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Terwijl ik dit schrijf is net de perscon-
ferentie geweest waarbij de regering 
de lockdown heeft aangekondigd en 
vrijwel alle sectoren in de samenle-
ving (grotendeels) op slot gaan tot 
zeker 14 januari. Een tegenvaller voor 
allen die hoopten de feestdagen met 
veel familie, vrienden en kennissen 
te kunnen vieren. Nee, thuis blijven, 
maximaal twee mensen op bezoek 
(met kerst 4), … ja, u weet het. 

Toen we op 17 december 2020 een 
digitale algemene ledenvergadering 
organiseerden hadden we de hoop dat 
in 2021 alles weer normaal zou worden. 
Het vaccin was tenslotte in aantocht. 
De werkelijkheid was helaas minder 
rooskleurig. In november moesten we 
besluiten om de ALV 2021 uit te stellen. 
We hopen dat in januari de regels tijdig 
weer versoepeld worden zodat wij u op 
20 januari alsnog in de Warenar mogen 
ontmoeten voor de ALV 2021. In deze 
nieuwsbrief leest u er meer over.

Uw vereniging heeft ondanks Corona 
in 2021 niet stil gezeten. In tegendeel! 
Verkeer, Valkenhorst en de Groene zone, 
De Paauw en De Warenar, Ivicke, de 
Kapvergunning, de sluiting van BRON-
OVO, de Klimaattafels, de toekomst van 
het OenO gebouw, de toekomst van 
de gemeentewerf, de gemeentefinan-
ciën: bijna te veel onderwerpen om op 
te noemen. Wat De Vrienden hieraan 
hebben bijgedragen hebt u in eerdere 
nieuwsbrieven kunnen lezen. Ook in 
deze nieuwsbrief stellen we u weer op 
de hoogte van recente acties.

De gemeente deed haar best om 
inwonerparticipatie serieus te nemen. 
Er kwam een verordening en bij de 
Warenar, het verkeer en bij de kli-
maattafels werd inwoners niet alleen 
gevraagd om commentaar te leveren, 
maar vroeg de gemeente ook om idee-
en. Bij de klimaattafels kwam dat wat 
moeizaam op gang, maar er kwamen 
wel tastbare resultaten. Zoals de Wasse-
naarse Energie Coöperatie (www.wec.
nl) die meehelpt om Wassenaar ener-
gieneutraal te maken. Ook voor het 
behoud van de theaterfunctie van de 
Warenar kwam door de grote inzet van 
dorpsgenoten een oplossing in zicht. 
Minder goed slaagde het verkeerspro-
ject. Of eigenlijk: het mislukte doordat 
het onderzoek naar het sluipverkeer 
op onjuiste gronden stoelde: niet het 
spitsverkeer stond centraal maar de 
verkeersbewegingen over de gehele 
dag gemeten. Geen wonder dat de 
maatregelen waar de gemeente mee 
kwam op veel weerstand stuitten. In 
deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Ook geen goed voorbeeld van inwo-
nerparticipatie was de (beperkte) ge-
biedsvisie Groene zone. De gemeente 
maakte veel ophef over de inspraak op 
het concept, maar commentaar leveren 
is ècht iets anders dan “aan de wieg 
staan” of “meedenken”, om van “meebe-
slissen” nog maar te zwijgen. Kortom, 
De Vrienden kijken vol enthousiasme 
uit naar 2022 want er ligt nog veel werk 
te wachten. Inwoners goed betrekken 
bij en mee laten denken over oplossin-
gen voor zaken die ons allen aangaan, 

zoals het groen, de woningbouw 
enzovoorts is lastig, maar niet onmo-
gelijk. De participatieverordening is 
een stap in de goede richting. Nu nog 
een goede uitvoering: er zijn meer dan 
genoeg inwoners die een constructieve 
bijdrage willen leveren aan het oplos-
sen van vraagstukken. Nu nog een ge-
meenteraad die zich niet gepasseerd, 
maar juist gesteund voelt wanneer die 
mensen zich roeren. Laten we hopen 
dat de nieuwe raad die u in maart 
2022 mag kiezen daar veel begrip voor 
heeft. Om de plannen van de partijen 
daarvoor en andere onderwerpen te 
horen nodigen wij u alvast uit voor het 
lijsttrekkersdebat dat we begin maart 
weer hopen te kunnen organiseren in 
de Warenar!

Wij wensen u mooie feestdagen en het 
allerbeste voor 2022.

Namens het Dagelijks Bestuur van De 
Vrienden van Wassenaar 
Jacob Jan Bakker, voorzitter 

 
BESTE VRIENDEN VAN WASSENAAR, 
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ZONNEPANELEN EN CULTUREEL  
ERFGOED
Vanaf oktober 2020 hebben wij u regelmatig op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen rond de beleidsnota 
over zonnepanelen en cultureel erfgoed die na verzoeken 
in de zomer van 2020 van De Vrienden is ontwikkeld. Naar 
het zich laat aanzien is dit bericht voorlopig het laatste 
want de Commissie Fysieke Leefomgeving heeft in de 
vergadering van 1 december jl., na toezegging van de 
wethouder om een aantal redactionele aanpassingen te 
maken, besloten het voorstel om de welstandscriteria 
m.b.t. het plaatsen van zonnepanelen aan te passen, als 
hamerstuk naar de raad te zenden, die op 14 december 
jl.de nieuwe criteria heeft vastgesteld. Dit voorstel is 
gebaseerd op de beleidsnota.

