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Een inwoner van Wassenaar: “Ik heb niks met verkeer, ik heb 
niet eens een auto, maar ik steun het werk van de Vrienden 
want ik vind het belangrijk wat zij doen”.

“Verkeer” was de afgelopen tijd één van de onderwerpen 
waar leden van De Vrienden uit verschillende wijken samen 
en in goed overleg met KeerVerkeer en de Wassenaarse On-
dernemers zich druk over maakten. In een door de gemeente 
ingestelde klankbordgroep mochten zij meedenken. Helaas 
(nog) niet met een goed resultaat. De Vrienden zetten zich in 
voor Verkeer omdat de drukte heel veel mensen stoort. Maar 
niet iedereen dus, zo blijkt uit bovenstaand citaat. 

Gelukkig (?) zijn er nog veel meer onderwerpen waar Was-
senaarders zich druk over maken. Actieve Wassenaarders die 
niet te beroerd zijn om zelf zo nodig een actiegroep op te 
richten. De nieuwste heet Hart voor Meijendel. Deze actie-
groep wil dat DUNEA zich weer gaat concentreren op haar 
kerntaken: drinkwaterbereiding en natuurbeheer. Sinds de 
Corona-pandemie lijkt het bezoekersaantal in Meijendel erg 
toegenomen. Met overlast voor de omwonenden zoals die 
in De Kieviet en extra druk op de natuur. Mooi dat er mensen 
zijn die DUNEA vanaf de zijlijn willen bijsturen. De Vrienden 
zijn vertegenwoordigd in de Belangenraad die DUNEA advi-
seert over het beheer van Meijendel. Net als met KeerVerkeer 
zullen wij ook met deze nieuwe actiegroep onze activitei-
ten afstemmen, want samen sta je nu eenmaal sterker dan 
alleen: SAMEN voor Wassenaar!

In deze nieuwsbrief leest u over de onderwerpen waarvoor 
De Vrienden zich momenteel inzetten. Het zijn er nogal veel, 
maar de omstandigheden vragen er om. Veel inwoners zijn 
ontevreden over ontwikkelingen in en rond ons dorp en over 
het gebrek aan resultaat van hoor en wederhoor. Voor zover 
dat wordt toegepast. 

De gemeente doet zeker haar best om burgerparticipatie 
een volwaardige plek te geven in het besturen van de ge-
meente. Zij heeft er zelfs een verordening voor vastgesteld. 

Voor bijvoorbeeld de energietransitie (klimaattafels), de toe-

komst van De Warenar, het verminderen van het sluipverkeer 
en het toekomstig gebruik van de gemeentewerf zijn klank-
bordgroepen ingesteld. In meerdere bijeenkomsten worden 
onze inwoners uitgenodigd om mee te denken, ideeën aan te 
dragen en commentaar te leveren. Helaas zijn de resultaten 
tot nu toe mager. Te vaak verdwijnen goede suggesties in de 
prullenbak. “Het model kan hier geen rekening mee houden” 
of: De regels laten dit niet toe” of andere dooddoeners. 

Daarnaast zijn er ook onderwerpen die helemaal uit het zicht 
blijven, zoals Valkenhorst waar de gemeente achter gesloten 
deuren overleg voert. Dat is niet best, want de ontwikkelin-
gen aan onze noordgrens zullen grote invloed krijgen op de 
leefbaarheid van ons dorp. Hetzelfde geldt voor de zuidkant: 
komt Den Haag onze kant op? De eerste stap lijkt gezet nu in 
de Haagse gemeenteraad wordt gesproken over annexatie 
van het ANWB terrein. Eerdere annexatiepogingen zijn afge-
wimpeld. Gaat dat nu weer gebeuren? Het zou ook financieel 
voor onze gemeente een aderlating betekenen.

Voor ons als vereniging ligt er een grote uitdaging om met 
het gemeentebestuur te blijven zoeken naar een aanpak met 
betere resultaten, resultaten die het draagvlak voor maatre-
gelen groter maken in plaats van kleiner. 

Gelukkig zijn er ook lichtpunten zoals het besluit - na veel druk 
uit de burgerij – om geen gebouw naast De Paauw te zetten, 
de toezegging van de Raad en de wethouder om met een 
goed zonnepanelenbeleid te komen zodat inwoners beter 
weten wat kan en wat niet en het initiatief van o.a. de stichting 
Beheer Warenar en de parochie om met externe financiering 
een oplossing te zoeken zodat het theater kan blijven bestaan 
en de dorpshuisfunctie van De Warenar kan worden versterkt. 

U leest er meer over in deze nieuwsbrief.

