
Verkiezingsprogramma 2018 - D66 Voorschoten

Kansen voor
de toekomst

D66 krijgt het voor elkaar



Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek 
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen 
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik 
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ 
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar 
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we 
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar 
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op 
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? 
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog 
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan. 

Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van 
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft 
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst. 
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans op het lokale 
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen.  Kort nadat we de grootste 
progressieve   partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te 
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. 
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en 
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand. 

D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze 
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem 
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezieriger plek maken om 
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan. 
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van 
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een 
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor 
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de 
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische 
overwinning voor D66. 

Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. 
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Voorwoord lijsttrekker

Voorschoten is een gezellig en groen dorp, midden 
in de drukke Randstad. Het historische centrum 
biedt kansen voor economische groei. Het bruisende 
verenigingsleven zorgt voor maatschappelijk cohesie. 
Dankzij goed onderwijs en goede zorg heeft iedereen 
de kans om mee te komen in onze samenleving. 
Kortom, het is goed leven in Voorschoten.

Toch is dit niet vanzelfsprekend voor alle 
Voorschotenaren, nu en in de toekomst. Ons dorp 
staat voor fundamentele uitdagingen. De provincie 
heeft ons onder financieel toezicht geplaatst, waardoor 
bezuinigingen onvermijdelijk zijn. D66 kiest er voor om te bezuinigen op stenen en straten, 
niet op mens en maatschappij. Dat betekent dat we het verenigingsleven van Voorschoten 
bij de bezuinigingen willen ontzien. Ook de bestuurlijke toekomst plaatst ons voor grote 
keuzes. Kunnen we als zelfstandige gemeente de voorzieningen en dienstverlening op pijl 
houden? En als dat niet zo is, hoe richten we die bestuurlijke toekomst dan wel in en met 
wie? Voor D66 is duidelijk dat de toekomst van Voorschoten - al dan niet zelfstandig - in 
de Leidse regio ligt. We zien kansen voor de toekomst en maken onze keuzes vanuit een 
heldere overtuiging:

D66 kiest voor goed onderwijs. Dat is de motor achter kansengelijkheid; dat is de manier 
om iedereen in staat te stellen om zijn of haar dromen te verwezenlijken; dat is de beste 
manier om sociale cohesie te bevorderen.
D66 kiest voor een goed klimaat. Vooral in regionaal verband kunnen we werk maken van 
de energietransitie, terwijl we lokaal het groene karakter van ons dorp beschermen en 
versterken.
D66 kiest voor goed bestuur. De fundamentele keuzes over de bestuurlijke en financiële 
toekomst van Voorschoten maken we samen met de inwoners en ondernemers van ons 
dorp. Als gemeente moeten we zorgen dat we ons eigen huis op orde krijgen.

Samen maken we ons dorp tot wat het is. Dit verkiezingsprogramma is dan ook mede tot stand 
gekomen via gesprekken die wij met inwoners en ondernemers hebben gevoerd. Die 
gesprekken zullen we blijven voeren; u weet immers zelf het beste welke kansen u ziet en 
wilt grijpen. Aan die belofte mag u ons houden.

Adriaan Andringa
Lijsttrekker D66 Voorschoten
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Voorschotense richtingwijzers
D66 maakt haar keuzes aan de hand van vijf richtingwijzers, die richting 
geven aan het denken en de ideevorming binnen de partij.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Mensen zijn vindingrijk en tot veel in staat. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. Initiatieven van inwoners en ondernemers bieden we 
kansen om tot bloei te komen en de ontwikkeling van het individu plaatsen 
we centraal. Mensen weten zelf het best waar ze behoefte aan hebben. 
Daar praat D66 mét Voorschotenaren, in plaats van over hen.

Denk en handel regionaal
We staan voor uitdagingen die we niet alleen kunnen oplossen. Denk 
bijvoorbeeld aan de energietransitie, bereikbaarheid en economische 
innovatie. Dergelijke opgaven kunnen we alleen oppakken, als we bereid 
zijn over gemeentegrenzen heen te kijken. Andere bestuurslagen en 
de buurgemeenten zijn daarin belangrijke partners. Bovendien zijn we 
onderdeel van een grotere wereld. De keuzes die wij maken zijn van invloed 
op de wereld om ons heen. Ook daar heeft D66 oog voor.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. D66 wil dat de gemeente ruimte 
laat voor de verschillen tussen mensen, maar dat iedereen wel gelijke 
kansen krijgt. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor iedereen 
en vinden dat mensen die uitmuntend presteren, daarvoor een beloning 
verdienen. Samen leven doe je echter niet alleen. Binnen de samenleving 
krijg je de kansen om welvarend te worden en dus moeten we welvaart 
ook met elkaar delen in onze samenleving.



Voorschotense richtingwijzers

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
Wij treden de wereld om ons heen tegemoet met respect en mededogen. 
Dat geldt voor mensen en voor onze leefomgeving. De aarde is niet van 
ons en dus geen gebruiksartikel. Voor D66 staat voorop dat we een 
schone, groene en leefbare aarde moeten achterlaten voor toekomstige 
generaties. Dat betekent ook dat de gemeente een voorbeeldrol heeft. We 
moeten zuinig omgaan met onze omgeving, zeker in Voorschoten. Ons 
dorp vormt de verbinding vormt tussen het Groene Hart en het Nationaal 
Park Hollandse Duinen. Dat moeten we beschermen en versterken.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en 
gelijkwaardigheid van ieder individu, ongeacht opvattingen, geloof, afkomst, 
geslacht of seksuele geaardheid of gerichtheid. Dergelijke eigenschappen 
mogen nooit een belemmering vormen om volwaardig en zelfstandig 
mee te komen in onze samenleving. Lichamelijke integriteit, geweldloze 
oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid 
van meningsvorming en -uiting, inclusief respect voor onze democratische 
rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel 
en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van 
onszelf en anderen.



1. Kansen voor iedereen
D66 streeft naar een samenleving waarin ieder mens de vrijheid en de kansen 
heeft om zijn of haar leven zelf in te richten. Wij vertrouwen op de eigen kracht van 
mensen. Dat betekent dat we altijd kijken naar wat mensen zelf kunnen, al dan niet 
met ondersteuning vanuit de eigen omgeving. Sommige mensen hebben extra hulp 
nodig om hun talenten te ontdekken en tot bloei te laten komen, om zelfstandig 
thuis te wonen of om gelukkig oud te worden. Iedereen verdient een goede basis 
terwijl hij of zij opgroeit en moet de ondersteuning krijgen die hij of zij nodig heeft. 
Geaardheid, geslacht, afkomst, geloof of leeftijd mogen nooit een belemmering 
vormen om volwaardig en zelfstandig mee te doen in onze samenleving.

1.1 Onderwijs
De vrijheid om je eigen leven naar jouw inzicht in te richten begint met goed onderwijs. 
Onderwijs biedt iedereen de kans om zijn of haar talenten en passies te ontdekken 
en te ontplooien. In bijna alle opzichten scoort Voorschoten beter dan het landelijk 
gemiddelde als het om onderwijs gaat. Voorschoten kent geen zwakke scholen en de 
schoolgebouwen zijn in goede staat. We hebben relatief weinig jongeren die zonder 
diploma van school gaan of die zonder reden thuis zitten. Het onderwijs in Voorschoten 
wordt door bewoners positief beoordeeld. Toch kunnen we nog meer bereiken om 
te zorgen dat ieder kind, ongeacht afkomst, de kans krijgt om zijn of haar talenten te 
ontdekken en te ontplooien en om tweedeling in het onderwijs tegen te gaan.
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• D66 wil dat de alles-in-één scholen in Voorschoten de kans krijgen om zich verder 
te ontwikkelen en dat alle scholen zich als brede buurtschool manifesteren.
• D66 wil dat alle kinderen vanaf 2,5 jaar een ontwikkelrecht hebben. Vroeg- en 
Voorschoolse Voorzieningen horen voor ieder kind toegankelijk te zijn. Kinderen 
hebben er belang bij om zich spelenderwijs te ontwikkelen en cognitieve en sociale 
vaardigheden op te doen.
• D66 wil dat er één aanmeldmoment komt voor alle basisscholen in Voorschoten met 
één centraal aanmeldsysteem. Zo hebben alle ouders een eerlijke kans om hun kind 
in te schrijven bij de basisschool van hun voorkeur.
• D66 wil dat het passend onderwijs verbeterd wordt, zodat docenten meer tijd 
kunnen besteden aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben.
• D66 wil dat jongeren, ongeacht hun afkomst of opleiding, voldoende mogelijkheden 
hebben om ervaring op te doen door middel van bijvoorbeeld stages en leerwerkplekken, 
om zo hun kansen op werk te vergroten.
• D66 wil dat mensen in Voorschoten die nog geen Nederlands spreken, van jong 
tot oud, zo snel mogelijk naar school gaan om onze taal en cultuur te leren. Het 
spreken van de taal en het volgen van onderwijs zijn immers de beste manieren om te 
integreren in onze samenleving en zich thuis te voelen in ons dorp.

1.2 Jeugd
De kansen voor een kind om gelukkig op te groeien en succesvol volwassen te worden 
hangen van meer af dan alleen goed onderwijs. Gelukkig groeien de meeste kinderen 
op in een gezin waarin ze alle kansen krijgen die ze nodig hebben. Maar dat geldt 
niet voor alle kinderen en dat betekent dat er goede voorzieningen en ondersteuning 
moeten zijn voor Voorschotense kinderen, jongeren en gezinnen. Daarbij is het van 
belang om een kind of jongere niet slechts als individu met een eigen zorgbehoefte 
te benaderen, maar binnen de bredere context thuis en in de sociale omgeving. De 
meeste problemen kunnen effectiever binnen de omgeving aangepakt worden, dan met 
een individueel zorgtraject. Gelijke kansen en laagdrempelige zorg en ondersteuning 
op maat zijn onze uitgangspunten.

