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Behoud Cultureel Erfgoed - Indeling op GIP lijst 
In 2009 heeft de gemeente Wassenaar, na een intensief inventarisatie project,  een lijst ( de zg. GIP-lijst) 
van ruim 800 panden en objecten vastgesteld, die in latere jaren verder is uitgewerkt hetgeen geleid heeft 
tot een indeling in categorieën van cultuurhistorische waarde. 

De panden/objecten met hoge of zeer hoge cultuurhistorische waarde zijn als beeldbepalend object 
beschermd krachtens het paraplubestemmingsplan. De eigenaren hebben hierover van de gemeente 
bericht gehad. De eigenaren van panden/objecten met beperkte waarde of geen waarde zijn niet door de 
gemeente geïnformeerd, ondanks herhaalde verzoeken daartoe van de Vrienden.  

In een recente bijeenkomst van de Klankbordgroep Cultureel Erfgoed, waarin de Vrienden 

vertegenwoordigd zijn, heeft de wethouder laten weten dat de gemeente niet van plan is om ons verzoek 

te honoreren. Daarom hebben De Vrienden besloten haar leden nog een keer te wijzen op de beschikbare 

informatie. 

Als u  de status van uw eigendom op de GIP-lijst wil weten dan kunt u de lijst raadplegen op de website van 
de gemeente. Er is een lijst met adressen en een lijst met “redengevende omschrijvingen” per pand/object. 
Meer informatie vindt u op onze website ( www.vriendenvanwassenaar.nl) 
 

Komt er een Burgerplatform Verkeer ? 

In de laatste Nieuwsbrief ( december 2019 ) meldden De Vrienden het plan om te komen tot de oprichting 

van een Platform Verkeer. 

Wat is nu de bedoeling en hoe staat het ermee? 

Inmiddels hebben we constructief overleg gehad met de wethouder en de burgemeester en met 

belangengroeperingen, zoals KeerVerkeer en de Ondernemersvereniging Wassenaar. Ook hebben 

meerdere inwoners van Wassenaar aangegeven dat zij met tijd, kennis en kunde willen bijdragen aan het 

platform. Samen met hen beschrijven we het doel, de aanpak en de verantwoordelijkheden. 

Ondertussen heeft ook de werkgroep KeerVerkeer niet stil gezeten o.a. door veel feiten over het verkeer in 

Wassenaar en oplossingen die elders al werken te verzamelen. KeerVerkeer heeft ook contacten gelegd 

met meerdere buurtverenigingen zodat hun werk een breed draagvlak krijgt.   

Het is onze bedoeling dat alle Wassenaarse partijen die zich druk maken over de verkeersoverlast de 

handen inéén slaan zodat er een breed gedragen forum ontstaat dat de gemeente kan helpen de 

problemen aan te pakken. Dus niet alleen als klankbord maar ook als partner om zo niet alleen zaken met 

een urgent karakter op te lossen, maar vooral ook om te zoeken naar structurele oplossingen.  

De komende weken willen we de samenwerking met KeerVerkeer en de Wassenaarse Ondernemers en de 

gemeente concreet maken. Dit is een belangrijke stap voor de vereniging Vrienden van Wassenaar die we 

willen zetten in goed overleg met onze AB leden: de besturen van de buurtverenigingen die lid zijn van de 

Vrienden.  

Mocht U interesse hebben om een rol te spelen in het burgerplatform (adviseren, participeren, meedenken 

etc. ), stuur dan een email naar onze secretaris, Colette Hofman: info@vriendenvanwassenaar.nl  

Wij houden U op de hoogte van onze vorderingen.    

http://www.vriendenvanwassenaar.nl/
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De gemeentefinanciën, ieders zorg !  
Al meerdere jaren vragen De Vrienden van Wassenaar aan de gemeente om meer transparantie en 
inzichtelijkheid in de gemeentelijke financiën. 

En dit betreft dan met name de wijze waarop de cijfers en plannen in de zgn. Kadernota (in het voorjaar) en 

de begroting (in het najaar) worden gepresenteerd. De gebruikte terminologie, de vergelijkbaarheid van de  

actuele cijfers met het budget en het inzicht in de vele “reserve-potten”, zijn voorbeelden van 

onduidelijkheid en bronnen van misverstand. 

De Vrienden begrijpen heel goed dat de door de gemeente gepubliceerde cijfers gebaseerd zijn op de van 

Rijkswege voorgeschreven regelgeving en derhalve afwijken van wat in het bedrijfsleven daaromtrent 

gebruikelijk is.  

 

Om het begrip van de financiële cijfers begroting, jaarcijfers ) te vergroten, heeft de gemeente bij de 

publicatie in de media gebruik gemaakt van zgn. infographics en tevens de gehele begroting digitaal 

beschikbaar gemaakt.  

De Vrienden waarderen deze maatregelen van de wethouder, Hubert Schokkeer, bijzonder en blijven in 

gesprek met hem over verdere stappen.  

Een suggestie van De Vrienden om een publieksvriendelijke begrotingsnotitie te produceren (van enkele 

A-4 tjes ) die in gebruikelijke (zakelijke) termen de financiële positie van de gemeente toelicht, wordt hierin 

mee genomen. 