Graag wens ik u namens De Vrienden een mooie, Corona-
vrije, zomer toe.

Namens De Vrienden van Wassenaar  
Jacob Jan Bakker, voorzitter 
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ZONNEPANELEN EN CULTUREEL ERFGOED
De Vrienden zijn warm voorstander van een verantwoorde 
energietransitie en hebben vanaf het begin actief deelge-
nomen aan de klimaattafel die door het gemeentebestuur 
is geïnitieerd. Het plaatsen van zonnepanelen op daken 
van woningen en andere panden speelt een belangrijke rol 
in de energietransitie.

Echter, niet alle daken zijn geschikt voor zonnepanelen, soms 
vanwege technische redenen , soms vanwege de ernstige 
verstoring van het visuele beeld. Zoals in vorige Nieuwsbrieven 
gemeld, hebben De Vrienden in mei 2020 bij het gemeentebe-
stuur aangedrongen op het ontwikkelen van een specifiek 
beleidsdocument ter bescherming van ons rijke cultureel 
erfgoed. Het huidige handboek welstand schiet in dit opzicht 
tekort. De Klankbordgroep Cultureel Erfgoed, waarin De 
Vrienden zijn vertegenwoordigd, heeft op 19 april jl. in een 

digitale sessie met wethouder K. Wassenaar een eerste concept 
van dit beleidsdocument besproken. De basis hiervoor is een 
richtlijn die in augustus 2020 is gepubliceerd door de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed.

De Vrienden hebben de verstrekking van vergunningen voor 
het plaatsen van zonnepanelen sinds medio mei 2020 gemoni-
tord. Sindsdien zijn er 21 vergunningen afgegeven, wat geleid 
heeft tot ten minste 6 plaatsingen die optisch zeer storend zijn. 
Verwacht wordt dat de nieuwe beleidsnota dergelijke situaties 
in de toekomst zal voorkómen.

Indien het plaatsen van zonnepanelen niet mogelijk of 
ongewenst is, kan men zich aansluiten bij de Wassenaarse 
Energie Coöperatie (WEC) en zo een bijdrage leveren aan het 
opwekken van groene stroom. 

DE PAAUW ALS VOLWAARDIG  
BESTUURSCENTRUM 
Op 18 mei jl. heeft de Gemeenteraad het voorstel over de 
“richtinggevende uitspraken volwaardig bestuurscentrum 
de Paauw” goedgekeurd met twee wijzigingen. De eerste 
betreft de inpandige kleinschalige horeca die niet gereali-
seerd zou worden, maar die nu wel onderdeel van het plan 
uitmaakt. En een tweede wijziging die meer aandacht 
vraagt m.b.t. de toegankelijkheid van het gebouw voor 
gehandicapten.

Zoals de plannen er nu uitzien zal de Paauw na interne renova-
tie en bouwkundige aanpassingen in gebruik worden geno-
men als volwaardig bestuurscentrum waarin de Raad, het 
College, de Griffie en de beleidsambtenaren gehuisvest 
worden. Er is geen aanbouw gepland. Een beperkt aantal 
ambtenaren krijgt een vaste werkplek; de overigen moeten 
werkplekken gaan delen. De ervaring met thuiswerken, die in 

de Corona periode is opgedaan wordt benut. De baliefunctie 
zal elders centraal in het dorp gevestigd worden en uitvoeren-
de ambtenaren zullen ook buiten de Paauw werkplekken 
krijgen.

Voor de huisvesting van het archief en andere gebruikers, zoals 
de schooladviesdienst en het bandweermuseum, worden 
andere locaties gezocht. B & W zullen gevolg geven aan een 
breed ondersteunde motie (ingediend door Hart van Wasse-
naar) om t.z.t. actief en voortvarend de ambtenaren en de 
bezoekers aan te moedigen om lopend of met de fiets naar de 
Paauw te komen, zodat er zo min mogelijk autobewegingen 
zullen zijn. 

Een delegatie zal worden samengesteld die de Raad als 
gebruiker van het pand kan vertegenwoordigen in het overleg 
m.b.t. het definitieve huisvestingsplan.



www.vriendenvanwassenaar.nl • info@vriendenvanwassenaar.nl • Postbus 2097, 2240 CB Wassenaar www.vriendenvanwassenaar.nl • info@vriendenvanwassenaar.nl • Postbus 2097, 2240 CB Wassenaar

ANWB LOCATIE
In de vergadering van de Gemeenteraad van 18 mei jl. lag 
de tweede startnotitie m.b.t. de gedeeltelijke transforma-
tie van de ANWB kantoren ter besluitvorming voor. Tijdens 
de voorafgaande behandeling van dit dossier in de Com-
missievergadering konden de omwonenden inspreken. Uit 
die inspraak bleek dat de omwonenden zeer teleurgesteld 
waren in het verloop van de participatie-bijeenkomsten (4 
met een 5de als afsluiting).Verschillende Raadsleden 
kwamen hierop terug en sommigen wilden een hervatting 
van die bijeenkomsten. Wethouder K. Wassenaar wilde hier 
niet van weten en stelde dat in het volgende traject in 
openbare vergaderingen voor de omwonenden gelegen-
heid is om hun visie te geven op de drie verschillende 
ontwerpen die drie architecten gaan maken.   