• D66 wil dat de toegang tot de diverse instellingen die jeugdigen hulp bieden efficiënter 
wordt geregeld. Er moet één punt komen waar iedereen van 0 tot 100 jaar goed 
wordt doorverwezen en het CJG moet problematiek rond opgroeien en opvoeden 
vroegtijdig signaleren.
• D66 wil dat de bestuurlijke spaghetti in het sociaal domein wordt opgelost. Op dit 
moment hebben we onze sociale dienst georganiseerd met Leidschendam-Voorburg, 
de maatschappelijke ondersteuning met Wassenaar, de jeugdhulp met Den Haag en
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het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling met Leiden. Dat maakt het 
te ingewikkeld voor gezinnen en hulpverleners om snel de juiste hulp in te schakelen.
• D66 wil aandacht voor de preventie van problemen bij jongeren in gezinnen waar 
problemen zich opstapelen.
• D66 wil dat één zorgverlener de regie heeft bij gezinnen met meervoudige problematiek. 
Soms komt alles bij elkaar, van schulden en verslavingen tot vechtscheidingen, 
psychische problemen en mishandeling. In dat geval moet er één zorgverlener zijn die 
de regie heeft om met het gezin één plan te maken om die problemen aan te pakken.
• D66 wil dat er voldoende oog is voor de behoeften van de kleinste deelnemers in 
een huishouden, of kinderen nu zelf problemen hebben of als jonge mantelzorger aan 
de lat staan.
• D66 wil dat er in het bijzonder voldoende zorg beschikbaar is voor kinderen en 
jongeren met complexe psychiatrische problemen.
• D66 wil dat iedereen die met kinderen en jongeren in aanraking komt - vanuit onderwijs, 
welzijn, sportverenigingen etc. - in staat is om signalen van kindermishandeling en 
-misbruik te herkennen. Bovendien moet iedereen weten waar daarvan melding 
gemaakt kan worden. Daarvoor is voorlichting vanuit bijvoorbeeld het CJG over het 
meldpunt Veilig Thuis noodzakelijk. Gemiddeld zit in elke klas, dus ook in Voorschoten, 
één kind dat mishandeld of misbruikt wordt. Dat is er één teveel.
• D66 wil dat signalering en preventie rond opgroei- en opvoedproblemen met de tijd 
mee gaan. Nieuwe ontwikkelingen zoals digitalisering leiden tot nieuwe uitdagingen. 
Ouders, zorgverleners, docenten en andere betrokkenen moeten zaken als (digitaal) 
pesten en verslaving, denk aan drugs en gamen, kunnen herkennen en bespreekbaar 
kunnen maken. Goede voorlichting aan ouders en leerkrachten is daarvoor noodzakelijk.
• D66 wil een betere overgang voor jongeren die achttien worden. Vanaf die leeftijd 
gelden ineens allemaal nieuwe rechten en plichten. Niet iedereen is hier goed op 
voorbereid. Teveel jongeren belanden bijvoorbeeld in de schulden. Daarom moeten 
alle jongeren voorbereid worden op volwassenheid. Voor jongeren in de jeugdhulp 
moet er uitzicht zijn op een woning, werk of school, een sociaal netwerk en financiële 
zelfstandigheid. Wie dat niet heeft, moet terug kunnen vallen op de gemeente, ook na 
zijn achttiende verjaardag.
• D66 wil jongeren stimuleren de deur uit te komen en te bewegen. Steeds meer 
jongeren vereenzamen of brengt (te)veel tijd door achter de computer. Sociale media 
en digitale communicatie zijn van waarde, maar kunnen persoonlijke interactie niet 
volledig vervangen. Daarom moet er voldoende te beleven zijn in het dorp voor 
jongeren op het gebied van sport, muziek en evenementen. D66 wil samen met 
jongeren, welzijnsorganisaties en ondernemers zoeken naar een plek waar jongeren 
elkaar kunnen ontmoeten.
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1.3 Maatschappelijke ondersteuning
Wij willen een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen 
te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Mensen hebben soms 
extra ondersteuning nodig om gelukkig en gezond oud te kunnen worden. Voorschoten 
is een relatief vergrijsd dorp. Dat betekent dat de toegang tot maatschappelijke 
ondersteuning goed moet worden georganiseerd. De welzijnsorganisatie moet beter 
in staat worden gesteld om haar cruciale rol in dat proces te vervullen. Mantelzorgers 
en vrijwilligers moeten ontzien en ondersteund worden zodat ze van elkaar kunnen 
leren zodat ze niet bezwijken onder druk van het zorgen voor een naaste. Mensen 
moeten met vragen terecht kunnen op één welzijnslocatie, waar meerdere activiteiten 
en voorzieningen worden geboden. Financiële afwegingen, zoals de hoogte van 
de eigen bijdrage, mogen geen beperking zijn in de toegankelijkheid van zorg en 
ondersteuning.

• D66 wil de toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke ondersteuning beter 
organiseren. Er moet één loket komen waar bewoners terecht kunnen voor al hun 
vragen in het sociaal domein.
• D66 wil dat mantelzorgers voldoende ondersteuning krijgen, door ze te waarderen 
voor hun inzet en hen af en toe te ontlasten zodat ze op adem kunnen komen. Door 
vrijwilligers te betrekken wordt respijtzorg voor mantelzorgers vaker mogelijk. De 
gemeente zet zich actief in om de mogelijkheden die hiervoor zijn, bekend te maken 
bij mantelzorgers.
• D66 wil een onafhankelijke toets op indicaties in de WMO. Het inschatten van 
zorgbehoefte moet over gelaten worden aan professionals en niet alleen aan 
ambtenaren.
• D66 wil dat er een actieplan komt om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Er 
moeten meer plekken en activiteiten komen waar mensen van alle generaties elkaar 
kunnen ontmoeten. Bij het opstellen van dit actieplan wil D66 ouderen en vrijwilligers 
betrekken.
• D66 wil dat nieuwkomers in Voorschoten, met een verblijfsstatus, alle kans krijgen 
om goed in onze samenleving te integreren. D66 wil daarom – naast taalonderwijs - 
maatschappelijke initiatieven zoals speeddates, een Buddy Netwerk met vrijwilligers 
en andere sociale activiteiten ondersteunen.
• D66 wil dat inwoners gemakkelijk terecht kunnen bij een lokale of regionale 
(jeugd)ombudsman. De gemeente heeft extra verantwoordelijkheden gekregen in 
de ondersteuning van kwetsbare mensen en de begeleiding van jongeren die in de 
knel zitten. Dan is het belangrijk dat die zorg, ondersteuning en begeleiding door de 
gemeente goed geregeld is. Als er iets niet goed gaat en de betrokkene komt er na 
een klacht niet uit met de gemeente, dan kan een (jeugd)ombudsman helpen.
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1.4 Armoede en schulden
Voorschoten is een welvarend dorp waar de meeste mensen goed kunnen rondkomen. 
De werkloosheid is relatief laag en het gemiddeld inkomen hoog. Toch moet 3 
procent van de gezinnen in Voorschoten rondkomen van een bijstandsuitkering, 
heeft 6,5 procent een laag inkomen en maken tientallen gezinnen gebruik van 
schuldhulpverlening. D66 is van mening dat werk de beste manier is om armoede 
en schuldenproblematiek aan te pakken of te voorkomen. Gelijktijdig komen er ook 
steeds meer werkende armen, bijvoorbeeld in éénoudergezinnen of als zzp’ers in de 
zorg. Sommige mensen hebben extra ondersteuning nodig om financieel zelfstandig 
te zijn of worden, waarbij er oog moet zijn voor de stress die geldzorgen oplevert. 
D66 vindt dat die ondersteuning beter toegankelijk en vindbaar moet zijn voor de 
inwoners van Voorschoten. Waar nodig stapt de gemeente op een gezin af om een 
oplossing voor de problematiek te forceren. Hierbij wordt geleerd van de aanpak van 
andere gemeenten die hier ervaring mee hebben. De kosten gaan voor de baten uit. 
Schuldenproblematiek gaat vaak samen met het gebruik van uitkeringen en hogere 
zorgkosten. De aanpak van schulden kunnen daardoor besparingen opleveren.

• D66 wil dat aandacht bij armoede en schulden uitgaat naar het hele huishouden. 
Voorkomen moet worden dat de schuldenproblematiek van generatie op generatie 
wordt doorgegeven. Indien er een hulpvraag is vanuit de jeugdhulp of de WMO, moet 
daarom altijd nagegaan worden of er sprake is van schulden en hoe dat het leven 
van kinderen beïnvloedt. Schulden en zorgbehoefte moeten in samenhang worden 
bezien.
• D66 wil bij de aanpak van schulden sterk inzetten op preventie. Wanneer inwoners 
met problemen in een vroegtijdig stadium bereikt worden, en er kan worden 
gewaarschuwd voor financiële risico’s, kunnen grotere problemen voorkomen 
worden. Preventie begint met een laagdrempelig en bereikbaar loket voor hulpvragen 
en een toegankelijke cursus omgaan met geld. Kinderen in het bijzonder moeten 
leren hoe ze zelf geld kunnen verdienen en schulden kunnen voorkomen. Daarbij is 
het onderwijs cruciaal. Bij het voorkomen en oplossen van schulden moet niet alleen 
worden gekeken naar het denkvermogen, maar ook het doen-vermogen.
• D66 wil waar zinvol (bijvoorbeeld via Vindplaats schulden) gebruik maken van 
signalen van publieke - en private schuldeisers over beginnende schulden en 
problematische schulden. Dit maakt vroegsignalering en ingrijpen bij huishoudens 
met schuldenproblematiek die onder de radar van de gemeente leven, mogelijk.
• D66 wil dat langdurig werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
actief worden begeleid bij het vinden van een zinvolle dagbesteding, een stage, 
een (vrijwilligers)baan of een opleiding. Onderwijs staat hierbij, in het bijzonder bij 
jeugdwerkloosheid, centraal. Daarvoor is een goede aansluiting tussen onderwijs en
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arbeidsmarkt cruciaal. Samenwerking tussen de gemeenten in de regio en werkgevers, 
vrijwilligerswerk en bijscholingsinstellingen helpt om de aansluiting van mensen bij de 
maatschappij en arbeidsmarkt te behouden of (weer) te vinden.
• D66 wil dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een eigen 
onderneming te beginnen, zonder dat ze daarmee direct hun uitkering op het spel 
zetten. Een soepele overgang van uitkering naar ondernemerschap stimuleert en 
inspireert uitkeringsgerechtigden om deze stap te zetten.
• D66 wil dat Voorschoten open staat voor een pilot met een basisinkomen.

Adriaan Andringa, lijsttrekker:
"Voorschoten staat bekend als één van de meest vergrijsde dorpen van Zuid-

Holland. Gelijktijdig is ons dorp ook heel aantrekkelijk voor jonge gezinnen 

met kinderen. Wie een beetje ruim wil wonen, in een groene omgeving met 

gezelligheid om de hoek, komt al snel in Voorschoten uit. Dat betekent iets voor 

de voorzieningen die we in onze gemeente moeten hebben.

Al die verschillende mensen moeten kansen krijgen om hier gelukkig te leven 

en hun dromen waar te maken. Mensen die extra ondersteuning nodig hebben, 

bijvoorbeeld om zelfstandig te kunnen blijven wonen op hun oude dag, moeten 

op de gemeente kunnen bouwen. Mantelzorgers moeten af-en-toe rust kunnen 

krijgen. Mensen met schulden moeten weer financieel zelfstandig kunnen 

worden. En zij die hun hele leven nog voor zich hebben, de allerjongsten in 

onze samenleving, moeten door goed onderwijs en goede jeugdhulp een start 

krijgen die de basis legt voor een gelukkig en succesvol leven. 

