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Elektrische laadpalen in de wijk
De gemeente kopte onlangs 
in een bericht: Goed nieuws 
voor elektrische rijders: 
forse uitbreiding van het 
aantal publieke laadpalen. 

Wat merkt u hiervan in de praktijk? 
Als u de bekendmakingen van de 
gemeente niet volgt, dan kan er bij u 
in de buurt ‘plotseling’ een laadpaal 
verschijnen. Iedere paal is met 2 laad-
punten uitgevoerd. Bij een aanvraag 
wordt er meestal maar 1 parkeer-
plaats voor elektrisch laden gereser-
veerd. Later, als de bezetting van die 
ene parkeerplaats voldoende hoog is, 

wordt ook de tweede parkeerplaats 
voor het laden gereserveerd. Het 
laadpunt komt niet voor de woning 
van de aanvrager, dit om te voorko-
men dat hij of zij zich als eigenaar van 
dat betreffende punt gaat gedragen. 
De uitbreiding van het aantal laadpa-
len is vraaggestuurd en hangt volle-
dig af van het aantal elektrische au-
to’s. Als u een elektrische auto hebt 
en er is geen laadpaal binnen 250 m, 
dan kunt u een aanvraag indienen via 
website laadpaalnodig.nl. Uitvoerder 
Engie Services neemt deze aanvraag 
namens de gemeente in behandeling 
en doet een voorstel. De gemeente 
toetst dit voorstel en neemt een be-

sluit en publiceert dit op de website 
https://zoek.officielebekendmakin-
gen.nl. 
Het contract met uitvoerder Engie 
Services kent geen beperking in het 
plaatsen van het aantal laadpalen. 
Dit in tegenstelling tot de aanvragen 
voor ‘strategische laadpalen’ bij bij-
voorbeeld winkelcentra, omdat daar 
niet altijd duidelijk is hoe vaak die ge-
bruikt zullen worden. Er zijn nu bijna 
45 laadpalen in Leidschendam-Voor-
burg, waarvan 10 in onze wijk (incl.  
2 in aanvraag). De gemeente ver-
wacht geen verhoging van de par-
keerdruk, omdat er ook weer een 
plaats in de buurt vrijkomt waar de 

auto anders geparkeerd zou staan. 
Dit geldt natuurlijk alleen bij een goe-
de bezetting. Elektrisch rijden is een 
beleidsthema uit de Duurzaamheids-
agenda 2016-2020.

Elektrisch rijden draagt bij aan 
een verbeterde luchtkwaliteit in de 

stedelijke omgeving.

Input geven voor de omgevingsvisie Leidschendam- 
Voorburg. Daarvoor organiseerden wij begin mei een wijk-
wandeling met de gemeente. De gemeente stelde de route 
samen op basis van aandachtspunten die door ons zijn 
aangedragen. Samen met wethouder Lia de Ridder, bewo-
ners en ambtenaren leverden we zo een eerste bijdrage.

Aan de hand van stellingen werd tij-
dens de route besproken wat rond 
2040 wenselijk is. Lastig natuurlijk 
om al zover vooruit te moeten den-
ken, maar ook heel boeiend om hier 
samen over na te denken. Onze rou-
te liep gedeeltelijk langs onze aan-
dachtspunten:
• het Oosteinde 241 (nieuwbouw-

plannen naast het spoor) 
• Park Vronesteyn (uitzicht en 

geluid Westvlietweg)
• Wijkerbrug/Wijkerlaan  

(verkeersafwikkeling en brug) 
• Vlietwijck/Oosteinde (voorzienin-

gen ouderen als oplaadpunten/
parkeren scootmobiels)

• Oranjekwartier 
• Huygenskwartier (plan Waaijer/

museum/lichtreclame) 
• Utrechtsebaan (bestaan er nog 

plannen voor tunnel)
• toekomst van Onze Lieve Vrouw 

ten Hemelopneming Kerk 
• Juliana-Bernhardpark
• Van Deventerlaan/Laan van 

Swaensteijn 
• Opstandingskerk 
• algemene verrommeling openba-

re ruimte (palen, rolcontainers, 
plantsoenen)

• A4/A12: fijnstof en geluid, fysieke 
meetpunten luchtkwaliteit

Op 23 mei werden de thema’s met 
een werksessie uitgewerkt tot aan-
bevelingen voor de Raad. Aan de orde 
kwamen het aantrekkelijk houden 
van de gemeente voor jong en oud en 
dat woningbouw niet ten koste moet 
gaan van de groenvoorziening.
De komende tijd gaan we de ontwikke-
ling van de omgevingsvisie nauwgezet 
volgen. Input vanuit de wijk is natuur-
lijk altijd welkom en noodzakelijk!
Tijdens de wandeling bleek maar 
weer dat we onze wijk als zeer prettig 
ervaren dankzij onder andere bereik-
baarheid en het groene karakter en 
dat we dat graag zo houden. Via het 
online platform ingesprekmetlv.nl is 
te lezen hoe alle wijkwandelingen en 
werksessies verliepen en is het pro-
ces verder te volgen.

