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D E   T O E K OM S T   V A N    O N S    D O R P 

Beste Vrienden van Wassenaar, 

De toekomst van ons dorp staat centraal in deze Nieuwsbrief, een brief waarin  we 
terugblikken op de vele belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen maanden in onze 
gemeente en vooral vooruitkijken naar wat ons te wachten staat en aandacht geven aan 
het werk dat De Vrienden verzetten. 
Begin dit jaar mochten we onze stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
21 maart. Dit 4 jaarlijkse politieke hoogtepunt in ons dorp werd door De Vrienden 
ingeluid met het bekende Lijsttrekkersdebat op de woensdag daaraan voorafgaande.
Dat was een succesvolle bijeenkomst in De Warenar, waar de kiezers getrakteerd werden 
op een levendige debatvoering door de fractieleiders van de politieke partijen. 

Dat lijkt allemaal al weer lang geleden, maar de uitkomst van deze verkiezingen leidde 
wel tot een langdurend formatieproces. Pas op 2 juli werd het bereikte coalitieakkoord 
publiekelijk gemaakt.  Een nieuwe ploeg van 5 wethouders staat nu aan het roer en aan 
hun de taak om de opdrachten uit het akkoord uit te voeren. De afgelopen maanden is 
binnenskamers hard gewerkt door de bewindslieden om de nodige voorbereidingen te treffen. 
Wij zijn reuze benieuwd hoe en wanneer ze met concrete plannen naar buiten treden. 
De toekomst van ons dorp wordt de komende jaren vormgegeven en wij als bewoners mogen 
meepraten. Betrokkenheid van de burgers staat immers hoog in het vaandel van de nieuwe ploeg. 
De vrienden bieden de wethouders een podium aan om hun plannen toe te lichten op maandag 19  november a.s. in de 
Warenar van 19:30-22:00. Nadere informatie volgt.

De Vrienden hebben de afgelopen zomermaanden ook niet stil gezeten. Op vele fronten hebben we ons beste beentje 
voorgezet. In deze Nieuwsbrief vertellen we van de vele aandachtsgebieden waar we een rol vervullen. Hiermee willen 
we de betrokkenheid van De Vrienden bij de toekomst van ons dorp nog eens extra onderstrepen. 
 

POPULIEREN KAP AAN DE RIJKSSTRAATWEG                                                                                                                                

De populieren aan de Rijksstraatweg zorgen al jaren voor overlast 
vanwege afbrekende takken op de weg. Deze bomen blijken zo broos 
dat kappen de enige optie is. Het gevaar van omvallen op de snelweg 
en de ventweg ernaast met alle risico’s van dien, is te groot geworden. 
De bedoeling is om deze herfst over te gaan tot kappen.
Op een bijeenkomst in juni werd van gemeentewege dit plan aan 
betrokken partijen, waaronder De Vrienden, toegelicht en tegelijkertijd 
werd een voorstel gedaan voor herplanting vanaf eind februari.
De betrokken groen-deskundigen en organisaties die aanwezig waren, 
hebben concrete adviezen gegeven op het zgn. basisplan dat nogal “kaal” oogde met te weinig herplantingsgroen, 
naar het oordeel van De Vrienden. Er is gepleit voor meer diversiteit en hoogte van boomsoorten.  Dat leidt tot 
minder noodzaak om over een aantal jaar opnieuw alle bomen tegelijk te moeten kappen. 
De Vrienden hebben ook nog aangedrongen op voldoende en duidelijke informatie in De Wassenaarse Krant, zodat 
alle Wassenaarders straks op de hoogte zijn. Het zal toch even schrikken zijn als al die bomen in één keer weg zijn. 
Het belangrijkste is dat iedereen  weet dat het weer groen zal worden en dat deze “kaligheid” slechts tijdelijk is. 
Gekozen is voor een verkeersveilige optie met een duidelijk oog voor  het milieu.

