
Verkiezingsprogramma SP Voorschoten

Voorschoten sociaal vooruit !



UITGANGSPUNTEN

Voor u ligt het eerste verkiezingsprogramma van de SP in Voorschoten. Met uw steun kan 
de SP zijn verhaal ook in de gemeenteraad van Voorschoten voor het voetlicht brengen. 
Het verhaal van de SP ontbreekt tot nu in de raad, terwijl het zo hard nodig is. 

De afgelopen jaren werd het voorzieningenniveau in het dorp uitgekleed: eerst verdween 
het politiebureau, daarna het postkantoor, het jongerencentrum en de balie van de sociale 
dienst. De bibliotheek en het zwembad worden fors gekort op hun budget, waardoor 
vermindering van de kwaliteit en uiteindelijk sluiting dreigen. 

Voorschoten dreigt een dorp zonder voorzieningen te worden. De SP wil dat voorkomen. 
Voorschoten moet nu investeren in het behoud van kwalitatief goede voorzieningen. 
Anders dreigt Voorschoten een slaapdorp te worden. En daar zit niemand op te wachten.

Een beschaafde samenleving heeft voldoende voorzieningen, juist ook voor de mensen 
die het zwaarder hebben. Daarom vindt de SP dat de gemeente juist aandacht moet 
hebben voor kwetsbare groepen in de samenleving. Daar mag de gemeente wel een stap 
extra voor zetten.

De SP doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Voorschoten. We 
zitten nog niet in de gemeenteraad, maar voeren wel al een aantal jaren actie op diverse 
onderwerpen, zoals betaalbaar wonen, goede voorzieningen voor iedereen en sociaal 
beleid. In dit verkiezings-programma benadrukken we vooral deze punten. Het programma
is niet uitputtend. Het ontbreken van een punt betekent niet dat de SP er geen standpunt 
in heeft.

Het verkiezingsprogramma van de SP ligt voor u. De belangrijkste programmapunten 
hieruit: 

● Geen bezuinigingen op belangrijke voorzieningen zoals zwembad en bibliotheek.
● Voldoende betaalbare woningen beschikbaar voor iedereen.
● Zorggeld wordt besteed aan zorg. Het recht op zorg blijft behouden. 
● We organiseren de (thuis)zorg kleinschalig en bezuinigen op overbodige 

managementlagen
● Geen gemeentelijke herindeling zonder referendum.
● Voorschoten blijft groen: Geen woonwijk in de Duivenvoordecorridor
● Bezuinig op prestigeprojecten: Geen Manhattan aan de Vliet op het Deltaplein.
● Een proactief jeugdbeleid waarin de jeugd echt centraal staat.



1. DEMOCRATISCH BESTUUR

Wij kiezen voor een open en transparante gemeente, gericht op samenwerking met 
andere overheden, maatschappelijke partners, en vooral: de inwoners. De meerderheid is 
meer dan de helft  plus één. Bij ingrijpende beleidswijzigingen moet het gemeentebestuur 
een zo breed mogelijk draagvlak zien te vinden. De inwoners van Voorschoten moeten 
hier nadrukkelijk bij worden betrokken. 

De gemeente moet mensen actief bij besluitvorming betrekken. Dat moet verder gaan dan 
inspreken bij de raadsvergadering. Wethouders moeten tijd maken om te overleggen met 
actieve buurtbewoners als er plannen worden gemaakt voor een nieuwe inrichting van de 
buurt. De SP wil mensen meer invloed geven op de inrichting van hun leefomgeving.

De SP is geen voorstander van het zonder meer vergroten van gemeentes door 
herindelingen. Uit ervaringen in de afgelopen jaren blijkt dat dit niet leidt tot lagere kosten, 
maar dat het voorzieningenniveau wel fors achteruit kan gaan. De SP vindt dat de lokale 
bevolking zelf keuzes moet kunnen maken op het gebied van de lokale democratie. Als 
een grote meerderheid van de mensen een herindeling wil, zullen we ons daarbij 
neerleggen. Daarom wil de SP een referendum (of een vergelijkbare volksraadpleging) als
er een voorstel tot gemeentelijke herindeling wordt gedaan. Bij een duidelijk 'nee' uit de 
bevolking kunnen de plannen niet doorgaan. Het woord is dan niet aan de 
vertegenwoordigers, de gemeenteraden, maar aan de inwoners zelf. 

