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Ontwikkelingen  Vliegkamp Valkenburg                                                                 

Op 04/02/2019 is in een Commissievergadering van de gemeente Wassenaar een voorstel van B&W 

besproken omtrent de ontwikkelingen op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Dit voorstel behelst 

Bestuurlijke Afspraken (BA) gemaakt door 4 partijen, namelijk het Rijksvastgoedbedrijf (de formele 

eigenaar van de vliegveldgronden), de provincie Zuid – Holland (PZH) en de gemeenten Katwijk en 

Wassenaar, die nadere inhoud moeten geven aan de verdere inrichting van het terrein.  

Over deze voorliggende BA zijn door meerdere partijen bezwaren naar voren gebracht, zoals de 

politieke oppositie partijen, de Stichting Valkenburg Groen en ook door De Vrienden. Waar gaar het 

hier om? 

 (*) de groene zone van 1500 m, een besluit destijds beklonken in de gemeenteraad van Wassenaar, 

wordt nu gekwalificeerd als een “ambitie “ en feitelijk teruggebracht naar een veel smallere zone. 

 (*) Er wordt NIET vastgelegd hoe de inrichting van dit buffergebied dient te geschieden. 

Inrichtingsvoorschriften omtrent landschappelijke invulling blijven achterwege. 

(*) Deels op Wassenaars grondgebied wordt een testveld voor drones gepositioneerd, met alle herrie 

en ongemakken van dien.  

(*) Het recreatie vliegen op Valkenburg zal zonder opgaaf van redenen niet meer worden toegestaan. 

 (*) Er is een ontsluitingsweg gepland tussen Katwijk en Wassenaar die daarmee heel veel extra 

verkeersbewegingen door ons dorp gaat veroorzaken.  

Op de vergadering van 04/02/2019 hebben De Vrienden ingesproken en hun standpunt overduidelijk 

naar voren gebracht. Deze inspreeknotitie vindt u op onze website.  

Daarnaast heeft de politieke partij Hart voor Wassenaar het initiatief genomen om een petitie op te 
stellen. Deze petitie beoogt aan de Raad duidelijk te maken dat men andersluidende afspraken wil. U 
vindt deze petitie op:  
https://wassenaar.nieuws.nl/nieuws/2264/hartvoorwassenaar-valkenburg-groen/ 
 
De Vrienden hebben in een interview, afgedrukt in De Wassenaarse Krant van 13/02/2019 (pag. 13) 

weergegeven welke boodschap ze de Raad voor de vergadering van komende dinsdag 19/02/2019 

meegeeft bij het beoordelen van c.q. beslissen over het gepresenteerde voorstel.  

Zie ook onze website  www.vriendenvanwassenaar.nl  

De Vrienden hopen vurig dat de Raad de regie naar zich toe trekt en de Bestuurlijke Afspraken gaat 

“ repareren”.   
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Haaglanden Medisch Centrum (HMC), voorgenomen sluiting ziekenhuis Bronovo.   

Op 24/01/2019 heeft de directie van HMC in een persconferentie bekend gemaakt dat het ziekenhuis 

Bronovo op termijn gaat sluiten.  

Als eerste stap wordt Bronovo getransitioneerd in een zogeheten “week-ziekenhuis”, ingericht voor 
alleen planbare zorg. Voor spoedeisende hulp moet men naar het Westeinde ziekenhuis. In 2024 
wordt Bronovo geheel gesloten, aldus de plannen van het HMC. Voor de Wassenaarse gemeenschap 
is dit een grote schok omdat heel veel bewoners voor hun medische zorg op Bronovo zijn gericht. 
 
De Directie van HMC/Bronovo houdt op 28 maart a.s. een voorlichtingsavond  in Wassenaar, waar zal 
worden uitgelegd en toegelicht  hoe deze “afkapping” van de medische zorg wordt opgevangen. 
Nadere informatie over tijd en locatie volgt nog. 
 
Op deze informatie-avond  is iedere Wassenaarse bewoner van harte welkom en wordt uitgenodigd 
om alle vragen te stellen die de medische zorg betreffen in onze leefgemeenschap en samenhangen 
met de dreigende sluiting. 
 
