Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten

CONCEPT

VERSLAG van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 17 april 2019 in de bibliotheek
AANWEZIG: het voltallige bestuur, ca. 55 leden
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder wethouder
Cramwinckel, die na de pauze een inleiding zal houden.
2. Mededelingen
De secretaris deelt mee dat bericht van verhindering is ingekomen van de leden Benschop,
Bergman, Cornelissen, Dulfer, Van Duijn, Huguenin, De Man, Van der Meij, Nepperus en
Rasch.
De voorzitter deelt mee dat Bart van Oirsouw als coördinator Open Monumentendag is
opgevolgd door Marco van der Meij.
Zij deelt verder mee dat het in 2021 50 jaar geleden zal zijn dat mejuffrouw Begeer het
initiatief nam tot de oprichting van de Stichting OGLV. Dat jubileum zal worden herdacht en
het bestuur zal een commissie instellen om e.e.a. voor te bereiden. De leden worden
uitgenodigd zich beschikbaar te stellen voor deze commissie.
Marijke de Kleijn geeft een toelichting op het lopende programma van de Activiteitencommissie. Het programma bestaat uit excursies in de sfeer van natuur, cultuur en historie, bij
voorkeur in Voorschoten of de nabije omgeving. De meerwaarde voor de deelnemers zit in
een rondleiding door een gids. Dit jaar zijn er negen excursies, buiten de maanden
september (OMD) en december (feestdagen). Alle excursies zijn gratis voor leden (met
partner), niet-leden betalen een bijdrage. De entrees zijn voor rekening van de deelnemers
(velen hebben een museumkaart), de rondleiding is voor rekening van de vereniging. De
commissie zit met de vraag of zij zich mede moet richten op de kinderen van leden. Moeten
kinderen ook in het jaarprogramma worden opgenomen met speciale excursies ? Marijke
legt deze vraag voor aan het bestuur. Zij tekent daarbij aan dat de paddenstoelenwandeling
in de herfstvakantie, die bij uitstek voor kinderen geschikt leek, geen enkele aanmelding van
een kind opleverde. Dit jaar waren er al goed bezochte excursies: Museum Swaensteyn in
Voorburg (58 deelnemers), Sterrewacht Leiden (30) en rondwandeling door de Voorstraat
met Jan Sloof (44). Marijke neemt verder het programma 2019 door.
Stan Dessens vertelt over de activiteiten van de Commissie Planologie. De procedure bij de
Raad van State over het bestemmingsplan Roosenhorst in de Duivenvoordecorridor noemt
hij “een kras op zijn ziel”: op alle fronten hebben we aan het kortste eind getrokken, al onze
argumenten zijn ongegrond verklaard. Over het bestemmingsplan Noortveer heeft met de
gemeente intensief overleg plaatsgevonden. Onze inbreng is door de gemeente op geen
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enkele manier gehonoreerd. Dit doet geen recht aan onze opvatting dat je in de Duivenvoordecorridor maar één keer kunt bouwen, daarmee leg je de situatie voor tenminste 50 jaar
vast. Ook in het centrum zijn er de nodige hete hangijzers: de Kruispuntkerk, het AB-huis, het
MOC-terrein, Bijdorp, Churchillplein. Wij staan als vereniging niet tegenover de gemeente en
constateren dat onze zorgen daar ook wel worden gedeeld, maar het levert geen resultaat
op. De gemeente moet een visie ontwikkelen over de toekomstige ontwikkeling van het
dorp. Er is verder een groot tekort aan sociale huurwoningen met een bescheiden huur. De
gemeente is zich ervan bewust dat er meer in de sociale sector gebouwd moet worden, bijv.
tiny houses van 50 m2. De gemeente heeft onlangs een woonvisie gepubliceerd, waarop
OGLV zal reageren. In goede samenwerking met het bestuur zal de Commissie Planologie
ervoor zorgen dat onze standpunten bij de gemeente terecht komen.
Jan-Willem Sentrop deelt mee dat het organiserend comité van de lezingencyclus Focus op
Voorschoten onlangs heeft besloten in het komende winterseizoen een tweede reeks te
organiseren over het thema Kastelen en buitenplaatsen in Voorschoten, opnieuw in
samenwerking met het Museum Voorschoten.
3. Verslag van de ALV van 11 april 2018
Dit verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslag 2018
De tekst van het jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen. Ton de Jong vraagt zich
af of het werken met acceptgiro’s voor de contributiebetaling nog wel van deze tijd is. De
meeste leden betalen inmiddels op een andere manier. Verder vraagt hij zich af of het
minimumbedrag van de jaarcontributie niet eens zou moeten worden verhoogd.
