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Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten 

 

Jaarverslag 2021                                                                           

 

Terugblik 

Het jaar 2021 is voor de vereniging opnieuw een jaar geweest waarin een beroep werd 

gedaan op onze veerkracht. Het eindigde op dezelfde manier als het begon: in lockdown. 

Wat voor de vereniging het jubileumjaar had moeten worden, waarin we het 50-jarig 

bestaan van de stichting en de vereniging OGLV zouden vieren, werd vooral een jaar van 

afwachten tot we weer voluit onze verenigingsactiviteiten zouden kunnen hervatten. Toen in 

het voorjaar 2021 duidelijk werd dat corona nog lange tijd tot bewegingsbeperkingen zou 

leiden, hebben we besloten de jubileumviering een heel jaar op te schuiven naar 2022. We 

wilden niet het risico lopen om meerdere geplande festiviteiten vanwege corona te moeten 

afgelasten.  

Wel werd 22 februari 2021, de datum van onze vijftigste verjaardag, even gemarkeerd in een 

e-mail van de secretaris aan zijn medebestuursleden en de voorzitters van onze diverse 

commissies, het “motorblok” van onze vereniging. Ook na vijftig jaar zijn we nog steeds een 

actieve en maatschappelijk relevante organisatie, die zich inzet als hoedster van het 

plaatselijk erfgoed, groen en leefmilieu. 

De organisatie van Open Monumentendag als dag van fysieke bezoeken aan opengestelde 

monumenten werd door corona helaas voor het tweede jaar op rij onmogelijk. We hebben 

de gemeente als onze opdrachtgever voor het organiseren van deze dag moeten meedelen 

geen kans te zien voor de organisatie van een Open Monumentendag zoals we die eerder 

kenden. Ook het bestuur van de Stichting Weekend van Voorschoten kwam enige tijd daarna 

met een besluit van dezelfde strekking. In het najaar kon de lezingencyclus Focus op 

Voorschoten niet worden hervat vanwege de onduidelijkheid over het maximale aantal 

bezoekers dat het Museum Voorschoten, de vaste locatie voor de lezingen, veilig kon 

ontvangen. 

Positieve ontwikkelingen 

Toch is 2021 voor de vereniging bepaald geen verloren jaar geweest. Integendeel: uit de 

tegenslag met de organisatie van Open Monumentendag is een prachtig initiatief 

voortgekomen. Henny van der Klis en Peter Prein hebben zich gezet aan de voorbereiding 

van een film over de monumenten aan de Voorstraat en directe omgeving. Met Jan Sloof als 

deskundige en Mariëtte Mol als presentator werd een mooi beeld geschetst van het 

historische centrum van ons dorp. Het bestuur kwam vier keer in vergadering bijeen, steeds 

op veilige afstand en enkele keren op een externe locatie met meer ruimte. Verder beijverde 

de Activiteitencommissie zich om waar mogelijk de geplande excursies doorgang te laten 

vinden. Ook de Commissies Planologie en Groen bleven binnen de mogelijkheden van het 
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coronabeleid actief. Enkele brieven aan de Gemeenteraad waren het resultaat van hun 

werkzaamheden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober 2021 werd het bestuur 

met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden uitgebreid van vijf naar zeven leden. Eind 

november 2021 kwam bij alle leden een dubbeldik OGLV Magazine (40 blz.) in de bus, dat 

tevens de opmaat vormde naar het jubileumjaar 2022 met op de kaft brieven van 

mejuffrouw Begeer met o.m. bezwaren tegen de voorgenomen afbraak van een pand in het 

centrum en in het magazine o.a. een interview met alle nog levende voorzitters van de 

vereniging.  

Teleurstellingen 

Teleurstellingen waren er overigens ook. Vooral het besluit van de Gemeenteraad in oktober 

2021 tot de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis aan een Wassenaarse projectontwik- 

kelaar was teleurstellend. Onze vereniging heeft zich enkele jaren sterk gemaakt voor het 

behoud van de publieke functie van het Ambachtshuis en een reële invulling daarvan na de 

verkoop. In september 2021 bepleitten wij nog in een brief aan de Gemeenteraad opnieuw 

het stellen van stringente voorwaarden m.b.t. de publieke functie bij de verkoop van het 

pand in de geest van de bepalingen van de erflater. Helaas werd daaraan geen gehoor 

gegeven door een  meerderheid in de Raad, die geen gebruik maakte van de wettelijke 

mogelijkheid om wensen en bedenkingen te formuleren en akkoord ging met een verkoop 

waarbij de publieke functie onvoldoende was veiliggesteld. Inmiddels is duidelijk geworden 

dat de verkoop aan de Wassenaarse koper niet doorgaat i.v.m. gerezen problemen na het 

verkoopbesluit. Daarmee zijn we met de toekomst van het AB-huis terug bij af. 

