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Vrolĳ k Kerstfeest, 
een gezellige jaarwisseling en 
een heel gelukkig nieuwjaar!

Hoe gezond is onze lucht? We vragen het ons 
waarschĳ nlĳ k regelmatig af. In deze tĳ d van openhaard 
aan, verbranden kerstbomen, afsteken vuurwerk en 
intensiever gebruik van de auto, een onderwerp om bĳ  stil 
te staan. Vervuilde lucht kun je niet zien en zelden ruiken.

Als je astma patiënt bent weet je dat 
je gezondheid wordt beïnvloed door 
de lucht. Anderen staan er misschien 
onvoldoende bĳ  stil. De risico’s voor 
de mens liggen op het gebied van 
ademhalings- en longproblemen en 
hart- en vaatziekten. Bĳ na 5% van de 
gezondheidsproblemen in ons land 
komt door luchtverontreiniging. Al-
leen roken scoort hoger. 

Met elke vermindering van de lucht-
vervuiling is gezondheidswinst te be-
halen. We realiseren dat niet met de 
veel schonere auto’s van nu. Volgens 

Vuurwerk
Jaarwisseling ‘17/’18 werd gedu-
rende één uur een gemiddelde 
vervuiling van 780 microgram per 
kubieke meter aan PM10 geme-
ten (Ypenburg). Dat is zo’n 20x 
hoger dan Europese jaarnorm, 
en zo’n 40 keer hoger dan de 
jaarnorm van de Wereldgezond-
heids organisatie. De dag ervoor 
was de vervuiling in Ypenburg 
zo’n 50 microgram per kubieke 
meter, nog te hoog.

berekeningen van het Rĳ ksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) zal de hoeveelheid fi jnstof in 
Voorburg tot 2020 eerder toe- dan af-
nemen. De auto’s worden zwaarder, 
er komt meer verkeer in en uit Den 
Haag, we rĳ den harder, er wordt min-
der gehandhaafd op snelheid en in- 
en uitvoegen zorgt voor versnellen en 
afremmen. Deze verkeersdynamiek 
levert veel vervuiling op. Ook het 
stoppen/optrekken bĳ  kruispunten 
met verkeerslichten, tunnelmonden, 
brommers en scooters dragen bĳ  aan 
de vervuiling. Snelheidshandhaving 
op snelwegen vermindert de uitstoot 
van stikstofdioxide (NO2) en ook de 
hoeveelheid fi jnstof.

De Haagse gemeenteraad hee�  wet-
houder Liesbeth van Tongeren ge-
vraagd met het ministerie te overleg-
gen om de snelheid op A12 en A4 te 
verlagen. Goed voorbeeld doet goed 
volgen misschien? Onze gemeente-
raad zou dit initiatief kunnen onder-
steunen. Het verkeer dat Den Haag 
verlaat kan net als het inkomende 
verkeer best 80 km rĳ den. En aan-
dacht voor de A4, nu breder en daar-
mee ook voller dan ooit?
Ook wĳ zelf kunnen een steentje bĳ -

dragen. Bĳ voorbeeld door te kiezen 
voor een elektrische auto, vaker de 
fi ets te pakken en geen hout te sto-
ken. En wat dacht u van minder of 
geen vuurwerk af te steken.

Een schoner milieu? Even nadenken

Met de app Mĳ n Luchtkwaliteit kunt u 
zien hoe de luchtkwaliteit rondom uw 

huis is.

Vĳ f nieuwe woningen aan 
Oosteinde 
Eind november werd eindelĳ k het bouwplan gepresenteerd voor het stuk-
je grond Oosteinde 241, 243 en 245a. Het op het terrein gelegen woonhuis, 
garage Vronesteĳ n en het naastgelegen transformatiehuis worden daar-
voor gesloopt. 
Drie nieuwe woningen komen aan de straatkant en twee daarachter. De 
loods van het daar voorheen gevestigde bloemen- en plantenbedrĳ f Furore 
blĳ �  staan. Dat is nog steeds eigendom van Furore. De gemeente wil dat 
de nieuwbouw aansluit bĳ  de omgeving en bĳ draagt aan het cultuurhisto-

rische karakter van het Oosteinde. 
De bouwers moeten rekening hou-
den met de privacy van de omwo-
nenden en het groene karakter van 
de omgeving. De vĳ f woningen krĳ -
gen een gezamenlĳ ke in- en uitrit 
en parkeren op eigen terrein. Eind 
2021, begin 2022 moet het plan ge-
realiseerd zĳ n.
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LET WEL OP: dit deel van de Rem-
brandtlaan is geen 30km/uur zone 
zoals in de woonwĳken van Oud 
Voorburg is ingesteld. Dit deel van de 
Rembrandtlaan blĳ� een doorgaande 
weg, de snelheid is alleen plaatselĳk 
lager. De straten die aansluiten op dit 
deel van de Rembrandtlaan zĳn met 
uitritconstructies op de Rembrandt-
laan aangesloten. Dat zĳn drempels 
waarbĳ de stoep en het fietspad door-
lopen. Het verkeer uit de zĳstraten 
moet voorrang verlenen.

De Rembrandtlaan van rotonde Park-
weg tot Wĳkerbrug is wel een 30 km/
uur zone, en maakt deel uit van het 
“verblĳfsgebied” tussen Parkweg en 
Oosteinde. In een 30 km/uur zone 
gelden andere regels. Daar hee� alle 
verkeer van rechts voorrang. Rĳdt 
u op dat deel van de Rembrandtlaan 
dan moet u stoppen voor fietsers en 
auto’s die rechts uit de Nieuwstraat 
en Oosteinde komen.

Schoolzone en 30 km zone
Van de Prinses Margrietlaan tot aan de rotonde Parkweg geldt op de Rembrandtlaan een 
maximumsnelheid van 30 km/uur. De bewoners hebben hun uiterste best gedaan om dat 
deel als schoolzone te laten inrichten en dat is gelukt! 

