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De oprichting van SP Voorschoten was 
zelfs een item bij Nieuwsuur. Inmid-
dels heeft de dagelijkse realiteit weer de 
overhand. De SP gaat aan het werk. Erik 
Maassen, sinds januari officieel be-
stuursvoorzitter van de SP Voorschoten, 
praat met verslaggever Marcel Broersma 
over werk, plannen en dromen. 

Dat was me het feestje wel, vijf maanden 
geleden ...
‘Zeker! We hebben in Voorschoten een 
vliegende start gemaakt. Emile Roemer was 
er voor naar Voorschoten gekomen. We heb-
ben heel wat aandacht gekregen. En de sfeer 
was fantastisch.’ 

Wat is er sindsdien gebeurd?
‘Sindsdien zijn we met een aantal thema’s 
druk aan de slag gegaan. We hebben een 
onderzoek gedaan naar de verhuizing van 
de balie van de Sociale Dienst naar Voor-
burg. Wij merkten al snel dat mensen daar 
problemen mee hebben. Daarvoor hebben 
we een meldpunt ingesteld. De klachten 
hebben we gepresenteerd aan de wethouder 
en de gemeenteraad. Een ander verhaal was 

de actie met de bordjes, die verwezen naar 
voorzieningen die niet meer in het dorp te 
vinden zijn. En nu hebben we dus de amb-
telijke fusie van Voorschoten en Wassenaar. 
Wij maken ons daar zorgen over.’

Het lastige is dat het allemaal al in gang is 
gezet. Wat kun je dan nog doen?
‘Het moet niet zo zijn dat de gemeente 
maar iets bedenkt en dat uitvoert, terwijl 
de mensen hun mond moeten houden. Juist 
voor de SP is het belangrijk dat mensen 
echte inspraak hebben op de inrichting van 
hun eigen omgeving. Daar is in Voorscho-
ten nog veel te weinig sprake van. De SP 
wil dat veranderen. Ik krijg het idee dat het 
gemeentebestuur wel erg opgesloten zit in 
het gemeentehuis. Als SP zeggen we: ga naar 
de mensen toe! Wil je in een wijk iets doen? 
Ga dan eerst met de mensen praten, vraag 
ze wat er leeft. En ga dan pas je plannen 
formuleren.’

En verder?
‘De SP heeft twee keer in de afgelopen zes 
maanden actiegevoerd voor de voedselbank. 
Aan de voedselbank kun je goed zien dat we 

echt in een crisis zitten. Ze moeten werken 
met wachtlijsten. Ze krijgen niet voldoende 
goederen aangeboden, want de winkels 
draaien slecht en mensen houden de hand 
op de knip. En toch merk je dan dat het aan-
slaat en een succes is. Het is een vorm van 
toegepaste solidariteit.’

Zijn er inmiddels leden bijgekomen?
‘Jazeker, het aantal leden is sinds de oprich-
ting met tien procent gestegen. Dat is leuk, 
maar we roepen de mensen nog steeds op 
zich aan te sluiten, zeker nu er landelijke 
verkiezingen komen. Maar we zijn ook al be-
zig met plannen voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2014. Als alles gaat zoals wij 
hopen, dan gaan wij zeker meedoen. Maar 
alleen als we een goede lijst kunnen maken 
die past bij de ambities van de SP. Ik heb er 
alle vertrouwen in dat dat lukt.’ •

Volg ons ook op
@ErikMaassenSP

En kijk voor het laatste nieuws op:
www.voorschoten.sp.nl

‘als sp zeggen we: ga naar de mensen toe!’
interview met erik maassen



sp blijft kritisch op rijnlandroute

Al tientallen jaren hangt de dreiging van de Rijnlandroute Voorschoten boven het 
hoofd. Nu heeft gedeputeerde De Bondt definitief gekozen voor het ‘zoeken naar 
balans’-tracé. Volgens SP Voorschoten de verkeerde keuze.

is. Vanuit Leiden en de provincie horen we 
altijd dat de Rijnlandroute noodzakelijk zou 
zijn om de drukte op de Churchilllaan aan te 
pakken. De laatste jaren wordt daar aan toe-

gevoegd dat we een ‘robuust wegennetwerk’ 
nodig zouden hebben. De Rijnlandroute gaat 
daar echter niet voor zorgen. Al jarenlang is 
bekend dat het verkeer op de Churchilllaan 
vooral lokaal verkeer is. 90% van de auto’s 
heeft een bestemming in Leiden of is uit 
Leiden afkomstig. Daarom zal het aanleggen 
van een nieuwe weg nooit de drukte op de 
Churchilllaan kunnen bestrijden. Het lokale 
verkeer zal daar toch moeten blijven rijden.  

nut rijnlandroute  
nog niet aangetoond
De provincie beweert altijd dat nut en nood-
zaak van de Rijnlandroute al in 2008 zijn 
aangetoond. De onderzoeken waarmee dit 
is gebeurd rammelen echter aan alle kanten. 
Dit is meerdere malen aangetoond door de 
Randstedelijke rekenkamer, een onafhan-
kelijk instituut. Uit verkeersmodellen blijkt 
ondertussen dat de Rijnlandroute niet zorgt 
voor een ‘robuust wegennetwerk’ maar voor 
chronische files. 

