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Hoofdstuk 1  Een eerlijke politiek 
De gemeente staat dicht bij de mensen. Lokaal zijn wij het beste in staat om goede 
voorzieningen aan te bieden op buurt-, wijk- en dorpsniveau. Maar het Rijk moet wel zorgen 
voor voldoende geld. Voorzieningen overhevelen naar gemeenten en tegelijkertijd hard 
bezuinigen zorgt voor een verschraling van voorzieningen. Het zorgt er ook voor dat mensen 
die ondersteuning nodig hebben aan hun lot worden overgelaten. Voorschoten is de 
afgelopen jaren langzaam uit de financiële problemen gekomen. De lokale belastingen voor 
bewoners zijn de afgelopen jaren flink verhoogd, om de gaten te dichten en de extra taken 
te betalen.  
 
Er moet meer geld komen vanuit het Rijk voor o.a. jeugdzorg, thuiszorg en inkomens-
ondersteuning. Ook moet de gemeente de lasten eerlijker verdelen tussen inwoners en 
ondernemers. De belastingdruk voor inwoners is één van de hoogste in de regio, die voor 
ondernemers één van de laagste. Dat moet eerlijker. Ook wil de SP de verschillende 
gemeentebelastingen meer naar draagkracht heffen. 

1.2 Lokale democratie 

De SP wil de lokale democratie versterken. Door de mensen meer zeggenschap te geven 
over de lokale politiek. De SP wil dit bijvoorbeeld bereiken door een referendum in te 
voeren. Maar ook door de invloed van mensen op hun eigen omgeving te vergroten, door 
meer zeggenschap over de eigen buurt en inspraak in besluiten die mensen direct raken. De 
SP had dit graag gezien bij bijvoorbeeld het fietsverbod in de Schoolstraat of de verkoop van 
het Ambachts- en Baljuwhuis. 

Voorschoten is een zelfstandige gemeente en 
dat moet zo blijven. Fusie met Leiden of een 
andere gemeente is uitgesloten, nu en in de 
toekomst. Wel moet er een goede 
samenwerking worden opgezet in de Leidse 
regio. Voor die samenwerking moet een goede 
democratische vorm worden ontwikkeld. De 
ondoorzichtige besluitvorming van Holland 
Rijnland mag daar geen blauwdruk voor zijn.  

Politieke partijen moeten transparant, 
openbaar en te controleren zijn. Daarom 
moeten partijen volledige openheid geven 
over donaties die zij ontvangen. Om 

belangenverstrengeling te voorkomen willen wij dat sponsoring door commerciële 
belanghebbenden wordt verboden. Partijen zouden zoveel mogelijk financieel hun eigen 
broek moeten ophouden, bijvoorbeeld door een goede ‘solidariteitsregeling’ voor politici, 
zoals bij de SP het geval is.  
 
Beslissingen over beleid in de gemeente Voorschoten worden beslist in de gemeenteraad en 
niet door lobbyclubs.  
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1.3 Transparantie 
Wij vinden dat politieke vriendjes niet de kans moeten krijgen om elkaar interessante banen 
toe te spelen of elkaar af te dekken als het mis gaat. De SP pleit voor meer openheid voor 
deze functies en streng toezicht dat deskundige mensen ook daadwerkelijk een eerlijke kans 
krijgen. Dure consultants en managers huren wij niet of zo weinig mogelijk in. Wij vinden dat 
maximaal 10% van de personeelskosten van de gemeente mag worden uitgegeven aan 
inhuur van externen zoals consultants en managers. De nieuwe, zelfstandige, ambtelijke 
organisatie gaat laagdrempelig werken. Geen ambtenaren in ivoren torens die inwoners als 
lastig zien, maar gedreven professionals die betrokken burgers waarderen. 

1.4 Onafhankelijke media 

Sterke en onafhankelijke media zijn onmisbaar voor een gezonde democratie. Helaas zien wij 
dat de lokale en regionale media de dupe zijn geworden van bezuinigingen door grote 
mediabedrijven. De spoeling in Voorschoten is erg dun.  

Terwijl gemeenten steeds meer taken krijgen, zijn er steeds minder journalisten die bij een 
raadsvergadering de macht kunnen controleren. Wij gaan investeren in streekomroepen, 
waarin de lokale en regionale omroepen de handen ineenslaan en op basis van 
gelijkwaardigheid samenwerken.  

Speerpunten 
• Een zelfstandig Voorschoten. 

  
• Samenwerken in de Leidse regio met democratische en transparante besluitvorming. 

  
• Een eigen ambtelijke organisatie die toegankelijk en benaderbaar is voor inwoners. 

 
• Eerlijke belastingen en lastenverlichting voor inwoners. 

 
• Invoering van een referendum. 

 
• Verbod op sponsoring van politieke partijen in de gemeenteraad. 

 
• Maximaal 10% uitgeven aan externe inhuur. 

 
• Ondersteuning van de lokale onafhankelijke media.
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Hoofdstuk 2  Zorg voor iedereen 
De sociaaleconomische gezondheidsverschillen moeten worden verkleind, de gemeente 
moet dit tot één van haar kerntaken maken. Het neoliberaal model van de laatste jaren 
waarbij ieder zijn eigen weg maar moet vinden in een complexe informatiesamenleving zorgt 
voor extra grote verschillen. De SP wil dat er verder wordt gekeken dan leefstijl-gerelateerd 
gedrag zoals roken en ongezond eten. De manier waarop de inrichting van onze 
maatschappij, de economie, de arbeidsmarkt en de gezondheidszorg beïnvloedt, is net zo 
belangrijk.  

Als mensen zorg nodig hebben moet daarin worden voorzien. De gemeente behoudt de 
gemeentelijke zorgverzekering, de zogenaamde gemeentepolis.  

2.1 Winst hoort niet thuis in de zorg.  

Wij kiezen bij zorg en welzijn niet voor aanbesteding en concurrentie maar voor langdurige 
subsidierelaties en samenwerking. Wij halen de marktwerking en winsten uit de 
gemeentelijke zorg en ondersteuning.   

