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Verslag EOV  26 november 2019      

 

Aanwezig:    Burgemeester Bouvy – Koene, (voorzitter en wethouder Gemeente 

Voorschoten), Hans van den Boogaardt (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), Bas te Riele (COV), Kimm Veurman (assistent Duurzaam en 

economie), Joris Heerkens (Beleidsadviseur openbare orde en 

veiligheid), Roy van Cooten (bedrijfscontactfunctionaris)  

Afwezig met kennisgeving:  Frank ten Have (voorzitter OVV), Michel Smit (Beethoven- winkel-laan)  

Genodigd vanaf 21.15 uur Wethouder Lamers 

Locatie: Museum Voorschoten, Voorstraat 17 

Bijlagen:   1. concept-verslag 14 mei 2019   

                                                  2. actielijst/lange termijnagenda 2019 

    3. Concept – vergaderschema 2020 

   

 

1. Opening, vaststellen agenda  

Burgemeester Bouvy – Koene opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Mededelingen  

Op 12 december wordt Paul de Bruijn geïnstalleerd als wethouder. 

 

3. Vaststellen verslag, d.d. 14 mei 2019 en actielijst en vergaderschema data 2020 

Het verslag d.d. 14 mei 2019 en het vergaderschema 2020 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Thema: ondermijning van 20:45 uur tot 21.15 uur 

Joris Heerkens beleidsadviseur openbare orde en veiligheid geeft een presentatie over ondermijning. 

 

5. Verkeer, Infrastructuur en Bereikbaarheid  

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

Op 2 oktober is er een bijeenkomst geweest over de voortgang en planvorming van het 

Lammenschansplein. Een bestuurlijk overleg volgt. Mogelijk wordt de planning aangepast. Het 

boren is gestart. Er zijn geen meevallers op de aanbesteding.  

Ondernemers geven aan zich zorgen te maken rondom de bereikbaarheid van het 

Lammensschansplein. Wat gaan de werkzaamheden doen met Voorschoten?  

De ondernemersvereniging laat weten dat de gemeente Voorschoten moet aangeven wat de 

oplossing moet zijn.  

Burgemeester Bouvy-Koene: ”Het is onbespreekbaar dat Voorschoten op slot gaat.” 

Dit wordt mee genomen door de verkeersexperts. 

• Het verzoek vanuit de ondernemers is om tussentijds per e-mail informatie te delen over 

verkeer. Medewerker economie zal verkeer hierop attenderen. 

 

b. Lammenschansplein: is besproken tijdens agendapunt 5a. 

c. Leidsehage: zijn geen bijzonderheden te melden. 

d. Werkzaamheden in Voorschoten:  

• De Bachlaan is in februari afgerond. Inwoners moeten wennen aan de nieuwe 

inrichting.  

• Er wordt gevraagd om voor de hoofdwegen te kijken naar hoe het verkeer zich 

beweegt in de realiteit. De praktijk is weerbarstiger dan de modellen. 

• Verkeer op de rotonde staat regelmatig vast. De rotonde wordt nog onderzocht.  
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• De wijziging aan de Leidseweg is doorgerekend. Zo wordt er op alle hoofwegen 

doorgerekend door een wegencategorisering. 

  

6. Rondje Voorschoten  

a. Winkelcentrum Hofland  

Wim van Zon vraagt naar het parkeerplan van winkelcentrum Hofland. 

Burgemeester Bouvy – Koene zal aan beoogd wethouder de Bruijn en wethouder Lamers vragen 

om dit op te pakken. 

b. Beethovenlaan – Winkel-Laan: - 

c. Markt: - 

d. Dobbewijk: Mark van Rooyen laat weten dat er camera’s worden geplaatst. Er komt een 

onafhankelijk verkeersdeskundig onderzoek voor de ondernemers en de bewoners. Voor 

duurzaamheid is 15.000 euro gereserveerd.  

e. Centrum / Taskforce: burgemeester Bouvy – Koene laat weten dat de kerstboom is geregeld. 

 

• Verlichting Voorstraat: de verlichting is doorgeknipt tijdens het snoeien van de bomen. 

Hans van de Boogaard laat weten dat de verlichting destijds door de gemeente is 

aangeschaft.  

• De centrumwinkeliers hebben in de Schoolstraat nieuwe verlichting laten plaatsen. Door 

het verwijderen van de stroomaansluitingen zijn er meer kosten gemaakt. De gemeente 

zou de aannemer die de stroomaansluitingen verwijderd hebben aansprakelijk kunnen 

stellen. 

  

7. Gebrek aan overleg COV, VCH en gemeente Voorschoten 

Het COV en VCH (horeca) willen betrokken worden in de uitvoering van maatregelen in het centrum. 

Voorbeelden: 

- In de stegen mag nog gefietst worden. 

- Waar één uur mag worden geparkeerd, staat een bord voor 2 uur. 

De uitvoering van de maatregelen moet meer in samenspraak zijn met het COV en de VCH.  

Burgemeester neemt de signalen mee: “de maatregelen moeten wel dienend zijn voor het winkelend 

publiek”.  

• De burgemeester draagt op om begin 2020 een schouw in te plannen. Hierbij zijn aanwezig: 

gemeente Voorschoten, VCH en het COV te doen om zo alle borden na te lopen. 

 

8. Economische agenda 

De economische agenda komt op 12 december in de raad. De burgemeester kan zich voorstellen dat 

de raad aangeeft dat de economische agenda met de ondernemers wordt besproken. In februari 2020 

start de invulling in samenwerking met de ondernemers. 

 

9. Vastgoedontwikkeling  

Er zijn drie projecten waar beweging in is. 

Intratuin, Arsenaal/Segaar en Starrenburg III. 

Klooster Bijdorp is bezig met een toekomstvisie.  

De overige mogelijkheden zijn voor de lange termijn. 

 

10. Economische ontwikkelingen in de regio  

a. Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing 

 In het museum van Voorschoten zal een toeristisch informatie punt worden geopend. 

 Hierdoor zal het museum meer open gaan. 
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11. W.v.t.t.k.  

Berichtgeving van OVV over overheadskosten gemeente Voorschoten 

In de berichtgeving wordt aangegeven dat de WODV 1,5 zo duur is.  

Burgemeester Bouvy – Koene geeft aan dit citaat niet klopt en dat mogelijk de invulling van de 

rapportage en indicatoren ruimte over laat. Het percentage dient in het juiste perspectief te worden 

gezien. De WODV zit op een landelijk gemiddelde. De WODV heeft inmiddels 45 vacatures open staan. 

Er kan geen personeel meer af. 

 

12. Rondvraag en sluiting  

Manon Vonk gaat verhuizen naar Friesland. Manon Vonk wordt bedankt voor al haar inspanningen.  

 

Niets meer aan de orde zijnde dankt burgemeester Bouvy – Koene alle aanwezigen voor komst en sluit 

de vergadering.  

 

 


