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

Wassenaar, 1 juli 2009.
Geachte leden,
Betreft: Nieuwsbrief Buurtvereniging Groot Haesebroek & Oud-Wassenaar
Wederom positieve ontwikkelingen in onze schitterende en zo geliefde buurt tijdens
de eerste helft van 2009! Middels deze 1e nieuwsbrief in 2009 brengen wij u graag op
de hoogte van de navolgende zaken.
Buurtfeest 2009
Zegt het voort, zegt het voort! Op zondagmiddag 6 September a.s. zal onze
jaarlijkse buurtborrel bij leven en welzijn plaats vinden in de tuin (bij de tennis banen)
van de Canadese residentie. Wij zijn zeer verheugd dat de Canadese ambassadeur de
heer Wall en zijn echtgenote onze jaarlijkse “reis om de wereld” traditie willen
voortzetten en als “co-hosts” willen optreden. Noteert u deze datum voor deze “borrel
met BBQ”alvast in uw agenda want dit jaarlijkse spektakel kan en wil niemand
missen en de beschikbare plaatsen zijn beperkt. Na onze zwoele Argentijnse avond
van twee jaar geleden en de onvergetelijke Ierse ontvangst van het afgelopen jaar gaat
onze reis deze keer naar het wonderschone en uitgestrekte Canada. De eerste signalen
van de “Canadian Garden Party met een tennisclinic voor de jeugd” van de
Evenementencommissie zijn zeer veel belovend. U kunt zich opgeven door een email
te sturen aan info@clairfocus.nl en tevens voor 15 augustus geld over te maken op de
rekening van de Buurtvereniging Groot Haesbroek & Oud-Wassenaar 13.24.37.716
bij de Rabo. De prijs bedraagt €20 voor volwassenen en kinderen van 13 en ouder en
€10 voor jongere kinderen. Zodra wij het geld in ontvangst hebben genomen bent u
van uw deelname verzekerd. Wij gaan ervan uit u uw contributie tevens heeftvoldaan
! Vergeet u aub niet in uw email te vermelden hoeveel kinderen tussen de 8 en 12 jaar
mee willen doen aan de tennisclinic. Voor vragen betreffende de tennis clinic kunt u
bellen met Claire Schuller 06-52095530.
Beveiliging
Tijdens onze jaarvergadering bleek er wederom onvoldoende animo te bestaan voor het 2e
en herziene collectieve beveiligingsvoorstel voor onze buurt van de heer Van Kooten (“de
man met hond”). Gezien het voorgaande en onder dank zegging aan de heer Van Kooten &
de Beveiligingscommissie van onze Vereniging is besloten dat dit collectieve traject geen
vervolg zal krijgen en blijven de eventuele beveiligings arrangementen de individuele
verantwoordelijkheid van onze leden.
Groenvoorziening & klein milieu
Gedurende de verslagperiode is er met de Gemeente o.a. overlegd inzake het ver- en
herplaatsen van de diverse bankjes in onze buurt. Tevens is de staat van enkele trottoirs en
fietspaden (Rust en Vreugdlaan, Schouwweg, etc.) de revue gepasseerd, evenals de
gebrekkige verlichting op de Oud-Wassenaarseweg. Daarnaast is er plezierig met de
Gemeente samen gewerkt om op diverse locaties de groenvoorziening na de recente
(her)asfaltering weer op peil te brengen. Daarbij gaat de Gemeente, n.a.v. een opmerking
tijdens onze jaarvergadering, waarschijnlijk en i.s.m. onze vereniging, het V2
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monument(je) op de driehoek Konijnenlaan, Lijsterlaan en Koekoekslaan opknappen en
onderhouden. Enige wanklank betrof het feit dat een aantal leden zich wederom hebben
geërgerd aan het hoge en welig tierende onkruid in de bermen van onze buurt. Dit zal
opnieuw worden opgenomen met de Gemeente waarbij wij zullen kijken hoe dit verbeterd
kan worden. Tenslotte en tot vreugde van het Bestuur hebben Hans Bol en Arent van
Gelder zich bereid verklaart zitting te willen te nemen in de Groenvoorzieningcommissie
waarbij de bovengenoemde zaken ongetwijfeld direct en voortvarend zullen worden
opgepakt.
