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CDA Voorschoten: Zorg voor elkaar.  
 

Inleiding 

We leven in een bijzondere tijd. Corona zette ieders leven op z’n kop. Kinderen konden niet zo maar 

meer naar school, ouders moesten ineens thuiswerken en een bezoekje aan opa of oma kon plots 

niet meer. Mensen die alleen wonen waren maandenlang op zichzelf aangewezen en ondernemers 

stonden voor grote onzekerheid. Als Corona iets heeft laten zien dan is het wel dat wij met z’n allen 

niet in ons eentje zijn, maar juist samen willen zijn.  

Samen leven, samen werken, samen zijn. Mensen zijn er niet voor zichzelf. Misschien is dat nog wel 

het meest duidelijk geworden de afgelopen tijd. Ook al moesten we afstand houden, we waren 

dichter bij elkaar dan ooit. Zo was en is het ook in Voorschoten. Juist nu bleek hoe belangrijk en hoe 

wezenlijk saamhorigheid was.  

Voor ons als CDA Voorschoten is dat principe, die saamhorigheid, de kern van ons verhaal. 

Voorschoten is voor ons meer dan een verzameling burgers, ondernemers en verenigingen. Het is 

meer dan een stapel stenen met wat winkels. Voorschoten is een hechte gemeenschap waar we 

omzien naar elkaar. Waar we onze winkeliers kennen. Het dorp waar we samen sporten in onze 

mooie accommodaties. En, waar we zeker in onze vrije tijd genieten van al het groen, onze parken en 

het mooie water. Voor ons is Voorschoten de parel aan de Vliet.  

Een parel kan vaal worden als je er niet goed naar omkijkt. Maar ze kan ook groeien als we er zuinig 

mee omgaan. Wij willen zorgen voor Voorschoten, zorgen voor elkaar. De parel aan de Vliet willen 

wij prachtig laten glanzen. Voorschoten is ons dorp met eigen tradities, gewoonten, normen en 

waarden. We kijken om naar elkaar, we zorgen goed voor groen en hebben een rijk verenigingsleven. 

Onze paardenmarkt is vermaard in de regio. Dat wat Voorschoten maakt tot ons unieke dorp, dat is 

het waard om te behouden. Wij zijn daar trots op.  

Wij zetten ons in voor een zelfstandig, groen en warm Voorschoten. We willen krachtige 

verenigingen, ruimte voor ondernemers en een Voorschoten waar we zuinig zijn op onze natuur. Dat 

vergt inzet van ons allemaal. Ons programma is niet een recept wat de gemeente voor ons allemaal 

gaat doen. Wij geloven dat we het samen moeten doen: burger, verenigingen, ondernemer en 

gemeente sámen. Voorschoten, dat zijn we allemaal.  

Dat betekent dat ons programma dus niet alleen iets vraagt van de gemeente. Nee, het vraagt iets 

van ons allemaal. Wij doen een beroep op iedereen in Voorschoten. Want de gemeente alléén kan 

veel voor het dorp beteken, maar met z’n allen kunnen we veel meer. Samen kunnen we de 

schouders eronder zetten en Voorschoten nóg mooier maken.  

U kunt op CDA Voorschoten bouwen dat wij er voor ú zullen zijn. We zullen daarbij eerlijk zijn. We 

gaan u geen mooie zoete beloften doen, die we vervolgens niet waar kunnen maken. Daar hebt u als 

burger niets aan. Liever vertellen we u een eerlijk verhaal, ook als dat misschien moeilijker is om uit 

te leggen. Bij het CDA doen we aan andere politiek.  
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Maar wat we u wél kunnen beloven, is het volgende: CDA Voorschoten zal voor ú haar best doen. 

Een stem op ons is niet slechts een kruisje op een papier, eens per vier jaar. Wij zien het als een 

teken van vertrouwen. U kunt op het CDA Voorschoten rekenen! U kunt ons daar de komende vier 

jaar op aanspreken. Want onze Raadsleden zullen ervoor u zijn.  
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Wat willen we voor u doen de komende vier jaar?  

Voor ons staan vier kernpunten voorop. Deze vier principes bepalen ons handelen. Daarmee weet u 

waar het CDA in Voorschoten voor staat.  

Voor ons heeft het behoud van de zelfstandigheid van Voorschoten met het behouden van de 

basisvoorzieningen in Voorschoten  de hoogste prioriteit. Onderwijs, cultuur, sport, winkels, 

recreatie en openbaar vervoer moeten we in Voorschoten op loop- en fietsafstand hebben en 

houden. Het kenmerkt ons dorp. Voorschoten moet die parel aan de Vliet blijven.  

Voorschoten moet daarbij vooral ook veilig, transparant en betrouwbaar zijn voor iedereen die er 

woont, werkt en gebruik maakt van onze mooie voorzieningen. We willen een betrouwbare 

gemeente die luistert naar burgers. Een gemeente die helder communiceert. We willen een eigen 

politiepost en meer vrijwilligers voor onze brandweerkazerne.  

In Voorschoten zorgen we dat iedereen mee kan. Schouders die sterk zijn, kunnen sterke lasten 

dragen. Wij vinden de overheid ook een schild voor de zwakken waar mensen op moeten kunnen 

rekenen. We zorgen in Voorschoten voor elkaar. Als je extra hulp nodig hebt, moet je op hulp kunnen 

rekenen. In Voorschoten zien we om naar elkaar.  

Duurzaam doen is voor ons cruciaal en staat vanuit onze grondbeginselen centraal in onze 

beleidsvisie. We moeten zuinig zijn op onze omgeving, onze gemeente en de wereld om ons heen. 

Alleen zo kunnen we deze ook aan de volgende generatie overdragen. Vaak zijn we daarin te 

afwachtend. Er mag wel eens een tandje bij. Klimaatverandering vraagt om daden en niet alleen om 

woorden. Maar, het vraagt ook om realisme. Het vraagt om balans. We zijn bereid om te investeren 

met het oog op de toekomst en houden daarbij de balans van het heden scherp in de gaten.  

Voor al deze zaken zal ook geld nodig zijn. Geld dat van alle burgers van Voorschoten afkomstig is. 

Daarom hebben we een apart hoofdstuk opgeschreven hoe wij met uw belastinggeld om zullen gaan. 

Wij vinden het belangrijk om zuinig te zijn en schulden af te betalen. Een zelfstandig Voorschoten is 

een Voorschoten dat financieel ook haar eigen broek op kan houden.  

Een groot politicus zei ooit dat politiek de kunst is van mogelijke, zonder het onmogelijke uit het oog 

te verliezen. CDA Voorschoten heeft oog voor dat onmogelijke. Die stip op de horizon is waar we 

naartoe werken. Die parel moet glanzen en een parel blijven, hier aan de Vliet. Maar we doen dat 

met het besef dat niet alles mogelijk is. We gaan aan de slag en ons best doen. Voor u, voor uw 

naasten, voor Voorschoten.  

 

Voorschoten, oktober 2021.   
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1. Samenwerken, zelfstandig en goede eigen basisvoorzieningen 
In Voorschoten zijn veel maatschappelijk initiatieven van mensen, buurten, sportclubs, scholen, 

religieuze instellingen, zorginstellingen en bedrijven. Er is daarbij veel samenwerking en onderlinge 

verbondenheid. Ook hebben ondernemers een actieve rol. Zij houden centrum- en 

winkelvoorzieningen in stand en ondernemen activiteiten die bijdragen aan de binding van de 

Voorschotense samenleving.  

Daar zijn we heel blij mee. Daarmee is het niet alleen de gemeente, die verantwoordelijkheid neemt 

voor de samenleving. Ook inwoners, verenigingen en ondernemers doen dat voor ons dorp, onze 

samenleving, onze woon- en werkomgeving.  

Daarbij moet de gemeente open staan voor de initiatieven, hierover in gesprek gaan en waar nodig 

ondersteunen. Zo kan zij gezamenlijk activiteiten blijven doen en waar mogelijk vergemakkelijken. Bij 

besluitvorming worden de signalen en ideeën uit ons dorp meegewogen. 

De gemeente kan niet zonder inzet van haar inwoners en ondernemers, maar ook niet zonder de 

andere gemeenten in de regio. Omdat vraagstukken steeds complexer worden en kennis delen van 

belang is, is samenwerking op diverse vlakken noodzakelijk. CDA Voorschoten zoekt graag allianties 

met andere gemeenten en overheden, maar wil dat dit niet ten koste van haar zelfstandigheid gaat. 

Samenwerken doen we in regioverband met de ons omliggende gemeentes vanuit onze visie en 

vanuit het belang van de inwoners van Voorschoten.  

De Voorschotense voorzieningen en activiteiten dragen bij aan de participatie van de samenleving 

(Iedereen doet mee). Het stimuleert ontwikkeling, groei en gezondheid, welzijn en welvaart in 

Voorschoten. In de coronaperiode hebben we geleerd hoe sport- en cultuurverenigingen van 

onschatbare waarde zijn voor ons dorp. Het maakt dat we elkaar kunnen ontmoeten en draagt bij 

aan onze vitaliteit. Teamsport en samen cultuur bedrijven geeft ook veel mee bij het opgroeien. Het 

gaat in eerste instantie niet om prestaties maar vooral om bewegen, meedoen, ontwikkeling, plezier 

en geestelijke verrijking. Cultuurverenigingen bieden letterlijk en figuurlijk een podium voor 

cultuurliefhebbers en geeft extra aandacht en afleiding bij eenzame ouderen, jongeren en 

statushouders.  