niet horen, zien of ruiken
Toch is er voor gekozen om de Rijnlandroute 
aan te leggen. De SP vindt dat een verkeerde 
en onbegrijpelijke keuze, maar deze lijkt niet 
meer terug te draaien. Als de weg dan per 
se moet worden aangelegd, dan is er voor 
ons één keiharde voorwaarde: Voorschoten 
mag de Rijnlandroute niet horen, zien of 
ruiken. Wij hier steeds op aandringen bij de 
provincie. •

geen parkeerplaats op het speelveld
De gemeente heeft plannen om de 
parkeerplaats bij station Voorschoten 
uit te breiden. De buurtbewoners heb-
ben grote problemen met de plannen, 
omdat de extra parkeerplaatsen komen 
op de plaats van een speelterrein. De SP 
ondersteunt hun actie.

De plannen van de gemeente zijn de buurt 
rauw op het dak gevallen. Vorig jaar werden 
er op het speelveld langs het spoor na jaren-
lang touwtrekken eindelijk nieuwe speeltoe-
stellen neergezet. Kort daarna lekten echter 
de plannen uit om 145 nieuwe parkeer-
plaatsen aan te leggen op een deel van het 
speelveld. De buurt is boos. Er zijn namelijk 
alternatieven.

Op het speelveldje liggen een skate-baan, 
een voetbalveld, een basketbalveldje en 
diverse speeltoestellen. Een deel hiervan zal 
verdwijnen als de plannen doorgaan. Ook 

het plantsoen, vorig jaar helemaal opnieuw 
beplant, zal deels plaatsmaken voor asfalt.

Als er extra parkeerplaatsen voor het station 
nodig zijn, kunnen die volgens de buurt 
beter achter het Texaco-station worden 

aangelegd. Daar is nu een verrommeld 
parkeerterreintje waar best extra plek voor 
parkeerplaatsen is. De buurt ziet liever daar 
een goed parkeerterrein. Dan kunnen speel-
plekken en groen langs het spoor behouden 
blijven. •

rijnlandroute zal  
verkeersdrukte niet verminderen
De SP vindt dat nooit is aangetoond dat de 
aanleg van de Rijnlandroute noodzakelijk 

In 2008 legde SP’ers symbolisch een weg aan op het betreffende tracé.



Ook dit jaar organiseert de SP weer een 
straatvoetbaltoernooi in Voorschoten. 
Teams van minimaal vijf personen kunnen 
zich inschrijven via voorschoten@sp.nl. 
Het toernooi is in de laatste week voor de 
zomervakantie.

Vorm zelf een team en schrijf je in. Teams 
kunnen meedoen in de leeftijdscategorie 
8-9 jaar en 10-12 jaar. Deelname is gratis. 
De wedstrijden worden gespeeld op de 
voetbalveldjes in de buurten.

fusie van gemeentelijke diensten: 
worden we daar wijzer van?
Wie met de Sociale Dienst te maken 
heeft weet het al: daarvoor moet je 
tegenwoordig naar Voorburg. Niemand 
vindt dat leuk. En helaas blijft het daar 
niet bij. De gemeenten Voorschoten en 
Wassenaar hebben kort geleden beslo-
ten dat er nog veel meer diensten gaan 
verhuizen. Dat moet omdat de amb-
tenaren van de twee gemeenten gaan 
samenwerken. Er zullen dus meer balies 
van hun oude vertrouwde plek verdwij-
nen. Waarheen ze verdwijnen, is nog 
niet eens zeker. De gemeenten doen dit 
omdat het geld bespaart. Maar worden 
de mensen er wijzer van? De SP vindt 
van niet.

SP: Hou gemeentelijke diensten in de buurt
De SP heeft duidelijke standpunten. Eén 
ervan is dat mensen problemen dicht bij 
huis, in hun eigen omgeving, moeten kun-
nen oplossen. En niet door de overheid van 
hot naar her gestuurd moeten worden. Want 
wie betaalt uw reis naar Voorburg, of de tele-
foonkosten wanneer u ellenlang in de wacht 
wordt gezet? De gemeente doet dat niet. En 
dan hebben we het nog niet eens over de 
irritatie, als blijkt dat uw dossier nog niet op 
de goede plek ligt. Of wanneer u te horen 
krijgt dat u opeens een andere contactper-
soon heeft. 

hoop mis bij sociale dienst
De SP vindt dat voordat de gemeente veran-
deringen doorvoert, er eerst met de mensen 
gepraat moet worden. Een goede voorberei-
ding is het halve werk. De SP merkte al snel 
dat er in het geval van de Sociale Dienst niet 

zo best voorbereid was. Daarom openden 
wij in maart een meldpunt voor klachten. 
Zeven dagen lang konden mensen hun op- 
en aanmerkingen doorgeven. Daaruit bleek 
dat er een hoop mis is bij de Sociale Dienst. 
Mensen werden tijdens het bellen lang in 
de wacht gezet. Er werd niet teruggebeld, 
terwijl dat wel beloofd was. Dossiers waren 
onvolledig, of gewoon zoekgeraakt. Afspra-
ken die vóór de verhuizing naar Voorburg 
waren gemaakt, bleken opeens niet meer te 
gelden. Eén man kreeg te horen, dat hij in 
2014 weer sollicitatieplicht zou hebben. Hij 
is dan 67 jaar ...