Contributie
Graag verzoeken wij uw contributie over 2009 aan ons te voldoen. Het betreft € 25 per
huishouden hetgeen gestort dient te worden op de rekening van onze Vereniging (Rabo #
132437716, t.n.v. Buurtvereniging Groot Haesebroek & Oud-Wassenaar, o.v.v. contributie
2009). Het zal u verheugen dat de economische crisis het betalingsgedrag van onze leden
nauwelijks heeft geaffecteerd en dat de solvabiliteit van onze vereniging door het prudente
en solide beleid van de Penningmeester is gewaarborgd. Het slechte nieuws is dat er een
klein aantal contributies structureel niet wordt betaald. Hierbij wederom het vriendelijk
edoch dringend verzoek aan diegenen die zich aangesproken voelen de contributie over
2008 alsnog in orde te maken. Het betreft € 25 per huishouden hetgeen gestort dient te
worden op de rekening van onze Vereniging (Rabo # 132437716, t.n.v. Buurtvereniging
Groot Haesebroek & Oud-Wassenaar, o.v.v. contributie 2008). Tot op heden heeft
ongeveer 25% van onze leden de contributie over 2008 nog steeds niet voldaan en dit is
teleurstellend en enigszins beneden de waardigheid van onze Vereniging. Tevens heeft uw
Bestuur op instigatie van uw Penningmeester besloten om afscheid te nemen van het
huidige gebroken boekjaar waarbij het nieuwe en gehele boekjaar van onze Vereniging is
ingegaan op 1 januari 2009. Om ook deze rubriek toch ook met een heugelijke mededeling
te eindigen doet het ons genoegen u mede te kunnen delen dat de heren Peter Horst en
Hans-Eric Jansen zijn toegetreden tot de Commissie Fondsenwerving. In nauwgezet
overleg met de Penningmeester en het Bestuur zullen de doelstellingen van deze
Commissie worden vastgesteld om vervolgens aan de slag te gaan.
Vrijwilligers
In vorige verslagen hebben wij regelmatig een beroep gedaan op geïnteresseerde
vrijwilligers om de Vereniging te ondersteunen. Tot onze vreugde en zoals u hierboven
hebt kunnen lezen zijn de commissies Groenvoorziening en Fondsenwerving fors versterkt
met maar liefst 4 nieuwe vrijwilligers! Een grote stap in de goede richting en mede door
deze betrokkenheid krijgt onze Vereniging gelukkig steeds meer voor elkaar binnen onze
buurt. Gezien de nimmer aflatende druk (het is eenzaam aan de top) en de vele zaken die
op ons af blijven komen hierbij wederom een dringende oproep aan geïnteresseerde
vrijwilligers in de dop om zich te melden bij uw Voorzitter of bij het Secretariaat.
Begeleiding m.b.t. de contacten met de in onze buurt aanwezige residenties, additionele
steun m.b.t. de jeugdzaken, het bezoeken van informatie avonden van de Gemeente, of
zelfs het rondbrengen van de brieven; een helpende hand kunnen wij altijd gebruiken. Het
is en blijft allemaal vrijwilligerswerk en gezien de huidige hectiek blijft uw steun
nadrukkelijk gewenst.
Secretariaat
Momenteel bestaat het ledenbestand van onze vereniging uit zo’n 180 leden (families &
rechtspersonen met een veelvoud aan mensen). Naast vele natuurlijke personen weten ook
steeds meer rechtspersonen (VVE’s, clubs, verenigingen & stichtingen) en residenties hun
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weg naar onze vereniging te vinden. Een fantastisch resultaat edoch zijn er nog steeds
enkele inwoners van onze buurt die hun weg naar onze vereniging nog niet hebben
gevonden. Aangezien wij graag zo veel mogelijk inwoners van onze buurt willen
vertegenwoordigen om ons draagvlak in de richting van de gemeente te vergroten hierbij
nogmaals het verzoek om uw omwonenden aan te moedigen zich aan te sluiten bij onze
Vereniging. Hiertoe kan er een email worden verstuurd naar het secretariaat:
hestertaverne@gmail.com. Tevens is de constructie van onze website thans succesvol
afgerond. Er is hard gewerkt en eindelijk is het zover en beschikt onze Vereniging over een
eigen website. Het adres luidt www.groothaesebroek.nl. Op de website vindt u binnenkort
onder home de namen van de Bestuursleden (met de respectievelijke
verantwoordelijkheden) en een overzicht van de diverse Commissies. Onder het archief
vindt u een overzicht van de reeds verschenen nieuwsbrieven. Daarnaast hebben wij onder
evenementen een overzicht van alle te organiseren evenementen welke dit jaar gehouden
zullen worden. Tevens bestaat hier de mogelijkheid op per gehouden evenement de foto’s
te bekijken en te downloaden van deze voor u ongetwijfeld onvergetelijke dag. Onder
lidmaatschap vindt u o.a. de aanmeldingsformulieren en informatie inzake de
buurtbeveiliging. Het betreft hier een “levende” website en opmerkingen en suggesties ter
verbetering van deze site zijn natuurlijk van harte welkom.