De Vrienden zijn middels de vertegenwoordiging in de 
gemeentelijke  Klankbordgroep Cultureel Erfgoed betrokken 
geweest bij het formuleren van de aangepaste welstandscrite-
ria die meer recht doen aan het streven om ons cultureel 
erfgoed te beschermen dan de bestaande criteria in het 
Handboek Welstand en Beeldkwaliteit. De Vrienden hebben als 
enige respondent een zienswijze ingediend. In de reactienota 
worden alle aanbevelingen en suggesties gehonoreerd met 
uitzondering van onze vraag om helderheid over de criteria die 

in Rijksdorp (geen beschermd dorpsgezicht) gelden. De nota 
sluit als volgt af: “De zienswijze bevat een aantal nuttige 
aanbevelingen, in dankbaarheid aanvaard”.

De nieuwe regelgeving ziet op de plaatsing van zonnepanelen 
en-collectoren, niet alleen op daken van panden, bijgebou-
wen, schuren en carports, maar ook in de tuin. Voor monumen-
ten en beeldbepalende panden (GIP lijst categorie 3 en 4) 
gelden in heel Wassenaar dezelfde criteria, waarbij de zicht-
baarheid van de panelen/collectoren vanuit openbaar gebied 
cruciaal is.

De eis van “kleur op kleur”, d.w.z. zwarte panelen op zwarte 
daken en rode panelen op rode daken, alsmede de eis van een 
aaneengesloten rij aan de dakvoet voor de  daken in het 
beschermd dorpsgezicht, zal een belangrijke bijdrage leveren 
aan het voorkomen van ernstige visuele verstoringen.

In de periode vanaf medio juni 2020 tot december 2021 zijn 30 
omgevingsvergunningen afgegeven voor het plaatsen van 
zonnepanelen. In tenminste  11 gevallen is er sprake van een 
ernstige visuele verstoring. Drie vergunninghouders van de 11 
hebben geen gebruik gemaakt van de verkregen vergunning, 
zodat tenminste 8 gevallen van ernstige visuele verstoring 
overblijven. 
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AVALEX HALVEERT GFT INZAMELING 
VAN APRIL TOT DECEMBER
In een recent huis aan huis bezorgde brief geeft de ge-
meente samen met Avalex uitgebreide en heldere informa-
tie over het nieuwe inzamelingsregime dat begin januari 
as. ingaat. PMD (plastic-metalen-drinkpakken) hoeven we 
niet meer zelf te scheiden, dat gaat de afvalverwerker 
doen. Dat is een plezierig bericht want het wordt eenvou-
diger voor eenieder.

Wat in de uitgebreide documentatie NIET staat is dat de 
inzameling van de groencontainers met GFT voortaan niet 
meer elke week gebeurt, zoals sinds 2017 vanaf april tot 
december het geval was, maar slechts tweewekelijks. Na een 
onstuimige vergadering van het Algemeen Bestuur van De 
Vrienden met de wethouder begin 2017 is de gemeente toen 
teruggekomen op het plan om maar eenmaal per 14 dagen de 
groencontainers te legen.

We zijn nu weer terug bij de situatie van begin 2017. Direct na 
de verschijning van de Informatiebrief aan de Raad op 8 
oktober jl. hebben De Vrienden bij B&W om opheldering 
gevraagd over het voornemen om vanaf begin 2022 de 
groencontainers slechts tweewekelijks op te halen. De ge-
meente antwoordde dat het nieuwe regime voor de inwoners 
met de wat grotere tuinen een uitdaging is, maar dat er 
alternatieve oplossingen zijn, zoals een tweede of derde 
container ad € 50 per jaar per container, het mulchen van het 
gras, afvoer naar de milieustraat en het deponeren van 
bladafval in de bladkorven.

Het wordt interessant om te zien wat er in lente gaat gebeuren, 
immers als op grote schaal een tweede of derde container 
wordt aangeboden zal er toch weer een wekelijkse inzameling 
nodig zijn in de maanden april tot maart.  
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VALKENHORST
In deze nieuwsbrief aandacht voor de worsteling van 
Katwijk met het bestemmingsplan voor Valkenhorst en de 
zienswijze van De Vrienden. 

In de nieuwsbrief van september hebben wij u uitgebreid geïn-
formeerd over de ontwikkelingen rond de massale woning-
bouwplannen van Katwijk ten noorden van ons dorp en met 
name over de worsteling van ons Gemeentebestuur met dit 
onderwerp. Uiteindelijk hebben college en raad besloten een 
stevige zienswijze te formuleren op het bestemmingsplan dat 
Katwijk ter inzage had gelegd. In juli hebben ook De Vrienden 
een zienswijze naar Katwijk gestuurd. Ons motto was dat goed 
nabuurschap en rentmeesterschap ook impliceert dat anderen 
(Wassenaar) niet onevenredig worden belast door Katwijks 
handelen. Gechargeerd gesteld zal Katwijk de vruchten 
plukken (onder meer OZB) en zal Wassenaar worden opge-
scheept met de fall out in de vorm van milieuschade, horizon-
vervuiling en druk op de infrastructuur. De aanbevelingen die 
De Vrienden doen in de zienswijze zijn o.a. een harde toezeg-
ging dat Katwijk alles op alles zal zetten om de Katwijkse weg 
afgewaardeerd te krijgen –waardoor alle gemotoriseerde 

verkeer uit de wijk wordt geleid via de N206-, dat een deel van 
het zuidelijk plangebied een groenbestemming krijgt, waar-
door de groene buffer breder wordt en dat de drones niet gaan 
vliegen over de Wassenaarse Groene Zone.