Werkzaamheden 
Rembrandtlaan 
De Rembrandtlaan ligt er “keurig” bĳ. Zelfs geen 
herfstblaadje ligt er glad te worden. Geen takje dat 
a¦reekt in een herfststorm. Maar o wat saai. 

Juist als u dit leest zĳn de vracht-
wagens met de nieuwe bomen net 
geweest. De Laan van Swaenstĳn, de 
Van Deventerlaan en de Rembrandt-
laan zĳn weer boomrĳk.

Najaar 2019 zullen de blaadjes van 
de Liquidamber Styraciflua (Am-
berboom) prachtig rood verkleuren 
voordat ze uitvallen. Het tro«oir is 

volgens het plan uitgevoerd. Iets min-
der ruimte als je naast elkaar wilt lo-
pen. Genoeg ruimte voor een rolstoel 
of kinderwagen. Het is wel wennen 
natuurlĳk. 

Het helpt als automobilisten met brede 
auto’s netjes parkeren zodat ze niet op 
het tro«oir komen te staan. Dat maakt 
het voor voetgangers plezieriger.

Sterfietsroute
 
Fietsers voelen zich veiliger op 
de verbrede fietspaden op de 
Rembrandtlaan. Het fietspad is 
onderdeel van de Sterfietsroute. 
We schreven er vorig jaar al over 
(dec.’17). Het langeafstandsfiets-
pad maakt het fietsen veiliger en 
comfortabeler. Vanuit Den Haag 
loopt deze route door de wĳk 
Boven veen naar de Sint Martinu-
slaan, Rembrandtlaan, Wĳkerlaan 
en via de Wĳkerbrug naar het 
Schrepelpad langs tuincentrum 
Hofstede en door naar Forepark/ 
Leidschenveen. Het Schrepel pad 
hee� de status van een “fiets-
straat”. Daar hebben voetganger 
en fietser voorrang en is de auto 
“te gast”. 

Aanwinst, fietspompen 
bĳ het station

De gewoonte om je fiets achter te 
laten waar dat het snelst kan, viert 
vooral daar nog hoogtĳ. 
De wĳkvereniging blĳ� aandringen 

bĳ de gemeente om intensief werk 
te maken van het handhaven van de 
regels voor fout geparkeerde fietsen.

Nu nog alle fietsen in het rek en het doel is bereikt. Een 
opgeruimde omgeving rondom randstadrailstation 
Leidschendam-Voorburg.  

Nieuwe aanplant bomen Van Deventerlaan.
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Staat u weleens stil bĳ de etalage van ArtiBrak in de 
Herenstraat? Stap er gerust eens naar binnen. Elke vier 
weken is hier een nieuwe tentoonstelling te zien van 
enkele van de ruim 100 ‘werkende leden’. De kunstenaars 
laten zo hun nieuwe werk zien, uiteraard ook om het te 
verkopen aan lie®ebbers.

Luchtvervuiling meten is complex. Methodieken zĳn 
niet gemakkelĳk, maar ook de meetomstandigheden 
veranderen continu. Het milieubeleid wordt in Nederland 
onderbouwd door berekeningen en in mindere mate door 
metingen. Maar zĳn die berekeningen wel voldoende? 

Bewoners meten zelf de 
luchtkwaliteit

De behoefte om te meten was er. 
Onder andere ingegeven door het 
nieuwe project, de Rotterdamse-
baan. Een oplossing werd gevonden 
door Leidschendammer en natuur-
kundige, Frans Kets. Namelijk door 
gebruik te maken van het Citizen 
Science project van de provincie 
Zuid-Holland en het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Bewoners kunnen met een 
meetkit, een soort hoge padden-
stoel, zelf stikstofdioxide en grof 
fijnstof meten. Kets vond al snel 
meer dan voldoende vrijwilligers 
die een van de tien beschikbare ap-
paraten aan hun huis wilde hangen. 
Een groepje analyseert nu de gege-
vens en probeert trends te onder-
scheiden. Zij zien verschillen per lo-

catie, per tijd en per dag. De invloed 
van het weer blijkt groot. Het is nog 
te vroeg voor conclusies, maar ze 
krijgen al beter inzicht waar meten 
zinvol is. Het groepje bouwt nu de 
nodige kennis op.

De luchtkwaliteit in Nederland moet 
beter. Wegen worden drukker en 
steden dichter bevolkt. Leidschen-
dam-Voorburg is doorsneden door 
de N14, de Utrechtsebaan en bin-
nenkort de Ro«erdamsebaan. De A4 
ligt op steenworpafstand. Voldoen-
de redenen om ermee bezig te zĳn. 
Volgens Kets: ‘we mogen best wat 
meer nadenken hoe de vervuiling 
te verminderen. Het Citizen Sci-
ence project helpt daarbĳ.’ Zie ook 
samenmetenaanluchtkwaliteit.nl

 “Door zelf te meten realiseer je pas hoe erg het is”, zegt Hanneke Dominicus,  
een van de meters.

Binnenkĳken bĳ ArtiBrak

Vrĳwilligers runnen de galerie en 
staan klaar om de bezoekers wat te 
vertellen over de kunstwerken. Wĳ 
werden er hartelĳk ontvangen door 
Els de Graaff en kregen toelichting bĳ 
de lopende expositie.
De kunstenaarsvereniging ArtiBrak 
is een non-profit organisatie en fu-
seerde in 2005 vanuit het Voorburgse 
Brak en de Leidschendamse kunste-
naarsvereniging. In 2007 kwam Arti 
en Industriae uit Den Haag erbĳ. Een 
vereniging met een groot activiteiten- 
aanbod voor een breed publiek. 

