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WASSENAAR IN BEWEGING? 
 
Beste Vrienden van Wassenaar, 

Een deel van Wassenaar kwam op 7 november zeker in beweging. 
Ruim 140 mensen bezochten de najaarsbijeenkomst van De Vrienden 
in de Warenar. De heer Sirre, de gastvrije manager van de Warenar, 
zorgde voor extra stoelen maar dat kon niet voorkomen dat sommi-
gen moesten staan om de lezingen aan te horen. In deze nieuwsbrief 
leest u meer over het verloop van de avond.

Nog meer mensen kwamen dit voorjaar in beweging toen bekend 
werd dat BRONOVO gaat sluiten. De Warenar zat vol en de toen-
malige voorzitter van de raad van bestuur van het Haags Medisch 
Centrum, Paul Doop moest vele vragen beantwoorden. Inmiddels 
heeft het dagelijks bestuur van De Vrienden voor de leden van het Al-
gemeen Bestuur (voorzitters van de buurtverenigingen) een bijeen-
komst georganiseerd met de Wassenaarse huisartsen, de directies 
van onze zorginstellingen en de initiatiefnemers van Park BRONOVO 
om te horen hoe zij denken over de toekomst van de gezondheids-
zorg in Wassenaar. Ook hierover leest u meer in deze nieuwsflits.

Wassenaar staat stil. Zo had de titel van deze nieuwsbrief ook kunnen luiden. In drie weekenden in oktober en november liep 
het verkeer in heel Wassenaar vast door de afsluiting van de N44. Zo werden nog meer inwoners geconfronteerd met stil-
staand en vastlopend verkeer in ons dorp dan normaal al het geval is. Deze herfst zijn de files op de A44 en in ons dorp langer 
dan ooit. Een snelle oplossing is niet in zicht. De Vrienden willen een burgerplatform oprichten dat de gemeente met raad 
en daad ter zijde staat. Niet tégen de gemeente maar mèt de gemeente werken aan oplossingen! In deze nieuwsflits leest u 
daar meer over.

Bij de behandeling van de begroting 2020 maakten De Vrienden gebruik van het spreekrecht in de gemeenteraad om hun 
zorgen te uiten over de begroting. Wij vinden dat Wassenaar de inwoners meer en beter inzicht moet geven hoe het dorp er 
financieel voor staat. Sommige politieke partijen roepen al jaren dat het vreselijk mis gaat, anderen zeggen juist dat Wasse-
naar er juist heel goed voor staat. Wassenaar wil miljoenen euro’s investeren, o.a. in een nieuwe sporthal (prima!) maar de OZB 
gaat per 2022 met 10% omhoog. Is dat nodig om de lasten van investeringen of tekorten op de jeugdzorg te compenseren of 
is er iets anders aan de hand? De Vrienden bepleiten meer uitleg en transparantie zodat wij als inwoners zelf kunnen beoor-
delen wie van onze gekozen politici er gelijk heeft en welke keuzes er gemaakt worden.  

Graag wens ik u allen heel plezierige kerstdagen en een mooie jaarwisseling en hopelijk zie ik u in nog grotere getale bij de 
bijeenkomsten van De Vrienden in 2020!

Namens De Vrienden van Wassenaar 
Jacob Jan Bakker, voorzitter 
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NAJAARSBIJEENKOMST VAN DE VRIENDEN VAN WASSENAAR 
“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.”  Met deze zin begon burgemeester 
Leendert de Lange op 7 november zijn toespraak voor de Vrienden van Wassenaar. De burgemeester vertelde dat hij blij is dat 
met zijn benoeming de discussie over de zelfstandigheid voorlopig van de baan is. “Bij de provincie is er vertrouwen dat Wasse-
naar haar zaken zelf op orde krijgt en op orde kan houden. Daarom ben ik nu voor 6 jaar benoemd. Nu komt het er op aan dat wij 
dat vertrouwen niet beschamen. Er zijn genoeg uitdagingen. Daarom maakt dit college een programma voor Wassenaar 2030. 
Daarmee geven we aan wat de komende jaren belangrijk is samengevat als: Veilig, Groen en Internationaal. 