Volgens de wethouder is aan de wensen van de omwonenden 
tegemoet gekomen door het aantal woningen te verminderen 
van 500 naar 400-425 en door de BVO (bruto vloer oppervlak) 
te verminderen van 60.000 naar 54.000 m2 en door de woonto-
ren van max.47m hoogte te verplaatsen van de rand van het 
terrein naar het midden. Ook heeft de wethouder het verzoek 
om sociale koopwoningen genoteerd en gaat op verzoek van 
enkele Raadsleden onderzoeken of woningbouwcorporaties 

geïnteresseerd zijn om die te realiseren. Het voorstel om deze 
tweede startnotitie aan te nemen werd met 3 stemmen tegen 
aangenomen, nadat twee amendementen en een motie waren 
verworpen.

De omwonenden willen een maximale bouwhoogte die lager 
is dan de hoogte van het oudste ANWB gebouw dat Rijksmo-
nument is. Aan de kant van Park Clingendael en aan de kant 
van de Alkemadelaan een bouwhoogte van max. 25 meter, 
maximaal 200-300 woningen en een BVO dat kleiner is dan het 
huidige van 51.000 m2. In een enquête heeft 82% aangegeven 
dat er moet worden aangestuurd op een grenscorrectie. Naar 
verwachting zullen de omwonenden alle juridische middelen 
benutten om hun wensen te realiseren.

De Vrienden blijven dit dossier nauwlettend volgen omdat er 
voor  Wassenaar veel op het spel staat: de kans om een groot 
aantal woningen te realiseren (waarvan 25 % sociale woning-
bouw) en de jaarlijks terugkerende WOZ-gelden. Uiteraard 
staat er voor de omwonende Hagenaars ook veel op het spel. 
De Vrienden hebben oog voor hun belangen die in goede 
handen zijn bij de Wijkvereniging Benoordenhout, waarmee 
De Vrienden goed contact hebben.

BRONOVO
In de Nieuwsflits nr. 2 van februari 2021 hebben we ruim 
aandacht besteed aan de zorgvisie die door de Wijkvereni-
ging Benoordenhout is ontwikkeld en die door De Vrien-
den wordt ondersteund. De kern daarvan is dat Bronovo 
de basis-medische problemen blijft opvangen om zo 
HMC-Westeinde de gelegenheid te geven een top zieken-
huis te zijn voor moeilijke en gecompliceerde medische 
zorg. 

De Stichting Houd Bronovo Open wil om dezelfde reden 
Bronovo als algemeen ziekenhuis continueren en staat in nauw 
contact met de heer Chris Oomen die op 25 maart jl. een bod 
van € 30 miljoen heeft gedaan om het te verwerven en 
vervolgens het eigendom in een stichting onder te brengen. ( 
“Sommige mensen laten een museum na, ik wil een ziekenhuis 
nalaten”, aldus Oomen). Helaas heeft de HMC-directie het bod 
niet geaccepteerd met het argument dat pas begin 2022 hun 
strategievisie gereed is.

Op verzoek van de Stichting Houd Bronovo Open hebben De 
Vrienden op 19 april jl. het College van B & W van Wassenaar in 
een brief gevraagd om in overleg te treden met de directie van 
het HMC en het College van B & W van Den Haag om het 
belang van de inwoners van Wassenaar, de huisartsen en de 
zorginstellingen bij het openhouden van Bronovo als alge-
meen ziekenhuis met beperkte Spoed Eisende Hulp te bena-
drukken en te wijzen op de positieve initiatieven zoals die van 
de heer Oomen. Daarnaast verzoeken De Vrienden om een 

publieke steunbetuiging middels een publicatie in De Wasse-
naarse Krant.

