
Makkelijk leesbare tekst - Begroting 2020 Voorschoten 

 

Begroting 2020: een sterk Voorschoten dat goed is voor de natuur 

Als burgemeester en wethouders (ook wel ‘college’ genoemd) van Voorschoten hebben 

we vorig jaar een plan gemaakt: Duurzaam Vooruitstrevend. Dit jaar kijken we hoe we 

dit plan het beste kunnen uitvoeren. En waaraan we het geld van de gemeente uitgeven. 

Daarover gaat deze tekst.  

 

Wat willen we met ons geld gaan doen? 

Het college wil dat er niet meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Dit houden we 

goed in de gaten. Ook verkleinen we de kans dat er tóch te veel wordt uitgegeven. 

Verder moeten we rekening houden met onzekerheden. Zo komen er grote 

veranderingen op Voorschoten af. De gevolgen daarvan kunnen we nog niet goed 

inschatten. Die kunnen de gemeente veel geld gaan kosten. Hier houden we nu al 

rekening mee. Denk daarbij aan: 

- de steeds hogere kosten van uitkeringen en zorg voor mensen 

- de manier waarop gemeenten hun geld krijgen van het Rijk 

- de gevolgen van de klimaatverandering 

- de veranderingen op het gebied van energie en verduurzaming 

 

Wat is ons plan voor 2020? 

Hieronder staat wat we als college van Voorschoten in de komende jaren willen doen. En 

hoe we ons geld willen besteden aan onze nieuwe taken en aan belangrijke zaken als de 

economie, natuur, zorg, energie, wonen en verkeer. Inmiddels zijn al veel projecten die 

we hieronder noemen gestart en sommige zelfs al uitgevoerd. Hier kunt u dit bekijken. 

 

Klaarmaken voor nieuwe taken 

Op 1 januari 2021 gaat de zogeheten Omgevingswet in. Die wet regelt alles wat met de 

inrichting van Nederland te maken heeft. Dat heeft ook gevolgen voor Voorschoten. Voor 

het college en de gemeenteraad betekent dit dat er taken en verantwoordelijkheden 

bijkomen. Zo gaan we op een andere manier inwoners bij belangrijke beslissingen 

betrekken. Ook de wijze van aanvragen en afgeven van vergunningen verandert. In 2020 

bereiden we dit allemaal voor.  

 

Meer bedrijven, genoeg banen 

We willen dat ondernemers sneller en makkelijker met hun bedrijf naar Voorschoten 

komen. Daarvoor maken we meer verschillende activiteiten voor bedrijven mogelijk op 

onze bedrijfsterreinen. Ook willen we regels voor bedrijven simpeler maken en 

verminderen. Met meer bedrijven blijft er ook genoeg werk in ons dorp en voorkomen we 

dat winkels leegstaan. Verder willen we meer toeristen naar Voorschoten lokken. 

Daarvoor gaan we samenwerken met Leiden Marketing. Ook krijgt Voorschoten een 

eigen VVV-kantoor.  

 

Ruimte om te spelen én natuur  

Voorschoten is een groen dorp. We willen als college dat dat zo blijft en dat het fijn is om 

buiten te zijn. Kinderen moeten volop ruimte hebben om buiten te kunnen spelen. 

Daarom bouwen we nieuwe huizen alleen in de buurt van andere gebouwen. Zo blijft er 

volop ruimte voor natuur in Voorschoten. We gaan ook minder maaien. Dat is goed voor 

de bloemen, planten en bijen. Om afval uit het zicht te houden, hebben we bij flats 

containers onder de grond geplaatst. Nieuwe huizen en andere gebouwen krijgen het 
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liefst daken met mossen en grassen en muren met nestmogelijkheden voor vogels. In 

het gebied rond kasteel Duivenvoorde wordt de natuur verbeterd. Nieuwe huizen mogen 

daar alleen komen als ze goed in de omgeving passen. 

