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!Algemene ledenvergadering, Voorschoten
Woensdag 5 maart vanaf 20.00 uur
!Rondleiding Sterrenwacht, Leiden
Woensdag 12 maart van 19.30 tot 21.00 uur
!Rondleiding Bibliotheca Thysiana, Leiden
Maandag 7 april van 14.00 tot 15.00 uur
!Lezing met rondleiding Vredespaleis, Den Haag
Maandag 12 mei van 14.00 tot 16.00 uur
!Wandeling door de parken Beresteijn en Berbice, Voorschoten
Zaterdagen 31 mei en 27 september van 09.30 tot 12.00 uur

Colofon

!

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.
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Rob Verdonk

Van Hamellaan 46
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r
Bestuurslid
Sixlaan 76

Yvonne Lampe

Bestuurslid

071 562 0494

Karel Doormanlaan 11

071 561 8301

Ledenadministratie
Ton de Jong, Baron Schimmelpenninck v.d. Oyelaan 54, 2252 EC Voorschoten,
071 561 6113. Wijzigingen in uw lidmaatschap doorgeven via e-mailadres:
ledenadministratie@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl of via bovengenoemd
postadres.
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Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. Kopij kan worden ingeleverd bij de
redactiecommissie, e-mailadres: nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl of
postadres: Karel Doormanlaan 11, 2252 BE Voorschoten. De redactiecommissie
behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen ontvangen artikelen
niet te plaatsen dan wel aan te passen.
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Redactiecommissie Nieuwsbrief
De redactiecommissie is als volgt samengesteld: Ineke Kouwenhoven, Margreetje
Kist, Marjolein Altena, Reinier van ’t Zelfde en Yvonne Lampe (voorzitter).
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Verspreiding
De distributie van de Nieuwsbrief wordt gecoördineerd door Helen Raap. In
Voorschoten bezorgen leden de Nieuwsbrief.

!

Website en e-mailadres
Het website-adres van de vereniging is www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Het e-mailadres van de vereniging is bestuur@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
Contributie en donaties
De minimumcontributie bedraagt voor het kalenderjaar 2014 € 7,50. U kunt ook
een lidmaatschap voor het leven afsluiten voor € 150.
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. Het
rekeningnummer van de vereniging is IBAN NL 87 INGB 0002 3073 45.
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!
Gemeenteraadsverkiezingen
!We zijn hard op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen; als je een
nieuwjaarswens van een politieke partij in je bus krijgt, weet je wel
hoe laat het is. Dan wordt het geen gewoon jaar, maar hopen ze dat
je als dank een bepaald vakje rood maakt.

!In een lokale democratie zal de uitkomst van de lokale verkiezingen

hopelijk bepaald worden door lokale ontwikkelingen. Wat hebben de
politieke partijen de afgelopen jaren gepresteerd, als bestuurder
van ons dorp of als constructieve oppositie van dat bestuur?
Dit jaar zijn er twee nieuwkomers in de Voorschotense politiek. Wat
stellen alle partijen in hun verkiezingsprogramma's voor en hoeveel
vertrouwen kan je daarin hebben? Kiezen is nog niet zo eenvoudig.

!Daarom organiseren wij op 5 maart een lijsttrekkersdebat waar we

alle zeven partijen die aan de verkiezingen deelnemen, voor hebben
uitgenodigd. Op 5 maart hebben we van 20.00 tot 21.00 uur onze
Algemene ledenvergadering en daarna brandt het debat los.

!In de laatste maanden van het vorige jaar hebben wij als vereniging
een Toekomstvisie ontwikkeld, waarop we in onze vorige
Nieuwsbrief uitgebreid zijn ingegaan. Daaruit zullen we de
stellingen halen waarop we van de politici een reactie vragen. En
dat gaat over heel concrete vraagstukken. Ik zal er een paar
noemen:

!- Hoe groen wilt u de Duivenvoordecorridor houden? Willen we het

gebied tussen Voorschoten en Leidschendam echt ontwikkeld zien
tot een groene corridor? En hoeveel hebben we daar dan voor over?
Of moet iedere euro te kort vertaald worden in extra stenen?

!- Willen we het gebied rond de kerk Het Kruispunt (aan het begin

van de Schoolstraat) echt behouden voor sociale en culturele
activiteiten in ons dorp of wordt het een speeltuin van
projectontwikkelaars? Praten de inwoners van Voorschoten daar
echt over mee of is de pap al gestort als de plannen naar buiten
komen, zoals dat bij het Deltaplein het geval was?

Van de voorzitter
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!Zo zullen we de lijsttrekkers van de politieke partijen confronteren
met wat wij belangrijke keuzes vinden, waar ons dorp voor staat.
!Stan Dessens
!!
!

P.S. Wij zijn een groen dorp en dat lees je het beste af aan ons
bomenbestand. Onze vereniging is samen met de gemeente bezig
om de oude bomenroute nieuw leven in te blazen en dit voorjaar
met een vernieuwde bomenroute te komen (in druk en digitaal),
waarmee u langs de markante bomen in ons dorp kunt wandelen of
fietsen.

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
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!Versoepeling van het welstandstoezicht
!Op 8 januari heeft OGLV haar visie op de versoepeling van het
welstandsbeleid ingediend bij de raad en het college van B&W.
!

!

Aanpassing van de welstandscriteria voor (gevel)reclame

!Op

8 januari heeft OGLV haar visie op de aanpassing van de
welstandscriteria voor (gevel)reclame ingediend bij de raad en het
college van B&W.

!U vindt deze visies op onze website:
!
www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.

!

Agenda Algemene ledenvergadering
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!Agenda van de Algemene ledenvergadering op woensdag 5 maart

vanaf 20.00 uur in de Openbare Bibliotheek, Wijngaardenlaan 4
te Voorschoten met aansluitend van 21.00 - 22.15 uur het
lijsttrekkersdebat over de Toekomstvisie Voorschoten van OGLV.

!Vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie/thee.
Na afloop van het lijsttrekkersdebat drinken we een glaasje.
!1.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Pauze (20.45 – 21.00 uur)
!
Opening en agenda

2. Mededelingen

3. Verslag van de ledenvergadering van 13 maart 2013 *)
4. Jaarverslag 2013

5. Financiële verantwoording 2013
6. Verslag kascommissie 2013

7. Decharge van het bestuur voor de financiële verantwoording 2013
8. Benoeming kascommissie 2014
9. Begroting 2014

10. Samenstelling van het bestuur van de vereniging
Herbenoeming Stan Dessens en Yvonne Lampe
11. Toekomstvisie, presentatie Henk Bergman
12. Rondvraag en sluiting

Lijsttrekkersdebat

(21.00 – 22.15 uur) o.l.v. voorzitter Stan Dessens
!*) Dit verslag
staat in de Nieuwsbrief van juni 2013 die u op de
startpagina van onze website vindt in de linkerkolom onder het
kopje Nieuwsbrieven: www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.

!

Jaarverslag 2013

!
Van de voorzitter
!In het afgelopen

8

jaar hebben we ons als vereniging sterker
geprofileerd op de ontwikkelingen in het dorp. Vorig jaar schreef ik
dat het jaar 2012 in het teken had gestaan van de RijnlandRoute. Als
ik het afgelopen jaar moet karakteriseren dan is het thema wel
geweest: het Deltaplein. Als vereniging hebben we bezwaar
gemaakt tegen de grootschalige en grootstedelijke ontwikkelingen
op het Deltaplein (dat is de locatie van de oude Rabobank). Dat
bracht ons ook op de vraag hoe je als vereniging het meest effectief
kan opereren. Als je pas laat in de procedure kan interveniëren, dan
vis je vaak achter het net. Het is dus zaak om in een zo vroeg
mogelijk stadium betrokken te raken bij nieuwe ontwikkelingen. In
onze massaal ondertekende petitie hebben we dat ook tot
uitdrukking gebracht. Wij willen als burgers en als vereniging in een
vroegtijdig stadium betrokken worden bij nieuwe ontwikkelingen.

!In 2014 gaan we op deze lijn verder en ik veronderstel dat onze

pijlen zich zullen richten op de ontwikkelingen op de kop van de
Schoolstraat aan de kant van het gemeentehuis (waar de kerk Het
Kruispunt staat), de Duivenvoordecorridor en opnieuw de
RijnlandRoute. Weliswaar staat er een geboorde tunnel onder
Voorschoten in de plannen, maar dat kost onze gemeenschap wel
€ 9 mln., ofwel € 350 per inwoner. Daarom kunnen een heleboel
andere dingen dus niet gedaan worden, want het komt nu eenmaal
uit de lengte of uit de breedte. Overigens blijven onze bezwaren
tegen de RijnlandRoute veel ruimer dan deze € 9 mln. omdat het,
ook voor de provincie, een onnodig en veel te kostbaar project is en
met deze weg een waardevol stuk buitengebied opgeofferd wordt.
In 2014 zal de provincie het Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
presenteren en daar zullen wij weer op reageren.

!Kortom, voldoende werk aan de winkel. Maar leest u eerst nog eens
rustig wat er het afgelopen jaar gepasseerd is.
!!
!!

Jaarverslag 2013
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!Commissie Planologie
!Veel onderwerpen hebben de aandacht van de commissie Planologie

getrokken. Soms gaat het om concrete vergunningen, maar meer
nog concentreren we onze aandacht op structurele ontwikkelingen.

!In

februari 2013 is een zienswijze uitgebracht over het
erfgoedbeleid. De gemeente had de Erfgoednota en de
Structuurvisie cultuurhistorie ter inzage gelegd. Onze vereniging is
door deelname in het Lokaal Erfgoed Platform (LEP) betrokken
geweest bij de totstandkoming van dit beleid. De lijst met aan te
wijzen gemeentelijke monumenten en beeldbepalende objecten
trok veel aandacht. In eerste instantie gaat het om het beleid; de
invulling van de lijsten komt later. Onze vereniging heeft een
krachtig pleidooi voor een stevig erfgoedbeleid naar voren gebracht.
Het erfgoedbeleid is in november 2013 door de gemeenteraad
vastgesteld, dus op die basis kunnen we verder. Ons doel is om het
vele erfgoed in ons dorp te behoeden voor teloorgang.

!Natuurlijk vormde het Deltaplein een belangrijk speerpunt van de

commissie Planologie. De vereniging heeft een zienswijze ingediend
waarin wij bezwaar maken tegen de bouwhoogte en het
bouwvolume. De zogenaamde grootstedelijke allure van de plannen
past niet in de kleinschaligheid van ons dorp. We hebben bot
gevangen: de gemeenteraad heeft de plannen goedgekeurd inclusief
een subsidie van € 3 mln. Wel heeft deze ontwikkeling ons
geïnspireerd om met onze petitie over burgerparticipatie te komen:
ruim 700 mensen hebben hun instemming daarmee betuigd en op 21
november hebben we de petitie aan de gemeenteraad aangeboden.

!Onze vereniging heeft zich ook krachtig uitgesproken voor een

onverkorte voortzetting van het beleid voor de Duivenvoordecorridor. Daar dreigt het adagium 'van glas naar gras' te verworden
tot 'van glas naar huizen' en dat kan niet de bedoeling zijn. Wij
maken ons hier zorgen over en zullen hier dan ook onverminderd
aandacht aan blijven geven.