Op 29 april jl. heeft de Wijkvereniging Benoordenhout een 
open brief gepubliceerd die gericht is aan  mevr. Kavita 
Parbhudayal, wethouder in Den Haag van Zorg, Jeugd en 
Volksgezondheid, waarin de bovengenoemde zorgvisie nader 
is uitgewerkt ( na te lezen op de website van de wijkvereni-
ging). Op 18 mei jl. heeft het bestuur van de wijkvereniging de 
brief besproken met de wethouder.



www.vriendenvanwassenaar.nl • info@vriendenvanwassenaar.nl • Postbus 2097, 2240 CB Wassenaar

KLANKBORDGROEP CULTUREEL ERFGOED
Op 19 april jl. heeft de Klankbordgroep Cultureel Erfgoed 
(KBG), die in 2009 is opgericht door de toenmalige wethou-
der cultureel erfgoed ter ondersteuning van zijn beleid en 
die bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties (zoals de Historische Vereniging Oud Wasse-
naar en De Vrienden) en deskundigen, een digitale bijeen-
komst gehad met wethouder K. Wassenaar, waarin de 
volgende onderwerpen werden besproken:

• Beleidsdocument voor het plaatsen van zonnepanelen (zie 
elders in deze Nieuwsbrief ).

• Kapvergunningstelsel. De 15 ontvangen zienswijzen worden 
ambtelijk behandeld en stuk voor stuk van commentaar 
voorzien. De KGB kreeg een presentatie van het rapport ” 
Bomen in zicht” dat door een deskundig bureau is gemaakt 
als handleiding voor de gemeente om het openbare bomen-
bestand optimaal te onderhouden en te behouden. Op 
verzoek van de wethouder hebben de KBG-leden commen-
taar geleverd op dit rapport. 

• Bespreking van de laatste ontwikkelingen van de Warenar en 
Raadhuis De Paauw (zie ook elders in deze Nieuwsbrief.

• Huize Ivicke. Deze zomer zullen de conserverende werk-
zaamheden aan het exterieur gereed komen. De kosten 
worden verhaald op de eigenaar en zijn gegarandeerd door 
de Provincie.

• Bescherming Dorpskern. De KBG heeft de wethouder een 
notitie gestuurd waarin wordt aangedrongen op betere 
bescherming van een aantal gespecificeerde panden met 
hoge cultuur-historische waarde. De wethouder geeft aan 
dat er in deze coalitieperiode geen budget beschikbaar is.

• Open Monumentendag. De Stichting Open Monumenten-
dag is ter ziele. Het bestuur van de Historische Vereniging 
Oud Wassenaar is bereid om voortaan de Open Monumen-
tendag te organiseren, mits een passende subsidie daarvoor 
ter beschikking komt. De wethouder heeft toegezegd om 
hiervoor zijn best te doen bij de nieuwe stichting Fonds 
Wassenaar, die de taak heeft om de subsidies van de ge-
meente te verdelen.

WARENAR
Dit belangrijke Cultuurgebouw wil het huidige gemeente-
bestuur afstoten voordat volgend jaar de gemeenteraads-
verkiezingen worden gehouden. Hiervoor en hierover zijn 
college, met de raadsopdracht in de binnenzak, in gesprek 
met het parochiebestuur Augustinus en Stichting Beheer 
Warenar om de juiste werkafspraken te maken. Deze 
afspraken zijn nodig om tot een ondertekende intentie-
overeenkomst te komen, die voldoet aan de wensen van 
het college en de twee andere genoemde partijen. 

De “nieuwe” wethouder Bloemendaal heeft de ambitie om in 
de laatste raadsvergadering vooraf aan het zomerreces de 
overeenkomst aan de raad te presenteren. Echter het parochie-

bestuur kan de op te stellen intentieovereenkomst, alleen na 
instemming van het Bisdom Rotterdam, ondertekenen. Dus 
gaat het om vier partijen die bepalen wat in de overeenkomst 
komt te staan. 

Want zoals onze voorzitter in zijn openingswoord al aangeeft, 
zijn dat Stichting Beheer Warenar en de parochie die via een 
externe financiering een oplossing zoeken en vinden waarmee 
het theater kan blijven bestaan en de dorpshuisfunctie van De 
Warenar kan worden versterkt. 

De Vrienden, samen met u, zullen de raadsagenda van 13 juli in 
de gaten houden!

GEMEENTE VERZAAKT BIJ DE  
RUIMTELIJKE ORDENING
Voor het Ammonslaantje wil de gemeente voor één perceel 
het bestemmingsplan wijzigen om de bouw van een 
woning mogelijk te maken. De Vrienden hebben voor de 
bespreking daarvan aan de gemeenteraad en het college 
gevraagd eerst een gebiedsvisie op te stellen voor het 
gebied Ammonslaantje-Maaldrift-Hoogeboomse-
weg-Oostdorperweg. 