De toekomst is niet aan grootschalig en opgeblazen bestuur, maar aan kleinschalig en 
bescheiden bestuur. Het gemeentebestuur zal de komende jaren ingrijpend van karakter 
veranderen, van overwegend ruimtelijk beleid naar uitvoering van zorg. Het is geen goed 
moment om het hele lokale bestuur op zijn kop te zetten. 

De gemeente staat er financieel niet goed voor. Nu wordt er fors bezuinigd, maar op de 
verkeerde zaken. Terwijl nuttige voorzieningen kapot worden bezuinigd gaan 
prestigeprojecten wel door en verhoogt de raad het salaris van burgerraadsleden. De SP 
draait dit om. De gemeente moet ook in eigen vlees snijden bij bezuinigingen!

● Meer zeggenschap voor bewoners.
● Geen gemeentelijke herindeling zonder referendum vooraf.
● Uitbreiding van de samenwerking tussen Voorschoten en Wassenaar moet stoppen,

tenzij aangetoond kan worden dat dit een verbetering in de service naar de 
inwoners van Voorschoten betekent en dat arbeidsplaatsen behouden kunnen 
blijven, en dit dus niet alleen een besparing op de kosten voor de gemeente is. De 
gezamenlijke ambtelijke organisatie mag er niet toe leiden dat mensen voor 
gemeentelijke diensten alleen in Wassenaar terecht kunnen.

● Bij grote wijzigingen in beleid zoekt de gemeente actief de inspraak van de 
inwoners. Publicatie op de gemeentepagina in de krant en de gemeentelijke 
website is niet voldoende.

● Organiseer maximale inspraak van bewoners bij bestemmingsplannen en 
dergelijke.

● Mails en brieven moeten veel sneller beantwoord worden door de gemeente. Nu 
staat daar gemiddeld 6 tot 8 weken voor. Ontoelaatbaar voor een beantwoording 
van mail.

● Bewoners worden gerichter uitgenodigd voor wijkinspraakavonden. Hier worden 
bewoners actief en vroegtijdig geïnformeerd over plannen.



● Insprekers tijdens commissievergaderingen mogen, afhankelijk van het onderwerp, 
actief aan de discussie deelnemen.

● We kijken kritisch naar het aantal wethouders. Als uitbreiding van het aantal nodig 
is om de kwaliteit van het bestuur te verbeteren, zullen we daar voor kiezen.

● Wethouders worden verplicht om jaarlijks een lijst met gedeclareerde onkosten aan 
de gemeenteraad openbaar te maken.

● Geen blokkade vanuit de gemeente bij onderzoeken naar mogelijke 
onrechtmatigheden uit het verleden.

● Bij bezuinigingen snijdt de gemeenteraad ook in eigen vlees. De recente verhoging 
van de vergoeding voor burgerraadsleden wordt teruggedraaid en het raadsbudget 
wordt kritisch onder de loep genomen.

● Terugkeer van de gemeenteagenda in Groot Voorschoten. Dit is afgeschaft om te 
besparen op de kosten van de gemeente. Voor veel inwoners is dit een gemis, men
kijkt niet altijd op internet voor het nieuws. Voorschoten heeft ook relatief veel 
ouderen die niet allemaal internet hebben en zo ook niet op de hoogte zijn van de 
ontwikkelingen in Voorschoten, zoals bijvoorbeeld inspraakprocedures.

● Belangrijke vergaderingen van commissies en informatiemarkten moet de 
gemeenteraad ook laten plaatsvinden in de wijken. Dit zal bekend gemaakt worden 
in de lokale kranten Groot Voorschoten en Het Witte Weekblad en op de site van de
gemeente Voorschoten en VoorschotenOnline, zodat de inwoners op de hoogte zijn
van waar en wanneer deze vergaderingen plaatsvinden. Deze 
commissievergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.