Jaarverslag 2013

!Ook
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heeft de gemeente plannen voor wijziging van het
welstandsbeleid en de reclame-uitingen verbonden aan onroerend
goed. Wij vrezen dat onder het motto 'deregulering' teveel wordt
vrijgegeven en dat na een aantal jaren het aanzicht van bepaalde
wijken en dus van ons dorp er onherroepelijk op achteruitgaat. Hier
weegt het voordeel van het individu niet op tegen de collectieve
achteruitgang, maar daar moeten we de gemeente nog wel van
overtuigen.

!Onze

betrokkenheid bij het bewonersgroepenoverleg tegen de
RijnlandRoute is een voortrollende zaak. We wachten nu op de
ontwerpinpassingplannen van de provincie. Ondertussen wil de
provincie alvast maar de ecologische hoofdstructuurverbinding bij
Maaldrift opheffen. Wij hebben ons daartegen uitgesproken. Nu wil
de provincie fietsers en reeën samen door één tunnelbuis proppen!

!Bij veel onderwerpen hebben we gemerkt dat we meestal pas

kunnen reageren als de plannen er liggen. Vandaar dat we in lijn
met het voornemen van de gemeente om een visie op de toekomst
van Voorschoten te ontwikkelen, ook zelf maar eens aan de slag zijn
gegaan. In het najaar van 2013 hebben we een Toekomstvisie voor
Voorschoten opgesteld. De hoofdthema's waar onze vereniging voor
staat, komen daarin nadrukkelijk aan de orde, maar we breken ook
een lans voor meer betrokkenheid van burgers in de totstandkoming
van allerlei plannen: participatie! In onze vereniging willen we
daarover ook een discussie op gang brengen. In het komende jaar
willen we op basis van deze visie meer anticiperend ons geluid laten
horen richting de gemeente en andere overheden. We beginnen op 5
maart met een lijsttrekkersdebat.

!Commissie Activiteiten
!Excursie Bibliotheca Thysiana Leiden op 2 maart

Een verzameling van 2500 boeken en manuscripten op alle gebieden
van wetenschap, sinds 1655 bewaard in het speciaal voor deze
collectie gebouwde pand en nog helemaal in tact... Dat is de
Bibliotheca Thysiana in Leiden. De rondleiding was een buitenkans
voor boekenliefhebbers en was dan ook in no-time volgeboekt.

!!

Jaarverslag 2013
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!Lezing over de samenwerking tussen Voorschoten en Wassenaar op
13 maart
Na afloop van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering sprak de
heer Jan Hoekema, burgemeester van Wassenaar, over de nieuwe
Werkorganisatie Duivenvoorde die zijn beslag vond op 1 januari
2013. De leden van OGLV stelden veel (kritische) vragen, ook over
de mogelijkheid dat de gemeenten Voorschoten en Wassenaar zullen
gaan fuseren.

!Wandeling in Polderpark Cronesteyn Leiden op 22 april

Polderpark Cronesteyn is door zijn grootte en diversiteit aan
landschappen een absolute topper voor planten en dieren. Er liggen
natuurlijk beheerde weilanden, er is een oud landgoedbos, een
moerastuin, vlinderweitjes en hooilandjes, veel water en een
bosplantsoen. Een klein maar enthousiast groepje leden genoot van
de wandeling en leerde veel van de uitstekende gids van het IVN.

!Rondleiding in waterzuiveringsbedrijf Katwijk op 23 mei

Achteloos trekken we het toilet door en spoelen ons afwaswater
door. Dit afvalwater loopt naar het riool onder ons huis. Wat gebeurt
er met dit vervuilde water? De deelnemers aan de rondleiding over
het terrein van het waterzuiveringsbedrijf waren onder de indruk
over wat er allemaal komt kijken voordat ons afvalwater weer
schoon water wordt.

!Rondleiding langs de kunstcollectie in de (voormalige) Zilverfabriek

op 2 juli en 24 september
De huidige eigenaar van de Zilverfabriek, de heer Chadha, heeft in
het in art-decostijl ingerichte gebouw een prachtige collectie
internationale hedendaagse kunst opgenomen. Het gebouw is van
binnen verbouwd waardoor de kunstwerken prachtig tot hun recht
komen. Ook in de tuin zijn kunstwerken. Onze leden genoten van de
boeiende rondleiding onder leiding van een conservator langs de
gevarieerde en bijzondere kunstcollectie in de Zilverfabriek.

!!
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Wie nu Den Haag binnenrijdt met de trein of met de auto, ziet een
skyline met hoge torens van hedendaagse architecten. Deze
architecten van grote naam drukken met hun imposante
bouwwerken een stempel op de binnenstad van Den Haag. Onder
leiding van een gids van het Gilde Den Haag wandelden onze leden
langs al deze bekende gebouwen die in de volksmond aparte namen
hebben gekregen.

!Paddenstoelenwandeling Wassenaar op 19 oktober

Paddenstoelen en zwammen hebben altijd sterk tot de verbeelding
gesproken. Hun mysterieuze leefwijze, hun kleuren- en
vormenrijkdom, geur, smaak en andere bijzondere eigenschappen
hebben ons sinds mensenheugenis gefascineerd. Op een mooie,
zonnige herfstdag kregen onze leden deskundige uitleg van een gids
van het IVN over de vele soorten paddenstoelen die in de vallei
Meijendel voorkomen.
Rondleiding Sterrenwacht Leiden op 19 november
Na jaren van verval is het gebouw van de Leidse Sterrenwacht weer
in zijn volle glorie hersteld. Voor de commissie Activiteiten was dat
een goede reden om een rondleiding door het gerenoveerde gebouw
te organiseren. De animo onder onze leden was zeer groot waardoor
die avond twee groepen de sterrenwacht bezochten. Het regende,
maar op het moment dat men bij de grootste telescoop aankwam,
waren de wolken verdwenen waardoor men een blik op de maan kon
werpen.