Daarna was het enkele maanden stil voor de waarnemer, maar 
in Katwijk bleken de emoties hoog op te spelen. De kans is 
namelijk groot dat de start van de woningbouw op locatie 
Valkenhorst vertraging gaat oplopen. Dat blijkt in november 
uit brandbrieven van Anne Koning, gedeputeerde van 
Zuid-Holland en het Katwijkse college aan het kabinet. Vooral 
problemen met de afhandeling van stikstof en de compensatie 
zorgen voor de vertraging. Ook de financiën spelen een rol. Uit 
de brieven blijkt dat er weinig ruimte is voor het opvangen van 
financiële tegenvallers. Onderhandelingen tussen het Rijks-
vastgoedbedrijf en het Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD) 
over de uitruil van stikstofrechten hebben zich voortgesleept 
en pas na het verstrijken van de deadline een resultaat opgele-
verd. Het gevolg is dat er vertraging in de procesgang zal 
optreden. Bovendien is het wachten ook nog op een nieuwe 
stikstof rekentool van het RIVM. De grote vraag is nu of de 
gemeenteraad van Katwijk op 17 februari 2022 het bestem-
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mingsplan voor Valkenhorst wel kan vaststellen. Vaststelling 
kan alleen doorgang vinden als er een deal is gemaakt over de 
stikstofrechten en er sprake is van genoeg compensatie. 
Overigens heeft de gemeenteraad van onze buren wel al 
bepaald dat het aantal betaalbare huizen moet worden 
verhoogd van 35% naar 50%; daarmee gevolg gevend aan een 
motie in de Tweede Kamer, maar tegelijkertijd het Rijkvast-
goedbedrijf als eigenaar van de grond in de gordijnen jagend. 

De gemeente Katwijk schrijft in de brandbrief dat “Uitstel 
kunnen we ons niet meer permitteren, want wij voelen ons 
verantwoordelijk voor snelle woningbouw” en “Het risico op 
verdere vertraging in het vaststellen van het bestemmingsplan 
is nu zeer groot en dat is niet uit te leggen aan de woningzoe-
kende.” Maar ook de provincie onderkent het risico van 
mislukking. “Mogelijk dreigt afstel van planonderdelen en 
kunnen er in de komende jaren niet of veel minder woningen 
worden gebouwd.” Volgens Stichting Valkenburg Groen zijn 
deze ontwikkelingen niet ongunstig voor de kansen op een 
ruimtelijk beter plan èn op een bredere buffer. Wassenaar zal 
nu wel een heldere strategie moeten formuleren en deze mede 
moeten baseren op deze nieuwe ontwikkelingen.

Stichting Duinbehoud stelt voor om de stikstofcompensatie 
ook te zoeken in een afwaardering van de Katwijkse weg en 
het onmiddellijk aanleggen van een bufferzone tussen de 
nieuwe wijk en de duinen in Mient Kooltuin. Bovendien blijkt 
Katwijk bij de berekening van de stikstofcompensatie ook het 
verwijderen van koeien op te voeren die er helemaal niet zijn, 
maar wel hadden kunnen zijn (sic). Deze actiegroep dreigt met 
een gang naar de Raad van State.

Het gevolg van al deze ontwikkelingen zou kunnen zijn dat het 
plangebied Valkenhorst er anders zal komen uit te zien en dat 
er vertraging optreedt in het uitrollen van het hele plan. Dat 
kan positief zijn voor Wassenaar, want geeft meer tijd om 
infrastructurele plannen op te stellen en om de Groene zone te 
ontwikkelen. Echter er schuilt ook een gevaar in, want als 
Katwijk de totale woningomvang niet terugbrengt en aan de 
duinrand wordt niet gebouwd zou de druk op de Groene zone 
kunnen toenemen. Belangrijk dus dat ons gemeentebestuur 
ontwikkelingen en beleidswijzigingen nauwgezet bestudeert, 
beïnvloedt en doorrekent op de gevolgen voor ons dorp. 

BRONOVO: ACTUELE STAND VAN ZAKEN
De Stichting “Houd Bronovo Open” (HBO), waarmee De 
Vrienden geregeld contact hebben, heeft recent de laatste 
stand van zaken op een rij gezet. Aan dat bericht ontlenen wij 
het volgende:

-- In april heeft de heer Chris Oomen een bod uitgebracht op 
Bronovo, maar het ziekenhuis is niet te koop, aldus de Raad 
van Bestuur. Toch staat in de laatste drie jaarrekeningen van 
het HMC dat Bronovo wordt afgestoten of verkocht.

-- Een petitie, georganiseerd door HBO, om Bronovo open te 
houden is door 4000 mensen ondertekend.

-- Begin november heeft de gemeenteraad van Den Haag 
unaniem een motie van Hart voor Den Haag  aangenomen 
waarin de raad zich voorstander verklaart van het behoud van 
Bronovo.

 -- De gemeente Den Haag heeft krachtens de Wet Publieke 
Gezondheid de taak om de samenhang tussen de publieke en 
de curatieve gezondheidszorg te bevorderen en moet de 
gezondheidsaspecten van bestuurlijke beslissingen  bewaken.

