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Beste Vrienden van Wassenaar, 

Na de geslaagde bijeenkomsten waarin dit voorjaar actie tégen het sluipverkeer en vóór 
het behoud van goede ziekenhuishulp centraal stonden komen de vrienden alweer met 
nieuwe initiatieven. Initiatieven gericht op het behoud van de leefbaarheid van ons dorp. 
De BRONOVO bijeenkomst krijgt dit najaar een vervolg want het is nog steeds niet duide-
lijk hoe de gevolgen van de komende sluiting van BRONOVO precies worden opgevangen. 
Ook voor het sluipverkeer is er nog geen oplossing. De gemeente is doende een plan te 
maken en de werkgroep KeerVerkeer timmert goed aan de weg, maar de oplossing is nog 
niet inzicht. De vereniging Vrienden van Wassenaar, KeerVerkeer en de Wassenaarse onder-
nemersvereniging hebben met elkaar afgesproken samen te werken aan oplossingen. In 
onze twee wekelijkse columns in De Wassenaarse Krant en in deze nieuwsbrief brengen wij 
u verder op de hoogte van deze en andere onderwerpen die ons bezighouden.

Op bestuurlijk vlak is er ook nieuws. Saskia Ettema wil zich de komende jaren meer inzet-
ten voor het CDA. Zij is secretaris van het bestuur van CDA Wassenaar geworden. Daar-
naast blijft zij betrokken bij het nieuwe buurtplatform Centrum. Dit had tot gevolg dat het dagelijks bestuur op zoek moest 
naar een nieuwe secretaris. Colette Hofman heeft inmiddels de werkzaamheden van Saskia overgenomen. Zij zal in de eerst-
komende ledenvergadering worden voorgedragen als de opvolgster van Saskia. Van Saskia hebben we inmiddels afscheid 
genomen met bloemen en een etentje en veel woorden van dank voor haar grote inzet voor de vereniging. Gelukkig raakt 
zij niet uit het zicht want u zult haar bij de komende najaarsbijeenkomst gewoon weer zien wanneer zij u bij binnenkomst 
hartelijk begroet. 

U bent van harte uitgenodigd voor de najaarsbijeenkomst op 7 november in de Warenar. Verderop in deze nieuwsbrief vindt 
u daarover informatie en binnenkort krijgt u de uitnodiging toegestuurd. Ik hoop u daar dan te zien!

Jacob Jan Bakker, voorzitter 

BURGEMEESTER LEENDERT DE LANGE TREEDT OP!
Al in zijn eerste week als burgemeester trad onze nieuwe burgemeester Leendert de Lange 
op tegen de overlast die de krakers van IVICKE veroorzaakten. Een grote logeerpartij van 
actievoerders veroorzaakte veel onrust en drukte. Burgemeester de Lange nam onmiddellijk 
maatregelen om de onrust weg te nemen. Daarmee gaf de nieuwe burgemeester zijn visite-
kaartje af. 

Inmiddels had het dagelijks bestuur van De Vrienden van Wassenaar een kennismakingsge-
sprek met de heer De Lange. Onderwerpen als burgerparticipatie (De Lange: “daar ben ik erg 
vóór”), verkeersoverlast (De Lange: “ja, daar moet echt wat gebeuren”) en Valkenburg (De 
Lange: “ik ben voor een actieve rol van Wassenaar”) werden besproken. 

De Vrienden hebben de burgemeester uitgenodigd om te komen spreken over zijn indruk-
ken en ervaringen tot nu toe: “mijn eerste 100 dagen”. Burgemeester de Lange wil graag met 
de inwoners in gesprek gaan. De bijeenkomst is daarvoor een mooie gelegenheid.
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NAJAARSBIJEENKOMST MET  
BURGEMEESTER, WETHOUDER EN  
ACTIEVE INWONERS OP 7 NOVEMBER 
Op 7 november organiseren De Vrienden van Wassenaar een 
najaarsbijeenkomst in De Warenar. Na de geslaagde en zeer 
goed bezochte bijeenkomst “wethouders aan het woord” 
november 2018, organiseren De Vrienden een vervolg. 

Wij zijn nieuwsgierig naar de eerste indrukken van onze 
nieuwe burgemeester Leendert de Lange. Hij vertelt over 
zijn eerste 100 dagen.