Verder werd in het najaar 2021 een voorstel gepubliceerd van een aantal samenwerkende 

organisaties in Voorschoten over de meest gewenste locatie voor de multifunctionele 

accommodatie (MFA) in Voorschoten waaraan grote behoefte bestaat. In dit voorstel werd 

bepleit dat de huidige locatie van de (af te breken) Kruispuntkerk daarvoor het meest ideaal 

was, omdat daarmee het centrum van het dorp een duidelijke impuls zou krijgen. Het al 

langer bestaande plan, een verbouwing en uitbreiding van de huidige openbare bibliotheek 

aan de Wijngaardenlaan tot MFA, werd als excentrisch gelegen en onvoldoende faciliteiten 

biedend van de hand gewezen. Wij konden aan dit voorstel geen ondersteuning geven, 

omdat wij de aangevoerde argumenten niet onderschreven en vreesden voor verder uitstel 

vanwege de niet gedekte meerkosten van het voorstel. In november 2021 maakten wij dit 

standpunt aan de fracties in de Gemeenteraad bekend. In een beladen Raadsvergadering op 

11 november 2021 werd besloten de besluitvorming over de MFA in de bibliotheek aan te 

houden in afwachting van een overzicht van de middellangetermijninvesteringen van de 

gemeente. 

Algemene Ledenvergadering 

Voor het tweede jaar achtereen moest de Algemene Ledenvergadering (ALV), die normaal in 

april wordt gehouden, worden verschoven naar oktober. Het Bondsgebouw bood opnieuw 

voldoende ruimte voor een vergadering met inachtneming van de anderhalvemeter- 

maatregel. De ALV werd bezocht door 45 leden, waardoor een voldoende quorum aanwezig 

was voor rechtsgeldige besluitvorming. De vergadering kende een levendig verloop, waarbij 
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met name enkele nieuwe leden met allerlei voorstellen en suggesties aan het bestuur naar 

voren kwamen. Deze zijn inmiddels in het bestuur besproken en enkele daarvan zullen mede 

worden betrokken bij de al langer lopende discussie over de toekomst van de vereniging. De 

ALV benoemde twee nieuwe bestuursleden: Kees Buijs (portefeuille Ruimtelijke Ordening/ 

Groen) en Peter Prein (coördinator Open Monumentendag). Het bestuur bereikte daarmee 

zijn maximale statutaire omvang van zeven leden. Na de pauze verzorgde onze nieuwe 

burgemeester Nadine Stemerdink een inleiding waarin zij de aanwezigen een inkijkje gunde 

in haar overwegingen om vanuit het wethouderschap in de gemeente Voorburg-

Leidschendam een gooi te doen naar het burgemeesterschap in Voorschoten. Ook de 

verdere procedure en haar beleving van de verschillende stadia daarin kwamen aan bod. 

Filmproject “Het dorp van toen en nu” 

Toen in het voorjaar 2021 bleek dat de organisatie van een klassieke Open Monumentendag 

(OMD) niet mogelijk was als gevolg van de nog voortdurende lockdown, heeft het bestuur 

gezocht naar een alternatief. Aangezien in 2020 al een succesvol boekje met twee 

monumentenroutes (“Rondje Voorschoten in de 19e eeuw”) was uitgegeven bij gelegenheid 

van Open Monumentendag, kwam nu een gedurfd plan op om een monumentenfilm uit te 

brengen over Voorschoten. Op basis van een uitgewerkt scenario werd aan de gemeente om 

toestemming gevraagd om de eerder verkregen vergoeding voor de organisatie van OMD te 

mogen inzetten voor de financiering van de beoogde film. Die toestemming werd snel 

verleend, waarna Vincent Snoeker van Studio Gradi in Warmond werd aangetrokken voor de 

