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VERKEER IN WASSENAAR: omrijden, doorrijden, langzaam rijden, in de file stilstaan, dus ………………  

dan maar op de fiets?  

Wat gaat het worden in Wassenaar de komende jaren? 

Al meerdere malen hebben de Vrienden bericht over de sessies in klankbordgroep-verband - o.l.v. het 

gemeentelijke verkeersteam in samenwerking met Royal Haskoning ( RHK ) - waar  verkeersmaatregelen 

aan de orde komen. Maatregelen om de verkeersproblematiek in ons dorp dichterbij een oplossing te 

brengen.  

Recentelijk hebben op 10/02 en op 03/03 werkgroep-bijeenkomsten (nieuwe benaming) plaatsgevonden, 

waar in presentatievorm werd uitgelegd hoe de geconstateerde verkeersstromen (aan de hand van een 

bepaalde traceertechniek) moeten worden beoordeeld. En wat bleek? 

Daar waar ogenschijnlijk de sluipverkeerbewegingen in absolute zin  leken mee te vallen, oordeelde RHK 

dat er wel degelijk sprake is van een “notoire disbalans “ tussen de optredende verkeersintensiteit op onze 

wegen en de beschikbare wegcapaciteit.  

Dit resulteert in een overbelasting van het wegennet (te veel ongewenst verkeer), te hoge snelheid, te 

weinig ruimte voor langzaam verkeer en een alom heersend gevoel van onveiligheid.  

Een serieuze constatering, die roept om actie. En inderdaad de werkgroep is in actie gekomen. Een serie 

aan voorgestelde verkeersmaatregelen is ter tafel gekomen.  

Ook de Vrienden hebben - samen met KeerVerkeer en met de Ondernemers - in goed overleg concrete 

plannen ingediend. Deze voorstellen zijn vervolgens door RHK in een verkeersmodel doorgerekend op hun 

effectwerking.  

 

In de sessie op 03/03 werden de uitkomsten bekend gemaakt. Nu blijkt dat deze voorgestelde maatregelen, 

qua effectwerking, een gemêleerd beeld opleveren. We moeten hierbij wel bedenken dat dit zgn. 

verkeersmodel geënt is op veronderstelde verkeersstroomontwikkelingen tussen 2019 - dus vòòr Corona - 

en 2030, hierbij de Rijnlandroute en extra woningbouw, in acht genomen. M.a.w. de gehanteerde 

algoritmen zijn een poging om de verwachte realiteit weer te geven, maar representeren geen vaststaande 

zekerheden.  

 

Over welke maatregelen praten we hier eigenlijk? 

In de volgende opsomming zijn aan de orde gekomen: snelheidsbeperking op de Wassennaarse wegen naar 

30 km p/u , of naar een mixture van 50 km p/u  èn 30 km p/u , eenrichtingsverkeer op wegen zoals de 

Schouwweg, Backershagenlaan en Jagerslaan, een “knip “ in de Jagerslaan (wegafsluiting in een bepaalde 

vorm), verkeersbelemmeringen op de Katwijkseweg (doseerlicht of afsluiting ), verplaatsing ingang Duinrell, 

aanpassingen aan de van Zuylen, een nieuwe ontsluiting op de N44 nabij de Maaldrift, een afsluiting van de 

Ommedijkdse weg en een actie om het fietsverkeer te stimuleren en het OV aanbod te bevorderen. 

Een hele lijst waarvan RHK - in eerste instantie op 03/03 - suggereerde om praktische redenen) bepaalde 

maatregelen WEL en bepaalde maatregelen NIET nader uit te werken. 

De Vrienden beoordelen deze werkwijze “ te kort door de bocht “ en bepleiten een wegingsmaatstaf om 

tot een gefundeerde waardering te komen.  

Er moet een goed fundament zijn waarop beslissingen gebaseerd gaan worden. De Vrienden begrijpen heel 

goed dat, nu juist in deze onzekere tijden, het lastig is om een heel pakket aan maatregelen pardoes in te 

voeren. Dus stap-voor-stap, lijkt een goede weg, maar dan wel goed onderbouwd.  

Het pakket biedt voldoende openingen om de doorstroming, de leefbaarheid en veiligheid in ons dorp, naar 

een hoger niveau te tillen. 

