
Programma Wassenaar 2030
“Wij werken met elkaar aan een veilig, groen en internationaal dorp, dat in beweging is, waarbij we 

bouwen aan een solide basis, die duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in mogelijkheden 
en iedereen meedoet.” 



Veilig, groen en 
internationaal dorp

• We werken aan een veilig en groen dorp.

• Net als voor onze Wassenaarders bieden 
we aan onze internationals ‘a home away
from home’ met goede voorzieningen.

• Onze partners in de regio weten waar we 
staan en hoe we elkaar kunnen 
versterken.



Een dorp in beweging

• We werken aan een fietsverkeersveiliger 
en goed bereikbaar dorp met een 
bloeiende economie.

• We maken van het dorp, de duinen en 
het strand een prachtige plek voor 
inwoners en toeristische bezoekers om te 
recreëren en verblijven.

• We zijn een belangrijke regiopartner om 
de verkeersmobiliteit te verbeteren.

• Schone lucht en kwaliteit van wonen en 
leven staan voorop.



Iedereen doet mee

• Wassenaar zijn we samen: Vanuit de 
buurt zorgen we voor elkaar en voor onze 
omgeving

• Onze inwoners zijn zelfredzaam en waar 
nodig helpen we met een steun in de rug. 

• Cultuur, sport en beweging zijn belangrijk 
voor een vitale bevolking. 



Duurzaam en 
toekomstbestendig

• We dragen bij aan het landelijk 
klimaatakkoord. Samen werken we aan de 
vermindering van de CO2-uitstoot.

• Het groen en de grote biodiversiteit zijn 
unieke kwaliteiten binnen de regio die we 
willen behouden.

• We verzamelen ons afval op een efficiënte, 
duurzame en dienstverlenende wijze. 



Bouwen aan een 
solide basis

• We zorgen voor een degelijk 
gemeentelijk huishoudboek gericht op 
toekomstige taken.

• Het gemeentelijk bezit is dienstbaar aan 
de maatschappelijke opgaven. 

• Goede dienstverlening is ons 
uitgangspunt. 



Denken in 
mogelijkheden

• Er komt een cultuuromslag die in lijn is 
met de Omgevingswet waarmee échte 
participatie beter vorm kan krijgen.

• We gaan passend bouwen en voegen 
woningen toe voor jongeren, gezinnen 
en ouderen.

• We dragen zorg voor onze monumenten, 
zoals raadhuis De Paauw.


