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Nieuwe activiteiten
Algemene ledenvergadering
Woensdag 28 maart 2012
Vanaf 19.30 uur in de bibliotheek aan de Wijngaardenlaan 4
Lezing in bibliotheek Kasteel Duivenvoorde
Donderdag 3 mei van 10.30 uur tot 12.00 uur
Lezing en taxatie in Veilinghuis Onder de Boompjes
Donderdag 21 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur
Beeldentuin van de Caldic Collectie
Donderdag 20 september van 15.00 uur tot 18.00 uur
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CONTRIBUTIE 2012.
Ingesloten treft u de acceptgiro aan voor de contributie van het
lopende jaar. Wij verzoeken u deze contributie vóór eind maart
van dit jaar te voldoen. Wilt u bij digitale betaling de gegevens uit
de informatiekolom overnemen?
Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
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Van de voorzitter
Kort voor de jaarwisseling verscheen er een voorstel van het
college van B&W aan de gemeenteraad over een vergaande
ambtelijke samenwerking met Wassenaar. De ambtelijke diensten
van Voorschoten en Wassenaar zouden, aldus het voorstel, per 1
januari 2013 worden samengevoegd. Het was voor mij de vraag
of onze vereniging zich over een dergelijk voorstel zou moeten
uitspreken. Op een aantal punten merken wij dat Voorschoten
en Wassenaar veel gemeenschappelijke belangen hebben (de
Rijnlandroute, het buitengebied, de relatie met de grote gemeenten
om ons heen, etc.). Samen sta je sterker in het bestuurlijke
krachtenspel op provinciaal en landelijk niveau. Het belang waar
onze vereniging voor staat, kan dus wel degelijk gediend zijn met
bestuurlijke samenwerking tussen Wassenaar en Voorschoten.
We hebben er daarom voor gekozen onze stem te laten horen.
We hebben een brief gezonden aan B&W en de Raad en op 26
januari heb ik ook ingesproken bij de Raad. Ons standpunt
komt er op neer dat wij het logisch vinden dat Voorschoten en
Wassenaar een nauwere samenwerking aangaan en daarbij sluiten
wij een toekomstig samengaan niet uit. Wij vinden echter wel dat
eerst goed moet worden vastgesteld op welke gebieden de beide
gemeenten nauwer kunnen samenwerken en een aantal daarvan
hebben we ook met name genoemd.
Vervolgens moeten ambtelijke en bestuurlijke samenwerking gelijk
oplopen en is een 100% - fusie van de ambtelijke diensten te snel
en te eenzijdig. Vooral ook hebben wij aandacht gevraagd voor het
nauwer betrekken van de bevolking bij dit proces omdat het ons
allemaal aangaat en dit een onderwerp is met emotionele lading.
Wij hebben begrepen dat de gemeenteraad de besluitvorming
voorlopig heeft aangehouden en wij hopen dat ze ons advies
serieus in beraad nemen. In dezelfde tijd hebben wij ook contact
gehad met de ‘Vrienden van Wassenaar’. Wij hebben open onze
standpunten uitgewisseld en geconstateerd dat we op veel fronten
overeenkomstige denkbeelden hebben. Ook zij hebben naar hun
College en Raad gereageerd, zij het op een wat kritischer toon dan
wij. Onze brief aan College en Raad vindt u op onze website.
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Van de voorzitter
In onze ledenvergadering van 28 maart gaan wij uw instemming
vragen om, als puntje bij het paaltje komt tot bij de hoogste
instantie ons te blijven verzetten tegen een Rijnlandroute in een
open bak door ons dorp en het natuurgebied tussen Wassenaar,
Leiden en Voorschoten, de zogenaamde ‘Zoeken naar Balans’
varianten. Dat zou kunnen betekenen dat wij, overigens met vele
andere organisaties, in beroep gaan tegen een besluit van de
Provincie bij de Raad van State. Wij vinden het belangrijk dat een
dergelijk besluit op expliciete steun van onze leden kan rekenen
en waar kunnen we dat beter bespreken dan op onze algemene
ledenvergadering?
Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, hebben we op die avond een
lezing over Het rampjaar.
Maar daarvoor gaan we ver terug in de geschiedenis, naar het
jaar 1672 en laten we u de gebeurtenissen in dat bewogen jaar
mee beleven. Wat deed de Prins van Oranje om de gebroeders de
Witt te redden of liever wat deed hij niet en hoe kwamen Johan
en Cornelis aan hun eind? Het volk was radeloos, maar ook
bloeddorstig. Luister en huiver bij de presentatie door Jan van Dam
en Martin Driessen.
Stan Dessens
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Het volk was radeloos
Wat gebeurde er in het rampjaar 1672 en op die rampzalige 20e
augustus van dat jaar?
Het land was reddeloos, de regering redeloos en het volk radeloos.
Fransen en Engelsen, gesteund door de bisschoppen van Munster
en Keulen belaagden ons land. De waterlinie moest stand houden
en Michiel de Ruyter kruiste voor de Hollandse kust.
De gebroeders De Witt zijn die 20e augustus ten offer gevallen aan
de razernij van de burgers, die de gebroeders De Witt in koelen
bloede hebben vermoord. In een voor Nederland ongekende
lynchpartij zijn zij vervolgens door het gepeupel mishandeld en
ondersteboven opgehangen aan de galg op het Groene Zoodje bij
de Hofvijver. Wat ging daaraan vooraf en hoe verliep die gruwelijke
dag?
Jan van Dam en Martin Driessen laten u dat jaar en die dag van uur
tot uur meebeleven.