Zomerse wandeling voor onze 
toekomst

Omgevings visie 
De omgevingsvisie is een lange-
termijnvisie voor onze omgeving 
en gaat in grote lijnen over wo-
nen, werken en ontspannen. Dus 
over ruimte, water, milieu, na-
tuur, landschap, verkeer en ver-
voer, infrastructuur en cultureel 
erfgoed. Maar ook over gezond-
heid en sociale voorzieningen en 
hoe wij hier samen op langere 
termijn mee om willen gaan. 
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Het carillon blijft stil tijdens de 
restauratie

‘Schaken’ met beelden 
leidt tot beeldenlint

Het kan niemand zijn 
ontgaan. De toren van de 
Oude of Martinikerk staat 
in de steigers. Maar was 
het ontbreken van het 
geluid van het carillon u al 
opgevallen? 

De oude toren was dringend aan een 
opknapbeurt toe. En zoals altijd zor-
gen bouwwerkzaamheden voor stof 
en gruis. Het 140 jaar oude orgel en 
het carillon zijn daarom helemaal 
ingepakt om ze daartegen te bescher-
men. Het orgel is nog wel te bespelen, 
maar bij het carillon lukt dat op dit 
moment niet. 
Wat komt er allemaal kijken bij een 
restauratie van zo’n oude toren? 
Tijdens de algemene ledenvergade-
ring van onze vereniging eind april, 

De afgelopen jaren groeide het idee om in Vreugd en Rust 
een beeldenpark te creëren als ontbrekende schakel in 
de totale route met 35 kunstwerken. Op 21 juni 2018 is het 
zover, de officiële opening van de vernieuwde beeldenroute 
van Station Voorburg tot en met Park ’t Loo.

kregen de aanwezige leden een in-
teressant inkijkje. De heer Alewijn 
Schouten, secretaris van de restau-
ratiecommissie, maakt bijna elke dag 
wel wat mee en kan daarover boeiend 
vertellen. 
Zo denk je, steiger eromheen en aan 
de slag. Mooi niet, want de steiger 
kan alleen aan de westkant van de to-
ren op de grond gefundeerd worden. 
De andere kanten zijn door daken 
omsloten en die kunnen de steiger 
onvoldoende steunen. Ook bleken de 

deel van de route uitmaken. De ge-
meente kreeg hulp van de Stichting 
Mooi Voorburg. Samen maakten ze het 
beeldenplan. Uitgangspunt: het moet 
er mooi uitzien, maar het park moet 
ook gewoon gebruikt kunnen worden. 
Ook door rennende en ravottende kin-
deren. Geregeld overleg met alle be-
trokkenen leidde tot breed draagvlak.
Met het beeldenplan kon het ‘scha-
ken’ met de beelden beginnen. De 
meeste beelden zijn de afgelopen 
weken van hun verschillende loca-
ties gehaald en staan nu ‘schaakmat’ 

Nog meer 
beeldhouwkunst
Van 21 juni tot begin september 
organiseren Museum Swaen-
steyn en Huygens’ Hofwijck geza-
menlijk de eerste editie van de ex-
positie ‘Voorburg Sculptuur’. Mu-
seum Swaensteyn toont recent 
werk van tientallen kunstenaars. 
Op Huygens’ Hofwijck zijn de mo-
numentale marmeren sculpturen 
van Eppe de Haan te zien. In het 
huis én in de tuin. 

Nieuwe stalling 
voor de fiets
Met koffie voor de reizigers, 
openden twee wethouders in 
april de fietsenstalling bij het 
station Leidschendam-Voorburg. 
541 plaatsen om de fiets netjes te 
stallen en goed op slot te kunnen 
zetten.
De fietsers mogen hun fiets nu 
niet meer buiten de stalling neer-
zetten. Borden geven de verbods-
zone aan. De afdeling Handha-
ving gaat eerst waarschuwen. Na 
de gewenningsperiode voeren 
ze de foutgeparkeerde fietsen af 
naar het fietsdepot.