Met een gemeentelijke thuiszorgorganisatie kan iedereen de garantie krijgen van voldoende 
zorg en ondersteuning en bovendien zijn zorg- en hulpverleners verzekerd van een 
betrouwbare werkgever. De gemeente doet geen zaken met malafide zorgaanbieders die 
slecht omgaan met hun personeel, zoals slechte arbeidscontracten, slechte werktijden, 
slechte betaling en waarbij de top zich verrijkt.  

Uitbesteding van taken aan dure externe bureaus moet worden voorkomen. De SP vindt dat 
de eigen bijdrage aan de WMO-voorzieningen inkomensafhankelijk moet zijn. Mensen met 
een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm worden vrijgesteld van een eigen bijdrage. 
Indicaties voor zorg en ondersteuning uit de WMO worden afgegeven door een 
zorgverlener, onafhankelijk van de gemeente. Iedere inwoner van Voorschoten heeft recht 
op een persoonlijke beoordeling van de noodzakelijke zorg of ondersteuning. 
 
Rijksbijdragen voor onder andere Jeugdzorg worden uitsluitend gebruikt voor die zorg. De 
bedragen zijn niet bedoeld om gaten in de gemeentebegroting te dichten. Tekorten in het 
sociaal domein mogen niet worden afgewenteld op kwetsbare mensen. De Rijksoverheid 
moet worden aangesproken op het leveren van voldoende geld voor noodzakelijke zorg en 
ondersteuning. Dit gebeurt via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).  
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2.2 De schaal van de buurt  
Wij benadrukken de waarde van kleinschalige zorgvoorzieningen verspreid over het dorp.  
Dit zijn ontmoetingsplekken, maar ook plekken waar het lijntje naar advies en begeleiding 
kort is en waar medewerkers van “Voorschoten Voor Elkaar” regelmatig aanwezig zijn en 
middels actief contact met de inwoners, aan preventie van psychische en sociale problemen 
toekomen.     
 
De coronacrisis maakte en maakt niet alleen duidelijk dat mensen elkaar nodig hebben en op 
elkaar zijn aangewezen, maar ook hoe belangrijk een sterke sociale basis is. Een sterke 
sociale basis bestaat uit de aanwezigheid van betrokken buurtgenoten, alerte buurtwerkers 
en nabije offline en online ontmoetingsplaatsen waar solidariteit kan worden georganiseerd.  
 
De SP is groot voorstander van het ontwikkelen van sociale wijkteams, waarin verschillende 
professionals samenwerken. Sociale wijkteams zijn voor wijkbewoners het aanspreekpunt 
voor zorg, ondersteuning en activering. Het sociaal wijkteam ondersteunt bij vragen en 
problemen op het gebied van zorg en welzijn, jeugd en gezin, en wonen, werken en 
inkomen. In het verlengde ligt het ontwikkelen van zorgbuurthuizen. 

De gemeente zet zich in om samen met woningcorporaties en zorgaanbieders kleinschalige 
woonvormen op te zetten, toegankelijk voor ouderen, of die nu rijk zijn of armer. In deze 
zorgbuurthuizen kunnen ouderen terecht die veel zorg nodig hebben, maar ook voor 
beperkte zorg. Tevens heeft het zorgbuurthuis een buurtfunctie. Ouderen kunnen er terecht 
voor een gezamenlijke maaltijd en voor activiteiten en sociaal contact. 
 
Welzijnsorganisatie “Voorschoten Voor Elkaar” heeft een centrale positie in het opvangen 
van inwoners die zorg nodig hebben. Het takenpakket is fors. De verwachting is dat het 
aantal mensen die opvang nodig hebben zal groeien. De gemeente dient deze organisatie 
financieel voldoende in staat te stellen het veelomvattende werk te doen. Zo is er een 
dringend verzoek om het aantal uren van het sociaal raadswerk uit te breiden.  
 
De gemeente ondersteunt mantelzorgers en biedt meer mogelijkheid voor ‘respijtzorg’, 
zodat mantelzorgers op adem kunnen komen. Mantelzorg mag nooit een vervanging worden 
van professionele zorg, maar wordt extra gewaardeerd als waardevolle aanvulling op de 
zorg. De gemeente dient actief contact te houden met Gemiva, de instelling waaronder het 
logeerhuis valt. Het logeerhuis is een onmisbare voorziening voor ouders en mantelzorgers 
van jeugd en jongeren met een beperking.    
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2.3 Zorg voor jeugd en jongeren 
Het aantal hulpaanvragen voor ondersteuning bij jeugd- en gezinsproblemen stijgt, dit is een 
landelijke trend. Ook zijn de eindeloze wachtlijsten bij GGZ-instellingen, landelijk een 
nauwelijks op te lossen probleem. Het belang van preventie wordt steeds groter, om te 
voorkomen dat jeugd en jongeren in grote problemen komen. Problemen worden 
regelmatig medisch vertaald, maar vaak ligt een deel van de oplossing in andere dingen:  
• Zelfstandig wonen. 
• Een dak boven je hoofd.  
• Schuldhulpverlening. 
• Begeleiding naar werk.  
• Een zinvolle dagbesteding.  
 
Onlangs is er in Voorschoten een actieplan jeugdhulp opgesteld. Een plan om het aantal 
jeugdigen in de jeugdhulp zoals jeugdbescherming, reclassering en jeugd GGZ terug te 
dringen. Ieder initiatief tot hulp voor onze jongeren in Voorschoten juichen wij uiteraard toe. 
De gemeente is daartoe ook verplicht via de jeugdwet.  
 
Maar de SP wil graag ook meer ondersteuning voor preventie zodat kwetsbare jongeren niet 
in die jeugdhulp terecht komen. Om dat voor een deel te voorkomen hebben wij goede 
vakbekwame jongerenwerkers in Voorschoten. Jongerenwerkers kennen de jongeren, de 
ouders en de scholen en weten aan te sluiten bij de leefwereld van de jeugd. De voor 
kinderen aanwezige voorzieningen, worden over het algemeen gemakkelijk gevonden door 
ouders die het goed hebben. Voor kinderen van huishoudens die het zwaar hebben ligt dat 
anders.  