Bart van Leeuwen, 
waarnemend voorzitter



ZELFSTANDIG EN VERANTWOORDELIJK                                                                

Met deze leus werd in juli het coalitieakkoord door het 
nieuwe college ten doop gehouden.
Een akkoord van pakweg 40 bladzijden boordevol 
ambitieuze beleidsvoornemens. De inhoud van het 
akkoord bestrijkt vele werkterreinen, terreinen waarop 
ook De Vrienden actief zijn en hun steentje graag willen 
bijdragen om met elkaar tot goede resultaten te 
komen. Het nieuwe college richt de aandacht met 
name op het behoud van zelfstandigheid, gezonde 
financiën, open en transparante bestuurscultuur, 
onderzoek naar de rol en functie van de WODV (werk- 
organisatie Duivenvoorde), uitbreiding van de woning- 
voorraad, aanpak Rozenplein en verbetering van de 
winkelgebieden. De Vrienden beoordelen dit akkoord 
zeer positief en zullen de uitwerking van alle beleids-
voornemens kritisch volgen, maar zijn ook gaarne 
bereid om daar waar van toepassing, te participeren in 
overlegstructuren, werkgroepen en/of adviescolleges. 
Ook ongevraagd zullen we onze vinger opsteken en 
onze stem laten horen wanneer we dat in het belang 
van onze burgerij achten. 
In de navolgende paragrafen berichten wij u op welke 
terreinen we thans actief zijn, om deze belangenbehar-
tiging inhoud te geven. 

BOODSCHAP VAN DE BURGEMEESTER
                                                                
In deze Nieuwsbrief refereren De Vrienden graag aan 
de inspirerende boodschap van  burgemeester Koen, 
uitgesproken op de algemene ledenvergadering van 
De Vrienden op 19 april jl.. Onze burgemeester sprak 
over drie uitdagingen die Wassenaar moet oppakken. 
Welke waren dat ook alweer?  Hieronder brengen we ze 
weer ter tafel.
Ten eerste de bijzondere positie die Wassenaar inneemt 
in de randstad. Het groene woon- en leefklimaat, de 
aanwezigheid van internationaal onderwijs en sport-
voorzieningen zijn unieke waarden. Deze waarden 
bieden een interessante residentiële aantrekkelijkheid 
voor medewerkers van internationale instellingen en 
bedrijven in onze gemeente.
Die moeten we behouden en beter benutten.  Dat 
levert goodwill en investeringsbereidheid. 
Daarnaast noemde de heer Koen de onverbiddelijke eis 
van het voeren van een transparante en betrouwbare 
bestuurspraktijk. En tenslotte was zijn pleidooi gericht 
op het vergroten van  de betrokkenheid van de burgers 
bij gemeentelijk beleid: “ sta open voor 
burgerparticipatie”. 
Deze hartenkreten van 
onze burgervader zijn 
nog steeds super 
actueel. Het nieuwe 
college van wethoud-
ers weet waar de 
accenten moeten 
liggen ….
De Vrienden zijn vol 
verwachting en 
verwijzen daarbij naar 
het collegeakkoord.     

BEHOUD VAN GROEN EN BEWAKING VAN ONS ERFGOED  
Op het perceel Zijdeweg  54-58 waar o.a. het hotel-restaurant De Bijhorst, enkele klassieke boerderijen, het Dieren- 
asiel en ook het nieuwe restaurant De Landbouw zijn gelegen, worden plannen ontwikkeld om het hotel uit te 
bouwen en het asiel uit te breiden.  Deze plannen omvatten o.a. een rigoureuze bomenkap. Omwonenden maken 
zich grote zorgen en zij hebben bezwaar aangetekend tegen deze voornemens. Ook De Vrienden zijn bezorgd en 
hebben zich in de materie verdiept.
De Vrienden steunen het bezwaar van de omwonenden en hebben dit schriftelijk kenbaar gemaakt. 
Wij hopen op een goede afloop van lopende procedures, waarbij én het groen én het landelijke karakter van dit 
grensgebied aan de rand van ons dorp, bewaard blijven. 
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Frank Koen
Burgemeester van Wassenaar
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PERZISCHE TUIN WORDT OPENGESTELD 
VOOR HET PUBLIEK       