Het is jammer dat er toch nog 
fietsen rond de bushalte zwer-
ven en aan de hekken staan. De 
rekken bovenin de stalling zijn 
minder populair, zeker voor rei-
zigers met haast, maar zijn toch 
verrassend licht en eenvoudig te 
bedienen. De handhavingsperio-
de is duidelijk nog niet ingegaan.

gemetselde stenen van de toren uit de 
14de eeuw te zacht. Speciale (Duitse) 
pluggen bleken uiteindelijk afdoen-
de en de steiger werd alsnog goedge-
keurd. 
De bol onder de windvaan gaf nog een 
verrassing. Er bleek een glazen fles in 
te zitten met een vergane rubberen 
top. In de fles een bericht uit 1970, 
toen de leeuw opnieuw verguld werd. 
Ook een afschrift van ‘de herstelling 
van het dak’ uit 1906. In die tijd fi-
nancierden men de restauratie van 
2600 gulden met vrijwillige giften. Nu 
zijn de kosten van de restauratie een 
kleine € 400.000,- die voor een groot 
deel voor rekening van de kerkelijke 
gemeente komen.
Half juli moet de restauratie voltooid 
zijn. De gehele leibedekking van de 
toren is dan vernieuwd, evenals het 
lood, dat op vele plaatsen het hout-
werk beschermt. De windvaan met 
de leeuw en bol daaronder zijn dan 
opnieuw verguld en de wijzerplaten 
voorzien van led-verlichting. Zou het 
carillon anders klinken? 
Met dank aan Alewijn Schouten, 
secretaris restauratiecommissie

Praat je over beelden in Voorburg, dan 
praat je ook al gauw over de parken, 
want daar vind je de meeste. De beel-
den staan daar het minst in de weg en 
ze kunnen in alle rust van alle kanten 
bekeken worden. Park Vreugd en Rust 
vormde hierop een kale uitzondering, 
want daar stond slechts één beeld, de 
Vallende ruiter van Frank Letterie. In 
de loop der jaren kreeg het wel gezel-
schap, maar dit was maar van korte 
duur. 
Er komt nog heel wat bij kijken om 
goede plekken te vinden die tevens 

op hun nieuwe plek. Ga maar naar ze 
op zoek en beoordeel zelf of ze daar 
goed tot hun recht komen. Stichting 
Mooi Voorburg heeft in samenwer-
king met Huygens’ Hofwijck en Mu-
seum Swaensteyn, ervoor gezorgd 
dat alle werken zijn beschreven en te 
vinden. Kijk hiervoor op de website 
mooivoorburg.nl. Als kers op de taart 
krijgt de route in Park Vreugd en Rust 
ook een heel nieuw kunstwerk. De 
namen van het werk en van de kun-
stenaar blijven nog even geheim tot 
de opening op 21 juni. 
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Coffeewithacop 
Nieuw is het inloopspreekuur 
onder de naam ‘Coffeewithacop’. 
Sinds 1 mei staat elke eerste 
dinsdag van de maand van  
15-16 uur de koffie klaar bij Coffee 
Works, Parkweg 56.

Mirjam Passchier staat haar mannetje
De wijkagent maakt indruk 
als ze de zaal binnenkomt 
waar de Algemene 
Ledenvergadering van de 
wijkvereniging plaatsvindt. 
Ze oogt fit, jong en stoer. 
In vol ornaat heeft Mirjam 
flink wat mee te slepen. 
Aan haar koppel zit van 
alles, waaronder een 
pepperspray, wapenstok, 
dienstwapen, zaklampje en 
handboeien. 

Ze maakt gebruik van de bijeen-
komst om kennis te maken met de 
bewoners. Zichtbaar zijn en contact 
hebben met de mensen is voor de 
wijkagent belangrijk, zodat ze weet 
wat er speelt. Daarom roept ze de be-
woners op om haar te informeren als 
hen iets opvalt. Dat kan van alles zijn, 
ook op sociaal-maatschappelijk vlak. 
Denk aan parkeeroverlast, een buur-
man met een alcoholprobleem, ge-
vaarlijk rijgedrag van de buurvrouw 
op leeftijd en dierenmishandeling. 

Zij verwijst je door, zodat je voor het 
probleem bij de juiste organisatie 
of handhavingsteam terecht komt, 
maar schroomt niet om zelf in te grij-
pen als dat nodig is. Op diverse ma-
nieren kun je haar bereiken. 
Op internet, politie.nl/mijn-buurt/
wijkagenten, is er een contactformu-

lier, bellen kan met 0900-8844 ‘wel 
politie geen spoed’, en bij spoed na-
tuurlijk 112. 
Uiteraard werkt Mirjam niet alle da-
gen, in dat geval neemt altijd een van 
haar collega’s haar werkzaamheden 
over. 
We houden zeker contact met haar. 