-- Hoewel de Haagse wethouder van volksgezondheid heeft 
gezegd dat zij er niet over gaat, heeft de gemeente toch de 
sleutels in handen om te verhinderen dat Bronovo wordt 
gesloopt, zoals Comité Park Bronovo wil, om er 300 apparte-
menten en een gezondheidscentrum te realiseren. Immers de 
gemeente gaat over de sloopvergunning en de wijziging van 
het bestemmingsplan.

-- Ziektekostenverzekeraar DSW (waarvan Chris Oomen 
directeur was) is vóór het behoud van Bronovo, Achmea heeft 
zich nog niet uitgesproken en CZ en Menzis zijn tot nu toe 
tegen en eisen van HMC draconische bezuinigingen.

-- De wijkverenigingen van het Benoordenhout, Bezuidenhout 
en Scheveningen zijn vóór het behoud van Bronovo, evenals 
De Vrienden van Wassenaar.

-- Het bestuur van HBO is er niet gerust op dat het strategisch 
bouwplan, dat HMC aan het ontwikkelen is, voldoende 
rekening zal houden met een aantal cruciale ontwikkelingen in 
het verzorgingsgebied, zoals de vergrijzing en de toeneming 
van de bevolking met 100.000 inwoners.

Voor meer informatie:  www.houdbronovoopen.nl 

http://www.houdbronovoopen.nl
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BEPERKTE GEBIEDSVISIE GROENE ZONE
In deze nieuwsbrief staan we ook stil bij de beperkte 
gebiedsvisie Groene Zone, die tot doel heeft bebouwing 
op enkele locaties mogelijk te maken.

Laat ons beginnen met een citaat uit een persbericht van het 
gemeentebestuur uit maart 2021 na de aanvaarding door de 
raad van de uitgangspuntennota Groene Zone: “Nu de nota is 
vastgesteld, gaat de gemeente door met de uitwerking van de 
uitgangspunten tot een Masterplan. Dit Masterplan schetst 
een ruimtelijk toekomstbeeld voor de Groene Zone. Het 
Masterplan wordt vervolgens vertaald in een bestemmings-
plan en vormt het kader voor deelprojecten, die concrete 
voorstellen bevatten voor de inrichting van de Groene Zone.” 

Het wekte dan ook verbazing dat wethouder Wassenaar al die 
tussenstappen oversloeg en aan de raad een beperkte ge-
biedsvisie Groene Zone presenteerde die tot doel had in de 
groene zone enkele bouwprojecten te ontwikkelen. Weliswaar 
had de Raad in januari van dit jaar tijdens de behandeling van 
de bouw van een woning aan het Ammonslaantje verzocht om 
een beperkte gebiedsvisie, maar die zou alleen betrekking 
hebben op het Ammonslaantje en de Maaldrift. 

De visie die nu voorlag is echter veel breder teneinde “enkele 
gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken”, zoals de 
wethouder stelde. Daarbij gaat het met name om de uitbrei-

ding van de Amerikaanse school bij de Deijlerhoeve, de 
verplaatsing van Avalex naar het terrein van Van den Dool aan 
de Oostdorperweg en ontwikkelingen aan de Hoge Klei. 

De gemeenteraad was erg kritisch op de gevolgde procedure 
en de inhoud van de visie. Ook omdat de indruk werd gewekt 
dat de ontwikkelplannen al voor een deel gereed zijn en dat de 
belanghebbenden onvoldoende mogelijkheden hebben om 
bij te sturen. Om deze reden konden ook de coalitiepartijen 
niet instemmen met de gebiedsvisie. Besloten werd om slechts 
kennis te dragen van de visie en deze vrij te geven voor inzage, 
maar dat de raad pas na het consultatieproces zal beslissen. 
Dat lijkt De Vrienden een goed compromis tussen de wethou-
der en de raad. 

Mogelijk zijn er heel goede overwegingen om op genoemde 
locaties bepaalde ontwikkelingen in gang te zetten, maar 
redenerend vanuit de nieuwe Inspraakverordening is het 
belangrijk om belanghebbenden aan ‘de voorkant’ te betrek-
ken bij de plannen. Bovendien wringt het dat deze voorne-
mens niet zijn ingebed in een integrale visie op de plannen 
met de groene zone, waarbij ook natuur, milieu, infrastructuur 
etc. worden betrokken. 

Wilt u meedenken, stuur dan een mail naar  
groenezone@wassenaar.nl.     

mailto:groenezone%40wassenaar.nl%20?subject=
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HERONTWIKKELING DUINDIGT
De vrienden zijn blij met de hernieuwde aandacht die de 
enig overgebleven Renbaan in Wassenaar krijgt. Maar 
komen met deze aandacht ook de juiste onderdelen aan de 
orde? De Waalsdorperlaan is eindelijk hersteld en de buurt 
krijgt er weer een activiteit bij. De Waalsdorperlaan en ook 
de Buurtweg zijn inderdaad erftoegangswegen. Maar de 
inrichting van beide wegen is gebaseerd op het huidige 
niveau van de hippische, sportieve en recreatieve activitei-
ten met 76 woningen. Daarnaast zijn de beide wegen 
drukke fietsroutes, niet alleen naar de sportclubs in het 
gebied, maar ook naar de sportclubs op de Roggewoning, 
Meijendel en naar Museum Voorlinden. Bovendien zijn het 
bekende sluiproutes vanaf de N44 en de Hubertus tunnel 
naar de Haagse wijk Duinzicht. De Short stay, hotel en de 
extra huizen (60% +) gaan zeker zorgen voor meer verkeer 
dan nu.