Bijvoorbeeld een klein behuisd gezin met 3 tieners dat 1 laptop voor school moet delen. 
Daar bestaan al oplossingen voor, maar dan moet het gezin wel de weg weten is het woud 
van regels. De SP pleit voor een vaste locatie, waar de jongeren laagdrempelige 
ondersteuning kunnen krijgen. Om huiswerk te maken, om even alles van je af te praten, om 
even tot rust te komen, gewoon een klein beetje hulp bij het volwassen worden. 
Jongerenwerk is daarmee een instrument om kwetsbare jongeren de kans te geven op te 
groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige volwassenen. De SP wil dat de gemeente een 
ruimte beschikbaar stelt voor jongerenwerk, niet iets tijdelijks, een goede plek waar 
jongerenwerk ook zelf in kan investeren voor de toekomst.  
 
Er komt de aankomende vier jaar veel af op de gemeente. Per 1 januari 2023 decentraliseert 
de maatschappelijke zorg. Jongeren in de problemen, verwarde mensen, daklozen en 
mensen zoals u en ik waar het zomaar eens tegen kan zitten in het leven hebben soms 
behoefte aan steun of opvang. Voorheen verwezen wij al die dorpsgenoten naar Leiden, 
straks kan dat niet zomaar meer. De SP wil dat de gemeente zich daar goed op voorbereid. 
Wij willen geen last minute maatregelen, maar een goed ontwikkeld plan. Onderdeel 
daarvan is ook dat de omwonenden van voorzieningen goed zijn betrokken. Een ander 
aspect is dat de gemeente Voorschoten zich sterk moet maken voor voldoende financiering 
vanuit het Rijk.   
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Beschut wonen  
 
De SP wil speciale aandacht voor verschillende vormen van beschut wonen. Vaak ontstaan 
dit soort projecten als burgerinitiatieven, bijvoorbeeld van betrokken ouders of andere 
familieleden. De SP vindt dat de gemeente dit soort burgerinitiatieven zo goed mogelijk 
moet ondersteunen.  

Speerpunten 
• Kwaliteit in de zorg is leidend. Voorschoten houdt de zorg in eigen hand en gaat niet 

verplicht aanbesteden op de vrije markt. 
 

• Winst hoort niet thuis in de zorg. 
 

• De SP pleit voor een inkomens gerelateerde eigen bijdrage WMO, tot 130% van de 
bijstandsnorm vrijstelling hiervan. 
 

• De SP is voor kleinschalige zorgvoorzieningen in de buurt. De ontwikkeling naar sociale 
wijkteams moet voortgang vinden. 
 

• Financiële garantie voor “Voorschoten voor Elkaar” om hun werk te kunnen blijven doen. 
Uitbreiding uren van de sociaal raadslieden. 
 

• Prioriteit aan het actieplan jeugdhulp. Extra aandacht voor preventie van 
jeugdproblemen. 
 

• Jongerenwerk krijgt een goede, vaste accommodatie, in het kader van preventiewerk.  
 

• De SP kiest voor kwetsbare jongeren en niet voor het verdienmodel van bedrijfjes.  
Wij werken samen met jeugdzorgaanbieders die bewezen hebben een hoge kwaliteit van 
zorg te leveren. 
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Hoofdstuk 3  Een sociale gemeente  
3.1 Armoedebestrijding 

Armoede hoort niet thuis in een rijk land als Nederland en zeker niet in een rijk dorp als 
Voorschoten. Wij willen meer hulp voor kinderen die in armoede opgroeien, onder andere 
voor kleding, voedsel, studiebegeleiding, sport, verjaardag en cultuur. Zolang de uitkeringen 
niet structureel zijn verhoogd, biedt de bijzondere bijstand hulp. De grens voor de toegang 
tot deze bijzondere bijstand houden wij op 130% 
van het minimumloon. Een uitgebreide collectieve 
ziektekostenverzekering blijft beschikbaar voor de 
minima (maar niet verplicht), met afdekking van het 
eigen risico en een goede tandartsdekking. Wij 
willen geen heksenjacht meer op 
bijstandsgerechtigden. Een vergissing is geen fraude 
en een tasje boodschappen van een familielid 
krijgen ook niet. Dit mag nooit leiden tot een boete 
of stopzetting van de uitkering. In onze gemeente 
worden bijstandsgerechtigden niet zonder 
aanleiding bespioneerd, ook hun privacy wordt 
gerespecteerd. Het minimabeleid gaat uit van 
vertrouwen in mensen, niet van wantrouwen. 

3.2 Sociale werkvoorziening 
De sluiting van de sociale werkvoorziening is een grote fout geweest van de nationale 
politiek en de SP heeft hier ook in Den Haag van begin af aan tegen geprotesteerd. Daarom 
willen wij een nieuwe sociale werkvoorziening: het sociaal ontwikkelbedrijf. Mensen die een 
vergrote afstand tot de arbeidsmarkt hebben krijgen recht op scholing en begeleiding. Zo 
biedt het sociaal ontwikkelbedrijf een oplossing voor iedereen die hulp nodig heeft bij het 
vinden van werk.  

3.3 Schuldhulpverlening 
Mensen die de lokale belastingen niet kunnen opbrengen hebben recht op ruimhartige 
kwijtschelding. Mensen met schulden worden beter geholpen door een goede en 
toegankelijke schuldhulpverlening met één herkenbaar verwijsloket.  

3.4 Maatschappelijke zorg 
Gemeenten worden verantwoordelijk voor opvang van dak- en thuislozen en begeleide 
woonplekken. Dit wordt maatschappelijke zorg genoemd. Wij gaan hier afspraken over 
maken in de Leidse regio. Huisuitzettingen worden zoveel mogelijk voorkomen. Via 
prestatie-afspraken met de woningcorporaties wordt geregeld dat (wanneer dit 
verantwoord is) mensen doorstromen naar een vorm van zelfstandig wonen, zo nodig met 
begeleiding.  
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Speerpunten 
• Wij introduceren minimabeleid op basis van vertrouwen. 

 
• Een sociaal ontwikkelbedrijf wordt de opvolger van de sociale werkvoorziening. 

 
• Wij zetten ons in voor goede en toegankelijke schuldhulpverlening. 

 
• Een ruimhartige kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen. 

 
• Goede lokale voorzieningen voor maatschappelijke zorg met afspraken in de Leidse regio. 