Via de Buurt Preventie Teams, maar 
ook door in het wijkblad aandacht te 
besteden aan onderwerpen die haar 
opvallen en onze aandacht verdienen. 
We kunnen ons in ieder geval een stuk 
veiliger voelen met deze professione-
le, maar ook erg aardige wijkagent! 

Mirjam actief in de wijk beschikbaar

Omgevingsmanager zorgt voor rust
Hij loopt niet door de straten met een pet met 
‘omgevingsmanager’ erop. De bewoners rond het Van 
Deventerplein weten Francis Nauman zo wel te vinden. 
Dat is maar goed ook. Het directe contact voorkomt het 
‘kasje-naar-de-muur gevoel’ bij vragen over bijvoorbeeld 
bereikbaarheid en parkeren.

Zolang je weet wat er in je straat of 
wijk staat te gebeuren, wanneer en 
hoe lang, dan kun je er rekening mee 
houden en dat voorkomt ergernis. 
Communicatie krijgt veel aandacht 
bij de aanpak van het groot onder-
houd en herinrichting project Van 
Deventerlaan e.o. Nieuwsbrieven, 

ding. Heel handig als je bijvoorbeeld 
gaat verbouwen of verhuizen en je 
straat is een grote zandbak. Of zoals 
een bewoner die belde met het pro-
bleem dat haar straat nu doodlopend 
is en vaardigheid in het achteruitrij-
den vergt, omdat het er ook eenrich-
tingsverkeer is. Francis gaat nu kijken 
of er een keer-mogelijkheid kan wor-
den gemaakt. Alles om de overlast zo-
veel mogelijk te beperken.
De projectleiding betrekt de bewo-
ners waar dat kan. Het planten van 
de eerste boom was een feestelijke 
gebeurtenis en de kinderen van de 
Professor Casimirschool kregen les 
in veiligheid en duurzaamheid. Bij de 
planning zorgt de projectleider dat de 
school bereikbaar blijft.
Of het project van de zomer stilligt tij-
dens de bouwvak is aan de aannemer 
om te beslissen. Vakanties gebrui-
ken de werkers vaak om een opgelo-
pen achterstand in te halen. Francis 
denkt dat er nog wel een nieuwsbrief 
voor de bewoners komt voor de zo-
mer met onder andere informatie 
daarover en de laatste stand van za-
ken. Op dit moment is er wel wat ver-
traging ontstaan door een tegenvaller 
bij aanvang van het project, maar ook 
door de krapte van sommige straten. 
Het valt niet altijd mee om de mate-
rialen en machines op de juiste plek 
te krijgen.

website lv.nl/vandeventerlaan, en bij-
eenkomsten zorgen ervoor dat de be-
woners goed zijn geïnformeerd. Voor 
het persoonlijke contact is er de om-
gevingsmanager (f.nauman@lv.nl). Hij 
zorgt voor maatwerk oplossingen als 
die nodig zijn en fungeert als liaison 
tussen de bewoners en de projectlei-

Op de vraag wanneer de omgevings-
manager tevreden is, antwoordt 
Francis Nauman: “heel simpel: als het 
proces lekker loopt”.

Ontkoppeling
Carl de Koning, de nieuwe pro-
jectleider, roept de bewoners op 
zoveel mogelijk (alsnog) akkoord 
te gaan met de ontkoppeling en 
aansluiting op het nieuwe ge-
scheiden riool. Nu is het nog gra-
tis en het draagt bij aan de duur-
zame ontwikkeling in de wijk.



4

Bomen op de kaart
Bomen, een veel besproken onderwerp. Zeker is dat 
bomen belangrijk zijn voor onze gezondheid, omdat ze 
onder meer fijnstof uit de lucht halen. Daarnaast zorgen 
ze voor het groene karakter van onze gemeente en dat is, 
zo bleek ook weer tijdens onze wijkwandeling, voor de 
bewoners heel belangrijk.

Natuurlijk, 
een groene 
tuin
U weet dat het klimaat 
verandert en dat het 
warmer en natter wordt. 
Groen in de straat, de tuin 
of op het dak helpen om het 
water op te vangen en vast te 
houden. Bovendien zorgen 
groene en bloeiende planten 
voor een aantrekkelijke 
omgeving, betere 
luchtkwaliteit en extra 
koelte in de zomer. Ook 
bijen hebben daar belang bij 
en die helpen we graag.

