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2. actielijst/lange termijnagenda 2019

1. Opening, vaststellen agenda
Wethouder Mol opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
Martin Kok gaat de WODV verlaten.
3. Vaststellen verslag, d.d. 5 februari 2019 en actielijst
Naar aanleiding van:
•

Economische agenda: Frank ten Have geeft aan dat de focus moet liggen op het
uitvoeringsprogramma. Dit zal leiden tot een concrete uitvoeringsprogramma.

•

De bijeenkomst van de British School op 11 juni gaat niet door.

•

Bouwleges: er komt geen rekenkamerrapport wel wordt er een vergelijkend onderzoek gedaan
met de gemeente Wassenaar.
Er wordt een afspraak gemaakt met Marcel Cramwinckel en Frank ten Have. Nb. De afspraak
heeft al plaatsgevonden.

•

Ondermijning wordt onder de aandacht gebracht tijdens een bijeenkomst met ondernemers.

•

Martin heeft contact gehad met de ANBO. Ten opzichte van andere gemeenten met het
vergelijkbaar aantal inwoners zijn er niet te veel kappers in Voorschoten.

•

Lammenschansbrug
Parkmanager van de Dobbewijk heeft de feitelijke informatie over de afgelopen jaren.
De brug is afgelopen jaar 2 keer zo vaak open gegaan. Nb. Na ontvangst van feitelijke
gegevens in 2018 was er een toename van 38,9% t/m september t.o.v. 2017.

•

De actielijst is besproken.

Het concept verslag d.d. 5 februari wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4. Thema: Versterken kansen, toerisme en recreatie en Horeca door Arjenne Vlietstra
Maurits van der Heiden is de nieuwe gebiedsmarketeer. Er volgt een voorstelronde.
Arjenne en Maurits geven een presentatie over het versterken van kansen in toerisme en recreatie.
•

Er liggen kansen op langer verblijf van bezoekers.

•

Er is een aanmeldingsformulier op de website vorstelijk vrij voor evenementen.

•

De vraag blijft of er ruimte is voor meer verblijfsruimte. Hoe te stimuleren?

•

Manon Vonk denkt namens de OVV graag mee over toerisme en recreatie.

5. Verkeer, Infrastructuur en Bereikbaarheid
a. Stand van zaken m.b.t. voortgang Rijnlandroute
•

Er wordt een plan gemaakt om langs de verbreding van de A4 om de geluidsschermen
te maken.

•

Op 26 juni begint het boren van de tunnel.

•

Er liggen nu ook kansen voor een fietsroute langs verbreding van de A4.

•

De vuile grond onder de zilverfabriek wordt afgevoerd.

b. Lammenschansplein
In het vorig EOV is gesproken over het tellen van auto’s. Dit is niet nodig. Er zijn lussen in het
wegdek die de tellingen doen. Een jaar geleden heeft de gemeente Leiden een memo over de
opstoppingen van het Lammenschansplein geschreven. Als de stoplichten niet afgesteld staan,
dan loopt het verkeer vast.
Tijden waarop VRI op groen is:
Verkeer vanuit Voorschoten maximaal 30 seconden.
Verkeer vanuit de Churchillaan maximaal 40 seconden.
Indien er auto’s stil staan wordt het groene licht direct afgebroken.
Daarom staat de VRI op Voorschoten langer op rood. Verkeer vanuit Leiden gaat dan voor.
Genoemd wordt dat de open Lammenschansbrug het grootste probleem is. Het verkeer loopt
dan vanuit Voorschoten op.
De feiten zijn nu aanwezig. De verwachting is dat de problemen zijn opgelost in 2022 door dat
de brug hoger wordt gemaakt.
•

Er volgt een afspraak met de nieuwe gedeputeerde om dit ter sprake te brengen.

•

Er wordt een avond georganiseerd door de bereikbaarheidsmakelaar van de Rijnlandroute voor
de ondernemers.