 
• Gemeentelijke gebouwen moeten altijd toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.    
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Hoofdstuk 4  Een leefbaar dorp  
4.1 Betaalbaar wonen  
Om de woningnood tegen te gaan moet de voorraad sociale huurwoningen flink worden 
vergroot. De lange wachtlijsten (in Voorschoten 9 jaar) moeten korter en ook 
middeninkomens hebben recht op een betaalbare huurwoning. Voorschoten staat in de top 
5 van gemeenten met de hoogste huren in de sociale sector. Daarom maken we afspraken 
met corporaties om de huren de komende jaren niet te verhogen. Er zijn veel huurders die 
een te hoge huur betalen in verhouding tot hun inkomen, Wij willen ervoor zorgen dat deze 
huishoudens huurkorting krijgen. Hierover maken wij bindende afspraken met huurders en 
corporaties in de prestatieafspraken. 

De sloop en verkoop van corporatiewoningen mag alleen in overleg met huurders en de 
huurdersbelangenvereniging. Leegstand is zonde. Daarom stimuleren wij hergebruik van 
panden en het wonen boven winkels. Huisjesmelkers moeten streng worden aangepakt. Wij 

onderzoeken of het 
Leidse huurteam, dat 
huurders ondersteunt in 
een conflict met hun 
huisbaas, kan worden 
uitgebreid naar de hele 
Leidse regio. 

Steeds meer ouderen en 
mensen met een 
beperking hebben 
moeite om een 
geschikte en betaalbare 
huurwoning te vinden. 

Wij willen dat deze groepen meer keuzevrijheid krijgen om te (blijven) wonen waar ze graag 
wonen door woningen en de woonomgeving levensloopbestendig te maken. 

Huurwoningen worden energiezuiniger gemaakt. Juist de huurders met de laagste inkomens 
wonen in de slechtst geïsoleerde woningen en hebben daardoor de hoogste energiekosten. 
Het energiezuiniger maken van woningen moet volgens de SP gebeuren zonder 
huurverhoging. Er moeten prestatieafspraken met de verhuurders gemaakt worden waarin 
de voortgang duidelijk te zien is.  

4.2 Goede en duurzame huizen  

De SP wil dat er altijd voldoende sociale woningbouw wordt opgenomen in elk 
nieuwbouwproject, zodat wij zorgen voor voldoende sociale woningen. Wij werken aan een 
juiste balans van verschillende soorten woningen in de buurten en wijken. Gemiddeld komt 
er bij nieuwbouwprojecten minimaal 50% sociale huur. 
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Bij bebouwing van gemeentegrond, zoals het MOC-terrein, Wagenerf, Churchillplein en  
Jan van Wagtendonkstraat wil de SP 100% sociale huur. Toekomstige woningen op het MOC-
terrein en Huize Bijdorp zijn zeer geschikt voor seniorenwoningen, omdat ze op loopafstand 
zijn van het centrum. Nu wonen senioren vaak alleen in een groot huis, maar door de bouw 
van meer seniorenwoningen, kunnen deze senioren doorstromen naar een seniorenwoning, 
waardoor er huizen vrij komen voor gezinnen. Als dit sociale huurwoningen zijn, mogen die 
van de SP niet worden verkocht of geliberaliseerd. Ook gezinnen zijn op zoek naar sociale 
huurwoningen. Die moeten corporaties blijven aanbieden. 

Wij stimuleren gemengde wijken. Wij doen dit niet door mensen uit te sluiten of weg te 
sturen. Wij doen dit door te stimuleren dat verschillende buurtbewoners elkaar in de buurt 
kunnen ontmoeten.  
 
Buurtbewoners moeten meer zeggenschap krijgen over inrichting en onderhoud van hun 
wijk.  

Bij woningbouwcorporaties moet de menselijke maat gelden. De SP is voorstander van 
herinvoering van de verenigingsstructuur bij deze organisaties, waarbij de ledenvergadering 
het hoogste orgaan is. 

4.3 Veiligheid en Verkeer 
Criminaliteit en overlastgevend gedrag verziekt het leven van veel mensen en moet daarom 
worden bestreden. Vanwege capaciteitsgebrek moet de politie keuzes maken en blijven 
zaken liggen. Daarom moet de capaciteit van de politie en justitie worden vergroot. 

Alle aangiften moeten in behandeling worden genomen. Het overgrote deel van de 
criminaliteit is lokaal en moet dan ook lokaal worden aangepakt. Wijkagenten moeten 
voldoende tijd in de buurt en op straat kunnen zijn: zo kunnen problemen voorkomen 
worden. Mensen moeten hun recht kunnen halen in de buurt, laagdrempelig en betaalbaar.  

De SP kiest voor het aanpakken van vandalisme en overlast, maar ook voor het scheppen 
van plekken waar jongeren heen kunnen. Dit doen wij in samenwerking met het 
jongerenwerk en sportclubs. Goedwillende jongeren mogen niet lijden onder het overlast 
gevende gedrag van andere jongeren.  

Veiligheid betekent ook je veilig voelen in het verkeer. Een onderzoek van de SP 
Voorschoten naar onveilige verkeerssituaties leidde tot veel reacties. Vooral fietsers en 
voetgangers voelden zich niet overal veilig. Wij gaan de slag met de reacties die wij hebben 
ontvangen om hier verdergaand beleid op te maken, zodat deze fietsers en voetgangers zich 
veiliger gaan voelen op straat. 
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Speciale aandacht hebben wij voor de oversteekplaatsen bij scholen en het oversteken van 
de Traverse. Handhaving van de 30 km limieten in woonwijken moet effectiever worden 
gedaan. Hardrijden op de Einsteinlaan moet worden tegengegaan. 

Speerpunten  
• Voorschoten bouwt voor 2030 800 nieuwe woningen. Dit is 33% meer dan gepland dan 

door de huidige coalitie. 
 

• Stoppen met verkopen en liberaliseren van sociale huurwoningen. Wij willen de sociale 
voorraad uitbreiden, niet verkleinen.  
 

• De woonlasten van huurders in Voorschoten zijn bijna de hoogste van Nederland. Wij 
maken afspraken met huurders en corporaties om dit aan te pakken.  
 

• Huurwoningen worden energiezuiniger gemaakt zonder huurverhoging.  
 