Jeugdzaken: Lampionnenoptocht
Ook dit jaar zal er weer een, inmiddels traditionele, lampionnen optocht worden
georganiseerd door de Konijnenlaan. Op zaterdag 14 november a.s. om 17.30 worden alle
kinderen met familie met een mooie lampion verwacht. Na afloop van de tocht zal er aan
de (groot)ouders en kinderen een drankje worden aangeboden en zullen er prijzen worden
uitgereikt voor de mooiste zelfgemaakte lampionnen. Over de jury uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd. Schrijf de datum alvast in uw agenda, nadere informatie volgt op onze
website. Tenslotte wordt er, gezien het grote aantal tennisbanen dat onze buurt rijk is, ook
nog nagedacht over een te organiseren tennis toernooi voor de ouders en de jeugd of een
combinatie beiden. Vanzelfsprekend zal dit evenement worden afgesloten met een sportief
hapje en drankje. Vrijwilligers m.b.t. de organisatie graag opgeven bij het secretariaat.
Namens de Jeugdcommissie: Hester Taverne-Strick van Linschoten, Carmen VleggeertLankamp en Antoinette Korswagen
Verkeer
Tegen de achtergrond van de helaas nog immer toenemende verkeersdrukte in-en
rondom ons dorp, is er rond het onderwerp Verkeer wederom veel drukte geweest
gedurende het eerste deel van 2009. Als Buurtvereniging blijven we actief adhesie
betuigen aan - en participeren waar mogelijk in - alle overlegorganen om de stromen
zoveel mogelijk buiten het dorp te houden/ te krijgen. Dit betreft de U welbekende
thema's als de exacte ligging van de Rijnland route, de mogelijke ondertunneling van
de Rijksstraatweg ,als ook het implementeren van sluipverkeer remmende
maatregelen aan de rand van onze gemeente. De Gemeente heeft diverse informatie
avonden c.q. vergaderingen gewijd aan deze - alsmede diverse andere Verkeersonderwerpen. Hoewel uiteraard een lange termijn project, is het onzes
inziens verheugend dat er nu weldegelijk serieuze bestudering van een
ondertunnelings mogelijkheid voor de Rijksstraatweg plaats vindt. Dit in
samenspraak met alle belanghebbenden op regionaal en politiek niveau. Aanzienlijk
sneller gaat de besluitvorming omtrent het installeren van een verkeersregelende
"sluis" op de Katwijkseweg tijdens bepaalde spitsuren. Daarover heeft de gemeente
met een groot aantal Buurtverenigingen en andere betrokkenen overlegd, n.a.v. een 6
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tal opties. Het unanieme advies is om deze maatregel net voor de rotonde bij de
Kokshoornlaan te plaatsen. Het ziet er naar uit dat dit najaar de implementatie zal
plaatsvinden. Na de zomer worden er vrij ingrijpende maatgelen op de Lange
Kerkdam geïmplementeerd, die zodoende geruime tijd geheel afgesloten zal zijn.