6
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Agenda ALV
Agenda van de jaarlijkse ledenvergadering op woensdag
28 maart 2012 om 20.00 uur in de Bibliotheek,
Wijngaardenlaan 4 te Voorschoten
Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie en verkoop van publicaties
1. Opening en agenda
2. Mededelingen
3. Verslag van de ledenvergadering van 30 maart 2011
4. Jaarverslag 2011
5. Financiële verantwoording 2011
6. Verslag kascommissie 2011
7. Decharge van het bestuur voor de financiële verantwoording 2011
8. RijnlandRoute
9. Benoeming kascommissie 2012
10. Begroting 2012
11. Samenstelling van het bestuur van de vereniging
a. voorstel voor herbenoeming van de heer R. Verdonk tot het
bestuur van de vereniging in de functie van penningmeester,
b. aftreden secretaris.
12. Rondvraag en sluiting
Pauze
Lezing over het rampjaar 1672.
Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
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Actualiteit
Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst & Weide
Duin, Horst & Weide is de groene bufferzone tussen de kuststrook
en het Groene Hart en tussen Den Haag en Leiden. Onze vereniging
ondersteunt van harte het streven van de gemeenten Wassenaar,
Voorschoten en Leidschendam-Voorburg om het gebied van Duin,
Horst & Weide op de kaart te zetten als één groot groengebied.
Naar onze mening is een goede samenwerking tussen deze ‘pact’gemeenten noodzakelijk om de instandhouding en versterking van
de in het gebied aanwezige waarden te versterken.
Ook onderschrijven wij de doelstelling dat inwoners van de
omliggende stedelijke agglomeraties de mogelijkheid krijgen
het relatief onbekende gebied te ‘ontdekken ’als hun groene
achtertuin. We hebben daarnaast ook enkele kanttekeningen,
opmerkingen en suggesties op het plan die wij als onze zienswijze
op 6 februari naar de gemeente hebben gestuurd.
Nauwere samenwerking tussen Voorschoten en Wassenaar
In het stuk ‘Van de voorzitter’ kunt u lezen over wat wij vinden van de
plannen van beide gemeenten tot nauwere samenwerking. Wij stuurden
op 23 januari een reactie op deze plannen naar de gemeente.
Knooppunt Voorschoten
Het Knooppunt Voorschoten omvat de Koningin Julianalaan,
Wijngaardenlaan, Koninklijke Marinelaan, Schoolstraat en de
Veurseweg. Onze vereniging heeft zich verdiept in de plannen van
de gemeente voor het Knooppunt Voorschoten. Ook hebben wij
de informatieavond daarover bezocht. Op 29 december stuurden
wij een inspraakreactie naar de gemeente waarin wij met name
verkeerstechnische commentaren/adviezen hebben gegeven ten
aanzien van de afwikkeling van diverse verkeersstromen, in het
bijzonder het fietsverkeer ter plekke.
Op onze website www.leefbaarvoorschoten.nl vindt u de integrale
brieven over bovengenoemde onderwerpen die wij aan de
gemeente stuurden.
8
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Bericht van Berbice, februari 2012
Via de website van onze vereniging
http://www.ver-leefbaarvoorschoten.nl/, kunt u doorklikken naar
de pagina’s met informatie over de buitenplaats Berbice en de
Werkgroep historisch Berbice. Neemt u vooral een kijkje; er staan
prachtige foto’s op!
Hartelijk dank voor alle berichten die we tot nu toe hebben
ontvangen via WHBerbice@gmail.com, met ideeën, verhalen
en sponsoring. Op dit moment zijn we met name op zoek naar
informatie over de Noord-Hoflandse molen. Deze molen stond in
de zichtlijn van het huis Berbice, ongeveer op de plaats waar nu
zwembad Het Wedde is. Heeft u foto’s of nadere gegevens, neemt u
dan via het e-mailadres WHBerbice@gmail.com contact met ons op?

Er is de afgelopen weken veel gekapt op
het landgoed, om in het kader van het
beheerplan het park dichter te brengen
bij het ontwerp van J.D.Zocher. Er is
heel veel hout, en de winter is nog niet
ten einde. U kunt elke eerste zaterdag
van de maand, wanneer de vrijwilligers
aan het werk zijn, hout kopen op de
buitenplaats voor 50 euro per m3. De
opbrengst gaat naar de nieuwe aanplant
voor het park.

Ons advies: koop hout van Berbice!
Openhaardhout uit eigen park voor € 50,- per kubieke meter.
Iedere eerste zaterdag van de maand na 10 uur.
Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten

G&L_1-2012.indd 9

9

23-02-12 10:07

Jaarverslag
Jaarverslag van de activiteiten van de Vereniging tot behoud van
Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten in het verslagjaar 2011
Rijnlandroute
De RijnlandRoute bleef ook in 2011 de gemoederen in
Voorschoten bezig houden.
Bij een tussentijdse toetsing van het Milieu Effect Rapport bleek dat
er nog nader onderzoek gedaan moet worden naar de effecten van
de overgebleven varianten: ‘Zoeken naar Balans’ en de ‘Churchill
Avenue’. Dit heeft er toe geleid dat gedeputeerde De Bondt heeft
besloten de besluitvorming door de provincie met een half jaar uit
te stellen. Naar verwachting zal Gedeputeerde Staten in mei 2012
een keuze maken, waarna Provinciale Staten in juni 2012 een
definitief besluit zal nemen.
De vereniging heeft zich voortdurend en nadrukkelijk uitgesproken
tegen de ‘Zoeken naar Balans’ variant en vóór de Churchill Avenue,
en trekt daarbij onder andere op met een groot aantal andere
gelijkgestemde partijen. Daarnaast heeft de vereniging de burger
initiatiefgroep die het plan Churchill Avenue ontwikkelt financieel
ondersteund.
De acties die de vereniging heeft ondernomen staan beschreven
onder ‘Commissie Planologie’.
Overleg met gemeente
Het bestuur heeft het afgelopen jaar regelmatig overleg gehad
met de wethouders en de fracties van de gemeenteraad van
Voorschoten. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn
gesteld waren de RijnlandRoute, buitenplaatsen en de Structuurvisie Centrum/Deltaplein.
Het overleg met de wethouders en fracties heeft steeds in goede
verstandhouding plaats gevonden.

