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Verslag EOV 11 september 2018              

 

Aanwezig:    Wethouder Nanning Mol (voorzitter en wethouder Gemeente 

Voorschoten), Frank ten Have (voorzitter OVV), Reza Farsi (OVV) 

Otto Wolthuis (Centrummanager), Mark van Rooyen (OVV, VOD), 

Bert Westra (OVV), Hans van den Boogaard (COV),  Michel Smit 

(Beethoven- winkel-laan),  Wim van Zon, (Winkelcentrum 

Hofland), Paul Bruijnzeels (Horeca), Roy van Cooten 

(bedrijfscontactfuctionaris), Kimm Veurman (assistent Team 

Ruimtelijke advisering)  

Afwezig:  Bas te Riele (COV), Alfred van Vliet (Winkelcentrum Hofland), Bea 

Westgeest (Markt), Marco Spiegeler (Markt) 

Extra genodigd: wethouder Monique Lamers  

Locatie: Museum Voorschoten, Voorstraat 17 

Bijlagen:   1. concept-verslag 15 mei 2018   

                                                  2. actielijst/lange termijnagenda 2018 

    3. A0 – borden sheet 

    4. Vergaderschema 2019 

Zaaknummer:    Z/18/027223 

 

   

 

1. Opening, vaststellen agenda  

Wethouder Mol opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Mededelingen  

Manon Vonk (OVV) is op vakantie. De marktcommissie heeft zich afgemeld. 

 

3. Vaststellen  verslag, d.d. 15 mei 2018 en actielijst (bijlagen 1 en 2)  

Concept-verslag d.d. 15 mei 2018 wordt met in acht name van de hieronder volgende 

aanvullingen/wijzigingen vastgesteld.  

Pagina 1, Het COV wil vaker tussentijds door de Taskforce geïnformeerd worden. Frank ten Have 

vertelt dat er wel tussentijds contact is geweest.  

Pagina 3, agendapunt 8, Beleid m.b.t. A0 berm reclameborden 

OVV geeft aan dat dit beleid niet van te voren aan de OVV is gecommuniceerd en is afgestemd.   

 

Actielijst  

18/3 Lijst BSGR is niet beschikbaar voor de Biz Dobbewijk.  De bedrijfscontactfunctionaris en de 

parkmanager hebben contact met elkaar gehad. Diverse omliggende gemeenten hanteren 

verschillende regelgeving over het aanleveren van de BSGR lijst. Dit moet niet mogelijk zijn. De 

bedrijfscontactfunctionaris heeft argumenten om de lijst nu geleverd te krijgen. 

 

De lange termijnagenda wordt aangevuld met 

1. Bedrijvigheid in het algemeen  

2. Versterken kansen, toerisme en recreatie en horeca 

 

4. Vaststellen vergaderschema 2019 

Het vergaderschema 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

5. Thema: versterking lokale arbeidsmarkt door koppeling economie, onderwijs en arbeidsmarkt 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Chantal Ekkel van het WerkgeversServicepunt,           

Bas te Riele, Mark van Rooyen en Manon Vonk. 
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De instelling van een platform wordt door iedereen als een toegevoegde waarde ontvangen De 

verbinding is een goed idee. Uit het gesprek zijn 2 criteria gesteld door de ondernemers waar 

een nieuw project/platform moet voldoen: 

Er moet een concreet actieplan komen en er moet een coördinator worden aangesteld die het 

actieplan continue monitort en daar nodig bijstelt. 

 

Om het platform alleen op Voorschoten te betrekken is een gemiste kans. De Voorschotense 

schaal is hiervoor te klein. De gemeente Voorschoten maakt zich sterk bij Economie071 om dit 

regionaal op te pakken. Wethouder Mol laat weten binnenkort rondom de tafel te gaan met 

wethouders uit de regio om de toekomstvisie van economie071 te bespreken.  Waaronder 

nieuwe projecten zoals de arbeidsmarkt. Het project moet dan nog worden vormgegeven en kan 

daarom gestuurd worden.  

 

De regionale focus voldoet ook aan de gestelde criteria van een concreet actieplan en aanstelling 

van een coördinator. 

 

Voorschoten heeft de intentie om het project via Economie071 vast te stellen. De 

voorbereidingen zijn al getroffen. Door van Economie071 gebruik te maken om een op zich zelf 

staand project te maken wordt er regionaal een directe koppeling gemaakt tussen het Onderwijs 

& Arbeidsmarkt.  

 

6. Verkeer, Infrastructuur en Bereikbaarheid ( in aanwezigheid van wethouder Monique Lamers).  

Er wordt begonnen met een voorstelronde.  

a. Stand van zaken m.b.t. Rijnlandroute  

De bereikbaarheid is een grote zorg van de ondernemers. Afgelopen vrijdag is het 

informatiecentrum over de Rijnlandroute geopend. Op 12 september is er een mobiliteitsavond 

van de ondernemersverenigingen OVV en OW in de Bijhorst.  