Met hoeveel verkeer de gemeente rekening houdt is onder-
zocht, maar niet algemeen bekend. Wij Vrienden misten ook 
bijlage B bij de commissiestukken.

Verder merkten we dat beleidsmatige kaders voor verkeer niet 
worden genoemd in het startdocument, alleen parkeren wordt 
genoemd. Dus de verandering in verkeersstromen door de 
(her)nieuwde activiteiten krijgen geen kader mee in het 

startdocument. Deze zijn uitgesteld tot latere afhandeling. 
Bijzonder.

Ook bij eerdere revival plannen van de Renbaan is gesproken 
over extra toegangen op de N444 / N14 tot het terrein van de 
Renbaan Duindigt. De provincie ZH zou toen geen toestem-
ming hebben gegeven voor deze extra in- en uitritten. Nu staat 
deze optie gelukkig wel in het “Stedebouwkundig Plan van 
Eisen”. Maar wel als het enige ontsluitingsscenario buiten het 
plangebied zelf. Jammer dat deze er alleen in staat ten bate 
van evenementen. Waarom ook niet voor de overige en 
nieuwe activiteiten in het plangebied?

In de raadvergadering van 14 december jl. voerde de wethou-
der verkeer het woord namens het college. Gezien de inhoud 
van de ingediende en aangenomen amendement(en) geen 
verkeerde keuze. De Vrienden bespeuren bij dit dossier de 
opdracht vanuit raad en buurt: eerst bewegen en dan pas 
bouwen. Het adagium dat de provincie ook zelf hanteert bij de 
RijnlandRoute. En straks worden zij benaderd om medewer-
king te verlenen.

Terug naar Wassenaar Zuid. Laten we niet doordraven of ons 
vergalopperen bij dit dossier. Maar zorgvuldig handelen, 
samen met de buurtbewoners, met de Omgevingswet in de 
hand om iedere onzorgvuldigheid te beteugelen.
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VERKEER: HOE REËEL IS HET THANS 
VOORLIGGENDE REALISATIEPLAN  
VERKEER WASSENAAR ? 
In een vergadering van de Commissie Fysieke Leefomgeving 
op 2 december jl. werd door het college  het zgn. Realisatie-
plan Verkeer ter tafel gebracht.  

Een soort “ Grande Finale “, het sluitstuk van het vele, vele 
maanden durende proces van een verkeersonderzoek (door 
ingenieursbureau  Royal Haskonin), een participatietraject met 
belangengroeperingen en een afsluitende presentatie in de 
Warenar op 5  juli, waar de Wassenaarse burgerij toegelicht 
kreeg hoe het gemeentebestuur de nodige verkeersmaatrege-
len wil gaan uitvoeren. Daar, op die avond werden vragen 
gesteld, kanttekeningen geplaatst, maar ook uitdrukkelijk 
vraagtekens geplaatst bij de voorgestelde plannen. De wethou-
der zegde toe alle commentaren mee te nemen in het later in 
het jaar te presenteren verkeersplan.

Na deze juli-sessie werd in een commissievergadering en in een 
daarop volgende raadsvergadering op 21 september jl. dezelfde 
materie door de raad behandeld, voorzien van enkele amende-
menten en zo   “klaar gestoomd” voor de slot apotheose.

En nu is het december! En nu ligt er een voorstel voor een 
Realisatieplan ter tafel. En wat vinden we nu terug in dit plan van 
alle destijds geuite commentaren en geplaatste kanttekenin-
gen?

Jazeker, het plan rept van de noodzaak tot het nemen van 
verkeersveiligheid bevorderende maatregelen, van het bena-
drukken van het terugdringen van (eigen) autogebruik (neem 
de fiets!) en van een eerlijke verdeling van de verkeersoverlast 
over de wegen in ons dorp.

Prima, maar de echte heikele punten, namelijk de invoering van 
30 km-zones en het aanpakken van sluipverkeer aan de randen 
van het dorp blijven als “hete hangijzers” boven de materie 
hangen en zijn in dit plan slechts ten dele uitgewerkt! 

Het college wil de invoering van 30 km-wegen -dorps-breed 
(!)- NIET aanpakken en beperkt zich tot specifieke straten en 
wegen. Waarom de insteek niet omgedraaid en (zoals een 
commissielid suggereerde!) gekozen voor het uitgangspunt: 
overal 30 km, tenzij een specifieke reden dit zou verhinderen? 

En het sluipverkeer? Een doseerinstallatie op de Katwijkseweg 
werd afgewezen. In plaats daarvan is er nu een verdere aanpas-
sing van de verkeerslichtafstelling op de hoek Van Zuylen/Storm 
aangemerkt als oplossingsmaatregel. 

De Vrienden van Wassenaar  hebben alle verkeersdiscussies de 
afgelopen jaren intensief gevolgd en zetten nog steeds vraagte-
kens bij de voorgestane oplossingen. 

Inmiddels is heel onlangs op 14 december jl. het Realisatieplan 
in een raadsvergadering behandeld. De uitkomst van de daar 
gevoerde discussies was hoopgevend. Het merendeel van de 
raadsleden herhaalde hun eerder geventileerde standpunten en 
onderstreepten hun oordeelsvorming met moties en amende-
menten. De focus lag op de 30 km-zones, het sluipverkeer en de 
burgerparticipatie. 

Het college zocht naar een uitweg en naar een oplossing voor 
de keuze uit de vele aangedragen voorstellen voor aanpassin-
gen in het plan.  De wethouder besloot uiteindelijk tot een 
aanpak op basis van de aangenomen moties en amendemen-
ten.

