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Verslag EOV 5 februari 2019   
 

Aanwezig:    Wethouder Nanning Mol (voorzitter en wethouder Gemeente 

Voorschoten), Frank ten Have (voorzitter OVV), Bas te Riele (COV),  

Mark van Rooyen (OVV, VOD), Bert Westra (OVV), Manon Vonk (OVV) 

Hans van den Boogaard (COV), Wim van Zon, (Winkelcentrum Hofland), 

Paul Bruijnzeels (Horeca), Kimm Veurman (assistent Team Ruimtelijke 

advisering), Martin Kok (bedrijfscontactfunctionaris)  

Afwezig met kennisgeving:  Michel Smit (Beethoven- winkel-laan), Roy van Cooten 

(bedrijfscontactfunctionaris) 

Extra genodigd: wethouder M. Lamers  

Locatie: Museum Voorschoten, Voorstraat 17 

Bijlagen:   1. concept-verslag 27 november2018 

                                                  2. actielijst/lange termijnagenda 2019 

Zaaknummer:    Z/19/032298/137795/1 

     

   

 

1. Opening, vaststellen agenda  

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

ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen  

• Het bord in de Dobbewijk wordt geplaatst. 

• De aanvangstijd van het EOV wordt 20.30 uur. 

• Otto Wolthuis is niet meer betrokken als centrummanager. 

• Strooibeleid: Mark van Rooyen vertelt dat er is medegedeeld dat er niet gestrooid wordt in de 

Dobbewijk. Bij de totstandkoming echter van de BIZ is afgesproken dat de gemeente wel zou 

blijven strooien. De vereniging zou eventuele extra maatregelen bovenop het gemeente 

aanbod financieren. Terugtrekking door de gemeente echter is tegen de afspraken. 

• Voor de centrumondernemers is het onduidelijk waar er gestrooid wordt door de gemeente. De 

winkeliers strooien voor de ruimte van de winkel. Er moeten duidelijke afspraken worden 

gemaakt over het strooibeleid.  

• Ondernemersborrel British School, op 11 juni is er een ondernemersborrel. De British school 

wil de banden aanhalen met de ondernemers van Voorschoten. Martin Kok en Bert Westra 

hebben contact met elkaar om een klein thema aan de ondernemersborrel te verbinden. 

• Voorkantsturing: De raad heeft besloten om bij het opstellen van de economische agenda 

voorkantsturing toe te passen. We gaan op basis van de input die door de ondernemers is 

geleverd (verwoord in de economische agenda 2018-2022 opgesteld door het economisch 

platform Voorschoten) en die verankerd is in het coalitieakkoord ‘Duurzaam Vooruitstrevend’, 

de raad vragen om aan de voorkant van het proces van het opstellen van de economische 

agenda de prioriteiten in de verschillende economische thema’s aan te geven. Nadat de raad 

de prioriteiten heeft aangegeven, gaan we samen met de ondernemerscollectieven inhoud 

geven aan de uitvoeringmaatregelen die aan de economische agenda verbonden moeten 

worden. 

• Er wordt gesproken over de aanleiding van de economische agenda. De ondernemers missen 

de uitvoering van de gemeente. De beleving is dat er veel plannen worden gemaakt waardoor 

de uitvoering langer op zich blijft wachten. Voor de uitvoering is het echter nodig om de 

prioriteiten voor alle belanghebbenden duidelijk te hebben.  
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3. Vaststellen verslag, d.d. 27 november 2018 en actielijst  

Naar aanleiding van het verslag: 

Kruispunt De gemeente Voorschoten is in gesprek met het bestuur. Paul Bruijnzeels merkt op dat er 

binnen deze kaders geen concreet project van de grond komt. Kaders lijken niet werkbaar. Dit 

betekent dat er dan andere kaders moeten komen. Frank ten Have geeft aan dat het geïsoleerd en op 

te laag aggregatieniveau kijken naar de projecten (hap-snap)  de mogelijkheden beperkt. Kijk ook naar 

combinaties zoals bijvoorbeeld Kruispunt i.c.m. voormalig Fixet terrein. Het zogenaamde 

uitnodigingsplanologie. 

Bouwleges Frank ten Have geeft aan de OVV nog mee zou kijken naar de opdrachtverlening voor het 

onderzoek. Kijk hierbij ook naar de benchmark.  

 

• De actielijst is besproken 

 

4. Thema: vestigingsbeleid detailhandel  

Martin Kok geeft een presentatie over het vestigingsbeleid. De stakeholders moeten met elkaar 

samenwerken (COV, Vastgoedeigenaren, Taskforce centrum Voorschoten, Gemeente Voorschoten). 