10
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Jaarverslag
Samenwerking met Historisch Museum Voorschoten
In het afgelopen jaar heeft een van de bestuursleden van de
vereniging (Karel de Beer) plaatsgenomen in het bestuur van het
Historisch Museum Voorschoten (HMV). Dat was de afspraak
tussen beide organisaties.
Het HMV heeft in 2011 onder leiding van Henk Wijckerheld
Bisdom zijn bestuur aangepast en heeft een strategische
beleidsvisie ontwikkeld. Het museum wil op korte termijn
erkenning krijgen als officieel museum in het Museumregister,
wil zijn huisvesting zekerstellen, zijn relatie met de gemeente
verbeteren en wil zijn plek vinden als historisch museum in de
regio.
Er hebben het afgelopen jaar de nodige contacten plaatsgevonden
met zowel de gemeente (B&W) als met de heer Hoogvliet (inzake
verbouwing en huisvesting). Met de Rabobank, die een subsidie
in het vooruitzicht heeft gesteld, zijn gesprekken gaande inzake
de effectuering daarvan. Daarnaast zijn verschillende gesprekken
gevoerd met de VKK (Voorschotense Kunst Kring) aangezien zij
deel uitmaken van dezelfde subsidietoezegging.
Eind 2011 heeft het Historisch Museum de Cultuurprijs voor
Verenigingen van B&W mogen ontvangen en dat werd gezien als
een vorm van erkenning en aansporing.
Er hebben vanzelfsprekend de nodige tentoonstellingen
plaatsgevonden, zoals in de zomer van het Kunst Genootschap
Vlietstreek. De tentoonstelling ‘Naar Kita zonder ticket’, uitvloeisel
van de jumelage tussen Voorschoten en Kita, was een groot succes.
Onze vereniging heeft regelmatig lezingen in het Museum
georganiseerd.
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Jaarverslag
Berbice
Ook in 2011 heeft een groot aantal enthousiaste leden zich
maandelijks ingezet om het park rond Berbice te onderhouden.
De klok is inmiddels gerestaureerd en loopt weer. De vrijwilligers
hebben een begin gemaakt met de heraanleg van het rosarium.
De werkgroep ‘Historisch Berbice’ functioneert onder
verantwoordelijkheid van de vereniging en is voornemens in 2012
een boek over Berbice (het jaar van de buitenplaatsen) uit te
brengen.
Nieuwe bestuursleden
In de Algemene Vergadering in 2011 is Yvonne Lampe benoemd in
het bestuur, nadat zij het bestuur geruime tijd heeft ondersteund.
Open Monumentendag.
Op zaterdag 10 september jl. was het prachtig weer; de zon scheen
en er stond bijna geen wind.
Prima ingrediënten om een groot aantal dorpelingen en bezoekers
uit omringende gemeenten te bewegen de opengestelde parken
en tuinen in Voorschoten te gaan bezoeken of om een kijkje te
nemen in een van onze monumentale gebouwen. In de landelijke
en regionale pers was extra aandacht besteed aan deze Open
Monumentendag: De Open Monumentendag beleefde dit jaar zijn
vijfde lustrum!
Kasteel Duivenvoorde had na het succes van verleden jaar opnieuw
de gelegenheid geboden aan basisschoolleerlingen van groep 8
om in diverse kamers van het kasteel op te treden als assistentsuppoost. Er waren nu meer scholen die hun leerlingen hadden
gestimuleerd om mee te doen.
Zowel de leerlingen als de bezoekers waren zeer enthousiast.
Volgens officiële cijfers werden 875 bezoekers geteld, een record!
De zusters van klooster Huize Bijdorp hadden dit jaar weer diverse
vertrekken opengesteld, alsmede de prachtige kapel.
12
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Jaarverslag
’s Middags konden geïnteresseerden via het mooie toegangshek
in de kloostertuin rondwandelen, waarna zij groepsgewijs het
klooster konden bezichtigen. De betrokken zusters, onder
aanvoering van zuster Angelique, zetten zich ook nu weer zo
enthousiast in, dat de toebedeelde tijd vaak overschreden werd. Er
werden 512 bezoekers geteld, let wel, van 14.00 tot 17.00 uur!
De tuin en het park van Berbice waren ook dit jaar weer een paar
van de grootste trekpleisters. Vrijwilligers werken regelmatig aan
het onderhoud en dit jaar werd gestart met het in oude luister
herstellen van de rozentuin. Tijdens Open Monumentendag was het
mogelijk om een of meerdere rozen te adopteren om zodoende
rozen aan te kunnen planten in de rozentuin. Dit adoptieplan
bleek een succes te zijn, getuige de vele bezoekers die zich lieten
inschrijven. Er werden 442 bezoekers geregistreerd.
Opvallend was dat de dorpskerk, de dorpstoren en het kerkhof
zich mochten verheugen in veel meer belangstelling dan afgelopen
jaren. In de dorpskerk werden doorlopend concerten gegeven.
Deze concerten hebben zeker bijgedragen aan het hoge aantal
bezoekers, namelijk 447.
In het Ambachts- en Baljuwhuis waren ook dit jaar weer
leerlingen van basisscholen actief met betrekking tot het ‘gidsen’
in diverse ruimten van het gebouw. Bezoekers bleken verrast en
zeer ingenomen te zijn met de inbreng van deze leerlingen. Ze
verrichtten hun taak met verve. Aantal bezoekers: 187.
Teun Waltman treedt al 36 jaar op als vrijwilliger van de
Knipmolen. Hij is molenaar, maar onderhoudt en repareert
de molen ook gedurende al die jaren. Tijdens een feestelijke
bijeenkomst in restaurant De Knip ontving hij uit handen van locoburgemeester Freddy Blommers als dank voor zijn jarenlange inzet
de ’kleine Parel van Voorschoten’.Bezoekers van de Knipmolen: 98.
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Jaarverslag
Bij de overige monumenten werden over het algemeen ook
meer bezoekers geteld. Totaal hebben 3.941 bezoekers onze
monumenten bezocht. In 2010 waren dat er 3.108.
Dit jaar was het landelijke thema van de Stichting Open
Monumentendag ‘Nieuw gebruik – Oud gebouw.’ De
herbestemming van monumenten stond centraal. Het fenomeen
herbestemming bestaat al eeuwen en heeft betrekking op allerlei
gebouwtypen, vaak monumentale en beeldbepalende gebouwen.
Ook in Voorschoten is een aantal van deze gebouwen bewaard
gebleven en heeft een nieuwe bestemming gekregen. De vereniging
heeft op het onderwerp ‘herbestemming’ ingehaakt, met als
resultaat dat het Comité Open Monumentendag een boekje
heeft samengesteld met als inhoud een aantal artikelen over
herbestemming, geschreven door Jane Koopstra, Carla Scheffer en
Heleen Meijer. Dit interessante boekje, met als titel ‘ Nieuw gebruik
– Oud gebouw’, is nu nog te koop voor de kostprijs van: 2,50 euro.
Terugkijkend op de Open Monumentendag 2011 kunnen we
vaststellen dat mede door de inzet van zo’n veertig vrijwilligers
en uiteraard door de medewerking van de monumenteigenaren
en/of beheerders, het een geweldige dag was, die zeker heeft
bijgedragen aan het onder de aandacht brengen van ons nationaal
en gemeentelijk erfgoed bij een groot publiek.
Als blijk van waardering voor de medewerking aan de Open
Monumentendag van 2011 ontvingen alle vrijwilligers het boekje
‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’.
Wilt u zich ook opgeven als vrijwilliger? Bel of mail ons dan direct:
telefoon: 5614261 of e-mail: c.vanduijn1@kpnplanet.nl.
U kunt op dit adres ook het boekje ‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’
bestellen.