Hoe we dat doen in Voorschoten is uniek. Zo zijn alle basisvoorzieningen voor jong en oud in 

Voorschoten op loop- en fietsafstand aanwezig. Mensen met een mobiliteitsbeperking kunnen met 

hun scootmobiel de voorzieningen bereiken. Winkels, artsen-en tandartsenpraktijken, basisscholen, 

sportcomplexen, religieuze instellingen, bibliotheek en de 2 treinstations zijn bereikbaar. Hierdoor 

kan er op verantwoorde wijze veelvuldig en makkelijk gebruik gemaakt worden van de 

basisvoorzieningen in Voorschoten en de regionale voorzieningen elders. 

Ambtenaren van de gemeente Voorschoten zoeken zowel de verbinding met de inwoners en 

ondernemers van Voorschoten; ze zijn toegankelijk en benaderbaar. Ze zoeken ook de verbinding en 

samenwerking met andere gemeenten en overheden. Samen zijn we sterk!  
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Waar heeft CDA Voorschoten zich de afgelopen tijd voor ingezet? 

 

• Het planmatig vervangen van de Voorschotense basisscholen. Dit moet worden voortgezet 

met het starten met de voorbereidende werkzaamheden, het maken van plannen en het 

vinden en verkrijgen van gelden om ook de laatste basisscholen te kunnen vervangen; 

• De komst van een sportcoördinator om naast het sporten zelf, de solidariteit en kracht van 

de sportverenigingen te bevorderen en zo ook bij te dragen aan het in stand houden van 

onze sportfaciliteiten; 

• Een sportprijs in het leven te roepen, om aandacht te schenken aan de sportieve 

verrichtingen van de Voorschotenaren en de verenigingen; 

• Het verminderen van de onderhoudslasten en het beschikbaar stellen van gelden binnen de 

gemeentelijke begroting om het zwembad Het Wedde meerjarig open te kunnen houden; 

• Het voorbereiden van de verplaatsing van het filmtheater Voorschoten naar een nieuwe 

locatie, om deze in stand te houden na sloop van het Cultureel Centrum. 

 

Wat kan je van CDA Voorschoten verwachten? 

 

Een zelfstandig Voorschoten 

Een zelfstandig Voorschoten, een stevige, constructieve samenwerking in de regio 
Voorschoten is een parel aan de Vliet en hoort zelfstandig te blijven. Groter betekent niet beter. 
Lokaal bestuur dient wat ons betreft zo dicht mogelijk bij de mensen te staan. Wat ons betreft is de 
zelfstandigheid van Voorschoten geen onderwerp van discussie. Zelfstandigheid van Voorschoten 
betekent ook een opgave voor onze gemeenschap. Als wij laten zien dat we op eigen kracht vooruit 
kunnen, blijven we ook zelfstandig. Voor het CDA Voorschoten betekent zelfstandigheid daarom een 
voortdurende opdracht om ook moeilijke keuzes niet uit de weg te gaan. Zelfstandigheid betekent 
ook goede samenwerking met de Leidse regio. Voor CDA Voorschoten betekent dat een intensieve 
samenwerking met veel verschillende samenwerkingsverbanden. Samenwerken doet Voorschoten zo 
constructief mogelijk. Wij horen ons aandeel te leveren. In al die samenwerkingsverbanden zal 
Voorschoten niet altijd haar zin krijgen, soms zelfs niet financieel. Het is van groot belang dat 
Raadsleden dat uitleggen aan de burger en de gemeenteraad.  
 

Goede sociale voorzieningen 

Sociale voorzieningen voor mensen met sociale problemen of psychische klachten 
Wij vinden het belangrijk dat inwoners snel en goed passende hulp kunnen ontvangen; Dat is 

waarom wij de wachtlijsten voor bewoners willen aanpakken. Het moet mogelijk zijn het 

doorbrengen van de laatste levensfase in de eigen omgeving van ons dorp te bevorderen door langer 

thuis te wonen en het streven naar een eigen hospice.  

Om herstel te bevorderen van mensen met psychische klachten is het nodig dat zij actief kunnen 

deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. Hierbij hoort een goede ondersteuning met gerichte 

activiteiten en een flexibele invulling van de regels vanuit de overheid en een soepele overgang 

tussen veranderende zorgstelsels.   

Voor hen die sociale problemen hebben (zoals scheidingen, huisuitzetting) of psychische klachten wil 
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het CDA voldoende opvang & beschermde woonvormen binnen de Voorschotense wijken. Zij moeten 

tijdelijk en eventueel langdurig veilig opgevangen kunnen worden om hun herstel en terugkeer naar 

en deelname aan onze gemeenschap mogelijk te maken. 

 

Het CDA is voor integrale teams voor hulp- en dienstverlening. 

Werk en Inkomen moet een plek in krijgen bij Voor Elkaar. Daarnaast willen wij een goede 

samenwerking bevorderen tussen zorg en welzijn en lokale ondernemers zoals sportscholen, 

fitnessbedrijven en therapiepraktijken. Door hierop in te zetten denken wij veel ongemak voor te 

zijn. Wie veel beweegt voorkomt nu en ook later ongemakken.  

 

Toegankelijkheid voor iedereen, ook voor gehandicapten, slechthorenden of dementerenden  

Het CDA wil graag toegankelijkheid voor iedereen. Dat is waarom zij zich in wil zetten om alle 

publieke toegankelijke gebouwen, dus ook die van verenigingen toegankelijk te laten zijn voor 

rolstoel en rollator en minimaal 1 rolstoel toegankelijk toilet te hebben. Daarnaast is het belangrijk 

de slechte stoepen aan te pakken zodat deze goed met een rollator of rolstoel toegankelijk en 

begaanbaar zijn. Alle dienstverlenende publieke organisaties dienen hun in te richten conform de 

Europese gehandicapten wet. 

Voorschoten kent veel dorpsgenoten met een gehoorbeschadiging. Wij willen dat hiernaar om wordt 
gezien. We willen dat er een gebarentolk bij zeer belangrijke raadsvergaderingen aanwezig is. Ook 
willen wij dat op de basisscholen in Voorschoten, kinderen kennis maken met Nederlandse 
gebarentaal. Wij willen ook dat er meer geleide routes komen naar veilige oversteekplaatsen.  
Een toenemend aantal ouderen heeft dementie. Wij willen een gemeente die zo dementievriendelijk 
mogelijk is, zodat dementerenden zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.  

 

Goed onderwijs in Voorschoten met een duurzame en stevige investering voor de lange termijn 

Voorschoten kent veel nieuwe jonge inwoners. Daar zijn we blij mee. Het is belangrijk vandaag na te 

denken over onze scholen van morgen. Onderwijs kost geld, maar is de beste investering die wij als 

gemeenschap kunt doen en die de samenleving veel oplevert. Wij willen daarom een gemeentelijke 

reserveringstructuur voor nieuwbouwscholen zodat de nieuwbouw in de toekomst bekostigd kan 

worden. Aanvullend daaraan vinden wij het belangrijk dat deze nieuwbouw ook duurzaam is. 

Tenslotte hebben deze scholen een voorbeeldfunctie voor de kinderen en draagt dit bij aan circulair 

denken en duurzaam burgerschap. Dat kost geld, maar gelukkig zijn daar vaak subsidies voor. Wij 

helpen scholen in hun zoektocht naar aanvullende financiering (landelijke, provinciale of Europese 

subsidies) bovenop de bijdrage die de gemeente al zal leveren.  

Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende capaciteit en spreiding is van het basisonderwijs in 

Voorschoten. Het CDA pleit voor samenwerking tussen scholen, peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven om een integraal onderwijskundig aanbod voor 0-12 jaar te bieden; 

 

 



CDA Voorschoten verkiezingsprogramma 2022-2026 

 7 

Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning 

Voldoende investeren, waarderen en mankracht 

Corona heeft ook van Voorschotenaren veel gevraagd. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen 

zullen zijn voor de zorgvraag van onze dorpsgenoten op de lange termijn. Wij willen daarom 

realistisch zijn bij de financiering van onze zorg. We zijn terughoudend bij bezuinigingen op het 

sociaal domein. Voldoende investeren, voldoende waarderen en voldoende mankracht houden is 

nodig voor de toekomst die voor ons ligt.  

 

Samenwerking in de zorg tussen zorgverleners en over de regio heen 

Wij bepleiten een veel betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg en vinden dat de 

gemeente jongeren en hun familie daarin duidelijk en op tijd moet begeleiden. Ook willen wij een 

betere regionale samenwerking voor de jeugdzorg in de Leidse regio. Door afspraken te maken over 

jeugdhulp onder schooltijd zorgen we voor een betere aansluiting van de jeugdzorgketen op het 

onderwijs. Het is belangrijk om instellingen met lokale toegangen tot zorg en welzijn samen 

verantwoordelijk te maken voor het opstellen van een individueel ‘zorgplan van aanpak’ voor het 

moment dat een jongere meerderjarig wordt en daardoor niet meer onder de jeugdzorg valt.  