Als voorbeeld wordt de samenwerking met Unibail Rodamco genoemd. Zij hebben meegeholpen met 

de leegstand in te vullen. Ook kan er naar Street branding worden gekeken. Frank geeft aan om het 

dna van Voorschoten te betrekken. Een idee is om een bijeenkomst te organiseren met COV, 

Vastgoedeigenaren, Taskforce en de  gemeente. Het gaat er om de kwaliteit en de diversiteit te blijven 

bewaken. Martin Kok en Bas te Riele hebben contact met elkaar om dit verder uit te werken. 

  

5. Verkeer, Infrastructuur en Bereikbaarheid  

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

Woensdag 12 december heeft een bestuurlijk overleg plaats gevonden met betrekking tot de 

werkzaamheden aan het Lammenschansplein en de Europaweg, als onderdeel van het project 

Rijnlandroute. 

Het ging er vooral om nieuwe bestuurders te informeren en bij te praten over de actuele stand van 

zaken. Op dit moment stond er geen nadere besluitvorming op de agenda. 

Wethouder Lamers heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt nogmaals haar zorgen te uiten ten 

aanzien van de gevolgen van de werkzaamheden voor de bereikbaarheid van Voorschoten. Een zorg 

die overigens gedeeld wordt door de gemeente Leiden en de provincie. 

Er ligt hier een zeer complexe opgave, waarbij er veel moet gebeuren op een uiteindelijk toch beperkt 

oppervlak.  

 

Afgesproken is dat de provincie (de projectorganisatie RijnlandRoute) samen met de omliggende 

gemeenten komend jaar de verschillende scenario’s voor de fasering van het werk zal verkennen. Vast 

staat dat de huidige doorstroming op het Lammenschansplein en Europaweg zeker tijdens spitstijden 

verre van optimaal is. Er staan dagelijks files. Dat is ook de reden dat de provincie de Europaweg en 

het Lammenschansplein gaat reconstrueren.  

De provincie is van plan om het komend jaar samen met gemeenten (Leiden, Voorschoten en 

Zoeterwoude) maatregelen op het gebied van mobiliteitsmanagement te gaan inventariseren. Ideeën 

vanuit het bedrijfsleven en bewoners zijn van harte welkom. 

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden hebben prioriteit.  

 

De projectleider van de provincie geeft aan graag in gesprek te gaan met alle share-holders. Aan de 

Leidse ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet hebben een van hun vergadering belegd in het 

informatiecentrum, waarbij de projectleider van de provincie een toelichting geeft op de stand van 

zaken Rijnlandroute, zowel het deel met de geboorde tunnel als de werkzaamheden aan het 

Lammenschansplein. De heer Hogenboom neemt contact op met Frank ten Have. 
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Brug die opengaat tijdens spits Wethouder Lamers heeft dit onderwerp opnieuw ter sprake gebracht. 

De beleving is dat dat brug onnodig open gaat voor pleziervaartuigen. Wethouder Lamers vertelt dat de 

pleziervaartuigen mee varen met het werkverkeer. De provincie wil voorkomen dat het varend verkeer 

niet uit wijkt naar de weg. 

 

Verkeerslichten Voorschoterweg/Churchillplein Na de zomer zal  de gemeente Leiden weer een 

verkeerstelling doen (mobiliteitsmanagement). Ondernemend Voorschoten pleit voor een eigenstandig 

onderzoekje nog voor de zomer. De indruk bestaat namelijk dat er onevenredige doorstroming wordt 

geregeld via de VRI’s. Dat zou eenvoudig aantoonbaar kunnen worden gemaakt. 

 

Zelfstandig feitelijk onderzoek doen 

Frank ten Have adviseert aan de gemeente om een zelfstandig feitelijk onderzoek, het tellen van 

auto’s, te doen op de Churchillweg. De uitkomst kan hierna gedeeld worden met de gemeente Leiden 

en andere stakeholders. 

 

Bereikbaarheid Leidschenhage 

Momenteel wordt er geïnventariseerd wat de effecten zijn. Wethouder Lamers heeft na de inventarisatie 

een gesprek met de wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

 

Deelauto’s bij winkelcentrum Hofland 

Bij winkelcentrum Hofland worden er binnenkort drie auto’s geplaatst. GoAbout is de initiatiefnemer. 

Als suggestie wordt ook het centrum van Voorschoten (parkeergarage van de Hema) en de Dobbewijk 

genoemd. De initiatiefnemer wordt in contact gebracht met Bert Westra. 