Penningmeester Emile de Haas reageert dat afschaffing van de AC nog niet aan de orde is,
omdat enkele honderden leden voor hun contributiebetaling nog steeds daarvan afhankelijk
zijn. Het bestuur heeft na intern beraad besloten geen contributieverhoging voor te stellen,
omdat er geen concrete bestemming is voor de extra inkomsten die dat zou opleveren.
5. Financiële verantwoording 2018
De penningmeester wijst op de grootste kostenpost in de Staat van baten en lasten: de
attenties in december voor de vrijwilligers van de vereniging. De kosten van Open
Monumentendag worden grotendeels door de gemeente betaald. Het gaat om een
vergoeding van gemaakte kosten, maar deze wordt ten onrechte gelabeld als een subsidie
op grond van de gemeentelijke Subsidieverordening. Op de Balans is nog steeds een
bestemmingsreserve opgenomen voor bijzondere projecten die betrekking hebben op
Voorschoten en haar geschiedenis.
Namens de Kascommissie, bestaande uit de heren Van Leeuwen en Van Hooijdonk, leest Jan
van Leeuwen de controleverklaring voor. Daarin wordt verklaard dat de financiële
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jaarstukken een goed beeld geven van de financiële positie van de vereniging en wordt de
ALV geadviseerd de financiële verantwoording 2018 goed te keuren en het bestuur te
déchargeren voor het gevoerde financieel beheer. Onder applaus volgt de vergadering dit
advies.
6. Verkiezing lid Kascommissie 2019
De heer Van Leeuwen is na tweemaal fungeren als lid van de Kascommissie niet langer
benoembaar. Vanuit de vergadering stelt Stan Dessens zich beschikbaar. De Kascommissie
2019 zal daardoor bestaan uit de heren Hooijdonk en Dessens.
7. Begroting 2019
De penningmeester haalt enkele saillante punten uit de begroting. De gemeentelijke
bijdrage voor OMD is al ontvangen. De Activiteitencommissie krijgt meer geld voor excursies.
Verder wordt sterk geïnvesteerd in de communicatie met de leden.
Henny van der Klis licht daarover toe dat het bestuur eerder heeft gekozen voor een nieuwe
website, regelmatige e-nieuwsbrieven en eenmaal per jaar een gedrukt OGLV Magazine. In
dat laatste staan gedegen artikelen van verschillende auteurs over historische onderwerpen.
Het voornemen bestaat om de website een upswing te geven door het toevoegen van een
archieffunctie, waarin belangrijke historische artikelen blijvend worden opgenomen.
Mogelijk zal een relatie worden gelegd met de website van Rijnlandse geschiedenis. Verder
zou de inhoud van de website via een zoekfunctie doorzoekbaar moeten worden. De foto’s
zouden regelmatig vernieuwd moeten worden. Het ontwerpen van deze vernieuwde
website wordt uitbesteed. Het gaat om een investering in de toekomst, waarbij ontwerp en
scholing de grootste kostenposten vormen. Marijke Reinsma en Bart van Oirsouw vormen
samen met Henny de redactie van de website.
8. Samenstelling bestuur
Marijke Reinsma heeft zich kandidaat gesteld als bestuurslid. Zij is geen onbekende: zij is lid
van de redactie van het OGLV Magazine, van de redactie van de website en van de
Activiteitencommissie. Zij publiceerde met financiële steun van de vereniging een boek over
Voorschoten in de 12e – 14e eeuw. Met haar historische achtergrond is zij een aanwinst voor
het bestuur. De vergadering benoemt haar onder applaus als bestuurslid, waarna zij
plaatsneemt achter de bestuurstafel.
Henny van der Klis heeft zich na haar eerste bestuurstermijn van drie jaar opnieuw
beschikbaar gesteld voor het bestuur. Onder applaus wordt zij in het bestuur herbenoemd.
De voorzitter doet mededeling van een wisseling van het penningmeesterschap: Bart van
Oirsouw neemt het penningmeesterschap over van Emile de Haas. Emile blijft lid van het
bestuur en wil in 2020 als zodanig terugtreden.
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9. Rondvraag
Peter Dordregter vraagt aandacht voor het groenbeleid van de gemeente. Hij is lid van de
Commissie Planologie en houdt zich daar o.m. bezig met het groen in Voorschoten. De parel
die Voorschoten pretendeert te zijn zou in een groen collier moeten liggen, zo stelt hij. In
feite hebben de gemeentelijke bezuinigingen erg nadelig uitgewerkt op het
groenonderhoud: dit ligt nu integraal op niveau C (het laagste niveau). Peter zoekt iemand
die samen met hem aan dit onderwerp aandacht besteedt, meedenkt en ideeën aandraagt.
Zij die daarvoor beschikbaar willen zijn kunnen contact met hem opnemen.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en herinnert aan de inleiding van wethouder Cramwinckel,
die na de pauze zal plaatsvinden.
