Voorschoten, 

Frank ten Have (FH, voorzitter OVV), Ron Kühn (RH, COV), Jeroen van Oel ( 

JO, COV), Mark van  Rooyen (MR OVV, VOD), Bert Westra (BW, OVV), 

Andrea Bal (AB, bedrijfscontactfunctionaris), Kimm Veurman (KV, 

assistent), Sheila Groot (SG, OVV), Manon Vonk (MV, OVV), Alfred van Vliet 

(AvV, WCH) 

Genodigd:  René de Jong programma manager economische agenda Leidse regio, en 

Jasmijn Bongers projectleider economische agenda 

Afwezig:  Jos Kriek (JK, horeca), Chris Kalkman (CK, markt), Michel Smit (MS, WCA) 

Bijlagen:  1. concept-verslag d.d. 26 mei 2015  

2. actielijst/lange termijnagenda d.d. 26 mei 2015 

 

1. Opening 

Wethouder Nieuwenhuizen opent de vergadering en heet iedereen welkom. René de Jong en 

Jasmijn Bongers, economische agenda Leidse regio worden in het bijzonder welkom 

geheten. Er wordt een voorstelronde gedaan. 

 

2. Mededelingen en vaststellen agenda 

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 Wethouder Nieuwenhuizen deelt mee dat de uitbreiding voor formatie van 

Economische zaken is goedgekeurd in de voorjaarsnota. 

 OVV heeft een verzoek vanuit Werk en Inkomen ontvangen om bedrijven te 

benaderen voor jobcoach. OVV geeft aan graag geïnformeerd te worden dat er een 

nieuwe contactpersoon is. 

3. Vaststellen Verslag, actielijst d.d. 26 mei 2015 (bijgevoegd) 

Naar aanleiding van: 

 FH is benieuwd of de suggestie van het ontslakkenteam in het kader van deregulering is 

opgepakt. Er wordt navraag gedaan. Pagina 3 punt d, deregulering. 

 Concept- verslag: pagina 2, agendapunt 3, vijfde zin wordt vertrouwelijk gemaakt. 

Met inachtname van genoemde wijziging wordt het concept- verslag goedgekeurd. 

 

Actielijst, naar aanleiding van: 

14/58 Naar aanleiding van: Fietsbeugels plaatsen winkelcentrum Noord-Hofland. Er wordt 

nagevraagd of er een vergunning is ingediend voor uitbreiding Jumbo. 
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14/61 Cijfers over Voorschoten, het aantal bedrijfsvestigingen en het aantal arbeidsplaatsen. 

Volgend EOV ligt er een concreet voorstel hoe vaak de cijfers geupdate worden en hoe daarmee 

om te gaan. 

15/7 Afvalcontainers in het centrum. Wethouder Nieuwenhuizen heeft binnenkort overleg 

met wethouder Beimers. 

4. Toelichting en discussie op de economische agenda Leidse regio door René de 

Jong, programmamanager voor de economische agenda Leidse regio. 

Voor de economische agenda Leidse regio zijn 5 thema’s en acht projecten in uitvoering. 

De thema’s en de projecten worden toegelicht door een presentatie. 

Thema’s 

1. Structuurversterking 

2. Ondernemerschap en starters 

3. Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt 

4. Verbeteren Vestigingsklimaat 

5. Regiomarketing 

Projecten: 

1. Kennis koppelen aan de markt 

2. Centrum voor Vitaliteit 

3. Centrum voor ondernemerschap 

4. Optimaliseren stageaanbod en inbedden ondernemende vaardigheden 

5. Retailvisie en visie op werklandschappen 

6. Versterken vestigingsklimaat Bio Science Park 

7. Professioneel Expat Centre 

8. Be Good en Tell it 

 

Voor het thema ondernemerschap en starters heeft FH een suggestie. De suggestie zal hij 

doorgeven aan Réne de Jong. 

Binnenkort wordt het uitvoeringsprogramma van de Retailvisie openbaar gemaakt. 

René de Jong attendeert op de website www.toolbox071.nl Op deze website zijn o.a. feiten 

over de regio te vinden. 

5. Vaststellen vergaderoverzicht EOV 2016 (bijgevoegd) 

Begin juli 2016 wordt een extra EOV ingepland, zodat het EOV 5 x per jaar zal plaatsvinden. 

Vergaderoverzicht EOV 2016 wordt aangepast en verstuurd. 

6. Economische Visie 

De Economische visie Voorschoten heeft van 8 juli tot en met 9 september ter inzage 

gelegen en is op 4 september gepresenteerd bij de OVV lunch. 

COV heeft vanmiddag een reactie verstuurd. OVV stuurt de uitslag van de enquête onder de 

leden in als reactie. 
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7. Stand van zaken 

A. Dobbewijk 

Wethouder Nieuwenhuizen vertelt dat het bebordingsplan gereed is. Het spoorboekje is 

gereed. Eind van dit jaar moet het project zijn afgerond. FH vraagt hoeveel extra 

werkgelegenheid de Dobbewijk op zal leveren. 