!Redactiecommissie Nieuwsbrief
!Ook in 2013 had de redactiecommissie haar reguliere overleg en zijn

er weer vier Nieuwsbrieven uitgegeven. De Nieuwsbrief staat
tegenwoordig ook op onze website; het verschil met de papieren
versie is dat de foto’s en plaatjes in kleur zijn.
De ontwikkelingen rond de bouwplannen aan het Deltaplein waren
een terugkerend onderwerp. Het gemeentelijk erfgoedbeleid kreeg
ook ruime aandacht in onze Nieuwsbrieven en natuurlijk de
Toekomstvisie voor Voorschoten die we hebben opgesteld.
Dankzij onze vrijwilligers wordt de Nieuwsbrief in Voorschoten bij
alle leden bezorgd.

!!

Jaarverslag 2013
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!Website
!Het actueel houden van de website is in 2013 goed gelukt. We zijn

blij met het stijgend aantal bezoekers aan onze site. In 2012
bezochten 8.422 bezoekers onze website; in 2013 waren dit er
9.573; zij bekeken met elkaar 18.290 pagina’s.

!Open Monumentendag
!Landelijk werd deze dag voor de 27e maal gehouden, maar sinds

1988 doet Voorschoten mee met de Open Monumentendag. Het was
dit jaar in ons dorp dus de 26e Open Monumentendag.

!Macht & Pracht

Het thema dit jaar was ’Macht & Pracht’. De aanleiding voor dit
thema was de herdenking van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden
en de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht. Het thema betekende
speciale aandacht voor verschillende soorten macht en de pracht
die daar in Nederland uit voortkwam, te zien bij buitenplaatsen,
kastelen en grachtenpanden, maar ook bij kerken, rechtbanken en
gebouwen van het openbaar bestuur. In Nederland blijkt, in
tegenstelling tot andere Europese landen, dat de meeste pracht niet
door een vorstenhuis of door de kerk is voortgebracht, maar door de
burgerij. Weelderige gebouwen zijn de buitenplaatsen van rijke
burgers zoals Voorschoten er ook diverse kent. Voorbeelden zijn het
klooster Huize Bijdorp, van oorsprong een buitenplaats, evenals
Kasteel Duivenvoorde, Beresteijn en Berbice, maar bovenal
imponeren de publieke gebouwen, zoals bijvoorbeeld het
Ambachts- en Baljuwhuis of Koopmans Welvaren. Voorbeelden van
kerkelijke pracht zijn de Heilige Laurentiuskerk en de Dorpskerk.

!Open Monumentendag 2013 werd officieel geopend door wethouder

Freddy Blommers die door de voorzitter van het Comité Open
Monumentendag, Cees van Duijn, toegesproken werd en uitgenodigd
werd de toegangspoort van het klooster Huize Bijdorp te openen
door middel van het hanteren van de authentieke poortsleutel.

!!

Jaarverslag 2013
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!Na deze handeling werd de Open Monumentendagvlag gehesen en

spoedde het gezelschap zich, beschermd door paraplu’s, naar de
ontvangstzaal van het klooster om de opening af te sluiten met een
glaasje. De hele dag kenmerkte zich door bijzonder slecht weer. ’s
Morgens vroeg was het zwaarbewolkt, maar droog. Wat later in de
ochtend viel de regen met bakken uit de hemel, hetgeen het
bezoekersaantal aan de monumenten en parken geen goed deed. In
de loop van de middag bleven de in monumenten geïnteresseerden
als gevolg van het slechte weer weg en aan het eind van de dag
bleek dat in vergelijking met verleden jaar zo’n 50%
minder
bezoekers geteld waren. Teleurstellend dat het slechte weer zo’n
negatieve invloed kan hebben.

!In Kasteel Duivenvoorde en in het Ambachts- en Baljuwhuis deden

leerlingen van drie basisscholen hun uiterste best het geringe aantal
belangstellenden voor te lichten over het ontstaan, de bouw en de
inrichting van het betreffende monument. Zowel de bezoekers als
de leerlingen zelf waren ook dit jaar weer enthousiast over deze
vorm van fungeren als ‘hulp-suppoost’!

!De

circa 45 vrijwilligers van het comité lieten zich door de
verminderde belangstelling niet uit het veld slaan. Met verve
hielden zij toezicht en verstrekten informatie over ‘hun’ monument
of park.

!De vrijwilligers die in de marktkraam in de Voorstraat informatie

verstrekten over de Open Monumentendag, maar ook over de
handtekeningenactie van de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen
en Leefbaar Voorschoten, hadden ondanks het slechte weer heel
wat aanloop bij de kraam, zelfs tot het eind van de middag toen
heel veel andere kramen al waren opgeruimd. Zij bleven daarom tot
het eind van de markt op hun post!

!Tijdens de aan het eind van de dag gehouden evaluatie bleek uit de

enthousiaste verhalen dat allen het naar hun zin hadden gehad en
zeker terug konden kijken op een geslaagde dag!

!Alle vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun belangeloze

inzet voor het slagen van Open Monumentendag 2013. Aan het eind
van het jaar wordt iedereen die heeft meegewerkt uitgenodigd voor
een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een
hapje.

Jaarverslag 2013

15

!Samenwerking met Museum Voorschoten
!Het afgelopen jaar is zeer belangrijk geweest voor het Museum

Voorschoten. Na jarenlange planning is de verbouwing van het pand
Voorstraat 17 begonnen met als doel het museum te vernieuwen en
nog beter geschikt te maken om de museumfunctie voor
Voorschoten te vervullen.
De heer Leen Hoogvliet heeft aangeboden de verbouwing van het
pand te financieren en na intensieve gesprekken met het bestuur is
er een overeenkomst bereikt waardoor de gehele ruimte van het
museum wordt gemoderniseerd en de bovenwoning bij het museum
kan worden getrokken.