De gemeente omarmt daarom ook 
dit jaar de landelijke ‘Operatie Steen-
bReek: tegel eruit, plant erin’. Met 
onder andere gratis workshops voor 
de bewoners. Want ook in onze ei-
gen voor- en achtertuinen kan nog 
veel veranderd worden. Met de work-
shops leerden de deelnemende be-
woners om hun tuin aan te passen. 
Te gast in de kantine van Tuinenpark 
De Groene Zoom, schetsten 20 deel-
nemers een nieuw ontwerp voor hun 
tuin. Meer ruimte voor gezond en 
sfeervol groen, aandacht voor eetbare 
planten en aandacht voor het zelf op-
zetten van een composthoop. Een an-
dere workshop in de stadstuin Rust-
hout, ging over “creatief met steen”. 
Immers al die tegels eruit is ook een 
uitdaging. Deze les leerden de deel-
nemers over een kruidenspiraal, een 
aardbeientoren en het breken van 
stenen. 

Voor meer inspiratie info@wvov.nl of 
lv.nl/steenbreek. Of een bezoek aan 
stadstuinrusthout.nl, Noordsingel 
3, Leidschendam. Ook 
leuk, het boek “Een 
kleine eetbare tuin met 
vaste planten” van Ma-
delon Oostwoud.

Doormodderen 
met het verkeer
Over de Vlietbruggen alleen een stand van zaken in 
bijgaand kader. Op dit moment van schrijven is er net 
een nieuw college en zijn er geen nieuwe ontwikkelingen 
te melden. In de tussentijd lijken de standpunten van de 
verschillende politieke partijen zich te verharden, vooral 
waar het gaat om een extra oeververbinding. 

krijgt iedereen inzicht welke bomen 
er in de eigen straat of zelfs voor de 
deur staat en welke bijvoorbeeld 
monumentaal zijn. Kan een boom 
monumentaal zijn? Jazeker, het zijn 
bomen met een cultuurhistorische 
waarde, die al minstens tachtig jaar 
op hun plek staan en ook nog een toe-
komst hebben. Die hebben dus flink 
wortelgeschoten. Via de website van 
de gemeente en zoekwoord ‘bomen-
kaart’ krijgt u meer informatie. Uw 
redacteur weet nu bijvoorbeeld dat 
de boom voor haar deur net zo lang 
daar staat als zij oud is.

De wijkvereniging voelt zich nauw 
betrokken bij het groen in onze wijk. 
De komende weken gaan we op de ge-
meentelijke site de boompaspoorten 
doornemen. In juli stappen we samen 
met de groendeskundigen op de fiets 
om een aantal potentiële monumen-
tale bomen te bekijken. Mochten er 
nog vragen zijn over de bomen in uw 
omgeving, dan horen wij dat graag via 
info@wvov.nl Deze vragen zullen we 
tijdens de bomenfietsroute stellen 
aan de deskundigen. Voor meer infor-
matie over de monumentale bomen, 
zie monumentaltrees.com/nl/

Extra 
oeververbinding 
of Selectieve 
toegang 
Vlietbruggen?
Extra oeververbinding: een extra 
oeververbinding geeft de moge-
lijkheid om het bestaande verkeer 
over 3 in plaats van 2 bruggen te 
verdelen. Een EOV heeft echter 
ook een aanzuigende werking, wat 
tot gevolg kan hebben dat dit po-
sitieve effect voor een groot deel 
teniet gedaan zal worden. 
Selectieve toegang: Selectieve 
toegang betekent dat doorgaand 
verkeer dat ook de N14 kan nemen 
niet meer over de Vlietbruggen 
mag. Uit alle rapporten blijkt dat 
een vorm van selectieve toegang 
de enige optie zou zijn met signi-
ficante impact, maar…. velen zijn 
daar tegen. Er is echter nog steeds 
geen goede studie gedaan naar 
hoe we selectieve toegang vorm 
kunnen geven.
Situatie nu: Een groeiende groep 
in L’dam maakt zich sterk voor een 
EOV. Voor de Wijkerbrug en omge-
ving lost dit niets op. 
Hoe verder: De politiek is aan zet. 
Emoties lijken nu de boventoon te 
voeren, wat een goede oplossing 
meestal niet ten goede komt. En: 
er is geen enkele oplossing waarin 
iedereen erop vooruit gaat! 

Leidschendam-Voorburg en Rijs-
wijk

• 2 ongelijkvloerse kruisingen in de 
N14. (2026?)

Wat betekent dit voor Voorburg? 
10 jaar vooruit voorspellen is moei-
lijk, maar het lijkt niet moeilijk te 
voorspellen dat het voorlopig door-
modderen blijft. De omvang van de 
overlast hangt af van de begeleidende 
maatregelen. Het aantal opties is ech-
ter niet groot. We blijven er op toe-
zien dat dit de meest optimale zullen 
zijn. In ieder geval houden we u op de 
hoogte. 