 

Lammenschansplein  

VNO/NCW hebben aangegeven dat de  werkzaamheden sneller gedaan moeten worden, de 

belangbehartiger was in de veronderstelling dat er zou gewacht worden tot de geboorde tunnel 

klaar zou zijn. Dit is niet het geval. De voorbereiding van de aanpak van het 

Lammenschansplein/Europaweg is gestart.  

Wethouder Lamers zal de planning opvragen.  De aanbesteding Europaweg /Lammeschansplein  

heeft nog niet plaatsgevonden, zodra dit bekend is wordt dit doorgegeven.  

 

Stoplichten, brug en zandboten Lammenschansplein 

De ervaring van de ondernemers is dat de zandboten nog varen nog tijdens de spitsuren. Er is 

afgesproken dat er geen zandboten voor werkzaamheden aan de RijnlandRoute tijdens de spits 

worden doorgelaten.  

Bij de vorige wethouder is erop aangedrongen om dit continue aandacht te vragen voor de 

bereikbaarheid.  Voorschoten staat op slot.  

Wethouder Lamers geeft aan dat als er een afspraak niet wordt nagekomen, zij dit graag 

verneemt, dan wordt dit terug gekoppeld.  

 

Borging bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Hoe gaat het interfereren met de 

bereikbaarheid in Voorschoten?  

Frank ten Have: “De bereikbaarheid van Voorschoten moet geborgd zijn in de aanbesteding. 

Voorschoten heeft mee betaald aan de RijnlandRoute. Er is een meevaller in de aanbesteding. De 

meevaller moet voldoende ruimte bieden om de bereikbaarheid te waarborgen. Het moet nu niet 

erger worden”. Wethouder Lamers: “Binnenkort is er een portefeuillehoudersoverleg met de 

omliggende gemeenten, waarin dit onder de aandacht wordt gebracht. Samen sta je sterker”.  
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Wethouder Lamers blijft zich inspannen om dit onder de aandacht te brengen. 

 

Afgesproken wordt dat er onderling tips tussen de ondernemers en de wethouders worden 

uitgewisseld om zo allemaal aan het gezamenlijk belang te werken.  

 

Geluidsschermen 

Er is een afspraak over de geluidsschermen met de adviseur van gedeputeerde Han Weber. 

Wethouder Lamers blijft zich inspannen om dit onder de aandacht te brengen.  

 

b. Werkzaamheden in Voorschoten  

Leidseweg 

Leidseweg Zuid wordt 13 september in de commissie WRG behandeld. (Van Berbice tot aan de 

afslag Piet Heinlaan.) Leidseweg noord en Leidseweg midden worden niet uit het oog verloren.  

Er is binnenkort een afspraak over met de ondernemers van de Leidseweg Noord. In oktober de 

projectleider de vervolgstappen vertellen. Wethouder Mol vertelt dat er binnenkort een afspraak 

is met de ondernemers van de Leidseweg. 

Busbrug 

Gevraagd wordt naar het tijdelijk open stellen van de busbrug in Leiden. Dit is al eens 

besproken. Wethouder Lamers heeft hierover geen hoge verwachtingen. Het wordt dan een 

sluiproute richting Lammenschansplein. Het wordt opnieuw ingebracht.  

Samenloop werkzaamheden 

Frank ten Have: laat weten dat er eerder problemen zijn geweest met de samenloop van 

(verkeers)werkzaamheden. Wethouder Lamers verwacht geen problemen maar zal de planning 

opvragen (o.a. van Beresteijn).  

Leidseweg 30 km weg 

Mark van Rooyen wil het signaal afgeven dat als een gedeelte van de Leidseweg een 30 km weg 

wordt de Leidseweg als het ware wordt afgesloten.  Wethouder Lamers vertelt dat de 

geluidsnormen voor de bewoners boven het aanvaardbare liggen. Er wordt subsidie door de 

provincie verstrekt, dan moet wel de bron van het geluid zijn weggenomen. 

Fietsvrij maken Schoolstraat 

Er zijn zorgen m.b.t. de boa’s. Er is een kortstondige piek ontstaan. Dit wordt spoedig opgelost. 

Met de politie wordt nu gekeken of de wijkagenten hun prioriteiten in Voorschoten kunnen 

leggen.  Na een jaar fiets vrij in de Schoolstraat wordt het plan geëvalueerd. We willen dat prettig 

vertoeven is. De planning voor inspraak wordt doorgeven, naar verwachting is de inspraak vierde 

kwartaal 2018. 

Éénrichtingsverkeer Voorstraat  

Paul Bruijnzeel laat weten dat er niet wordt geluisterd. Wethouder Mol: Er zijn verschillende 

standpunten. Maak gebruik van de inspraak. Het college kijkt naar alle belangen in het centrum.  