● Instellen van een onafhankelijke ombudsman die niet alleen kijkt of de juiste 
procedure is gevolgd, maar ook de einduitkomst toetst op redelijkheid en billijkheid. 
De uitkomst van deze einduitkomst wordt gepubliceerd in de weekbladen en op de 
site van de gemeente en VoorschotenOnline.

● Het behouden van het wekelijks spreekuur van de wethouders.



2. WONEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

De afgelopen jaren is in Voorschoten redelijk veel gebouwd. Dit waren grotendeels dure 
koopwoningen. De sociale huurwoningen die werden gebouwd waren grotendeels ter 
vervanging van eerder gesloopte woningen, zoals in het KEEL-gebied in de Vlietwijk. Maar
de situatie is veranderd: bouwprojecten zijn niet langer inkomstenbronnen voor 
gemeenten. Voor het eerst in lange tijd is in Nederland de populariteit van de koopwoning 
afgevlakt. Meer mensen willen huren. 

De betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen in
Voorschoten is echter een groot probleem. De huren worden,
als gevolg van landelijk beleid, steeds verder verhoogd. Sociale
huurwoningen worden in Voorschoten vrijwel alleen in de
categorie 'duur' aangeboden.

Tijd om de knop om te draaien. Bij eventuele nieuwe projecten
moet de gemeente rekening houden met voldoende
beschikbaarheid van huurwoningen. Zo kan de woningmarkt
vlot worden getrokken en sluit de gemeente beter aan bij de veranderende vraag op de 
woningmarkt.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat de betaalbaarheid van huurwoningen een steeds groter 
probleem wordt. Vrijkomende woningen worden vaak als dure sociale huurwoningen of 
geliberaliseerde huurwoningen aangeboden. Bijna 1 miljoen huurders in Nederland 
houden, na het betalen van huur en energierekening, te weinig geld over om rond te 
komen. 
Corporaties staan door landelijke regelgeving onder druk en kunnen minder investeren. 
Het is belangrijk dat de gemeente zorgt dat de investeringen die gedaan worden op de 
juiste plaats terecht komen. De SP pleit voor bindende afspraken tussen gemeente, 
corporaties en huurders, waarbij betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid het 
uitgangspunt zijn.

● In Voorschoten mogen niet alleen dure huizen te huur worden aangeboden. De 
gemeente moet hier actief op toezien. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het 
aantal huurwoningen onder de liberalisatiegrens, maar ook naar de verhouding 
tussen goedkope (tot € 389,-), betaalbare (tot €556,-) en dure (tot €699,-) 
huurwoningen. Dit betreft niet alleen de voorraad, maar ook naar het aanbod. We 
gaan actief beleid voeren om te voorkomen dat veel vrijkomende huurwoningen 
worden verkocht, geliberaliseerd of alleen in het hoogste segment van de sociale 
huursector worden aangeboden. 

● We beperken de woonlasten. De gemeente gaat met huurders en corporaties een 
convenant sluiten waarin afspraken worden gemaakt over een aanvaardbare 
woonquote (verhouding tussen inkomen en totale woonlasten, inclusief 
energiekosten) voor de laagste inkomens. De gemeente gaat toezien op naleving 
hiervan.

● De SP zet in op betaalbaar wonen voor middeninkomens. De gemeente gaat 
monitoren of er wel voldoende aanbod voor middeninkomens is, zowel in koop als 
huur. Dit wordt in de prestatieafspraken opgenomen.

● De gemeente moet afboeken op grondprijzen bij sociale woningbouw. Dit stimuleert
de bouw van goedkope en betaalbare woningen door de grondprijzen terug te 
brengen tot een realistische hoogte. In de waardering van gemeentelijke grond is 



niet langer de verdiencapaciteit uitgangspunt, maar de volkshuisvestelijke situatie. 
Bij nieuwbouwplannen worden meer goedkope huurwoningen en koopwoningen 
gebouwd.