De gemeente Leidschendam-Voor-
burg voert een actief bomenbeleid. 
De afdeling Stadsbeheer ontwikkelde 
op basis van dit beleid, samen met 
een boom-adviesbureau een over-

zicht voor de inwoners. Daarmee zijn 
alle 35.000 bomen letterlijk op de 
kaart gezet. Elke boom heeft of krijgt 
met behulp van een bomenwiki, een 
zogenaamd boompaspoort. Daardoor 

Misschien een goed moment om alle 
projecten op verkeersgebied op een 
rijtje te zetten. Projecten die onge-
twijfeld van invloed zijn op de ver-
keerssituatie in onze gemeente. 
• Extra rijstrook in beide rich-

tingen A4 tussen Leiden en N14 
(gereed 2018)

• De Mall of The Netherlands (ge-
reed 2019)

• Rijnlandroute (gereed 2022)
• Verbreding A4 tussen Burgerveen 

en de aansluiting van de Rijn-
landRoute

• Verbreding van de A4 tussen 
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Vakmanschap in de wijk (1): 
De koekenbakker tussen de asperges

Het is vast geen toeval dat ze elkaar hebben gevonden. 
Ambitieuze Susanna Wakum, gediplomeerd patissier 
en Gerard Koot, gediplomeerd kok en groenteman met 
ambitie. Een mooi duo bij groentewinkel ’t Karrewiel aan 
de Parkweg. Al geruime tijd is groenteman Gerard op zoek 
naar nieuwe producten die de klanten lekker vinden. 

Desserts en appeltaart behoorden al 
tot het assortiment, maar toch was 
het verrassend om ineens bonbons 
tussen de asperges aan te treffen. 
Fruitbonbons van eigen huis, ge-
maakt door Susanna. De bonbons 
verdwenen echter alweer snel. Niet 
omdat er geen vraag naar was, inte-
gendeel. Het succes was te groot, de 
bonbons waren niet aan te slepen. 
Onder Susans motto ‘er is overal een 
oplossing voor’, bakt ze nu overheer-

Sweder 
van Voorst
Al 29 jaar wonen wij in Voorburg, aan 
de Laan van Leeuwesteyn. De woon-
omgeving is nog steeds aantrekkelijk 
vanwege het kleinstedelijk karakter 
en de bouwstijl uit de jaren 20 van de 
vorige eeuw. Ik ben nu met pensioen 
en na veel jaren in het buitenland is 
het tijd om van passief lid een actief 
lid van onze wijkverening te wor-
den! Wanneer u dit leest ben ik al 
weer enige tijd contactpersoon voor 
deelwijk 6, begrensd door Parkweg, 
Rembrandtlaan, Veldzichtkade en 
Laan van Leeuwesteyn. U kunt mij 
benaderen voor alle mogelijke zaken 
die in ons deel spelen. U vindt mijn 
contactgegevens op de achterpagina. 
Al dan niet via het bestuur zal ik een 
reactie geven cq. actie ondernemen. 
Ik hoop dat u met mij het mooie ka-
rakter van oud Voorburg wilt behou-
den; dat kan onder andere door actief 
in uw buurt het lidmaatschap van de 
wijkverening te bevorderen. Slechts 
18% van onze wijk is lid, dat kan best 
wel beter. Voor slechts minimaal € 7.- 
per jaar (zie colofon) behartigt u uw 
eigen belangen!

Gerard Koot ontdekte al snel de kwa-
liteiten van Susanna en nam haar in 
dienst. Ze ging helpen in de keuken 
bij het bereiden van de kant-en-klaar 
maaltijden voor verkoop in de win-
kel en catering. Later mocht ze haar 
kwaliteiten als patissier laten zien en 
dat doet ze nog steeds, met veel toe-
wijding en resultaat. Het blijkt hele-
maal geen ongewone combinatie, een 
patissier tussen groente en fruit.
Ze is pas 21 jaar en het toekomstplan 
is nog niet ingevuld, maar het liefst 
wil ze iets voor haarzelf. Ondertussen 
verzamelt ze haar vakuitrusting bij 
elkaar. “Je moest eens weten hoe mijn 
kamer thuis eruit ziet”, zegt ze met 
een glimlach. Een goede werkruimte 
en een aantal launching customers, 
daar droomt ze van. Voorlopig bakt ze 
nog met veel plezier bij´t Karrewiel. 
Haar geheim? “Mijn belangrijkste in-
grediënt is liefde.” En bijzonder: zelf 
houdt ze meer van hartig.