 

Aandacht voor ouders van puberende kinderen en mantelzorgers 
Het gezin, in welke vorm dan ook samengesteld, is een hoeksteen voor het CDA. Wij weten dat in 
sommige omstandigheden het je als ouder van puberende kinderen ongewild boven het hoofd 
groeit. Zeker met drukke banen, mantelzorg en COVID perikelen. Dat is waarom het CDA aandacht 
vraagt voor ‘Puber-Ouder burnout preventie’. We hebben ons ingezet om trainingen beschikbaar te 
maken juist voor deze situaties. Om 2 dingen te voorkomen. Een burn-out bij de ouder, maar ook het 
afglijden van uw puber zodat hij of zij in de toekomst niet (ongewild) in jeugdhulptrajecten beland. 
Voorkomen is beter dan nazorg, solidariteit en kennis delen is daarbij ons uitgangspunt. 
 
In Voorschoten verlenen velen mantelzorg voor hun naasten. Dat is belangrijk, juist ook in een tijd 
dat we voor elkaar om moeten zien. Wij willen dat de gemeente een avond per jaar speciaal 
aandacht vraagt voor hen en haar waardering uitspreekt voor alle mantelzorgers. Wij willen dat de 
gemeente de ‘avond van de mantelzorger’ steunt. 
 

Aandacht voor mobiliteit, hulp bij schuld en flexibele woonvormen 
Wij willen dat de gemeente het voortouw neemt in het gesprek over mobiliteit, en daarbij de 
mogelijke samenhang van leerlingenvervoer, doelgroepenvervoer, wsw-vervoer en 
vrijwilligersinitiatieven zoals met buurtbussen verkent.  
Hulp bij schuld. Wij hebben ons enerzijds ingezet om de achterliggende oorzaak van het ontstaan van 
schulden te bestrijden. Dat kan met communicatie te maken hebben. Met onverwachte 
omstandigheden zoals COVID. We kunnen de oorzaken en de schulden niet (volledig) overnemen, 
maar soms is een helpende hand en een kleine toereiking voldoende om zelfstandig eruit te komen. 
Een betere samenwerking met de kerken in de vorm van de diaconie en de IPCI kan daarbij helpen. 
Ook dat is solidariteit, een helpende hand. 
Wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving vindt het CDA 
gewenst. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele bouwconcepten met een bepaalde 
duur afgeven.  
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Armoede, hulp bij schulden en voedsel 
Wij willen zorgen voor Voorschoten, zorgen voor elkaar. Ook in Voorschoten is er armoede. CDA 
Voorschoten vindt het belangrijk hier in bij te dragen en ondersteunt hiervoor de verschillende 
activiteiten. Zoals het project waarbij vrijwilligers actief mensen helpen die moeite hebben hun 
administratie op te zetten. Een voorbeeld is ‘schuldhulpmaatjes’. We zorgen ervoor dat 
gemeentelijke schuldhulpverlening snel kan helpen. Er mogen geen wachtlijsten ontstaan. Ook 
ondersteunen we de maatschappelijke initiatieven voor armoedebestrijding (zoals de 
schoendoosactie of projecten op scholen). Dat kan financiële steun zijn, maar ook door praktische 
hulp te bieden.  
Onze gemeente ondersteunt de voedselbank. Dat is nog steeds noodzakelijk maar moet wel een 
tijdelijke oplossing blijven. Bezoekers van de voedselbank hebben vaak meer problemen tegelijk, 
zoals werkloosheid en schulden. Wij staan voor een actieve benadering van hen vanuit de gemeente 
om deel te laten nemen aan het schuldhulpverleningstraject en het zoeken van werk. Zo kan de 
voedselbank ook voor hen een tijdelijke voorziening blijven.  
 

Eenzaamheidsbestrijding speerpunt zorg- en welzijnsbeleid, Voorschotenaren kunnen helpen 
Het CDA maakt zich hard voor de bestrijding van eenzaamheid in Voorschoten. Of het nu jongeren of 
ouderen zijn, juist in deze tijd na Corona is het belangrijk dat we omzien naar elkaar. Dat we elkaar 
weer ontmoeten. Wij willen een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid, waarbij ouderen die in 
isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht. Belangrijk is dat vrijwilligers en professionals 
tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Eenzaamheid 
kan hiermee tijdens het ‘keukentafelgesprek’ aan de orde komen. Zo kan tijdig informele 
ondersteuning of een professionele interventie in gang worden gezet.  
We zien een rol voor de nieuwe lichting gepensioneerden bij eenzaamheidsbestrijding Zij hebben 
veel in huis. Omdat we hen graag actief bij de samenleving betrokken houden, zijn we van plan alle 
mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken een informatiepakket aan te bieden waarin zij 
worden opgeroepen hun talent en kennis in te zetten voor de gemeenschap. Samen met vrijwilligers 
en verenigingen gaan wij om tafel zitten en kijken hoe bij activiteiten ouderen nog beter betrokken 
kunnen worden. 
 

Bruisend Centrum met balans voor wonen, werken en recreëren 
Bij een goede balans tussen wonen, werken en recreëren in het centrum hoort het stellen van regels 
om ruimte te bieden aan ondernemers en voor recreatie. Daar hoort ook het voorkomen van 
ongewenst overlast voor de bewoners bij. Een maatregel die tot veel debat heeft geleid in het 
centrum is het fietsverbod. Het CDA wil het fietsverbod in centrum heroverwegen zodat het centrum 
toegankelijker wordt. Ter verlevendiging en versterking van het dorpscentrum, op de locatie ‘Het 
Kruispunt’ pleit het CDA Voorschoten voor een multifunctionele accommodatie, geschikt voor heel 
veel verenigingen. Daarnaast moet deze accommodatie ook geschikt zijn voor gemeentelijke 
faciliteiten, balies voor banken, politiepost, ZZP-ers, een internetlocatie met vergaderruimte en 
flexibele werkplekken.  
Voorschoten kent veel monumenten. Een goede balans van een veelheid aan historische 
monumenten en nieuwe woningbouw is belangrijk. Monumenten vragen van eigenaren hoge 
herstel- en onderhoudskosten. De gemeente helpt eigenaren om de juiste subsidie te vinden om hen 
hierin zoveel mogelijk te ondersteunen. Zo proberen we ons beschermd en historische dorpsgezicht 
te behouden.  
 

Sterke wijken – activiteiten dichtbij de bewoners in hun eigen wijk 
Leven in Voorschoten is meer dan alleen het centrum. Wij willen dat de wijkcentra versterkt worden.  

Hierbij pleiten wij voor investeren in de wijken. Dit doen wij mede door mogelijkheden te creëren 
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voor repetitieruimte voor culturele verenigingen, stimuleren van nieuwe activiteiten voor kinderen 

en senioren aangevuld met cursussen. Wat het CDA Voorschoten betreft hoort dit dichtbij de 

bewoners in hun eigen wijk.  

Sterke economie in Voorschoten, ruimte en steun voor bedrijven en verenigingen 
Het CDA is trots op de Voorschotense ondernemers. Onze ondernemers zijn belangrijk. De gemeente 

moet met hen en voor hen werken. Niet alles kan, maar waar het kan: moet de ondernemer ruimte 

krijgen. Daar waar mogelijk is willen wij dat de gemeente haar beste beentje voortzet om vestiging 

van winkels in winkelcentra en bedrijvigheid op industriepanden stimuleert. Ook willen wij aansturen 

op een divers en geconcentreerd aanbod in het centrum en de andere winkelcentra volgens de 

economische visie Leidse regio. 

Corona heeft onze ondernemers zwaar getroffen. Het CDA pleit voor het voortzetten van de Corona 

steunmaatregelen voor ondernemers, buurtcentra en vereniging. Ondersteuning voor getroffen 

noodlijdende ondernemers en een tegemoetkoming voor de verenigingen en buurtcentra voor het 

voldoen van huur verplichtingen. Wanneer het toch nog nodig blijkt in een nieuwe crisissituatie, 

willen wij snel maatregelen voor ondernemers, buurtcentra en verenigingen treffen. 
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2. Veilig, transparant en betrouwbaar  
CDA Voorschoten wil met haar inzet zorgen dat de gemeente veiligheid, bescherming en 

duidelijkheid biedt, zodat we zonder zorgen met elkaar en in vrijheid kunnen samenleven. Dat 

inwoners en ondernemers respectvol en waardig worden benaderd, met eerlijke kansen op basis van 

heldere wetgeving, grenzen en regels.  

Dat betekent dat we willen dat de overheid verder kijkt dan het belang van het individu of groep, 

maar er toch ook rekening mee houd. Die inzicht geeft in wat zij doet en betrouwbaar is in haar 

handelen. 

Waar heeft CDA Voorschoten zich de afgelopen tijd voor ingezet? 