Het Realisatieplan “gaat de inspraak in“. Een actief participatietra-
ject wordt op touw gezet; alle inwoners krijgen 6 weken de tijd 
om hun reactie te geven op de plannen. Daarnaast wordt 
separaat een (onderzoeks)traject gestart om binnen de bebouw-
de kom van ons dorp overal 30 km als uitgangspunt te nemen 
en in te voeren. Het eerste deel van het traject zou nog voor de 
gemeenteraadsverkiezingen zijn beslag moeten krijgen. 

Met betrekking tot het weren van sluipverkeer aan de randen 
van ons dorp kwam het college niet verder dan instemmen met 
een motie waarbij het college verzocht wordt om -in samen-
spraak met Katwijk- de zgn. afwaardering van de Katwijkseweg 
bij de opening van de Rijnlandroute te bepleiten bij Provincie en 
Rijkswaterstaat. 

Naar het oordeel van De Vrienden is met de voorgestelde 
“totaal-aanpak“ voor de verdere behandeling c.q. uitvoering van 
het Realisatieplan een ferme stap gezet in de goede richting. 
Alleen het weren van het sluipverkeer blijft onderbelicht. De 
komende tijd zal het leren! Hier geldt nog immer dat de praktijk 
zal uitwijzen wie gelijk heeft! 
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DE GEMEENTEFINANCIËN: HOE STAAN 
WE ER VOOR?
Meerdere malen hebben De Vrienden van Wassenaar de 
trom geroerd over de financiële ontwikkelingen in ons 
dorp.  Zulks middels publicaties in onze Nieuwsbrieven , 
columns in de Wassenaarse Krant ( DWK ) en ingezonden 
Zienswijzen en commentaarnotities naar het gemeente-
bestuur. 

De gehanteerde sleutelwoorden hierbij waren voortdurend : 
inzichtelijkheid en toegankelijkheid.  Want alleen een heldere 
en  -- in simpele taal gestelde --  ( beknopte  ! ) verbale toelich-
ting bij de financiële cijfers , maken het voor de Wassenaarse 
burger in één oogopslag duidelijk hoe we er voor staan  !  Op 
26 oktober jl. werd in een Raadsvergadering de Begroting 2022 
– 2025 behandeld. De Vrienden hadden daartoe een notitie 
opgesteld en toegestuurd naar de raadsleden. Hierin werd 
enerzijds gerefereerd aan de in DWK verschenen publicatie d.d. 
8 oktober 2021 en werden enkele vraagtekens geplaatst bij het 
financiële plaatje voor 2022 e.v. jaren, maar anderzijds ook 
uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor verdere stappen naar 
(nog) meer inzichtelijkheid en heldere toelichting bij het 
complexe cijfermateriaal. In de betreffende raadsbehandeling 
werd het nog eens extra duidelijk! De coalitiepartijen (plus 
PvdA en GL ) vonden de begroting  een mooi werkstuk, maar 
de oppositie daarentegen beoordeelde het document als 
kwalitatief slecht en ver onder de maat! Uiteraard grotendeels 
te verklaren door het feit dat oppositiepartijen nu eenmaal  
traditioneel tegengas willen/moeten geven. 

Maar de cijfermatige inzichtelijkheid (of beter gezegd: het 
gebrek daaraan) speelt hier ook een rol. Wel moet hier uitdruk-
kelijk gezegd worden dat een vruchtbare dialoog  -zijdens De 
Vrienden- met de wethouder en zijn staf, heeft opgeleverd dat 
de nodige stappen zijn gezet op de weg naar verdere verbete-

ring en stroomlijning van cijferpublicaties in de media. 

In dat kader heeft de wethouder aangegeven in 2022 met 
verdere uitwerkingen te komen. Enige weken geleden is 
daartoe een aanzet gemaakt met het rondsturen van een 
enquête naar bepaalde partijen die betrokken zijn, c.q. belang 
hebben bij de gemeentelijke financiën. Deze uitvraging werd 
gevolgd door een interview dat nadere informatievergaring 
moest opleveren over de heersende oordeelsvorming omtrent 
de presentatiewijze van de gemeentefinanciën. Ook De 
Vrienden deden mee in dit traject. 

Een leerzaam proces wat hoop geeft voor de toekomst!
En de financiën zelf ? Hoe staan we d’r echt voor? 
Ja, de begroting voor 2022 toont een mooi positief saldo van € 
1,4 mln. Maar er zitten adders onder het gras! Op 4 terreinen is 
sprake van duidelijke pijnpunten, namelijk:
--- De bijdrage(n) -van rijkswege- uit het zgn. Gemeentefonds . 
Hoe zeker zijn die voor komend jaar en in de toekomstige 
jaren?
--- De lasten in het Sociaal Domein. De kosten voor de Jeugd-
zorg zijn hoog en een Rijkssubsidie-toewijzing is hier nog 
onduidelijk. 
--- De afvalinzameling door Avalex is ook zo’n wispelturige 
kostenpost. Hoe gaat dat verlopen? 
--- De OZB is eveneens een blijvend zorgenkindje. De kosten 
stijgen minder snel dan aanvankelijk ingepland, maar de 
burger/huiseigenaar ziet de onroerend goed belasting (straks) 
snel oplopen vanwege de waardestijgingen.  