Een exclusief bedrijf is het. 
Kwaliteit en vakmanschap 
staan al vanaf het 
allereerste begin hoog in 
het vaandel. 

Feest in september? Het lijkt erop 
dat vader René(55) en zoon Nick(23) 
van der Drift er nog niet over heb-
ben nagedacht. Toch bereiken ze dan 
een flinke mijlpaal. 50 jaar geleden 
startte vader/opa Jan van der Drift de 
meubelstoffeerderij in een gehuur-
de garage. Zeven jaar later huurde 
hij er twee garages bij en ontstond 
ruimte voor zowel een showroom als 
een werkplaats. Er was nooit een re-
den om de Loolaan te verlaten. Door 
slimme planning is de ruimte groot 
genoeg. De te stofferen meubels wor-
den na het weekend op maandag bij 
de opdrachtgever opgehaald en op 
vrijdag weer teruggebracht. Kwaliteit 

staat voorop bij het familiebedrijf. 
Vader/opa Jan was een echte vakman 
volgens René, die het vak vooral van 
zijn vader leerde. Sinds augustus 1979 
begon hij bij zijn vader en 22 jaar la-
ter nam hij de zaak van hem over. Zijn 
zoon Nick leidt hij op dezelfde ma-
nier op. “Op school leren ze van alles, 
maar niet stofferen. Dat kan alleen in 
de praktijk. Ze weten niet eens wat 
stofferen is”, zegt René. Opvolging 
is dan ook het grootste probleem bij 
de familie. Hij gaat binnenkort eens 
praten bij een aantal scholen om te 
kijken of er niet een jonge knul rond-
loopt die dit vak wil leren. ”Ja, het is 
fysiek zwaar werk. Ik kan een vrouw 
er niet op uitsturen om van 3 hoog 
een bank op te halen.” Het is een 
prachtig vak, het zou jammer zijn als 
het zou verdwijnen. 
Adverteren doen ze nauwelijks, 
mond-tot-mond reclame en sociale 
media zorgen voor een goede order-

portefeuille. Het hart ligt het dichts 
bij de meubelstoffering, maar ze leve-
ren ook gordijnen en vloerbedekking. 
De contacten met de opdrachtgevers 
verlopen altijd rechtstreeks en de ad-

viezen zijn op maat. De mannen van 
Van der Drift werken ouderwets be-
trokken en met veel plezier. De lieve-
lingsstoel krijgt de opknapbeurt die 
het verdient.

Vakmanschap in de wijk (2): 
Van der Drift Exclusieve Interieurs

lijke koekjes voor de verkoop, net iets 
behapbaarder dan de bonbons, en 
ook succesvol.
Als je Susanna ontmoet is ze een en 
al glimlach en enthousiasme. Na haar 
studie met diverse stages, onder an-
dere bij Boheemen en in Londen, 
besloot ze een tussenjaar te nemen 
om zich te bezinnen op haar toe-
komst. Via een vriendin vond ze de 
baan tussen de groenten en fruit. Eén 
jaar werden er twee en groenteman 

Tevreden
“De verkoop gaat goed en ik zie 
dat Suus het erg leuk vindt om zo 
veel afwisseling in haar werk te 
hebben. Als mijn klanten en per-
soneel tevreden zijn, ben ik het 
ook!” aldus Gerard Koot met een 
brede lach.
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Het motto van het nieuwe 
College en de titel van hun 
akkoord. De nieuwe coalitie 
van VVD, CDA, PvdA en 
ChristenUnie-SGP noemen 
het een ‘open akkoord’. 
Op die manier krijgen 
betrokkenen zoals wij, de 
kans om mee te denken en 
invulling te geven aan het 
beleid. 

Het bestuur van de wijkvereniging is 
blij met de ruimte voor samenwer-
king op thema. Zo wil het college in-
zetten op een groene leefomgeving. 
Een onderwerp dat ons met onze 
parken en boomrijke straten na aan 
het hart ligt. Het college ziet nieuwe 
kansen voor mobiliteit. De wijkver-
eniging nam altijd intensief deel aan 
het mobiliteitsdebat ‘benutten zoals 
bedoeld’. We blijven dit thema goed in 
de gaten houden. We zijn benieuwd 