• Meer BOA’s en wijkagenten; een zachte, onbewapende hand van de BOA die respectvol 

richting geeft en binnen een groter deel van de dag actief zijn in Voorschoten. Tegelijkertijd 

willen we dat er meer en beter opgeleide wijkagenten in ons dorp actief zijn. We denken dat 

met die keuze ons dorp veiliger en beter beschermd is. Zacht wanneer het kan, hard als het 

nodig is; 

• De rioolheffing meer rechtvaardig te verdelen om enerzijds de kosten bij de eigenaren te 

leggen en anderzijds de hierdoor beschikbaar komende gelden te sparen voor toekomstige 

investeringen in het verbeteren van het riool en de onderhoudskosten daarvan; 

• Regels en eisen verminderen voor ondernemers om ruimte te geven voor ondernemerschap; 

• Een eigen ambtenarenkorps, die efficiënt en doelgericht kan werken; 

• Behoud in gemeente handen van het ambachts- en baljuwhuis; toen dit niet mogelijk was: 

het voorkomen dat de gemeente dit pand ondoordacht verkoopt met onwenselijke 

functiewijzigingen of zelfs sloop waardoor het voor ons allemaal verloren gaat als pareltje op 

de Voorstraat; 

• Concrete milieu doelen stellen, waaronder m.b.t. bomen, oplaadpunten etc.; 

• Op goede en volledige informatievoorziening door het college richting raad en inwoners; 

• Transparante besluitvorming en gedegen planning infrastructuur, zodat projecten als het 

vervangen van de Valkenwegbruggen niet onnodig vertraging op loopt of meerkosten door 

het gebrek aan onderzoek vooraf of planning. Meerkosten moeten goed en onderbouwd 

uitlegbaar zijn in het belang van de Voorschotense samenleving; 

De WMO en Jeugd zorgondersteuning moet meer gericht zijn op flexibele, doelgerichte 

invulling van de hulpvraag en zorgbehoefte en het voorkomen van een onnodige claim 

cultuur op noodzorg. 

 

Wat kun je van CDA Voorschoten verwachten? 

 

Toegankelijk en betrouwbaar 

Toegankelijke en betrouwbaar -  digitaal én live toegankelijk met duidelijke taal 
De gemeente is er voor alle Voorschotenaren. Dat betekent toegankelijkheid zowel in publieke 
gebouwen als digitaal. Het gemeentehuis hoort toegankelijk te zijn. Niet alles moet verplicht digitaal 
zijn, want niet iedereen kán digitaal meekomen. Dienstverlening aan burgers moet toegankelijker zijn 
zonder bijvoorbeeld eerst verplicht digitaal een afspraak te moeten maken. Het op tijd informeren 
van burgers met begrijpelijke taal is een taak van de gemeente. Wij willen dat de gemeente 
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communiceert in heldere (niet-ambtelijke) taal. Duidelijke communicatie betekent ook dat de 
gemeente niet alleen digital (via de gemeenteapp), maar ook via traditionele middelen zoals de 
advertentie in de lokale krant zich laat horen. Het CDA vindt dat de bekende ‘gemeentepagina’ 
opnieuw en structureel moet worden ingevoerd 
 

Toegankelijk en betrouwbaar - actief met en voor burgers en bedrijven in Voorschoten 
Voor iedereen en waar nodig treffen we voorzieningen, bijvoorbeeld voor de toenemende groep van 
doven en slechthorenden verbetering van de ondertiteling van de vergaderingen van de 
gemeenteraad en commissies. Die toegankelijkheid gaat wat het CDA Voorschoten betreft nog 
verder. Bij initiatieven vanuit de samenleving verwachten wij dat de gemeente actief meedenkt met 
de burgers en bedrijven in Voorschoten; De gemeente kan nagaan hoe het initiatief gerealiseerd kan 
worden. Zeker waar de gemeente nodig is voor een vergunning, door een bijdrage in de kosten of 
omdat wijzigingen in het beleid of bestemmingsplanningen. De gemeente moet hierin meedenken. 
Daar waar het mis gaat moet er ruimte blijven om problemen zelf op te lossen in plaats van meteen 
te vullen met regels en verordeningen.  
Juist voor een goede samenwerkingen tussen inwoners en gemeente is een duidelijke taakverdeling 
noodzakelijk. We vragen van de gemeente duidelijk en eerlijke verwachtingen te scheppen. Wees 
helder of er iets gedaan wordt met een plan of niet.  
 

Toegankelijk en betrouwbaar - Ambtenaren en college voelen zich verbonden met Voorschoten 
“Je werkt niet voor Voorschoten, je bent Voorschoten”. Ambtenaren en college dienen verbonden te 
zijn met Voorschotenaren. Wij vinden het belangrijk dat ambtenaren bij de gemeente het dorp goed 
kennen. Ambtenaren, raadsleden en bestuurders moeten daarom bij de start het dorp goed leren 
kennen door een kennismakingsweek. Daardoor weten verenigingen, burgers en ondernemers de 
gemeente en ambtenaren goed te vinden (en omgekeerd!).   
 

Toegankelijk en betrouwbaar – Ruimte voor discussie en ideeën  
Er is ruimte voor discussie en ideeën. Dat is waarom het CDA pleit voor een ‘Recht om uit te dagen’ 
(right to challenge). Hiermee krijgen inwoners het recht om bij de gemeente een alternatief voorstel 
in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente. Met het instellen van 
extra ondersteuning van de lokale ombudspersoon wil het CDA burgers vroegtijdig de mogelijkheid 
geven om lokale problemen in het (uitvoerende) gemeentelijk beleid, die in hun ogen onrechtvaardig 
zijn, kunnen aankaarten en beïnvloeden.  
 

Verkeer en bereikbaarheid 

Voorschoten moet bereikbaar zijn.  
Dat betekent dat de gemeente de burgers zo goed mogelijk moet bereiken als er 
verkeerswerkzaamheden zijn door deze vroeg en breed aan te kondigen. Wij willen voorkomen dat 
kinderen en gezinnen door omleidingen bij werkzaamheden over drukke wegen zich moeten 
begeven en dat bedrijven onbereikbaar zijn. De bereikbaarheid geldt wat ons betreft ook voor 
ondernemers. Hun bedrijf moet bereikbaar blijven. Bij werkzaamheden tussen wijken (zoals recent 
bij de Valkeweg en de Leidseweg) willen wij dat de wegen altijd goed bereikbaar zijn voor fietsers en 
voetgangers. Dat geldt ook voor het verkeersknelpunt Lammenschans/Voorschoterweg. Dit moet zo 
snel mogelijk opgelost worden. Het CDA zet in op het beperken van de overlast van 
verkeerswerkzaamheden door aan de hand van verkeerstellingen een voorspelling te maken van de 
verwachte overlast van de werkzaamheden. Hierdoor zijn werkzaamheden te plannen en is het 
mogelijk overlast voor de lokale bewoners en de mensen die van de straat gebruik maken te 
verminderen.  



CDA Voorschoten verkiezingsprogramma 2022-2026 

 12 

 

Het verkeer moet veilig zijn 
Het CDA Voorschoten pleit voor het verbeteren van de veiligheid van fietspaden door onderhoud en 

waar mogelijk verbreden bij groot onderhoud. Daarnaast willen we zorgen voor veilige schoolroutes 

en inzetten op de verbetering van “Zoen en zoeflocaties”. In delen van Bijdorp en de Vlietwijk is de 

stoep verdwenen. Dat zorgt voor problemen bij ouderen en jeugd in deze wijken. Wij willen dat 

samen met de wijk oplossen zodat ook de wijken veilig zijn.  Als het moet komt de stoep weer terug.  

 

Veiligheid 
 

Veiligheid, samen met de politie 
Voorschoten is een veilige gemeente en dat willen wij zo houden. Wij willen dat Voorschoten meer 
wijkagenten krijgt. De regels van de Nationale Politie zijn kraakhelder: per 5.000 inwoners hoort een 
gemeente één wijkagent te hebben. Op basis daarvan hoort onze gemeente 5 wijkagenten te 
hebben. We hebben er maar drie. Onze gemeente heeft dus recht op twee extra wijkagenten. Wij 
willen dat die twee extra agenten er zo snel mogelijk komen. Daarnaast vinden wij dat onze 
gemeente een volwaardige eigen politiepost verdient. Wij vinden het niet goed dat politie op afstand 
is komen te staan. De politie moet dichtbij mensen staan en in de wijken te vinden zijn. Daar hoort 
een duidelijke aanwezige en toegankelijke politiepost bij. Wij willen dat de burgemeester zich hier 
voor inzet binnen de veiligheidsregio.  Voor het einde van de volgende raadsperiode hoort 
Voorschoten een eigen post te hebben.  
 