filmopnames. Onze adviseur Jan Sloof, kenner van de geschiedenis van Voorschoten en een 

boeiende verteller, zou in de film de historische gegevens toelichten. Mariëtte Mol, 

eigenares van het Wapen van Voorschoten, werd bereid gevonden de film, die de titel “Het 

dorp van toen en nu” kreeg, te presenteren. Gekozen was voor een film waarin vooral een 

aantal belangrijke monumentenpanden in de Voorstraat en directe omgeving en de 

Dorpskerk aandacht krijgen. De eigenaren van de in de film betrokken panden waren allen 

graag bereid een korte toelichting te geven over hun eigen monument. Nadat in de zomer, 

steeds bij goed weer, de nodige opnames waren gemaakt kon met de montage worden 

begonnen. Aanvankelijk werd uitgegaan van een film van 20 minuten, maar uiteindelijk 

bleek zoveel geschikt materiaal beschikbaar dat een film van 30 minuten kon worden 

gemonteerd. 

Op 10 september 2021, de dag vóór OMD, ging de film in het Filmtheater Voorschoten in het 

Cultureel Centrum voor een grote groep genodigden in première. Burgemeester Stemerdink 

bevond zich onder de genodigden. Nadat Henny van der Klis, initiatiefneemster van de 

filmplannen, de totstandkoming van de film had toegelicht, werd de film voor het eerst 

vertoond. Op Open Monumentendag zelf kon de film op drie locaties (Museum 

Voorschoten, openbare bibliotheek, Filmtheater Voorschoten) door alle belangstellenden 

worden gezien. Alle voorstellingen (gratis toegankelijk) waren tot de laatste plaats bezet. 

Ons bereikten veel positieve reacties op de film, die op onze website (www.oglv.nl) nog 

steeds voor iedereen te zien is. Sinds de plaatsing op onze website tot het moment van 

afsluiting van dit jaarverslag werd de film via de website 2.500 keer bekeken. Nog steeds zijn 

er 30-40 views per maand. Zo kreeg Open Monumentendag 2021 alsnog een heel bijzondere 

http://www.oglv.nl/
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invulling en is Voorschoten een blijvend document rijker over de bijzondere monumenten in 

en bij de Voorstraat. 

Archief OGLV overgedragen aan gemeentearchief 

De secretaris van de vereniging is behalve penvoerder ook beheerder van het eigen archief 

van de vereniging. Dit bevond zich tot voor kort op de zolder van de openbare bibliotheek, 

waar de vereniging een ruimte heeft gehuurd o.m. voor de opslag van het archief. Het 

oudste gedeelte van het stichtingsarchief bevindt zich op Berbice als onderdeel van de 

nalatenschap van mejuffrouw Begeer, de eerste secretaris van de v.m. Stichting OGLV. Dat 

archiefgedeelte was al eerder geïnventariseerd. Achtereenvolgende secretarissen daarna 

hebben de documenten uit hun eigen bestuursperiode op een hd-disk of cd-rom vastgelegd. 

Daarnaast bevonden zich archiefstukken in de kasten op de archiefzolder. In het verslagjaar 

heeft het bestuur onze adviseur Jan Sloof bereid gevonden om de niet op Berbice  

aanwezige archiefstukken te ordenen en inventariseren. Twee inventarisatiedocumenten zijn 

het concrete resultaat van de omvangrijke werkzaamheden die Jan Sloof in twee fasen heeft 

verricht. Daarmee is het archief van de Stichting en de Vereniging OGLV tot 2017 deugdelijk 

vastgelegd. Deze inventarisatie maakte het mogelijk om het verenigingsarchief in loodvrije 

archiefdozen over te dragen aan het gemeentearchief. Dit bevindt zich in raadhuis De Paauw 

in Wassenaar. Op 2 september 2021 ondertekenden gemeentearchivaris Carla de Glopper 

en secretaris Jan-Willem Sentrop de zogeheten Verklaring van inbewaringgeving, waaruit 

blijkt dat de archiefstukken, omschreven in een bijgaande inventaris, ter bewaring zijn 

opgenomen in de archiefbewaarplaats van de gemeente Voorschoten. De archiefstukken 

van onze vereniging zijn daarmee door derden raadpleegbaar op het gemeentearchief voor 

historisch onderzoek. 