Meest relevant voor onze wijk waren de recente activiteiten ter verbetering van het
asfalt. Zoals U inmiddels bekend zijn inmiddels zowel de Konijnenlaan als een
gedeelte van de Groot Haesebroekseweg ( GHW) van een nieuwe asfalt laag
voorzien. Vooral de aanpak van de GHW was zeer belangrijk, omdat dit de kans was
om direct ook stil asfalt te laten aanbrengen. Initieel was de Gemeente niet geneigd
dat verzoek te honoreren , met name vanwege de hogere financiële consequenties
welke niet waren gebudgetteerd. Dankzij het zeer adequate en volhardende
optreden van uw Bestuur en een actieve groep bewoners van de GHW is het echter
gelukt de politieke- en bestuurlijke medewerking los te weken. Zo is - net op tijd - het
budget vrijgegeven om een aantal voor 2009 geplande onderhouds projecten van stil
asfalt te voorzien. Tevens ligt het principe nu vast om ook in de komende jaren
dezelfde aanpak toe te passen op alle relevante (50 km) wegen in heel
Wassenaar,vermits het budget het toelaat. Helaas stond slechts een gedeelte van de
GHW op de 2009 kalender; de andere delen(en de Stoeplaan) moeten nog op de
kalender worden geplaatst. De eerste slag is echter gelukkig gewonnen , en naar zich
laat aanhoren (of liever gezegd “juist niet laat aanhoren”) is het effect van het stille
asfalt zeer indrukwekkend! Overleg met de Gemeente omtrent verbetering van diverse
voet- en fietspaden is voortgaand, maar ook daar zijn de financiële tekortkomingen te
overwinnen. Tenslotte hebben velerlei opties de revue gepasseerd inzake het veiliger
maken van de kruising aan de Konijnen- en Nachtegaallaan. De opties variëren van
het aanbrengen van voorrangsborden tot en met een heuse “discokruising” met
waarschuwende rode lampen als avond- en nacht verlichting. M.b.t. het laatste is Uw
bestuur benaderd door een enigszins verontruste luchtverkeersleiding van onze
nationale luchthaven omdat de optie met de rode (al dan niet knipperende) lampen, in
combinatie met de nachtelijke restaurant- en stadionverlichting van sommige
omliggende percelen, door vermoeide buitenlandse piloten wel eens zou kunnen
worden aangezien voor de polderbaan met mogelijk vervelende gevolgen voor
sommige verenigingsgenoten van dien. Terzake is er echter nog niets door de
Gemeente besloten en dit verhaal wordt dus vervolgd. Wij houden u op de hoogte.
Rechtspersonen
Na ampel beraad wil het bestuur wederom bevestigen dat de bewoners van de diverse
appartementen gebouwen in onze buurt geen individueel lid van onze Vereniging kunnen
worden. Onze vereniging is met name in het leven geroepen om de belangen van de
villawijk bewoners “vis a vis” de Gemeente in de breedste zin des woords te
vertegenwoordigen. Vanzelfsprekend wordt er ook prijs gesteld op de betrokkenheid van
de appartementsbewoners in onze buurt en daarom zijn deze ook nadrukkelijk statutair
benoemd. Naast de “gewone leden” (hoofdbewoner van een villa) kent onze Vereniging
immers ook “bijzondere leden” (VVE’s, stichtingen, etc.) die o.a. de belangen van groepen
mensen behartigen en die bovendien in onze buurt gevestigd zijn. Deze bijzondere leden
betalen dan ook een aangepaste contributie en wordt het stemrecht uitgeoefend door een
door hem of haar aangewezen gevolmachtigde (b.v. de VVE of natuurlijk persoon).
Bovendien worden binnen ons Bestuur de belangen van de verschillende rechtspersonen
vertegenwoordigd door een van de mede initiatiefnemers tot oprichting van onze
vereniging; Alexander Barge. Bewoners van appartementen worden dus wel degelijk door
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“hun rechtspersoon” in de Vereniging vertegenwoordigd. Tenslotte zijn de appartementen
bewoners van harte welkom tijdens de diverse evenementen en de ledenvergaderingen.
W.v.t.t.k.
