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Voortbestaan wijkvereniging een feit
Nieuwe statuten
Met grote inzet van een aantal betrok-
ken leden is de afgelopen maanden 
gewerkt om het voortbestaan van de 
wijkvereniging te waarborgen. Voor 
de uit 1990 daterende en inmiddels 
verlopen statuten werd in nauw over-
leg met onze ‘huisnotaris’ een nieuw 
concept opgesteld, dat vervolgens 
ter goedkeuring aan de leden werd 
voorgelegd in een Bijzondere Leden-
vergadering op 12 januari. Wegens 
het ontbreken van het vereiste quo-
rum tijdens die eerste bijeenkomst 
(daarvoor hadden 400 leden aanwe-
zig moeten zijn) kon de uiteindelijke 
goedkeuring en stemming pas in een 
tweede Bijzondere Ledenvergade-
ring, die gepland was op 9 februari, 

plaatshebben. Opnieuw in korte tijd 
toog een groot aantal trouwe leden 
naar ‘De Oranjehoek’ en was de 
goedkeuring van de nieuwe statuten 
in feite slechts een formaliteit omdat 
nu een ‘gewone’ meerderheid van de 
aanwezige stemmen vereist was. Met 
een feestelijk drankje en wat geani-
meerd napraten kon dit gedeelte van 
het ‘traject’ worden afgesloten. Niets 
stond het pas aangetreden bestuur 
meer in de weg om de goedgekeurde 
statuten ten kantore van notaris R.M. 
Dom officieel te maken. Dat gebeur-
de op 12 maart j.l.

Oud en nieuw bestuur
Tijdens de ledenvergadering op 12 
januari werd afscheid genomen van 

het oude bestuur, althans van dege-
nen die deze avond aanwezig konden 
zijn. Woorden van dank en grote er-
kentelijkheid vielen hen ten deel en 
zouden op een later tijdstip, vergezeld 
van een mooi boeket, ook aan de niet 
aanwezige bestuursleden bij hen thuis 
worden overgebracht. 

Vervolgens stelden zich drie nieuwe 
bestuursleden voor: Anneloes Blok, 
die zich bereid had verklaard de taak 
van voorzitter op zich te nemen,   
Berthie de Zwart als tijdelijke secre-
taris en Marga Beute-van Soest als 
penningmeester. Zij werden onder 
luid applaus als zodanig door de aan-
wezigen benoemd. In de vergadering 
van 9 februari werd bovendien eind-

redactrice van het wijkblad Nancy 
van der Putten gekozen als vierde lid 
van het bestuur; zij neemt de secreta-
ris functie over van Berthie de Zwart. 
De wens is het bestuur met nog één of 
meer leden uit te breiden; verkennen-
de gesprekken daarover zijn gaande.

Ten tijde van het maken van dit 
blad, was het nieuwe bestuur bezig 
de jaarlijkse ALV van 6 mei voor 
te bereiden. Ook tal van andere
onderwerpen en acties hadden 
onze aandacht. Wij hopen u daar-
over in een volgende aflevering te 
informeren.

Het bestuur

Bijzondere muurschildering 
in Voorburg ontdekt
Bewoners uit de Groen van Prinste-
rerlaan deden onlangs een bijzondere 
ontdekking. Schilder Cees Waasdorp 
was druk bezig met schilderwerk bin-
nenshuis en verwijderde een stuclaag 
in het trapgat. Tot grote verrassing 
van de schilder èn de bewoners van 
het huis werd naast het glas-in-lood-
raam een fraaie abstracte muurschil-
dering zichtbaar. De kleuren paars, 
oker en groen lijken oorspronkelijk 
afgestemd te zijn geweest op die van 
het glas-in-lood. De bewoners maak-
ten foto’s en brachten onze wijkver-
eniging van hun ontdekking op de 
hoogte. Ook in de rest van het huis 
zijn nog delen van abstracte schilde-
ringen te zien, zelfs achter de meter-
kast. Het lijkt erop, dat de schilderin-
gen vlak na de bouw van het huis (in 
1923) zijn aangebracht. Inmiddels 
zijn de afbeeldingen getoond aan me-
dewerkers van het  Gemeentemuseum 
in Den Haag en van het Rijksarchief 
voor Kunsthistorische Documentatie 
en momenteel kijkt de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed er naar. 
Volgens het RKD stijgen de schilde-

ringen zeker uit boven de doorsnee 
woonhuis decoratie. 

Oorsprong nog onbekend
Rond 1923 waren er diverse kunste-
naars in Voorburg werkzaam, zoals 
Vilmos Huszar en vormgever Piet 
Zwart. Er was contact met diverse 
kunstenaars uit de Stijl-groep, zoals
met Theo van Doesburg en Piet 
Mondriaan. De samenwerkende ar-
chitecten en kunstenaars streefden 
naar integratie van schilderkunst en 
architectuur. De nu ontdekte schilde-
ringen in de Groen van Prinstererlaan 
lijken weliswaar niet op het werk van 
déze groep, maar het zou wel later 
werk kunnen zijn van Huszar, die in 
1923 samen met de kunstenaar Kurt 
Schwitters een Dada tournee door 
Nederland maakte. Als dat het geval 
zou zijn, dan is deze ontdekking heel 
bijzonder
Cees Waasdorp heeft de schildering 
schoongemaakt en is doorgegaan 
met zijn oorspronkelijke schilderop-
dracht, maar dan óm de muurschil-
dering héén... En de bewoners zijn, 

Voorlopig zijn we nog bezig de puzzel 
op te lossen, dus: wordt vervolgd !