Burgemeester De Lange benadrukte dat hij daar graag de 
inwoners heel nadrukkelijk bij wil betrekken of nog beter 
gezegd: waarin de inwoners een belangrijke stem hebben. “Het 
besluit over de zaken die we aanpakken ligt uiteindelijk bij de 
gemeenteraad, maar daarvóór kunnen de inwoners veel 
invloed hebben op de voorstellen die de raad bereiken. Daar 
willen we naar toe”. Daarnaast benadrukte burgmeester De 
Lange dat het dorp niet zonder de inzet van inwoners kan in 
de mantelzorg, het vrijwilligerswerk enzovoorts. 

Een mooi voorbeeld gaven de vertegenwoordigers van de 
Wassenaarse Vrijwilligers Centrale, de dames De la Rambelje en 
Waasdorp. Zij presen teerden samen de nieuwe website 
WassenaarDoet.nl.

WassenaarDoet.nl verbindt Wassenaarders, is dé website waar 
inwoners elkaar kunnen vinden voor zowel praktische als 
sociale onbetaalde hulp. Wie iets voor een ander wil doen of 
wie behoefte heeft aan praktische hulp, een gezamenlijke 
wandeling of wat dies meer zij: de website WassenaarDoet.nl 
verbindt dorpsgenoten die elkaar anders niet zouden vinden 
en veel voor elkaar kunnen betekenen. Alle Wassenaarders, 
jong en oud, kunnen een oproep plaatsen of op een oproep 
reageren. Een prachtig initiatief!

Tenslotte sprak de wethouder voor verkeer, mevrouw Klaver. 
Haar toespraak leverde bij het publiek gemengde gevoelens 
op. Waar veel mensen hoopten te horen welke concrete 
maatregelen zouden worden genomen om de overlast door 
sluipverkeer te beperken, daar moest de wethouder hen 
zeggen dat er bìnnen het dorp geen afdoende oplossingen te 
vinden zijn (“dat hebben we al 20 jaar geprobeerd”) en dat wij 
de omliggende gemeenten en de provincie nodig hebben 
voor een aanpak die wèl werkt. “Ik heb inmiddels met meerde-
re gemeenten gesproken om steun te vinden voor een 
regionale aanpak”. 

Dat dit een zaak is van lange adem was wel duidelijk. De 
wethouder wil eerst goed onderzoek laten doen waar de 
knelpunten zich precies bevinden en waar die knelpunten 
door worden veroorzaakt, o.a. door de herkomst van de 
voertuigen te meten op basis van nummerplaat herkenning. 
Zij riep de aanwezigen op om op de meegebrachte plattegron-
den van Wassenaar aan te geven waar het onderzoek zich op 
zou moeten richten. Daar werd nadien volop gebruik van 
gemaakt. Zo gaf de gemeente direct handen en voeten aan de 
oproep van de burgemeester om mee te doen in Wassenaar.   
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WASSENAAR IN BEWEGING MAAR NU 
NOG NIET? 
Het verkeer blijft ook in 2020 het belangrijkste onderwerp 
voor De Vrienden. Hiervóór hebt u al kunnen lezen dat er 
volgens de gemeente nog geen afdoende oplossingen in 
zicht zijn. De Vrienden leggen zich daar niet bij neer, want 
jaren wachten op een tunnel lijkt ons geen goede zaak. 
Daarom heeft het dagelijks bestuur op 2 december weer 
met wethouder Klaver, de burgemeester en één van de 
ambtenaren overlegd over de aanpak. 

De Vrienden hebben aangegeven dat zij de gemeente willen 
steunen om buurgemeenten, de provincie en het regiobestuur 
(RMDH) méé te krijgen in een regionale oplossing. Ook willen 
we meedenken over het verkeersonderzoek dat in 2020 wordt 
uitgevoerd. Tegelijk zouden er toch maatregel getroffen 
moeten worden om het sluipverkeer aan te pakken, al was het 
maar in de vorm van tijdelijke experimenten. “Als je niets 
probeert, dan komt er nooit een oplossing”. 

