Kerst Nieuwsflits 2018
De Vereniging brengt deze Nieuwsflits uit om u allen Prettige Kerstdagen te wensen en een
Vriendelijk begin van het Nieuwe Jaar! Op de valreep van 2018 brengt zij u het allerlaatste
nieuws.

Druk bezochte Wethoudersavond op 19 november
De leden die er niet bij konden zijn, hebben wat gemist. Maar met een verslag en foto’s in de
Wassenaarse Krant en wethouders die zelf enthousiast waren over dit “contact moment” met
de inwoners van Wassenaar, was deze avond geslaagd. Nadat iedere wethouder zijn eigen
portefeuille en plannen voor de komende jaren had toegelicht, kwamen er volop vragen uit de
zaal. Na afloop van het plenaire deel, kon men ook nog individueel spreken met de
wethouders. Deze formule bleek bij ieder in goede aarde te vallen en vandaar dat het
Dagelijks Bestuur zich beraadt op een vervolg voor het komende jaar.

Kandidaat Bestuurslid Dagelijks Bestuur
Tijdens onze Wethoudersavond deelde waarnemend voorzitter Bart van Leeuwen de zaal
mede dat wij Jacob Jan Bakker bereid hebben gevonden het Dagelijks Bestuur te versterken.
Als kandidaat-bestuurslid zal hij actief gaan meedraaien waarna zijn benoeming tijdens de
ALV volgend voorjaar zal worden behandeld.

Behoud van Groen en Cultureel Erfgoed
In de vorige Nieuwsbrief schreven wij over het behoud van ons Groen en Cultureel Erfgoed
in verband met de nieuwbouwplannen van de Stichting Nationale Dierenzorg aan de Zijdeweg
(waar de plastic koeien in de boomgaard staan). Gaarne brengen wij u nu op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen. Zoals in de eerdere Nieuwsbrief reeds werd gemeld, gaf de Gemeente
een bouwvergunning af die in strijd is met het lokale Bestemmingsplan. De Vrienden hebben
daar bezwaar tegen gemaakt omdat het een aantasting betekent van de cultuurhistorische
waarde van het gebied en het landelijke karakter daarvan. Dit bezwaar werd weliswaar
gegrond verklaard door de Bezwaarschriftencommissie, maar weerhield de Gemeente er niet
van om op basis van juridische gronden de vergunning toch in stand te houden, hetgeen de
Vrienden zeer betreuren. De Vrienden zijn nog steeds in gesprek met de Gemeente en
betrokken partijen en hopen door overleg te kunnen komen tot een goede afloop met
constructieve oplossingen. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de verdere
ontwikkelingen.
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Jubileumboeken
Hoewel velen onder u reeds ons mooie Jubileumboek in huis hebben, willen wij ieder die dit
nog niet heeft gekregen een laatste maal vragen om contact op te nemen om een exemplaar op
te halen bij Secretaris Saskia Ettema-Walkate.
Mail naar: info@vriendenvanwassenaar.nl om een afspraak te maken. In voorkomende
gevallen kan het Jubileumboek aan huis gebracht worden.
Een aanrader voor de Kerstdagen: het Vriendenboek lezen bij een knisperend haardvuur!
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