Goed onderwijs en gezond opgroeien gebeurt ook buiten school. Opgroeien 

betekent spelen, sporten, muziek maken, lezen, leren zwemmen en zoveel 

meer. Ook daarvoor zijn goede voorzieningen nodig. Zo wil D66 dat zwembad 

Het Wedde open blijft en dat sportverenigingen en culturele organisaties 

worden ontzien bij bezuinigingen. Kansen voor iedereen vraagt om goede 

voorzieningen. Dat is waar D66 zich in Voorschoten voor wil inzetten."
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2. Krachtig bestuur
D66 denkt en handelt regionaal. Regionale kansen en uitdagingen wil D66 dan ook 
regionaal aanpakken. In welke structuur dergelijke oplossingen worden ingericht, 
is ondergeschikt aan de vragen over wat we met regionale samenwerking willen 
bereiken. Doel moet altijd zijn om de best mogelijke voorzieningen en de beste 
dienstverlening te bieden aan de Voorschotenaren. Uit bestuurskrachtmetingen 
blijkt dat er in Voorschoten nog veel verbetering mogelijk en nodig is. Bovendien 
staan we als gemeente onder financieel toezicht van de provincie, als gevolg van 
jarenlang gebrekkig beleid. Dat vereist een krachtig gemeentebestuur dat moeilijke 
keuzes niet uit de weg gaat om de financiën op orde te brengen. D66 maakt die 
keuzes altijd in samenspraak met de inwoners en ondernemers van Voorschoten. 
Ook moet duidelijk zijn dat de provincie en de Leidse regio de komende tijd van 
Voorschoten duidelijkheid verwachten over hoe wij onze bestuurlijke toekomst 
willen inrichten. Als wij niet uit eigen kracht kiezen en verbeteren, wordt de keuze 
voor ons gemaakt.

2.1 Een sterk bestuur
D66 hecht aan een gemeentebestuur dat daadkrachtig is, interactief met inwoners 
bestuurt, democratisch controleerbaar is en goed verbonden is met de lokale 
gemeenschap, wijken en buurten. De gemeenteraad en het college van B&W moeten 
in staat zijn om over politieke tegenstellingen heen te stappen en compromissen te 
sluiten, waarin een diversiteit aan meningen is gehoord.
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Het gemeentebestuur moet verantwoording afleggen voor beleid, ook voor de keuzes 
die in regionale samenwerking buiten de eigen gemeentegrenzen worden genomen. 
Klachten over het functioneren van het gemeentebestuur en ambtenaren moeten 
onafhankelijk beoordeeld worden.

• D66 wil dat in de komende twee jaar structurele stappen worden gezet in het 
harmoniseren van beleid tussen de gemeenten Voorschoten en Wassenaar, om 
daarmee de effectiviteit van het ambtelijk apparaat te verbeteren.
• D66 wil dat er op de korte termijn een structurele evaluatie plaatsvindt van nut, 
efficiëntie en functioneren van alle regionale samenwerkingsverbanden waarin 
Voorschoten deelneemt. Op basis van de conclusies van dit onderzoek moeten 
concrete stappen worden gezet om de huidige bestuurlijke spaghetti op te lossen.
• D66 wil dat bewoners en ondernemers beter betrokken worden bij besluiten die 
de gemeente neemt. Soms is een besluit in algemeen belang noodzakelijk, maar kan 
door goed overleg over de uitwerking, de best passende oplossing gekozen worden.
• D66 wil dat initiatieven van Voorschotenaren met een positieve grondhouding worden 
benaderd en gestimuleerd. Veel inwoners hebben het gevoel dat ze met goede ideeën 
tegen een muur van onbegrip aanlopen.
• D66 wil dat er meer aandacht komt voor de integriteit en ontwikkeling van 
raadsleden en wethouders en burgemeester; inwoners mogen hoge eisen stellen aan 
gemeentebestuurders en volksvertegenwoordigers.
• D66 wil de sterke positie van de onafhankelijke lokale journalistiek in Voorschoten 
waarborgen, als fundamenteel onderdeel van de democratische controle op het 
openbaar bestuur.

2.2 Een efficiënte organisatie
De uitvoer van gemeentelijke taken van Voorschoten en Wassenaar is op dit moment 
gezamenlijk belegd bij de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Deze samenwerking 
had als doel om het niveau van dienstverlening te verbeteren en gelijktijdig de 
organisatie efficiënter en goedkoper te laten werken. In de praktijk is daar weinig 
van terecht gekomen, onder andere omdat er vooraf te weinig visie is getoond en 
te weinig concreet beleid is gerealiseerd om dit te verwezenlijken. De kwaliteit van 
dienstverlening kan bijvoorbeeld beter, door te zorgen voor eenduidige aansturing, 
heldere verantwoordelijkheden en efficiënte afspraken. Zo voorkomen we dubbel 
of onnodig werk en creëren we bewustzijn van ieders rol en de daarbij behorende 
verantwoordelijkheden en taken. Het functioneren van de WODV moet door de in 2017 
aangekondigde maatregelen op korte termijn verder verbeterd worden. Daarnaast 
moeten we evalueren of samenwerking op deze manier ook op de lange termijn 
wenselijk is.
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• D66 wil dat er uiterlijk in 2019 een structurele evaluatie plaatsvindt van de WODV, 
waarbij gekeken wordt of een gezamenlijke ambtelijke organisatie, die beleid van 
twee losse gemeentebesturen en gemeenteraden moet uitvoeren, op lange termijn 
wenselijk is.
• D66 wil dat de ambtelijke organisatie waar mogelijk efficiënter en goedkoper gaat 
werken. Op korte termijn is bezuinigen op de ambtelijke organisatie wellicht lastig 
omdat geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van dienstverlening, maar op lange 
termijn moeten we van de eigen organisatie offers vragen om de financiën structureel 
te verbeteren.
• D66 wil dat de communicatie tussen gemeente en inwoners verbetert. Bewoners 
moeten tijdig betrokken worden bij ingrepen in hun omgeving. Traditionele gedrukte 
kanalen en onze gemeentelijke website bereiken te weinig mensen. Door bijvoorbeeld 
een maandelijkse digitale nieuwsbrief in te voeren, informeert de gemeente inwoners 
over alles wat relevant kan zijn voor alle Voorschotenaren.
• D66 wil dat de WODV gemeenschappelijke huisvesting krijgt, waarbij bestaande 
gebouwen beter benut worden. D66 is voorstander van een vestiging van de uitvoerende 
bedrijven van Voorschoten en Wassenaar in de Dobbewijk. Gemeenschappelijke 
huisvesting levert een financiële besparingen op. Bovendien komt hiermee het 
voormalig MOC terrein beschikbaar voor nieuwe ontwikkeling.

2.3 Goede dienstverlening
De samenleving verandert. Niet langer is het alleen de overheid die bepaalt hoe de 
samenleving eruit moet komen te zien. Er wordt meer en meer vertrouwt op de eigen 
kracht en ontwikkeling van mensen. Beleid wordt niet alleen maar voor bewoners 
en ondernemers gemaakt, maar ook met hen. Dit vraagt ook om een moderne 
dienstverlening van de gemeente richting Voorschotenaren. D66 vindt dat de gemeente 
ruimte moet geven aan initiatieven vanuit de samenleving. De burger staat wat D66 
betreft centraal.

• D66 wil dat het gemeentebestuur via diverse kanalen, waaronder per mail (via de 
website), bereikbaar is. We moeten reële termijnen vaststellen voor de beantwoording 
en afhandeling van (aan)vragen van inwoners en ondernemers door de gemeente. Die 
termijnen moeten ook nageleefd worden.
• D66 wil blijven inzetten op een goede en klantvriendelijke online en offline 
dienstverlening. Bewoners en ondernemers moeten de gemeente Voorschoten 
gemakkelijk weten te vinden.
• D66 wil dat de gemeente sociale media zoals Facebook en Twitter actief blijft inzetten 
om Voorschotenaren te informeren en helpen.
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• D66 wil dat de gemeenteraad een actieve rol neemt in het stellen van kaders rondom 
de digitale dienstverlening. Vanzelfsprekend staat daarbij privacy voorop.
• D66 wil dat de gemeente tijdig met mensen communiceert over de planning van 
werkzaamheden en activiteiten die hen (kan) gaan raken. Daarbij is niet alleen de 
inhoud van belang maar ook de toon.
• D66 wil dat ambtenaren en bestuurders actief werk maken om het taalgebruik van 
alle communicatie door de gemeente helder en begrijpelijk te maken.
• D66 wil ambtenaren aanwijzen met als speciale taak om inwoners en bedrijven door 
de ‘bureaucratie’ te loodsen. Dit zijn de zogenaamde ‘groene golf’ ambtenaren. Nu 
worden Voorschotenaren binnen de WODV nog te veel van het kastje naar de muur 
gestuurd.

2.4 Financiën op orde
Voorschoten is eind 2016 onder financieel toezicht van de provincie geplaatst, 
omdat er sprake was van een structureel begrotingstekort. In de afgelopen jaren is 
er simpelweg meer geld uitgegeven dan binnengekomen. Net als alle inwoners, moet 
ook de gemeente zorgen dat het huishoudboekje op orde is. Dat betekent dat de 
gemeente zich veel beter moet houden aan begrotingsregels. Incidentele meevallers 
moeten gebruikt worden om de schuldenlast terug te brengen en op beleid waar 
Voorschoten veel meer uitgeeft dan vergelijkbare gemeenten, moet bezuinigd worden. 
Dan gaat het bijvoorbeeld over het beheer van de openbare ruimte. Ook wil D66 dat 
de gemeente aantoonbaar efficiënter en goedkoper gaat werken. Elke opoffering die 
we van inwoners en ondernemers vragen, moeten we ook van onszelf vragen. D66 
kiest ervoor om te bezuinigen op stenen en straten, niet op mens en maatschappij.