Aansluitend dus op de plannen voor de Groene zone richting 
Katwijk. Daardoor zouden de bewoners en bedrijven in dat 

gebied veel beter weten waar zij aan toe zijn. Nu de gemeente 
voor één perceel een plan maakt weet niemand waar hij/zij 
aan toe is. Helaas heeft de gemeente ons voorstel niet overge-
nomen en het bestemmingsplan toch vastgesteld. Omwonen-
den hebben daarna bezwaar aangetekend. Inmiddels ligt het 
plan bij de rechter die in een voorlopige voorziening heeft 
besloten om de gemeente terug te fluiten. De rechter vindt het 
plan onvoldoende onderbouwd en zij gebruikt daarvoor 
dezelfde argumenten die de Vrienden eerder naar voren 
brachten. De Vrienden hopen dat de gemeente nu wel haar 
huiswerk maakt want op willekeur bij het toewijzen van bouw 
mogelijkheden zit niemand te wachten.
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VERKEER IN WASSENAAR; STAP VOOR 
STAP OP WEG NAAR OPLOSSINGEN?
Regelmatig hebben De Vrienden in hun publicaties mel-
ding gemaakt van de zgn. Werkgroep sessies waarin o.l.v. 
een Verkeersteam van gemeentewege gestudeerd wordt 
op mogelijke verkeersmaatregelen om de verkeersveilig-
heid in ons dorp te verbeteren en de doorstroming en 
leefbaarheid zeker te stellen. In werkgroepverband (met 
vertegenwoordigers van De Vrienden, Keer Verkeer, de 
Ondernemers, de Fietsersbond e.a. ) zijn in vele sessies 
zgn. oplossingsrichtingen de revue gepasseerd. Het Team 
benoemde “ Kansen “ die in de richting gaan van:

• verkeer evenwichtig verdelen over de Wassenaarse wegen;
• aanpassingen op de N44/RSW;
•  doorgaand verkeer van de Katwijkse kant (sluipverkeer) 

ontmoedigen;
• lokaal maatwerk toepassen op specifieke knelpunten
• verminderen van interne autoverplaatsingen (pak de fiets ! ) 

Deze denkrichtingen omvatten (mogelijk ) concrete maatrege-
len zoal , méér 30 km wegen, een afslag/oprit op de N44 bij 
Maaldrif , wegaanpassingen bij het Rozenplein, een doseerin-
stallatie op de N206, andere verkeerslicht-afstellingen bij de 
Lange Kerkdam, aanpassingen op de van Zuylen, herinrichting 
van de Jagerslaan etc. Allemaal denkrichtingen die nader 
uitgewerkt zullen worden, meldde de gemeente aan de 
werkgroep. 

Het voorgestelde pakket is op een afsluitende werkgroep-bij-
eenkomst op 29/04 besproken en riep nog heel veel vragen en 
reacties op. 

Want wat bleek? 
Van meerdere zijden vanuit de werkgroep-leden, werden zeer 
uiteenlopende standpunten ingenomen omtrent de mogelijke 
effectwerking van de voorgestelde maatregelen. 

Termen  als “waterbed-effect”, probleemverschuiving en “auto 
verkeer pesten “, kwamen voorbij.

Voor het onderzoeksteam nog een hele klus om evenwicht te 
scheppen en een balans te zoeken in de mogelijke oplossings-
richtingen. 

De gemeente heeft aangegeven de thans voorliggende 
eindrapportage als basis te gebruiken voor een op te stellen 
Raadsbesluit. Zo’n voorstel daartoe moet dan in de komende 
maand (en ) ter tafel komen. 

De Vrienden volgen het proces op de voet en plaatsen hier nog 
de volgende kanttekeningen:

• het sluipverkeer moeten we aan de grenzen van ons dorp nu 
gaan ontmoedigen met een experimentele maatregel op 
bijv. de Katwijkseweg. Niet wachten op het operationeel zijn 
van de Rijnlandroute. 

• De toegezegde zgn. quick-wins moeten niet te lang op zich 
laten wachten. Zo snel mogelijk oppakken en uittesten. 

• Een gerichte voorlichtingscampagne /Informatiebijeenkomst 
is cruciaal. Begrip en draagvlak -- bij de Wassenaarse burgers 
– voor denkrichtingen en oplossingsmogelijkheden is de 
basis voor succesvolle plannen in een volgend stadium.