Als verlengstuk van de vereniging 
functioneert het Fonds ArtiBrak, dat 
prĳzen toekent aan werkende leden 
van de vereniging. Het Fonds kent 
twee prĳzen, de jaarlĳkse Galerie 
prĳs en de driejaarlĳkse Oeuvreprĳs

De vereniging is zeer actief. Jaarlĳks 
organiseren ze 13 exposities, zĳn er 
uitwisselingen met andere kunste-
naarsverenigingen en worden eind-
examenkandidaten van de Koninklĳ-
ke Academie van Beeldende Kunsten 

uit Den Haag uitgenodigd om te ko-
men exposeren. Een mooie kans voor 
de studenten, maar ook voor ons om 
kennis te nemen van hedendaagse 
kunst en ontwikkelingen op dat ge-
bied. Een aantal leden gee� inspire-
rende workshops en in december is 
er de Winterfair met kleine kunst-
werkjes als kerstcadeaus voor onder 
de boom. 
We hebben het vaak over de noodza-
kelĳke diversiteit van het aanbod in 
het Huygenskwartier. ArtiBrak vol-
doet aan alle eisen, een pareltje in de 
Herenstraat.

Een gebouw met circa veertig ap-
partementen en een ondergrondse 
parkeergarage. Op de website www.
loostad.nl staat dat de ontwikke-
laar verwacht eind 2018 te starten 
met de verkoop. Bij het vaststellen 
van het bestemmingsplan is vastge-
legd dat er aan de kant van Vreugd 
en Rust appartementen gebouwd 
mogen worden. Het plan zal gepre-
senteerd worden zodra het nieuwe 

bouwplan voldoet aan de voorwaar-
den van de gemeente. 

Naar verwachting wordt Vliethof, 
voorheen Rustoord, in de zomer 
van 2019 opgeleverd. Er is nog geen 
inrichtingsplan voor een groene 
omgeving. Een hele uitdaging om 
dit gelijktijdig met de oplevering 
gereed te hebben, mede met het oog 
op de bouw van de appartementen.

Loostad BV, projectontwikkeling, ontwikkelt een 
luxe appartementencomplex naast het nieuwe 
woonzorgcentrum Vliethof, voorheen Rustoord

Luxe appartementen 
aan de Vliet



4

We hebben het niet alleen over de 
Binckhorst, maar ook over het Cen-
tral Innovation District (CID), het 
gebied in de driehoek tussen de sta-
tions CS, HS en Laan van NOI. Deze 
ontwikkelingen zullen heel wat extra 
verkeer opleveren. Willen we dit ge-
bied lee¦aar en bereikbaar houden, 
dan is een doordacht mobiliteitsplan 
vereist. De voetganger, fiets, ov en 
andere nieuwe oplossingen staan 
centraal en de rol van de auto moet 
afnemen. U kunt daarbĳ denken aan 
bĳvoorbeeld inzet van elektrische 
fietsen, zelfrĳdende shu«les tussen 
de Haagse stations en station Voor-
burg en gedeeld transport. 

De gemeenten Den Haag, Leidschen-
dam-Voorburg, provincie Zuid-Hol-
land, Metro pool regio Ro« er dam Den 
Haag en de ministeries van IenW en 
BZK onderzoeken hoe de mobili-
teitstransitie het beste gerealiseerd 
kan worden. In dat kader organiseer-
den de Haagse wethouder Robert van 
Asten en onze wethouder Astrid van 

Eekelen met belanghebbende partĳ-
en als overheid, (toekomstige) bewo-
ners, ondernemers en vervoerders 
een ‘diner Pensant’ een inspirerende 
avond om mee te denken. De wĳk-
vereniging was een van de genodigde 
partĳen. Aan de hand van kernvra-
gen gingen we met elkaar in gesprek 
en dachten we mee over de uitwer-
king van innovatieve plannen voor 
dit gebied. Dit leverde een behoorlĳ-
ke hoeveelheid aandachtspunten op 
waarmee we begin volgend jaar ver-
der aan de slag gaan. 

Preventie 
woninginbraak
Wie kan u nou beter vertellen hoe we inbrekers buiten 
de deur houden dan een ex-inbreker? Zĳn ervaringen uit 
de praktĳk zĳn bĳzonder waardevol en zĳn adviezen om 
serieus te nemen.

Tĳdens de door de gemeente georga-
niseerde bĳeenkomst, liet de ex-boef 
voorbeelden zien die het inbrekers 
wel heel gemakkelĳk maken. Een 
voordeursleutel nog in het slot, een 
open garagedeur en het bekende 
open raam of bovenlicht. Sommige 
adviezen lĳken vanzelfsprekend, zo-
als je huis afsluiten ook al haal je snel 
de kinderen uit school, geen sleutel 
onder de bloempot of touwtje uit de 
brievenbus. 

Andere adviezen zoals je stopcontact 
buiten uitze«en, want stroom is han-
dig als een inbreker een slot wil losbo-
ren, je laptop niet in het zicht ze«en, 
ook niet quasi verbergen op een stoel 
onder de ee«afel, je kliko’s aan elkaar 
vastze«en met een fietske«ing om te 
voorkomen dat ze deze als opstapje 
gebruiken, de kruiwagen uit het zicht, 
want dat laadt in één keer gestolen 
goed in de auto, garage op slot houden 
want hier ligt het inbraakgereedschap 
klaar. Deze adviezen liggen niet zo 
voor de hand en zĳn daarom zeer zin-
vol. Hĳ tipte ook om voorzichtig om te 
gaan met sociale media. Toon je inboe-
del niet als je het huis te koop zet en 
laat de kinderen niet op internet hun 
vakanties melden. 

