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Geachte Raad,
Door raadslid Hans van der Elst van de ONS Voorschoten-fractie zijn op maandag 31 mei
2021 vragen gesteld met betrekking tot commissie B&B, 3 juni 2021 agendapunt 4.
De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.
Vraag 1.
Er zijn volgens de economische agenda twee toekomstbestendige winkelcentra in
Voorschoten: Het centrum van Voorschoten en winkelcentrum Noord Hofland.
Aan de Van Beethovenlaan worden volgens de economische visie alleen kleinschalige
buurtwinkels toegestaan.
A. Is het college van mening dat er op dit moment alleen kleinschalige buurtwinkels aan
de Van Beethovenlaan gevestigd zijn?
Antwoord: Ja en daarbij is het college is ook van mening dat deze buurtwinkels
geliefd zijn bij mensen elders uit Voorschoten en zelfs buiten Voorschoten.
B. Zo nee, hoe gaat het college realiseren dat in de toekomst aan de Van
Beethovenlaan alleen kleinschalige buurtwinkels gevestigd zullen zijn?
Antwoord: Zie a
C. Als een van de huidige ondernemers aan de Van Beethovenlaan besluit de winkel te
stoppen en er meldt zich een nieuwe ondernemer die daar een hoogwaardige
speciaalzaak wil openen die daarmee niet voldoet aan het profiel van een
kleinschalige buurtwinkel, hoe gaat het college dan met deze aanvraag om?
Antwoord: Als deze hoogwaardige speciaalzaak op basis van het bestemmingsplan
mogelijk is, dan ontvangt het college deze speciaalzaak met open armen.
D. Is het winkelgebied aan de Van Beethovenlaan naar mening van het College wel of
niet toekomstbestendig?
Antwoord: Het college vindt de Van Beethovenlaan toekomstbestendig.
De afgelopen jaren heeft zich dat wel bewezen. Uit de uitvoering Retailvisie Leidse
Regio 2025 blijkt ook dat de ondernemers aan de Van Beethovenlaan zelf een
oplossing hebben gevonden voor de leegstand, namelijk opsplitsing van leegstand en
onderling verwisselen van locatie. Op deze manier hebben zij zichzelf
toekomstbestendig gemaakt.
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Vraag 2.
Het college streeft een Volwaardige horeca na ( Economische Agenda, 2. Horeca, Ambitie).
A. Kan daaruit worden opgemaakt dat de Horeca op dit moment niet volwaardig is?
Antwoord: Dat klopt.
B. Als het college van mening is dat de Horeca op dit moment niet volwaardig is,
wat is dan volgens het college de definitie Volwaardige Horeca?
Antwoord: De definitie van Volwaardige horeca is volgens het college horeca die
de ruimtelijke en economische aantrekkingskracht en kwaliteit van het wonen,
werken, winkelen en verblijven van de gemeente Voorschoten versterkt. Dat is
nu nog onvoldoende. Het college wil in het centrum graag meer ondersteunende
horeca en diversiteit aan meer gespecialiseerde zaken en iconen.
Vraag 3.
Wanneer wordt het rapport “Verkeersonderzoek Centrum Voorschoten”, van adviesbureau
Sweco verwacht, met daarin onder andere opgenomen: een advies m.b.t het al dan niet
voortzetten van het fietsverbod in de Schoolstraat?
Antwoord: De onderzoeksfase en het definitieve rapport worden voor de zomervakantie
afgerond. Na de zomervakantie wordt de bespreking van de uitkomsten van het rapport
middels een technisch overleg geagendeerd. De vele wisselingen van de wacht op de afdeling
verkeer is hier (helaas) een belangrijke oorzaak van.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

drs. N. Stemerdink,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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