● We beperken de stijging van de lokale woonlasten. De gemeente laat de 
gemeentelijke heffingen en tarieven slechts gematigd stijgen. De gemeente houdt 
een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor huishoudens met een inkomen tot 
bijstandsniveau.

● Huurwoningen worden energiezuiniger gemaakt. Juist de huurders met de laagste 
inkomens wonen in de slechtst geïsoleerde woningen en hebben daardoor de 
hoogste energiekosten. 

● Bewoners krijgen een doorslaggevende stem bij het besluit over sloopplannen.
● Voorschoten stelt een gemeentelijke woonvisie op en maakt prestatieafspraken met

de corporatie. Hierbij worden de huurders actief betrokken. Om de inspraak van 
huurders georganiseerd te laten verlopen ondersteunt de gemeente huurders in het
vormen van een Voorschotense huurdersorganisatie.

● De gemeente legt in de prestatieafspraken met huurders en verhuurders vast welk 
aanbod van betaalbare seniorenwoningen en woningen met woningaanpassingen 
voor ouderen gewenst is. Het zelfde geldt voor starterswoningen.

● Geen Manhattan aan de Vliet. De plannen voor het Deltaplein worden 
teruggedraaid. Het Rabobankgebouw wordt geschikt gemaakt voor bewoning door 
jongeren. Hieraan is meer behoefte dan aan peperdure appartementen, de kosten 
voor de gemeente zullen zeker lager uitvallen dan 4 miljoen euro die nu is 
ingeboekt.

● We creëren mogelijkheden voor een bedrijfsverzamelgebouw dichtbij of in het cen-
trum waar zzp-ers en kleine bedrijven hun bedrijf tegen betaalbare condities kunnen
uitoefenen.

● Voorschoten blijft een groen dorp. Parkjes en plantsoenen blijven behouden. Er 
komt geen uitbreiding van de parkeerplaats van station Voorschoten ten koste van 
de groene ruimte. Uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen is daarentegen 
hard nodig en wordt met spoed gerealiseerd.

● Er komt geen woonwijk in de Duivenvoordecorridor.
● Kleinschalige, gevarieerde winkelcentra in woonwijken stimuleren, zeker als er veel 

ouderen wonen. Een supermarkt in Adegeest wordt niet geblokkeerd. 
● De gemeente voert actief beleid om leegstand in winkelpanden te voorkomen en op

te lossen.
● Behoud van panden met cultuurhistorische waarde.
● Meer groenvoorziening in Vlietwijk. In deze wijk is nu niet voldoende speelgelegen-

heid. 
● We dringen bij Arriva en de provincie aan op een doorgaande buslijn van Leiden via

Voorschoten naar Wassenaar 
● Bij nieuwbouw van verzorgingshuizen wordt gekozen voor kleinschalige wooncom-

plexen met voorzieningen zoals goed openbaar vervoer en goede bereikbaarheid 
van winkels.

● Verzorgingshuizen en andere zorginstellingen krijgen binnen een straal van 200 
meter een bushalte.

● De politie gaat actief de snelheid controleren in 30 km zones, om de veiligheid van 
spelende kinderen te vergroten.

● We houden een dorpsbreed onderzoek naar onveilige oversteekplaatsen o.a. bij 
scholen, sportverenigingen. De uitkomsten hiervan gebruiken we om oversteken, 
met name voor kinderen, nog veiliger te maken.



3. ZORG

Er gaat veel veranderen in de taken van de gemeente. De landelijke overheid geeft de 
gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden; de overheveling van de 
jeugdzorg en de verandering van de WMO zijn hier voorbeelden van. Op het moment van 
schrijven is echter nog niet precies bekend hoe deze verandering wordt uitgevoerd.

Goede zorg is voor iedereen belangrijk. Mensen houden het recht op zorg zoals dat nu is 
vastgelegd.  In de WMO is dat niet vanzelfsprekend, daar wordt uitgegaan van het 
zogenaamde 'compensatiebeginsel '. De SP vindt dit onvoldoende: het recht op zorg moet 
worden gegarandeerd.