PAUZE
Erfgoedbeleid in Voorschoten
Wethouder Marcel Cramwinckel (monumentenzorg, erfgoedbeleid) begon zijn inleiding met
de vaststelling dat het erfgoed hoort bij het dna van Voorschoten. Hij wil in zijn inleiding
verkennen wat de gemeente op zich af ziet komen en waar zij heen wil. Voorschoten is rijk
aan erfgoed: 53 rijksmonumenten, 92 gemeentelijke monumenten (daarnaast zijn er nog
aanwijzingen in procedure) en 2 beschermde dorpsgezichten. Er is een degelijk kader
vastgesteld (Kadernota, erfgoedverordening, uitvoeringsprogramma, gemeentelijk
erfgoedregister) en daarmee zal verder worden gewerkt. Erfgoed kun je nu beleven en
ervaren en het straks doorgeven aan volgende generaties. Behoud en doorontwikkeling zijn
vaak tegelijk aan de orde, bijv. bij het nieuwe paviljoen op Duivenvoorde. Spreker verkent
enkele nieuwe relevante ontwikkelingen en trends. Er komt een Omgevingswet, die o.m. de
Wet op de ruimtelijke ordening zal vervangen. De gemeente werkt aan een Omgevingsvisie,
die in 2023 klaar moet zijn. Er is een spanning tussen erfgoed en wonen: moeten de Moeder
Godskerk en de Kruispuntkerk wijken voor woningbouw ? Er is nieuw beleid van de hogere
overheden vastgesteld: de Nota erfgoed van het Rijk (2018) en de Beleidsvisie van de
provincie Zuid-Holland 2017-2020. Die bieden wellicht subsidiemogelijkheden. De gemeente
wil doorgaan met de goede dingen (erfgoedlijsten, Canon, Open Monumentendag, Lokaal
Erfgoed Platform). De focus zal liggen op zorgvuldig omgaan met erfgoed, het borgen van
voldoende financiële middelen en van de expertise bij de gemeente.
Vervolgens komen enkele belangrijke lopende ontwikkelingen aan bod.
De Kruispuntkerk is een gemeentelijk monument en een belangrijk beeldbepalend element.
De Raad moet zich uitspreken over het door B&W vastgestelde kader. Inzet is het behoud
van de kerk met een nieuwe invulling van woningbouw daaromheen.
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In juni 2019 worden de resultaten verwacht van het herbestemmingsonderzoek inzake de
Moeder Godskerk. De centrale vraag is of een nieuwe bestemming voor het gebouw kan
worden gevonden. De kerk is geen gemeentelijk monument.
Verder is het AB-huis een belangrijk dossier. De gemeente beraadt zich over het behouden
of verkopen van gemeentelijke onroerende zaken. Besluitvorming daarover wordt
voorbereid. In het legaat waarbij de gemeente destijds eigenaar is geworden is bepaald dat
het pand een openbare functie moet hebben. Er ligt een advies van een notaris dat in deze
voorwaarde geen belemmering voor verkoop is gelegen. De nieuwe horecaexploitant moet
verzekeren dat hij zorgvuldig met het pand zal omgaan. Een goede prijs is een belangrijk
aspect. Besluitvorming wordt in 2019 verwacht.
Huize Bijdorp is een verborgen parel. Met de cultuurhistorische waarde van het klooster
moet zorgvuldig worden omgegaan. De kloosterorde sterft langzaam uit. De gemeente is
met de orde in gesprek over randvoorwaarden voor behoud van het kloostercomplex.
Een nieuwe ontwikkeling vormen de bezuinigingen op subsidies in een beweging van snoeien
en bloeien. In het kader van het veranderingsproces komt er een nieuw Fonds
maatschappelijke agenda t.b.v. projecten inzake welzijn, participatie, cultuurhistorische
identiteit, gezondheid en leefstijl. Dit fonds krijgt een eenmalige bijdrage van € 200.000 en
een looptijd van vier jaar. Verder worden dwarsverbanden en samenwerking tussen de
subsidieontvangers bevorderd. In mei/juni 2019 gaat een voorstel naar de Raad en eind
2019 weten alle subsidieontvangers waar zij voor 2020 op kunnen rekenen. Verder wordt
het accommodatiebeleid voor verenigingsactiviteiten nader bezien; een project wordt
gedefinieerd.
De wethouder zegt de samenwerking met OGLV te willen intensiveren. De vereniging heeft
kennis, passie en ervaring. De gemeente ziet het als haar taak het erfgoed te beschermen,
ontwikkelen, verbinden en door te geven aan volgende generaties.
Vanuit de zaal worden over diverse onderwerpen vragen gesteld en door de wethouder
beantwoord. Tegen 22.00 uur sluit de voorzitter met een kort dankwoord en een fles wijn
voor de wethouder de bijeenkomst met de verzekering dat de vereniging graag
gesprekspartner van de gemeente blijft over alles wat met erfgoed te maken heeft.
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