De Vrienden wensen de wethouder sterkte en succes bij de 
stappen op het pad naar nieuwe Verkeersplannen.   
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 EN  
BEGROTING 2021
Ook dit jaar verhinderde Corona de bijeenkomst van een 
ALV in het voorjaar. We mikken nu op een fysieke Leden-
vergadering later in het jaar en we hopen alsdan (formeel) 
rekening en verantwoording te kunnen afleggen omtrent 
de financiële positie van de Vereniging per het einde van 
het jaar 2020. Maar daarop vooruitlopend wil het Dagelijks 
Bestuur alvast een inzage geven in het financiële reilen en 
zeilen in het boekjaar 2020 in onderstaande samenvatting.

Het afgelopen jaar werd afgesloten met een – zeer ruim – posi-
tief saldo van € 7.225. Niet verbazingwekkend voor een 
Corona-jaar waarin nauwelijks fysieke activiteiten konden 
worden georganiseerd. Dit was niet te voorzien! Vandaar dat 
bij een gebudgetteerd resultaat van € 3.410 de positieve 
overschrijding zo ruim uitvalt. 

Aan de inkomstenzijde waren de contributie ontvangsten met 
€ 11.410 ietwat lager dan begroot (€ 11.700 ). Ook t.o.v. 2019 is 
sprake van een lichte teruggang (toen nog € 12.318 ) en we 
zien dat met name de aantallen ontvangsten (helaas) enigszins 
teruglopen. 

Ook de “ club-van-50 “ ontvangsten daalden naar een getal van 
74 , terwijl we hadden gerekend op 80; in 2019 telden we er 
nog 90.

Dit beeld past in het patroon van een licht afnemend ledenbe-
stand, namelijk naar nu plm. 470 , terwijl we in 2019 nog bijna 
500 leden telden. Juist het ontbreken van fysieke contactmo-
gelijkheden verhindert een actieve opstelling om nieuwe 
leden te werven. 

De loop van 2021 biedt hopelijk nieuwe perspectieven om ons 
weer duidelijk te profileren en te manifesteren en onze 

meerwaarde te bewijzen. Dit moet helpen om de animo om lid 
te worden ,weer aan te wakkeren. 

Aan de uitgavenzijde was bij alle kosten categorieën het 
Corona-effect duidelijk zichtbaar. Geen bijeenkomsten, weinig 
publiciteit, lage administratiekosten, nauwelijks overige kosten 
(bijv. geen representatie uitgaven ) etc. Wel is een voorziening 
getroffen voor o.a. verwachte Lustrum uitgaven (2022 ) ten 
bedrage van € 2100. De totale uitgaven bedroegen € 4.285 bij 
een begroting van € 8.390. 

Voor het nieuwe jaar 2021 is nu een budget opgesteld waarbij 
uitgegaan is van een gedeeltelijke herstart van met name het 
reguliere uitgavenpatroon: terug naar het “vernieuwde “ Oude 
Normaal!

Voor de contributie ontvangsten zal een mogelijk herstel zich 
nog niet meteen aftekenen .Vandaar dat we een iets lager 
ontvangstenniveau van € 10.840 incalculeren, t.o.v. € 11.410 in 
2020. Aan de uitgavenzijde is een voorzichtige inschatting 
gemaakt van weer aantrekkende c.q. kostendragende activitei-
ten in de tweede helft van 2021. We begroten een uitgaven 
niveau van € 7.670 (t.o.v. € 4.285 in 2020 ), waarbij De Vrienden 
in het najaar extra activiteiten plannen rondom de (verwachte 
fysieke) Algemene Ledenvergadering.

Ook is voor 2021 nog weer een kostenpost gepland t.b.v. 
Lustrumuitgaven 2022 en derhalve €1.600 toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve . Ook worden extra kosten verwacht voor 
het updaten van onze website. Deze cijfers leiden dan tot een 
gebudgetteerd resultaat van € 3.270 ( t.o.v. € 7.225 in 2020 ).

 De Vrienden hopen vurig het activiteiten niveau in de komen-
de tijd weer flink te kunnen opschroeven. De financiële ruimte 
is er! 
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VALKENHORST
Tijdens de bijeenkomst van de Gemeenteraad van 2 maart 
heeft de Raad ingestemd met de Uitgangspuntennota 
Groene Ruimte. De Vrienden hadden in een inspreeknota 
aangedrongen op uitstel en over te gaan tot het opstellen 
van een brede gebiedsvisie waarin de effecten van alle 
ontwikkelingen ten noorden van ons dorp in kaart worden 
gebracht voor de leefbaarheid in Wassenaar. De effecten 
van woningbouw in Valkenhorst en Zijlhoek/de Woerd, 
waarbij een dorp van 25.000 personen uit de grond wordt 
gestampt, zijn onvoldoende in kaart gebracht. 