Veiligheid, samen met de brandweer 
Onze brandweerpost in Voorschoten wordt bemand door een fantastisch korps van vrijwilligers. Ook 
de brandweervrijwilligers verdienen onze steun. Helaas is de beschikbaarheid daarvan tijdens 
kantooruren regelmatig beperkt. Wij pleiten voor een betere beschikbaarheid van nieuwe 
mensen/vrijwilligers voor de brandweerpost komt. Wij denken aan hulp van de gemeente bij het 
actiever werven van nieuwe leden onder de Voorschotense bevolking.  
Bij een uitplaatsing van het Uitvoerend bedrijf willen wij dit combineren met een nieuwe 
brandweerpost op één gezamenlijke locatie midden in het dorp. Dit om inzetbaarheid en ruimte 
optimaal te benutten. Beide organisaties hebben momenteel naast kantoorruimtes, een kantine ook 
een werkplaats die beide op ander momenten gebruiken. Een gezamenlijke pand met gedeelde 
voorzieningen zou naast kostenbesparing ook een betere bezetting, continuïteit en andere 
optimalisatie kansen opleveren. 
Het CDA is trots op de brandweer en pleit ook voor ondersteuning vanuit de gemeente voor het 
Voorschotense brandweermuseum zodat ook de historie hiervan bewaard blijft.   
 

Harde aanpak vandalisme, drugsoverlast, druksgebruik en vuurwerkoverlast 
Ook onze gemeente kent vandalisme en drugsoverlast. Vandalisme pakken we aan. Als daders jong 
zijn, willen we ook dat ouders worden aangesproken. Ook drugsoverlast en drugsgebruik heeft 
aandacht nodig. Op Koninginnedag 2020 rolde de politie in Voorschoten een drugslab op en ook in 
parken (zoals bijvoorbeeld het Berkhoutpark) is toenemende overlast van (drugs)drugsgebruik. 
Vooral het gebruik van drugs door jongeren willen wij hard aanpakken. Net als bij vandalisme vinden 
we dat bij drugsgebruik onder jonge gebruikers ook altijd een gesprek met ouders moet 
plaatsvinden. Vuurwerk is een mooie traditie en het CDA is geen voorstander van een totaal 
vuurwerkverbod. Wij willen wel overlast voorkomen.  
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Wij willen een harde aanpak van drugsoverlas, gebruik en vuurwerkoverlast:  

• Terugkeer van een volwaardige politiepost 

• Extra inzet van en meer en beter opgeleide wijkagenten en actieve BOA’s in ons dorp  

• In het najaar wil het CDA dat de politie extra patrouilleert in Voorschoten en optreedt tegen 
vuurwerkoverlast. 

• Met Oudjaar stellen wij Vuurwerkvrije zones in rondom verzorgingshuizen. 
 

Veilige opgeruimde speeltuinen 
Voorschoten kent veel speeltuintjes. We zien daar soms vandalisme of glas op plekken waar jongere 
kinderen spelen. Wij willen dat de gemeente meer toeziet dat speeltuinen veilig zijn én blijven.  
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3. Iedereen doet mee in Voorschoten: samen bereiken we meer.  
We leven in Voorschoten met elkaar. Dat doe je met bijvoorbeeld je partner, met of zonder kinderen, 

met je familie, vrienden, collega’s of met de mensen in je straat of buurt. Je kunt het niet alleen. 

Door samen te leven met andere creëren je verbondenheid met en verantwoordelijkheid voor de 

mensen om je heen. Ongeacht leeftijd, geslacht, gender, geloof, herkomst of afkomst.  

CDA Voorschoten wil dat de gemeente Voorschoten zich daarom inzet voor onze samenleving en 

mensen de mogelijkheid bieden om zich met elkaar te verbinden.  Waar mensen kunnen (op)groeien 

en ontwikkelen. Waar we weten dat we niet alleen staan in het leven.  

Anderzijds wil CDA Voorschoten ook dat iedereen actief meedoet aan het verbinden en (laten) 

meedoen van anderen in ons dorp.  In ons dorp vinden wij actieve vrijwilligers en medemensen, die 

bijdragen aan de opbouw en instandhouding van onze hechte samenleving. Daarin zijn er, naast het 

vangnet van de gemeente, altijd familieleden, vrienden, teamgenoten, klasgenoten of buren en je 

staat nooit alleen! 

Waar heeft CDA Voorschoten zich de afgelopen tijd voor ingezet? 

• Het behoud van de bijstandsuitkering, die Voorschotense getroffenen door de toeslagen 

affaire kregen, en niet verrekenen met andere gemeentelijke uitkeringen;  

• De opvang van alleenstaande vluchtelingkinderen, zodat zij weer een plek krijgen om hun 

leven weer vorm te geven; 

• Het betrekken van expats bij de Voorschotense samenleving, door intensief contact te 

onderhouden met onder andere de British School;  

• Het verbeteren en ondersteunen van taalvaardigheid, want als je de taal slecht spreekt, kun 

je niet goed met de mensen om je heen communiceren en kun je niet meedoen; 

• Hulp bij schuld, door de achterliggende oorzaak van het ontstaan van schulden te bestrijden, 

ondersteuning bij het zelfstandig er uit komen; 

• Lokale Corona steunmaatregelen voor verenigingen en ondernemers, maar ook zorgen dat er 

maatregelen zijn die ondernemers helpen om weer op te starten nadat de door de hogere 

overheid opgelegde beperkingen opgeheven worden en lokaal kopen te bevorderen.  

• Het beschikbaar maken van trainingen in het kader van Puber-Ouder burnout preventie, om 

situaties te voorkomen van een burn-out bij de ouder, maar ook het afglijden van uw puber 

zodat hij of zij in de toekomst niet (ongewild) in jeugdhulptrajecten beland; 

• Leerwerkplekken, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als Voorschoten als geheel;   

• Het verbeteren van het aanbod aan voor- en naschoolse opvang door meer (lokale) 

ondernemers en verenigingen erbij te betrekken; 
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Wat kan je van CDA Voorschoten verwachten? 

 
Een Voorschoten dat uitnodigt 
 

Een Voorschoten dat uitnodigt - in het openbaar gebied en bij ontmoeten 
Zo pleiten wij voor het toegankelijk maken van het openbaar gebied door het aanpakken van slechte 
bestrating en overhangend groen. Bij de aanpak hiervan willen we commissie Toegankelijk een rol 
geven. We willen mogelijkheden voor ontmoeten in het openbaar gebied bieden, zowel in het 
centrum als in de wijken. De doelgroep van tieners betrekken we bij de gastvrijheid van Voorschoten 
door hen verantwoordelijkheid te geven bij bijvoorbeeld de organisatie van evenementen in 
Voorschoten. Ook willen wij de mogelijkheid creëren om in aangewezen openbaar water te kunnen 
zwemmen en staan wij voor een goede spreiding van speelvoorzieningen voor diverse 
leeftijdscategorieën over de wijken. 
 

Een Voorschoten dat uitnodigt om mee te doen - Vluchtelingen welkom in Voorschoten 
Al eerder heeft Voorschoten zich ingezet om vluchtelingen op te vangen toen de nood het hoogst 
was. Op die manier krijgen ook zij weer een plek om hun leven weer vorm te geven. Dat is zo en dat 
hoort ook zo in onze ogen. Voorschoten blijft een welkome gemeente voor vluchtelingen.  
Als er een beroep gedaan wordt door het Rijk voor opvang, zal Voorschoten daar wat ons betreft 
gehoor aan geven. We trekken daarbij gezamenlijk op in de regio. Wij vinden het belangrijk dat bij 
opvang, we dat naar draagvlak in de samenleving doen en ook voor de opvangmogelijkheden een 
beroep kunnen doen op ondersteuning vanuit het Rijk. Samen kunnen we immers meer.  
Wij vinden het ook belangrijk om vluchtelingen te ondersteunen bij hun taalvaardigheid en 
taalvaardigheid projecten in het (voorschoolse) onderwijs. Immers als je de taal slecht spreekt, kun je 
niet goed met de mensen om je heen communiceren en doe je niet mee. Iedereen moet mee kunnen 
doen. 
 

Met sterke verenigingen en onmisbare vrijwilligers 
Wij vinden dat de gemeente een kerntaak heeft om verenigingen te stimuleren en te faciliteren. 
Sport en de activiteiten van cultuurverenigingen verbroederen en helpen bij solidariteit en 
gemeenschapszin. We zijn trots op ons bruisende verenigingsleven en willen dat dat ook zo bruisend 
blijft. We pleiten dan ook voor één vast aanspreekpunt binnen de gemeente voor verenigingen en 
maatschappelijke organisaties. Voor direct contact binnen kantooruren en ondersteuning bij het 
organiseren en aanvragen van vergunningen van evenementen, subsidies, huisvesting, etc.  
Wij verwachten van de gemeente voor verenigingen dat zij actief bijdraagt in de lasten en het 
onderhoud van de accommodatie. Zodat verenigingen en maatschappelijke organisaties na Corona 
weer kunnen opbloeien en nieuwe leden kunnen ontvangen. Wij zijn geen voorstander van 
marktconforme tarieven voor verenigingen.  
De vrijwilligers die maatschappelijke initiatieven en activiteiten organiseren zijn onmisbaar en 
verdienen een blijk van waardering;  
 

