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voorschoten - De gemeenteraad van 
Voorschoten heeft op 8 juni unaniem 
ingestemd met een steunbetuiging 
aan een verzoek dat de gemeente-
raad van Leidschendam-Voorburg 
onlangs richtte aan Provinciale Sta-
ten om ervoor te zorgen dat eerdere 
toezeggingen van de provincie over 
inpassing van de Rijnlandroute ook 
daadwerkelijk worden uitgevoerd.
 
In de brief van Leidschendam-
Voorburg werd erop gewezen dat 
de aanleg van de Rijnlandroute en 
de daarmee samenhangende ver-
breding van de A4 een ernstige 
bedreiging vormt voor het natuur-
, watersport- en recreatiegebied 
Vlietland en voor de vogelplas 
Starrevaart. Provinciale Staten 
werden herinnerd aan de toezeg-
ging van de toenmalige Gedepu-
teerde Ingrid de Bondt dat "we de 

inpassing van de Rijnlandroute bij 
Vlietland met bomen, aarden wal-
len etcetera op een waanzinnig 
mooie manier gaan doen", terwijl 
in de praktijk een groot stuk van 
Vlietland onlangs is kaalgekapt 
en er in opdracht van de provin-
cie een rapport van een ingeni-
eursbureau is verschenen, waarin 
wordt gesteld dat het aanleggen 
van geluidsschermen langs de A4 
niet nodig zou zijn.

Moties
Ook wordt in de brief verwezen 
naar de moties die in de gemeen-
teraden van Voorschoten en 
Leidschendam-Voorburg in febru-
ari en maart van dit jaar over 

dit onderwerp unaniem werden 
aangenomen en naar de steun 
van diverse natuur- en milieuor-
ganisaties, die zich actief voor dit 
gebied inspannen. Er moet vol-
gens beide gemeenten een inte-
graal compensatieplan komen 
voor het gehele natuur- en recre-
atiegebied, waarmee recht wordt 
gedaan aan de gemaakte toezeg-
gingen. Onderdeel daarvan moet 
zijn de aanleg van geluid- en zicht-
werende schermen en voldoende 
hoge geluidswallen langs de A4, 
alsmede het herplanten van de 
reeds gekapte en nog te kappen 
bomen. De steunbetuiging van de 
Voorschotense raad was een initia-
tief  van de GroenLinks fractie. x

Voorschoten steunt verzoek 
over inpassing Rijnlandroute

Voorschoten steunt een verzoek van Leidschendam-Voorburg om ervoor te zor-
gen dat eerdere toezeggingen van de provincie daadwerkelijk worden uitge-
voerd (Foto: pr).

voorschoten - Sandy Seijn van de 
Stichting Kinderboerderij in het 
Rosenburgh Park is in alle staten. 
Afgelopen weekend hebben inbre-
kers het raam bij de konijnenhokken 
gesloopt en daarna het hele pand 
doorzocht. Daarop zijn ze er vandoor 
gegaan met de kluis die daar stond. 
Seijn is woest en vraagt op Facebook 
of er getuigen zijn van de laffe daad.

"Gisteravond of vannacht ingebro-
ken op de kinderboerderij. Raam 
bij konijnen geforceerd en overal 
gezocht en gekeken. Uiteindelijk 
onze kluis in kantoor gevonden en 
meegenomen. Zaten papieren in 
maar ook net aangeschaft fototoestel 
en de opbrengst van eieren, honing, 
logeerkonijnen enzovoorts. Maar 
ook hadden wij net het spaarvarken 

in de gang geleegd, wilde nieuwe 
fietsjes en tractortjes aanschaffen 
voor de kinderen. Was inmiddels € 
500,- bij elkaar gespaard. Allemaal 
weg! In wat voor wereld leven wij 
toch op dit moment! Stelen van 
een kinderboerderij. Hoe zielig ben 
je dan!", schrijft Sandy verslagen op 
de Facebook-pagina van de kinder-
boerderij. "Als je als wandelaar iets 
is opgevallen gisteravond in park 
Rosenburgh meld dit dan. Mis-
schien helpt dit ons en de politie", 
besluit ze in de hoop dat de zaak zal 
worden opgelost. x

Laffe inbraak bij 
kinderboerderij

Er is ingebroken bij de kinderboerderij 
in het Rosenburgh Park en dat zorgt 
voor veel woede bij Sandy Seijn (Foto: 
pr).

voorschoten - CDA-raadslid Cees 
Bremmer is ervan overtuigd dat regi-
onale samenwerking volop kansen 
biedt om het klimaatbeleid verder 
te brengen. "Het klimaatbeleid is 
volop in beweging. Innovaties vol-
gen elkaar in snel tempo op. Door in 
regionaal verband samen te werken is 
de gemeente Voorschoten veel beter 
in staat om deze ontwikkelingen te 
volgen." 

"Het stelt Voorschoten en de regio 
in staat kennis te delen en van 
elkaar te leren. De CDA fractie kan 
zich daarom goed vinden in het bin-
nen het samenwerkingsverband 
Holland Rijnland door veertien 
gemeenten opgestelde Energieak-
koord dat de energie-transitie op 
regionaal niveau wil versnellen. Dit 
akkoord sluit goed bij de visie van 
het CDA-Voorschoten. Voorschoten 
en andere gemeenten in Holland 
Rijnland hebben een voorbeeld-
functie in het toewerken naar een 
duurzame lokale Voorschotense 

samenleving. Een actieve opstel-
ling bij het stimuleren van ener-
giebesparende maatregelen, is een 
absolute must", aldus het raadslid 
Bremmer tijdens de bespreking van 
het voorgestelde Energieakkoord 
in de commissie Wonen, Ruimte, 
Groen (WRG).
Bremmer noemde de aanpak van 
dit Energieakkoord ook een mooi 
voorbeeld van succesvolle samen-
werking tussen gemeenten. Hij 
onderstreepte ook een belangrijk 
uitgangspunt van dit energieak-
koord, namelijk 'lokaal waar moge-
lijk, regionaal waar nodig'. Dat bete-
kent voor het CDA ook zoveel moge-
lijk gebruik maken van aanwezige 
kennis bij de 14 lokale gemeenten, 
voordat dure externe deskundig-
heid ingehuurd gaat worden. x

CDA ziet kansen voor 
beter klimaatbeleid

Raadslid Cees Bremmer is ervan over-
tuigd dat regionale samenwerking 
volop kansen biedt om het klimaat-
beleid verder te brengen (Foto: pr).