14
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Jaarverslag
Activiteiten
Woensdag 30 maart vond de jaarvergadering plaats. Na de pauze
werd een boeiende presentatie gegeven door de heren Joost
Klimbie en Willem van der Pol over een zeer actueel onderwerp,
namelijk de Churchill Avenue, compleet met een uitgebreide
maquette van het ontwerp.
Op 12 april gaf Sau Lan van Golberdinge een presentatie over de
kwaliteiten van het Duin-, Horst- en Weidegebied. Tevens werd
aandacht geschonken aan de plannen en projecten waar het Pact
van Duivenvoorde mee bezig is.
Donderdag 12 mei vond een excursie plaats naar de beeldentuin
van de Caldic Collectie in Wassenaar. Er was zeer veel
belangstelling voor deze excursie. Helaas moesten we veertien
personen teleurstellen. Wellicht wordt in 2012 opnieuw een
excursie georganiseerd.
Vrijdag 17 juni hadden we een excursie over de trekvaart LeidenDelft . We voeren een stuk over de Vliet. Mede door de verhalen
van een voortreffelijke gids was dit een zeer geslaagde avond.
Zaterdag 1 oktober, de mooiste en warmste dag van de herfst, vond
de excursie in het waterwingebied Meijendel plaats onder leiding
van een uitermate deskundige boswachter: Hans van Engelendorp
Gastelaars.
Commissie planologie
In de verslagperiode heeft de commissie met name veel aandacht
besteed aan de RijnlandRoute, de landgoederen, bestemmingsplannen en het volgen van bouwplannen met name in het centrum.
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Jaarverslag
RijnlandRoute
In een brief aan de provincie heeft het bestuur argumenten
aangedragen tegen variant F, ‘Zoeken naar Balans’. Ook participeert
het bestuur in de groep van 22 bewonersverenigingen die blijft
aandringen op de Churchill Avenue-variant. Ook de 0+ variant,
ofwel het oplossen van de knelpunten, is nog steeds in beeld, ook
bij diverse bewonersgroepen.
Behalve dat variant F Voorschoten doorsnijdt, is deze ook van
invloed op de landgoederenzone (met name Berbice). Hoewel de
buitenplaats Berbice zelf niet zal worden geraakt door het tracé, zal
dit wel invloed hebben op haar biotoop. Juridisch en planologisch
heeft de gemeente niet zoveel mogelijkheden om de ontwikkelingen
tegen te gaan. Voor de vereniging biedt de natuurwetgeving nog de
meeste aanknopingspunten. Zoals al zovele jaren zullen ook het
komend jaar de ontwikkelingen onze volle aandacht vragen.
De Donkwoning
Door de aanleg van een rondweg op het bedrijventerrein Dobbewijk
dreigde een deel van het erf van het rijksmonument Donkwoning
te worden afgesneden, waarbij ook de houtwal en de watergang
zou worden opgeofferd. De commissie heeft de bewoonster van dit
monument met advies ter zijde gestaan en de gemeente kwam ten
dele tegemoet aan het verzoek van de bewoonster om de geplande
weg te verleggen zodat het monumentale karakter van het gebied
minder ingrijpend wordt aangetast. Dit is echter nog niet naar volle
tevredenheid van de bewoonster en ook het komende jaar blijven
wij de ontwikkelingen volgen.
Landgoederen en buitenplaatsen
De voorgenomen grootschalige woningbouw op het terrein van het
landgoed Huize Bijdorp heeft ons vooral in 2010 bezig gehouden.
Dankzij de inspanningen van omwonenden en de vereniging
heeft de gemeenteraad op 10 maart 2011 besloten om het
bestemmingsplan zodanig aan te passen, dat slechts bebouwing is
toegestaan met een voetprint van 600 m2.
16
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Jaarverslag
De commissie was ook alert in zake de bouwplannen op het
landgoed Beresteijn . Projectontwikkelaar Amvest is bezig met
het ontwikkelen van een aantal bouwvolumestudies voor het
realiseren van een zorgcomplex binnen de door de gemeente
vastgestelde stedenbouwkundige kaders voor de buitenplaats.
Gezien de omvang van de bouwopgave zal de commissie het proces
nauwlettend blijven volgen.
Voor de renovatie van Rosenburgh is ter ondersteuning van
de uitvoering van het masterplan Rosenburgh begin 2011 een
klankbordgroep geïnstalleerd waarin een lid van de commissie
zitting heeft. Inmiddels zijn de plannen verder uitgewerkt en is een
aanvang gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden.
Daarnaast heeft de commissie zich gebogen over het
bestemmingsplan Landgoederen en het bestemmingsplan landgoed
Duivenvoorde. Zij zag geen aanleiding om hierop commentaar te
leveren.
Groen
Voor de groene gordel om ons dorp was het verschijnen van het
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied van belang. In 2010
hadden wij reeds gereageerd op het voorlopig ontwerp. In mei
2011 hebben wij wederom onze zienswijze op het definitieve
ontwerp schriftelijk kenbaar gemaakt. Ons hoofdbezwaar gold de
wijzigingsbevoegdheid die de gemeente zou krijgen ten aanzien
van de bestemming van de weilanden bijboerderij Roodenburg
vanaf de Nassaukade tot aan de spoorlijn, die hierdoor zonder
veel procedures bestemd kunnen worden tot sportvelden en/
of recreatie volkstuinen. Als reactie op onze zienswijze heeft de
gemeente de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan
gehaald. Onze bezwaren tegen de toegestane bouwhoogten in de
Duivenvoorde corridor werden niet gehonoreerd, aangezien deze
reeds in het vorige bestemmingsplan waren vastgesteld.
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Jaarverslag
Het afgelopen jaar werd een nieuw vergunningstelsel ten aanzien
van het kappen van bomen van kracht. De basis hiervoor vormt
de lijst van beschermde bomen. In juli heeft de commissie hierop
een zienswijze ingediend. De gemeente stemt hier deels mee in
en zal jaarlijks een lijst opstellen van gekapte bomen, zodat er
enig zicht is op wat er met de bomen in Voorschoten gebeurt.
Om de drie jaar zal de lijst van beschermde bomen worden
geactualiseerd.
December 2011 verscheen het concept
Landschapsontwikkelingsplan (LOP). De commissie heeft
dit plan bestudeerd en zal in 2012 van de mogelijkheid gebruik
maken om een zienswijze in te dienen.
Bouwen
De Structuurvisie Centrum baarde ons ernstige zorgen toen
wij lazen dat in het centrum een bouwhoogte van vijf bouwlagen
aanvaardbaar wordt geacht. Het centrumgebied met zijn
historische gedeelte met geringe bouwvolumes van meestal twee a
drie bouwlagen, vraagt om aansluiting op die historisch gegroeide
bebouwingsmaat en niet om een grootstedelijke invulling.
Wij hebben op de raadsvergadering van maart ingesproken
en daarop aansluitend een schriftelijke zienswijze ingediend
waarin wij pleiten voor stedenbouwkundige randvoorwaarden
die qua bouwhoogte aansluiten bij de historisch gegroeide
bebouwingsmaat van het centrumgebied. Hierop heeft de gemeente
de Structuurvisie aangepast maar laat nog wel open dat op
markante punten een bouwhoogte van 5 bouwlagen is toegestaan
waarmee de ontwikkelingen op het Deltaplein mogelijk zijn.
Dit plan baart ons grote zorgen, gelet op de bouwhoogte en het
buitenproportionele bouwvolume op deze locatie. De door de
gemeenteraad in 2009 vastgestelde kaders vormen het uitgangspunt
voor het bouwproject. Binnenkort wordt definitieve bouwaanvraag
verwacht. De commissie zal een en ander actief blijven volgen en zo
nodig het bestuur adviseren bezwaar aan te tekenen.
18
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Jaarverslag
De commissie heeft eveneens kennis genomen van de plannen van
de gemeente voor het Knooppunt Voorschoten. Ook hebben
wij de informatieavond bezocht. Eind december is een concept
- zienswijze opgesteld waarin wij met name verkeerstechnische
commentaren/adviezen geven ten aanzien van de afwikkeling van
diverse verkeersstromen, in het bijzonder het fietsverkeer ter plekke.
Eind 2011 werden er plannen bekend voor de inrichting van het
stationsgebied. De vereniging staat achter het uitbreiden van het
aantal parkeerplaatsen, maar stelt wel vragen bij het niet gebruiken
van de locatie achter Texaco. Op dit moment wordt de inrichting
van het stationsgebied verder uitgewerkt en wij zullen dit kritisch
blijven volgen.
De vereniging vindt dat de ontwikkelingen ten aanzien van
de Duivenvoordecorridor, met name met betrekking tot de
eerste invulling van Haagwijk, tegenvallen. Wij wachten het
uitvoeringsplan af maar hebben een eerste commentaar gegeven
dat op een aantal punten afgeweken wordt van de beleidsnotitie
Gras voor Glas. Ook hier blijven wij alert op de ontwikkelingen.
Het verslagjaar was een jaar waarin een groot aantal ontwerp
bestemmingsplannen ter inzage lag. De commissie heeft ze alle
bestudeerd, maar zag geen aanleiding om in de pen te klimmen. De
plannen zijn een uit de nieuwe WRO voortvloeiende consolidatie van
oude, losse bestemmingsplannen en bevatten geen nieuw beleid c.q.
ontwikkelingen, op enkele minieme aanpassingen na.
De commissie ziet het ook als haar taak om aangevraagde
bouwvergunningen resp. ‘postzegelbestemmingsplannen’ te
beoordelen op ruimtelijke en cultuur-historische aspecten.
In het verslagjaar betrof dit: Laan van Duivenvoorde 2,
Rosenburgherlaan 7, Horstlaan 14, Veurseweg 214 en
Bondsgebouw RK kerk. Voor de vereniging waren er geen redenen
om bezwaren aan te voeren tegen de plannen.
Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
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Jaarverslag
Redactiecommissie Nieuwsbrief
De redactiecommissie is in 2011 twee maal bij elkaar geweest
waarbij beide keren over de onderwerpen voor de twee op stapel
staande Nieuwsbrieven werd gesproken. Gestreefd wordt om voor
elke Nieuwsbrief een mix aan onderwerpen te kiezen zodat zowel
het oude, het groene als het leefbare van Voorschoten aan de orde
komt.
Terugkerend onderwerp in 2011 was de ledenwerfactie waarin de
leden werden opgeroepen ieder één lid te werven zodat we in het
jaar 2011 het duizendste lid konden verwelkomen. Helaas is dit
streven niet behaald.
Dankzij vrijwilligers wordt onze Nieuwsbrief in Voorschoten bij alle
leden bezorgd.
Website
Het actueel houden van de website is in 2011 goed gelukt. De
problemen die er waren met het e-mailadres op onze site zijn
opgelost en sindsdien ontvingen we op dit adres regelmatig
reacties van bezoekers aan onze site. Zij kregen zo snel mogelijk
een reactie.
Ontwikkeling aantal leden
aantal leden per 31-12-2010:
aantal aanmeldingen:
aantal opzeggingen:
aantal leden per 31-12-2011:

849
37
25
861

Van de 37 aanmeldingen hebben 11 personen zich gedurende
de Open Monumentendag opgegeven; 5 personen hebben het
lidmaatschap als cadeautje gekregen van familie, vrienden of
buren.
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Jaarverslag
Van de 25 opzeggingen zijn er 11 direct te relateren aan
ouderdom/overlijden; 3 personen zijn ‘gewoon verdwenen’;
1 persoon moest bezuinigen; 10 personen hebben geen reden, of
wilden geen reden opgeven.

Samenstelling bestuur en commissies per 31 december 2011
Bestuur
Stan Dessens, voorzitter;
Robert Jan Smits van Oyen, secretaris;
Rob Verdonk, penningmeester;
Gerry Cornelissen, Yvonne Lampe, Karel de Beer.
Evenementencommissie
Gerry Cornelissen.
Redactie Nieuwsbrief
Yvonne Lampe, Otto Schrage, Reinier van ’t Zelfde, Margreetje Kist,
Ineke Kouwenhoven. Marjolein Altena.
Planologiecommissie
Roel Lanting, Casper Boendermaker, Leo van Vliet, Cees de Vormer,
Fer von der Assen
Open Monumentendag
Cees van Duijn, Gerry Cornelissen, Otto Schrage.
Jeugd
Vacature.
Adviseur
Jan Sloof.
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Jaarcijfers 2011
Balans per 31-12-2011
31-12-2011 31-12-2010 31-12-2009

Activa
Materiële vaste activa
Inventaris en inrichting zolder
Materiële vlottende activa
Voorraden
Debiteuren
Te ontvangen i.v.m. verkoop boeken
St. Ds. H.P. Fortgens en Mr. S. Kloostermanfonds
Geldmiddelen
ING (Postbank)
Roparco
Totaal

-.-

-.-

-.-

1.004

2.504

837

444
425

1.416
650

-.1.297

3.369
7.363
12.625

1.705
7.263
13.538

6.026
7.096
15.256

11.037

10.821

12.484

662

2.662

2.662

-.925
12.625

55

110

13.538

14.521

Passiva
Vermogen
Reserves
Voorzieningen
Voorziening wonen met verkeer(*1)
Crediteuren
Vooruitontvangen contributies
Drukker nieuwsbrief
Totaal

(*1) De financiële bijdrage ad. € 2.000 aan het Burgerinitiatief Churchill Avenue is
rechtstreeks ten laste gebracht van de ‘Voorziening wonen met verkeer’.
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12.388

12.398
2.000
2.121
3.500
2.415
1.500
1.712
4.500
4.424
800
1.500
98216
12.398 112.388

Lasten
Organisatiekosten
Activiteitenkosten
Voorlichting en werving
Kosten Nieuwsbrief
Afschrijving vlottende activa
Exploitatieresultaat
Totaal