In “de wandelgangen” van onze buurt is uw Bestuur wederom door verschillende leden
aangesproken op de navolgende zaken:
1) Alhoewel de situatie m.b.t. groenvoorziening en klein milieu in onze buurt in overleg
met de Gemeente goed is verbeterd, loopt onze buurt relatief (in verhouding tot andere
wijken in Wassenaar en vergelijkbare dorpen zoals Noordwijk en Aerdenhout) nog steeds
achter met slecht onderhouden bermen en zwerfafval. Ondanks de voornoemde progressie
blijft dit een doorn in het oog van een aantal mede buurtbewoners, mede gezien de hoge
WOZ bijdrages. Zoals hierboven gesteld heeft het Bestuur goede hoop dat, mede met de
hulp van de Commissie Groenvoorziening, de verbeterde samenwerking met de Gemeente
vervolgd kan worden en dat Wassenaar binnenkort weer met recht tot een van de mooiste
Gemeenten van Nederland gerekend kan worden;
2) Ondanks eerdere opmerkingen van onze leden blijft de Gemeente royaal met het
verstrekken van nieuwbouw c.q. drastische verbouw vergunningen waarbij het authentieke
karakter van onze buurt in gevaar komt en er steeds meer forse nieuwbouw villa’s herrijzen
die niet in onze buurt passen. In deze blijven er ook kritische geluiden inzake het gebrek
aan transparantie en communicatie van de kant van de Gemeente m.b.t. het
vergunningenbeleid. Bestaande voorbeelden zijn genoegzaam bekend maar tegelijkertijd
lijken er steeds meer projecten bij te komen. Wat is tenslotte de status van het nieuwe
bestemmingsplan? Het Bestuur zal dit onderwerp wederom aankaarten bij de Gemeente;
3) Tevens wordt het Bestuur nog steeds aangesproken op de (school)bussen die frequent
door onze buurt rijden. Is het geen suggestie om, 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? Het Bestuur heeft dit
nog niet met de Gemeente besproken maar zal middels haar Commissaris Verkeer spoedig
de navolgende suggesties inzake de (school)bussen aan de Gemeente voorleggen: 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). Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen;
4) Een nieuw probleem in onze buurt betreft lichtoverlast. Een toenemend aantal
medebuurtbewoners gaat over tot het aanleggen van gevel- en tuinverlichting met een, in
sommige gevallen, lichtopbrengst die in het Philips stadion niet zou misstaan en waarbij
sommige buurtbewoners zich thans wanen “in het land waar de zon nooit meer onder gaat”.
Natuurlijk.., smaken verschillen maar dat in sommige gevallen de nachtrust in het gedrang
komt is niet te accepteren. Het Bestuur zal de Commissaris Groenvoorziening verzoeken
het e.e.a. wederom te bespreken met de Gemeente;
5) De problemen van individuele aard in onze buurt blijken een groter probleem dan
aanvankelijk ingeschat. De “verschillen van inzicht top 8” waar het Bestuur nog steeds op
wordt aangesproken betreft de navolgende klachten: 1) overhangend groen & takken; 2)
lawaai b.v. door maaien & schreeuwende kinderen; 3) luidruchtige tuin en andere
werkzaamheden op Zon- en 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
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fonteinen: 7) muziek en geluidsoverlast ’s avonds; 8) lichtoverlast d.m.v. restaurantachtige
gevelverlichting en/of stadionverlichting in de tuin (met stip binnen gekomen), etc., etc.
Nogmaals, het Bestuur kan en wil geen rol spelen m.b.t. deze individuele problemen en is
het aan onze bewoners zelf deze problemen te bespreken en op te lossen. Wel doet het
Bestuur een dringend beroep op allen om meer rekening met elkaar te houden!

6) M.b.t. de laatste ontwikkelingen inzake het nieuwe bestemmingsplan het
navolgende. Het huidige bestemmingsplan villawijken dateert uit 1983. In 2013 dient
het nieuwe bestemmingsplan villawijken gereed te zijn. Naar verluid verwacht de
Gemeente in het 3e kwartaal van dit jaar met de 1e publieke versie te komen. De
gemeente zal in ieder geval alle bewoners separaat aanschrijven c.q. informeren. Het
bestuur volgt deze ontwikkelingen nauwgezet. Zij wijst erop dat alle villawijk
bewoners een individueel recht op inspraak hebben. Reacties n.a.v. het voorontwerp
bestemmingsplan kunnen naar het college van B&W opgestuurd worden. Het
voorontwerp is te vinden op de gemeente site:
http://www.wassenaar.nl/Smartsite.shtml?id=58047 .Het buurtbestuur kijkt in principe
niet naar individuele gevallen. Zij beschouwt dit als een verantwoordelijkheid van de
leden zelf.

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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