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Stuurgroep Huygenskwartier: De wijkvereniging neemt deel aan de stuurgroep 

Huygenskwartier Voorburg. Doel van de stuurgroep: activiteiten ontwikkelen en 

maatregelen nemen om meer bezoekers te trekken. Nieuwe bankjes, paaltjes, 

afvalbakken en hanging baskets zijn geplaatst. Er is een logo ontwikkeld. De 

bewegwijzering naar het Huygenskwartier is aangebracht. Er komt een haalbaarheids-

onderzoek naar een mogelijke nieuwe functie voor de gemeentelijke panden Herenstraat 

97-101, Herenstraat 42, Herenstraat 44-46 en Herenstraat 72-76. De pilot in de Van 

Schagenstraat en rond de Kerkbrug is verlengd. Er is een nieuwe lay-out gekozen voor 

media-uitingen en de website www.huygenskwartier.nl is in de lucht.  

 

Windturbine : Eind 2016 is de windturbine (bij A4) gebouwd. In die laatste weken 

van 2016 heeft deze onrust veroorzaakt onder de bewoners van de Zeeheldenwijk in 

Leidschendam, die op iets meer dan 300 meter van de turbine wonen. Ook in Park 

Vronesteyn is de onrust groot. Daarover is geen communicatie geweest vanuit de 

initiatiefnemers naar de omwonenden. Dat had wel moeten gebeuren. In een 

zogenaamde handreiking geeft de gemeente Den Haag aan de aanvragers van een 

omgevingsvergunning mee dat zij contact moeten hebben in de voorbereidende fase, 

maar dit is niet gebeurd. Vervolgens heeft ook de gemeente Den Haag dit niet 

“gecontroleerd”. Samen met wijkvereniging Oud Zuid in Leidschendam onderzoeken we 

wie nu verantwoordelijk was voor de communicatie met inwoners van Leidschendam en 

Voorburg en welke mogelijkheden er zijn om de overlast te melden en te beperken. 

 

Randstadrail station Leidschendam Voorburg: Twee keer per jaar hebben we 

overleg met de directeur Openbare Werken, die ons op de hoogte brengt van projecten in 

Oud Voorburg. Bij Randstadrail station LV vindt op korte termijn een noodzakelijk project 

plaats, waarbij damwanden worden vervangen en parkeer- en fietsplaatsen vernieuwd. 

Dit project zal begin augustus 2017 zijn afgerond. 

 

Ledenwervingsactie: Er is een folder gemaakt over de activiteiten van de 

wijkvereniging en op 8 oktober 2016 heeft de wijkvereniging met een stand op de markt 

aan het Oosteinde gestaan. Een aantal nieuwe leden heeft zich aangemeld en we zijn 

veelvuldig in gesprek gegaan met betrokken inwoners. 

 

Herinrichting van de Van Deventerlaan en omgeving:  De ondergrondse 

infrastructuur in deze wijk was sterk verouderd en toe aan een grote onderhoudsbeurt. 

De riolering en waterleiding worden volledig vervangen. Een bestuurslid is bij alle 

bijeenkomsten aanwezig geweest.  

 

Helihaven Prins Clausplein: Bij de provincie hebben wij in een inspraakprocedure 

onze bezwaren kenbaar gemaakt tegen het verlenen van een vergunning voor een 

helihaven. Deze helihaven is slechts van nut voor het kleine aantal gebruikers van een 

helikopter en veroorzaakt overlast voor duizenden bewoners. 

Via de vereniging Heliniet, waarvan wij donateur zijn, blijven wij actief op dit punt. 

 

Passantenhaven Oude Haven: Bij werkzaamheden i.v.m. verlenging van de kade van 

de Oude Haven heeft de aannemer het wortelstelsel van de monumentale wilg aangetast. 

De gemeente heeft overleg gevoerd met een aantal geïnteresseerden/ belanghebbenden. 