De gemeente staat een gestructureerde aanpak voor op basis 
van cijfers en metingen. We hopen dat we elkaar uiteindelijk 
kunnen vinden. Eén van de voorstellen is om een burgerplat-
form op te richten waarin alle betrokken partijen deelnemen, 
van de werkgroep KeerVerkeer tot de Wassenaarse onderne-
mers-verenigingen en de buurtverenigingen. Doel is om via 
het platform mee te denken en mee te sturen op het onder-
zoek, op eventuele experimenten en op de contacten en 
ontwikkelingen in de regio. Of dit gaat lukken moet nog 
blijken, maar De Vrienden zullen daar vol voor gaan in 2020! 

TOT SLOT.  
Afgelopen zomer stuurden De Vrienden een brief naar de 
gemeente over de EIKENPROCESSIERUPS. Zij vroegen de 
gemeente om voor 2020 preventieve maatregelen te nemen 
en duidelijkheid te geven richting de inwoners over de aanpak. 
Inmiddels blijken andere gemeenten maatregelen te treffen 
maar uit Wassenaar komt nog geen geluid. De Vrienden 
hebben de gemeente inmiddels herinnerd aan de brief en 
nogmaals gevraagd om een reactie. Zodra er antwoord is laten 
wij u dat weten.     

BRONOVO GAAT ÈCHT DICHT, MAAR 
GEZONDHEIDSCENTRUM WASSENAAR 
BLIJJFT BESTAAN EN KRIJGT EEN  
BREDERE TAAK.
Het Haags Medische Centrum (HMC) heeft inmiddels de 
bevolkingsraadpleging over de voorgenomen sluiting van 
BRONOVO afgerond. In het eindverslag schrijft zij: “Om de 
zorg goed en betaalbaar te houden, ziet de zorg er in de 
toekomst anders uit. Meer in de wijken. Meer bij de 
mensen thuis. Met meer gebruik van e-health-toepassin-
gen. Met meer aandacht voor preventie. Met meer verbin-
ding tussen gezondheidszorg en welzijn. En met minder 
ziekenhuiszorg. Want dat is beter voor de patiënt én het 
houdt de zorg betaalbaar”. 

Over het Gezondheidscentrum Wassenaar schrijft het HMC: 
HMC biedt (in de toekomst) Poliklinische zorg van HMC op de 
volgende gebieden: Reumatologie, Cardiologie, Kindergenees-
kunde, Interne Geneeskunde, Neurologie, Diabetesverpleeg-
kundige, Verloskunde, KNO, Gynaecologie, Urologie, Orthope-
die & Plastische Chirurgie. Daarnaast blijft het Prikpunt (bv. 
bloed en urine) bestaan en kunnen de patiënten er terecht 
voor röntgen foto’s en echografie (radiologisch onderzoek).”

Of met dit resultaat de zorgen van veel Wassenaarders over de 
spoedeisende hulp, de bereikbaarheid van het Westeinde 
ziekenhuis en de aanrijtijden van ambulances worden opge-
lost, moet nog blijken. Om meer te weten te komen over de 
plannen van de initiatiefnemers van Park BRONOVO en de Was-
senaarse huisartsen organiseerden De Vrienden op 15 oktober 
een bijeenkomst voor het Algemeen Bestuur waarin de 
voorzitters van de buurtverenigingen en van enkele andere 
maatschappelijke organisatie zitting in hebben.

Daar werd duidelijk dat de plannen voor het terrein van 
BRONOVO vooral betrekking hebben op woningbouw en een 
nieuw gezondheidscentrum , waar – net als in het Gezond-
heidscentrum Wassenaar naast reguliere huisartsenzorg ook 
specialistische zorg geboden zou kunnen worden. Deze 
plannen staan nog in de kinderschoenen. 

Vanuit de Wassenaarse huisartsen werd aangegeven dat zij 
graag verder willen werken aan de uitbouw van het Gezond-
heidscentrum, maar dat zij kampen met ruimte gebrek. 
Allereerst zoeken zij daarvoor een oplossing. Op de website 
van De Vrienden (vriendenvanwassenaar.nl) vindt u het 
complete eindverslag van het HMC.

De Vrienden hebben de indruk dat nog moet blijken dat met 
deze ontwikkelingen de zorgen over de bereikbaarheid en de 
aanrijtijd van de ambulances worden weggenomen. Wij 
houden de vinger aan de pols en wij zullen niet aarzelen om 
hier in 2020 weer aandacht voor te vragen.