In het voorjaar zal wethouder Schokker een publieksbijeenkomst organiseren voorafgaand aan het 

opstellen van de Kadernota 2021. In die – voor iedereen toegankelijke - bijeenkomst zal uitleg en 

toelichting worden gegeven omtrent alle aspecten die spelen bij het opstellen van de Kadernota.  

Op een ander voorstel van De Vrienden, namelijk het bijeen brengen van enkele deskundige inwoners die 

hun kennis en kunde loslaten op de door de gemeente  op te stellen financiële Nota Visie 2030 is ook 

positief gereageerd. Belangrijk punt is dat er goede afspraken worden gemaakt over de taken en 

verantwoordelijkheden, want uiteindelijk is natuurlijk de gemeenteraad de baas; de gemeenteraad beslist 

wat er in zo’n financiële visie 2030 komt te staan. Er wordt nu nagedacht over de opzet van zo’n 

expertgroep. 

Wij juichen deze initiatieven toe en zijn verheugd dat de wethouder de burgerparticipatie voor zijn 

vakgebied op deze wijze invulling geeft. Wordt vervolgd.  

 

Wat is De Warenar ons waard? 
Op 04 februari jl. is in een Raadsvergadering van de Gemeente Wassenaar heftig gediscussieerd over de 
toekomst van het theatergebouw De Warenar. 
De Vrienden hebben bij deze vergadering van de Raad ingesproken omdat zij zich ernstig zorgen maken 
over het  gepresenteerde  voorkeur-voorstel .  

In de vergadering kwamen 2 oplossingsvarianten ter tafel. Namelijk een zgn. Renovatievariant, met een 
gedeeltelijke kostenbijdrage van gemeentewege in het onderhoud, gebaseerd op een invulling van 4 
appartementen bovenin het gebouw. En een  Herontwikkelingsvariant o.b.v. sloop met inhuizing van 15  

http://www.vriendenvanwassenaar.nl/
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appartementen in een nieuw te bouwen pand , waarbij het eigendom , de exploitatie en beheer in handen 
komen van een projectontwikkelaar.  

De inspraak van de Vrienden betrof met name het voortbestaan van de theaterfunctie. Uit het voorstel 
bleek niet hoe die op langere termijn gewaarborgd zou worden. 
Omdat de Wassenaarse bevolking zich in 2016 massaal uitsprak vóór het behoud van theater De Warenar- 
de door De Vrienden georganiseerde actie leverde meer dan 3000 handtekeningen op – was er alle 
aanleiding om in te spreken en onze zorgen over de continuïteit luid en duidelijk te uiten. 

Positief was, dat de coalitiepartijen hebben laten blijken dat zij de 60.000 euro per jaar  voor het theater 
willen voort zetten voor de rest van deze coalitieperiode dus tot 2022.  
Maar wat gebeurt er daarna? Het project in handen leggen van een bouwbedrijf/projectontwikkelaar biedt 
nog geen garantie voor de exploitatie van het theater op langere termijn.  

Het knelpunt betreft het ontbreken van duidelijker randvoorwaarden bij de keuze, m.b.t. bijv. de 
gemeentelijke monumentstatus van het gebouw, de inpasbaarheid van een groot nieuw gebouw op de 
huidige contour, de acceptatie door de buurtbewoners en het financiële plaatje.  

Ook het bestuur van de Stichting Beheer Warenar, een bestuur dat zich nu al jaren met veel succes inzet 
voor optimaal gebruik van de Warenar, inclusief het theater, toonde weinig vertrouwen in de voorgestelde 
aanpak. 

De gemeenteraad besloot de wethouder te vragen om in april te komen met een haalbaarheidsstudie naar 
de voorkeursvariant.  De Vrienden hopen van harte dat  zal blijken dat het behoud van de theaterfunctie 
structureel gewaarborgd kan worden en dat De Warenar tot in lengte van jaren een belangrijke functie in 
het dorp kan blijven houden. We zijn er nog niet gerust op en we houden de vinger aan de pols!  
 

Algemene Ledenvergadering en Algemene Bestuursvergadering  
Verder melden wij u dat er een Algemene Ledenvergadering (ALV ) gepland staat op donderdag 23 april 
a.s.. 
Over het thema van de ALV wordt U nog nader geïnformeerd. Tijdig voor de ALV kunt U de agenda 
tegemoet zien  We zien u allen graag op onze ALV op 23 april a.s. ; “save the date “.  
 
Verder vindt er op maandag 23 maart a.s. een Algemene Bestuursvergadering (ABV) plaats.  
Voor de ABV worden alleen de bestuursleden van de Buurtverenigingen en enkele andere maatschappelijke 
organisaties uitgenodigd; zij zijn de leden van de ABV. Het ABV komt o.a. bijeen om te discussiëren over de 
benoeming van leden in het Dagelijks Bestuur, over de concept jaarcijfers over 2019 e.d.  Een nadere 
aankondiging en de agenda volgen tijdig voor de ABV. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar  
www.vriendenvanwassenaar.nl 

http://www.vriendenvanwassenaar.nl/