• D66 wil dat de financiën zo snel mogelijk en structureel op orde komen. Aan teveel 
zaken geeft Voorschoten meer uit dan we daarvoor vanuit het Rijk ontvangen. We 
zullen structureel toe moeten naar uitgaven die in lijn zijn met de landelijke standaarden.
• D66 wil dat de gemeente op korte termijn een inventarisatie maakt van al haar 
bezittingen en afstoot wat geen direct gemeentelijk doel dient. De opbrengsten 
daarvan dienen ter vermindering van de schuldenlast, waarmee via de rentelasten de 
begroting kan worden ontlast.
• D66 wil dat er ingrijpend wordt bezuinigd op infrastructuur en gebiedsontwikkeling. 
Uit de begrotingsscan van de provincie blijkt dat Voorschoten veel te veel aan stenen 
en asfalt uitgeeft, in vergelijking met soortgelijke gemeenten. Bijna de helft van het 
begrotingstekort moet op deze manier opgelost kunnen worden.
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• D66 wil dat er waar mogelijk bezuinigd wordt op de WODV. Met minder management 
en efficiëntere taakverdeling moet, ook met minder personeel, betere dienstverlening 
geboden kunnen worden.
• D66 wil het Voorschotense verenigingsleven, onderwijs, maatschappelijke 
ondersteuning en kunst en cultuur zoveel mogelijk ontzien bij bezuinigingen. Aan 
kunst en cultuur geeft Voorschoten bijvoorbeeld veel minder uit per inwoner, dan 
buurgemeenten als Wassenaar.
• D66 wil dat lastenverzwaringen beperkt blijven tot gemiddeld maximaal 2 procent 
cumulatief per jaar over de komende bestuursperiode. De OZB-in Voorschoten is 
in verhouding tot vergelijkbare gemeenten relatief hoog. Dat heeft te maken met de 
hoge gemiddelde WOZ-waarde, maar ook met het iets hogere tarief. De financiën zijn 
echter dermate slecht, dat aan enige verhoging vermoedelijk niet te ontkomen valt. 
Gelijktijdig is lastenverzwaring alleen niet de oplossing van onze financiële problemen, 
noch is een drastische verhoging van de OZB wenselijk. Lastenverzwaring mag nooit 
een groter deel van het financieel herstel vormen, dan de bezuiniging op het ambtelijk 
apparaat.
• D66 wil dat de gemeente zoekt naar creatieve oplossingen om Voorschotenaren 
meer grip te geven op de gemeentelijke begroting. Ook moet er meer ruimte zijn 
voor het aandragen van oplossingen door bewoners en ondernemers. Door mensen 
bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden om openbaar groen te adopteren, kan met 
relatief weinig middelen gezorgd worden voor hoogwaardig ruimtelijk onderhoud. En 
door burgerbegrotingen in te voeren, kunnen bewoners zelf meebeslissen over hoe 
geld in hun directe omgeving wordt besteed. Grote grasoppervlakken zoals tussen 
sportpark Adegeest en het Schuberplantsoen kunnen extensiever beheerd worden, 
bijvoorbeeld met de schaapskudde.

2.5 Bestuurlijke toekomst
Voorschoten is onderdeel van een bonte verzameling aan regionale 
samenwerkingsverbanden, die lang niet altijd de toets van democratische legitimiteit 
kunnen doorstaan. Dat betekent dat gemeenteraad en inwoners vaak weinig 
grip hebben op beleidsvorming en -uitvoering. Alleen al in het sociaal domein zijn 
taken in tal van samenwerkingsverbanden belegd met onder andere Wassenaar, 
Leidschendam-Voorburg en de gemeenten in zowel de Leidse als Haagse regio. 
Gelijktijdig is het duidelijk dat Voorschoten voor serieuze opgaven staat, die we niet 
alleen kunnen oplossen. Het aanjagen van economische groei, van innovatie en van 
de energietransitie, het bevorderen van doorstroming in het verkeer, het beschermen 
van het groene buitengebied, het bieden van voldoende betaalbare woonruimte voor 
iedereen en het voorzien in complexe zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen, 
vraagt om regionale samenwerking.
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Voor D66 is elke vorm van samenwerking bespreekbaar, maar is structuur ondergeschikt 
aan inhoud; de bestuurlijke toekomst van Voorschoten, als zelfstandige gemeente of 
als onderdeel van een grotere gemeente, moet altijd als doel hebben om voorzieningen 
en dienstverlening op een hoog niveau te krijgen en houden, waarbij inwoners zich 
betrokken voelen. Gemeentelijke herindeling is voor D66 zeker bespreekbaar, maar 
de keuzes over onze bestuurlijke toekomst zijn complexer dan een ja/nee-vraag over 
fusie met Wassenaar.

• D66 wil dat op korte termijn werk wordt gemaakt van de kwaliteit van dienstverlening, 
het functioneren van de Werkorganisatie Duivenvoorde, het verbeteren van de financiën 
en het versterken van de bestuurskracht. Keuzes over de bestuurlijke toekomst mogen 
niet gemaakt worden vanuit een positie van zwakte. Daarom heeft verbetering van die 
zaken de hoogste prioriteit.
• D66 wil dat op basis van al-dan-niet behaalde verbeteringen in bestuurskracht, 
financiën en dienstverlening en op basis van een structurele dialoog met inwoners 
en ondernemers van Voorschoten, een duidelijke visie wordt ontwikkeld op de 
bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Die visie moet er in 2019 liggen en moet 
antwoord bieden op de vraag hoe we ons openbaar bestuur duurzaam inrichten, en 
binnen welke regio, om de beste voorzieningen en dienstverlening voor de inwoners 
van Voorschoten te realiseren. Daarbij is zelfstandigheid noch fusie een doel op zich 
van D66, maar zijn beide opties expliciet bespreekbaar als middel. Voordat we een 
keuze maken over een specifieke vorm van samenwerking (bijvoorbeeld fusie met 
Wassenaar of samenwerking in de Leidse Regioraad), moeten eerst alle mogelijke 
scenario’s en voor- en nadelen op tafel komen te liggen.
• D66 wil dat bij de discussie over de bestuurlijke toekomst duidelijke keuzes worden 
gemaakt over gemeenschappelijke regelingen en andere vormen van gemeentelijke 
samenwerking. Doel moet zijn om het aantal verschillende samenwerkingsverbanden 
tot een minimum te beperken. Daarbij is het ook van belang om expliciet te kiezen 
voor samenwerking in één regio de Leidse of de Haags/Rotterdamse. Op die manier 
kunnen we de bestuurlijke spaghetti, waarin we ons als gemeente in bevinden, 
ontrafelen.
• D66 Voorschoten kiest als uitgangspunt voor de Leidse regio gemeenten, vanwege 
de maatschappelijke samenhang, de inhoudelijke opgaven die we delen (zoals 
vergroening en verduurzaming, infrastructuur, werkgelegenheid) en vanwege het feit 
dat Voorschoten in een kleinere regio van 5 of 6 gemeenten veel meer invloed kan 
uitoefenen dan in een grote Haags/Rotterdamse metropool regio van 25 gemeenten. 
D66 stelt aan die samenwerking wel een aantal randvoorwaarden zoals handhaving 
en ontwikkeling van het Voorschotense voorzieningenniveau, democratische 
beïnvloedbaarheid en betaalbaarheid. D66 wil ook onderzoeken welke taken die nu
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nog met andere gemeenten worden behartigd in aanmerking komen om met de 
Leidse regiogemeenten samen op te pakken.
• D66 wil dat de discussie over de bestuurlijke toekomst wordt aangegrepen om 
te bekijken hoe we de directe invloed van bewoners kunnen vergroten op hun 
leefomgeving en de voorzieningen waar ze gebruik van maken. Daarbij valt te denken aan 
bijvoorbeeld burgerbegrotingen en een coöperatieve wijk- of dorpsraad. Een eventuele 
gemeentelijke herindeling mag nooit leiden tot verlies van autonomie van bewoners 
over hun directe omgeving, zoals de ruimtelijke ordening en basisvoorzieningen.

Adriaan Andringa - lijsttrekker
"Op bestuurlijk vlak staat Voorschoten voor enorme uitdagingen. Het totale 

gemeentebestuur - wethouders én gemeenteraad, oppositie én coalitie - 

draagt verantwoordelijkheid voor de financiële tekorten die de afgelopen jaren 

zijn ontstaan. Dat maakt bezuinigen nu helaas noodzakelijk. D66 loopt niet weg 

voor die verantwoordelijkheid. Wij willen juist de verantwoordelijkheid nemen 

om orde op zaken te stellen, om de financiën op orde te krijgen en een solide 

basis te leggen voor de toekomst. Daarbij kiezen wij voor bezuinigingen op 

stenen en straten, niet op mens en maatschappij. In het onderhoud van de 

openbare ruimte mag het best wat spaarzamer.

Nog los van die financiën, moeten we ons de komende tijd serieus buigen 

over de bestuurlijke toekomst van ons dorp. Kan Voorschoten zelfstandig 

de voorzieningen en diensten bieden, waar de inwoners van ons dorp recht 

op hebben? Op dit moment voert onze gemeente bijna al haar taken uit in 

samenwerkingsverbanden met andere gemeenten, omdat we het niet zelf 

kunnen. Maar hebben de inwoners dan wel voldoende grip op de keuzes 

die voor hen gemaakt worden? Het is moeilijk om het overzicht te bewaren 

in de vele losse samenwerkingsverbanden waar Voorschoten onderdeel van 

uitmaakt. Dat noemen we de bestuurlijke spaghetti en daar moet iets aan 

gebeuren. Of dat nou als zelfstandige gemeente is of niet, voor D66 is duidelijk 

dat de toekomst van Voorschoten in de Leidse regio ligt."
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3. Een bruisend dorp
Als we één ding van Voorschoten weten, dan is het dat het een bruisend dorp is. Veel 
Voorschotenaren participeren in een cultuur-, gezelligheids- of sportvereniging. 
D66 omarmt dit ten volste. Sport en cultuur zijn niet alleen leuk, maar goed voor 
ieders ontwikkeling. D66 wil zich dan ook ten volle inzetten om het hoge niveau van 
sport en cultuur in Voorschoten te behouden en om dit - samen met alle betrokken 
- verder te versterken. Daarbij vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen, 
ook mensen met een lager inkomen of met een beperking.

3.1 Sport
D66 vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten en bewegen. Sporten en bewegen 
is gezond, maar brengt ook mensen met verschillende leeftijden en achtergronden 
met elkaar in contact. Sporten via school is een belangrijke manier voor kinderen en 
jongeren om met sport in aanraking te komen en op jonge leeftijd al bewegen en een 
gezonde levensstijl gewoon te gaan vinden.

• D66 wil, in samenwerking met verenigingen en scholen, zoeken naar manieren om 
sporten op en na school te stimuleren. Zo krijgen alle kinderen de mogelijkheid om 
met sport in aanraking te komen.
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• D66 wil een gevarieerd en goed gespreid aanbod van sport- en speelfaciliteiten in de 
openbare ruimte. Denk hierbij aan een aantrekkelijk netwerk van fiets- en wandelpaden, 
aan voldoende speelplekken en aan een breed aanbod van openbare sportlocaties 
zoals voetbal- en basketbalvelden en voorzieningen voor skateboarders. Het bepalen 
van locaties moet plaatsvinden in samenspraak met buurtbewoners en jongeren.
• D66 wil bij ruimtelijke ontwikkelingen afspraken maken met projectontwikkelaars 
en woningbouwcorporaties om naast voldoende groen ook voldoende 
bewegingsmogelijkheden te creëren.
• D66 wil ook bij het sportaanbod samenwerken met buurgemeenten. Op die manier 
kan een zo breed mogelijk sportaanbod worden gerealiseerd dat zoveel mogelijk 
sportliefhebbers in hun behoefte voorziet.
• D66 wil niet alleen sportverenigingen steunen, maar ook zelfstandigen en ondernemers 
die mensen aanzetten tot bewegen. Veel Voorschotenaren sporten bij een vereniging. 
Tegelijkertijd zien we ook steeds meer mensen zelfstandig of in groepsverband sporten. 
Denk hierbij aan het in de openbare ruimte uitoefenen van crossfit, yoga, hardlopen 
en wandelen. D66 wil ook hen ondersteunen en aanmoedigen deze vorm van sportief 
bewegen verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door mogelijkheden te bieden om 
gebruik te maken van gemeentelijke voorzieningen en infrastructuur. Dit valt binnen de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid om aanbod en gebruik van sportaccommodaties 
te coördineren.
• D66 wil dat voordat er wordt besloten over het definitief sluiten van Zwembad Het 
Wedde, onderzoek wordt uitgevoerd naar alternatieve beheersvormen.