!Door een volledige renovatie wordt de beschikbare expositieruimte

vergroot en op de toekomst voorbereid. Dankzij de subsidie van het
Rabobank Stimuleringsfonds wordt het pand professioneler ingericht
en komen multimediatoepassingen beschikbaar voor de
ondersteuning van de exposities. Sinds enige tijd geeft het museum
ook Culturele Ochtendlezingen over bijzondere culturele
onderwerpen.

!Nieuw

is ook de nauwe samenwerking met de Voorschotense
Kunstkring, waardoor ook de hedendaagse kunst een vast podium
krijgt in het museum. Zo verbreedt Museum Voorschoten zich tot de
plek in Voorschoten waar kunst en cultuur samenkomen.
Het ziet ernaar uit dat het museum in maart 2014 de deuren weer
zal openen voor het publiek.

!Samenstelling bestuur en commissies per 31 december 2013
!Bestuur
Stan Dessens, voorzitter
Jan Willem van Borselen, secretaris
Rob Verdonk, penningmeester
Yvonne Lampe, bestuurslid
Karel de Beer, bestuurslid

!Commissie Planologie

Stan Dessens, Leo van Vliet, Roel Lanting, Fer von der Assen, Henk
Bergman en Peter Dordregter

!!

Jaarverslag 2013

!Commissie Activiteiten
Yvonne Lampe, Liesbeth Sentrop en Hanneke Hoyng
!Comité Open Monumentendag
Cees van Duijn, Otto Schrage en Yvonne Lampe
!Redactie Nieuwsbrief
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Yvonne Lampe, Reinier van ’t Zelfde, Margreetje Kist, Ineke
Kouwenhoven en Marjolein Altena.

!Website
Yvonne Lampe
!Jeugd
Vacature
!Adviseur
Jan Sloof
!Ontwikkeling aantal leden
De ontwikkeling van het aantal leden gedurende 2013 was als volgt:
!
aantal leden per 31-12-2012

893

aantal aanmeldingen

36

aantal opzeggingen

27

aantal leden per 31-12-2013

902

!Van de 36 aanmeldingen heeft precies de helft, 18 personen, zich
gedurende of vlak na de Open Monumentendag opgegeven; voor 1
persoon was de aanmelding een verjaardagscadeau; de overige 17
waren gewone, spontane aanmeldingen.

!Van de 27 opzeggingen zijn er 10 direct te relateren aan ouderdom/

overlijden; 4 personen zijn ‘gewoon’ verdwenen; 9 personen zijn na
een opschoningsactie van de ledenlijst verwijderd; 2 personen zijn
verhuisd; 1 lid claimde nooit lid te zijn geweest; van 1 persoon is de
reden niet bekend.

Jaarcijfers 2013 en begroting 2014
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Jaarcijfers 2013 en begroting 2014

18

Lijsttrekkersdebat

!Al
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bij het vaststellen van de begroting eind 2012 heeft het
gemeentebestuur van Voorschoten aangegeven dat het graag een
Toekomstvisie wilde ontwikkelen voor Voorschoten rond het jaar
2025. De gemeente zou daarmee een ‘kompas’ krijgen voor de
toekomst.

!Hierbij is natuurlijk een rol weggelegd voor politieke partijen, maar

zeker ook voor alle inwoners van Voorschoten, al dan niet in
verenigingsverband.

!OGLV

heeft de handschoen opgenomen en in de commissie
Planologie is heel hard gewerkt aan de visie die OGLV heeft op de
toekomst voor Voorschoten. Het bestuur heeft deze visie
overgenomen. Vanzelfsprekend is deze visie geschreven vanuit de
doelstellingen van OGLV.

!U kunt deze visie bekijken op onze website
www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl
onder het kopje Toekomstvisie.

!Het leek het bestuur een goed idee om op korte termijn de politieke

leiders van Voorschoten, die hard bezig zijn zich voor te bereiden op
de gemeenteraadsverkiezingen in maart, uit te nodigen hun visie te
geven op onze ideeën. We gaan er daarbij vanuit dat binnen de
politieke partijen, met het oog op het opstellen van hun eigen
verkiezingsprogramma’s, over de zaken die in onze visie aan de orde
komen, is nagedacht.

!Dit lijsttrekkersdebat vindt plaats op 5 maart a.s. na afloop van
onze Algemene ledenvergadering.
!We hebben een aantal stellingen opgesteld die zijn ontleend aan
onze Toekomstvisie en we gaan de lijsttrekkers vragen telkens met
zijn tweeën over een van die stellingen met elkaar in debat te gaan.

!!

Lijsttrekkersdebat
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!Om u een idee te geven vindt u hieronder onze eerste stelling:
!Om de beste gemeente van Zuid-Holland te blijven moet

Voorschoten meer investeren in het behoud van het (dorpse)
karakter en het historisch centrum. Wat gaat u/uw partij daaraan
doen?

!We

zijn er zeker van dat deze en onze andere stellingen
interessante, en naar we hopen hier en daar ook pittige, discussies
tot gevolg zullen hebben.

!Stan

Dessens, onze voorzitter, zal de discussie leiden en
vanzelfsprekend proberen zoveel mogelijk partijen over de streep
te halen om onze standpunten tot de hunne te maken.

!Het debat vindt zoals gezegd plaats op 5 maart a.s. in de Openbare
Bibliotheek aan de Wijngaardenlaan. Het debat begint om 21.00 uur.
!We rekenen erop dat velen van u die, zoals we gemerkt hebben,
participatie hoog in het vaandel hebben, bij dit interessante debat
aanwezig zullen zijn.

!!
!!
!!
!!