• Bewoners en huurdersbelangenvereniging krijgen een doorslaggevende stem bij het 
besluit over sloop- en verkoopplannen.  
 

• De SP zet ook 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.  
 

• Het Volkshuisvestingsfonds wordt weer in ere hersteld.  
 

• Er is een tekort aan woonruimte voor jongeren. Ondanks beloftes is hier de afgelopen 
jaren niets van terecht gekomen. Er wordt gezocht naar meer locaties, zoals bijvoorbeeld 
de Jan Wagtendonkstraat. 
 

• Kleinschalige, gevarieerde winkelcentra in woonwijken stimuleren, zeker als er veel 
ouderen wonen. De gemeente voert actief beleid om leegstand in winkelpanden te 
voorkomen en op te lossen. We pleiten voor het behoud van panden met 
cultuurhistorische waarde. 
 

• Meer groenvoorziening in Vlietwijk. In deze wijk is nu niet voldoende speelgelegenheid.  
 

• Minimaal 3% speelruimte bij de aanleg van nieuwe woonwijken. 
 

• Het huurteam Leiden wordt een regionaal meldpunt waar ook Voorschotense huurders 
terecht kunnen in geval van achterstallig onderhoud of conflicten. 
 

• Wijkagenten op de fiets op straat. 
 

• De politie gaat actief de snelheid controleren in 30 km zones en Einsteinlaan. 
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• Voorstraat autovrij met een permanente fietsenstalling. 
 

• De rotonde bij het gemeentehuis wordt vervangen door een veiliger alternatief. 
 

• Veilige oversteekpunten op de doorgaande weg: Leidseweg, Julianastraat en Veurseweg. 
 

• Veilige vervangende fietsroutes naar scholen bij werkzaamheden aan de weg.
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Hoofdstuk 5  Onderwijs en cultuur 
5.1 Werk en inkomen jongeren 

Bijzondere aandacht is nodig voor de positie van jongeren. Vroegtijdig schoolverlaten blijven 
wij actief bestrijden, zodat de kansen op de arbeidsmarkt behouden blijven. Jongeren 
zonder startkwalificatie worden geholpen naar de arbeidsmarkt via een leerwerktraject. De 
gemeente neemt problematische schulden van jongeren over als ze daar niet meer 
uitkomen, in ruil voor deelname aan een werk- of studietraject en afbetaling naar vermogen.  

5.2 Onderwijs 
Wij hebben 3 schoolgebouwen in Voorschoten die aan vervanging toe zijn: de 
Fortgensschool, de Emmaus en de Nutsschool. De SP wil dat in 2022 de financiering voor 
Fortgensschool rond is en dat er liefst eind 2022 gebouwd gaat worden. Ventilatie op alle 
scholen moet verbeterd worden. Initiatief moet daarbij uitgaan van de gemeente, zodat 
schoolbesturen deze investeringen in het binnenklimaat van het gebouw niet hoeven te 
betalen uit een potje dat is bedoeld voor het salaris van de leerkrachten.  

Scholen moeten gemengd zijn, dat is veel leuker voor de kinderen en ook beter voor hun 
ontwikkeling. Kinderopvangorganisaties en scholen moeten om tafel gaan zitten om daar 
afspraken over te maken. Wij willen hiermee ook voorkomen dat scholen via wachtlijsten en 
hoge ouderbijdragen selecteren aan de poort. 

Hoe eerder je taalachterstanden bij kinderen tegenkomt, hoe groter de kans dat je deze kunt 
inlopen. Daar hebben kinderen een leven lang profijt van. Vroeg- en voorschoolse 
educatieprogramma’s zijn daarbij onmisbaar. Maar die zijn veel effectiever wanneer 
kinderen met en zonder achterstanden bij elkaar naar de opvang gaan, met elkaar spelen en 
van elkaar leren. Daarom wil de SP een voorschool waar kinderen met allerlei achtergronden 
samen naartoe kunnen.  

5.3 Cultuur 
Voorschoten heeft een mooi cultureel aanbod, dankzij de culturele verenigingen en 
instellingen. Zij zijn een aanwinst voor de lokale gemeenschap. De SP wil er voor zorg dragen 
dat deze voldoende worden ondersteund, zodat iedereen toegang heeft tot kunst en 
cultuur. Ook zorgen wij ervoor 
dat mensen die minder geld te 
besteden hebben wel gewoon 
een voorstelling kunnen 
bijwonen.  

Daarnaast moet ieder kind de 
kans hebben om een 
muziekinstrument te leren 
spelen. Jongeren krijgen via 
jongerenwerk en de 
multifunctionele accommodatie 
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de kans om te ontdekken wat kunst en cultuur inhoudt. Door zelf iets te organiseren, zoals 
een festival, of een theatervoorstelling maken zij kennis met kunst en cultuur.   

Vergeleken met andere gemeentes in Zuid-Holland besteedt Voorschoten per bewoner 
ongeveer het laagste bedrag aan subsidie voor de bibliotheek. Met steun van de SP is dat 
bedrag afgelopen jaar iets verhoogd. Dat is nog steeds niet genoeg voor de bibliotheek om 
goede service te kunnen bieden en genoeg betaalde krachten in dienst te hebben.  

Daarom wil de SP de subsidie van de bibliotheek verder verhogen naar het gemiddelde 
bedrag per inwoner.  

5.4 Multifunctionele accommodatie 
Wij vinden het onverantwoord en onbegrijpelijk dat er geen besluit is genomen voor een 
multifunctionele accommodatie. Zonder nieuw gebouw komt het voortbestaan van de 
bibliotheek en het filmtheater onder druk te staan. De verenigingen kunnen nergens terecht 
en zullen veel moeite hebben te overleven. De SP zet zich al jaren in voor een betaalbare 
multifunctionele accommodatie, zodat cultuur en cultuureducatie betaalbaar kan worden 
aangeboden. Wij kiezen niet voor een duur prestigeproject of voor een commercieel project. 
Dat soort projecten zijn de afgelopen 15 jaar steeds mislukt. Wij willen zekerheid voor de 
culturele verenigingen en instellingen. Daarom kiezen wij voor de verbouwing van het 
bibliotheekgebouw aan de Wijngaardenlaan tot een multifunctionele accommodatie. Dat is 
de goedkoopste en meest realistische optie en de enige die binnen een paar jaar 
werkelijkheid kan worden.  