3.2 Cultuur
Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Ze maken de gemeente 
aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen of als toerist te bezoeken. Dit 
geldt zeker voor Voorschoten, dat een uniek historisch karakter heeft. Denk aan de 
buitenplaatsen Berbice en Beresteijn, Kasteel Duivenvoorde, de Zilverfabriek en de 
Voorstraat, om er een paar te noemen. Er zijn daarnaast tal van kunst- en historische 
verenigingen in ons dorp actief. Cultuurbeleid is een investering in mensen. Kunst 
en cultuur voeden de geest; ze brengen mensen samen en prikkelen om kritisch na 
te denken tijdens maatschappelijk debatten, ze inspireren en stimuleren. D66 maakt 
daarom een vuist voor een sterk cultuurbeleid.

• D66 wil een kwalitatief en divers cultureel aanbod bewaken, waarin het culturele 
profiel van de gemeente duidelijk naar voren komt.
• D66 wil zich in het cultuurbeleid in het bijzonder richten op mensen die niet 
vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en cultuur, zoals jongeren, lager 
opgeleiden of nieuwkomers.
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• D66 wil dat de gemeente kunst en cultuur niet alleen financiert, maar vooral ook 
faciliteert en cultureel ondernemerschap stimuleert. Dit door ontmoeting te organiseren, 
kennis te delen, te adviseren en te ondersteunen bij subsidie- en fondsenwerving.
• D66 wil middels de leegstandsverordening pandeigenaren stimuleren tijdelijk 
leegstaande ruimtes te laten gebruiken, bijvoorbeeld als atelier- of expositieruimte.
• D66 wil niet zozeer meer kunst in de openbare ruimte, maar wel de bestaande 
kunstwerken in Voorschoten goed onderhouden, iets dat nu niet of nauwelijks gebeurt.
• D66 wil kunst, cultuur en erfgoed verbinden aan andere domeinen, zoals onderwijs en 
ouderenzorg. Dit door samenwerking tussen culturele en historische verenigingen en 
scholen te faciliteren, zodat op lokaal niveau kan worden voorzien in cultuuronderwijs. 
Zo kan ieder kind kennismaken met cultuur.
• D66 wil dat Voorschoten haar historische karakter behoudt en pleit daarom voor 
bescherming van alle monumentale, historische en beeldbepalende gebouwen. Dan 
gaat het niet alleen om de historische panden in het centrum, maar ook om historische 
buitenplaatsen, bedrijfspanden en schuren. Hierbij vinden we het belangrijk dat deze 
gebouwen niet leegstaan, maar een functie hebben en zo een duurzame rol vervullen 
in ons dorp. Bij herbestemming vormen historische waarden een inspiratiebron. Het 
behoud van authenticiteit is een pré. Daarbij omarmt D66 initiatieven zoals het plaatsen 
van informatiepanelen over de historie van het dorp.
• D66 wil komen tot een centraal ontmoetingspunt voor Voorschoten. Hierin kan 
bijvoorbeeld een bibliotheekfunctie worden gecombineerd met gemeentelijke 
basisdienstverlening, zoals de uitgifte van paspoorten en het aangeven van geboortes. 
Door een koffiehoek, voorleeshoek, kinderopvang en ook zaalverhuur voor verenigingen 
te faciliteren, ontstaat een levendige plek waar jong en oud elkaar ontmoeten.

3.3 Verenigingsleven en vrijwilligersbeleid
Het bruisende verenigingsleven kenmerkt Voorschoten en levert een belangrijke 
bijdrage aan het wel- en samenzijn van Voorschotenaren. Sport-, cultuur- en andere 
verenigingen brengen de inwoners van ons dorp bij elkaar en dragen bij aan het 
prettige leefklimaat. Jongeren maken er vrienden voor het leven, volwassenen en 
ouderen onderhouden er hun sociale netwerk en iedereen krijgt er de kans om zich 
te ontspannen en om zich op diverse vlakken te ontwikkelen. Voor D66 staat het 
dan ook voorop dat het bruisende verenigingsleven van Voorschoten beschermd en 
versterkt moet worden. Dat betekent ook dat er erkenning en ondersteuning moet zijn 
voor de talloze vrijwilligers die de verenigingen draaiend houden.
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• D66 wil dat het verenigingsleven van Voorschoten wordt ontzien bij het financieel 
herstel. Bezuinigingen op het verenigingsleven zorgen voor een kaalslag in het dorp. 
Bovendien geeft Voorschoten relatief weinig uit aan het verenigingsleven.
• D66 wil dat de gemeente afspraken maakt met verenigingen over wat zij kunnen 
doen om de kosten, zoals onderhoud van sportvelden, te drukken. Verenigingen die 
op creatieve manieren bijdragen aan het financieel herstel van de gemeente, worden 
daarvoor beloond.
• D66 wil ontmoeting tussen verenigingen stimuleren, zodat zij kennis en ervaringen 
kunnen delen, maar ook gemeenschappelijke doelen gezamenlijk kunnen nastreven.
• D66 wil de regeldruk voor verenigingen en vrijwilligers zo laag mogelijk houden, 
zodat zij hun tijd kunnen besteden aan het belangrijke vrijwilligerswerk dat ze doen.
• D66 wil mensen die (tijdelijk of langdurig) werkloos zijn stimuleren zich in te zetten 
als vrijwilliger in en rond Voorschoten.
• D66 wil dat de gemeente inwoners die zich inzetten voor het behoud van cultureel 
erfgoed en tradities ondersteunt en aanmoedigen om deze prachtige kwaliteiten in 
stand te houden en met dorpsgenoten te delen.
• D66 wil de ter beschikking gestelde subsidies evalueren. Een vrijwillige deskundige 
onafhankelijke commissie of raad inventariseert nut en noodzaak van alle aanvragen 
en deelt deze inventarisatie en evaluatie jaarlijks met de gemeenteraad. Het doel 
is om een zo evenwichtig mogelijke verdeling te maken van de beperkte financiële 
middelen die de gemeente beschikbaar stelt. Bijkomend voordeel is dat deskundigen 
dwarsverbanden in behoeften signaleren waardoor gezamenlijk voordeel te behalen 
is.

3.4 Evenementen en uitgaansleven
Bij een bruisend dorp hoort een bruisend uitgaansleven met aantrekkelijke 
evenementen. In Voorschoten is altijd wat te beleven en dat moet zo blijven. Het 
historische centrum dient als ontmoetingsplek voor iedereen die op zoek is naar 
gezelligheid. Evenementen zoals de Paardenmarkt, Voorschoten Jazz-Culinair en het 
Weekend van Voorschoten moeten de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen.

• D66 wil dat de gemeente een uitagenda Voorschoten faciliteert en haakt hierbij waar 
mogelijk aan op die van buurgemeenten.
• D66 wil dat evenementen zo duurzaam mogelijk worden georganiseerd. Waar 
mogelijk kan de gemeente dit faciliteren, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen 
van stroompunten, zodat generatoren overbodig zijn.
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• D66 wil ook bij evenementen samenwerken en afstemmen met buurgemeenten, 
om zo gezamenlijk een gevarieerd en over het hele jaar verspreid goed aanbod te 
kunnen voorzien. Hierin kan ook de Stichting Voorschoten-Wassenaar Marketing een 
rol spelen.
• D66 omarmt nieuwe initiatieven voor evenementen en activiteiten. De gemeente 
moet inwoners en ondernemers met goede ideeën ondersteunen en faciliteren met 
kennis, kunde en een netwerk.

Adriaan Andringa, lijsttrekker:
"Het Voorschotense verenigingsleven verbindt onze samenleving. Sport houdt 

jong en oud gezond, cultuur zorgt voor brede maatschappelijke ontwikkeling, 

evenementen bieden ontspanning en al die activiteiten zorgen ervoor dat 

Voorschotenaren elkaar ontmoeten en leren kennen. Daarom is het van groot 

belang dat we ons bruisende verenigingsleven koesteren.

Gelijktijdig ziet D66 ook dat bezuinigen noodzakelijk is. Dat vraagt om 

creativiteit. Door verenigingen bijvoorbeeld te vragen om ook zelf bij te dragen 

aan onderhoud van sportlocaties, kunnen we veel bereiken. Ik denk dan aan 

vrijwilligers die hun clubhuis schilderen of het groen onderhouden. Daar kan 

dan een subsidie tegenover gezet worden, die lager is dan de kosten die de 

gemeente zou dragen voor onderhoud. De vereniging krijgt geld en de gemeente 

bespaart: winst voor alle partijen.

Dergelijke creativiteit is ook nodig om Het Wedde open te houden. De kosten 

van onderhoud en exploitatie van het zwembad zijn hoog, terwijl vergelijkingen 

met andere gemeenten laten zien dat dit goedkoper moet kunnen. Daarom 

heeft D66 de gemeente met succes opgeroepen om te zoeken naar alternatieve 

manieren om Het Wedde te financieren en dus toch open te houden! Met 

dergelijke pragmatische oplossingen wil D66 de komende jaren het bruisende 

verenigingsleven van Voorschoten ontzien bij de bezuinigingen."
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4. Groene groei
De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen om hun eigen 
energie op te wekken, of op een slimme manier hun energierekening te verlagen, 
kansen voor een schone gemeente, waar het gezond en prettig wonen is en kansen 
voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen 
lagere kosten te werken. Daarnaast is groei nodig. Om de stijgende uitgaven aan 
zorg, welzijn en onderwijs te betalen. Maar ook omdat groei de zuurstof van de 
samenleving is. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie 
zorgen voor oplossingen, banen en welvaart.

4.1 Naar een groen en schoon dorp
D66 wil een groene en schone gemeente. Het uitgangspunt hierbij is simpel: we willen 
veel minder energie en grondstoffen verbruiken en de energie die we gebruiken moet 
duurzaam zijn opgewekt. D66 streeft ernaar dat Voorschoten in 2025 energieneutraal 
is. In 2030 wil D66 naar een model waarbij energie en grondstoffen een gesloten cirkel 
vormen (circulaire economie). Duurzaamheid is niet altijd duur en levert vaak geld op. 
Wij willen aan de generatie na ons een schoner Voorschoten doorgeven. Dat vraagt 
een grote mentale stap die iedereen nu moet zetten voor ons voortbestaan op aarde.

