Aan de leden van de Buurtvereniging
Groot Haesebroek & Oud-Wassenaar.

Wassenaar, 1 juli 2008.
Geachte leden,
Betreft: 2e kwartaalbulletin 2008
Een zeer positief edoch hectisch 2e kwartaal behoort alweer tot het verleden! Middels
dit 2e bulletin brengen wij u graag op de hoogte van de navolgende zaken.
Bezoek Burgemeester. Op 23 April jl. bezocht een afvaardiging van uw Bestuur onze
Burgemeester de heer Hoekema en onze Buurt Account Manager de heer Issendonck op het
Raadhuis “De Paauw”. Het doel van dit bezoek was tweeërlei. Allereerst wilden wij graag
onze kersverse buurtvereniging formeel op de Paauw aan de Gemeente introduceren . Ten
tweede werden, vooruitlopend op het bezoek van de heer Hoekema aan onze buurt, de
belangrijkste punten van aandacht in onze wijk (o.a. veiligheid, verkeer, en Valkenburg)
uitvoerig en indringend besproken.
Fietstocht Burgemeester. Op 28 Mei jl. heeft de Burgemeester, tezamen met een zware
Gemeentelijke delegatie en een afvaardiging van uw Bestuur, met zo’n 30 enthousiaste
medebuurtbewoners een fietstocht door onze buurt gemaakt. Tijdens deze geslaagde
fietstocht zijn een aantal punten (m.n. verkeer, Kasteel Oud Wassenaar, groenvoorziening
en veiligheid) door onze medebuurtbewoners onder de aandacht van de Burgemeester
gebracht. De fietstocht werd afgesloten met een stralend zonnetje en een geanimeerde
borrel bij de tennisclub Oud Wassenaar. Middels dit bericht veel dank aan de tennisclub
voor de warme ontvangst en uitstekende organisatie.
Beveiligingspresentatie. Op 3 Juni jl. is er, op velerlei verzoek, een beveiligingspresentatie
op de KHGCC verzorgt. Ondanks het uitstekende voorbereidende werk van de
Beveiligingscommissie en de hoge prioriteit die door vele buurtbewoners aan de
beveiliging wordt toegekend, was de opkomst tijdens deze presentatie zeer teleurstellend.
Onnodig te zeggen dat er niet is voldaan aan de criteria (o.a. 40 nieuwe deelnemers) van
het beveiligingsvoorstel van de heer Van Kooten. Gezien de importantie van dit onderwerp
zal het Bestuur, tezamen met de Beveiligingscommissie, nog eens schriftelijk alle
argumenten op een rij zetten en u binnenkort berichten.
Buurtfeest 2008. Op zondag 7 September aanstaande zal wederom onze jaarlijkse
buurtborrel gaan plaats vinden op het plein voor de tennisclub Oud Wassenaar. Hierbij het
verzoek deze datum voor deze “borrel met hap”alvast te noteren in uw agenda want dit
jaarlijkse spektakel kan en wil niemand missen. Na de bijzonder geslaagde en bruisende
Argentijnse avond van vorig jaar gaat de reis dit jaar richting het fantastische en gastvrije
Ierland. Tot onze grote vreugde hebben de Ierse ambassadeur en zijn echtgenote ons
jaarlijks buurtfeest met open armen ontvangen en de eerste signalen m.b.t. de organisatie
van dit festijn zijn veelbelovend!
Vrijwilligers. Gezien de nimmer aflatende drukte en de vele zaken die op ons afkomen
hierbij wederom een dringende oproep aan vrijwilligers in de dop zich te melden bij uw
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Voorzitter of bij het secretariaat. Zoals reeds eerder gesteld blijft het allemaal
vrijwilligerswerk en gezien de huidige hectiek kunnen wij uw steun op velerlei gebieden
ten zeerste gebruiken.
Contributie. Namens uw Penningmeester hierbij het verzoek de contributie over 2008 ad €
25 per huishouden z.s.m. over te maken naar de rekening van onze Vereniging (Rabo #
132437716, t.n.v. Buurtvereniging Groot Haesebroek & Oud-Wassenaar, o.v.v. contributie
2008).
De voornaamste uitgaven gedurende 2007 & 2008 zien op de oprichtingskosten, KvK
kosten, administratiekosten, bankkosten en de uitgaven inzake de fietstocht met de
Burgemeester, het buurtfeest & de beveiligingsbijeenkomst op de KHGCC.
Tenslotte nogmaals een vriendelijk edoch dringend verzoek aan diegenen die hun
contributie verplichting ad € 30 over 2007 nog niet hebben voldaan dit z.s.m. in orde te
maken. Tot op heden heeft ongeveer 70% van onze leden de contributie over 2007 voldaan
en dit is teleurstellend en enigszins beneden de waardigheid van onze Vereniging. Dank
voor uw medewerking in deze.