Al met al pijnpunten die zorgen baren. De Vrienden zijn 
benieuwd hoe volgend jaar een nieuwe coalitie  hier mee om 
zal gaan. We houden ons hart vast, maar toch ook vol goede 
moed ! 
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TERUGBLIK VERGADERING ALGEMEEN 
BESTUUR 9 NOVEMBER 2021
Op 9 november jl. heeft nog net voor de intrede van de extra 
Corona-maatregelen een vergadering van het algemeen 
bestuur van de Vereniging van Vrienden van Wassenaar 
plaatsgevonden in de Warenar. Het algemeen bestuur 
bestaat uit vertegenwoordigers van de wijk- en buurtvereni-
gingen en enkele maatschappelijke organisaties die lid zijn 
van De Vrienden.

In deze vergadering heeft de voorzitter een korte terugblik op 
de afgelopen bestuursperiode gegeven en werd alsnog 
formeel ingestemd met de jaarrekening 2020, de begroting 
2021. Tevens werd kennisgenomen van het verwachte resul-
taat 2021 en de begroting 2022. Een en ander ter voorberei-

ding op de besluitvorming in de algemene ledenvergadering.

Verder werd kennis genomen van het beoogde aftreden van 
Bart van Leeuwen als bestuurslid/ penningmeester en werd 
van harte ingestemd met de voordracht aan de algemene 
ledenvergadering voor benoeming van dhr. Jan de Roij als 
bestuurslid en van dhr. Marius Winters als bestuurslid / pen-
ningmeester in het dagelijks bestuur. 

Tot slot werd het voorstel van het dagelijks bestuur om te 
komen tot een wijziging van de statuten en het huishoudelijk 
reglement uitgebreid besproken en unaniem goedgekeurd. Dit 
voorstel zal derhalve ter besluitvorming worden aangeboden 
aan een speciaal voor dit doel te organiseren algemene 
ledenvergadering 

ISOLATIEACTIE WASSENAAR: EEN  
COMFORTABELERE EN DUURZAMERE 
WONING ÉN EEN LAGERE ENERGIE
REKENING
Na de succesvolle zonnepanelenactie in 2020, waarbij 833 
zonnepanelen in Wassenaar zijn geïnstalleerd, is het tijd 
voor een vervolg. Diverse buurtteams uit Wassenaar zijn 
daarom gestart met een isolatieactie. Het doel van deze 
actie is zo veel mogelijk woningen in Wassenaar te isoleren.

Waarom een isolatieactie?
Eerder dit jaar zijn met behulp van warmtebeeldcamera’s meer 
dan 350 woningen gescand in diverse buurten in Wassenaar. 
Veel bewoners zagen zo dat veel warmte weglekte door 
gebrekkige isolatie. Isolatie is een goede manier om geld en 
energie te besparen. De temperatuur blijft constanter, waar-
door het in de woning veel aangenamer aanvoelt, er minder 
hoeft te worden gestookt en de energierekening daalt. Isoleren 
is bovendien goed voor het milieu, wat wordt ‘beloond’ met 
een beter energielabel. Kortom, het is een maatregel die direct 
verschillende voordelen oplevert. 

Waarom een collectieve isolatieactie?
Mede uit ervaring met de eerdere zonnepanelenactie is 
gebleken dat veel mensen wel willen verduurzamen, maar niet 
weten hoe te beginnen. Ze hebben geen technische kennis of 
het ontbreekt ze simpelweg aan tijd om alles uit te zoeken. 
Door mee te doen aan een collectieve actie wordt er veel werk 
uit handen genomen en zijn er collectiviteitsvoordelen voor de 
deelnemers.

Daarvoor zijn de buurtteams momenteel druk bezig met alle 
voorbereidingen. Er worden diverse referentiewoningen uit 
verschillende buurten geanalyseerd. Voor ieder type referentie-
woning wordt gekeken hoe dit type woning het beste kan 
worden geïsoleerd en wordt een advies opgesteld. Op deze 
manier kan eenieder zijn eigen woning spiegelen aan een 
vergelijkbare referentiewoning. 

Op basis van de analyse worden samen met Duurzaam 
Bouwloket offertes van leveranciers uit de regio vergeleken 
aan de hand van diverse criteria. Het doel is om zo te komen 
tot een passend aanbod met een goede prijs-kwaliteitverhou-
ding. In februari 2022 worden in een aantal buurten informa-
tiebijeenkomsten georganiseerd en of een webinar, afhankelijk 
van de mogelijkheden in verband met corona.  De aandacht 
ligt hierbij op isolerende maatregelen voor glas, dak, vloer, 
bodem en gevel. Uiteraard is er ruimte voor vragen. Na de 
bijeenkomst kunnen geïnteresseerden vrijblijvende offertes 
opvragen bij de geselecteerde isolatiebedrijven. Het streven is 
dat in het voorjaar van 2022 de eerste woningen zijn geïso-
leerd.

Wat kunnen inwoners van Wassenaar nu al doen?
Om snel veel buurtgenoten te verzamelen voor genoemde 
isolatieactie wordt gebruik gemaakt van de buurkracht-app. In 
de app kunt u voortdurend de vorderingen volgen. De app is 
gratis te downloaden in de App/Play-store (zoek op buur-
kracht). Zoek in de app uw buurt op, klik op “ik doe mee” en 
blijf op de hoogte.

Wie zijn de kartrekkers van deze actie?
Het initiatief van de actie ligt bij buurtteams Groot Deijleroord, 
Nieuw-Wassenaar, De Kieviet, Dorp Wassenaar en Drie Pape-
gaaien. Daarnaast krijgen de buurtteams steun van diverse 
partijen zoals de gemeente, Stichting Buurkracht en het 
Duurzaam Bouwloket. 