De SP heeft de klachten gebundeld in het 
rapport ‘Wachttijden, gebroken afspraken 
en chaos – de sociale dienst sinds de fusie’. 
Het rapport is inmiddels aangeboden aan de 
gemeenteraad en het gemeentebestuur van 
Voorschoten. Veel politieke partijen deden 
het af als gezeur. Maar ze konden niet ont-
kennen dat er dingen mis zijn. Wethouder 
Adema heeft beloofd het probleem van de 

slechte telefonische communicatie aan  
te pakken.

oplossing ligt dichtbij
Wat en wie er precies waarheen gaat verhui-
zen is nog niet duidelijk. Maar de SP blijft 
alert. Niets wijst erop dat de veranderingen 
goed voorbereid zijn. In een persbericht 
zegt de gemeente dat ‘de gemeente in de 
toekomst het eerste overheidsloket moet 
worden waar mensen met al hun vragen 
terecht kunnen’. De SP is het daarmee eens. 
Maar de gemeente Voorschoten ligt niet 
in Voorburg. En ook niet in Wassenaar of 
Leiden. De nieuwe situatie zal zonder twijfel 
geld besparen. Maar worden de mensen er 
wijzer van? Vragen stellen en problemen 
oplossen doe je in je eigen gemeente. Daar 
blijft de SP vierkant voor staan.  •

Het rapport ‘Wachttijden, gebroken 
afspraken en chaos – de sociale dienst 
sinds de fusie’ is te vinden op 
www.voorschoten.sp.nl  

straatvoetbaltoernooi in voorschoten
van 2 tot 6 juli 2012



U bent al lid van de SP voor  
€ 5,- per kwartaal.  
U krijgt dan elke maand ons 
nieuwsmagazine Tribune 
en als nieuw lid krijgt u een 
welkomstgeschenk! Lid 
worden kan heel eenvoudig 
via www.sp.nl en met de 
bon hiernaast.

kom de sp 
versterken  
 – word lid

kwartaalbijdrage € 5,– (minimum) € 7,50 € 10, –
 € 12,50 € 15,– anders  € 
   

ja, ik word lid van de sp. ik machtig de sp om per kwartaal 
onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening. 
ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand 
het nieuws- en opinieblad de tribune in de bus.

Stuur deze bon naar: 
SP, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort

U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of  
een e-mail aan de SP: (088) 243 55 40, administratie@sp.nl

datum                           handtekening

naam

roepnaam        voorletters m/v

adres

postcode                      plaats

telefoon        geboortedatum 

e-mail        rekeningnummer

Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 
jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen af aan ROOD.
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Als ik om mij heen kijk, dan zie ik onrecht dat ik niet verdragen kan. Een schoonmaker die zijn 

reiskosten niet vergoed krijgt, terwijl de topmanager een extra hoge bonus of gouden handdruk 

krijgt. Ouderen die steeds meer betalen voor hun huis en de zorg, terwijl ziekenhuizen winst gaan 

uitkeren. Daarom vraag ik jou om mij te helpen daar wat aan te doen. Ik steek mijn hand uit naar 

iedereen die wil knokken voor een beter en socialer Nederland. Samen staan we sterker.

Het kabinet-Rutte heeft Nederland de afgelopen anderhalf jaar op alle fronten in tweeën gesple-

ten. De veroorzakers van de crisis zijn door de VVD, het CDA en de PVV uit de wind gehouden. Het bedrijfsleven kreeg 

belastingverlaging, maar bijstandsgerechtigden dreigen tweeduizend euro per jaar in te moeten leveren. In de zorg gaan 

de premies en het eigen risico omhoog, terwijl het basispakket verkleind wordt. De huren zullen flink omhooggaan, ter-

wijl de subsidie op villa’s – via de onbeperkte hypotheekrenteaftrek – overeind blijft.

De val van het kabinet-Rutte biedt nieuwe kansen. Net als heel veel andere Nederlanders kun jij er op 12 september 

namelijk voor zorgen dat Rutte niet terugkeert in het Torentje en dat de SP de kans krijgt om deel te nemen aan een 

regering die de lusten en de lasten wel eerlijk verdeelt.

Maar ik zou je nog iets anders willen vragen, namelijk om je nu bij ons aan te sluiten. Dat kan al vanaf vijf euro per  

kwartaal. Meedoen is belangrijk, want hoe groter onze partij, hoe meer we de komende jaren voor elkaar kunnen boksen. 

Want de SP is niet alleen in touw tijdens de verkiezingen maar werkt het hele jaar door aan een beter Nederland. Niet 

alleen in Den Haag, maar ook in jouw stad of dorp.

Doe je met mij mee?

Met vriendelijke groet,

Emile Roemer, ractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

ik heb je nu nodig!