Over de verkeersoverlast maken veel Wassenaarders zich 
zorgen. Het sluipverkeer lijkt niet te stoppen. Er zijn meerdere 
initiatieven, maar de gemeente heeft het voortouw in de 
zoektocht naar oplossingen. 

Mantelzorg, vrijwilligerswerk en de bestrijding van eenzaam-
heid zijn ook in Wassenaar belangrijke onderwerpen. Gelukkig 
zijn er mensen, zoals de medewerkers van de Vrijwilligerscen-
trale die zich daarvoor inzetten. 

Deze mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de 
Wassenaarse zaak zullen hun visie geven en hun aanpak 
toelichten:  

•  Wethouder Caroline Klaver spreekt over de aanpak van het 
sluipverkeer, 

•  Ellen Waasdorp van de Vrijwilligers Centrale spreekt over 
haar inzet om vraag en aanbod voor vrijwilligerswerk bij 
elkaar te brengen,

Er zal ruim gelegenheid zijn om vragen te stellen.

GEMEENTE MOET EIKENPROCESSIERUPS 
PREVENTIEF BESTRIJDEN
Ook in Wassenaar was er deze zomer overlast van de eikenpro-
cessierups. De gemeente heeft – na klachten uit meerdere 
buurten - dicht bij scholen, winkelcentra en andere plaatsen 
waar mensen zich verzamelen nesten laten verwijderen en 
besmette bomen met linten gemerkt. 

Inwoners vrezen dat dit op den duur niet voldoende is. In 
andere gemeenten bleek dat ondanks eerdere opruimakties de 
overlast dit jaar weer groter was dan vorig jaar. Inmiddels 
hebben sommige gemeenten goede ervaringen met preven-
tieve maatregelen. 

De Vrienden hebben het gemeentebestuur een brief gestuurd 
waarin zij er op aandringt dat ook in Wassenaar preventieve 
maatregelen worden genomen en inwoners bij wie nesten zijn 
aangetroffen actief worden ondersteund bij het verwijderen 
daarvan. Wij vinden dat de eikenprocessierups beschouwd 
moet worden als een risico voor de volksgezondheid waarte-
gen ferm moet worden opgetreden. De brief is te lezen op 
onze website: www.vriendenvanwassenaar.nl

SLUIPVERKEER BESTRIJDEN:  
SAMEN STERK! 
De vereniging Vrienden van Wassenaar, de werkgroep KeerVer-
keer en de Wassenaarse Ondernemersvereniging hebben 
afgesproken samen te gaan strijden tegen de verkeersoverlast.

Doel van de samenwerking is om oplossingen te vinden die 
ècht helpen. Geen “waterbedoplossingen” die de ene partij wel 
helpen maar de andere niet, geen maatregelen die maar 
tijdelijk helpen. Nee, structurele maatregelen waar èn bewo-
ners èn bedrijven wat aan hebben. Dat is wat er moet komen. 
Niet gemakkelijk natuurlijk maar het is nu of nooit. Niet eerder 
was de overlast zo groot. Willen we de leefbaarheid van 
Wassenaar behouden, dan moet er echt wat gebeuren. Wij 
willen geen voorstad van Den Haag worden waar alleen maar 
verkeer doorheen raast. 

De Vrienden hebben in een gesprek met wethouder Klaver 
aangedrongen op meer voorlichting naar de inwoners (“waar 
is de gemeente mee bezig? Is er vooruitgang?”).  Ook hebben 
de Vrienden - evenals KeerVerkeer – hulp en ondersteuning 
aangeboden bij het ontwikkelen van het nieuwe verkeersbe-
leid. 