Website, nieuwsbrief, publiciteit 

De enige jaren geleden ingevoerde nieuwe indeling van de website voldoet goed. De lay-out 

is overzichtelijk en nodigt uit tot verder zoeken naar voor de bezoeker relevante informatie. 

Enkele keren bereikten de secretaris via de berichtenfunctie van de website verzoeken om 

(doorgaans historische) informatie. Deze worden door Jan Sloof als adviseur afgehandeld. De 

website fungeert sinds half september 2021 ook als filmlocatie: men kan er onze film “Het 

dorp van toen en nu” bekijken. 

De regelmatig per e-mail verstuurde nieuwsbrief geldt sedert de overgang naar digitale 

communicatie met onze leden als de belangrijkste bron van informatie. Vooral de 

aankondigingen van nieuwe excursies genieten de belangstelling van de lezers. In de eerste 

dagen na publicatie ontvangt de Activiteiten- commissie doorgaans zoveel aanmeldingen dat 

een wachtlijst moet worden aangelegd. Van ca. 60 leden hebben wij helaas nog steeds geen 

e-mailadres. 

Elders in dit jaarverslag werd al melding gemaakt van de dubbeldikke editie van het OGLV 

Magazine dat eind november 2021 verscheen. De redacteuren ontvingen vele e-mails van 

leden met complimenten voor deze geslaagde editie. 
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In de Voorschotense Krant verschenen enkele artikelen in de OGLV-rubriek. Verder slaagden 

we erin om via een advertentie een nieuwe coördinator Open Monumentendag te vinden in 

de persoon van Peter Prein. 

Activiteitencommissie 

Al vroeg in het jaar werd de Activiteitencommissie geconfronteerd met de gevolgen van de 

lockdown: enkele maanden lang konden de geplande excursies geen doorgang vinden. In de 

maanden waarin geen lockdown van kracht was trachtte de commissie het programma 

zoveel mogelijk doorgang te laten vinden, waarbij de veiligheid van de deelnemers steeds 

voorop stond. Uiteindelijk konden zes van de tien geplande excursies doorgaan, zij het in 

meer en kleinere groepen en onderling op veilige afstand tussen de deelnemers. Ook nu 

weer bleken de excursies zeer in trek: na de aankondiging in een nieuwsbrief waren de 

excursies soms al binnen een dag volgeboekt en vaak moest een wachtlijst worden 

aangelegd. De commissie tracht bij een herhaling van een overtekende excursie in een 

volgend jaar de leden op de wachtlijst met voorrang alsnog te laten deelnemen aan dezelfde 

excursie. 

Op voorstel van de Activiteitencommissie stelde het bestuur een aantal regels voor de 

excursies en de kosten daarvan vast. Deelname aan de excursies staat open voor ieder OGLV-

lid en zijn of haar partner en is voor beiden in beginsel gratis. Niet-leden die op introductie 

deelnemen betalen een vaste bijdrage van € 5. Entreegelden voor musea e.d. zijn voor eigen 

rekening van de deelnemers.  Als de kosten van een excursie het beschikbare budget 

overschrijden, zal ook aan OGLV-leden een eigen bijdrage worden gevraagd. Deze regeling is 

ingevoerd omdat de commissie geconfronteerd wordt met steeds hogere bedragen voor 

groepsbezoek en rondleidingen. Bij de bestaande minimumcontributie van € 7,50 dreigde 

een erg grote onevenwichtigheid te ontstaan tussen kosten en baten voor de deelnemende 

leden. Verder is bepaald dat een ingeschreven deelnemer die zich niet afmeldt het gehele 

bedrag van zijn of haar deelname verschuldigd is, als het gaat om een excursie waarvoor niet 

een groepsprijs is betaald, maar een bedrag voor iedere deelnemer afzonderlijk. Het zonder 

bericht niet verschijnen bij een excursie leidt ertoe dat de kosten van die persoon worden 

afgewenteld op de vereniging, terwijl de Activiteitencommissie dan niet de mogelijkheid 

heeft iemand op de wachtlijst voor deelname uit te nodigen. Het is toch, situaties van 

overmacht uitgezonderd, een kleine moeite om de commissie tijdig te laten weten dat men 

verhinderd is.  