Buitenschoolse activiteiten, ondersteuning voor het Repair Café en de marktplaats  
Ook buitenschoolse (zomer) activiteiten, net als sport verbroederen en kweken solidariteit. Als CDA-
ers zijn wij daarnaast van mening dat leren en ontwikkelen 365 dagen in het jaar plaats vindt. 
Daarom ontwikkelen scholen onder andere buitenschoolse (zomer) activiteiten. Wij hebben ons de 
afgelopen periode daarom ingezet dat de gemeente hierin actief bijdraagt, mogelijkheden creëert en 
toestemming toe geeft. 
Het CDA vindt het Repair Café in Voorschoten zeer belangrijk. Het vervult niet alleen een belangrijke 
maatschappelijke maar heeft ook een circulaire functie. Daarom willen wij dat de gemeente het 
Repair Café actief ondersteunt. Ook willen wij dat de organisatie van een jaarlijkse marktplaats (zoals 
de “Beursvloer Voorschoten”) voor verenigingen blijft. Daar kunnen de in Voorschoten actieve 
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verenigingen, organisaties en ondernemers zich aan elkaar presenteren en elkaar vinden om kennis 
en diensten uit te kunnen wisselen; 
 

Aandacht voor accommodaties met structurele afspraken over gebruik  
Wij rekenen er op dat de gemeente er voor zorgt dat er voldoende (multifunctionele) 
accommodaties beschikbaar zijn voor verenigingen, zonder dat zij de zelfstandigheid van 
verenigingen tekort doet of de beleidsregie overneemt. 
De gemeente zorgt dat er goede afspraken op papier komen over meerjarig gebruik van grond en 
gebouwen met verenigingen. Waarbij het streven is zaken mogelijk te maken, zonder advocaten, 
voor verenigingen en organisaties omdat dit in het belang van het dorp en gemeenschap is. Zoals de 
IJsclub voorschoten en de buurthuizen. Tevens dienen er goede afspraken gemaakt te worden voor 
een gebruiksduur die recht doet aan de daaraan gekoppelde investeringen. 
Veel verenigingen hebben last van steeds veranderende subsidiestructuren of veranderende eisen. 
Wij pleiten daarom voor rust voor verenigingen en buurthuizen. Wij willen langdurige structurele 
afspraken met hen. Die stabiliteit helpt verenigingen zoals Drumfanfare Laurentius, Harmonie 
Voorschoten, de zangkoren en de Toneelvereniging.  
 

Cultuur voor Voorschoten, ondersteuning van de gemeente  
Voorschoten kent een mooie traditie van cultuur in de brede zin van het woord. Wij vinden dat 
cultuur een publiek goed is waar de gemeente een belangrijke taak heeft. De gemeente moet de 
Cultuurfabriek, kunstenaars en cultuurverenigingen helpen en ondersteunen waar het kan en nodig 
is. Het is dan ook goed om de Cultuurprijs weer nieuw leven in te blazen. Daarnaast is het wenselijk 
culturele activiteiten onder jongeren te bevorderen zoals lezen, muziek en toneel door middel van 
binnen- en buitenschoolse activiteiten.  
Het ambachts- en baljuwhuis is van de gemeenschap en moet, ongeacht de eigenaar van dit pand, 
voor de gemeenschap beschikbaar blijven. Wij willen dat de gemeente toezicht houdt dat het legaat 
gerespecteerd wordt en dat de publieke functie van het ambachts- en baljuwhuis behouden blijft. Op 
die manier wordt voorkomen dat het huis verloren gaat als parel op de Voorstraat. Ook de 
huisvesting van de Voorschotense Kunstenaarskring vinden wij belangrijk. Zij moeten een goede 
ruimte hebben voor hun activiteiten.  

 

Sport in Voorschoten 

Een centrale plek voor het sport- en preventieakkoord én sporten in parken 
Het CDA hecht waarde aan sport. Het sportakkoord en het preventieakkoord krijgt voor het CDA een 
centrale plek in ons beleid.  We vinden het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al kunnen 
sporten. Jong geleerd is oud gedaan. Daarom willen we de jeugd kennis laten maken met sport en 
cultuur door middel van activiteiten in de vakanties en kennismakingsprogramma’s. De gemeente 
heeft hier een belangrijke taak.  
De parken in Voorschoten worden steeds meer gebruikt voor buitenactiviteiten. Het CDA moedigt dit 
aan en wil de parken onderhouden en bewoners de kans bieden ze intensiever benutten voor 
buitenactiviteiten, zoals fitness en sporten. 
Wij staan voor een Sportcafé, waar ondernemers, sportverenigingen en gemeente bij elkaar komen;   
 

Gecombineerde sportlocaties in Voorschoten 
Het CDA wil de sportfuncties concentreren op sportpark Adegeest. Zwembad het Wedde is belangrijk 
voor Voorschoten. Het CDA staat pal voor een levendig zwembad, ook voor volgende generaties. 
Daarom willen wij onderzoek doen naar een combinatie tussen zwembad met een nieuwe sporthal 
op diezelfde locatie. Het CDA wil de oude locatie van de sporthal dan gebruiken voor woningbouw.  
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De ijsclub wil het CDA helpen bij hun plannen in het verbreden van haar activiteiten met bijvoorbeeld 

een skeelerbaan. Als een verplaatsing van de ijsbaan daaraan kan bijdragen is het CDA daar 

voorstander van.  
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4. Toekomstbestendig en circulair denken én doen.  
Wij willen de wereld om ons heen verstandig gebruiken, hergebruiken, in stand houden of 

verbeteren. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en alle anderen die na ons komen. 

We zien de wereld niet als ons eigendom, waarmee we kunnen doen wat we willen, maar willen er 

goed voor zorgen. Dat noemen we rentmeesterschap.  

Dat betekent dat we niet altijd gaan voor de kortetermijnoplossing, maar ook proberen na te denken 

wat beslissingen betekenen voor onze samenleving over 5, 10 of 40 jaar. We willen een samenleving 

bereiken die beter is voor iedereen. Een wereld die we met een gerust hart kunnen nalaten aan de 

volgende generatie.  

Dat betekent dat wij aandacht hebben voor duurzaamheidsmaatregelen. We gaan vergrijzing tegen 

en geven jongeren een kans op onze woningmarkt en bouwen woningen bij om de voorzieningen op 

peil te kunnen houden. Bij het bouwen houden we wel het open en groene karakter van Voorschoten 

in het oog. 

Waar heeft CDA Voorschoten zich de afgelopen tijd voor ingezet? 

• Het ondersteunen en nemen van inspirerende en motiverende maatregelen binnen de 

gemeentelijke organisatie, maar ook naar ondernemers en inwoners toe op het gebied van 

energie, klimaat en milieu, in het kader van “goed voorbeeld doet volgen”. Onder andere het 

voorkomen van leges op zonnepanelen en een energiescan uitvoeren om energie verbruik 

van de eigen organisatie te verbeteren en het uitvoeren van milieuvriendelijk bermbeleid; 

• Het stimuleren en faciliteren van woningbouw, zoals op het Arsenaal-Segaarterrein, bij Huize 

Bijdorp, aan de Leidseweg en achter het nieuwe Bondsgebouw; 

• Het geven van voorlichting over hout-stook, de schadelijke effecten op de omgeving en de 

kwaliteit van leven van mensen; 

• Verbeteren kwaliteit oppervlaktewater om stank te voorkomen, biodiversiteit te vergroten 

en de groen/blauwe beleving van ons dorp te versterken; 

• Beschermen, in standhouden en vitaliseren van monumentale bomen in Voorschoten 

waaronder die op het Arsenaalterrein. 

• Vergroten aantal bomen door meer bomen te planten in bestaande wijken en (toekomstige) 

nieuwbouw wijken; 

• De toewijzing en realisatie van (sociale) koop- en huurwoningen voor jongeren en ouderen.  

• Het sociale leven in Voorschoten verjongen door het organiseren van meer op jongeren 

gerichte activiteiten, naast sport, zoals bijv. op dansclubs, in buurthuizen, muziekclubs, 

kerken enz.  

Wat kun je van CDA Voorschoten verwachten? 

 

CO2-vriendelijk vervoer en een CO2-vriendelijke gemeente 

Verhoging duurzaamheidscriteria aanbestedingen gemeente, aanpak wagenpark  
Wij verwachten een verhoging van duurzaamheid bij gemeentelijke (inkoop)activiteiten. De 
gemeente besteedt nu 10% van haar inkoop volume aan op basis van sociaal en duurzaam inkopen 
en circulaire aankopen. Maatschappelijke gunningscriteria bij aanbestedingen voor duurzaamheid, 



CDA Voorschoten verkiezingsprogramma 2022-2026 

 19 

socialiteit en circulariteit wordt verhoogd naar 20% (in plaats van de huidige 5-10). Op deze manier 
krijgen duurzame ondernemers meer kansen en gaat de overgang geleidelijk. 
De gemeente moet het goede voorbeeld geven.  Dat is waarom we inzetten op duurzame publieke 
(en semipublieke) voertuigen voor het gemeentelijk wagenpark; Bij vervanging van voertuigen van 
het gemeentelijke wagenpark wordt CO2 vrij de norm. Bij de vervanging van de lokale cirkelbus helpt 
de gemeente dat deze CO2-vrij de norm wordt. Wanneer nodig zal de gemeente garant staan voor 
financiering van de aanschaf van een nieuw klimaatvriendelijk voertuig.  
 