Sociale controle is naast alle pre-
ventieve maatregelen minstens zo 
belangrĳk. Meldt je buren dat je een 
paar dagen weg bent. Noteer het ken-
teken als je iets verdachts ziet. Zet 
dit direct op de straat- of buurtapp, 
zodat buren de straat kunnen contro-
leren. Gebruik tĳdschakelaars, maar 
zorg dat de lampen voor het donker 
aanspringen. Kortom maak het de 
inbreker zo lastig mogelĳk dan gaat 
hĳ vast een deurtje verder…..en daar 
vangt hĳ bot, want iedereen hee� nu 
deze adviezen overgenomen.

Verkeerstromen
De wĳkvereniging volgt dit pro-
ces op de voet. De ontwikkelin-
gen kunnen net als die aan de 
andere kant van Voorburg, van in-
vloed zĳn op de lee�aarheid van 
Oud Voorburg in het algemeen 
en op die van het Huygenskwar-
tier in het bĳzonder.

Meedenken over de 
Binckhorst

Als goede buur moet het u zĳn opgevallen dat de hele 
Binckhorst op zĳn kop lĳkt te staan. En inderdaad, nu 
de Ro«erdamsebaan, maar straks de bouw van 5000 
woningen en ontwikkeling van duizenden nieuwe 
arbeidsplaatsen, geven enige reuring. 

Al 5 jaar ligt er aan het lommerrĳke deel van het Oosteinde 
een tĳdelĳke bouwbrug. De brug lĳkt al een tĳd buiten 
gebruik. Wat zou daar de bedoeling van zĳn? 

Meedenken over  
de Binckhorst

Hoe lang is tĳdelĳk?

Wat blĳkt, er zĳn bouwplannen voor 
3 villa’s. Niet op het terrein van het 
landgoed, maar op de plek waar vroe-
ger het kinderdagverblĳf De Zonne-
hof was, Park Vronesteyn 12-12b. Die 
bouwplaats is via Park Vronesteyn 
moeilĳk te bereiken en daarom zal het 
bouwverkeer gebruikmaken van de 
tĳdelĳke bouwbrug van Buitenplaats 
Eemwĳk. De omgevingsvergunning is 

aangevraagd en de gemeente verwacht 
nog dit jaar(2018) een ontwerpbesluit 
ter inzage te leggen. Uiteindelĳk zal 
de bouwbrug verdwĳnen. Vervolgens 
komt er nabĳ huisnummer 102 een 
nieuwe brug, tevens calamiteitenrou-
te zoals vereist voor de veiligheid van 
de bewoners. Volgens de gemeente 
zal ook die omgevingsvergunning bin-
nenkort worden aangevraagd.
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Allerhande versieringen, kaarsen en lekkernĳen, de dagen 
voor Kerst dragen we heel wat ons huis in. Natuurlĳk 
ontbreekt de kerstboom niet. Sommigen halen hem van 
zolder, anderen geven de voorkeur aan een echte boom met 
kluit of houten kruis. Maar ja, aan alle festiviteiten komt 
weer een einde en hoe raak je dan die boom weer kwĳt? 

Kerstboom, hoe kom je er weer vanaf?

De afdeling Stadsbeheer is bĳ de ge-
meente verantwoordelĳk voor het 
opruimen van de kerstbomen. Zĳ 
krĳgen de bomen het liefst in zĳn ge-
heel aangeboden en voegen deze bĳ 
het andere eigen groenafval. Dit hee� 
de voorkeur boven het samenvoegen 
met uw GFT-afval, omdat dat op an-
dere wĳze verwerkt wordt. Sinds de 
kwaliteit van de bomen, vooral de 
Nordmannen, verbetert, blĳven de 
bomen langer in de huiskamers. De 
opruimperiode is daardoor langer 
dan enige jaren terug. 
Als vanouds krĳgen eerst de school-
kinderen de gelegenheid om bomen 
te verzamelen en in te leveren bĳ 
de verzamelpunten voor € 0,50 per 

boom. Er zĳn families die er een ge-
zellige gezinsactiviteit van maken 
en slepen de bomen aan een touwtje 
achter de fietsen naar het verzamel-
punt. Of er kinderen rĳk van worden 
weet Wim Kamminga, hoofd stadsbe-
heer, niet. Veel animo is er in ieder 
geval wel. Na de kerstvakantie gaat 
stadsbeheer zelf aan de slag. Eerst 
ruimen ze de vuurwerkrommel op en 
daarna volgen de kerstbomen. Alle 
verloven lĳken ingetrokken voor de 
50 medewerkers, want al met al is 
er heel wat op te ruimen. De mede-
werkers hebben er ook wel lol in, op 
de een of andere manier is het best 
gezellig. Grappig is bĳvoorbeeld dat 
sommige bomen compleet met lamp-

jes en versiering en al langs de weg 
worden aangeboden, of de laatste 
boom die pas in juli werd opgehaald. 

Dus geen zorgen over de boom als u 
er vanaf wilt. Binnenkort kunt u in 
de ‘Gemeenterubriek’ in het Krantje 
lezen wanneer en hoe laat de verza-

melpunten open zĳn. In onze wĳk is 
die wederom te vinden bĳ de Schel-
linglaan. U hoe� er in ieder geval niet 
zelf mee te gaan slepen, dat doen de 
buurtkinderen of de medewerkers 
van Stadsbeheer. Overigens dat vuur-
werkafval……dat ruimen we zelf toch 
even op?!

Leuk uitstapje: Op het landgoed Duivenvoorde kunt u volgens jarenlange traditie 
eigen gekweekte kerstbomen kopen. U mag de boom zelf uitzoeken en uitgraven. Na 
de kerst kan de boom-met-kluit weer terug, ook als deze een andere herkomst hee�.

Alles behalve stoffig
Zoals ook in de vorige edities, aandacht voor een bedrĳfsmatig pareltje in onze wĳk.  
De winkel ‘Lize«e’ aan de Loolaan op het gebied van breien, haken, borduren en andere 
hobbymaterialen. 