 

Geluidsschermen 

Nadat de A4 is verbreed wordt er met drie omliggende gemeenten opgetrokken om de geluidschermen 

geplaatst te krijgen.  

Frank ten Have geeft als suggestie mee dat projectontwikkelaars voor de geluidsschermen eventueel 

ook een bijdrage kunnen geven. En dergelijke kosten meenemen in een totaalinvestering in het grotere 

geheel. En ook bij Leidschendam-Voorburg kan er bij ontwikkelingen een bijdrage worden gevraagd.   

 

6. Onderzoek leges 

a. Bereikbaarheid 

• Er wordt met elkaar duidelijke afspraken gemaakt over het strooibeleid.  

b. Duurzaamheid 

• Ecoglazen Paul Bruijnzeels vertelt over de ecoglazen die de Voorstraat bij evenementen gaat 

gebruiken. De glazen gaan tot ongeveer 5 evenementen mee. Daarna worden de glazen 

omgesmolten en opnieuw gebruikt. Sponsoren kunnen hun logo op het ecoglas plaatsen. 

Scheiden van plastic afval Hans van de Boogaard vraagt hoe er met afvalscheiding wordt 

omgegaan. Wethouder Lamers vertelt dat 44% van het gebruikte plastic opnieuw gebruikt kan 

worden. 56% niet. De gemeente Voorschoten heeft te veel restafval. Dit kost geld. Tijdens de 

commissie WRG in maart wordt er besproken wat we gaan doen. 

 

7. Rondje Voorschoten  

a. Winkelcentrum Hofland De horeca wordt druk verbouwd. Wim van Zon wenst het 

parkeerplan opnieuw met de gemeente te bespreken. De Jumbo wil participeren.  Er kan een 

afspraak worden gemaakt met wethouder Lamers. Ook de eigenaar van het winkelcentrum 

moet worden uitgenodigd. 

b. Beethovenlaan –Winkel-Laan Met de gemakswinkel gaat het goed. De slager wil bbq- 

workshops gaan geven.  
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c. Markt Voor het seizoen 2019 zijn afspraken gemaakt. Er wordt een snoepkraam gezocht. 

Een tekening van de marktkramen wordt in overleg met de marktmeester gemaakt.  

d. Dobbewijk Het plaatsen van camera’s is rond. Er komt een verkeersdeskundige om naar de 

verkeersafhandeling te kijken. De provincie heeft hiervoor een subsidie gegeven. 

• Pilot verduurzaming wordt met het bestuur worden besproken 

• Op het Mexx terrein komt geen woningbouw.  Dat is een harde eis. 

 

e. Centrum / Taskforce 

De Taskforce geeft 14 februari  een presentatie aan het college. Paul Bruijnzeels en Bas te Riele 

hebben met een delegatie van de Taskforce gesproken. Het proces gaat de goede kant op. 

De gemeente geeft aan dat er een capaciteitsprobleem voor de handhaving is.  

 

8. Economische ontwikkelingen in de regio  

a. Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing, Vorstelijk vrij 

Paul Bruijnzeels geeft aan dat de stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing zich herkent in 

de kritische, maar opbouwende punten die zijn aangedragen. Het zijn bevindingen en tips. De 

aanbevelingen worden door de stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing meegenomen. 

Frank ten have geeft aan dat de bevindingen eerst met de stichting Wassenaar-Voorschoten 

Marketing gedeeld hadden moeten worden. 

Het afgelopen jaar is er veel gedaan door de stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing. Zo 

heeft de Stichting met Leiden Marketing om de tafel gezeten. Voor het bestuur van de Stichting 

is contact gezocht met grote stakeholders.  

Paul vertelt dat er een bijeenkomst in mei komt met alle stakeholders. Manon Vonk geeft aan 

dat er handjes nodig zijn om het project uit te voeren.  

Arjenne Vlietstra kan contact opnemen met Manon Vonk voor invulling van de bijeenkomst.  

 

• Hans van de Boogaard maakt van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor een website 

voor het dorp.   

 

9. W.v.t.t.k./Rondvraag en sluiting  

Een bijeenkomst met bureau Blaauwberg over Frozen Towns wordt als idee genoteerd. Dit kan door de 

OVV i.c.m. de gemeente worden opgepakt. 

  

10. Rondvraag en sluiting  

Niets meer aan de orde zijnde dankt wethouder Mol de aanwezigen voor hun komst en sluit de 

vergadering.  