Weinig Wassenaarders wisten van het bestaan van een 
Perzische tuin in Rijksdorp: een rechthoekige 
ommuurde ruimte met in het midden over de hele 
lengte een smalle vijver omgeven door bloeiende vaste 
planten en op de muren prachtige tegeltableaus. De 
wetenschappers die de gasten waren van de Koninklijke 
Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)  en 
logeerden op het  terrein van het Netherlands Institute 
for Advanced Study in the Humanities and Social 
Sciences (NIAS) aan de Meiboomlaan, zullen er in alle 
rust van hebben genoten.  De KNAW heeft in 2016 het 
NIAS verplaatst naar Amsterdam en het  terrein en de 
opstallen verkocht. De heer Paul Smulders heeft zich 
over de inmiddels afgebroken Perzische tuin ontfermd 
en wil de tuin opbouwen op het terrein van de Stoeterij 
in het Groene Hart aan de Oostdorperweg, waar ook 
een ontvangstruimte is gepland zodat eenieder van 
deze bijzondere tuin kan gaan genieten.
De Vrienden van Wassenaar hebben de heer Smulders 
bij zijn contacten met het gemeentebestuur en de 
gemeenteraad met raad en daad gesteund teneinde dit 
exotisch cultureel erfgoed voor Wassenaar te behouden.

VEILIGHEID  
   
In juni jl. organi-
seerde de 
Gemeente een 
thema-avond  
‘Veiligheid in 
Wassenaar’ in het kader van het nieuw op te stellen 
integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2019-2022. 
Inbreng van burgerverenigingen werd gevraagd. Het 
bestuur van de Vrienden was dan ook aanwezig. 
Deelnemers werden uitgenodigd aan te geven welke 
veiligheidsproblematiek wordt ervaren, wat er aan 
gedaan moet worden en waar de prioriteiten liggen.  
Veiligheid is een veelomvattend onderwerp. Denkt u 
hierbij o.a. aan veiligheid in uw directe woon- en 
leefomgeving, het winkelgebied, op bedrijventerreinen, 
in en om scholen, verkeersveiligheid, ambtelijke en 
bestuurlijke integriteit en ondermijnende criminaliteit. 
Tijdens de bijeenkomst, waarbij ook aanwezig gemeen-
teambtenaren, politie en burgemeester Frank Koen,  gaf 
het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) 
een presentatie over ondermijnende criminaliteit. Een 
onderwerp dat steeds vaker op de landelijke politieke 
agenda verschijnt. Ondermijnende criminaliteit kan het 
best omschreven worden als de versmelting van de 
bovenwereld met de onderwereld. Veelal onzichtbaar 
voor niet-betrokkenen en moeilijk te signaleren. Denk 
aan drugshandel, hennepteelt en drugslaboratoria,  
mensenhandel, illegale prostitutie, fraude, witwassen, 
cybercrime. Ook in Wassenaar vindt ondermijnende 
criminaliteit plaats.
Signaleert u  “opmerkelijke” zaken, meldt ze altijd, 
desgewenst anoniem, bij de politie. Meer informatie 
over mogelijke signalen die wijzen in de richting van 
ondermijnende criminaliteit zijn verkrijgbaar bij het 
bestuur van de Vrienden.

AFSCHEID VAN EEN VOORZITTER                                                                                         

Op de Algemene ledenvergadering van 19 april jl. namen 
De Vrienden afscheid van hun voorzitter John Lintjer. Met 
een zittingsperiode van 12 jaar was John een van de 
langstzittende voorzitters en dat in een periode vol met 
roerige gebeurtenissen in ons dorp.
Al die jaren lang knokten De Vrienden, onder zijn leiding, 
voor dossiers zoals de verkeersproblematiek in ons dorp, 
de groene buffer op Valkenburg, het behoud van de 
Warenar,  het cultureel erfgoed, huize Den Deijl en vooral 
het afwenden van het fusiespook…
Een bevlogen voorzitter die gloedvol werd toegesproken 
toen hem het erelidmaatschap van de vereniging werd 
toegekend. Wij zijn hem veel dank verschuldigd . 
Thans wordt bij waarneming de functie vervuld door de 
vicevoorzitter Bart van Leeuwen. 
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ONZE NATUURLIJKE LEEFOMGEVING
IN 2040?  
                                            
