.taskfor e entr
info taskfor e entr

.nl
.nl

Voorschoten, 22 juli 2020

Paul de Bruijn
Wethouder gemeente Voorschoten
Leidseweg 25
2252 LA Voorschoten
Beste Paul,
Zoals je weet is de Taskforce Centrum van mening dat de situaAe in het centrum zorgelijk is. Het is niet
alleen de huidige leegstand en de verrommeling die daar aanleiding toe is, maar we verwachten dat de
economische eﬀecten van de corona pandemie nog niet ten volle zichtbaar zijn in de winkelstraten.
We zien bij sommigen ideeën opkomen en dat is goed. Maar we denken dat alleen een integraal
Vervolgplan Centrum, waarbij het niet alleen gaat om een aantrekkelijk centrum voor bezoekers maar
ook voor (nieuwe) winkeliers, onze concurrenAeposiAe in de regio kan versterken. De vraag is of het nu
het goede moment is om zo'n vervolgplan op te stellen.
Om nog even het geheugen op te frissen: de Taskforce Centrum is een oﬃciële adviescommissie van
het College van B&W. Het College en de Taskforce Centrum hebben gezamenlijk een overeenkomst
getekend met daarin opgenomen de taken en werkwijze. De taken bestaan uit het maken van plannen
die tot doel hebben het centrum van Voorschoten te versterken op economisch, sociaal en cultureel
gebied en dat te doen in goed overleg met alle stakeholders. Voorts adviseert de Taskforce Centrum
over plannen van derden. Een dubbel takenpakket dus.
De afgelopen jaren heeT de Taskforce Centrum een tweetal plannen opgesteld. Het Plan Centrum
(zomer 2018) en het Plan Voorstraat( zomer 2019) kregen veel waardering Ajdens de hoorziYngen in
het House of Vision. Beide plannen zijn door de gemeenteraad aanvaard en ontmoeZen ook daar veel
waardering. Wat we helaas moeten constateren is dat delen van het Plan Centrum nog steeds niet zijn
uitgevoerd terwijl nog niet eens begonnen is met het uitvoeren van Plan Voorstraat. Dat laatste geldt
ook voor beide verkeersonderzoeken waartoe het College in september 2019 opdracht gaf. Deze
worden nu waarschijnlijk meegenomen in een breed verkeersonderzoek dat na de zomer van start
gaat. Uitvoering van de verkeersmaatregelen is dan ook niet voor de zomer van 2021 te verwachten.
Voor de Taskforce Centrum is het teleurstellend dat we zoveel Ajd en energie gestopt hebben in o.a.
het overleggen met alle stakeholders en dat de WODV dan niet in staat is om slagvaardig,
samenhangend en eﬃciënt die plannen te realiseren. Ook bij het helpen van het uitvoeren van de
plannen hebben we overigens inzet geleverd.
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Inmiddels is besloten tot het ontmantelen van de dualisAsche WerkorganisaAe Duivenvoorde en het
overbrengen van taken naar een nieuw te vormen ambtelijke organisaAe Voorschoten. De Taskforce
Centrum juicht deze ontwikkeling toe maar verwacht dat het enige Ajd zal duren voordat de nieuwe
organisaAe gerealiseerd is en zich gezet heeT. We hopen dat het bij de nieuwe organisaAe niet alleen
gaat om structuur maar ook om organisaAecultuur. Anno 2020 betekent dat laatste o.i. dat er een
aYtude moet zijn om samen met betrokken burgers (zoals bijvoorbeeld de Taskforce Centrum) aan de
verbetering van het centrum en Voorschoten in meer algemene zin te werken.
Tegen deze achtergrond komen wij dan ook tot de conclusie dat het nu niet het juiste moment is om
veel Ajd en energie in een Vervolgplan Centrum te steken. 'First things ﬁrst', denken we. Laat het
gemeentebestuur eerst de beide eerdere plannen volledig laten uitvoeren en een nieuwe ambtelijke
organisaAe bouwen die in staat is om integrale plannen projectmaAg, snel en eﬃciënt uit te voeren en
die een extraverte cultuur heeT.
Tot slot nog een opmerking over onze tweede taak: de adviestaak. Je noemde recent de Economische
Visie waar je ons advies over wilde hebben. Daar willen we je graag mee helpen. Onze adviesfuncAe is
echter niet alleen voor jou maar voor het hele College beschikbaar. We vinden het teleurstellend dat
geen van je collega's ooit ons advies gevraagd heeT. Noch voor het Ambachts- en Baljuwhuis, noch
voor de Kruispunt Kerk, noch voor het AccommodaAebeleid, noch voor het brede verkeersonderzoek
dat in het najaar van start gaat. En ook niet voor de Ajdelijke maatregelen in de Voorstraat waardoor
wellicht de maatregelen in één keer goed hadden kunnen zijn in plaats van pas de derde keer.
Terug naar de zorgelijke situaAe in het centrum. Er moet heel wat gebeuren en het vraagt o.i. om een
sterke regie. Ons advies zou daarom zijn dat één van de leden van het College eindverantwoordelijk
wordt voor het centrum.
Tot slot de communicaAe. Wij hebben de afgelopen jaren veel Ajd en aandacht besteed aan het
opbouwen van een netwerk met de stakeholders. Wij maken nu een pas op de plaats met het maken
van nieuwe plannen hoewel sommigen dat wel van ons verwachten. Daarom zullen we deze brief op
de website van de Taskforce Centrum plaatsen.
Voel je vrij om deze brief onder de aandacht van je collega's te brengen. Natuurlijk zijn we alAjd bereid
tot een gesprek met het voltallige college.
Met vriendelijk groet,
Taskforce Centrum.
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