 

7. Ruimtelijke Ontwikkeling /Woningbouw Voorschoten 

a. Bedrijvigheid versus woningbouw in de Dobbewijk en boerenland nabij Ch. De 

Bourbonlaan 

b. Moeder Godskerkloctie, wat kan/mag van de gemeente 

 c. Stand van zaken m.b.t. MOC-terrein en Havenplannen  

 d. Kruispuntkerklocatie, wat kan/mag er van de gemeente 

 

Wethouder Mol stelt voor om een klein comité Ruimtelijke ordening samen te stellen om de 

onderwerpen te bespreken.  Er kan dan dieper over worden doorgesproken en gezamenlijk 

worden opgetrokken.  
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Voormalig Mexx locatie in de Dobbewijk  

De ondernemers laten weten dat het optreden van de gemeente door adequaat te reageren op 

het krantenartikel heel prettig is. Het krantenartikel over de woningbouw kwam voor de OVV 

onverwacht. Wethouder Mol geeft aan dat onderwerpen waarbij  de economische belangen groot 

zijn hij de initiatiefnemers zal vragen in contact te treden met het OVV. 

  

8. Rondje Voorschoten  

a. Winkelcentrum Hofland: het personeel woont steeds verder weg. Wim van Zon wil graag een 

oproep doen voor meer betaalbare starters woningen. Er is een voorstel in de maak om de 

openingstijden spoedig te laten verruimen. Dit voorstel gaat  nog langs de ondernemers.  

Aanvulling: De bedrijfscontactfunctionaris detailhandel heeft input verzameld door onder andere 

het COV, grote supermarkten (AH, Jumbo, Dirk) en de Beethovenlaan te raadplegen. De 

bedrijfscontactfunctionaris zal het OVV informeren over de verruiming van de openingstijden. 

Op 9 oktober wordt de verruiming van de openingstijden behandeld in het college. 

b. Beethovenlaan –Winkel-Laan: het laatste pand is verhuurd. Er ontstaan soms misverstanden 

over de gehandicaptenparkeerplaats.  Het plaatsen van een kruis neemt het misverstand weg. 

Martin Kok is hiervoor het aanspreekpunt. 

c. Markt: de marktcommissie heeft zich afgemeld. Martin Kok is de contactpersoon voor de 

markt. Vrijdag zijn de matten aanwezig om over de stroomkabels te leggen. Voor de zomer is er 

nog een gesprek geweest met de marktcommissie, marktmeester en een afvaardiging van de  

horeca. 

 d. Dobbewijk: zijn bezig met een pilot energiebesparing industrie terrein. Er is budget voor. Het 

gaat om zowel individuele bedrijven als het gehele terrein. Er wordt gekeken hoe de pilot in te 

vullen is. Voor de bebording in de Dobbewijk volgt een apart overleg. In samenspraak met de 

VOD en het parkmanagement 

e. Centrum / Taskforce 

- Stand van zaken m.b.t. het fietsvrij maken Schoolstraat: besproken bij agendapunt 6.  

- Rapportages inzake voortgang werkzaamheden Taskforce Centrum: is besproken. Otto 

Wolthuis laat weten dat de pollers in het aflopen weekend problemen heeft gegeven. 

 

Centrumplan Voorstraat 

Paul Bruijnzeels geeft aan het gevoel te hebben dat de horeca ondergesneeuwd wordt. 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de Taskforce en de horecaondernemingen in de 

Voorstraat. Van de 4 leden wonen er 3 leden in de Voorstraat/Treubstraat. Schrap het woord 

avondhoreca en maak er zwaardere horeca van. De horeca kan niet alles oplossen. De meeste 

problemen worden veroorzaakt door jongeren die alcohol elders kopen. De horeca krijgt het 

drukker door de economie. 

 

Wethouder Mol geeft aan dat we altijd moeten kijken naar de balans. Wethouder Mol weigert te 

accepteren dat de belangen van de horeca niet voldoende behartigd worden. We komen op voor 

alle belangen.  

 

9. Economische ontwikkelingen in de regio  

a. Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing 

Vorstelijk vrij: Borgen van de aanstelling van de gebiedsmarketeer in de toekomst 

Er is een nieuwe gebiedsmarketeer voor 16 uur per week. De nieuwe website is 

gelanceerd. De toeristenbelasting komt ten gunste voor het toerisme. 

b. Zorgtafel vervolgstappen: Reza Farsi vertelt:  We weten wat we willen: toegankelijk en 

multidisciplinair. We kijken nu hoe we het aan gaan pakken i.c.m. de gemeente. 

 

10. W.v.t.t.k./Rondvraag en sluiting  
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a. Terugkoppeling: Onderzoek waar staat je gemeente? Eind september begin oktober 

wordt het onderzoek publiekelijk vrij gegeven. Wethouder Mol dankt iedereen voor hun 

medewerking. 

b. Handhavingsbeleid en personele mutaties BOA’s: is besproken bij agendapunt 6b.  

c. Het in een zo vroegtijdig mogelijk stadium betrekken van het EPV/EOV bij plannen die 

ondernemers raken. Is besproken. 

 

11. Rondvraag en sluiting  

Niets meer aan de orde zijnde dankt wethouder Mol iedereen voor zijn komst en sluit de 

vergadering. 

 