Verhoging oplaadpunten auto’s, verbetering fietspaden en zonnepanelen op fietsenstallingen 
Het is belangrijk om elektrische voer- en vaartuigen te stimuleren. Dat kan door het aanleggen van 
een laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Het aantal openbare oplaadpunten voor auto’s willen 
we in vier jaar verdubbelen. Het zorgen voor een elektrische laadinfrastructuur voor plezierboten in 
de jachthavens moet voor het einde van de nieuwe raadsperiode gerealiseerd zijn door de 
gemeente.  
Het meest milieuvriendelijke vervoersmiddel is wel de fiets. In Voorschoten zetten we de fiets op één 
en verbeteren we de fietspaden waar nodig. Ook openbare fietsenstallingen gaan wij waar mogelijk 
bedekken met zonnepanelen met daarin tevens elektrische laadpalen voor het opladen van fietsers 
en scooters op openbare en toeristische plekken. Als er lokale initiatieven hiervoor zijn, willen wij die 
ondersteunen.   
 
Biodiversiteit bevorderen en betere waterkwaliteit 

Omkeren verstening, campagnes waterverspilling, regentonnen 
Om de biodiversiteit te bevorderen en te zorgen voor een betere waterkwaliteit ziet het CDA veel 
mogelijkheden. Zo willen wij de verstening omkeren om wateroverlast en hittestress te voorkomen. 
Een jaarlijkse prijs voor de meest vergroende tuin van Voorschoten gaat hierbij helpen. Om 
waterverspilling te voorkomen willen wij dat er campagnes worden opgezet van de 
drinkwaterbedrijven en andere organisaties; Wij pleiten voor drinkwaterpalen in de gemeentelijke 
parken en voor een verbeterde opvang, hergebruik en afvoer van water in huishoudens. Een 
regenton beschikbaar stellen is hier onderdeel van. Wij pleiten voor het voortzetten van de aanleg 
van een gescheiden rioolstelsel bij vervanging. 
 

Biodiversiteit en water rondom nieuwbouwprojecten 
Bij nieuwbouwprojecten vragen wij aandacht voor de opvang, hergebruik en afvoer van water en 
rekening te houden met extreem weer en overstroming door het vergroten van de afvoercapaciteit 
van het riool in Vlietwijk en Noord-Hofland.  
Door een aangepast zaai- en maaibeleid en ruimte voor natuurvriendelijk groen en waterafvoer bij 
nieuwbouw verbeteren we de biodiversiteit in Voorschoten.  Ook pleiten wij voor aandacht voor 
bomen en voor schone lucht door bijvoorbeeld het laten sponsoren van extra bomen in het 
openbaar gebied.  
 

Een boom bij iedere geboorte.  

Jong geleerd is oud gedaan. Bij aangifte van een geboorte in Voorschoten, krijgt de nieuwe 

Voorschotenaar een ‘geboorteboom’ van de Voorschotense gemeenschap.  

Energieneutraal woningen bouwen 

Aandacht voor CO2 neutraliteit bij bouwen 
Voorschoten streeft stapsgewijs naar CO2 neutraliteit. Zo kunnen we garanderen dat we schone 
energie gebruiken zonder afhankelijk te zijn van initiatieven of verplichtingen uit de regio. Dan is het 
goed dat we bij renovatie en nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen aandacht schenken aan het 
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nemen van energiemaatregelen. Ook is het belangrijk dat de gemeente ondersteuning biedt bij de 
opzet van energie coöperaties in Voorschoten. Er wordt een revolverend fonds ingesteld om 
opstartkosten voor zonne-energie (stroom en water) voor coöperaties te verlagen. Het door de 
coöperatie geleende geld kan dan in de tijd terugbetaald en ingezet worden voor andere op te zetten 
coöperaties. Zo bereiken we een vliegwieleffect.  
Wij willen harde afspraken maken met woningcorporaties over verduurzaming sociale woningbouw. 
Binnen vier jaar moeten hierin wat ons betreft grote stappen gezet kunnen worden. Als er landelijke 
of provinciale subsidies beschikbaar zijn, maken we daarvan gebruik. Wij willen in Voorschoten 
woningen bouwen die passen in het open en groene karakter van Voorschoten. Bij 
woningbouwplannen zoeken we vroeg het overleg met de wijk. Wat ons betreft wordt er niet hoger 
dan 6 bouwlagen gebouwd.  We willen dat de gemeente (sport)verenigingen bij de verduurzaming 
van hun accommodatie actief gaat informeren over regelingen en subsidies; 
 

Terugdringing wachtlijsten, woningen voor jongeren, ouderen en uitbreiding huurwoningen 
Bij nieuwe woningen geven we prioriteit voor een onderdeel van nieuwe plannen voor jongeren en 
starters van betaalbare woningen. Daarnaast willen we dat er nieuwbouwwoningen komen nabij de 
winkelcentra voor ouderen, die aangepast zijn op hun behoefte en levensfase, zodat er 
woningruimte komt voor doorstroming op de Voorschotense woningmarkt.  
Door een bijdrage te leveren aan het oplossen van het woningtekort en doorstroming te bevorderen 
kan Voorschoten wachtlijsten terugdringen. Zo zijn er grote wachtlijsten voor sociale huurwoningen. 
Wij vinden dat dat Voorschoten een inhaalslag moet maken en meer sociale huurwoningen moet 
bouwen dan zij nu doet. De voorraad sociale huurwoningen moet ambitieus uitgebreid worden   
Ook pleiten wij voor het ontwikkelen van het stationsgebied met woningbouw en mogelijk 
kantoorruimtes. 
Door het verplaatsen van functies naar elders in Voorschoten zoals de locaties Sporthal De 
Vliethorst/gemeentewerf en het Cultureel Centrum kunnen er nieuwe locaties ontstaan waar we 
woningen kunnen realiseren.  
Een huis is geen gokgoed. Huizen zijn om in te wonen, niet om mee te speculeren. Voor woningen die 
verkocht worden in Voorschoten geldt een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding.  
 
Energieneutraal wonen en leven 

Verlenging stimulans gemeente voor verduurzaming 
Voorschoten digitaliseert en maakt optimaal gebruik van nieuwe technieken en mogelijkheden om 
CO2 uitstoot te beperken, stimuleert hybride en thuiswerken, de inhuur van plaatselijke 
ondernemers en ZZP-ers en de aanleg van glasvezel en beste WIFI netwerk in Voorschoten. Met 
voorlichting over verduurzamen willen we buurten en inwoners stimuleren om eigen 
verantwoordelijkheid te nemen met verduurzamen van hun directe woonomgeving door het 
aanreiken van informatie. We verlengen de actie voor de energievoucher van €70,-- in 2022 en 2023.  
Om voorlichting rondom duurzaamheid te bevorderen willen wij dat er een duurzaamheidsprijs 
komt. Per twee jaar wordt er een stimuleringsprijs uitgereikt aan een vereniging, burger of 
onderneming voor een idee /uitvoer dat stimulerend werkt op het gebied van duurzaamheid en 
circulariteit. 
 

Voorlichting gezonde voeding en gezond leven 
Ook als gemeente horen we stil te staan bij de bijdrage aan de bestrijding van armoede, gezondheid, 
onderwijs, schoon drinkwater, duurzame energie, minder ongelijkheid en ook bijv. de steun voor Fair 
Trade. De gemeente hoort toekomstbestendig bezig te zijn in de breedste zin van het woord. Dat is 
waarom wij pleiten voor extra aandacht voor de Global Goals van de Verenigde Naties. 
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Een efficiënt en goed proces wonen 
De gemeente denkt en werkt mee bij ontwikkelingen van bouwen en verbouwen  

De leges zijn aantoonbaar kostendekkend en stijgen niet (efficiëntie). Bij bouwplannen is het 

belangrijk de omwonenden te betrekken en in goed overleg de plannen vorm te geven. Bij de 

vergunningverlening gaan wij uit van een “ ja, mits”- mentaliteit. De gemeente moet geen extra 

barrières opwerpen, maar Voorschotenaren de ruimte bieden als dat kan. Ook willen wij bij 

vergunningen een kortere doorlooptijd. Wij willen dat de gemeente burgers hiermee helpt en op een 

zo kort mogelijke periode een antwoord geeft. Burgers hebben recht op een duidelijk en kort 

antwoord.  

 

Voorschoten voorbereid op de nieuwe Omgevingswet 

De nieuwe Omgevingswet is belangrijk en ambitieus. Het gaat om de grootste wetswijziging sinds de 

invoering van de Grondwet. De invoer daarvan zal veel vragen van onze gemeente. Wij willen dat 

Voorschoten zo goed mogelijk is voorbereid op de invoering ervan en dat ook zo goed mogelijk met 

bewoners samen doet.  

We onderzoeken of een intensievere samenwerking met de Omgevingsdienst loont.  