2.100
250
1.000

120
9.203
425
1.662
271
707

123
8.500
425

Rente bankiers
Contributies
St. Ds. H.P. Fortgens en mr. S. Kloostermanfonds
Schenkingen
Bijdrage Open Monumentendag
Vrijwilligersfonds
Verkopen - boeken, e.d.
Donaties - overig
Subsidies - overig
Nadelig saldo
Totaal

Baten

1.500
4.000
1.500
5.000
1.500
9813.402

13.402

1.600
1.662
3.000

165
8.000
575

1.459
4.475
1.794
5.864
2.499
1.66314.428

14.428

167
8.826
577
450
1.597
1.629
3.230

2.200
3.000
1.200
4.400
800
215
11.815

11.815

165
8.000
300
1.575
1.600
1.500

2.545
2.146
509
3.635
2.340
693
11.869

11.869

193
6.686
326
300
1.554
1.597
2.363
10.160

Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie
2012
2011
2011
2010
2010
2009

Begroting 2012
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De mooiste achtertuin van Voorschoten
Recreatieterrein Vlietland ligt
weliswaar op Leidschendams
grondgebied maar is voor veel
Voorschotenaren een vertrouwd
en geliefd stuk natuur, waar
zij dagelijks de hond uitlaten,
al wandelend de seizoenen
zien passeren, ’s zomers gaan
zwemmen of er op weg naar
hun werk doorheen fietsen. Op
dit moment wordt er hard aan
gewerkt om de Meeslouwerplas,
het meest zuidelijke deel van het gebied, te ontwikkelen tot een
aantrekkelijker gebied voor mens en dier, met glooiende groene
oevers en een rijke variatie aan planten, vogels en andere dieren,
een plas met verschillende diepten en diverse vissoorten.
De Meeslouwerplas moet toegankelijk worden voor nog meer
zeilfanaten, sportvissers, surfers, zwemmers, wandelaars en
andere natuurliefhebbers. Het water is nu op sommige plaatsen
wel meer dan dertig meter diep en daardoor een wat saaie plek
met weinig vogels en vissen. Ook is een groot deel van de oevers
verzakt en verdwenen de afgelopen jaar hele stukken grond het
water in. Daarom wordt de bodem van de plas opgehoogd en
de oevers verstevigd. Enorme
baggerschuiten varen af en aan
om de meer dan acht miljoen
ton grond die daarvoor nodig is
op de plek van bestemming te
krijgen. Die grond is voor een deel
afkomstig van de verdieping van de
A4 bij Leiden.
Er is een speciale ophaalbrug
aangelegd om de baggerschepen
door te laten.
24
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De mooiste achtertuin van Voorschoten
Vanaf 1 juni kunnen ook eigenaren van kleine zeilboten
gebruik maken van deze brug. Zij kunnen dan vanaf de Vliet
het recreatiegebied invaren en andersom en ontdekken zo een
heel nieuw stuk vaarwater. De brug kan bediend worden met
een speciale pas. Voor meer informatie daarover kunt u bellen
met (071 561 22 00) of mailen naar info@wscvlietland.nl van
Watersportcentrum Vlietland.
In een deel van de
Meeslouwerplas
wordt een uniek
krekengebied
aangelegd met
afwisselend stroken
water en stroken
land waardoor
een broedplaats
ontstaat voor nieuwe
vogelsoorten en een
plek waar kleine
visjes in alle rust groot
kunnen worden.
‘Voor de recreant en de natuurliefhebber is dit krekengebied niet
toegankelijk maar wel goed zichtbaar vanaf een omlooppad en een
vogelkijkhut,’ belooft de Commissie Visserijkundig Beheer Vlietland.
Tijdens een vorstperiode, zoals de afgelopen weken, worden de
werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. Als het water van de nabijgelegen
Vogelplas bevriest, trekt een groot deel van de vogels naar de
Meeslouwerplas en hun rust mag niet verstoord worden. Voor de
meest actuele informatie kunt u kijken op www.meeslouwerplas.
nl Het hele project moet in 2022 afgerond zijn en dan heeft
Voorschoten de allermooiste achtertuin van de hele Randstad.
Ineke Kouwenhoven
Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
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Nieuwe activiteiten mei, juni en september
Lezing in de bibliotheek over het rampjaar 1672. Woensdag
28 maart om 21.00 uur na de Algemene Ledenvergadering
Het volk was radeloos.......
Wat gebeurde er in het rampjaar 1672 en op die rampzalige 20e
augustus van dat jaar?
Het land was reddeloos, de regering
redeloos en het volk radeloos. Fransen en
Engelsen, gesteund door de bisschoppen
van Munster en Keulen belaagden ons
land. De waterlinie moest stand houden
en Michiel de Ruyter kruiste voor de
Hollandse kust.
De gebroeders De Witt zijn die 20e
augustus ten offer gevallen aan
de razernij van de burgers, die de
gebroeders De Witt in koelen bloede
hebben vermoord. In een voor Nederland
ongekende lynchpartij zijn zij vervolgens
door het gepeupel mishandeld en
ondersteboven opgehangen aan de galg
op het Groene Zoodje bij de Hofvijver.
Wat ging daaraan vooraf en hoe verliep
die gruwelijke dag?
Jan van Dam en Martin Driessen laten u dat jaar en die dag van uur
tot uur meebeleven.
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Nieuwe activiteiten mei, juni en september
Lezing in bibliotheek Kasteel Duivenvoorde
Donderdag 3 mei van 10.30 uur tot 12.00 uur
Op 3 mei a.s. krijgt u de gelegenheid om een kijkje te nemen
in de bibliotheek van Kasteel Duivenvoorde. Wij hebben de
bibliothecaris van Duivenvoorde, Irene Storm van Leeuwen, bereid
gevonden voor ons een lezing te geven in de bibliotheek en wel op
donderdagochtend 3 mei van 10.30 uur tot 12.00 uur. Aangezien
de ruimte van de bibliotheek beperkt is kunnen slechts tien
personen zich hiervoor opgeven bij:
Gerry Cornelissen,
gerrymerry65@casema.nl
of tel.: 071-561 60 48.
Kasteel Duivenvoorde
beschikt over een
boekenverzameling van
ongeveer 4.500 banden,
die sinds de restauratie
van het huis in 19581963 hoofdzakelijk zijn
ondergebracht in de
bibliotheek op de tweede
etage. De inhoud van de
bibliotheek is qua tijd
en genre zeer gevarieerd
en loopt van 15e-eeuwse
handschriften tot
ontspanningsliteratuur uit de eerste helft van de 20e eeuw. Van de
gedrukte werken zijn er ruim 600 van vóór het jaar 1800:
drie exemplaren uit de 16e eeuw, 56 uit de 17e eeuw en 550 uit
de 18e eeuw, waarvan er vele in luxebanden zijn gebonden. Een
zwaartepunt zijn de natuurhistorische boeken, waarvan er zo’n
200 aanwezig zijn. Andere zwaartepunten zijn religieuze werken,
topografische, genealogische en heraldieke werken.
Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
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Nieuwe activiteiten mei, juni en september
Lezing en taxatie in veilinghuis Onder de Boompjes
Donderdag 21 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur
Het veilinghuis Onder de Boompjes is gevestigd in een
monumentaal pand uit 1658. Vroeger werden hier jenever en
likeuren gedistilleerd. Nu organiseren Berthyl van Heeten en PieterGerrit Binkhorst vijf keer per jaar een kunst-en antiekveiling. Zij
kunnen u alles vertellen over de gang van zaken bij een veiling. Op
donderdag 21 juni nemen zij u mee in de wereld van kunsthandel,
kunst en niet te vergeten kitsch. Bovendien kunt u voorwerpen
laten taxeren. Als het om grote voorwerpen gaat kunt u in plaats
daarvan een foto meenemen.
De veiling vindt plaats in het veilinghuis aan de Nieuwstraat 38,
Leiden. De lezing begint om 19.30 uur en duurt inclusief de
taxaties tot ongeveer 21.00 uur.
U kunt zich opgeven bij:
gerrymerry65@casema.nl
of tel.: 071-561 60 48.
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Nieuwe activiteiten mei, juni en september
Beeldentuin van de Caldic Collectie
Donderdag 20 september van 15.00 uur tot 18.00 uur