De SP vindt dat kwetsbare groepen maatzorg verdienen en niet de dupe mogen worden 
van bezuinigingen. Er gaat op korte termijn veel veranderen in de zorg:  de gemeente 
krijgt meer zorgtaken en krijgt jeugdzorg onder haar hoede.

Het grote probleem is dat dit gepaard gaat met grote bezuinigingen. De gemeente moet 
deze taken uitvoeren met een budget dat fors lager zal zijn. Ook Voorschoten ontkomt hier
niet aan. De SP is niet tegen het uitvoeren van jeugdzorg op lokaal niveau, omdat er dan 
meer kans is op maatwerk. Maar de bezuiniging mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. 
De SP wil in Voorschoten een zo sociaal mogelijk beleid.

 Kwaliteit in de zorg is leidend. We houden de zorg in eigen hand en gaan niet 
verplicht aanbesteden op de vrije markt. De zorgveiling is weg en blijft weg. Zo 
voorkomen we dat (thuis)zorg wordt uitgevoerd door een schoonmaakbedrijf dat het
laagste bod doet.

 Het recht op zorg blijft behouden. 
 Zorggeld wordt besteed aan zorg. Het wordt geoormerkt, zodat het niet op de grote 

hoop van het gemeentebudget verdwijnt.
 Geïndiceerde zorg wordt altijd uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Dit geldt 

ook voor geïndiceerde hulp zoals dagbesteding en ondersteunende begeleiding
 We organiseren de zorg lokaal. Samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, 

wijkverpleegkundigen, maatschappelijk werk, GGD, GGZ, CJG, jeugdzorg, 
wijkagenten, vrijwilligers, mantelzorgers, mantelzorgondersteuners e.d worden 
opgezet en gefaciliteerd. Zij krijgen eigen verantwoordelijkheid en budget. Geen 
dure managers maar kwaliteit op de werkvloer. De spreekuren zijn laagdrempelig 
en voor iedereen toegankelijk.

 Eigen regie hoort bij de zorgvrager. We organiseren betere samenwerking tussen 
formele en informele zorg, mantelzorgers en vrijwilligers worden betrokken bij het 
maken van zorgplannen en -afspraken.

 Uitvoeren van WMO-zorg wordt niet verplicht voor vrijwilligers. 
Vrijwilligersorganisaties worden  gefaciliteerd om opgeleide en gescreende 
vrijwilligers als waardevolle aanvulling op geindiceerde zorg in te kunnen zetten.

 Mantelzorgers worden niet ingezet als vervanging voor reguliere zorg. De rek is er 
uit! Zij worden waar nodig ondersteund, en krijgen vanuit de gemeente waardering 
voor het werk dat zij doen. 

 Om de kosten beheersbaar te houden wordt een tweedehandspool voor WMO-
hulpmiddelen opgezet.



4. SOCIAAL BELEID

De SP vindt het een schandaal dat een voedselbank nodig is en wil dat alles op alles 
wordt gezet om  schrijnende armoede te voorkomen en te bestrijden. Tot het zover is 
verdient de voedselbank in Voorschoten alle steun en medewerking van de gemeente. 

Door de samenvoeging van de sociale diensten van Wassenaar, Leidschendam-Voorburg 
en Voorschoten zijn er veel veranderingen gekomen. Het belangrijkste minpunt is dat 
mensen voor een uitkering nu naar gebouw Corbulo in Voorburg moeten voor een 
afspraak. Dit is met de fiets al gauw 40 minuten en met de bus ongeveer €4,50. De SP wil 
dat een balie sociale dienst in Voorschoten terugkeert. Op deze manier wordt de hoge 
drempel, die nu bestaat om naar de sociale dienst te gaan, verlaagd. Het sociaal 
raadswerk blijft bestaan, indien nodig wordt deze dienst uitgebreid.

Het is voor de SP onverteerbaar dat kinderen in een achterstandssituatie opgroeien. Zo 
staan zij al direct op een achterstand. De SP pleit voor een 'inclusieve samenleving', waar 
mensen niet bij voorbaat buiten de boot vallen. Iedereen moet ruimte krijgen om zijn 
talenten te kunnen ontwikkelen. Daarom pleit de SP voor extra ondersteuning van 
kinderen uit gezinnen met een kleine beurs.