Nieuwbouwplannen voor
buitenplaats Beresteijn
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!Jarenlang

gaf de buitenplaats
Beresteijn de nodige allure aan
ons groene dorp. Het vormde een
fraaie entree vanuit Leiden, met
de prachtig aangelegde vijver
met fontein. In 2000 vertrokken
de laatste bewoners, de paters
Montfortanen, en werd het
landgoed tijdelijk bewoond in
afwachting van nieuwe plannen.

!In

2007 kocht vastgoedontwikkelaar Amvest de buitenplaats en
kreeg het Zuid-Hollands Landschap het beheer over het groen. Dat
wordt langzaam maar zeker weer in de oude glorie hersteld.

!Inmiddels

heeft Amvest de nieuwbouwplannen voor Beresteijn
gepresenteerd. Er komen twee gebouwen met appartementen voor
senioren en één gebouw voor mensen die speciale zorg nodig
hebben. In 2006 stelde het toenmalige college de ruimtelijke
uitgangspunten voor de buitenplaats vast. Daarbij werd uitgegaan
van een woon/zorgconcept van 3.100 m2 en een bebouwing die uit
drie bouwlagen en een vierde terugliggende bouwlaag mocht
bestaan. Deze uitgangspunten zijn in 2010 door het college
herbevestigd en opgenomen in het bestemmingsplan Landgoederen
en Sportvelden dat in november 2012 werd vastgesteld. De plannen
van de particuliere vastgoedontwikkelaar Amvest voldoen aan de
eisen en begrenzingen die daarin staan beschreven. Het huidige
college is dan ook bereid de ruimtelijke procedure voor de
uitvoering op te gaan starten.

!In de vergadering van de commissie Wonen Ruimte Groen van 16

januari waren de meeste partijen positief over het voorstel maar
was het onduidelijk waarom de raad het college toestemming moest
geven ontheffing bij de provincie te vragen. In een brief van 28
januari jl. licht het college dit toe.

!

Nieuwbouwplannen voor
buitenplaats Beresteijn
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!Er hoeft geen ontheffing gevraagd te worden omdat de bebouwing

groter zou zijn dan is toegestaan, want dat is niet het geval; ook
niet omdat de beoogde nieuwbouw effect kan hebben op de
Ecologische Hoofdstructuur. De ontheffing is nodig omdat de
plannen mogelijk effect hebben op de landgoedbiotoop Beresteijn
als er richting de Mozartlaan een ontsluiting wordt gerealiseerd. Als
de provincie deze verleent, kan verder worden gegaan met het
proces, aldus het college.

!Uit diezelfde brief van het college blijkt dat de gemeenteraad nog

maar weinig in te brengen heeft bij het uitvoeren van de plannen
van Amvest. Er kan hooguit nog wat geschoven worden met de
bebouwing. De vastgoedontwikkelaar heeft zich immers gehouden
aan de in 2006 gemaakte afspraken. Mocht de raad ingrijpende
veranderingen in het plan willen aanbrengen, bestaat het risico
beticht te worden van onbehoorlijk bestuur. Verder betreurt het
college het dat omwonenden het gevoel hebben gekregen niet
betrokken te worden. Zij hebben inmiddels een vast aanspreekpunt
binnen de ambtelijke organisatie en worden voortaan tijdig
geïnformeerd over vervolgstappen.

!OGLV vindt het een goede zaak dat er een halt wordt toegeroepen

aan het verder in verval raken van Beresteijn en dat de historische
tuin- en parkaanleg wordt hersteld. Ook vindt OGLV het complex
bijzonder geschikt voor het creëren van woningen voor voornamelijk
senioren. De nieuwbouwplannen zijn wel ingrijpend en omvangrijk
en moeten nog nader bestudeerd worden. Daarvoor wil OGLV ook
nog eens goed bezien wat nu het geldende bestemmingsplan is,
omdat Beresteijn expliciet was uitgesloten van het bestemmingsplan
Landgoederen en sportvelden uit 2012. Wat is in het 'oude'
bestemmingsplan nu precies opgenomen over bouwvlak en
bouwhoogte?

!De vereniging zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en op de
geboden momenten haar zienswijze op de plannen geven.
!Ineke Kouwenhoven

Activiteiten
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!Rondleiding Sterrenwacht, Leiden
Woensdag 12 maart van 19.30 tot 21.00 uur
!Op de aankondiging voor een rondleiding in de Sterrenwacht jl.

november werd massaal gereageerd. Voor de rondleiding op 12
maart kunt u zich niet meer opgeven aangezien hij al is volgeboekt
met de leden die zich eerder hadden opgegeven en die we destijds
moesten teleurstellen.

!Excursie Bibliotheca Thysiana, Leiden
Maandag 7 april van 14.00 tot 15.00 uur
!De Leidse jurist Joannes

Thysius heeft in 1653 bij
testament een bibliotheek
opgericht die voor
algemeen gebruik open
zou staan. Deze naar hem
genoemde Bibliotheca
Thysiana is nog steeds
gehuisvest in het
oorspronkelijke gebouw
naar een ontwerp van de
Leidse stadsarchitect
Arent van ’s Gravesande.
Het gebouw, in de stijl van het Hollandse classicisme, omvat een
collectie van ca. 2500 boeken en vele duizenden wetenschappelijke
pamfletten.

!Na eerdere succesvolle excursies naar deze parel van de Leidse

Universiteit wordt opnieuw een excursie naar de Bibliotheca
Thysiana (hoek Rapenburg/Groenhazengracht) georganiseerd op
maandag 7 april, aanvang 14.00 uur, duur ca. 1 uur.