Daar hebben we alle vertrouwen in. De Vrienden blijven op weg en sturen mee! 

http://www.vriendenvanwassenaar.nl/
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ZIENSWIJZE DE VRIENDEN WIJZIGING KAPVERGUUNNINGSTELSEL/ VERLENGING REACTIETERMIJN 
In  nieuwsbrief nr. 1 van februari 2021 hebben wij u, onder de kop “Blijft Wassenaar Groen”, geïnformeerd 
over het voornemen van de gemeente om het kapvergunningstelsel te vereenvoudigen, dat de stukken ter 
inzage liggen en dat tot en met 25 februari 2021 op de voorstellen gereageerd kan worden. 
De Vrienden hebben hier gebruik van gemaakt en hebben een zgn. zienswijze ingediend. U kunt deze 
zienswijze lezen op onze website: 
https://www.vriendenvanwassenaar.nl/nieuws/zienswijzen/333-betreft-zienswijze-aangaande-het-nieuwe-
kapvergunningenstelsel 
 
Inmiddels is de periode van ter inzage legging door de gemeente met 6 weken verlengd. En kunt u tot en 
met donderdag 8 april 2021reageren op de wijziging.  
De verlenging is nodig omdat er een kaart met begrenzingen is toegevoegd aan de stukken. Deze kaart, 
samen met het stroomschema aanvragen van een kapvergunning (bijlage 4 van het raadsvoorstel) en de 
Was-wordt-lijst (bijlage 5 van het raadsvoorstel) toont de voorgestelde wijziging van het 
kapvergunningstelsel. 
Het raadsvoorstel met diverse bijlagen, het raadsbesluit en een toelichtende notitie zijn te vinden op de 
site van de gemeente Wassenaar:  
https://www.wassenaar.nl/nieuw-en-vereenvoudigd-kapvergunningstelsel-ter-inzageaanvulling-stukken-
en-verlenging-termijn/ 
Ook ligt het voorstel als papieren document ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor aan de 
Johan de Wittstraat 45. 
U kunt dus alsnog desgewenst schriftelijk uw zienswijze indienen bij groen@wassenaar.nl. 

CONCEPT VERSLAG ONLINE ALV DE VRIENDEN D.D. 17 DECEMBER 2020 
Op de website is inmiddels ook geplaatst het concept verslag van onze online ALV op 17 december 2020 
U kunt dit concept verslag lezen op onze website: 
https://www.vriendenvanwassenaar.nl/nieuws/notulen/336-concept-notulen-online-alv-abv-de-vrienden-
d-d-17-12-2020 
Een volgende fysieke algemene ledenvergadering is hopelijk weer mogelijk in het najaar. Bij de agenda 
sturen we u dan dit verslag toe. 
 
Tevens is op de website geplaatst het definitieve verslag van de ALV van 25 maart 2019. Dit verslag is 
vastgesteld in de ALV op 17 december jl. U kunt dit verslag lezen op:  
https://www.vriendenvanwassenaar.nl/nieuws/notulen/335-notulen-alv-de-vrienden-van-25-april-2019 
 
WAAR EN WANNEER KAN IK STEMMEN IN WASSENAAR? 

De gemeente heeft onze hulp gevraagd bij de communicatie rond de verkiezingen en heeft gevraagd 

informatie hierover met onze leden te delen. Daaraan voldoen wij graag. Onderstaand treft u het bericht 

van de gemeente aan dat ook in DWK heeft gestaan. 

Heeft u een stempas én een geldig legitimatiebewijs? Dan kunt u in de gemeente Wassenaar stemmen in 
ieder stembureau naar keuze. De stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur. Om in een andere 
gemeente te stemmen heeft u een kiezerspas nodig. Uw stempas is op of kort na 25 februari 2021 aan huis 
bezorgd.  
Drie dagen om te stemmen  
Deze Tweede Kamerverkiezing wordt door corona anders dan u gewend bent. Normaal gesproken hebben 
we in Nederland maar één verkiezingsdag. Maar om iedereen veilig te kunnen laten stemmen zijn er twee 
stembureaus open voor kwetsbare doelgroepen op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart, namelijk het 
Gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 en Raadhuis De Paauw aan Raadhuislaan 22.  
Deze locaties zijn rolstoeltoegankelijk. De openingstijden zijn 7.30-21.00 uur. 
 

http://www.vriendenvanwassenaar.nl/
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Afgiftepunt voor briefstemmen  
Als u 70 jaar of ouder bent, dan kunt u ook per brief stemmen. U kunt uw briefstem afleveren bij het  
gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. Op 10, 11, 12, 15 en 16 maart tussen 9.00–17.00 uur of 
op 17 maart van 7.30–21.00 uur 
 
Op woensdag 17 maart zijn alle stembureaus in gemeente Wassenaar geopend: 

Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22 Kinderboerderij, Rodenburglaan 80 

Kerk “Sion”, ingang Parklaan 28 Bonifaciusschool, Kloosterland 5 

De Warenar, Kerkstraat 75  Gemeentekantoor, Johan de Wittstraat 45 

Kievietschool, Buurtweg 16  Restaurant de Baron, Katwijkseweg 7 

Schoolgebouw, Middelweg 33  Bibliotheek, Langstraat 40 

Buurtcentrum, Charlottestraat 5 Buurtvereniging Oostdorp, Dr. Mansveltkade 9  
(is een gewijzigde locatie) 

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

http://www.vriendenvanwassenaar.nl/