Commissie Planologie 

Op het gebied van de ruimtelijke ordening is er in Voorschoten in het verslagjaar helaas vrij 

weinig gebeurd. Daardoor kwam de Commissie Planologie slechts twee keer fysiek en één keer 

digitaal bijeen. 

Burgerparticipatie en woningbouw zijn twee centrale thema’s op het gebied van ruimtelijke 

ordening. Helaas hebben we ook in het verslagjaar op beide thema’s weinig voortgang, laat 

staan verbetering, mogen bespeuren. 
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In februari 2021 verscheen de Informatienota Inwonersparticipatie, waarin de Raad werd 
bijgepraat omtrent het langslepende dossier burgerparticipatie. Het uitblijven van tastbare 
initiatieven om burgerparticipatie naar een hoger plan te tillen is inmiddels zorgelijk, zeker nu 
de regelgeving van de nieuwe Omgevingswet naar de huidige verwachting per 1 januari 2023 
van kracht wordt. In het nieuwe wettelijk kader is participatie een wettelijk aanvraagvereiste 
bij omgevingsvergunningen. De initiatiefnemer moet andere belanghebbenden bij zijn 
aanvraag vooraf benaderen om hun opvattingen over zijn plan te vernemen. Eventueel kan 
overleg met hen plaatsvinden in een zogeheten Omgevingstafel. Daarin bespreken alle 
betrokkenen met de gemeente als vergunningverlener onder welke voorwaarden de 
vergunning kan worden verleend. Daarnaast komt er een nieuwe Adviescommissie 
Omgevingskwaliteit die de huidige Commissie Welstand en Erfgoed vervangt. De bedoeling 
van deze verruimde burgerparticipatie is om initiatieven voor bouwprojecten e.d. zoveel 
mogelijk te honoreren door een goede afweging van alle belangen met inbreng van alle 
betrokkenen i.p.v. aanvragen af te wijzen op grond van in overleg oplosbare bezwaren. Het 
zou prettig zijn als onze huidige burgemeester vanuit haar portefeuille Bestuurlijke en 
juridische zaken evenals haar voorgangster aan dit onderwerp nadrukkelijk aandacht zou 
geven. Het gaat hier om de bestuurscultuur van de gemeente, een zaak die alle bestuurlijke 
portefeuilles aangaat. 
  
Het woningtekort en de woonruimteverdeling zijn problemen die zich landelijk en regionaal 
voordoen, maar Voorschoten vervult hierin bepaald geen voortrekkersrol. Alle mooie 
voornemens van de Woonvisie 2019-2022 ten spijt werden er in de afgelopen jaren niet meer 
dan enkele tientallen koophuizen in het dure segment gerealiseerd, bovendien vooral in het 
groengebied van de Duivenvoordecorridor. Het credo van de coalitiepartijen (“Wat groen is 
moet groen blijven”) heeft hier kennelijk geen gelding. Het bestemmingsplan locatie Intratuin 
(“Het Fortuyn van Voorschoten”) werd eind april vastgesteld; ook hier vrijwel uitsluitend dure 
woningen en slechts 33 huurappartementen. Vanuit de Kerngroep Wonen en Bouwen, waarin 
twee leden van de Commissie Planologie participeren, is het initiatief genomen om te 
onderzoeken of de bouw van zogeheten “tiny houses” haalbaar is. 
 
Wegens het ontbreken van voldoende ambtelijke capaciteit moesten er keuzes worden 
gemaakt in de ontwikkeling en realisering van bouwplannen. Besloten is prioriteit te geven 
aan de ontwikkeling van de locaties Intratuin, Arsenaal/Segaar, Starrenburg III en ook Jan 
Wagtendonkstraat. In totaal zou het dan gaan om zo’n 600 nieuwe woningen. Ook voor het 
project Bijdorp zou ambtelijke capaciteit beschikbaar kunnen worden gemaakt. Voor alle 
overige plannen geldt dat die in de tijd worden doorgeschoven. De roep om meer betaalbare 
woningen te doen bouwen lijkt enig gehoor te hebben gevonden: er zouden ca. 150 
betaalbare woningen extra in alle plannen worden opgenomen.  
Ook hier een klein lichtpuntje: in december 2021 is de beleidsregel Woningbouw van kracht 
geworden. Uitgangspunt is dat bij toekomstige bouwprojecten ten minste 25% sociaal en 20% 
in het middenhuursegment moet worden gebouwd voor specifieke doelgroepen. Daarnaast is 
een vereveningsfonds in het leven geroepen, dat moet worden gevoed door projecten waarbij 
deze percentages niet worden gehaald. Deze regel lijkt overigens van weinig waarde, omdat 
er in Voorschoten niet veel bouwlocaties meer zijn waarvoor dit uitgangspunt kan worden 
toegepast. 
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In 2021 heeft onze vereniging een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan “buitenplaats 
Huize Bijdorp” ingediend. Diverse punten uit de zienswijze zijn in het door de Raad in 
december 2021 vastgestelde  bestemmingsplan overgenomen. Dat bestemmingsplan omvat 
187 wooneenheden, waarvan 81 zorgplaatsen, 30 appartementen in de sociale sector en 12 
appartementen in het middensegment, royaal boven de eerdergenoemde norm. 
 