Wethouder Nieuwenhuizen geeft aan dat naar verwachting de herstructurering Dobbewijk 

tussen de 200 en 250 banen als extra werkgelegenheid zal toevoegen. 

Groenstrook Donkwoning: het bezwaar ligt bij de commissie, eind dit jaar wordt er uitspraak 

verwacht. 

Voormalig Defensieterrein: Gemeente Voorschoten is in afwachting afronding verkoop laatste 

kavel. 

B. Ontwikkeling Leidsenhage 

Gemeente Voorschoten staat kritisch tegenover de uitbreiding van het winkelcentrum 

Leidsenhage. 

De informatiebrief aan de gemeenteraad Voorschoten naar de leden van het EOV 

verstuurd. 

Er is een gesprek geweest met tussen COV en Unibail Rodamco.  

Unibail Rodamco heeft het volgende aangeboden: 

 Er wordt een lijst aan Voorschoten gegeven met ondernemers die uit Leidsenhage 

verhuizen.  

 Er wordt kennis aangeboden om mee te helpen met winkelinrichting (uitstraling). 

 Er wordt gekeken naar de maatregelen door de Taskforce centrum Voorschoten. 

C. Ontwikkelingen Deltaplein/Knooppunt 

Knooppunt: Het bestek en de tekeningen zijn gereed. De aanbesteding is opgestart 

beantwoording van nota van inlichtingen was op 24 augustus. Medio september moeten de 

inschrijvingen binnen zijn. Begin oktober wordt de definitieve gunning gegeven. Na het eerste 

gesprek met de aannemer is er een planning voor de uitvoering. De centrum ondernemers 

worden dan geïnformeerd over de planning en werkzaamheden. 

Deltaplein: 

 Voor de bouwvak is de eerste helft van de keldervloer gestort. Na de bouwvak is de tweede 

helft gestort. De overige constructiewerkzaamheden volgen direct aansluitend. 

 De openbare ruimte rondom de bouwplaats is weer in beheer gekomen van de gemeente. 

Met bouwbedrijf Niersman zijn aanvullende afspraken gemaakt over het schoonhouden van 

de ruimte rondom de bouwplaats. De gemeente Voorschoten doet alleen regulier 

onderhoud. 

 Ron Kühn heeft een planning ontvangen en wil weten wat er in de tussenliggende periode 

gaat gebeuren. Dit wordt nagevraagd. 

 Het nog te bouwen paviljoen op Deltaplein komt ter sprake. Er wordt navraag gedaan 

of het paviljoen nog gebouwd gaat worden. 
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D. Ontwikkelingen Taskforce 

Korte termijn maatregelen worden nu uitgewerkt door de werkgroep en uitgevoerd. De eerste 

klankbordgroep Taskforce is 29 september. Er is binnenkort een overleg met de werkgroep van 

Taskforce. Tijdens het weekend van Voorschoten wordt het nieuwe logo geïntroduceerd. 

 

E. Deregulering 

Aan de leden van het EOV is gevraagd om van ondernemers voor te dragen die in de werkgroep 

deregulering APV willen plaatsnemen, om in één bijeenkomst met elkaar deze lijst door te 

nemen en aan de hand daarvan prioriteiten te stellen vanuit ondernemers. Uiteindelijke 

doelstelling is de regeldruk te verminderen. Voor de werkgroep deregulering APV Voorschoten is 

de gemeente Voorschoten op zoek naar een horecaondernemer, een algemene ondernemer en 

een ondernemer die veel te maken heeft met het organiseren van evenementen. Jeroen van Oel 

wil hieraan meewerken. Paul Bruijnzeels kan ook benaderd worden. 

8. Rondvraag / ingekomen stukken 

 Wethouder Nieuwenhuizen geeft aan dat er binnenkort weekendafsluitingen zijn van de 

Voorschoterweg-Lammenschansplein. De provincie Zuid-Holland organiseert een 

informatiebijeenkomst. 

 FH vraag naar de borging van de No Regret maatregelen van de Rijnlandroute. Dit wordt 

nagevraagd. 

 FH geeft aan dat voor winkelstrip Adegeest duidelijkheid in de Retailvisie ontbreekt. 

 Broodfonds. MV vertelt dat er in september twee informatieavonden zijn. Als ondernemers mee 

willen doen dan kan dit en moet voor 1 oktober worden aangegeven. Er wordt ook gevraagd of 

de gemeente Voorschoten ondernemers weet die interesse in deelname hebben. 

 Verkeersvisie. Gevraagd wordt of de verkeersvisie in het EOV wordt behandeld=> 

 JO vraagt aandacht voor de kosten van evenementen die in het dorp worden georganiseerd. De 

evenementen hebben het moeilijk met de extra kosten voor de veiligheid. De maatregelen voor 

veiligheid zijn voor Voorschoten hetzelfde als voor een stad. 

9. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, dankt wethouder Nieuwenhuizen de leden voor hun komst en sluit 

de vergadering. 