Speerpunten 
• Scholen gaan samenwerken bij de inschrijving om selectie aan de poort te voorkomen. 

 
• Wij verminderen segregatie op scholen en voorscholen, onder andere door te hoge 

ouderbijdragen te voorkomen. 
 

• De gemeente moet het initiatief nemen om ventilatie en het binnenklimaat te verbeteren 
van onze scholen. 

 
• De financiering voor vervanging van de Fortgensschool moet in 2022 rond zijn en de 

bouw moet zo snel mogelijk aanvangen. 
 

• Wij kiezen voor een snelle aanleg van een multifunctionele accommodatie aan de 
Wijngaardenlaan, zodat verenigingen niet in de kou komen te staan. 
 

• Behouden van monumenten zoals de Kruispuntkerk en bibliotheek.  
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• De multifunctionele culturele accommodatie wordt het centrum van toegankelijke cultuur 
en cultuureducatie. De bibliotheek is de spil hierin en krijgt een fatsoenlijk budget om zijn 
werk te kunnen doen. 
 

• Ieder kind krijgt de kans om een instrument te bespelen, toneellessen te volgen en/of een 
creatieve cursus te volgen. 
 

• Wij zorgen ervoor dat ook volwassenen met een kleine beurs kunnen deelnemen aan 
culturele en sportieve activiteiten. 
 

• In de wijken en in verzorgingshuizen worden regelmatig culturele activiteiten 
georganiseerd in samenwerking van de verzorgingshuizen, ouderen, jongeren, culturele 
organisaties, enzovoorts. 
 

• Maandelijks is er in samenwerking met de culturele organisaties een open podium voor 
jongeren. 
 

• Met een kunst- en cultuurmenu maakt elk kind jaarlijks kennis met professionele kunst en 
met de culturele omgeving buiten school. Voor iedere klas wordt er jaarlijks één of twee 
activiteiten georganiseerd met lesmateriaal. 
 

• Met ingang van 2023 is er een cultuurcoach die verbindingen tot stand brengt en 
samenwerking stimuleert tussen organisaties van de beleidsterreinen op gebied van zorg, 
welzijn, sport, kunst, cultuur en erfgoed. 
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Hoofdstuk 6  Natuur en milieu  
De opwarming van onze aarde zorgt onder andere voor een toename van periodes van 
extreme hitte en langere periodes van droogte. Ook komt er meer en extremere neerslag 
met wateroverlast tot gevolg. Een tuin met veel groen vangt meer water op en helpt bij het 
tegengaan van wateroverlast. De SP wil de inwoners motiveren hun tuin groener te maken.  

6.1 Meer bomen in Voorschoten 
Om een groene start te maken, stelt de SP een babyboom voor. Dit houdt in dat voor elk 
geboren kind in Voorschoten een boom wordt gepland. Inwoners kunnen deze zelf planten 
op eigen terrein of de gemeente kan een boom planten of een nieuwe locatie aanwijzen. De 
gemeente Voorschoten zelf kan meer infiltratiestroken aanbrengen, dit zijn stroken gevuld 
met grind, planten of aarde. Het water heeft hier de ruimte om langzaam in de grond te 
zakken. De gemeente zou meer bomen moeten planten die voor verkoeling kunnen zorgen.  
De boom- en plantensoorten die gebruikt worden als beplanting in Voorschoten moeten 
beter bestand zijn tegen hitte en de nieuwe weersomstandigheden.  

Bomen en bloeiende plantsoenen geven de openbare ruimte een prettiger aanzien. Het 
groen vangt overtollig water op, zorgt voor verkoeling bij heet weer, zuivert de lucht en 
zorgt voor biodiversiteit. Voorschoten kan hier veel meer van gebruiken, in de nieuwbouw 
en in bestaande buurten. 

6.2  Klimaatvriendelijke maatregelen 
De SP wil graag een actieve samenwerking met de woningbouwcorporaties, andere 
verhuurders en bedrijven om hen te stimuleren klimaatvriendelijke maatregelen te nemen. 
Zoals vergroening van daken, zonnepanelen op daken, afkoppelen van regenwater op het 
riool en vergroening van tuinen. Ook inwoners wil de SP stimuleren om bijvoorbeeld een 
regenton te nemen.  
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Bij nieuwbouwprojecten blijven wij aandringen op de aanleg van een gescheiden riolering. 
Samen kunnen wij dan een nieuwe riool overstort helpen voorkomen. Wij willen geen 
nieuwe massale vissterfte meer in Voorschoten, er moet een goed doordacht plan van 
aanpak komen om dit te voorkomen.  

Veel huizen hebben een laag energielabel. Terwijl nieuwbouw vaak energieneutraal is, kan in 
oudere huizen nog veel verbeterd worden. De SP is erg enthousiast over initiatieven van 
inwoners op dit gebied, zoals bijvoorbeeld de Belangenvereniging Krimwijk.  

De SP wil meer hulp vanuit de gemeente om de huidige woningvoorraad te verduurzamen 
en helpen lokale energiecoöperaties te organiseren, verenigingen waarvan alle 
Voorschotenaren lid kunnen worden. 

Individuele keuzes dragen maar op beperkte schaal bij aan het verminderen van CO2-
uitstoot of grootschalige vervuiling. Daarvoor moeten er fundamenteel andere keuzes 
worden gemaakt in de productie. De overheid moet daarop aansturen bij het bedrijfsleven. 
Maar er is meer nodig voor een succesvolle energietransitie. De SP zet vol in op zonne-
energie, maar niet in de vorm van grote zonnevelden.  

Die hebben te veel impact op het landschap. De SP ziet graag panelen op plekken die zich 
daarvoor lenen, bijvoorbeeld door zonnecellen te integreren in geluidschermen langs de A4 
bij de Vlietlanden. Zo beperken wij de geluidsoverlast en zorgen wij voor meer duurzame 
energie. 

6.3 Rioolheffing 
De rioolheffing zoals wij die kennen in Voorschoten is achterhaald. De verwerking van 
hemelwater en grondwater speelt tegenwoordig een minstens zo belangrijke rol als de 
verwerking van afvalwater. De SP pleit voor een eerlijke heffing van de totale 
waterhuishouding op basis van het principe “de vervuiler betaalt”. De grootte en de functie 
van een perceel bepaalt een belangrijk deel van de heffing. Op die manier betalen 
grootverbruikers meer rioolbelasting en gewone gezinnen minder. 