Vorig jaar op 12 mei heeft een aantal leden van onze vereniging
een bezoek gebracht aan de imposante collectie van de familie
Van Caldenborgh. Wij moesten toen 14 mensen teleurstellen. Er
is nu een reservering gemaakt voor 20 september van 15.00 uur
tot 18.00 uur. Er kunnen maximaal twintig personen deelnemen.
Aangezien de familie Van Caldenborgh zo spoedig mogelijk de
namen en adressen van de deelnemers wil weten kunt u zich nu al
opgeven bij:
gerrymerry65@casema.nl
of tel.: 071-561 60 48.
Ook degenen die zich vorig jaar hadden opge-geven en niet mee
konden kunnen zich opnieuw opgeven.
Verdere informatie komt in de Nieuwsbrief van juni.
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Vacatures
Secretaris
We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris omdat onze huidige
secretaris vertrekt. Binnen onze vereniging is de secretaris
een belangrijke spil. De secretaris verzorgt de voorbereiding,
verslaglegging en afhandeling van de bestuursvergaderingen.
Ook het coördineren en bewaken van de informatiestroom, de
secretariaatswerkzaamheden en administratieve handelingen van
de vereniging horen tot de verantwoordelijkheid van de secretaris.
Het bestuur vergadert ca zes keer per jaar (’s avonds). Daarnaast
houden wij in het voorjaar onze jaarlijkse ledenvergadering.
Herken jij je hierin?
• Je bent energiek, daadkrachtig en een teamspeler
• Je kunt goed informatie analyseren en ordenen
• Je hebt belangstelling voor de historie en de ontwikkelingen in
ons dorp
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in woord
en geschrift
Wat bieden wij?
• een veelzijdige, boeiende en leerzame functie
• de kans om je bestuurlijke kwaliteiten te gebruiken en uit te
breiden
• de kans om bij te dragen aan het doel van onze vereniging
namelijk het vinden en behouden van een goede balans tussen
het behoud van historische waarden en het ontwikkelen van
nieuwe waarden voor Voorschoten.
Belangstelling voor deze functie?
Informatie is te verkrijgen bij:
Robert-Jan Smits van Oyen, huidige secretaris,
tel. nr. 071-561 91 55 (‘s avonds)
Stan Dessens, voorzitter, tel. 071-561 63 81
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Vacatures
Lid redactiecommissie
We hebben een redactiecommissie Nieuwsbrief die momenteel uit
zes leden bestaat. De voorzitter van de redactiecommissie is lid van
het bestuur.
We zijn op zoek naar een nieuw lid voor onze commissie omdat
een van onze leden vertrekt. Binnen de redactiecommissie is onze
nieuwe collega een belangrijke spil want hij/zij:.
• stelt de nieuwsbrief samen aan de hand van de ontvangen kopij
• onderhoudt de contacten met de drukker, de afzonderlijke
commissieleden en overigen
• bewaakt de voortgang van het productieproces.
Twee maal per jaar vergadert de redactiecommissie (’s avonds) en
bespreekt dan de komende twee nummers van onze Nieuwsbrief.
Herken jij je hierin?
• Je bent creatief, energiek en daadkrachtig
• Je bent een teamspeler
• Je hebt belangstelling voor de historie en de ontwikkelingen in
ons dorp
Wat bieden wij?
• een veelzijdige, boeiende en leerzame functie
• de kans om je organisatorische kwaliteiten te gebruiken en uit
te breiden
• de kans om bij te dragen aan het doel van onze vereniging
namelijk het vinden en behouden van een goede balans tussen
het behoud van historische waarden en het ontwikkelen van
nieuwe waarden voor Voorschoten.
Belangstelling voor deze functie?
Informatie is te verkrijgen bij:
Otto Schrage, vertrekkend lid redactiecommissie, 071-561 88 40
Yvonne Lampe, voorzitter redactiecommissie, 071-562 04 94 of
06-28 42 98 58 Kijk ook op www.leefbaarvoorschoten.nl
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Gemeente bedankt!
In onze vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de jaarlijkse
bijdrage die wij ontvangen van de gemeente voor de organisatie van
de Open Monumentendag. Bij de vaststelling van het
Subsidieplan 2012-2016 had B&W echter besloten om
die bijdrage voor de komende jaren niet aan ons toe
te kennen. Een gesprek met wethouder Inge Adema
volgde en zij vertelde ons dat B&W het gewraakte
besluit zou heroverwegen. Gelukkig heeft het college
in haar vergadering van 20 december besloten onze
vereniging toch de komende jaren subsidie te geven voor het
organiseren van dit succesvolle evenement zodat de Voorschotense
bevolking ook de komende jaren weer op ons kan rekenen. Met
dank aan de gemeente Voorschoten!
2012 Jaar van de Historische Buitenplaats
Dit jaar is uitgeroepen tot het Jaar van de Historische Buitenplaats.
Doel hiervan is om veel meer mensen in ons land bekend te maken
met historische buitenplaatsen en daarmee aandacht te vragen voor
het behoud van dit belangwekkend culturele erfgoed.
Ooit waren buitenplaatsen een belangrijk fenomeen
en belichaamden zij vooral in de huidige Randstad een
bijzondere band tussen stad en land. In voorbije eeuwen
telde Nederland vermoedelijk zesduizend of meer grote en
kleine buitenplaatsen. Hiervan resteert nu nog slechts tien
procent. Deze circa zeshonderd buitenplaatsen zijn in alle
provincies te vinden. Ook Voorschoten heeft een aantal
buitenplaatsen, waaronder uiteraard Berbice.
Onze vereniging is in gesprek met andere partijen om ter
gelegenheid van dit themajaar een aantal (gezamenlijke)
activiteiten te organiseren waaraan iedereen, van jong tot
oud, kan deelnemen. Het zijn op dit moment nog plannen;
in de Nieuwsbrief van juni informeren wij u uitgebreid over
de activiteiten die worden georganiseerd.
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Korte berichten
Nieuw!!!