Het was uiterst teleurstellend dat de meeste Raadsleden niet 
inhoudelijk ingingen op de argumenten van De Vrienden en 
van de Stichting Valkenburg Groen. Alhoewel, dat is niet 
helemaal waar, want uiteindelijk werd een motie in stemming 
gebracht die stelde dat meer dan 5000 woningen in dit gebied 
“extra druk legt op de functie en het gebruik van de Groene 
Zone. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de kwaliteit van het water, 
klimaatadaptatie, stikstofproblematiek en de druk op de 
biodiversiteit en dus ten koste zal gaan van de kwaliteit van de 
Groene Zone”. 

Het college wordt verzocht te komen tot een optimale omvang 
van de Groene Zone: “Hoe hoger het aantal woningen hoe 
meer kwaliteit en omvang de Groene Zone moet krijgen om 
een goede balans in dit verstedelijkte gebied tot stand te 
brengen.” De motie werd unaniem aangenomen. 

Dat kunnen we een klein succes noemen voor de inspannin-
gen van o.a. De Vrienden, want er worden immers sowieso 
meer dan 5000 woningen gebouwd –volgens onze berekenin-
gen circa 7000- en dat betekent derhalve een forse uitbreiding 
van de Groene Zone. Alhoewel, we werden toch wat achter-
dochtig. De wethouder verklaarde immers in die bewuste 
Raadsvergadering dat hij de discussie over de breedte van de 
zone niet meer actueel en relevant vindt. Weigerde hij dus de 
motie uit te voeren? Dat had er alle schijn van, want in het 
Persbericht van de Gemeente na afloop werd geen melding 
gemaakt van de motie en in een brief van het college van B&W 
aan de collega’s in Katwijk kunnen we weliswaar lezen dat de 
druk op verkeer en milieu onaanvaardbaar zal toenemen als in 
de Zijlhoek/de Woerd nog eens circa 1000 woningen worden 
gebouwd. Er wordt echter slechts op aangedrongen dat 
Katwijk dit onderkent en “zwaar zal meewegen bij de verdere 
uitwerking van de plannen”. Dit is een voorbeeld van een brief 

die slechts geschreven is voor de bühne, maar politiek inhou-
delijk geen enkele relevantie heeft.

Je mag toch hopen dat de Raad richting de wethouder zijn 
ongenoegen over het negeren van een unaniem aangenomen 
motie heeft laten blijken. Helaas kunnen we dat niet controle-
ren. In die bewuste Raadsvergadering van 3 maart is namelijk 
ook besloten dat de Raad nauwer betrokken wil worden bij het 
Valkenhorst-dossier –dit besluit juichen wij toe- maar dat dit 
intensiever contact zal plaatsvinden in de beslotenheid van de 
Raadswerkgroep – en hier zijn wij minder over te spreken-. De 
burger van Wassenaar heeft nu geen idee meer wat wel en wat 
niet besproken wordt en wat de voortgang is in de besprekin-
gen met Katwijk. Dit staat haaks op een open en transparante 
bestuursstijl. 

Is er dan helemaal geen positief nieuws te melden? Niet 
helemaal, maar het positieve komt wel uit de richting van 
Katwijk. In de gebiedsvisie Mient Kooltuin lezen we dat 
Valkenhorst “gaat zorgen voor een toename van de recreatie-
druk in bestaande groengebieden zoals met name Berkheide 
en Meijendel. Daarom moet de Mient Kooltuin als opvangge-
bied gaan fungeren voor de voorziene recreatietoename. Het 
gebied wordt een recreatieve bufferzone tussen de nieuwe 
woonwijk en de duinen (deels kwetsbaar Natura 2000 gebied).” 

Bovendien volgt de stichting Duinbehoud de ontwikkelingen 
met argusogen en zal niet aarzelen naar de Raad van State te 
stappen mocht Katwijk niet in staat zijn maatregelen te nemen 
in verband met de stikstofcompensatie. Inmiddels ligt er 
trouwens wel een stikstofcompensatieplan ter tafel; de 
compensatie wordt helemaal in Lauwersoog en Oirschot 
gezocht.

Tot slot de verkeersproblematiek. College en Raad zijn het 
erover eens dat Valkenhorst gepaard moet gaan met een 
afwaardering van de N441. In de gebiedsvisie Mient Kooltuin 
lezen we dat samen met de provincie Zuid-Holland gekeken 
zal worden naar aanpassing/afwaardering van de Wassenaar-
seweg. Afsluiting is niet de enige optie. Andere opties zijn een 
snelheidsbeperking en een afname van de verkeersintensiteit; 
dit mede in relatie tot de verwachte drukte op de N206. 