6.4 Meeslouwerplas Vlietlanden 

De SP maakt zich zorgen over het slepende hoofdpijndossier Meeslouwerplas Vlietlanden. 
Voor veel inwoners van Voorschoten is dit een belangrijk recreatiegebied. Zorgen omdat nu 
blijkt dat tegen de afspraken in het effect van jarenlang bagger storten door de BAM niet is 
gemonitord. Recente metingen geven reden tot zorg. De SP wil dat een nieuw onderzoek dat 
is aangekondigd nauwlettend in de gaten wordt gehouden. 

6.5 Energiearmoede 
Minder aardgasverbruik, zelfs volledig van het Nederlandse aardgas af, dat stond er in een 
recent regeringsbesluit. Minder aardgasverbruik, minder CO2-uitstoot, dat begint altijd met 
isolatie, dan hoef je veel minder te stoken, echter de slechts geïsoleerde woningen worden 
bewoond door inwoners met een kleine portemonnee. Veel inwoners hebben een te hoge 
energierekening ten opzichte van hun inkomen. Zij hebben moeite met het betalen van hun 
energierekening. Dat is energiearmoede.  
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De SP wil dat de gemeente helpt met effectieve aanpak van deze situatie. Juist nu, met deze 
extreem hoge energieprijzen is actie nodig. Bijvoorbeeld met de ondersteuning van een 
energiecoach. Die kan huurders bezoeken, adviseren en begeleiden in het contact met de 
verhuurder voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Zoals dakisolatie, 
gevelisolatie, raamisolatie, het vervangen van een cv-ketel van meer dan 10 jaar oud.  
Met name in de Vlietwijk dreigen veel inwoners de dupe te worden van lakse 
woningbouwcorporaties met een sterk afwachtende houding. Ook wil de SP dat 
woningcorporaties hun huizen gaan isoleren zonder huurverhoging. 

Speerpunten  
• Ondersteuning voor of door vrijwilligers en energiecoaches voor hulp, advies en 

begeleiding bij het duurzamer maken van slecht geïsoleerde huizen. 

• Gemeente dient in de prestatieafspraken met de woningcorporaties toe te zien op 
voldoende isolatie van hun woningbezit. Mensen met lage inkomens mogen niet 
opdraaien voor de kosten van de energiecrisis.  
 

• Voor 2030 moeten alle corporatiewoningen zo ver geïsoleerd zijn dat ze minimaal 
energielabel D hebben. 

• De SP koestert onze volkstuinen, wij willen niet dat ze worden opgeofferd voor 
gebiedsontwikkeling. 

• De SP wil een eerlijke rioolheffing op basis van “de vervuiler betaalt”. 

• De babyboom: voor elk nieuwgeboren kind dat in Voorschoten geboren wordt, wordt een 
boom geplant.  

• Afkoppelen van regenwater op het riool, daar waar dat kan. 

• De SP wil dat een nieuw onderzoek over de gevolgen van het bagger storten in de 
Meeslouwerplas nauwlettend in de gaten wordt gehouden. 

• Wij meten jaarlijks de luchtkwaliteit in de verschillende wijken. De uitkomsten bespreken 
wij met de inwoners.  

• De gemeente bevordert initiatieven voor het lokaal opwekken van duurzame energie, 
ondersteunt organisatie van lokale energiecoöperaties en geeft zelf het goede voorbeeld.  

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

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

• Om de geluidsoverlast van de A4 te beperken zet SP Voorschoten zich in voor het 
aanleggen van geluidsschermen met zonnecellen bij de Vlietlanden.   

• De SP ziet graag de eigen gebouwen van de gemeente en onze straatverlichting zo snel 
mogelijk energiezuinig worden. 

• Zwerfvuil in Voorschoten moet voorkomen worden, de SP ziet graag op iedere 
ondergrondse container een zwerfvuilklep.
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Hoofdstuk 7  Sport & bewegen 
7.1 Bewegen samen regelen, bewegen beleven 

Sport zorgt ervoor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, het zorgt ook voor sociale 
samenhang in onze wijken. De SP wil Voorschotenaren die moeilijk aan sporten toe komen 
helpen door zoveel mogelijk obstakels om te gaan sporten weg te nemen. Of dit nu hulp is 
bij de kosten van het lidmaatschap en de aanschaf van sportspullen of hulp bij het 
overwinnen van die eerste moeilijke stap. 

De SP vindt preventie van overgewicht en vooral obesitas belangrijk en wil dat kinderen daarom 
voldoende plaats hebben om buiten te spelen. Wij willen dat 3% van de openbare ruimte in een 
woonwijk uit buitenspeelruimte bestaat. Buitenspeelruimte die ook toegankelijk is voor 
kinderen met een beperking. Voor alle leeftijden willen wij betere voorlichting en hulp op het 
gebied van voeding en beweging,  

Van de bevolking is 79% voor schoolzwemmen, 32% van de basisscholen biedt zelf nog 
schoolzwemmen aan. In Voorschoten bestaat het al jaren niet meer. Meest genoemde redenen 
om geen schoolzwemmen aan te bieden? Het ontbreken van financiering van de gemeente. De 
SP wil dat schoolzwemmen weer de norm wordt. Niet zoals het vroeger werd ingevuld: louter 
het behalen van een zwemdiploma. De SP zet in op het vergroten van de zwemvaardigheid in 
het algemeen. Beter leren zwemmen leidt tot meer kennis en bewustwording van de risico's 
maar ook een leven lang met plezier bewegen in en op het water. Ook kinderen die al een 
zwemdiploma hebben zullen baat hebben bij het vergroten en trainen van de zwemvaardigheid. 
Zij kunnen hun zelfvertrouwen laten groeien en krijgen plezier om mee te doen met de 
activiteiten van het zwembad. De SP wil dat de gemeente bepaalde openbare wateren, zoals de 
Hofvliethaven, aanwijst zodat er in de zomer gezwommen mag worden.  