Ook allerhande fournituren zĳn er 
te koop. Uw zoektocht naar die leu-
ke knopen of bepaalde kleur garen 
en ritssluiting zĳn voorbĳ. Waar ge-
lĳksoortige bedrĳven elders ermee 
stoppen, weet Lia van ‘t Veer van geen 
ophouden. Wat een collectie. 

Op haar 13e als zaterdaghulp en vanaf 
haar 16e fulltime. Nog even enthou-
siast en betrokken verkoopt zĳ van-
daag, alweer 20 jaar in haar eigen win-
kel. Het effect van werk maken van je 

hobby. Naast de verkoop, organiseert 
Lia workshops. Dit levert een volle 
bak in de winkel want de workshops 
zĳn volledig volgeboekt. Overigens 
sluit dit assistentie bĳ vragen over 
handwerk niet uit. “Oefenen moet je 
toch thuis”, zegt ze. 

Druk is het er elke dag. De deskundige 
assistentie van Ellen, Jane en zus An-
neke komt dan ook goed van pas. De 
sfeer in de winkel is gezellig. De klan-
ten voelen zich op hun gemak en kun-

nen vragen wat ze willen. Geen streng 
ruilregime of beperkende regels. 
Lia stelt zich altĳd flexibel op en hoopt 
zo de klant te kunnen motiveren om 
door te gaan met zĳn of haar hobby. 
‘Zĳn’? Ja, ook mannen kopen bĳ haar 
materialen. “Kom maar eens kĳken”, 
zegt ze. “Voor de Kerst heb ik materia-
len om huis of dinertafel te versieren. 
Maar ook leuke kleine cadeautjes voor 
onder de boom”. Een inspirerende en 
zeer kleurrĳke omgeving.

Helihaven 
Prins 
Clausplein
Alleen bĳ calamiteiten 
of ander noodzakelĳk 
gebruik zĳn wĳ niet 
tegen een helihaven. 
Voor ‘fun’- of zakelĳke-
vluchten vinden wĳ de 
geluidsoverlast veel te 
groot en zĳn we er tegen. 

We zĳn blĳ dat de huidige ge-
meenteraad van Den Haag in 
het coalitieakkoord hee� opge-
nomen dat er in Den Haag geen 
ruimte is voor een helikopter-
haven. Dat betekent dat ze de 
steun voor de helihaven in Ypen-
burg intrekken.
Dat is goed om te lezen. Het is 
alleen nog niet duidelĳk wat 
de stad nu onderneemt om 
daadwerkelĳk deze ambitie te 
realiseren. Uw wĳkvereniging 
en Heliniet (vereniging tegen 
de helihaven) hebben daarover 
contact met raadsleden van Den 
Haag. Intussen gaat Heliniet 
door met haar juridische strĳd. 
Geluidoverlast stond deze 
maand bĳ de gemeenteraad  op 
de agenda. Voor nadere informa-
tie verwĳzen wĳ naar onze web-
site wvov.nl 
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In deze tĳd van rood, groen, zilver en goud, popt in onze 
wĳk ook het oranje op. Binnen onze wĳkgrenzen kennen 
we maar liefst twee succesvolle Oranjeverenigingen. 
In deze tĳd beraden zĳ zich alweer over de feesten van 
komend jaar. 

Oranjetradities

De vereniging Oranjekwartier werd 
in 1936 opgericht met als doel het or-
ganiseren van festiviteiten rondom 
bĳzondere gebeurtenissen van het 
Koningshuis. Directe aanleiding was 
de verloving van prinses Juliana en 
prins Bernhard. In de oorlog staak-
ten de festiviteiten. Bĳ de bevrĳding 
stond de vereniging wel gelĳk weer 
klaar voor een feestelĳke optocht. De 
Koningin en nu de Koning bepalen de 

datum van het feest. De centrale loca-
tie is het brede gedeelte van de Oranje 
Nassaustraat.

De kinderspelen in Oranjelust vieren 
komend jaar het 40ste feest. Ook bĳ 
dit feest ligt de oorsprong al in 1930. 
De verjaardag van Koningin Wilhel-
mina werd gevierd met een uitstapje 
voor de kinderen uit Oranjelust en de 
Zuyderloostraat. Ook zĳ stopten in 

de oorlog maar daarna werd de draad 
weer opgepakt en was er feest op Ko-
ninginnedag. In 1971 moest het be-
stuur besluiten te stoppen. Er waren 
te weinig kinderen en de kosten lie-
pen op. Maar kleine kinderen worden 
groot en met verlangen werd er te-
ruggekeken naar de straatfeesten van 
weleer. Met als gevolg een herstart en 
vanaf 1979 zĳn er weer straatspelen, 
alleen nu op Bevrĳdingsdag.

Beide verenigingen richten zich op 
kinderen. Zo’n 1000 mensen bezoe-
ken het feest in het Oranjekwartier, 
waarvan 250 kinderen. Aan de straat-
spelen in Oranjelust nemen ca. 500 
kinderen deel. Deelnemen is bĳ bei-
de feesten gratis. Lidmaatschap en 
sponsorgelden zorgen voor de finan-
ciering. Een uitdaging, want bĳvoor-
beeld de huidige veiligheidseisen ma-
ken de feesten fiks duurder.

De verenigingen vinden het steeds 
moeilĳker om vrĳwilligers te interes-
seren om een handje komen helpen. 
Dat kan het voortbestaan wel eens in 
de weg komen te staan. 

Beiden verenigingen maken graag 
van de gelegenheid gebruik om wĳk-
bewoners op te roepen om actief te 
worden. Honderden kinderen maak 
je daarmee blĳ, je leert bovendien je 
buurtbewoners kennen en het is nog 
gezellig ook. Kinderen en feest zĳn be-
langrĳke verbindende factoren en die 
zĳn goed voor de sfeer en woonkwa-
liteit van de wĳk. Van ons mogen de 
feestelĳke oranjetradities nog lang 
standhouden.