Kortom Katwijk houdt een behoorlijke slag om de arm waar 
het de afwaardering van de N441 betreft. 
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DE GEMEENTE-FINANCIËN VAN  
WASSENAAR ; OP WEG NAAR NOG  
MEER DUIDELIJKHEID 
De financiële cijfers van  Wassenaar zijn altijd een “ pu-
bliekstrekker”, tenminste de gemeente doet zijn best om 
voor de cijfers veel belangstelling te kweken. Onlangs 
heeft onze financiële wethouder, Hubert Schokker, in de 
Wassenaarse krant van 26/05 de Jaarrekening 2020 
gepresenteerd , een publicatie die 10 bladzijden (!) beslaat. 
En dat niet zonder reden, want vooral de verbale tekst (8 
pagina’s ) geeft een zeer uitvoerig beeld van wat er alle-
maal in het afgelopen jaar is gebeurd. 

Zeer lezenswaardig, al zijn al de gehanteerde termen en het 
ambtelijk taalgebruik voor de lezer niet altijd even toeganke-
lijk. De op bladzijde 3 uitgelegde resultaatpresentatie is bijv. 
moeilijk te begrijpen. Boekten we nu verlies of was er toch 
sprake van een positief resultaat?

En waar zat de pijn precies (financieel) en hoe week de actuali-
teit nu af van de oorspronkelijke raming? Op deze vragen moet 
de zgn. “Info-graphics”-pagina uitsluitsel geven. Helaas , naar 
het oordeel van De Vrienden, lukt het niet om hier de juiste 
antwoorden te vinden. Opbrengsten en Bestedingen worden 
-- cijfermatig in grote getallen -- gepresenteerd per zgn. 
domein, maar echt inzicht biedt dit niet. Ook investeringen en 
de kaspositie komen hier niet aan bod. 

Op 17 mei jl. werd door de wethouder een informatieve 
bijeenkomst (digitaal) georganiseerd over de gemeentefinan-
ciën . Een constructieve en leerzame avond. De Vrienden waren 
daar ook aanwezig en konden hun kanttekeningen bij de 
presentatie van financiële cijfers van de gemeente – in algeme-
ne zin – goed kwijt. 

De aanwezigen delibereerden over aspecten als duidelijkheid, 
inzichtelijkheid en het afgestemd zijn op bedrijfseconomische 
principes van de cijferpresentaties van gemeentewege. Vooral 
in het licht van de ( straks ) verschijnende Kadernota 2022 (e.v. 
jaren), is het van belang rekening te houden met het begrip 
dat de Gemeente wil kweken bij de Wassenaarse burger voor 
financiële cijfers. 

De Vrienden hebben al sinds geruime tijd geijverd voor 
publieksvriendelijke cijferweergaves. De wethouder is nu op 
het spoor gezet en De Vrienden hebben er vertrouwen in dat 
de burgerparticipatie in dit opzicht leidt tot meer en beter 
inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van onze 
gemeente. We gaan het zien! 

HEEFT U UW CONTRIBUTIE 2021 VAN 
DE VRIENDEN AL BETAALD? 

Op 30 maart van dit jaar hebben wij u onze 
contributiefactuur 2021 gemaild. Helaas heeft een aantal 
van onze leden deze factuur nog niet betaald. We roepen 
deze leden graag op dit spoedig te doen. De jaarlijkse 
minimumcontributie bedraagt € 20,00; voor deelnemers 
aan de “Club van Vijftig” is de contributie € 50,00. U kunt 
uw bijdrage overmaken naar rekening nummer  NL 11 
INGB 0000 192270 ten name van de penningmeester van 
de Vrienden van Wassenaar onder vermelding van uw 
postadres, postcode en “ contributie 2021 “. Dank voor uw 
medewerking! 

PS: 

Deze herfst hopen wij u weer uit te nodigen voor een 
algemene ledenvergadering in de Warenar. We zien ernaar 
uit om u weer te ontmoeten en om de ontwikkelingen in 
Wassenaar met u te bespreken. Natuurlijk willen wij dan 
ook weer interessante sprekers uitnodigen, maar alles 
hangt natuurlijk af van de verdere ontwikkeling van de 
pandemie.

VERNIEUWDE WEBSITE VAN DE 
VRIENDEN LIVE!! 

We hebben het u al een paar keer aangekondigd,  
maar nu is het dan zo ver! Met trots presenteren we  
u onze vernieuwde website. Ga  hiervoor naar:  
www.vriendenvanwassenaar.nl. Heeft u nog tips? Laat 
het ons horen, samen voor een informatieve website.