In maart 2021 is door de Raad het Milieubeleidsplan vastgesteld onder de nieuwe veel- 
belovende titel “Visie op energie en klimaat”. Aan de energietransitie wordt langs de weg van 
burgerparticipatie, waaraan ook enkele leden van de Commissie Planologie deelnemen, 
nadere invulling gegeven. Namens OGLV werd een zienswijze ingediend over de verschenen 
voorlopige Regionale energie strategie (RES), waarin sprake is van de aanleg van zonneweides 
langs uitvalswegen van Voorschoten. De vereniging heeft daartegen bezwaar gemaakt. De 
zonneweides langs de uitvalswegen zijn onwenselijk, omdat die bestemming ten koste zou 
gaan van het toch al zo zwaar belaste groen om de bebouwde kom van Voorschoten heen. 
We zien veel meer mogelijkheden voor het realiseren van zonne-energie op daken binnen de 
bebouwde kom. Een energieneutraal Voorschoten is vooralsnog een niet te realiseren 
toekomstbeeld en zeker niet in 2030, het streefjaar in het huidige coalitieakkoord.  
 
De ontwikkelingen rond de multifunctionele accommodatie hebben de bijzondere aandacht 
van de commissie. Het door de Raad verlangde overzicht van alle middellange-
termijninvesteringen in Voorschoten moet worden afgewacht voordat verdere besluitvorming 
kan plaatsvinden. 
 
Aan de overkant van de Vliet, in Vlietland dus (gemeente Leidschendam-Voorburg), spelen 
kwesties waarbij wij als “gebiedspartij” zijn betrokken: o.m. de aanleg van een geluidsscherm 
langs de A4 en het meerjarenonderhoudsplan van Staatsbosbeheer. 
 
Al met al moet worden geconstateerd dat er het afgelopen jaar wel enige voortgang is geboekt 
bij de Voorschotense planologische vraagstukken, maar lang niet voldoende. Dat zal deels te 
maken hebben met het coronavirus, maar ook met het ontbreken van een heldere visie, 
daadkracht, besluitvaardigheid en ook van regievoering. Ook de wisselingen in het College en 
de capaciteitsproblemen in het ambtelijk apparaat lijken hun sporen te hebben getrokken. 
In maart 2022 vinden verkiezingen plaats voor een nieuwe Gemeenteraad. We hopen dat een 
nieuw College de op stapel staande bouwplannen kan realiseren en de daarbij noodzakelijke 
slagkracht zal laten zien om Voorschoten als zelfstandige gemeente te laten voortbestaan.  
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CommissieGroen
 
 
De Commissie Groen is door de coronamaatregelen slechts één keer fysiek bijeen geweest in 
de raadszaal van het gemeentehuis. Het werk is grotendeels via Zoom en e-mail afgedaan.  
 
De commissie heeft zich met name met de waterkwaliteit van Voorschoten beziggehouden, 
die regelmatig zeer slecht was door overstorten uit het riool bij hevige regenbuien. Het 
bestuur heeft daarover een brief aan het College van B&W gestuurd, voorbereid door de 
commissie. Onlangs werd bekend dat de overstort uit het riool bij hevige regenbuien helaas 
nodig blijft vanwege achterstand in de werkzaamheden van het Hoogheemraadschap voor 
het op peil brengen van de waterzuivering, maar dat de overstort op één plek wordt 
geconcentreerd, de Korte Vliet, waardoor de over de gemeente verspreide overstorten uit 
bedrijf zullen worden genomen. 
 