 Voorschoten krijgt weer een eigen sociale dienst.
 Eerlijk werk voor eerlijk loon: mensen worden niet verplicht onder het minimumloon 

te werken.
 Het sociaal raadswerk blijft bestaan en wordt indien nodig uitgebreid.
 Het  kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke lasten voor minima blijft in stand. 
 Iedereen moet een kans krijgen om te werken naar vermogen, voor zover er 

mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.
 Re-integratie dient gericht te zijn op duurzame uitstroom middels passend werk.
 Vrijwilligerswerk mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.
 Iedereen doet mee; Voorschoten zorgt voor een minimabeleid:  voor gezinnen met 

een kleine beurs om ondanks financiële problemen deel van de samenleving uit te 
kunnen maken. Hieruit kan een bijdrage voor sport of culturele activiteiten worden 
aangevraagd.



5. JONGEREN

In Voorschoten is al jaren veel te weinig te doen voor jongeren. Het huidige 
gemeentebestuur van ONS en VVD heeft dat nog verergerd door het jongerencentrum te 
sluiten en de subsidie van 4pop in te trekken. Dat deze bezuinigingen niet tot lagere 
kosten leidden, bleek toen direct na de sluiting van the Basement de overlast in het 
Berkhoutpark door hangjongeren fors toenam. 

Het kabinet Rutte II laat de jeugd ernstig in de steek. De jeugdwerkloosheid neemt fors toe
en op de jeugdzorg wordt bezuinigd. De SP zet in op een proactief jeugdbeleid waarin de 
jeugd echt centraal staat. Jongeren verdienen kansen. Die moeten hen wel worden 
geboden.

 De Basement gaat weer open, in overleg met jongerenwerk.
 Jongerenwerk krijgt meer mogelijkheden om samen met jongeren zaken te 

organiseren, zoals 4pop. Dit is goed voor de brede ontwikkeling van jongeren en 
werkt preventief tegen overlast.

 Al het gemeentelijk veiligheidsbeleid dat (deels) gericht is tegen overlast van 
jongeren wordt opnieuw bekeken op effectiviteit en op de vraag of niet vooral 
goedwillende jongeren worden getroffen.

 Het groeiend tekort aan betaalbare woningen raakt in het bijzonder jongeren, die 
steeds langer bij hun ouders blijven, omdat ze niet op zichzelf kunnen gaan wonen. 
De gemeente moet in afspraken met de woningbouwcorporaties zorgen voor 
voldoende starterswoningen.

 Bij nieuwe bestemmingsplannen en herzieningen wordt minimaal 3% van de 
bebouwde ruimte gereserveerd voor speelruimte voor kinderen.

 De gemeente ondersteunt eigen initiatieven van jongeren om Voorschoten 
aantrekkelijker voor jongeren te maken.

 Ondersteunen van creativiteit onder muzikale jongeren: een jaarlijks popfestival in 
Voorschoten, voor en door jongeren.

Onderwijs
 Scholen moeten veilig bereikbaar zijn. School-thuisroutes moeten gegarandeerd 

worden.
 Elke basisschool moet zijn eigen conciërge krijgen, bij voorkeur vanuit de sociale 

werkvoorziening. 
 Er wordt één gemeentelijke wachtlijst voor basisscholen gemaakt, om de lange 

wachtlijsten bij inschrijving aan te pakken. 
 De ouderbijdrage voor basisscholen is en blijft vrijwillig, en mag niet verplicht 

worden gesteld bij inschrijving.
 De gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van schoolpleinen. 



6. WELZIJN, CULTUUR EN SPORT

Welzijn en cultuur worden door het huidige gemeentebestuur van ONS en VVD vooral 
gezien als bezuinigingsposten. De bibliotheek, jongerenwerk en buurthuizen zitten in de 
hoek waar de klappen vallen. De SP ziet dit anders.