naar de visie van dit College op het 
Huygenskwartier. De museale, cul-
turele en toeristische functie van  
Oud Voorburg met de daarbij beho-
rende parkeer- en bereikbaarheids-
problematiek en op het aantrekkelijk 
houden ervan voor de winkelende en 
wandelende Voorburger.
Blij zijn we dat het afval voorlopig 
weer elke week wordt opgehaald. Na-
tuurlijk hebben we oog voor de markt 
en voor de nieuwe visie op het winkel-
beleid dat vanaf 2020 aan de orde zal 
zijn. Dit college heeft hart voor veilig-
heid. Als het goed is merken we dat 
binnenkort aan de maatregelen voor 
een (verkeers-) veilige Herenstraat.
We zullen als wijkvereniging luiste-
ren, praten en discussiëren met de 
nieuwe College- en Raadsleden over 
lopende en nieuwe zaken. Astrid van 
Eekelen verwelkomen we als nieuwe 
wethouder voor het Huygenskwar-
tier. Ze zal zien dat dit slechts het 
kloppend hart van onze mooie wijk 
Oud Voorburg is. 

Contact: Wijkvereniging Oud Voorburg
 p/a Park Vronesteyn 27
 2271 HP Voorburg
 info@wvov.nl

Website:  www.wvov.nl 

Bestuur
Voorzitter Anneloes Blok-de Jong
 Park Vronesteyn 27
 Tel: 06 2909 1966
 voorzitter@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

Communicatie info@wvov.nl
  
Contactpersonen Deelwijken

I vacature

II Kees van der Leer
 Schoolstraat 45 (2271 BZ)
 Tel: 386 65 20
 keesvanderleer@gmail.com

III Hans en Iny Drabbe
 Rusthoflaan 24 (2271 VJ)
 Tel: 386 22 05
 jpmcwd@zonnet.nl

IV Joke van Mannekes
 Oosteinde 147 (2271 EE)
 Tel: 369 48 19
 jpkrn46@gmail.com

V Codrin Popescu
 Loolaan 116 (2271 TP)
 Tel: 06 3804 9966
  
VI Sweder van Voorst
 Laan van Leeuwesteyn 15
 Tel: 387 08 68

VII Berthie de Zwart 
 Eemwijkstraat 8 (2271 BZ)
 Tel: 386 25 59
 berthie.de.zwart@wvov.nl

VIII  vacature

Wijkagent Mirjam Passchier 
via www.politie.nl (mijn buurt/wijkagenten) 
en algemeen telnr. 0900-8844

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. 
De wijkvereniging werkt aan de 
leefbaarheid in de wijk en werkt 
daarvoor samen met gemeente, 
provincie en waterschap en 
andere belangenorganisaties.
Word nu lid! Ondersteun de 
vereniging voor tenminste  
€ 7,- per jaar (meer mag 
natuurlijk ook op nr. NL48 INGB 
0003 5031 84). U bent direct 
betrokken bij de besluitvorming 
om onze prachtige en plezierige 
leefomgeving in oud Voorburg 
in stand te houden. Mail uw 
gegevens naar info@wvov.nl 

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, Wilma 
Romeyn en Diederik Visser

Opmaak en druk: 
Verloop drukkerij Alblasserdam; 

Steeds schoner, steeds 
milieuvriendelijker

Privacy verklaring
nieuwsberichten en oproepen be-
treffende zaken die de wijk aangaan. 
De wijkkrant wordt zonder gebruik 
van adressenbestanden verspreid in 
de wijk. Het beheer van de naam en 
adresgegevens berust op dit moment 
bij de penningmeester en het be-
stuurslid die de mailings beheert. 
Wijkvereniging Oud-Voorburg ver-
strekt deze informatie niet aan der-
den, noch geeft de wijkvereniging 
toestemming aan organisaties of be-
drijven die middelen ontwikkelen, 
maken of onderhouden voor de wijk-
vereniging om deze informatie (zelf ) 
te gebruiken of door te geven.
Wijkvereniging Oud voorburg be-
heert een website. Daarvoor maakt 
de wijkvereniging ook gebruik van 
foto’s, wij zullen er voor waken daar-
mee zorgvuldig om te gaan. 

Sinds 25 mei 2018 is de 
‘Algemene Verordening 
Gegevensbescherming’ van 
kracht. Deze verordening 
stelt strengere eisen aan 
organisaties en verenigingen 
met betrekking tot de 
privacy van gegevens 
waarover zij beschikken. 

Voor Wijkvereniging Oud-Voorburg 
geldt dat de vereniging beschikt over 
naam en adresgegevens en eventu-
eel ook het e-mailadres van de leden 
van de vereniging. Deze gegevens ge-
bruiken wij voor het voeren van de 
administratie van de Wijkvereniging 
(ledenadministratie en contributie) 
en voor het verzenden van eventuele 

Samen aan zet

Astrid van Eekelen, Juliette Bouw, Nadine Stemerdink, Jan-Willem Rouwendal