  

Creatief werken aan een gezonde toekomst 

Het college wil samen met inwoners en ondernemers zoeken naar creatieve ideeën om 

ons dorp beter te maken. Ook met ons geld gaan we creatief om. Als een project geld 

kost willen we dat geld terugverdienen met een project dat geld oplevert. Zo kunnen we 

meer doen met ons geld.  

 

We willen met ons college Voorschoten klaarmaken voor de toekomst. Daarom gaan we 

meer energie opwekken via de zon en wind. Daarvoor maken we nog aparte plannen. In 

2030 wil Voorschoten net zoveel energie winnen als we in ons dorp gebruiken. Dat heet 

klimaatneutraal. Eigenaren van huizen gaan we aanmoedigen en helpen om hun huizen 

beter te isoleren. Ook helpen we hen aan ideeën om minder én schonere energie te 

gebruiken. En we plaatsen meer oplaadpalen voor elektrische auto’s. Tot slot gaan we 

ook werken aan schoner water in sloten en vijvers.  

 

Een probleem dat veel geld kost is het zakken van de grond, vooral in Vlietwijk. Door de 

slappe grond gaan wegen en het riool kapot. Het kost veel geld om dit te repareren. Daar 

houden we als college nu al rekening mee. 

 

Betaalbare én goede zorg voor jong en oud 

Nederlanders worden steeds ouder. Hierdoor hebben meer mensen zorg nodig. Dit kost 

veel geld. Daarom willen we dat ziekten en andere lichamelijke problemen vroeg worden 

ontdekt. Dat voorkomt dure en ingrijpende zorg. Ook een gezonde manier van leven, 

zoals fietsen en veel bewegen, helpt om de zorg betaalbaar te houden. Daarom geven we 

hier als college veel aandacht aan. Ook komt er in 2020 één organisatie voor alle zorg en 

hulpvragen. Dat is makkelijker voor alle Voorschotenaren en scheelt veel geld.  

 

Ook aan kinderen met leerachterstanden gaan we meer aandacht geven. Bijvoorbeeld 

met extra onderwijs. Verder vindt ons college het belangrijk dat er een speciale 

hulpverlener is voor kinderen en jongeren. We gaan Jeugdhulp anders organiseren. Dat 

voorkomt hoge uitgaven terwijl de jeugd betere hulp krijgt. Voor mensen met een laag 

inkomen komen er nieuwe mogelijkheden om hen op het gebied van geld te helpen. 

 

Sneller naar de A4, veiliger verkeer 

Voorschoten moet goed bereikbaar zijn, ook met de auto en met het openbaar vervoer. 

Samen met Leiden en Leidschendam-Voorburg werken we eraan dat verkeer sneller naar 

de A4 rijdt. Tegelijk willen we het verkeer in ons dorp veiliger maken. Zo gaat de 

snelheid op de Leidseweg-Noord naar 30 kilometer per uur. Ook rijdt er weer een bus 

tussen Voorschoten en Wassenaar.  

 

Woningen voor ouderen en jongeren 

Er zijn niet genoeg huizen voor ouderen in Voorschoten. En ook te weinig betaalbare 

woningen voor jongeren die hun eerste huis willen kopen. Vooral voor hen gaan we in de 

komende jaren 300 huizen bouwen. Bij de buitenplaats Beresteijn komen vooral 

woningen voor ouderen. Daarnaast maken we verschillende plekken in Voorschoten klaar 

voor woningbouw. Ook zorgen we ervoor dat inwoners van Voorschoten vóórgaan als er 

een goedkopere huurwoning vrijkomt. 



 

Praten met inwoners 

De gemeente wil dat inwoners meer met elkaar praten over Voorschoten. Zoals over de 

toekomst, over politiek en over het geld van de gemeente Voorschoten. Daarvoor gaan 

we inwoners vaker vragen mee te denken over plannen en gespreksavonden 

organiseren.   

 

Tot slot 

Voorschoten heeft nu genoeg geld voor alle plannen. Daar zijn we blij mee. Maar dit kan 

gaan veranderen. Er komen grote veranderingen aan die misschien veel geld gaan 

kosten. Daarvoor leggen we nu al geld opzij. Want misschien is dit geld in de toekomst 

nodig.   