Wethouder Klaver zal op 7 november tijdens de Najaarsbijeen-
komst van De Vrienden haar aanpak toelichten.
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KLIMAATTAFELS STEEDS BETER GEDEKT. 
Na een moeizame start gaat het inmiddels de goede kant op 
met de klimaattafels in Wassenaar. Lag er in aanvang niets op 
tafel en leek het alsof de gemeente vooral bezig was de bal bij 
huiseigenaren te leggen, inmiddels wordt er gepraat over 
concrete acties waar mensen echt mee uit de voeten kunnen. 
Kortom: de tafel wordt steeds beter gedekt.  Zodoende is de 
laatste bijeenkomst op 24 september goed bezocht en goed 
verlopen. Vanuit de vereniging dragen we actief bij aan de 
ontwikkeling van de klimaataanpak voor ons dorp. Binnenkort 
zullen we daarover meer melden

NIEUWE TOEKOMST VOOR BRONOVO?
Op initiatief van de Vrienden van Wassenaar en in samenwer-
king met Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en de gemeen-
te Wassenaar is op 28 maart jl. een goed bezochte informatie 
avond gehouden in de Warenar waar de voorzitter van de Raad 
van Bestuur van HMC, de heer Paul Doop, de plannen uiteen-
zette voor de veranderingen in de organisatie en werkwijze 
van het HMC die uiteindelijk zullen leiden tot een sluiting van 
HMC Bronvo.

Een deel van die plannen is inmiddels gerealiseerd. Sinds 2 juli 
jl.  is de medische zorgverlening in Bronovo wezenlijk veran-
derd: de spoedeisende hulp  en de afdeling verloskunde zijn  
gesloten en overgenomen door de locatie HMC Westeinde. 
Alleen planbare poliklinische zorg, met eventueel korte 
opnames,  wordt nog  geleverd. In het weekend is het zieken-
huis gesloten.

Op 24 januari 2019 meldde het HMC dat de locatie  Bronovo 
uiterlijk in 2024 wordt gesloten en dat het gebouw dan wordt 
gesloopt.

Er is een Comité Park Bronovo opgericht waarin ook de 
voorzitter van de Stichting Vrienden van Bronovo zitting heeft. 
Het Comité wil de medische zorgfunctie behouden door op 
het terrein een geavanceerd poliklinisch en diagnostisch 
zorgcentrum te bouwen en het terrein een parkachtig karakter 
te geven waarin plaats is voor een aantal appartement gebou-
wen. Het Comité voert intensief overleg met het HMC en de 
gemeente Den Haag.

De  voorzitter van het Comité is luitenant-generaal-vlieger b.d. 
Bernhard Droste. Hij zal  op 15 oktober dit plan nader toelich-
ten aan Wassenaarse (para)medische zorgverleners en de 
leden van ons Algemeen Bestuur (voornamelijk voorzitters van 
buurtverenigingen ). In een latere fase komt er een voorlich-
tingsavond voor alle leden en overige belangstellenden.

CULTUURHISTORIE IN WASSENAAR:  
IS HET TE RUSTIG?
De Vrienden hebben er – met veel anderen – bij de gemeente 
voor gepleit om de Paauw als openbaar gebouw te behouden. 
We zijn verheugd dat dit nu ook de visie is van het college van 
BenW en we hopen dat de gemeenteraad daarmee akkoord 
gaat. Ook de herinrichting van de landgoederen die onder het 
vorige college is gestart, levert mooie resultaten. En, zo bleek 
weer bij de uitreiking van de Wassenaarse Monumentenprijs, 
ook particulier initiatief levert mooie resultaten op waar heel 
het dorp van kan genieten. Helaas gaat het niet overal zo goed. 
De bezetting van IVICKE is een extreem voorbeeld van mis-
bruik van cultureel erfgoed. Eindelijk maakt de gemeenteraad 
zich daar nu druk over. Laten we hopen dat het goed komt. 

Helaas moeten we vaststellen dat de late reactie symptoma-
tisch is voor het gebrek aan belangstelling bij het gemeente-
bestuur voor de bescherming van ons cultureel erfgoed.  In de 
Struktuurnota die onder de vorige raad is vastgesteld staan 
uitstekende uitgangspunten, maar in de praktijk krijgen die 
weinig vervolg. De Vrienden hebben er bij de wethouder  in 
juni jl. aangedrongen om de Klankbordgroep Cultureel 
Erfgoed ( KBG ) waarin inwoners, De Vrienden en andere 
maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd, weer 
bijeen te roepen om een aantal dringende zaken te bespreken, 
Blijkens een recente brief aan de KBG zal de wethouder in de 
loop van dit najaar een bijeenkomst bijeen roepen. 
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