
AVERENIGING
VAN VRIENDEN
VAN  WASSENAAR

Aan: College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Wassenaar
Postbus 499
2240 AL Wassenaar

Wassenaar, 12 december 2019

Betroft: Najaarsblj®onkomst 7-11 -2019 ®n Vervolggespr®k 2-12-2019

Zeer geacht College,

Veel inwoners van Wassenaar die aanwezig waren bij de najaarsbijeenkomst : "Wassenaar in beweging" op
7 november jl.. hebben ons laten weten dat zij de avond zeer geslaagd vonden. Dat is vooral aan u en aan
de dames van de Wassenaarse VriJwilligerscentrale te danken.
Uw heldere uiteenzetting van de doelstellingen van het college voor 2030, de aanpak van de
verkeersproblematiek en uw directe beantwoording van vragen uit de zaal en nadien bij de statafels
zorgden voor een geanimeerde en interessante bijeenkomst.

Zoals te verv\/achten was, kon niet iedereen zich onmiddellijk vinden in de aanpak van de
verkeersproblematiek, Ook dlt is ons na de bijeenkomst van meerdere kanten toegevoegd, maar het werd
door iedereen die we gesproken hebben zeer op prijs gesteld dat u als leden van het college bereid was om
op deze wijze toelichting te geven omtrent uw beleid en uw aanpak.

Wij, het Dagelijks Bestuur van de Vrienden van Wassenaar, danken u har(elijk voor uw aanwezigheid en uw
bijdrage. Wij hopen dat de avond heeft bijgedragen aan het versterken van de verbinding tussen het
bestuur en de inwoners (om niet te zeggen: aan het verkleinen van de kloof tussen burger en bestuur). De
coalitie heeft aangegeven dat zij transparantie belangrijk vindt. U hebt daar op gepaste wijze invulling aan

gegeven. Nogmaals dank daawoor.

Ook willen wij u van harte bedanken voor het vervolggesprek dat wij met u hadden op 2 december. We
hebben daar afgesproken dat De Vrienden zich ervoor zal inzetten om tot een breed gedragen aanpak van
de verkeersproblemen te komen. Daarbij is het idee van een burgerplatform besproken, hetgeen goed zou
passen ln de door u op 27 november uitgezette lijn onder het motto "Wassenaar zijn we samen''. De grote
opkomst van de buurtverenigingen en de geanimeerde discussie op die avond waren voor ons ook weer het
bewijs van de bereldheid bij inwoners om mee te denken en oplossingen aan te dragen, Daar willen we

graag op voortbouwen.

Het komende jaar zal onze verenlging, zoals ze al meer dan 50 jaar tracht te doen, haar rol als spreekbuis
van inwoners van Wassenaar blijven vervullen. Wij hopen dat wij daarbij kunnen blijven rekenen op de

goede verstandhouding met u en de gemeenteraadsleden. Zo hopen wij ook te zijner tijd met u te spreken
over de wijze waarop aan de bijeenkomsten een vervolg kan worden gegeven.
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