Uit contacten van De Vrienden met het Bestuur van HMC blijkt inmiddels dat : 
 
(*) De Directie van HMC voornemens is middels de inrichting van zgn. “dialoog-tafels”  te 
inventariseren welke wensen en verlangens er onder de cliënten van de zorginstelling leven en hoe 
daar op ingespeeld kan worden. 
 
(*) Ook wordt intensief overlegd met andere belangengroeperingen (huisartsen, specialisten,  
zorgverzekeraars etc.) over de vraag hoe de medische zorg in de toekomst ingericht moet worden. 
 
(*) Contacten met o.a. de Gemeente Wassenaar er toe hebben geleid dat onze wethouder Inge 
Zweerts de Jong intensief met dit dossier bezig is en op de voorlichtingsavond aanwezig zal zijn en 
een rol zal vervullen bij de te verwachten discussie.  
 
(*) Het Medisch Centrum aan de Hofcampweg zeker NIET gesloten zal worden, maar veeleer zal 
worden “geüpgraded” en dus meer zorgverlenend zal worden.   
 
De Vrienden hebben ook begrepen dat de HMC-directie graag zo veel mogelijk bij voorbaat al inzicht 
krijgt in de vragen die onder de Wassenaarse  bewoners leven. 
 
Wij roepen u dus op om, wanneer de formele aankondiging volgt, uw vragen paraat te hebben en 
alvast schriftelijk in te dienen. Een daarvoor geëigend e-mailadres wordt t.z.t. kenbaar gemaakt.  
U kunt zich dus nu al hierop voorbereiden en vragenlijstjes opstellen.        
     

 
 
 
 
 



Erfgoed in Wassenaar: een interview met de Klankbordgroep         

Jaarlijks moet €400.000 bezuinigd gaan worden in Wassenaar. Dit heeft ook consequenties voor het 
erfgoedbeleid. Onderstaand vindt u een link naar een interview van Ellen Klaver-Asscheman van 
Trébol producties met leden van de Klankbordgroep Erfgoed Wassenaar die het college van 
Wassenaar adviseert over het behoud van erfgoed. Aan het woord zijn de heren Wim Tordoir, lid van 
het Dagelijks Bestuur van de Vrienden van Wassenaar, Leo Dubbelaar, lid van de klankbordgroep 
Erfgoed Wassenaar en Hein Kranz, lid van de Stichting Horst en Weide.   
https://youtu.be/r81M870V4O4 

Algemene Bestuursvergadering en Algemene Ledenvergadering 

Vervolgens melden we u dat we “achter de schermen” hard weken en o.a.  bezig zijn met 

voorbereidingen voor onze Algemene Bestuursvergadering (ABV) op 13 maart a.s. en de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) op 25 april a.s.. 

Op de ABV komen de bestuursleden van de Buurtverenigingen  - zij zijn de leden van de ABV –  bijeen 

om te discussiëren over de benoeming van leden in het Dagelijks Bestuur, over de concept jaarcijfers 

over 2018 EN over een heel belangrijk agendapunt, namelijk de verkeersproblematiek in ons dorp.  

We doelen hierbij niet alleen op de acute verkeerscongestie vanwege de sluiting van de Storm van 

’s-Gravesandeweg, maar ook op het toenemende sluipverkeer in ons dorp. 

De wethouders Inge Zweerts de Jong en Caroline Klaver-Bouman zullen op deze avond uitleg en 

toelichting geven.  

Uit deze bovenstaande  berichtgeving mag blijken dat De Vrienden energiek en enthousiast bezig zijn 

om de belangen van onze bewoners  op vele fronten te behartigen. Dat vertaalt zich ook in een 

toenemend ledenbestand (thans meer dan 500 leden) en een aanwas van vooral ook jongere leden. 

Het is “hartverwarmend“ hierbij een opmerking te citeren van een nieuw aankomend lid die zijn 

aanmelding voorzag van het volgende bijschrift :  “ ik waardeer de energie die door De Vrienden 

gestopt wordt in belangrijke dossiers enorm en zie dit als een erg belangrijke bijdrage in het publieke 

debat. Uiteindelijk moeten we het toch met zijn allen doen “  einde citaat.  

Dit vindt uw Bestuur een prachtige afsluiting van deze Nieuwsflits. We zien u allen graag op onze ALV 

op 25  april a.s. ; “save the date “. Nadere aankondiging volgt nog.  

 
Met vriendelijke groet, 
het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar 
www.vriendenvanwassenaar.nl 
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