De SP is blij met de komst van het Lokale Sportakkoord maar vindt het ontbreken van 
buurtsportcoaches in het sportbeleid van Voorschoten een gemiste kans. Sportcoaches zijn 
er voor ouderen, jongeren, nieuwkomers, kinderen en eenieder met een beperking. 
Sportcoaches trekken de wijken in om bewoners aan het bewegen te krijgen. Niet iedereen 
kan of durft naar een sportvereniging te stappen. Een buurtsportcoach wordt voor 60% door 
het Rijk gesubsidieerd en zorgt voor meer verbinding tussen scholen, verenigingen, 
verzorgingstehuizen en maatschappelijke organisaties en stimuleert sporten voor iedereen. 
Denk daarbij aan het organiseren van bijvoorbeeld een challenge hooghouden, stuiteren of 
balanceren op een basisschool. Een dansje instuderen met ouderen à la TikTok, een potje 
walking-football. Buurtsportcoaches zorgen voor meer pauzesport op schoolpleinen, 
organiseren clinics en helpen sportverenigingen zich open te stellen voor ouderen en minder 
validen. Zij kunnen helpen met hun expertise om deze groep te ondersteunen en te 
bedienen. Zij kunnen een activiteit organiseren voor mensen met een beperking, 
bijvoorbeeld door een para-Olympisch atleet uit te nodigen voor een clinic op de 
atletiekbaan. Van de 355 gemeenten in Nederland heeft 98% een of meerdere 
buurtsportcoaches. Voorschoten hoort bij de 2% die dat niet heeft.  
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7.2 Eindelijk een atletiekbaan in Voorschoten! 
 
Vier jaar geleden heeft de SP de hakken in het zand gezet voor behoud van het zwembad. 
Gelukkig kunnen wij nu tot in ieder geval 2030 onze kinderen veilig leren zwemmen. Wij zijn 
immers Nederland Waterland.  

Nu is het tijd voor een andere lang lopende zaak die moet worden opgelost. De atletiekbaan 
in Voorschoten stamt uit 1997. De gravel ondergrond zorgt ervoor dat de baan na regen niet 
meer begaanbaar is. Ook heeft de baan een onlogische lengte van 376 meter met onhandige 
rechte bochten. De baan is door de atletiekunie inmiddels afgekeurd voor officiële 
wedstrijden en zelfs als onveilig bestempeld. Daarnaast zijn de andere faciliteiten zoals de 
kleedkamers niet meer van deze tijd. Dat maakt dat talenten vaak naar andere verenigingen 
vertrekken om zich daar verder te ontwikkelen. Bijna de helft van de kosten voor een nieuwe 
kunststofbaan is al bijeengebracht door leden van Voorschoten'97 en lokale ondernemers.  

De SP wil graag zien dat de gemeente helpt bij de voltooiing van de baan. Voorschoten 
verdient een veilige en goed verlichte baan. Een atletiekbaan is niet alleen van nut voor de 
vereniging Voorschoten'97, scholieren van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs 
kunnen van de baan gebruik maken voor hun lesuren lichamelijke opvoeding en wedstrijden 
en schooltoernooien. De samenwerking met de buitenschoolse opvang voorziet in 
lichaamsbeweging voor de jeugd en biedt mogelijkheden om ook overdag gebruik te maken 
van de accommodatie. Fysiotherapeuten kunnen aan de steeds groter wordende groep van 
senioren allerlei vormen van hersteloefeningen aanbieden zoals wandelen en nordic 
walking. Ook kwetsbare groepen hebben veel baat bij een normale baan, zo zijn er al 
contacten met de Stichting Villa Voorschot, die een looptraining organiseert met de 
meervoudig beperkte bewoners van deze instelling en de Merel Foundation.  

 

Het verbeteren van de leefomgeving is voor de SP niet alleen een zaak van woorden, maar 
vooral een kwestie van daden. Onze doelstellingen daarbij zijn: het stimuleren van een 
gezonde leefstijl, het terugdringen van overgewicht, de kwaliteit van het 
bewegingsonderwijs en het bevorderen van ontmoeting en participatie door vernieuwing 
van het sportaanbod en versterking van de onze sportverenigingen. 
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Speerpunten  
• De SP wil graag inzet van buurtsportcoaches net als in de rest van Nederland.  

• De SP zet zich in voor een sport- en beweegvriendelijke omgeving, Voorschoten als 
speelveld met goede plekken om te basketballen, voetballen, voor het geven van een 
bootcamp, urban sports en meer. Het liefst met een buurtsportcoach. 

• Per woonwijk moet 3% van de ruimte worden ingezet voor buitenspeelruimte. Ook 
kinderen met een beperking moeten meer mogelijkheden krijgen om in die speeltuinen 
veilig te kunnen spelen. 

• De SP zet de komende vier jaar hard in op verbetering van sportbeleid in Voorschoten. 
Verenigingen worden ondersteund in hun vrijwilligersbeleid, zoals bij de werving en 
training van vrijwilligers.  

• Een nieuwe atletiekbaan moet er eindelijk komen, voor de vereniging, voor scholen, voor 
de Voorschotenaren. Daarmee creëren wij een sterke basis voor aangepast sporten en 
revalidatie met goede faciliteiten. 

• Zwemmen moet weer onderdeel van het bewegingsonderwijs worden. Modern 
schoolzwemmen zodat alle kinderen van de basisschool (weer) met het brede 
activiteitsgebied, dat hoort bij zwemvaardigheid, in aanraking komen. 

• De SP ziet graag dat er bij nieuwbouwprojecten ruimte wordt vrijgemaakt voor een 
sportschool, zodat men in de buurt kan sporten.  

• De SP wil ouders met een laag inkomen niet opzadelen met dure particuliere zwemlessen 
voor hun kinderen. 

• Ieder kind in ons dorp moet mee kunnen doen met zijn leeftijdsgenootjes op het gebied 
van school, sport, zwemmen of cultuur! SP accepteert niet dat kinderen uit arme 
gezinnen worden buitengesloten. 

• De SP wil dat Voorschoten aanhaakt bij het volwassen Sport & Cultuurfonds, ook 
Voorschotenaren van 18-jarig of ouder die leven rond het bestaansminimum moeten mee 
kunnen doen aan activiteiten in het dorp. 
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