 

Groen moet je doen: afvalbeleid en kringloopgebruik  

Voorlichting en hergebruik afval 
Afvalverwerking en grondstoffenbeleid is een van de kerntaken van onze gemeente. Niemand zit te 
wachten op volle vieze containers. Wij vinden het belangrijk dat ons afval zo goed en zoveel mogelijk 
wordt hergebruikt. We willen daarbij een combinatie van: voorlichting aan onze burgers, een 
splitsing tussen het grondstoffenbeleid en afvalbeleid en het principe dat de vervuiler betaalt. 
Verandering brengt ook kosten met zich mee, maar het CDA is terughoudend voor kostenverhoging 
voor de burger.  
 

Afvalbeleid is duurzaam. Geen verhoging en apart beleid voor hoog- en laagbouw 
Het CDA Voorschoten is een voorstander om uiteindelijk een zo duurzaam mogelijk systeem in te 
voeren mits voldaan is aan de volgende voorwaarden: geen kostenverhoging voor de Voorschotense 
burger, geen onnodige extra containers en langdurige duidelijkheid over de overeenkomst met 
Avalex. We willen een apart afvalbeleid voor hoogbouw. Appartementen kunnen simpelweg geen 
vliko’s hebben zoals reguliere woningen hebben. Wij zijn voorstander van papiercontainers bij 
wooncomplexen. Restafval en gft zou in hoogbouw kunnen gebeuren door afvalzuilen en narekening 
of via na-scheiding. Voor laagbouw vinden wij een eerste stap om vermindering van afval te 
realiseren te zetten door het verminderen van de ophaal frequentie. Wij zijn geen voorstander van 
het op korte termijn vervangen van de huidige groene gft-bakken met een chip. Een verplichte 
nieuwe blauwe container voor papier vinden wij niet nodig. Hiervoor dienen de ondergrondse 
papiercontainers. Deze breiden we waar nodig uit.  
CDA Voorschoten is van mening dat er veel onduidelijkheid is over de toekomst van ons breng 
station Avalex in Wassenaar en onze gemeentelijke afvalverwerking. Wij zijn daarom van mening dat 
het beter is om pas een duidelijke keuze te maken voor verplichte papierbak en eventuele keuze 
invoering van een nieuw duurzaam systeem wanneer we hier een goed beeld van hebben. 
 

Aandacht voor bewustwording afvalverbruik gemeentepagina en scholen 
De gemeente moet inzetten op betere bewustwording burgers. Betere communicatie vanuit de 
gemeente aan burgers moet hieraan bijdragen. Halfjaarlijks hoort op de gemeentepagina een 
overzicht te staan hoe wijken scoren op hun afvalverbruik. De gemeente moet actiever aan de 
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burgers duidelijk maken hoe afval beter gescheiden wordt. Meer bewustzijn zorgt voor groenere en 
bewustere keuzes. Bewustzijn begint op school. We vragen of scholen aandacht besteden aan 
afvalbeleid en wijzen ze op de lesprogramma’s zoals “Doe mee met afval”, “Recycle Valley”. Het is 
aan de scholen zelf om hieraan invulling te geven. 
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 Financiering: onze uitgangspunten 
Het invullen van alle bovengenoemde plannen kost de gemeente geld. Geld dat wij als individuen en 

bedrijven geacht worden op te brengen met het betalen van belasting en leges. Geld kan alleen 

uitgegeven worden als je het hebt of wanneer je ervoor gespaard hebt. Uitgangspunt is daarbij dat 

de begroting plaatsvindt op basis van onderbouwde aannames en kostenberekeningen. 

Wij hebben ons in het verleden helaas met regelmaat moeten inzetten om de gemeentelijke 

financiën op orde te krijgen en te voorkomen dat we een artikel 12 gemeente worden. Dan beslist de 

provincie waar de gemeente Voorschoten ons geld aan moet uitgeven. Wij blijven ons inzetten om 

dat te voorkomen. Daarom blijven wij kritisch op de manier waarop de gemeente haar geld uitgeeft.  

Het betekent ook dat er geen ongelimiteerd budget beschikbaar is voor al onze wensen. We moeten 

hierin keuzes maken en compromissen maken. Keuzes die beïnvloed gaan worden door de wensen 

van andere politieke partijen. Uit die samenwerking volgt ook hoe we een en ander gaan betalen. 

Waarbij we geen schulden gaan maken die we naar toekomstige generaties gaan doorschuiven en 

beslissingen nemen of mee instemmen die in overeenstemming zijn met onze normen, waarden en 

uitgangspunten. 

Voor onze financiële keuzes zijn de volgende uitgangspunten leidend:  

1. Sparen en weerstandsvermogen 

De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze dragen bij 

aan een gezamenlijk Voorschotens doel. We leven niet in de waan van de dag. We zorgen dus ook 

voor voldoende weerstandsvermogen. Waarbij we sparen voor gewenste investeringen. 

 

2. Lage lasten voor de burger 

De lasten van de burger in Voorschoten zijn al hoog. Daar mag de burger wat voor terugverwachten. 

Met gemeentelijk belastinggeld moeten we zuinig omgaan en met extra uitgaven ook. Geld geven we 

pas uit wanneer het binnen is. Extra leningen, een niet-sluitende begroting zijn vaak redenen om 

achteraf de lasten te verhogen. Voor ons staat voorop dat de lasten voor de Voorschotense burger 

niet meer dan trendmatig mogen groeien. Wij willen geen extra verhoging van de lasten voor de 

burger. Soms kunnen we inderdaad ergens extra in investeren, maar dan hoort daarbij ook dat we 

netjes uitleggen waar we dat geld vandaan halen. Extra uitgave betekent voor ons ook voor iets 

anders wat minder uitgeven.  

3. Meepraten op de begroting door de burger, maatschappelijk middenveld en de 

ondernemer.  

De gemeentelijke begroting raakt iedereen in Voorschoten. Daarom vinden wij het belangrijk dat we 

mensen hierbij betrekken. Voordat de begroting in de Raad wordt behandeld, willen wij dat de 

begroting op twee open dorpsavonden wordt besproken. We willen één dorpsavond voor het 

maatschappelijk middenveld en de ondernemers van Voorschoten en één dorpsavond voor de 

burgers van Voorschoten. Raadsleden horen hierbij aanwezig te zijn. Burgers, maatschappelijk 
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middenveld en ondernemers praten zo over de begroting. Uiteindelijk beslist de Raad, maar niet 

voordat de Voorschoten haar mening heeft laten horen.   

 

 

4.  Schuldenreductie 

Onze gemeente heeft een roerige periode achter de rug met haar begroting. Te veel schuld zorgde er 

voor dat Voorschoten onder toezicht van de provincie kwam te staan. Wij vinden het cruciaal dat we 

dat nooit meer laten gebeuren. Dat schendt het vertrouwen van onze dorpsgenoten in de politiek. 

Daarnaast is het belangrijk dat een zelfstandig Voorschoten ook zelf haar eigen broek op kan houden. 

Wij vinden dat het daarom belangrijk dat schulden worden afgebouwd. We laten schulden niet 

oplopen, maar bouwen af. Zo werkt het in ieder huishouden en zo hoort dat ook bij onze gemeente. 

 

5. Transparantie 

Er is niets geheim aan de uitgaven van de gemeente. Om die reden ontvangen inwoners, 

bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het vorige jaar. 

Declaraties van wethouders worden op de gemeentelijke website bekendgemaakt. Op de site 

verwachten wij een duidelijk overzicht te vinden van instellingen die van de gemeentesubsidie 

ontvangen. Daar hoort ook te staan welke taken ze daarvoor uitvoeren. We verwachten dat het 

college de Raad transparant, duidelijk en op tijd informeert.  

6. Grondexploitatie 

De gemeente moet er zijn voor haar inwoners en de belangen van haar inwoners voorop stellen. Het 

bouwen van woningen of het verkopen van grond mag niet bedoeld zijn om de begroting sluitend te 

krijgen. De lokale overheid moet een stabiel financieel beleid voeren en reserveren voor te voorziene 

lasten van onderhoud van de openbare ruimte en nieuwe plannen voor bijvoorbeeld woningbouw of 

accommodaties voor sport. 

7. Goede vakkennis raadsleden 

Onze begroting van Voorschoten is ongeveer 64 mln euro. Wij vinden het belangrijk dat Raadsleden 

dit goed kunnen controleren. Maar financiële controle is ook specialistisch werk. Niet ieder raadslid 

heeft de kennis beschikbaar. Raadsleden moeten daarom de kans krijgen hun kennis op peil te 

hebben en te houden. Alleen zo kunnen ze goed controleren of ons belastinggeld goed wordt 

besteed.  

8. Sterke lokale Rekenkamer  

De doelmatigheid en de rechtmatigheid van de uitgaven van de gemeenten worden jaarlijks 

gecontroleerd door onze lokale rekenkamer. Die controleert onafhankelijk of College en Raad hun 

werk goed doen. Het werk van de Rekenkamer is cruciaal voor een goede begroting en controle 

daarvan. Het is daarom belangrijk dat de lokale rekenkamer daarvoor over voldoende middelen 

beschikt. Het CDA wil daarom dat de Rekenkamer goed haar werk kan blijven doen.  