• D66 wil stimuleren dat inwoners en ondernemers een vrijblijvende quick-scan 
aanvragen, waarmee snel zichtbaar is welke energiebesparende maatregel(en) 
genomen kunnen worden, wat dat ongeveer kost en welk rendement, in geld en 
energiebesparing, dat oplevert.
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• D66 wil dat de gemeente de aanjagersrol op zich neemt en inwoners, scholen, 
zorginstellingen en ondernemers inspireert en stimuleert om hun woningen en panden 
te verduurzamen. De gemeente doet dit met kennis van zaken over akkoorden op 
het terrein van verduurzaming, wet- en regelgeving, beschikbare subsidies vanuit de 
Rijksoverheid en concrete te ondernemen maatregelen (inclusief businesscase). De 
gemeente kan van wijken en woningtypen de verduurzamingsmaatregelen in kaart 
brengen en hier actief over communiceren. De gemeente kan inwoners bij elkaar 
brengen, zodat zij gezamenlijk op kunnen trekken en lagere tarieven kunnen bedingen.
• D66 wil dat de gemeente informatie over verduurzaming actief aanbiedt en een 
platform biedt voor inwoners en bedrijven waar zij gezamenlijke initiatieven kunnen 
ontplooien.
• D66 wil dat de gemeente actief inwoners betrekt bij de verduurzamingsopgaven, 
bijvoorbeelbeeld door als gemeente het gesprek te intensiveren met het Platform 
Duurzaam Voorschoten.
• D66 wil in 2018 een effectieve aanpak en campagne starten met als doel om ieder 
jaar in de hele gemeente tenminste 3% minder energie en drinkwater te verbruiken en 
3% minder restafval te produceren.
• D66 wil dat jongeren betrokken worden bij het geven van voorlichting op basisscholen 
over verantwoordelijk omgaan met afval, energie, water en grondstoffen.
• D66 wil meer aandacht voor duurzaam (ver)bouwen. In 2020 moeten alle materialen 
die gebruikt worden, herbruikbaar zijn bij sloop of toekomstige verbouwingen. 
Ieder plat dak groter dan 15 m2 moet in 2027 een nuttige en zinvolle functie 
hebben (zonnepanelen, regenwateropslag, beplanting). Dit nemen we ook op in de 
prestatieafspraken met woningcorporaties.
• D66 wil de legeskosten bij maatregelen voor energiebesparing beperken. Hoe 
duurzamer een initiatief, hoe lager de (bouw)leges. Aanvullende investeringen voor 
duurzame energie opslag en opwekking worden niet meegenomen in de leges 
grondslag.
• D66 wil dat de gemeente een voorbeeldrol vervult in energiebesparing. De energie 
die de gemeente inkoopt moet daarom duurzaam en waar mogelijk lokaal worden 
opgewekt, niet gecompenseerd door CO2-certificaten.
• D66 wil dat de gemeente haar gemeentelijke panden beschikbaar blijft stellen voor 
de plaatsing van zonnecellen, zonnecollectoren en energieopslag aan organisaties 
zoals Zon op Voorschoten.
• D66 wil het afvalstoffenbeleid herzien. Veel voorkomende afvalproducten, papier, 
plastic, verpakkingen, verpakkingen, GFT, glas en textiel, zijn prima door mensen zelf 
te scheiden. D66 kiest daarom voor omgekeerd inzamelen. Het scheiden van afval is 
op die manier zo makkelijk mogelijk.
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• D66 wil regels afschaffen die duurzaamheid in de weg zitten. De gemeente moet 
samen met inwoners en ondernemers inventariseren welke “vieze regels” afgeschaft 
of aangepast kunnen worden.
• D66 wil dat de gemeente bedrijventerreinen stimuleert om mee te doen 
aan Bedrijventerreinen Energiepositief, een initiatief om bedrijventerreinen 
energieproducerend te maken zonder dat dit negatieve invloed heeft op hun cash 
flow.
• D66 wil gebruik van braakliggende grond voor energiewinning mogelijk maken, 
indien deze gronden geen culturele, recreatieve, natuurbeschermende functie (vogel 
fourageergebieden) of milieufunctie hebben. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen 
van zonnecellen/collectoren.
• D66 wil dat Voorschoten inzichtelijk maakt waar de luchtkwaliteit in de gemeente het 
slechtst is en een plan maakt de knelpunten aan te pakken.
• D66 wil de verstening van Voorschoten terugdringen zodat meer ruimte ontstaat 
voor de opvang van hemelwater en hittestress wordt tegengegaan. In 2020 willen we 
dat maximaal 40% van het Voorschotense tuinoppervlak versteend is. Ook zetten we 
in op de inpassing van zoveel mogelijk slimme oplossingen zoals groene daken en 
infiltratiekratten.
• D66 wil dat alle nieuwbouw in 2020 zelfvoorzienend is in energie.
• D66 wil voorkomen dat bij hevige regenval de natuur ernstige schade ondervindt. 
Daarom vraagt D66 de gemeente te onderzoeken of het wateroverschot bij hevige 
regenval op te vangen is op ijsbaan, die vlakbij het laagste punt van Voorschoten (de 
Krimkade) ligt.
• D66 wil dat grond- en waterkwaliteit, denk bijvoorbeeld aan de omgeving van de 
Zilverfabriek en Noord Hofland, aan landelijke kwaliteitsnormen voldoet.
• D66 wil dat het drinkwater in Voorschoten betrouwbaar is en aan de hoogste 
kwaliteitseisen voldoet, nu en in de toekomst. Dit tegen de laagst mogelijke 
maatschappelijke kosten. D66 wil daarom Dunea-experts raadplegen bij de initiatieffase 
van infrastructurele projecten en waar mogelijk met Dunea meewerken aan innovaties 
op het gebied van drinkwatervoorziening.
• D66 wil dat dierenwelzijn voldoende wordt beschermd en dat bij (publieke) 
evenementen wordt toegezien op de omstandigheden waarin dieren verkeren.
• D66 wil in de omgevingswet belangrijke ondergrondse voorziening opnemen, zoals 
de hoofdwaterleiding en het riool. Zo is voor iedereen duidelijk waar ze liggen en kan 
rekening worden gehouden dat er bij toekomstige werkzaamheden kosten verbonden 
zijn aan het verplaatsen van de leidingen. Op deze manier voorkomen we dat de 
gemeente onnodig opdraait voor kosten.
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4.2 Goed ondernemersklimaat
De economie verandert. Voor de Voorschotense economie liggen er absoluut kansen. 
De verduurzamingsopgave biedt enorme mogelijkheden voor lokale bedrijven, 
zoals lokale installateurs van zonnepanelen, bouwbedrijven die isolatiemateriaal 
aanbrengen en lokale energiecoöperaties, zoals Zon op Voorschoten. Voorschoten 
telt ongeveer 1.300 ZZP'ers, circa 13% van de totale beroepsbevolking. Dit aantal 
zal de komende jaren verder toenemen. Door ondernemen makkelijker te maken, 
de digitale infrastructuur te verbeteren en focus aan te brengen bij de ruimtelijke 
ontwikkelingen, kan Voorschoten zich economisch verder ontwikkelen.

• D66 wil de dienstverlening voor bedrijven verbeteren. Waar het kan minder regels, 
formulieren en vergunningen en betere service voor de Voorschotense ondernemers. 
De overgebleven regels moeten consequent en eenduidig worden toegepast.
• D66 wil ZZP’ers de ruimte geven. Dit kan in aantrekkelijke werkplekken in en om 
het centrum, maar ook in de wijken kunnen meer werkplekken voor zelfstandigen 
mogelijke worden gemaakt.
• D66 wil dat bedrijven een vast contactpersoon krijgen bij de gemeente, die hen 
helpt om de juiste weg bij de gemeente te vinden.
• D66 wil dat Voorschoten een duidelijker economisch profiel krijgt, op basis van de kracht 
van onze gemeente. In Voorschoten is bijvoorbeeld een stevige vertegenwoordiging 
van goede gezondheidsklinieken en wonen bovendien bovengemiddeld veel 
senioren, gelukkig grotendeels vitaal. Het gezond en aangenaam ouder worden biedt 
economisch mooie kansen.
• D66 wil ondernemers in het dorp betrekken bij het verhogen van de 
arbeidsmarktparticipatie. Het werkgeversservicepunt is hiervoor een nuttig middel.
• D66 wil dat de gemeente zich bij het ondersteunen van de ontwikkeling van 
winkelgebieden in de eerste plaats concentreert op het dorpscentrum, om zo het 
historische hart van Voorschoten zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bezoekers 
en dus voor ondernemers. Daarnaast moeten, ook in verband met de vergrijzing, 
genoeg bereikbare plekken zijn waar de dagelijkse boodschappen kunnen worden 
gedaan, zoals de Van Beethovenlaan en winkelcentrum Noord Hofland.
• D66 wil dat de gemeente bij aanbesteding, waar mogelijk, ook lokale en startende 
ondernemers een kans biedt, door goede voorlichting te geven over opdrachten en 
door het inschrijven in het ondernemersregister te vereenvoudigen.
• D66 wil dat openingstijden regionaal worden afgestemd. Zo is voor inwoners 
duidelijk wanneer ze terecht kunnen voor hun inkopen en krijgen ondernemers een 
eerlijke kans klanten te trekken.
• D66 wil dat er een bedrijfsinvesteringszone wordt gecreëerd in het centrumgebied, 
om de samenwerking en ontwikkeling in het centrum nog beter te organiseren. De

28



gemeente blijft uiteraard primair verantwoordelijk voor beheer van de openbare ruimte 
in het centrumgebied.
• De digitale infrastructuur van Voorschoten is niet meer van deze tijd. D66 vindt dat 
het gemeentebestuur actief moet zoeken naar mogelijkheden om het glasvezelnet 
door de hele gemeente te laten realiseren.
• D66 wil dat een leegstandsverordening wordt ingesteld. In Voorschoten is teveel 
leegstand. Door een leegstandsverordening worden vastgoedeigenaren actief 
gestimuleerd redelijke huurprijzen te hanteren en bij leegstand een nuttige bestemming 
voor hun panden te realiseren. Bij voorkeur biedt deze ruimte aan innovatieve, nieuwe 
ondernemers.
• D66 wil dat Voorschoten in samenwerking met ondernemers en buurgemeenten 
werkt aan een aantrekkelijke en duurzame toeristische sector. Dit kan bijvoorbeeld 
door het waar mogelijk verbinden van belangrijke locaties als Kasteel Duivenvoorde, 
de Vlietlanden, het historische centrum en het openbaar vervoer.
• D66 wil dat open gesproken wordt over de voor- en nadelen van nieuwe ontwikkelingen 
in het bedrijfsleven op onze gemeente en waar nodig maatregelen worden genomen 
om hierop in te spelen, bijvoorbeeld bij het innen van toeristenbelasting voor AirBNB.

Adriaan Andringa, lijsttrekker:
"Ondernemers staan te trappelen om bij te dragen aan de economische groei 

van Voorschoten. Of het nou gaat om winkeliers, de horeca, de toeristische 

sector of de meer grootschalige bedrijvigheid, iedereen draagt z'n steentje bij 

aan de welvaart van ons dorp. Daarom wil D66 ondernemers de ruimte bieden 

om ook écht te ondernemen, zonder nutteloze regels en met een ambtelijke 

organisatie die in dienst staat van ondernemers.