Tenslo«e willen wĳ natuurlĳk weten 
of ze ooit hebben overwogen de Ko-
ning uit te nodigen om zĳn verjaardag 
bĳ ons te komen vieren?..................

Meldpunt Openbare Ruimte doet zĳn werk.
Herkent u dit? U loopt naar uw auto en struikelt voor de zoveelste keer over de losse 
stoeptegel. Of de sneeuwruimers schuiven de sneeuw richting geparkeerde auto’s in 
plaats van naar de middenberm. En de hondenuitlater laat weer eens de poep in het rode 
zakje achter bĳ de boom. U ergert zich, maar doet u daar dan iets mee? 

Weet u dat u daarvoor bĳ het Meld-
punt Openbare Ruimte terecht kunt 
en alles kunt melden dat niet goed is/
gaat buiten uw eigen huis? De gemeen-
te helpt, maar moet dat dan natuurlĳk 
wel weten. Ze doen het zelf of sturen 
de melding door naar de juiste dienst. 

Op iedere melding volgt altĳd reac-
tie en actie als het kan. Het is niet 
eenvoudig om goede voorbeelden te 
noemen, het beslaat zo’n breed ge-
bied. Naast de zakjes hondenpoep, 
kunt u foutgeparkeerde fietsen bĳ de 
Randstadrail melden, of zwerfvuil, 
gevaarlĳke situaties, schade aan 
gemeentelĳke eigendommen, over-

last van jongeren na sluitingstĳd en 
overlast van scooters, schade aan 
gemeente meubilair en speeltoestel-
len, etc. U kunt op twee manieren 
melden bĳ de gemeente, per telefoon 
(via 14070) of digitaal formulier. De 
gemeente gee� de voorkeur aan mel-
ding via het digitale formulier op de 
website van de gemeente www.lv.nl/
melden-bĳ-de-gemeente. Hoe duide-
lĳker het probleem omschreven, des 
te beter en sneller de reactie. Ook 
gebruikt de gemeente de digitale for-
mulieren om te evalueren hoe veel 
en welke type meldingen het vaakst 
binnen komen. Laten we ons steen-
tje bĳdragen aan onze mooie en ple-
zierige wĳk, ook door te melden wat 
aangepakt moet worden. Probeert u 
het maar eens uit. Voordat u het weet 
brandt uw lantarenpaal weer, het 
werkt echt.

uw redacteur probeerde het zelf met 
dit paaltje in de Herenstraat. Op 

zondag gemeld, op dinsdag stond het 
weer recht. Mĳn complimenten!
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Kies zelf een 
vuurwerkvrĳ e zone

De gemeente stelt gratis borden be-
schikbaar waarmee bewoners het 
vrĳ willige vuurwerkvrĳ e gebied kun-
nen markeren. 'Ik hoop en vertrouw 
erop dat inwoners rekening houden 
met de vrĳ willige vuurwerkvrĳ e zo-
nes en hun vuurwerk op plaatsen 
afsteken waar geen vrĳ willige vuur-
werkvrĳ e zone is', zegt burgemeester 

Klaas Tigelaar. 'Zo wordt de jaarwis-
seling voor iedereen een mooi feest.'
Inwoners die met buren onderling 
een vuurwerkvrĳ e zone instellen, 
konden dat tot en met 20 december 
doorgeven bĳ  de gemeente. De initi-
atiefnemers krĳ gen dan vĳ f borden 
om tĳ dens de jaarwisseling op die 
plek neer te ze« en.

Zie voor meer informatie: 
www.lv.nl/organiseer-een-vuur-
werkvrĳ e-buurt

Deze jaarwisseling kunnen bewoners van Leidschendam-
Voorburg voor het eerst met elkaar afspreken om in hun 
deel van de wĳ k geen vuurwerk af te steken. Dit kan gaan 
om een straat, pleintje, speeltuin of stuk groen in de buurt. 

Brugwachtershuisje 
Wĳ kerbrug
Deze maand start eindelĳ k de restauratie van het 
brugwachtershuisje. Het rĳ ksmonument hee�  veel te 
lang leeggestaan en is slecht onderhouden. De buitenkant 
wordt in zĳ n oorspronkelĳ ke staat hersteld. 

Binnen in het pand worden enkele 
aanpassingen gedaan, om het pand 
geschikt te maken als B&B.  De plan-
nen zĳ n veelbelovend. Het wordt 
mooi, zowel het pand als het uitzicht 
over de Vliet. 
De nieuwe eigenaar is enthousiast en 
blĳ  dat na jaren van plannen maken, 
nu met de restauratie is begonnen. 
Het wordt een beetje schipperen met 
de ruimte. Tĳ dens de restauratie zul-
len de bouwers zoveel mogelĳ k ma-
teriaal bĳ  het huisje opslaan. Daar is 
echter onvoldoende plaats. Daarom 
gebruiken ze ook een gedeelte van de 
groenstrook aan de overzĳ de van de 
Wĳ kerlaan. Uitgangspunt is de over-
last zoveel mogelĳ k te beperken. Als 
alles volgens plan verloopt, zal de res-
tauratie voor de zomer 2019 klaar zĳ n. 

De wĳ kvereniging Oud Voorburg is 
opgelucht dat het huisje weer in zĳ n 
oorspronkelĳ ke staat wordt terug-
gebracht. Over de afgelopen jaren 
zĳ n daar wel de nodige zorgen over 
geweest. Goed dat de restauratie is 
begonnen. Samen met de Wĳ kerbrug 
vormt het een karakteristieke plek 
in onze wĳ k.