•

Frank ten Have wil weten of er meevallers zijn in de aanbesteding van de Rijnlandroute
N206/Katwijk. Wethouder Lamers zal dit uitzoeken en terugkoppelen.
c. Leidsenhage
Wethouder Lamers en Van Eekelen hebben overleg gehad over de gevolgen van de
bereikbaarheid van Voorschoten.
De gemeente Leidschendam Voorburg geeft aan dat er volgens het onderzoekrapport geen
problemen worden verwacht voor de bereikbaarheid van Voorschoten. Het onderzoek heeft
recentelijk plaatsgevonden.

•

Wethouder Lamers gaat na of het onderzoeksrapport openbaar is.
Verder plaatst Leidschendam Voorburg bebording. Er wordt gezorgd voor een slimme VRI. Er
komt een extra tramhalte en extra openbaar vervoer. De gelijkvloerse kruising is gereed in
2023
d. Werkzaamheden in Voorschoten
Over 4 weken gaan er werkzaamheden starten aan de Bachlaan. Op de Mozartlaan vinden geen
werkzaamheden plaats en ontvangt aparte informatie. Er heeft een informatieavond
plaatsgevonden.
2

6. Rondje Voorschoten
a. Winkelcentrum Hofland De pilot autodelen is gestart.
b. Beethovenlaan –Winkel-Laan Niet besproken.
c. Markt Er wordt gewacht op de inrichtingstekening van de markt indeling. De kramen zijn
nog niet naar wens ingedeeld. Ook wordt aandacht gevraagd voor minimale afstand tussen de
marktkramen. Per evenement is dit verschillend.
d. Dobbewijk De camera’s zijn besproken met de bewonersvereniging. Na de zomer wordt dit
verder opgepakt.
•

Mark van Rooyen (Dobbewijk) en Paul Bruijnzeels (Centrum) willen graag een overleg met de
teamleider handhaving zodat er richting gegeven kan worden aan gericht handhaven.
Wethouder Mol vertelt dat er in de kadernota ruimte is gevraagd voor 2 extra boa’s.
e. Centrum / Taskforce
Een aantal deelnemers van het EOV vinden dat de zwarte schermen bij de dorpskerk niet
passen in een aantrekkelijk centrum. Het COV en de gemeente Voorschoten proberen om dit
bij de kerk onder de aandacht te brengen.
Ecoglazen De horeca in de Voorstraat heeft geprobeerd om tijdens Koningsdag ecoglazen te
gebruiken. Dit was geen succes. De horeca in de Voorstraat gaat door met een andere
oplossing. Er was wel minder afval.
Verlichting feestdagen Eind april zijn de palen in Schoolstraat verwijderd. Wanneer komen er
nieuwe palen? Daarnaast zal het COV nieuwe feestverlichting bestellen. Hans van den Boogaard
stuurt de e-mail door aan wethouder Mol.

7. Economische ontwikkelingen in de regio
a. Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing, Vorstelijk vrij. Op 8 mei heeft er een
stakeholdersbijeenkomst van de marketing Stichting plaatsgevonden.
8. W.v.t.t.k.
•

Het vierde broodfonds gaat van start.

•

Frank ten Have vertelt dat hij gister gesproken heeft met de voorzitter van ondernemend
wassenaar en Ruben Ribbius. In het najaar wordt een bijeenkomst Duurzaamheid
georganiseerd tussen OVV/OW/Gemeente Voorschoten en Wassenaar. De onderwerpen die aan
bod zullen komen: regelgeving, best practises. Mogelijk is dan ook het
duurzaamheidsonderzoek over de Dobbewijk gereed.

•

Nasstassia Didden, accountmanager van het Werkgeversservicepunt heeft een andere baan
gevonden.

•

Bert Westra laat weten dat er op 2 juli een reservedatum voor het EOV gepland is. De agenda
laten bepalen of deze vergadering door zal gaan.

9. Rondvraag en sluiting
Niets meer aan de orde zijnde dankt wethouder Mol de aanwezigen voor hun komst en sluit de
vergadering.
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