Residenties. Eind Mei 2008 heeft uw Vereniging een engelse brief verstuurd aan de 14
residenties die onze buurt rijk is met het verzoek of deze buitenlandse
vertegenwoordigingen lid willen worden van onze Buurtvereniging. Tot op heden heeft iets
minder dan de helft per email positief gereageerd en zijn er ook nog een aantal mondelinge
toezeggingen die hopelijk snel worden geconfirmeerd. Bovendien hebben de voornoemde
residenties unaniem toegezegd om over tijd hun steun te willen verlenen aan ons jaarlijks
buurtfestijn. Het bestuur is verheugd met deze ontwikkeling waarmee tevens het
internationale karakter van onze buurt en Vereniging wordt bevestigd.
Secretariaat. Momenteel bestaat het adressenbestand van de vereniging uit 170 leden.
Aangezien onze Vereniging vorig jaar is opgericht is dit een fantastisch resultaat edoch zijn
er dus ook nog inwoners van onze buurt die hun weg naar onze vereniging nog niet hebben
gevonden. Hierbij het verzoek om uw omwonenden aan te moedigen zich aan te sluiten bij
onze Vereniging. Hiertoe kan er en email worden verstuurd naar het secretariaat:
hestertaverne@gmail.com. Naast het communiceren via vergaderingen, kwartaalberichten
en evenementen is er tevens een offerte aangevraagd voor het maken van een website voor
onze buurtvereniging. Deze website wordt een bron van buurtinformatie waarbij allerhande
zaken en ontwikkelingen van dag tot dag gevolgd kunnen worden. Om het interactieve
karakter te benadrukken zullen er ook algemene email adressen voor onze Buurtvereniging
worden aangemaakt. Zodra onze website een feit is zal bericht volgen.
Jeugdevenement. Voor het immer toenemende aantal kinderen in onze buurt zal er op
Dinsdag 11 November van 17.30 – 19.00 een heuse Lampionnenoptocht worden
georganiseerd. Na de zomer volgt er verder bericht over zaken zoals route, verzamelplaats,
etc. Ook hier overigens weer een oproep aan enthousiaste vrijwilligers om het e.e.a. mee te
helpen organiseren.
Verkeer. Aan dit onderwerp, zo langzamerhand onderkend als aandachtspunt nr. 1 binnen
onze Gemeente, is de laatste tijd door de lokale media en uw Bestuur veel aandacht
besteed. Gedurende het 2e kwartaal werden in onze buurt de reeds lang geplande verkeers
drempels op de Schouwweg geïmplementeerd en participeerde uw Bestuur, tezamen met
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andere besturen, in een verkeersvoorlichtings avond op “De Paauw”. Tijdens deze avond
zijn alle buurtverenigingen geïnformeerd inzake de plannen van de Gemeente en werd de
gelegenheid geboden om per buurt de belangrijkste verkeersaandachtspunten ten berde te
brengen. Vervolgens hebben de gezamenlijke buurtverenigingen zich gebogen over de
vraag of er een gezamenlijke benadering van de verkeersproblemen in de wijken te
formuleren is. Zoals u hebt kunnen lezen zijn de meningen hierover verdeeld. Uw bestuur
heeft getracht, tezamen met de andere buurtverenigingen, een “grootste gemene deler” te
formuleren die helaas is gestrand op deelbelangen en op oplossingen die niet algemeen
gedeeld worden. Voornoemde oplossingen verplaatsen de problematiek alleen maar en daar
is uiteindelijk niemand bij gebaat. “Verkeer is immers net als water” en indien men de ene
kraan dicht draait, komt het bij de andere kraan dubbel zo hard naar buiten. Uw vereniging
staat voor een gebalanceerde aanpak met inachtneming van de belangen van alle
Wassenaarders. Uiteindelijk zijn er twee separate notities aangeboden aan de Gemeente.
Onze Buurtvereniging tekende met zeven anderen de notitie “Kan het verkeren?”.
Behandeling van deze nota zal na het zomerreces plaats vinden. Nadere informatie volgt
tijdens onze Algemene Ledenvergadering.
Valkenburg. Ook hier allereerst een verwijzing naar de lokale media met tevens een
belangrijke correlatie met het voorgaande onderwerp daar het bewezen is dat een groot
gedeelte van het sluipverkeer vanuit Valkenburg onze Gemeente binnen rijdt. Indien
Valkenburg volledig bebouwd wordt, dan zal het sluipverkeer nog verder toenemen. Onze
Buurtvereniging heeft zich aangesloten bij het actiecomité “Valkenburg vol? Nee!”. Dit
comité heeft inmiddels de vele bedenkingen ingediend tegen het “Integraal Structuur Plan”
(ISG) ingediend bij de gemeentes Wassenaar en Katwijk. De Gemeente Raden van de
beide Gemeentes zullen in September hun mening over het ISG moeten uitspreken. Tevens
hebben een groot aantal bewoners uit onze buurt ook persoonlijk hun adhesie betuigd aan
deze actie middels de handtekeningen inzameling en/of internetcommunicatie.