De gemeente hee�  het huisje 4 jaar 
geleden te koop aangeboden samen 
met nog een huisje op de Hoekweg, 
bĳ  Drievliet. De gunning ging onder 
het mo« o ‘Verras ons vooral!’ en zou 
gaan naar de mensen met de leukste 
ideeën. Vergelĳ kbare huisjes kregen 
in Ro« erdam al eerder de bestem-
ming als galerie.

Op plaatsen waar 
u dit bord ziet 
geen vuurwerk
afsteken. Bedankt!

Vuurwerkvrije zone
Bewonersinitiatief

Vuurwerkvrije zone

Fijne jaarwisseling voor iedereen!

De gemeente en politie kunnen de 
afspraken in deze vrĳ willige vuur-
werkvrĳ e zones niet handhaven. De 
gemeente gaat uit van de kracht van 
bewoners zelf.

Kinderplezier
Misschien zou ieder onderwerp op de agenda van de 
wĳ kvereniging een kinderparagraaf moeten hebben. Ook 
kinderbelangen zĳ n te behartigen. We gaan het er zeker 
over hebben.

Kinderen hadden best mee kunnen 
wandelen bĳ  de wĳ kwandeling in het 
voorjaar. Het is moeilĳ k te zeggen hoe 
kinderrĳ k onze wĳ k is. De vele basis-
scholen maken het in ieder geval aan-
trekkelĳ k voor vestiging van jonge 
gezinnen.

Tĳ d voor een gesprek met een aantal 
kinderen uit de wĳ k. Sarah (12), Han-
nah (10), Renske (10), Jikke (6), Tom 
(6), Linn (10) en Babet (6) zĳ n graag 
bereid om hun ervaringen te delen. 
Welk onderwerp willen zĳ  bĳ  de wĳ k-
vereniging op de agenda? Daar hoeven 
zĳ  niet over na te denken. Nog voordat 
we nader kennismaken ligt de wens al 
op tafel. ‘Een speeltuin voor grotere 
kinderen’. Nu is er alleen eentje voor 
de allerkleinsten, zonder schommel 
bĳ voorbeeld. Ze hebben het wel eens 
bĳ  de burgemeester aangekaart, maar 
hĳ  dacht niet dat er voldoende ruim-
te voor zoiets was. Op de vraag of het 

wĳ kblad voor hen aantrekkelĳ ker zou 
kunnen, noemden ze een strip of een 
puzzel.  Zeven blĳ e kinderen die het 
geluk hebben om te wonen in een au-
toluwe straat in het Huygenskwartier. 
Ze vinden het unaniem een fi jne wĳ k 
om te wonen. Naast school en sporten 
doen ze bĳ na niets anders dan met 
elkaar buitenspelen. Alleen bĳ  slecht 
weer gaan ze naar binnen voor een 
spelletje of een fi lm. 

Het klinkt allemaal ideaal. Hebben ze 
nooit ruzie dan? Zo willen ze het in 
ieder geval niet noemen. Ze zĳ n het 
soms niet eens met elkaar en daar dis-
cussiëren ze dan over. Als ze het weer 
eens zĳ n, zĳ n ze weer vrienden. 

De kinderen verbinden de bewo-
ners. Gezamenlĳ k vieren ze Hal-
loween, Oud en nieuw, de buurt 
BBQ en kaarsjesavond.
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Contact: Wĳkvereniging Oud Voorburg
 p/a Park Vronesteyn 27
 2271 HP Voorburg
 info@wvov.nl

Website:  www.wvov.nl 

Bestuur
Voorzi«er Anneloes Blok-de Jong
 Park Vronesteyn 27
 Tel: 06 2909 1966
 voorzi«er@wvov.nl

Secretaris Diederik Visser
 diederik@xs4all.nl

Penning- Marga Beute-van Soest
meester Laan van Swaensteĳn 19
 Tel: 387 15 60
 marga.beute@wvov.nl

Leden Berthie de Zwart-Nĳhof
 Eemwĳkstraat 8 
 Tel: 386 25 59
 berthie.de.zwart@wvov.nl

 Bram van Mannekes
 Oosteinde 147 
 Tel: 369 48 19
  bram.vanmannekes@planet.nl

Wĳkblad & 
Communicatie Wilma Romeyn

Contact info@wvov.nl

Wĳkagent 
Mirjam Passchier via www.politie.nl  
(mĳn buurt/wĳkagenten) 
en algemeen tel. nr. 0900-8844
  
Contactpersonen Deelwĳken

I vacature

II Kees van der Leer
 Schoolstraat 45
 Tel: 386 65 20
 keesvanderleer@gmail.com

III Hans en Iny Drabbe
 Rusthoflaan 24)
 Tel: 386 22 05
 jpmcwd@zonnet.nl

IV Joke van Mannekes
 Oosteinde 147
 Tel: 369 48 19
 jpkrn46@gmail.com

V Codrin Popescu
 Loolaan 116
 Tel: 06 3804 9966
  
VI Sweder van Voorst
 Laan van Leeuwesteyn 15
 Tel: 387 08 68

VII Berthie de Zwart 
 Eemwĳkstraat 8
 Tel: 386 25 59
 berthie.de.zwart@wvov.nl

VIII vacature

Wĳkcentrum De Oranjehoek
Oranje Nassaustraat 1 – Tel: 386 31 13

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Meld- en Informatiecentrum – Tel: 14 070

Colofon
Wĳkblad Oud Voorburg is een 
uitgave van de wĳkvereniging. 
Wĳkvereniging Oud Voorburg 
bestrĳkt het gebied tussen 
de Vliet en de Broeksloot, 
station Voorburg en station 
Leidschendam-Voorburg.  
De vereniging vertegenwoordigt 
en behartigt de belangen van 
alle inwoners in dit gebied. De 
vereniging telt bĳna 600 leden. 
Uw lidmaatschap is belangrĳk:
- hoe meer leden hoe sterker 

onze zeggenschap
- hoe meer leden hoe serieuzer 

onze positie
Kortom:
- de wĳkvereniging volgt 

ontwikkelingen vanuit een 
onaªankelĳke positie

- het bestuur is divers en 
behartigt de belangen van de 
bewoners in de wĳk

- we streven naar het behoud 
van ons mooie groene Voorburg

Ga naar de website wvov.nl  
en schrĳf u in. Voor minimaal 
€ 7,- per jaar bent u lid en  
direct betrokken.