Voorschoten dreigt af te glijden tot een slaapdorp waarin niets gebeurt. Een dorp vanwaar 
je voor elke voorziening naar Leiden of Leidschendam moet rijden. De SP wil dat 
voorkomen. Wij maken andere keuzes. Wij willen een dorp met voldoende voorzieningen, 
die voor iedereen toegankelijk zijn. Een dorp waarin het bruisende verenigingsleven ook 
voldoende plekken kent.

Voorschoten heeft een prachtige bibliotheek met relatief lage kosten. Toch heeft de huidige
gemeenteraad besloten om fors op de bibliotheek te bezuinigingen. De SP vind dat 
onverstandig. De bezuiniging zal leiden tot een bibliotheek met minder aanbod en 
beperktere openingstijden. Het voorstel om kinderen te laten betalen voor hun 
bibliotheekpas vinden we asociaal, omdat juist kinderen uit arme gezinnen dan worden 
geremd in hun ontwikkeling. Daarom draaien wij de bezuinigingen terug. De plannen voor 
een nieuw, multifunctioneel complex voor de bibliotheek steunen we alleen als dit niet leidt
tot fors hogere maandlasten.

Het buurthuis in de Vlietwijk mag niet verdwijnen. Door de hoge huur van het nieuwe pand 
kon het oude bestuur het buurthuis niet draaiende houden. De SP vindt een buurthuis in 
de Vlietwijk een noodzakelijke voorziening. Bovendien zou het jammer zijn als het 
gloednieuwe pand ongebruikt zou blijven. Daarom moet de gemeente een langdurige 
verantwoorde exploitatie in overleg met de buurthuisvrijwilligers mogelijk maken. 

De SP hecht veel waarde aan goede mogelijkheden voor iedereen op het gebied van sport
en recreatie. Sport en spel zijn belangrijk om een ongezonde levensstijl te voorkomen. 
Zwemmen is een noodzakelijke vaardigheid in een waterrijke gemeente. Iedereen moet de
kans hebben om dit te leren. Daarom nemen we financiële belemmeringen weg en draaien
we de bezuiniging op het zwembad terug.

 De SP draait de bezuinigingen op de bibliotheek en het jongerencentrum terug.
 Er komt een speciaal vrijwilligersbeleid. Hiermee stimuleren we onze inwoners om 

vrijwilligerswerk te doen en worden  ze adequaat ondersteund.
 Betere ondersteuning voor verenigingen.
 De subsidie voor cultuureducatie wordt zo opgezet dat de activiteiten van BplusC 

(en andere organisaties) weer betaalbaar voor alle gezinnen worden.  
 Buurthuis Vlietwijk blijft open. 
 De gemeente zorgt voor voldoende accommodaties waarin verenigingen terecht 

kunnen.
 Als gemeentelijke plannen voor een nieuwe locatie van de bibliotheek zorgen voor 

structureel hogere kosten in de exploitatie, moet hiervan worden afgezien.
 Voor iedereen betaalbare sport en recreatie.
 Bewegen is goed voor iedereen. De gemeente moet daarom extra aandacht 

hebben voor groepen mensen voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend 
is.

 De bezuiniging op het zwembad wordt teruggedraaid. In overleg met Sportfondsen 
wordt de openstelling geoptimaliseerd. 

 De gemeente ondersteunt sportverenigingen bij de werving en training van 
vrijwilligers. 



 Jongeren die initiatieven ontplooien op het gebied van ongeorganiseerde of plein/ 
wijk sporten moeten ondersteund worden.

 Ondersteuning kinderen in minimagezinnen door het lidmaatschap van 
sportverenigingen te betalen.

 De gemeente is verantwoordelijk voor goede randvoorwaarden voor 
sportbeoefening, o.a. voldoende onderhoud van velden en kleedruimtes.



7. NATUUR EN MILIEU

Voorschoten is een groen dorp. Dat moet zo blijven, en waar mogelijk worden verbeterd. 
Ook worden de leefomgeving en het woonmilieu beschermd en verbeterd. Daarnaast 
levert Voorschoten zijn bijdrage aan het beperken van de CO2-uitstoot.