Gelijktijdig is economische groei alleen niet het doel. Groei moet ten dienste 

staan aan toekomstige generaties, aan de Voorschotenaren die na ons komen 

en hier willen wonen en werken. Groei moet dus duurzaam zijn, houdbaar op de 

lange termijn. Groene groei biedt fantastische kansen voor ondernemerschap. 

Duurzaamheid is een aanjager voor innovatie en ondernemerschap. Groene 

groei betekent economische groei waar iedereen van profiteert, nu én in de 

toekomst. D66 wil juist die vorm van groei aanjagen."
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5. Een groen, bereikbaar en veilig dorp
Voorschoten is een groene oase in de Randstad, een parel aan de Vliet. Op deze 
kwaliteit zijn we trots en zuinig. Wij hebben de verantwoordelijkheid het dorp zo 
in te richten dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen blijven genieten van al het 
moois dat onze omgeving te bieden heeft.

Bij ruimtelijke ontwikkeling horen keuzes. We willen dat iedereen ruimte heeft om 
te wonen, werken en leven. We willen duurzaam bouwen. We willen dat er ruimte 
is voor natuur en milieu, want een prettig leefklimaat is ook gezond en groen. De 
politieke afwegingen die we maken voor de inrichting van de openbare ruimte 
beïnvloeden bovendien niet alleen het leven van huidige Voorschotenaren, maar 
ook dat van toekomstige generaties. Dit vraagt erom dat we, in de keuzes die we 
maken, voor de inrichting van ruimte nadenken over wat voor soort samenleving 
we willen. We willen in de eerste plaats dat keuzes ‘toekomstvast’ zijn. Dat wil 
bijvoorbeeld zeggen: nieuwe gebouwen zijn duurzaam en bestaande gebouwen 
willen we verduurzamen. We willen een sociale, ongedeelde samenleving, waarin 
mensen onderling met elkaar verbonden zijn. We gaan tweedeling in de samenleving 
tegen, ook in de ruimtelijke keuzes die we maken. Tot slot hebben we vertrouwen 
in de creativiteit en vindingrijkheid van professionals en inwoners. We willen dat 
ondernemers en bewoners ruimte krijgen om invloed te hebben op de keuzes die 
we maken.
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5.1 Wonen
Voorschoten is een ruim opgezet en groen dorp waar het aangenaam wonen is. Dit 
willen we graag zo houden en waar nodig versterken. We willen dat er voldoende 
woningaanbod is voor iedere levensfase en dat dit aanbod van goede kwaliteit is. 
Verspreid over het dorp ligt een aantal ruimtelijke en huisvestings opgaven zoals de 
locatie moeder Godskerk, het cultureel centrum en de bibliotheek. D66 wil nieuwe 
woningbouw alleen binnen de bestaande grenzen van de bebouwde kom toestaan. 
Omdat we het groen in en om ons dorp willen behouden, betekent het dat op sommige 
plekken in Voorschoten een hogere concentratie noodzakelijk is. We zullen dus hoger, 
dieper en slimmer moeten bouwen.

• D66 wil zoveel mogelijk locaties die geschikt zijn voor (her)ontwikkeling samen met 
eigenaren, omwonenden en ondernemers in kaart brengen. Doel is te komen tot een 
integraal plan voor verbouw en nieuwbouw van onder meer woningen, huisvesting 
van het filmtheater, bibliotheek, sport, cultuur en andere verenigingen en bedrijven. 
Transformatie van bedrijfspanden tot onder meer woningbouw, moet worden 
aangemoedigd.
• D66 wil geen verdere woningbouw in de Duivenvoordecorridor toestaan. Deze 
groene strook tussen Voorschoten, Leidschendam en Wassenaar is van onschatbare 
waarde voor de leefkwaliteit in ons dorp en moeten we koesteren. De huidige plannen 
moeten daarom ingepast worden in de ecologische en cultuurhistorische waarde van 
het gebied.
• D66 wil een samenleving waarin mensen zich onderling verbonden voelen. Dit 
zie je terug in de ruimtelijke keuzes. Bij nieuwe ontwikkelingen streven we naar een 
gemengde samenstelling van mensen met verschillende inkomensgroepen, leeftijden, 
leefstijlen en achtergronden. Dat betekent dat sociale woningbouw ook verspreid 
door ons dorp gerealiseerd moet worden en niet geclusterd op een paar locaties.
• D66 wil wijken waar oud en jong samen wonen. Wijken zoals Adegeest en Boschgeest 
vergrijzen, terwijl in andere wijken - zoals de Bloemenwijk - juist verjonging intreedt. 
Wij zetten in op levendige wijken waar jong en oud samenleven. D66 wil dit natuurlijke 
proces gemeentebreed stimuleren. Dit door bij herontwikkeling en nieuwbouw goed 
te kijken naar het evenwicht in de wijk en hierop in te spelen met het nieuwe aanbod.
• D66 wil dat alleen een bouwvergunning wordt verstrekt voor nieuwbouwprojecten 
die geen aardgasaansluiting hebben. Nieuwbouw en verbouw van publiek (mede) 
gefinancierde gebouwen worden niet aangesloten op het aardgasnet.
• D66 wil dat de gemeente een pilot start voor een wijkgerichte aanpak om de 
warmtevoorziening te verduurzamen, bijvoorbeeld door elektra (warmtepomp) en 
kleinschalige warmte-koudeopslag.
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• D66 wil dat er voldoende woningen komen voor ouderen die zelfstandig willen 
blijven wonen maar wel naar een kleiner huis willen. Nu blijven ouderen vaak 
noodgedwongen in een woning wonen die voor hen te groot is en waar een gezin graag 
in zou trekken. Daarbij kan ook gedacht worden aan nieuwe samenlevingsvormen, 
zoals groepswoningen of woningen waar meerdere generaties samenleven. Door de 
(potentiële) bewoners bij de planvorming te betrekken, willen we woningen realiseren 
die in de behoefte van deze doelgroep voorzien, bij voorkeur in hun vertrouwde wijk.
• D66 wil bij nieuwbouw waar mogelijk (collectief) particulier opdrachtgeverschap 
mogelijk maken.
• D66 wil bij nieuwbouw prioriteit geven aan betaalbare huur- en koopwoningen voor 
starters (zowel gezinnen als alleenstaanden), mensen met een middeninkomen en 
senioren. Dat betekent dat er zowel in sociale huur als in de vrije sector een passend 
aanbod moet zijn. Bij nieuwbouwprojecten bestaat tenminste 25 % van het aanbod 
uit sociale huur- en koopwoningen.

5.2 Ruimte
D66 vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving, 
die inwoners uitnodigt te bewegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten. We willen 
inwoners bovendien meer mogelijkheden geven om mee te beslissen over keuzes die 
invloed hebben op hun leefomgeving. Dit vraagt om een gemeente die regie neemt 
en flexibel is. Met de beperkte ruimte gaan we zorgvuldig om door te kiezen voor 
verdichting en slim dubbelgebruik.

• D66 wil een multifunctionele oplossing realiseren voor de huisvesting van de publieke 
functies van de gemeente (basisdienstverlening), de bibliotheek, maatschappelijke 
organisaties, het filmhuis, verenigingen en zelfstandig ondernemers, waar mogelijk 
gecombineerd met woningen. Hiertoe willen we op korte termijn een werkgroep 
bestaande uit belanghebbenden en betrokken Voorschotenaren starten die integraal 
kijkt naar de beste oplossingen.
• D66 wil dat inwoners en ondernemers zich verbonden voelen met hun omgeving 
en hier zelf (mede) zorg voor dragen. Wij willen daarom dat zij ruimte krijgen om hun 
eigen creativiteit en vindingrijkheid te uiten en om mee te denken over de inrichting 
van de eigen straat of wijk. Ook krijgen ze ruimte om eigen ideeën te realiseren.
• D66 op een integrale manier en samen met bewoners, ondernemers en de regio kijken 
naar de fysieke leefomgeving in Voorschoten en omgeving. Dit in overeenstemming 
met de nieuwe Omgevingswet. Het is belangrijk dat Voorschoten het omgevingsbeleid 
voor het komende decennium tijdig en in overleg met bewoners en ondernemers 
vastlegt in een omgevingsvisie. In die omgevingsvisie wordt een koppeling gemaakt 
tussen de kwaliteit, de inrichting en het gebruik van de beschikbare ruimte met
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natuur, gezondheid en milieu. Deze omgevingsvisie dient vervolgens als basis voor 
het omgevingsplan.
• D66 wil in het centrum meer fietsparkeerplekken realiseren, ook voor bijvoorbeeld 
bakfietsen, waardoor het voor mensen aantrekkelijk wordt op de fiets naar het dorp te 
komen. Bovendien kost een geparkeerde fiets veel minder ruimte dan een auto.
• D66 wil het Treubplein autovrij te maken en vergroenen, zodat het een plek wordt 
voor markten, muziek en ontmoeting.
• D66 wil dat bestemmingsplannen de natuur niet aantasten. Indien dit onvermijdbaar 
is kan een herplantingsplicht of natuurcompensatie elders ook in de vorm van verticale 
beplanting (groene muren) en groene daken worden verwezenlijkt.
• D66 wil samen met inwoners in kaart brengen welke straten, pleinen en plekken 
relatief weinig groen hebben en deze plekken vergroenen. Dit kan door het plaatsen 
of toestaan van meer bomen, planten en miniparkjes, maar ook door het vergroenen 
van grijze gevels en daken.
• D66 wil dat werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen 
en uitbaggeren van sloten, zoveel mogelijk buiten het broedseizoen plaatsvinden.
• D66 wil bij provincie en Rijk laten lobbyen meer beschermde natuurgebieden te laten 
aanwijzen. Zo kan een verdere bebouwing van bijvoorbeeld de Duivenvoordecorridor, 
maar ook bebouwing van de Papenpolder of de Horsten, worden voorkomen. Hierbij 
wordt gekeken naar aansluiting op bestaand beschermd natuurgebied zoals Nationaal 
Park Hollandse Duinen.
• D66 wil dat regenwater bij renovatie en vernieuwingsprojecten gefaseerd wordt 
afgekoppeld. Om waterzuiveringsinstallaties te ontzien, kan grijs en licht vervuild 
water worden gescheiden. Licht vervuild water is water uit de keuken, douche, bad en 
wasmachine dat na een eenvoudige behandeling in het oppervlaktewater kan worden 
geloosd.
• D66 wil dat gemeente en ontwikkelaars gezamenlijk tot een gedragen plan komen 
voor de herontwikkeling van de de strook MOC-Wagenerf. Daarbij is het van belang 
om aansluiting te vinden bij het historisch karakter van het centrum en te zorgen 
voor een publiekstrekker die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Voorschoten. De 
realisatie van een toeristische dorpshaven die in verbinding staat met de Vliet, heeft 
daarbij de voorkeur van D66.
• D66 wil dat het rommelige gebied bij de Hofweg en Langs de Korte Vliet wordt 
aangepakt. Hiervoor kunnen de mogelijkheden voor vergroening, nieuwe of vernieuwde 
bedrijvigheid en woningbouw worden onderzocht.
• D66 wil het groene karakter van het Van der Waalsplein behouden. Herontwikkeling 
is nodig, maar moet in samenspraak met omwonenden en met behoud van groen 
en speeltuin gebeuren. Dit past binnen de bredere verbetering en renovatie van de 
Vlietwijk.
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• D66 wil de verkeers- en stallingssituatie voor fietsen bij station Voorschoten 
aanpakken. Doorgaand fietsverkeer komt teveel in de knel met mensen die hun fiets 
bij het station willen parkeren. Bovendien is er onvoldoende ruimte om fietsen te 
stallen. Het gebied rond het station is de afgelopen jaren goed opgeknapt, maar met 
fietsers is nog niet voldoende rekening gehouden.
• D66 wil dat groene plekken, bijvoorbeeld rond buitenplaatsen, in overleg met 
eigenaren zoveel mogelijk voor publiek toegankelijk zijn.
• D66 wil een minder intensief beheer van de openbare ruimte buiten het centrum, 
bijvoorbeeld minder vaak maaien van groenstroken en bermen. Dit verandert het 
beeld maar levert ook iets op: minder kosten en meer biodiversiteit. Bij herinrichting 
van de openbare ruimte moeten de toekomstige beheerkosten zo laag mogelijk en de 
duurzaamheid zo hoog mogelijk zijn.
• D66 wil dat Voorschoten aangehaakt blijft op de landelijke ontwikkelingen rondom 
het beperken van hoogspanningsleidingen nabij woningen. Wij willen de leidingen ter 
hoogte van de wijk Adegeest, op termijn, als onze financiële situatie dat weer toelaat, 
ondergronds brengen als de rijkssubsidie een flinke financiële bijdrage levert.

