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VERKEERSAANPAK WASSENAAR 
In onze recente nieuwsbrieven en nieuwsflitsen hebben we u geregeld op de hoogte gehouden van de inzet 

van de Vrienden op het gebied van de verkeersproblematiek in Wassenaar. 

De Vrienden willen eraan meewerken dat de verkeersdruk in Wassenaar minder wordt. Dat betekent dat 

Wassenaar beter bereikbaar wordt voor bestemmingsverkeer en dat doorgaand verkeer zoveel mogelijk 

òm Wassenaar heen rijdt.  

In de Corona-periode is hierover regelmatig overleg gevoerd met KeerVerkeer en andere 

belangengroeperingen om de krachten op het gebied van verkeer te bundelen. Dat overleg was heel 

positief en heeft geleid tot o.a. een Petitie over sluipverkeer en samenwerking binnen de door de 

gemeente op te zetten Klankbordgroep Verkeersonderzoek. Over de Petitie verschijnt morgen in De 

Wassenaarse Krant het onderstaande artikel.  

We roepen u van harte op deze petitie te steunen en in te vullen om kracht bij te zetten aan de noodzaak 

om maatregelen  te treffen tegen het sluipverkeer door Wassenaar. U kunt dit  doen via onze eigen website 

( zie menubalk Petitie Verkeer en homepage 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxaMoOrXkdgAqOwuDCAD8DLLAAirWcYmkFPUYhkkyUJVBV

IQ/viewform) of via de website van KeerVerkeer (https://keerverkeer-wassenaar.net/petitie) 

Elke stem telt! 

 

 

EEN PETITIE: STOP SLUIPVERKEER  OP DE WASSENAARSE WEGEN! 
De Stichting Keer Verkeer Wassenaar heeft in nauwe samenwerking met de Vereniging De Vrienden van 

Wassenaar een petitie opgesteld, en voor deze petitie zoeken we uw steun, feitelijk UW STEM !  

Twee op de drie gereden kilometers door Wassenaar is van doorgaand verkeer, dat niet de bestemming in 

Wassenaar heeft. 

Doel van de petitie: De gemeente Wassenaar er toe te bewegen om op korte termijn drastische 

verkeersmaatregelen te nemen  tegen verkeersoverlast van het doorgaande verkeer in ons dorp. Het gaat 

dus om verkeer dat niet uit Wassenaar komt en ook niet de bestemming Wassenaar heeft.  

Wat willen we? 

We willen dat het vooral tijdens de spitsmomenten doordeweeks rustiger zal zijn op de wegen van 

Wassenaar. 

Minder doorgaand verkeer betekent een verhoging van de veiligheid voor wandelaars en fietsers, zoals 

schoolgaande kinderen. 

Minder verkeer betekent bovendien minder geluidsoverlast, minder luchtverontreiniging en derhalve een 

leefbaarder en duurzamer Wassenaar. En dat verhoogt de aantrekkelijkheid van onze woonomgeving! 

Het betekent ook dat de bereikbaarheid en verkeerdoorstroming voor de Wassenaarders zelf en voor de 

mensen die in Wassenaar moeten zijn, verbeteren. Voor automobilisten uit Wassenaar die kinderen naar 

school, de sport of naschoolse opvang brengen en halen of mensen die van of naar hun werk gaan. 

Onze wethouder van verkeer, Caroline Klaver, is vastbesloten om in haar huidige ambtsperiode 

verkeersmaatregelen te treffen. Daarbij heeft ze onze steun nodig. Van alle inwoners, jong en oud. De 

steun om na enkele decennia definitief een halt toe te kunnen roepen aan het doorgaande (sluip) verkeer. 

Die steun kunt u geven door onze petitie te ondersteunen. Iedere stem telt! 

http://www.vriendenvanwassenaar.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxaMoOrXkdgAqOwuDCAD8DLLAAirWcYmkFPUYhkkyUJVBVIQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxaMoOrXkdgAqOwuDCAD8DLLAAirWcYmkFPUYhkkyUJVBVIQ/viewform
https://keerverkeer-wassenaar.net/petitie
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Met één klik krijgt u toegang tot onze petitie. Deze staat op de website van Stichting Keer Verkeer 

Wassenaar: www.keerverkeer-wassenaar.net/petitie 

Wat gaan wij doen met uw stem? Met uw stem maken we de gemeenteraad en het college van B&W 

duidelijk dat het uiterst noodzakelijk is om op korte termijn ingrijpende verkeersmaatregelen te treffen.  

De afgelopen maanden is het, vanwege de bijzondere situatie van de pandemie, rustiger geweest op de 

wegen in Wassenaar. Dit zal zeker niet zo blijven als de economie weer op volle toeren draait. We merken 

nu al dat het weer drukker wordt. Deze rust en dus veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid én 

bereikbaarheid blijft behouden als u uw stem laat horen vóór deze verkeersmaatregelen! Wassenaar 

verdient ‘t!  En U dus ook! 

 

 Dus stem! Iedere stem telt! 

 

 

VERKEERSONDERZOEK GEMEENTE WASSENAAR 

Klankbordgroep Verkeersonderzoek 

Van wethouder Caroline Klaver hebben we begin dit jaar een uitnodiging ontvangen om met drie personen 

deel te nemen in een klankbordgroep voor de begeleiding en analyse van een verkeersonderzoek. Dit 

onderzoek heeft vertraging opgelopen door de Coronacisis, maar wordt waarschijnlijk in het najaar 

opgepakt. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een ingenieursbureau (Haskoning). Aan o.a. De 

Vrienden is gevraagd mee te denken over de opzet van het onderzoek en de beoordeling van de resultaten. 

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Keer Verkeer, Vrienden van Wassenaar, 

ondernemers, Fietsersbond en hulpdiensten (brandweer en politie). 

Uiteraard hebben wij als Vrienden van Wassenaar aan deze uitnodiging gehoor gegeven. 

Aansluitend aan dit onderzoek wil de gemeente een verkeersplan opstellen. De betrokkenheid van de 

Wassenaarse burgers bij de opstelling en beoordeling van dit verkeersplan krijgt op dat moment een 

nadere invulling.  

Gepland wordt nog in juni de 1e kennismakingsbijeenkomst te houden met de leden van de 

klankbordgroep. 

Kentekenonderzoek 

De eerste fase van het verkeersonderzoek, namelijk het tellen waar de auto’s die door Wassenaar rijden 

precies vandaan komen op basis van kentekenregistratie is ook door de Corona-crisis uitgesteld.  

Noodzakelijk voor dit onderzoek is immers de representativiteit. De meting kan alleen een realistisch beeld 

geven wanneer deze plaatsvindt in “normale” omstandigheden en buiten de vakanties om. De Corona 

maatregelen hebben veel invloed op het doorgaande verkeer in Wassenaar. Het onderzoek zal nu 

waarschijnlijk in september worden uitgevoerd.  

Met vriendelijke groet,  

het Dagelijks Bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar  
www.vriendenvanwassenaar.nl 

http://www.vriendenvanwassenaar.nl/
http://www.keerverkeer-wassenaar.net/petitie