W.v.t.t.k. In “de wandelgangen” is uw Bestuur door verschillende leden aangesproken op
de navolgende zaken:
1) Waarom besteedt de Gemeente relatief (in verhouding tot andere wijken) zo weinig
aandacht aan de groenvoorziening (onderhoud bermen, plantsoenen, etc.) en het klein
milieu (zwerfafval) in onze buurt? De buurten met de hoogste WOZ bijdrages zien hier het
minste voor terug en de erbarmelijke staat van de groenvoorziening in onze buurt misstaat
wellicht wel de mooiste gemeente van Nederland. Het Bestuur zal dit aankaarten bij de
Gemeente;
2) Hoe staat het met de wateroverlast in onze buurt? I.t.t. andere buurten is er betrekkelijk
weinig hemelwaterafvoer op straatniveau (riolen) waardoor het water via de zandgronden
in de bermen dient te worden afgevoerd. Voor alsnog zijn er weinig gevallen van
wateroverlast in onze buurt bekend edoch is dit door een beperkt aantal leden weldegelijk
ter sprake gebracht. Het Bestuur stelt voor de situatie te inventariseren en verzoekt
buurtbewoners met wateroverlast tijdens of na forse regenbuien zich te melden bij het
Secretariaat;
3) Waarom is de Gemeente zo royaal met het verlenen van nieuwbouw c.q. drastische
verbouw vergunningen waarbij het authentieke karakter van onze buurt verloren lijkt te
gaan en de maximalisatie van de perceeloppervlaktes (met inherent groen verlies en
potentiële wateroverlast) door middel van grote nieuwbouwvilla’s de enige doelstelling
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lijkt te zijn? In deze zijn er ook kritische geluiden inzake het gebrek aan transparantie en
communicatie van de kant van de Gemeente. De genoemde voorbeelden betreffen: De
Konijnenlaan, de Oud-Wassenaarseweg, de Nachtegaallaan, de Schouwweg en de Groot
Haesebroekseweg. Klaarblijkelijk zijn hier recentelijk vragen over gesteld door de lokale
politiek maar namens onze Vereniging zal het Bestuur ook dit aankaarten bij de Gemeente;
4) Is het vliegverkeer en de inherente geluidsoverlast boven onze buurt toegenomen?
Gezien de sluiting van het militaire vliegveld Valkenburg kan nu ook de burgerluchtvaart
gebruik maken van het luchtruim boven Valkenburg met negatieve geluid- en milieu
consequenties (door de veranderde hoogte en vliegrichting) voor onze buurt (en geheel
Wassenaar overigens). Ook dit zal uw Bestuur bespreken met de Gemeente. Daarnaast kunt
u overigens ook zelf bellen met de klachtenlijn van Schiphol (020-6015555);
5) Is het mogelijk, in het kader van de veiligheid en ter beperking van groenschade in onze
meanderende lanen, het toegenomen vracht- en (school)bus verkeer binnen onze buurt te
beperken c.q. te verbieden? Op individuele basis wordt dit onderwerp reeds sinds jaren
middels verschillende kanalen met de Gemeente besproken edoch vooralsnog en helaas
zonder tastbare resultaten. M.b.t. de schoolbussen zijn er een aantal suggesties van de
leden: 1) opheffen; 2) opstappen bij de Connexion haltes (vaste route waardoor de kleine
lanen niet meer betreden worden) en 3) het inzetten van kleinere bussen (aangezien de
grote bussen bijna altijd leeg rondrijden). Het Bestuur zal dit onderwerp en de gedane
suggesties wederom bij de Gemeente te berde brengen;
6) Kan de Vereniging ook bemiddelen bij problemen van individuele aard? Het gros van de
gestelde vragen betreft hier verschillen van inzicht met de omliggende buren m.b.t. een
uiteenlopend aantal zaken. Bijvoorbeeld: 1) overhangend groen & takken; 2) lawaai door
maaien & schreeuwende kinderen; 3) luidruchtige tuin en andere werkzaamheden op Zonen Feestdagen; 4) blaffende & valse honden die soms ook door de eigenaren alleen in de
tuin worden achter gelaten; 5) fout geparkeerde auto’s; 6) klaterende fonteinen: 7) muziek
en geluidsoverlast ’s avonds laat vanuit de tuinen, etc., etc.
Bij deze wil het Bestuur nogmaals benadrukken dat wij het algemeen belang van onze
buurt bijzonder graag willen dienen maar dat de voornoemde individuele en specifieke
“akkevietjes” door de bewoners zelf en onderling dienen te worden opgelost. Wel de
observatie onzerzijds dat iedereen wel eens wat meer rekening met elkaar kan en mag
houden met als plezierig verlengstuk dat er zich waarschijnlijk minder problemen tussen
omwonenden zullen voordoen.
In de hoop u binnenkort weer eens te mogen treffen tijdens een evenement en/of
vergadering, tekenen wij,
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
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