Op aandringen van de commissie heeft de gemeente besloten de bekende Bomenroute te 
actualiseren, waarbij nieuwe tegels bij de bijzondere bomen worden geplaatst. Daar zijn we 
blij mee, omdat de Bomenroute dringend aan onderhoud toe was: sommige bomen op de 
route zijn ooit verwijderd en veel tegels waren door verwering en vorst vrijwel onleesbaar 
geworden. 
 
De commissie houdt de vinger aan de pols als het gaat om de kap van bomen die op 
verschillende plaatsen in de gemeente heeft plaatsgevonden of wordt aangekondigd. Bomen 
zijn een dierbaar “bezit” van de bewoners, waarbij men zich ook zorgen maakt over de 
aanwezige nestelende vogels. Wij dringen er telkens op aan de bewoners tijdig te informe- 
ren over de voorgenomen werkzaamheden, over het waarom en over de vervangende 
bomen. 
 
Verder blijven we het maaibeleid van bermen en oevers volgen vanuit de bescherming van 
het insectenbestand en de biodiversiteit. Wij zijn zeer tevreden over de open houding en de 
zorgvuldige werkwijze van de gemeentelijke groendienst. 
 
Met de Voorschotense Krant werd een afspraak gemaakt dat maandelijks een artikel over 
groen en biodiversiteit kan worden geplaatst. Dat is in het verslagjaar enkele keren gebeurd. 
Jammer genoeg ontvangen we geen reacties, maar de krant wordt goed gelezen, dus we 
mogen hopen dat de belangstelling en betrokkenheid van de lezers worden gewekt. 
  
Financiën 

De exploitatie van de vereniging gaf in 2021 opnieuw een positief saldo te zien. Een hogere 

contributieopbrengst en een zeer genereuze gift van een lid, kort voor zijn overlijden, 

droegen daaraan bij. Anderzijds waren er lagere uitgaven, o.m. vanwege het geringere 

aantal excursies. Het boekjaar 2021 werd afgesloten met een positief saldo van € 3.103. Van 

dat bedrag is € 1.500 gereserveerd voor de viering van het verenigingsjubileum.  

De contributiebrief bevatte opnieuw een oproep aan de leden die dat tot dusver nog niet 

deden om hun e-mailadres aan de vereniging kenbaar te maken. Vele leden gaven gehoor 
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aan die oproep. Van ongeveer 60 leden beschikken wij ook thans nog niet over een                         

e-mailadres. Deze leden blijven daardoor helaas verstoken van onze nieuwsbrief met allerlei 

informatie, o.m. over komende excursies. Sinds de overgang op digitale communicatie met 

de leden is de nieuwsbrief het meest directe middel om aan de leden actuele informatie te 

verstrekken. 

Ontwikkeling ledenbestand 

Het ledenaantal van de vereniging gaf helaas opnieuw een negatief beeld te zien. Tegenover 

12 nieuwe aanmeldingen stonden 22 opzeggingen. Daarnaast moesten 3 leden worden 

geroyeerd wegens het, na herhaalde persoonlijke aanmaning, niet betalen van de contribu-

tie. Het ledenaantal daalde daardoor van 808 op 1 januari 2021 naar 795 per 31 december 

2021. De redenen voor opzegging waren opnieuw van velerlei aard: ouderdom of overlijden 

(12), verhuizing (5), persoonlijke reden (2) en reden niet bekend (3). Vooral door ons niet 

beïnvloedbare redenen als ouderdom, overlijden en verhuizing lijken tot het grootste aantal 

opzeggingen te leiden. Het niet doorgaan van Open Monumentendag, traditioneel een dag 

waarop de meeste nieuwe leden worden geworven, heeft aan de wervingskant een rol 

gespeeld. Het blijft moeilijk om in de leeftijdsgroep tussen 30 en 50 jaar nieuwe leden te 

werven. In het kader van de toekomstdiscussie wordt de vraag meegenomen of er nieuwe 

wegen te bedenken zijn om jongere Voorschotenaren voor het lidmaatschap te interesseren. 

Ook de viering van het verenigingsjubileum in 2022 zal worden aangegrepen om de 

aandacht op OGLV te vestigen.  
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