Lidmaatschap voor het leven
Sinds 1 januari bestaat de mogelijkheid om door middel van
een eenmalige betaling lid te worden voor het leven. De daarbij
behorende bijdrage is € 150,- , over te maken op ING-rekening
2307345 ten name van onze vereniging.
Uiteraard kunnen onze bestaande leden hun lidmaatschap
omzetten in een lidmaatschap voor het leven. U kunt hiervoor
contact opnemen met onze ledenadministrateur Ton de
Jong, email- adres: lfbvrsch@gmail.com of postadres: Baron
Schimmelpenninck van der Oyelaan 54, 2252 EC Voorschoten.
Inmiddels hebben we al het ‘eerste lid voor het leven’ mogen
verwelkomen.
Openhaard hout te koop

Ons advies: koop hout van Berbice!
Openhaardhout uit eigen park voor € 50,- per kubieke meter.
Iedere eerste zaterdag van de maand na 10 uur.

Website
Onze Nieuwsbrief verschijnt
vier keer per jaar. Dit
betekent dat we in onze
berichtgeving niet altijd
actueel kunnen zijn. Voor
de meest actuele informatie
kunt u terecht op onze
website:
www.leefbaarvoorschoten.nl
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Nieuwe leden
Helaas werd bij de vermelding van de nieuwe leden in onze laatste
Nieuwsbrief een aantal fouten gemaakt die we bij dezen herstellen.
Uiteraard met onze excuses aan de betrokkenen.
Als eerste verwelkomen we mevrouw G. Zwaan als nieuw lid van
onze vereniging; zij werd de vorige keer niet vermeld.
De heer E. Verheijen werd per abuis vermeld als Verheijden en het
adres van de heer Beeres klopte niet.
Hieronder de correcte gegevens alsmede de gegevens van de leden
die zich de afgelopen periode bij ons hebben aangemeld. Van harte
welkom!
Mevr. G. Zwaan
Hr. E. Verheijen
Hr. P.J.A. Beeres
Hr. N.P. van Schouwenburg
Hr. G.A. de Jong
Mevr. F.C. Veltkamp
Mevr. E.M. de Vette-Post
Hr. H.T.M. Schrama
Mevr. M.C. de Jong
Hr. R.A. Kloosterman
Hr. M.M. Wijngaard
Mevr. C. Smit
Hr. H.H.J. Smit
Hr. J.B.J. van den Beld
Mevr. E. Boucherie
Hr. W.A.F. Wilbers
Hr. G. Offringa
Mevr. M. Vermeer
Hr. M.J.C. Verplancke

Treubstraat 12-B
Voorschoten
Hugo Clausstraat 28
Voorschoten
Frans Eversteijnstraat 33 Voorschoten
Roucooppark 24
Voorschoten
Veurseweg 46
Voorschoten
Strawinskilaan 11
Voorschoten
Dillenburglaan 11
Voorschoten
Ch. De Bourbonlaan 2
Voorschoten
Krimkade 69
Voorschoten
Hofvliet 13
Voorschoten
Bram Limburgstraat 40 Voorschoten
Roerdomplaan 33
Leidschendam
Roerdomplaan 33
Leidschendam
Mozartlaan 35
Voorschoten
Oranjeplein 3
Voorschoten
Palestrinalaan 58
Voorschoten
Narmstraat 22
Leiden
Leidseweg 130-C
Voorschoten
Jan Wagtendonkstraat 14 Voorschoten
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Vereniging
De Vereniging is in 2003 opgericht en is een voortzetting van de Stichting tot behoud van Oud, Groen
en Leefbaar Voorschoten. Het doel van de Vereniging is het behouden van de historische waarden van
Voorschoten, met name door te bevorderen dat karakteristieke panden, gevels, werken en beplantingen
binnen de gemeente in stand gehouden worden en beschermd, behouden, onderhouden en gerestaureerd
worden alsmede door het bevorderen van een goede planologische invulling van Voorschoten en van een
goed leefmilieu aldaar.
Bestuur van de Vereniging
Stan Dessens
Robert Jan Smits van Oyen
Rob Verdonk
Gerry Cornelissen
Karel de Beer
Yvonne Lampe

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

van Hamellaan 46
Douw v.d. Kraplaan 11
Swagermanweg 18
von Weberlaan 2
Sixlaan 76
Karel Doormanlaan 11

071
071
071
071
071
071

561 6381
561 9155
561 2981
561 6048
561 8301
562 0494

Ledenadministratie
Ton de Jong, Baron Schimmelpenninck v.d. Oyelaan 54,071 561 61 13,2252 BC Voorschoten.
U kunt wijzigingen in uw lidmaatschap ook digitaal doorgeven via: lfbvrsch@gmail.com
Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. Kopij kan worden ingeleverd bij een van de leden van de
redactiecommissie of bij het bestuur. De redactiecommissie behoudt zich het recht voor om zonder opgave
van redenen ontvangen artikelen niet te plaatsen dan wel aan te passen.
Redactiecommissie Nieuwsbrief
De redactiecommissie is als volgt samengesteld: Yvonne Lampe (vzt), Ineke Kouwenhoven, Margreetje Kist,
Reinier van ’t Zelfde , Marjolein Altena en Otto Schrage.
Verspreiding
De distributie van de Nieuwsbrief wordt gecoördineerd door mw. Helen Raap, Buizerderf 9, 2251 MT
Voorschoten. De verspreiding binnen de gemeente Voorschoten vindt plaats door de leden.
Website en e-mail
De Vereniging heeft een website onder de naam: www.leefbaarvoorschoten.nl.
Het e-mail adres van de Vereniging is: info@ver-leefbaarvoorschoten.nl
Contributie en donaties
De minimumcontributie bedraagt voor het kalenderjaar 2012 7,50 euro.
Ook kunt u een lidmaatschap voor het leven afsluiten voor 150 Euro.
De contributie is verschuldigd per 1 januari van enig jaar en zal door middel van een acceptgirokaart die bij
de Nieuwsbrief is gevoegd, worden geïncasseerd.
Naast de contributie zijn giften voor de Vereniging altijd van harte welkom.
De Vereniging heeft een rekening bij ING onder nummer 2307345.
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