Op uitnodiging van 
onze Wassenaarse 
Gemeente, zijn De 
Vrienden  betrok-
ken bij het Project 
Natuurlijke Leefom-
geving 2040. Dit 
bijzondere project 
is geïnitieerd door 
10 Gemeenten in 
het Hart van 
Holland (Wassenaar 
en naburige gemeenten) en heeft tot doel om samen tot 
een lange termijn visie en beleid te komen. Sámen een 
plan maken voor het behouden van groen en een 
natuurlijke leefomgeving. De druk op dit gebied zal door 
het bouwen van woningen en intensievere 
bedrijvigheid de komende jaren alleen maar groter 
worden. Daarom is het zaak om een beleid te maken om 
groen te behouden, tegelijkertijd duurzaam te werken 
en vooral een lange termijn visie te maken, zodat het 
voor iedere inwoner over ruim 20 jaar nog steeds prettig 
wonen is in dit gebied. Dat is een enorme uitdaging. Op 
basis van 5 thema’s: water, groen, bodem, landschap en 
biodiversiteit worden de dilemma’s in kaart 
gebracht. De Vrienden hebben de Stichting Valkenburg 
Groen gevraagd om ook deel te nemen aan dit project. 
De Stichting heeft veel ervaring met de diverse belan-
gen die spelen in dit gebied, zoals de druk van bouwen 
en economische activiteiten, waarbij tegelijkertijd het 
groen en een natuurlijke leefomgeving behouden 
moeten worden.

ONDERTUNNELING  RIJKSSTRAATWEG                    

De aanpak van de verkeerscongestie op de Rijksstraatweg 
blijft een urgent dossier, ook nu voor het nieuwe college. 
Wethouder Caroline Klaver–Bouman had op 10 september 
jl. een bijeenkomst belegd in De Paauw voor de (nieuwe) 
raadsleden om dit project weer een frisse impuls te geven. 
Een presentatie van het ingenieursbureau Haskoning 
vormde de aftrap voor een levendige discussie over deze 
aangelegenheid. Een scala aan mogelijke oplossings-
richtingen om de verkeerscongestie te lijf te gaan 
passeerde de revue.  Ongelijkvloerse kruisingen (Rozen-
weg en Lange Kerkdam) of langere tunnelbuisconstructies. 
Korte termijn versus lange termijn opties? Afwegingen van 
kosten/baten analyses, maatschappelijke toegevoegde 
waarden, die gepaard gaan met de realisatie van dit 
project, alsook de politieke en financiële haalbaarheid van 
de voorliggende keuzes. Allemaal facetten die voorbij- 
kwamen die avond. De wethouder wil een formele en 
breed gedragen werkgroep formeren, die ervoor moet 
zorgen dat deze problematiek op alle niveaus, Gemeente, 
Provincie en Rijk, wordt geagendeerd. De Vrienden juichen 
dit initiatief van harte toe en willen graag participeren in 
een dergelijke werkstructuur. Het is ons inziens van groot 
belang bij een keuzebepaling de focus te richten op een 
oplossing die lange termijn bestendig  is.  
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PRAKTISCHE INFORMATIE  
                                                           
De notulen van de op 19 april jl. 
gehouden Algemene Ledenvergadering 
in de Warenar zijn te lezen op de 
website www. Vriendenvanwassenaar.nl

HERINRICHTING DORPSHAVEN

Sinds maart 2017 zijn de Vrienden betrokken bij de 
plannen voor de Haven. Door middel van workshops 
waarbij omwonenden,  ondernemers en organisaties 
betrokken zijn, werd een inventarisatie gemaakt van 
voorstellen om het Havengebied  te verbeteren. De 
Vrienden zijn vooral betrokken bij het deel aan de Kop 
van de Haven. Op 5 september jl. heeft het projectteam 
de eerste voorstellen voor het ontwerp gepresenteerd 
aan alle bewoners. De Vrienden leggen steeds de nadruk 
op verkeersveiligheid, meer groen in die buurt en het 
schoonmaken van de vervuilde grond van de oude 
gasfabriek op de Gemeentewerf.  Het ontwerpteam 
heeft aan de bewoners en De Vrienden gevraagd om 
een gedetailleerde vragenlijst in te vullen  om aan de 
hand van concrete suggesties het ontwerp te kunnen 
verfijnen. Tevens zullen de door De Vrienden bepleite 
verkeerswijzigingen nader besproken worden.  