 We meten jaarlijks de luchtkwaliteit in de verschillende wijken. De uitkomsten 
bespreken we met de inwoners.

 Alle gemeentelijke gebouwen worden geïnventariseerd op asbest. Vervolgens wordt
het asbest dat acute risico's oplevert direct gesaneerd. Over de uitkomsten van de 
inventarisatie wordt open gecommuniceerd met de gebruikers, zodat er veilig en 
verantwoord met de situatie wordt omgegaan.

 Alle straatverlichting ouder dan 15 jaar wordt de komende vier jaar vervangen door 
LED-lampen of andere energiezuinige verlichting. We zoeken naar zuinige, 
innovatieve technieken die de veiligheid en zichtbaarheid verhogen .

 De gemeente bevordert initiatieven voor het lokaal opwekken van duurzame 
energie en geeft zelf het goede voorbeeld.

 We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen (zoals Round up) bij het 
bestrijden van onkruid.

 De gemeente gebruikt geen neonicotiniden, om voor bijen en hommels betere 
omstandigheden te creëren. 

 De gemeente vervult een voorbeeldfunctie. We stimuleren actief de komst met de 
fiets naar het werk van onze ambtenaren. Het wagenpark van de gemeente voldoet
aan de hoogste milieunorm.

 Autogebruik binnen de bebouwde kom dringen we terug. Daarom wordt de 
parkeerplaats bij station Voorschoten niet uitgebreid, maar de fietsenstalling wel 
uitgebreid en verbeterd. Iedereen in Voorschoten woont op fietsafstand van een 
station.

 De vervuiler betaalt; als een bedrijf in Voorschoten grond heeft vervuild, dan zijn de 
kosten voor het saneren van de grond voor het bedrijf en niet voor de inwoners van 
Voorschoten.

 Er komt een gemeentelijke subsidie voor het milieuvriendelijk maken van bestaande
huizen door middel van isolatie en zonnepanelen. De gemeente geeft het goede 
voorbeeld bij zijn eigen vastgoedbezit.

 We stimuleren of faciliteren initiatieven van bewoners om de eigen leefomgeving te 
verbeteren. Dit bevordert de verbinding in de buurt en tussen diverse groepen.

 De gemeente zet een milieu educatie beleid op in samenwerking met de 
kinderboerderij

 We zijn trots op onze parken. Die moeten behouden blijven.
 Bevordering van duurzaam ondernemen door gericht gemeentelijk inkoopbeleid en 

structurele steun aan het netwerk duurzaam ondernemen in Voorschoten.



8. VEILIGHEID

Veiligheid is voor iedereen belangrijk. De SP (h)erkent dit. Het is belangrijk dat iedereen in 
Voorschoten zich veilig voelt. Kwaliteit van de veiligheid is dan ook heel belangrijk.

In Voorschoten wordt relatief veel ingebroken. Het ongericht ophangen van camera's bij de
toegangswegen is volgens de SP geen goede oplossing hiervoor. Bovendien is het erg 
duur. De SP wil terugkeer van een politiebureau in Voorschoten, zodat je bij een aangifte 
niet naar Leiden hoeft te gaan. Dit is bijvoorbeeld voor ouderen een hele opgave. 
Daarnaast wil de SP meer aanwezigheid van de wijkagent in de buurt. Hier gaat een 
preventieve werking van uit.

 Terugkeer van een politiebureau in Voorschoten. Dit is goed toegankelijk. 
Wijkagenten werken met vaste spreekuren.

 Preventief veiligheidsbeleid in het hele dorp, voorkoming van inbraken.
 Goede straatverlichting en onderhoud van de publieke ruimte zorgt voor een veilig 

gevoel. De gemeente gaat hier voor zorgen.
 Wijkagenten vervullen een belangrijke taak. Een vertrouwd gezicht van een 

toegankelijke wijkagent is onmisbaar voor het veiligheidsgevoel van veel bewoners.
 Voorkomen moet worden dat onze wijkagenten de tekorten in Den Haag of Leiden 

moeten opvullen.
 Meer politie nadrukkelijk op straat, bij voorbeeld te voet en op de fiets.