5.3 Verkeer en vervoer
Een goede bereikbaarheid van ons dorp en de doorstroming van het verkeer is 
belangrijk voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van ons dorp. Daarbij kiest D66 
er voor om fietsen, wandelen en het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren en 
aantrekkelijker te maken. D66 geeft dus voorrang aan alternatieven voor de auto.

• D66 wil dat de gemeente een duidelijke visie ontwikkelt om inwoners en bezoekers 
te stimuleren de auto te laten staan.
• D66 wil dat er voldoende en goede aangeduide parkeerplaatsen voor auto’s zijn aan 
de rand van het centrum en in het hele centrum voor fietsen. In Voorschoten is alles 
gemakkelijk op de fiets bereikbaar. Wanneer zoveel mogelijk mensen de fiets nemen, 
verlaagt dit de verkeersdruk en verbetert de luchtkwaliteit. Samen met beweging heeft 
dit een positief effect op de gezondheid.
• D66 wil dat de Voorstraat autoluw wordt en parkeren hier alleen nog voor bewoners 
en laden en lossen wordt toegestaan. Daarmee kunnen een aantal parkeerplaatsen 
worden verruild voor geschikte stallingsplekken voor fietsers die de horeca bezoeken 
of voor andere invulling van de openbare ruimte, waarover in overleg getreden moet 
worden met bewoners en ondernemers. Voordat hiertoe wordt overgegaan, is eerst 
aanvullend verkeerskundig onderzoek nodig.
• D66 wil de parkeerbehoefte en mogelijkheden in heel Voorschoten in kaart brengen 
en hier beleid op ontwikkelen, zodat hier bij nieuwe ontwikkelingen rekening mee 
gehouden wordt.
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• D66 wil nog duidelijker maken dat fietsers te gast zijn in het centrum. De Schoolstraat 
is een winkelstraat, waar voetgangers en fietsers nu door elkaar gaan. Dit leidt 
regelmatig tot gevaarlijke situaties. Goede invulling van deze zogenaamde ‘shared 
space’ is noodzakelijk.
• D66 wil een betere doorstroming van en naar het Lammenschansplein. Daarvoor 
is goede regionale samenwerking een vereiste. Wij willen een stevige aanhoudende 
lobby om de nu voor 2020-2022 voorziene aanpak van het Lammenschansplein te 
vervroegen.
• D66 wil met de provincie het gesprek aangaan over het realiseren van een OV-
verbinding tussen Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer.
• D66 wil dat in een nieuw verkeersplan voor Noord Hofland, een structurele oplossing 
wordt gevonden voor de verkeersproblemen rond de aftakking van de Leidseweg. 
Gelijktijdig met die herinrichting, moeten problemen met de riolering worden aangepakt. 
Dit alles is mogelijk binnen de pilot met de nieuwe Omgevingswet, in goed overleg 
met bewoners en ondernemers.
• D66 wil verbetering van de ontsluiting van de Krimwijk en vanuit Adegeest en 
Bosgeest richting zuidwest
• D66 wil dat voor de haven bij de Kniplaan meer aandacht komt. Dit is een mooie nieuwe 
toegang tot het waardevolle natuur- en recreatiegebied in de Duivenvoordecorridor.
• D66 wil het gebruik van de elektrische fiets, auto, bus en vrachtwagen stimuleren. 
Dit doen we door ruimte te bieden aan voldoende laadplekken. Het economische 
voordeel mag ten gunste komen aan de eigenaar van de laadplek. Het duurzame 
voordeel is uiteraard voor iedereen. Het aanlegtempo moet evenredig zijn met de 
verwachte toename van elektrische voertuigen om een tekort aan parkeerplaatsen 
voor conventionele voertuigen te voorkomen. D66 wil dat de gemeente een visie 
ontwikkelt voor het mogelijk maken van laadplekken bij woningen en gebouwen 
zonder parkeerplek op eigen terrein.
• D66 wil dat ingrepen aan wegen en openbare ruimte beter op elkaar worden 
afgestemd, zodat de gemeente ook tijdens werkzaamheden bereikbaar blijft.
• D66 wil dat de gemeente actief lobbyt bij de provincie om overlast door de aanleg 
van de Rijnlandroute te minimaliseren.
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5.4 Veiligheid en privacy
D66 zet bij het verbeteren van veiligheid in de eerste plaats in op preventie. Dit 
begint bij goed onderwijs. Op die manier nemen we de oorzaken van criminaliteit 
en radicalisering weg. Preventie betekent ook dat we inwoners ondersteunen en 
mobiliseren om weerbaar te zijn tegen vormen van criminaliteit en overlast. Het streven 
naar veiligheid kan ook wel eens schuren met het streven naar vrijheid, zeker wanneer 
de privacy van mensen in het gedrang komt. D66 vindt dat vrijheden niet zomaar 
moeten worden opgeofferd en dat daarom altijd scherp gekeken moet worden naar 
de balans tussen vrijheid en veiligheid.

• D66 wil dat Voorschoten een gemeente blijft met schone straten, zonder kapot 
straatmeubilair en met werkende straatlantaarns. Een verzorgde gemeente kent 
minder criminaliteit en overlast.
• D66 vindt dat mensen zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Iedereen kan een 
bijdrage leveren aan de veiligheid in de buurt door goed contact met de buren, door 
het plaatsen van geschikte sloten op het huis of door een preventieve (WhatsApp) 
buurt- of burgerwacht.
• D66 wil dat de gemeente initiatieven van bewoners ondersteunt en hen inspraak 
geeft: bewoners zijn vaak zelf goed op de hoogte van de mate van veiligheid die zij in 
hun eigen leefomgeving ervaren.
• D66 wil betere samenwerking tussen politie, gemeente, welzijn en maatschappelijke 
organisaties in de wijk zoals verenigingen, scholen en zorgverleners. De politie is een 
organisatie van, voor en door inwoners. Ze moet kunnen inspelen op lokale problemen 
en daarom moet de politie goed op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de gemeente 
of in een bepaalde buurt. De wijkagent speelt hierin een cruciale rol. D66 wil dat 
wijkagenten samen met de gemeente en welzijnswerkers in de wijken optrekken, in 
het geven van voorlichting, het aanwezig zijn bij inspraakmomenten en het op een 
laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de buurt.
• D66 wil dat de gemeente de eigen digitale veiligheid goed op orde heeft. Zo geven 
we het goede voorbeeld aan de samenleving en beschermen we vitale infrastructuur 
en persoonsgegevens van Voorschotense inwoners en ondernemers.
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37Colofon
Dit verkiezingsprogramma is vastgesteld door de leden van D66 Voorschoten. Het 
concept programma is opgesteld door de leden van de verkiezingsprogramma 
commissie, in samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties in Voorschoten en de leden van de gemeenteraadsfractie van D66.

Verkiezingsprogramma commissie
Peter Paul Lippinkhof (voorzitter)
Saskia Boom
Chris Gerritsen
Thijs Zandee
Adriaan Andringa (lijsttrekker)

Fotografie
Alle foto's die in dit verkiezingsprogramma zijn gebruikt, zijn gemaakt door leden van D66 
of zijn eigendom van D66. Bij twee foto's is sprake van een creative commons-licentie, 
waaronder ze vrij gebruikt kunnen worden:
• Voorpagina, foto van Zilverfabriek. Fotograaf: Paul Tilanus.
• Pagina 13, foto van gemeentehuis. Fotograaf: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Contact met de afdeling?
secretaris@d66voorschoten.nl

Contact met de fractie?
fractie@d66voorschoten.nl



In het kort
Voorschoten is een fantastisch dorp. Mooi, groen, bruisend, gezellig en 
met goede voorzieningen voor jong en oud; de ideale plek om te wonen, 
werken en leven. Toch moeten we de komende jaren ook moeilijke 
keuzes maken, bijvoorbeeld over de gemeentelijke financiën en over 
onze bestuurlijke toekomst. D66 is klaar om verantwoordelijkheid 
te nemen. Wij maken heldere keuzes voor de toekomst, die u in dit  
verkiezingsprogramma vindt. Zo zorgen we ervoor dat alle inwoners 
en ondernemers van ons dorp alle kansen kunnen benutten voor de 
toekomst.

D66 kiest voor goed onderwijs
Dat is de motor achter kansengelijkheid; dat is de manier om iedereen in 
staat te stellen om  zijn of haar dromen te verwezenlijken; dat is de beste 
manier om sociale cohesie te bevorderen.

D66 kiest voor een goed klimaat
Vooral in regionaal verband kunnen we werk maken van de energietransitie, 
terwijl we lokaal het groene karakter van ons dorp beschermen en 
versterken.

D66 kiest voor goed bestuur
De fundamentele keuzes over de bestuurlijke en financiële toekomst van 
Voorschoten maken we samen met de inwoners en ondernemers van ons 
dorp. Als gemeente moeten we zorgen dat we ons eigen huis op orde 
krijgen.


