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Kort verslag bijeenkomst Kort verslag bijeenkomst Kort verslag bijeenkomst Kort verslag bijeenkomst presentatie presentatie presentatie presentatie plannen plannen plannen plannen van het van het van het van het centrum centrum centrum centrum van van van van Voorschoten donderdag 15 maart Voorschoten donderdag 15 maart Voorschoten donderdag 15 maart Voorschoten donderdag 15 maart 

2018, House of Vision2018, House of Vision2018, House of Vision2018, House of Vision    in Voorschoten in Voorschoten in Voorschoten in Voorschoten     

Aanwezig: namens Taskforce dorpscentrum Voorschoten: René van der Smeede, Jeroen van Oel, Marc 

Hoogvliet, bewoners en centrumondernemers Voorschoten. Namens de WODV: Wouter Minkhorst, Hans 

van Son, Martijn Meulenbroek, Kimm Veurman en Saskia Willems. Namens de gemeente Voorschoten: 

wethouder Nanning Mol. Bewoners van het centrum, centrumwinkeliers en stakeholders centrum,  

Gespreksleider: Frits Bloemberg, Debatbureau 

    

Wethouder Mol heet alle bezoekers van harte welkom.  

Introductie TaskforceIntroductie TaskforceIntroductie TaskforceIntroductie Taskforce    

    

• Marc Hoogvliet vertelt over de Taskforce dorpscentrum Voorschoten. Met 12 mensen is drie 

jaar geleden het dna van het centrum van Voorschoten bedacht: historisch, bereikbaar en 

ontmoeting. Alle plannen worden door deze bril bekeken. Sinds het bedenken van het dna is er 

inmiddels veel gebeurd. Zo zijn er o.a. historische borden zijn geplaatst. De gemeente heeft 

ons gevraagd verder te gaan met het maken van plannen. Over deze plannen hebben we 

gesproken met de bewoners van de Treubstraat, Oranjeboomstraat en Voorstraat. We leggen 

ze nu voor aan iedereen. Alles wat tijdens deze bijeenkomst wordt gezegd, wordt 

meegenomen. De Taskforce kan geen toezeggingen doen. Alle belangen worden gewogen en 

teruggekoppeld. De gemeente beslist uiteindelijk.  

• Jeroen van Oel vertelt over de werkwijze van de Taskforce centrum.  

• René van der Smeede presenteert de plannen.  

Opmerkingen over de plannenOpmerkingen over de plannenOpmerkingen over de plannenOpmerkingen over de plannen    in het cenin het cenin het cenin het centtttrumrumrumrum::::    

• De Voorstraat moet autovrij! (Bewoner Voorstraat).  

• Parkeren kan in de (nieuwe) parkeergarages. 

• Ontheffing bewoners en horeca. (Bewoner Voorstraat) 

• Éénrichtingsverkeer Voorstraat, van Zuid naar Noord. Gevraagd wordt waarom voor deze 

richting wordt gekozen van de Voorstraat. Suggestie wordt gedaan om via de Veurseweg in te 

rijden en via Molenstraat eruit, zodat de Voorstraat geen functie krijgt voor doorgaand verkeer. 

De rest van het plan is goed. (Horeca Voorstraat) 

• Tulpding is nu onhandig. Er is tien jaar geleden veel geïnvesteerd in de bestrating. Het 

centrum is van ons allemaal. Het lijkt heel wat te kosten i.r.t. sluiting zwembad. We hebben 

geen geld, hoe gaan we dat betalen? (Bewoner centrum) 

• De verlichting langer aanlaten in de Schoolstraat. Het is nu na sluitingstijd doods in de 

Schoolstraat. (Bewoner centrum) 

• Luifels plaatsen in de Schoolstraat. (Bewoner centrum) 

• Belettering op elkaar afstemmen. (Bewoner centrum) 

• Er groeit gras tegen de gevels in de Schoolstraat. Haal dit weg. (Bewoner centrum) 

• Geweldig dat er plannen  zijn. Op de foto’s van de Schoolstraat zie je dat het een rommel is. Ik 

veeg elke dag. Aan het begin van de week veegt de gemeente. Meer vegen in de Schoolstraat. 

(Centrumondernemer). 
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• De bakker van ons brood verdween naar de andere kant van de Schoolstraat. Gezelligheid 

Schoolstraat vind ik echt een punt. Je ziet dat de horeca uit elkaar getrokken wordt. Weinig 

horeca in de Schoolstraat (bewoner Schoolstraat) 

• Fietsvrij maken Schoolstraat is prima. (bewoner Schoolstraat) 

• De overgang van de straat in Schoolstraat is niet soepel voor rolstoelen (afvoer in het midden). 

(bewoner Schoolstraat) 

• Steegjes zijn crossgebieden. Er ligt poep, peuken en het is vies.  

• Positief chapeau voor éénrichtingsverkeer Oranjeboomstraat alleen dan de andere kant op.  

• De leidlindes hoeven niet weg.  

• Zorg dat je sluipverkeer uit Leidschendam kwijt raakt. 

• Over de stoep rijden fietsers als gevolg van een gevaarlijke situatie. 

• Hoe zorg je dat Schoolstraat meer profiteert? Mogelijkheden onder de bomen? 

• Is er nagedacht over de bevoorrading AH?   

• Er zijn gevaarlijke situaties rondom en bij de rotonde.  

• Deltaplein eind Schoolstraat is handhaving voor hangjongeren gewenst. De hangjongeren 

staan ook bij AH. “De hangjongeren hangen”.  

• Parel aan de Vliet: Toegankelijkheid vanuit de Vliet naar het centrum en andersom moet beter. 

(Passantenhaven?) 

• De balans is weg omdat er veel evenementen zijn in de Voorstraat. “Het lijkt wel of wij 

museumstukken zijn. De balans is zoek. De bewoner is de sjaak. Meer dan 80 evenementen.  

• ‘s ‘avonds is de overlast. We geven alleen, krijgen niets terug. Ik moet me aan de regels 

houden, maar marktkooplui niet ” (Bewoner Voorstraat) 

• De markt wordt te laat afgebroken en laat rommel achter. Er moet integraal worden 

gehandhaafd bij de markt. (Bewoner Voorstraat) 

• Verkeerswetgeving voorkomt openstelling Churchillweg.  

• Er wordt onvoldoende gehandhaafd. Integraal handhaven. 

• Voldoende fietsstallingsmogelijkheden.  

• Suggestie wordt gedaan om bij het Wagenerf fietsen te stallen. Er staan nu lelijke 

plantenbakken. 

• Treubplein fietsenstalling plaatsen. 

• Naast de parkeergarage bij de AH fietsstallingen plaatsen. Staan nu grote bakken. 

• De wirwar van de verkeersborden kijk hier naar. 

• Prachtig plan. Blij dat iedereen zich inzet. Begin van iets mooi’s. Bewoners, horeca, markt, 

winkeliers en andere belanghebbenden worden meegenomen. Chapeau voor het plan! 

(voorzitter COV) 

 

 

    


