
Economische Agenda

Evaluatie & Doorkijk
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Doelstellingen
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• Verbeteren ondernemersklimaat

• Verbeteren vitaliteit en leefbaarheid

• Bijdragen aan economisch 
vestigingsklimaat

• Bijdragen aan profilering van de 
gemeente



Prioriteiten

• Ruimte voor bedrijvigheid

• Dienstverlening aan ondernemers

• Stimuleren levendige leefomgeving

• Uitdragen kwaliteiten Leidschendam-Voorburg
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Resultaten – Ruimte voor bedrijvigheid

• Gemeente heeft zelf ruimte geboden aan circa 50 bedrijven in gemeentelijk vastgoed 
(Herenstraat42)

• Lokale en regionale monitoring voorraadontwikkeling bedrijfsruimte ingericht om verhouding 
vraag-aanbod in kaart te brengen

• Bij grootschalige gebiedstransformaties wordt ruimte gereserveerd voor bedrijvigheid en 
werkgelegenheidsgroei (oa Overgoo, Klein Plaspoelpolder en Diaconessenhuis)

• Nieuwe detailhandels- en horecastructuurvisie opgesteld om kwalitatieve groei van centra te 
versterken en ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven

• Nieuwe marktverordening opgesteld gericht op borging kwaliteit weekmarkten   

• Entreeborden en AED’s geplaatst op bedrijventerreinen en winkelcentra (ism ondernemers & 
winkeliers)
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Resultaten – Dienstverlening aan ondernemers

• Accountmanagement en winkelcentrummanagement ingericht om centraal aanspreekpunt te 
faciliteren voor ondernemers & winkeliers

• Gemeentelijk inkoopbeleid is aangepast zodat lokale ondernemers meer kansen krijgen op 
verwerven gemeentelijke opdrachten voor levering producten/diensten.

• Aangesloten bij The Hague International Center om internationale werkgevers makkelijk 
nieuwe kenniswerkers te laten landen in onze gemeente

• Toegetreden tot Business Park Haaglanden om ism buurgemeenten gezamenlijk 
ondernemers met een ruimtevraag, gecoördineerd van dienst te zijn (juiste plek voor elk 
bedrijf)

• Geïnvesteerd in netwerkvorming en samenwerking lokaal bedrijfsleven 

• Totstandkoming Retail Campus (samenwerking onderwijs en ondernemers)
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Resultaten – Stimuleren levendige leefomgeving

• Realisatie MoTN gefaciliteerd, belangrijk voor toekomst detailhandelsfunctie en 

behoud/groei werkgelegenheid (met name praktisch opgeleiden)

• Samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven is versterkt en heeft geleid tot 

verschillende projecten en stageplekken

• Geïnvesteerd in uitstraling Damcentrum en Huygenskwartier en planvorming 

vernieuwing winkelcentrum De Julianabaan.

• Verschillende beeldbepalende evenementen geïnitieerd / mede mogelijk gemaakt (oa

Vlietdagen, Walk in the Park, Huygensfestival) 

• * In 2020 heeft de gemeente LV een top-10 positie verworven op de landelijke ranglijst 

‘beste gemeenten’ (Elsevier/Bureau Louter)
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Resultaten – Uitdragen kwaliteiten van LV

• Promotieplan voor toerisme & recreatie ontwikkeld (campagne start zodra Covid19 

situatie dit weer toelaat)

• Locatieprofielen voor evenementen opgesteld

• Geïnvesteerd in profilering van Huygenskwartier en planvorming vernieuwing 

• Geïnvesteerd in verschillende activiteiten en programma’s die bijdragen aan de 

profilering van Leidschendam-Voorburg als levendige groene woongemeente 

• LV gepositioneerd binnen regionale samenwerkingsverbanden waaronder MRDH, 

Provincie Zuid-Holland, Hollandse Plassen en het International Community Platform
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Perspectief & Opgaven
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• Toenemende onbalans tussen wonen & werken zet bij verdere verstelijking (met name 
bij sociale woningbouwsegment) op termijn mogelijk druk op gemeentelijke financiën. 

• Perspectief op werk bij lager opgeleiden neemt bij laagconjunctuur onevenredig af * -
steeds minder werk dicht bij huis

• Ontwikkelingen aan gemeentegrenzen (CID / Vlietzone) bieden kansen voor 
werkgelegenheidsgroei maar vragen om sterke sturing en samenwerking met oa
BPH/MRDH om ongewenste effecten te mitigeren

• Sturing op ruimtelijke borging van werkgelegenheidsgroei noodzakelijk –
woningbouwtekort icm marktimperfecties zorgen voor toenemende druk op 
(ongewenste)transformatie van werkplekken 

• Komst Mall off The Netherlands is zeer welkom. Het noopt tegelijkertijd tot monitoring 
van evt. effecten op omliggende voorzieningen en leidt mogelijk tot scherpere keuzes 
mbt ontwikkelrichting van nabijgelegen centra waaronder Damcentrum.

• *arbeidsmobiliteit is doorgaans lager bij mensen met afstand tot arbeidsmarkt, als er geen werk dicht bij huis is, komt deze groep sneller 

langs de lijn te staan met gevolgen voor beroep op collectieve voorzieningen.