!Deelname is beperkt tot 20 personen en we vragen een bijdrage van
€ 3 per persoon. Verzamelen aan het Rapenburg 25, Leiden.
!U kunt zich voor de excursie in de Bibliotheca Thysiana opgeven bij:
activiteiten@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl (graag ook uw
telefoonnummer vermelden).
Voor eventuele vragen kunt u bellen met Liesbeth Sentrop-Quanjer,
telefoon (06) 33 75 80 88.

Activiteiten
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!Excursie Permanente Hof van Arbitrage Vredespaleis, Den Haag
Maandag 12 mei van 14.00 tot 16.00 uur
!Heel veel mensen weten dat Den Haag veel instellingen op het
gebied van het Internationaal Recht binnen de gemeentegrenzen
heeft. Een van de bekendste is natuurlijk het Internationaal
Gerechtshof in het Vredespaleis.

!Maar dat Vredespaleis huisvest nog een andere belangrijke instelling

,namelijk het Permanente Hof van Arbitrage.
Het is al heel oud (1899) en sinds 1913, toen de bouw van het
Vredespaleis klaar was, is het daar gevestigd. Het heeft als doel
conflicten tussen landen vreedzaam op te lossen en als twee landen
er niet uitkomen, kunnen ze het Hof samen om een uitspraak
vragen. Dat gebeurt vaker dan u denkt.

!Op dit moment is de Nederlander Hugo Siblesz secretaris-generaal

van dit hof en hij zal voor leden van OGLV op 12 mei een inleiding
houden over het werk van het Hof. Veel van dat werk gebeurt in de
openbaarheid, maar nog meer op de achtergrond. Hij zal ons een
kijkje in de keuken gunnen.
Na afloop van zijn inleiding en de vragen die er ongetwijfeld zullen
zijn, volgt nog een rondleiding door het Vredespaleis. De rondleiding
wordt verzorgd door de Carnegie-Stichting.

!

Activiteiten
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!Deelname is beperkt tot 20 personen en we vragen een bijdrage van
€ 5 per persoon.
!U kunt zich voor deze bijzondere excursie opgeven bij:
activiteiten@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl (graag ook uw
telefoonnummer vermelden).
Voor eventuele vragen kunt u bellen met Hanneke Hoyng, telefoon
(071) 561 49 36.

!Vergeet niet een identiteitsbewijs mee te nemen!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
De Japanse zaal
!Het wapen van de aan het Hof van Arbitrage deelnemende landen is
verwerkt in de bekleding van de stoelen.

Activiteiten
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!Rondleiding door park en tuinen van Beresteijn en Berbice,
Voorschoten
Zaterdag 31 mei en zaterdag 27 september

!Op beide zaterdagen is er een rondleiding door park en tuinen van

Beresteijn en Berbice. De rondleidingen worden georganiseerd door
het Zuid-Hollands Landschap en de Vereniging tot Behoud van Oud,
Groen en Leefbaar Voorschoten. De rondleidingen vangen aan om
9.30 uur en duren tot 12.00 uur.
Start bij het hek van Beresteijn, Leidseweg 191 in Voorschoten;
afsluiting met koffie/thee en koek in de oranjerie van Berbice.

!!
Beresteijn
!!
!!
!!
!!
!

!!
!!
!!
!!
!!
!Berbice
!!

Voor deelname aan de rondleiding vragen wij € 6 per deelnemer.
Het aantal deelnemers is maximaal 25 per rondleiding; aanmelden
bij www.zuidhollandslandschap.nl.

Activiteiten
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!Verslag rondleiding Sterrenwacht Leiden
!De rondleiding van 19 november 2013 ’s avonds was een groot

succes. We hoopten natuurlijk dat we door een van de telescopen
zouden mogen kijken om een glimp van de sterrenhemel te kunnen
zien.

!Het was verschrikkelijk slecht weer toen we aankwamen, met regen

en wind. Een aantal stoere leden was toch op de fiets gekomen. We
werden goed opgevangen en snel naar binnen geloodst. Er waren
twee groepen van 15 personen en iedereen was op de minuut
binnen.

!Onze groep heeft als rondleidster Marlize gehad, de andere groep

Josha en nog een stagiaire die het rondleiden wilde leren.
Beide groepen waren zeer tevreden over de rondleiding. De twee
groepen werden met veel enthousiasme begeleid naar de
verschillende gebouwen en prachtige telescopen. De kennis die de
rondleiders toonden, was groot en ze gaven ook heel goed aan wat
ze nog niet wisten. Natuurlijk was het fantastisch dat de wolken
verdwenen waren op het moment dat we bij de grootste telescoop
kwamen en zo een blik op de maan mochten werpen.
Kortom, zeker voor herhaling vatbaar.

!Hanneke Hoyng

Bijeenkomst met vrijwilligers
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!Op 25 januari was er een zeer geslaagde bijeenkomst met onze
vrijwilligers in restaurant de Knip aan de Vliet.
!Voorschoten telt vele organisaties die uitsluitend dankzij de

belangeloze inzet van Voorschotenaren floreren. Ook onze
vereniging is zo’n organisatie die zonder vrijwilligers niet zou
kunnen bestaan. Alle reden voor het bestuur om de vrijwilligers uit
te nodigen voor een gezellig samenzijn om hen daarmee te
bedanken voor hun - voor velen al jarenlange - inzet voor onze
vereniging.

!Bijna

zestig vrijwilligers
waren op die zaterdag
aanwezig waaronder de
vrijwilligers die tijdens
Open Monumentendag,
die OGLV al meer dan 25
jaar organiseert,
als gastvrouw/gastheer
optreden bij de te
bezoeken monumenten.
Ook de vrijwilligers die
viermaal per jaar onze
Nieuwsbrief bij de leden in de bus stoppen, waren er alsmede zij
die in de diverse commissies die onze vereniging telt, actief zijn. En
last but not least onze ledenadministrateur, Ton de Jong.