Wĳkblad
Verschĳnt 2 à 3x per jaar in een 
oplage van 4000 stuks en wordt 
huis aan huis verspreid

Foto’s en tekst: 
Anneloes Blok, Berthie de Zwart, 
Bram van Mannekes, Ruud de 
Zwart, gemeente LV, Frans Kets, 
en Wilma Romeyn

Opmaak en druk: 
Verloop drukkerĳ Alblasserdam; 
Steeds schoner, steeds 
milieuvriendelĳker

Onze wĳkagent, Mirjam Passchier, werkt met Oud & 
Nieuw in de nachtdienst. Met goede voorlichting over 
vooral het vuurwerk, levert zĳ haar bĳdrage aan een rustig 
verloop en een gezellige avond. 

Met haar vuurwerkles aan de kinde-
ren van groep 8 op alle basisscholen 
in haar wĳk hoopt ze ook de jonge 
bewoners goed te informeren. Ui-
teraard waarschuwt zĳ voor illegaal 
vuurwerk. Dit wordt niet gekeurd of 
getest en levert gevaar op voor u en 
uw omgeving. Weet of vermoedt u 
dat er ergens illegaal vuurwerk is op-
geslagen of wordt verhandeld, meldt 
dit dan bĳ de politie via 0900-8844 
of anoniem bĳ 0800-7000.

Of u nu zelf vuurwerk afsteekt of 
niet, het is wel handig om te weten 
dat vuurwerk dit jaar wordt verkocht 
op 28, 29 en 31 december. Afsteken 
van vuurwerk mag alleen op 31 de-

cember 2018, vanaf 18.00 uur tot  
1 januari 2019, 02.00 uur. Verkoop 
in onze wĳk op Parkweg 46 of Rem-
brandtlaan 37 en max. 25 kilo legaal 
vuurwerk per persoon.
Om onnodige narigheid te voorko-
men tenslo«e de afsteektips:
• Draag een vuurwerkbril en 

steek vuurwerk nooit los in je jas 
of broekzak. 

• Trek kleding aan die niet brand-
baar is en draag een jas zonder 
wĳde zakken en/of capuchon. 

• Houd minimaal 8 meter afstand en 
gebruik een afsteeklont.

Zie verder politie.nl/themas/ 
vuurwerk

Vuurwerktips om 
serieus te nemen

Mirjam Passchier wenst u een veilige 
en rustige jaarwisseling.

Overlast
Er is wel eens sprake van vuur-
werkoverlast in de wĳk bĳ de 
Rembrandtrotonde. Leraren en 
conciër ge van het Dalton, hand-
having en politie le±en hier-
op. Overlast kunt u melden via 
0900-8844.

Coffeewithacop 
Vanaf 7 februari houdt de wĳkagent weer haar inloopspreekuur onder de  
naam ‘Coffeewithacop’. Elke eerste donderdag van de maand staat van  
15 – 16 uur de koffie klaar bĳ Coffee Works, Parkweg 56.

Zorgen over 
verkeerssituatie
Hoe zal de verkeerssituatie in Voorburg zich ontwikkelen 
na de opening van de Mall of the Netherlands (voorheen 
Leidsenhage)? Hoe groot zal de overlast zĳn bĳ de geplande 
werkzaamheden aan de N14? In ieder geval is het onduide-
lĳk welke verbeteringen met de huidige plannen uiteinde-
lĳk behaald zullen worden. We zĳn vooral bang voor extra 
drukte op de Vlietbruggen.

Namens u is het bestuur van de wĳk-
vereniging actief betrokken bĳ alle 
studies voor de oeververbindingen 
over de Vliet. Wĳ schreven daar al 
eerder over. Het doel was al die jaren 
‘het ontlasten van de bestaande Vliet-
bruggen’, met en zonder een extra 
oeververbinding. Alle veranderingen 
hebben immers grote invloed op de 

bereikbaarheid van zowel Voorburg 
als Leidschendam. Onderdelen uit 
eerder verrichte studies worden 
nu ingevuld zonder na te gaan of de 
uitkomsten de gewenste positieve 
effecten hebben. Hierdoor kunnen 
ernstige lacunes en ongewenste ne-
veneffecten ontstaan. Wĳ roepen de 
gemeenteraad op om de nodige acties 

te ondernemen:
1. Wĳ willen dat het verkeersmodel 

voor de ongelĳkvloerse kruisingen 
van de N14 worden uitgebreid zo-
dat de effecten op het onderliggen-
de wegennet en de Vlietbruggen 
zichtbaar worden. 

2. Dat ze het verkeersmodel gebrui-
ken voor het doorrekenen van 
de verkeerssituatie. Zowel tot de 
werkzaamheden van de N14 be-
ginnen als tĳdens die werkzaam-
heden. 

3. Op basis hiervan een actiepro-
gramma formuleren.

Zoals u elders in dit blad kunt lezen 
zĳn er zorgen over de luchtkwaliteit 
en zĳn we betrokken bĳ de ontwik-
kelingen rond de Binckhorst. Gezien 
onze ligging kan het ene plan niet 
los van het andere gezien worden. 
Wĳ zullen deze processen namens u 
blĳven volgen en daarover berichten.  
Voor nadere informatie verwĳzen wĳ 
naar onze website wvov.nl