Dezen hebben geadviseerd te proberen de boom te redden en alleen als dat onmogelijk 

is een nieuwe boom te planten, maar dan wel van zo groot mogelijke afmetingen. De 

Wilg staat er op dit moment mooi bij. 

http://www.huygenskwartier.nl/


 

 

 

Omgekeerd inzamelen: Op 6 februari 2017 is een bestuurslid van de wijkvereniging 

naar de 2e inloopavond van Avalex geweest. Dit ging over het plan voor Voorburg- 

Midden (west) voor het nieuwe inzamelen van afval. Het werd gehouden in de 

Maartensschool aan de Aart van de Leeuwkade. In de aula waren diverse borden 

opgesteld waar het plan voor die wijk voor de diverse nieuwe en bestaande afval- 

inzamelpunten op gepresenteerd stonden. Een medewerker van de gemeente of Avalex, 

was voor vragen en/of aandachtspunten meegeven beschikbaar. De sfeer was open en 

gemoedelijk. Voor onze wijk is nog niets concreets bekend.  

 

Extra oeververbinding over de Vliet (EOV)/Openingstijden Sluisbrug.  

Er is het afgelopen jaar veel onderzocht, gediscussieerd en ingesproken bij de commissie 

OG en de Gemeenteraad, waaraan ook de wijkvereniging actief heeft deelgenomen, met 

als teleurstellend resultaat dat er geen Extra OeverVerbinding (EOV) komt. Ons voorstel 

van een EOV met selectieve toegang, om sluipverkeer tegen te gaan, heeft het niet 

gehaald. De gemeente werkt nu aan een lijst van flankerende maatregelen om de 

overlast bij de Sluisbrug tegen te gaan. Voor de Wijkerbrug staan alleen het anders 

afstellen van de stoplichten en het opnieuw inrichten van de Wijker/Rembrandtlaan op 

het lijstje. Positief nieuws is, dat bij de Sluisbrug een proef met cameratoezicht is gestart 

om het verbod op vrachtwagens te handhaven. De bezwaarschriften tegen het opheffen 

van de spitsuursluiting van de sluis in Leidschendam hebben wel effect gehad. De 

provincie Zuid Holland zal de sluiting van de sluis tijdens de avondspits voor de 

recreatievaart handhaven, nu van 16:30 tot 18:30. Dit geldt niet voor beroepsvaart. 

Verder hebben de vertegenwoordigers van de verenigingen die bezwaar ingediend 

hebben, afgesproken om een keer per jaar de afhandeling van het schutten van schepen 

bij de sluis te evalueren. 

Deelname klankbordgroepen/overlegorganen:  De wijkvereniging is lid van de 

volgende overleggen: Rustoord, Buitenplaats Eemwijk, Huygenskwartier, WG Verlichte 

Regels, EOV, Radio Midvliet, gemeente L-Vpunt (Herenstraat), Treurwilg Oude Haven, 

vereniging Heliniet. 

Samenwerking:  Evenals in voorgaande jaren was er contact met o.a. de Vereniging 

Houdt Vlietrand Groen, Stichting Mooi Voorburg, de wijkverenigingen in Ypenburg, 

Voorburg West en Leidschendam Oud Zuid. 

 

Verzorgingshuis Rustoord: Het terrein aan de Raadhuisstraat is nog erg kaal. 

Inmiddels is bekend dat de bouw van Rustoord zal beginnen in de tweede helft van 2017. 

 

Buitenplaats Eemwijk: De buitenplaats is onder voorbehoud verkocht aan een 

particulier. De gemeente is op de hoogte gesteld van de afspraken, die in de bestaande 

Klankbordgroep zijn gemaakt zoals het verbeteren van de calamiteitenroute en de 

beplanting aan de zijde van het Oosteinde. De (nieuwe) eigenaar dient de tijdelijke 

bouwbrug te vervangen door een brug ten behoeve van de verplichte calamiteitenroute 

en dient eveneens de beplanting aan de kant van het Oosteinde te herstellen.  

 

 

 