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

SAVE THE DATA: NIEUWE DATUM ALV 
DONDERDAG 20 JANUARI 2022 VANAF 
19.00 UUR
Zoals u weet heeft door de beperkende Corona-maatregelen 
de Algemene Ledenvergadering op 18 november jl. geen 
doorgang gevonden. Daarop hebben we weer een nieuwe 
datum gepland, nl donderdag 20 januari 2022 vanaf 19.00 
uur. Inmiddels zijn nieuwe corona-beperkingen als gevolg 
van de lockdown van kracht, in ieder geval tot en met 14 
januari. 

We hopen van harte dat de corona-ontwikkelingen hiermee 

beteugeld kunnen worden en dat we op 20 januari weer fysiek 
bijeen kunnen komen. Allereerst vindt dan een statutair 
vereiste ALV over de voorgestelde wijziging van de statuten en 
het huishoudelijke reglement plaats. Aansluitend wordt de 
reguliere ALV gehouden. We sluiten de avond af met een 
openbaar deel, waarin burgemeester Leendert de Lange en 
wethouder Ritske Bloemendaal acte de présance zullen geven.

Mocht fysiek bijeenkomen op 20 januari nog steeds niet 
toegestaan zijn, dan zullen we digitaal ALV’s organiseren over 
de statutenwijziging en de reguliere zaken.

VERKIEZINGSDEBAT 2022 IN DE WARENAR
Op woensdag 16 maart 2022 vinden wederom de gemeente-
raadsverkiezingen plaats. Traditiegetrouw zijn De Vrienden 
weer van plan hieraan voorafgaand, begin maart 2022, een 
groot lijsttrekkersdebat te organiseren in de Warenar. We 

hopen op grote belangstelling hiervoor van de zijde van de 
partijen die meedoen aan de verkiezingen en dat Corona het 
toelaat. We verheugen ons nu al op een informatief en span-
nend  debat, waarbij ook de aanwezigen uiteraard mee kunnen 
doen aan het debat. 

INWONERPARTICIPATIE
Vlak voor het aflopen van het coalitieakkoord van 2018 is 
overeenstemming bereikt over het burgerparticipatiebe-
leid; met weliswaar en paar kanttekeningen een goede 
stap vooruit. De praktijk zal leren of onze politici de 
uitgangspunten van dit vernieuwde beleid ook echt 
hebben vereenzelvigd.

Op 16 november jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de 
Verordening Inwonerparticipatie. Zoals wij in de nieuwsbrief 
van september al meldden hadden De Vrienden een zienswijze 
geformuleerd. Daarin schreven wij positief te zijn over twee 
vernieuwingen, namelijk de ondersteuning door de gemeente 
van initiatieven van ingezetenen en maatschappelijke partijen 
(overheidsparticipatie) en het recht om lokale voorzieningen 
en taken door ingezetenen en maatschappelijke partijen te 
laten uitvoeren i.p.v. door de gemeente (uitdaagrecht). 
Bovendien hadden De Vrienden een aantal kritische kantteke-
ningen en voorstellen geformuleerd. Het college is uitgebreid 
ingegaan op onze zienswijze en heeft daarover de raad 
geïnformeerd. Helaas is het gemeentebestuur niet meegegaan 
in de wens van De Vrienden om ook financiële aangelegenhe-
den onderwerp te laten zijn van inwonerparticipatie. Het 
gemeentebestuur gebruikt daarbij naar onze mening zwakke 
argumenten. Want dit zou in strijd zijn met het wettelijk kader 
en daarmee met het budgetrecht van de raad. Ook zouden de 
gemeentefinanciën als een geheel moeten worden be-

schouwd. Sommige andere gemeentes denken hier blijkbaar 
anders over en schenken die ruimte wel.

Wie inwonerparticipatie zegt, denkt aan referenda. En dat is 
toch wel een opvallend en pijnlijk puntje in deze verordening, 
want referenda worden afgeschaft en de referendumcommis-
sie wordt opgeheven. Volgens het college is dit verdedigbaar, 
want in de verordening staan andere vormen van participatie 
en die sluiten vrijwel alles in. Het is alsof je tegen een kind zegt: 
”je krijgt geen roomijsje, drink maar een beker melk, want daar 
zitten vrijwel dezelfde ingrediënten in”. Dat de gemeenteraad 
hiermee heeft ingestemd toont in feite dat de meeste partijen 
tegen het hele idee van een referendum zijn. Dat mag, maar 
kom daar dan voor uit en verschuil je niet achter zo een 
doorzichtige passage in de verordening.

De verordening schermt met het belang van ‘participatie aan 
de voorkant’. Dit betekent wel dat de gemeente in een open 
dialoog met de burgers met open mind en kladblok toewerkt 
naar oplossingen met draagvlak in het dorp. En daar horen ook 
middelen, faciliteiten en instrumenten bij. Graag hadden we 
ook een invoeringsplan gezien, evenals een evaluatiemoment 
na een paar exercities. De praktijk zal leren of de participatie-
verordening een bureaucratisch kader zal blijven of door een 
positieve grondhouding van de gemeente zal uitgroeien tot 
een onmisbaar instrument van beleidsontwikkeling.
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WIJ WENSEN U HELE FIJNE 
FEESTDAGEN EN EEN  

FANTASTISCH NIEUWJAAR


