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Beste Vrienden van Wassenaar,
In deze Nieuwsbrief, die we naar onze leden per email verzenden (waar het email
adres onbekend is vindt verzending postaal plaats) willen we u graag bijpraten over
belangrijke aangelegenheden die ons dorp betreffen en waarbij De Vrienden
betrokken zijn.

Terugblik

Maar allereerst een snelle terugblik op de Algemene
Ledenvergadering van De Vrienden op dinsdag 21 juni
j.l.
In deze vergadering werden de financiële jaarstukken
behandeld en goedgekeurd, bestuurswisselingen
gemeld en als allerbelangrijkste punt , DE
BELEIDSVISIE van De Vrienden voor de komende jaren,
uit de doeken gedaan.
Onder het motto “50 jaar op koers”, Samen Sterk voor
Wassenaar, kwamen aan de orde:
Onze doelstelling, onze strategie en ons werkterrein.
Middels samenwerking met alle betrokkenen willen De
Vrienden verbindend optreden en initiatieven
ontwikkelen om het karakter, identiteit en leefbaarheid van ons dorp te behouden
en te versterken.
Wat zijn onze huidige werkgebieden? Benoemd zijn :
Verkeer, Recreatie en Cultuur, Valkenburg, Cultureel erfgoed, en Bestuurlijke
Zelfstandigheid.
De behandeling van al deze focuspunten zorgde voor een levendige discussie en gaf
uw Bestuur een steun in de rug om verder te gaan op de ingeslagen weg.
Een weg die we al bijna 50 jaar volgen en daarom kondigen we nu ons JUBILEUMfeest aan, dat gaat plaats vinden op zondag 5 november 2017. (Save the date!)

Lustrum

In het Lustrumjaar staat het volgende op stapel:
Jubileumfeest van de Vrienden van Wassenaar in de Warenar.
Het belooft een interessante bijeenkomst te worden met een belangwekkend
thema ( de rol van burgergroeperingen in een leefgemeenschap, de zgn. Civil
Society) en met gastsprekers van formaat, met de aanbieding van het Lustrumboek
en de uitreiking van een bijzondere onderscheiding…….!

Dit mag u niet missen. Alle leden (en hun partners) zijn bijzonder welkom.
Maar voorafgaand aan deze feestelijke bijeenkomst willen De Vrienden van
Wassenaar elke maand een bijzondere attractie of evenement, voor de leden,
organiseren. Deze maandelijkse “trekpleisters” betreffen oa bezoeken aan
musea , boeiende wandelingen en fietstochten , een concert op het Burchtplein,
speurtochten naar “verborgen” historische schatten etc.
Te veel om hier op te noemen.
Dit rijk geschakeerde palet is zeer aansprekend, vinden wij, en zal door de
Lustrum-commissie in volgende publicaties nader worden toegelicht.
Elke maand zal per email, op onze web-site en in De Wassenaarse Krant verteld
worden hoe het komende programma er uit ziet en waar en hoe u zich kunt
opgeven.
Het belooft een prachtig Jubileum-jaar te worden. Zorg dat u er bij bent, zo’n
“Half-Eeuw Feest” mag je niet missen.

Nieuws van het front

De afgelopen maanden is er veel gebeurd dat de belangen van ons Wassenaarders
beroerde.
Bij meerdere projecten waren De Vrienden betrokken en mochten we meepraten
bij de behandeling van de betreffende dossiers door gemeentebestuurders.
Zoals bij de totstandkoming van de zgn Structuurvisie (een langetermijnvisie voor
Wassenaar). Een boeiend en zeer gebalanceerd document. De Vrienden hebben een
zienswijze ingediend ter ondersteuning ( zie de website).
En bij de behandeling van de aangepaste besluitvorming aangaande het Cultureel
Erfgoed. Hier is door het Gemeentebestuur een draai ten goede gemaakt. Voor
onze zienswijze verwijzen we naar onze website.
Of bij het waken voor het behoud van het Ganzenhoekbos in de huidige staat
(overmatig kappen van de dennenbomen is voorkomen!). Zie onze website voor de
ingediende zienswijze.
En bij de plannen voor de Ondertunneling van de Rijksstraatweg. Hier wordt in
nauw overleg met de wethouder Bert Doorn gewerkt naar de totstandkoming van
een zgn Startdocument.
Maar ook bij het project (her)bouw op locatie Huize Den Deijl zijn we betrokken.
De Vrienden mochten meekijken bij het beoordelingsproces aangaande een selectie
uit mogelijke aanbiedingen voor herinrichting van deze locatie.

Recentelijk heeft Avalex plannen bekend gemaakt aangaande een wijziging in de
vuilnisophaaldiensten. De Vrienden hebben er bij B&W aangedrongen bij de
invoering van de plannen maatwerk te leveren door de Buurtverenigingen erbij te
betrekken.
Daarnaast houden De Vrienden “de vinger stevig aan de pols” op andere fronten.
Een aantal dossiers hebben onze voortdurende aandacht. We zijn alert op de
Windmolenparken in zee, op de ontwikkeling van Valkenburg, op de aanwijzing van
onze kuststreek tot Nationaal Park, op de strandexploitatie-plannen en vooral op
de Bestuurlijke Zelfstandigheid van ons dorp.
Een hele waslijst, maar allemaal onderwerpen die ons raken en waarvoor het super
belangrijk is het behoud van het goede te bevechten……..
Daarom is het heel positief hier te melden dat er goed (regulier) overleg is met de
politieke partijen in ons dorp en dat we binnenkort weer willen bijpraten met het
College van B&W.
Wilt u reageren, stuur ons een email naar info@vriendenvanwassenaar.nl
Graag betrekken we uw commentaar bij de wijze waarop uw Bestuur bij deze
projecten opereert.

Verenigingsnieuws

Van de Bestuurstafel horen we dat de Penningmeester inmiddels 53 namen heeft
genoteerd als Leden van de Club van Vijftig.
Dank, dank voor uw bijdragen. Ook al hebben enkelen onder ons hun jaarlijkse
contributie nog niet voldaan.
Graag alsnog doen, minimaal € 20,- naar NL11INGB 0000192270 t.n.v. de
Penningmeester van de Vrienden van Wassenaar, onder vermelding van uw postcode
en Contributie 2016.
Er is inmiddels een nieuwe promotie-folder van De Vrienden
verschenen. De email leden krijgen deze folder als email
bericht toegestuurd om hiermee onze – nog steeds
voortdurende – ledenwerfactie kracht bij te zetten. Weet u
het nog? Leden Werven Doen We Met Elkaar.
Wilt u “harde” exemplaren ontvangen om uit te delen, stuur
een berichtje naar:
info@vriendenvanwassenaar.nl
Meer willen weten……… of reageren op deze Nieuwsbrief?
U weet ons te vinden op de website voor meer informatie.
Een email is altijd welkom op ons mailadres.
info@vriendenvanwassenaar.nl

Samen Sterk Voor Wassenaar