!Stan Dessens heette de aanwezigen van harte welkom. Hij blikte

terug op de activiteiten die OGLV het laatste anderhalf jaar heeft
verricht. Om onze doelstelling, het behoud van onze mooie dorp, te
realiseren is het van belang dat we invloed uitoefenen op alle
besluitvormingsprocessen die van belang zijn voor Voorschoten. We
hebben daar de afgelopen periode een actievere rol in gespeeld dan
voorheen en willen, maar móéten ook, op deze manier doorgaan.
Dit betekent wel dat er meer werk op ons is afgekomen terwijl het
aantal vrijwilligers gelijk is gebleven. Stan deed dan ook een beroep
op de aanwezigen om mee te helpen meer vrijwilligers voor onze
vereniging te werven. Er zijn/komen diverse vacatures; het bestuur
gaat graag in gesprek met kandidaten die iets of wellicht iets meer
voor onze vereniging zouden willen doen. Dat kan zijn in het bestuur
of in een van onze commissies, maar ook bijvoorbeeld tijdens Open
Monumentendag.

Bijeenkomst met vrijwilligers
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!Tijdens de bijeenkomst werd afscheid genomen van Cees van Duijn,

voorzitter van het comité Open Monumentendag, en kon men
kennismaken met Bart van Oirsouw, zijn opvolger.

!Cees heeft in de vier jaren dat hij voorzitter is geweest ervoor

gezorgd dat het aantal bezoekers aan onze monumenten flink is
gestegen, met als topjaar 2012 waarin maar liefst 4538 bezoekers
werden geteld. Niet alleen onderhield Cees het contact met het
landelijk comité Open Monumentendag en deed hij de hele
voorbereiding voor dé zaterdag in september, maar ook op de dag
zelf was hij de hele dag actief. Al heel vroeg in de morgen hing hij
op vele plekken in ons dorp de OMD-vlag op. Alle monumenten
werden door hem bezocht en als er nog iets voor de vrijwilligers
geregeld moest worden, deed hij dat.
Na de Open Monumentendag regelde Cees ook altijd een gezellige
bijeenkomst voor de vrijwilligers om na te praten en om hen te
bedanken.

!Met een cadeau en applaus werd Cees voor dit alles bedankt.

!Aan het eind van de bijeenkomst gaf Jan Sloof, die als adviseur aan

onze vereniging is verbonden, nog een boeiende uiteenzetting over
de geschiedenis van de historische locatie van de Knip.

Korte berichten

30

!Gezocht: bezorger van de Nieuwsbrief
!Voor de wijk Bijdorp zijn we op zoek naar een bezorger van onze

Nieuwsbrief. Het gaat om ongeveer 30 Nieuwsbrieven in de volgende
straten: Koolmeeslaan, Koperwieklaan, Havikserf en de oneven kant
van de Zwaluwweg.

!Wilt u vier keer per jaar voor ons op pad gaan, neem dan contact op
met Helen Raap, telefoon 561 27 54.
!CD Orgels aan de Vliet
!De stichting Laurentius Orgelconcerten organiseert in het voor- en

najaar regelmatig orgelconcerten op de orgels van de
Laurentiuskerk.
In november jl. heeft de stichting onder de naam Orgels aan de
Vliet opnames gemaakt van de orgels in Voorschoten. Daarvan is in
eigen beheer een cd uitgegeven. De cd bevat 15 orgelstukken
gespeeld door de lokale organisten op de orgels binnen Voorschoten
en laat goed de bijzondere kwaliteiten van de orgels horen.

!Op de cd zijn stukken te horen
van Sweelinck, Couperin,
Tartini, Franck, Mendelsohn
Bartholdy, Guilmant, Andriessen
en diverse andere componisten.

!!
!!
De cd bevat ook een boekje

met een korte beschrijving van
de orgels en kost € 8.

!!
Voor meer informatie ga naar
www.laurentiusorgelconcerten.nl.

!!
!

Korte berichten

!Activiteiten op onze website
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Alle komende activiteiten voor onze leden kunt u ook terugvinden
op onze website.

!Nieuwsbrief digitaal
De Nieuwsbrieven van onze vereniging staan ook op onze website:
!
www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.
!!
Wilt u onze Nieuwsbrief digitaal ontvangen, stuur dan een e-mail
naar nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl met het
verzoek hiertoe en we zetten uw e-mailadres op onze verzendlijst.

!Mail of schrijf ons

Heeft u iets voor de Nieuwsbrief dat u aan ons kwijt wilt, stuur het
ons toe:

!per e-mail: nieuwsbrief@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl;
!per post:
Redactie Nieuwsbrief OGLV
Karel Doormanlaan 11
2252 BE Voorschoten

!!
Aankondiging per e-mail
!Onze Nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. Als we tussen twee
Nieuwsbrieven door een belangrijke mededeling voor onze leden
hebben, sturen we die per e-mail, ook als we tussendoor een
nieuwe activiteit voor onze leden hebben georganiseerd.

!Wilt u voorkomen dat u iets mist en heeft u uw e-mailadres nog niet
aan ons doorgegeven, stuur dan een e-mail naar onze ledenadministrateur:
ledenadministratie@oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl.

!!
!

Nieuwe leden

!
Van harte heten we deze keer welkom bij onze vereniging:
!
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Hr. E.M.L.H. Maassen

Hettemadreef 11

Voorschoten

Mw. M.E. Geltink-Ros

Adriaan Roland Holststraat 8

Voorschoten

Mw. P.C. Kleijn van
Willigen

Prof. Boerhaaveweg 29

Voorschoten

Mw. A.C.C. van
Deursen-Van Steen

Prins Mauritslaan 6

Voorschoten

Hr. J.H. Bal

Leidseweg 334

Voorschoten

