
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering  

Wijkvereniging OudVoorburg van 27 april 2018 
 

Locatie: wijkcentrum Oranjehoek, Oosteinde 

 

Opening: 

De voorzitter opent de vergadering 

 

Mededelingen:  
-Dhr. C. Popescu  is verhinderd vanwege familie omstandigheden; D. Visser komt iets later 

-Dhr. W. Choy, spreker voor vanavond, is verhinderd. Hij is afgetreden als bestuursvoorzitter 

van Museum Swaensteijn en kan dus niet als spreker hierover optreden. Dhr. Schouten zal in 

zijn plaats iets vertellen over de restauratie van de toren van de Oude Kerk. 

 

Verslag van de ALV 2017:   

Geen opmerkingen.  

 

Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 

-De vereniging heeft 550 leden op 3300 ‘brievenbussen’ 

-Het ledenaantal daalt structureel. 

 

Verslag kascontrolecommissie  

De heer Hans Scholten heeft dit jaar de kascommissie alleen gedaan. Voor volgend jaar meldt 

dhr Jaap de Haan zich aan. Het bestuur krijgt décharge voor het jaar 2017. 

 

Bestuurzaken 

Dhr. Popescu neemt afscheid van het bestuur. Wilma Romeijn stelt zich kandidaat en krijgt de 

zegen van de ALV. Wijkvertegenwoordiger wijk 6 Chris Evers neemt eveneens afscheid. Hij 

krijgt een opvolger in Dhr Sweder van Voorst.   

 

Jaarverslag 2017 

-werkgroep verkeer: Bram van Mannekes schetst de gang van zaken rond selectieve toegang 

en bewegwijzering en dynamisch info. Er is ook het voorstel om Wijkerlaan en Rembrandt- 

laan optisch te versmallen om de snelheid er uit te houden. Er is succes geboekt bij de Sluis in 

Leidschendam. Die blijft dicht in de spits voor niet-vrachtschepen. 

  

Mevr van Vollenhoven stelt voor een betere aanduiding voor afzetten motor bij (Wijker)brug 

open aan te vragen bij gemeente. 

 

RandstadRail  

Nieuwe inrichting ziet er keurig ingericht uit. Er zijn nog wel veel los geparkeerde fietsen. 

Het gezelschap is benieuwd of de gemeente gaat handhaven. 

 

Helihaven  
Er is een zienswijze ingediend tegen de Helihaven  

Deze beroepsprocedure loopt nog. De gebruiker heeft al een paar behoorlijke overtredingen  

gemaakt tegen de mogelijkheden die hij wel heeft: (beperkt) aantal vluchten. 

 

 



Buitenplaats Eemwijck de nieuwe bewoner wil de (voorlopige) brug die er ligt gebruiken  

voor bouwverkeer. De wijkvereniging houdt het in de gaten. 

 

Bouwplannen tegenover Park Vronensteijn:  

Er is sprake van enkele panden, die in de plaats komen van de bloemenstal. 

 

Waaijer Hoogvliet:    
Heeft de plannen bekend gemaakt die hij heeft met het oude  

gemeentehuis. E.e.a is nu onderwerp van gesprek en discussie. Er zou ook een extra garage  

komen. Die is mogelijk door gebruik te maken van het hoogteverschil tussen Herenstraat  

Raadhuisstraat. 

 

Omgevingswet:   

Regelgeving die in de plaats komt van de klassieke 26 wetten die nu regelgeving (oa   

bestemmingsplannen, monumentenwet etc) over de inrichting van wijken, buurten en  

gemeenten vorm geven. De wet moet rond 2021 in werking gaan treden. Op 3 mei  

is er een wijkwandeling om en eerste indruk te geven aan de gemeente wat er nu speelt in de  

wijk. De Vz Anneloes Blok roept een ieder op om mee te doen. 

  

Rondvraag. 

- Dhr Erasmus. Hoopt dat de KCA bus terugkomt nu de milieustraat dicht gaat. 

Hij roept ook op om de betegeling in tuinen terug te dringen. De wijkvereniging heeft 

daar al een keer een workshop tuininrichting voor georganiseerd  

- Dhr Verdaasdonk. Vraagt om aandacht voor de zendmast op Vlietwijckgebouw. 

Deze stoort de apparatuur.  

- Dhr Bruins vraagt om een betere routeomleiding aanduiding omdat de 

werkzaamheden Rembrandtlaan erg lastig staat aangegeven. 

 

 

Bijeenkomst sluit om 21.00 uur 

 

Vervolg: Lezing wijkagent  Mirjam Passchier over haar taken als wijkagent en Dhr 

Schouten over restauratie toeren Oude Kerk 

 

 

DV 05/18 