Anneloes Blok

náást het prachtige glas-in-lood, op-
eens in het bezit van een unieke schil-
dering van een vooralsnog onbekende 
kunstenaar. 
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Ode aan Ineke
eerbetoon aan haar inzet
Afscheid na 30 jaar bestuurslid, een onuitwisbaar 
stuk geschiedenis van de wijkvereniging
Schrijven over Ineke Verbeek en 
haar activiteiten voor Oud Voorburg, 
dat is een feestje. Bij haar afscheid 
van de wijkvereniging wil ik graag 
even stilstaan bij de vele leuke en in-
teressante activiteiten die we samen 
in het bestuur hebben ondernomen. 

In 1988, het jaar waarin Voorburg 
haar 2000 jaar bestaan viert, wordt 
Ineke de nieuwe secretaris van het 
bestuur van de wijkvereniging. Er 
zijn op dat moment 398 leden. 

Het eerste artikel van Ineke in de 
wijkkrant komt al snel: over haar 
zorgen over het snel groeiende  aantal 
reigersnesten boven in de bomen van 
Park Vreugd en Rust. Leuk voor de 
poepende reigers, slecht voor de 
 monumentale bomen. 

De wijkvereniging is dan al actief 
tegen de plannen van de Provincie 
voor de bouw van de grootste vuil-
verbrandingsinstallatie (GAVI) van 
Europa, op een steenworp afstand 
gelegen van Voorburg, in de oksel 
van het Prins Clausplein bij Ypen-
burg. We mobiliseren 23 wijkvereni-
gingen in Voorburg, Leidschendam, 
Den Haag en Zoetermeer tot één sa-
menwerkingsverband en samen met 
de Stichting Stop Vuilverbranding 
Ypenburg trekken we ten strijde. 
 Tegen vuilverbranding zijn beteken-
de voor ons ook het stimuleren bij 
bewoners van het vermínderen van 
huishoudelijke afval. Oud Voorburg 
wordt proefwijk voor het apart inza-
melen van GFT: een groot succes! 
Er wordt dat jaar per week 6600 kilo 
opgehaald. We richten Ecoteams op.
Dat betekent: met wijkbewoners om
de week samen bedenken hoe je 
de afvalberg kunt verminderen en 
energie kunt besparen. Geen plas-
tic tasjes maar een linnen tasje met 
daarop “Iedere Voorburger een mi-
lieu burger - Verbeter het milieu en 
begin bij jezelf!” Zo’n tasje heb ik 
nog steeds. In die tijd organiseert 
Voorburg zelfs een Milieuconferen-
tie. Ineke en ik nemen er aan deel. 
Daaruit is het Platform Duurzaam 
(Leidschendam)-Voorburg voortge-
komen, waarin Ineke tot voor kort 
actief was.

In 1992 dreigt de komst van een gro-
te discotheek aan de overkant van de 
Wijkerbrug, met grote lichtreclame, 
en ook een autoshowroom wordt 
genoemd. In Oud Voorburg willen 
we de steeds weer bedreigde groene 
zône behouden, als buffer tussen A4/
Forepark en Voorburg. In 1994 richt-
ten wij samen de Vereniging Houdt 
Vlietrand Groen op met als doel die 
groene zône, maar ook de steeds ver-
der bedreigde culturele waarden van 
de beide Vlietoevers te behouden. 
Zoals in 1996, wanneer de tracé keus 
voor de HSL van Amsterdam naar 
Brussel aan de orde is. Er komt plots 
een nieuwe variant uit de hoge hoed, 
de zgn. “Bos-variant”, inhoudende 
een 4,5 km lang betonnen gevaarte 
op 16 meter hoge betonnen pijlers op 
200 meter van Voorburg dwars door 
de Vlietrand! We activeren 23 andere 
wijk-, natuur- en milieuorganisaties 
en in een felle strijd wordt deze vari-
ant teruggewezen naar de tekentafel 
in Zoetermeer, waar ze was bedacht. 
De ingenieur bleek nog nooit langs 
de Vliet te hebben gefietst... 

In 1997 wordt Ineke gekozen tot 
voorzitter van wijkvereniging Oud 
Voorburg. Er bestaat dan al een over-
leg van de gezamenlijke Voorburgse 
wijkorganisaties, waaraan Ineke en 
ik deelnemen. In 1998 wordt bekend 
dat de gemeente Den Haag haar 
 gebied wil uitbreiden. Eerst met heel 
Voorburg West en een corridor door 
Essesteyn naar Leidschenveen. De 
Voorburgse burgemeester Michiel 
van Haersma Buma organiseert een 
informatieavond in de Fonteinkerk 
in Voorburg West. In een overvolle 
kerk heb ik de Voorburgers strijd-
lustig opgeroepen in actie te komen. 
 Ineke maakt daar grote indruk door 
met haar mooie stem voor te dragen 
uit het Vitaulium Hofwijck (1653), 
waarin de dichter Constantijn Huy-
gens een voorbijvarende passagier 
op de trekschuit kritische woorden in 
de mond legt over “alweer een Ha-
genaar die aan de Vliet bij Voorburg 
met zijn net gebouwde buitenplaats 
(Hofwijck) een prachtig stuk wei in 
beslag heeft genomen en vernield; 
als dit zo doorgaat ligt de grens van 
Den Haag straks aan de Vliet”. 

Het was een ontroerend moment in 
die volle zaal, de mooie stem van In-
eke en de treffende woorden van de 
bewoner van ons mooie Hofwijck.
Het resultaat: 75 mensen melden zich
 die avond aan. Ineke en ik gaan sa-
men door in het bestuur van de ‘Stich-
ting Voorburg tegen Annexatie’. Veel 
bewoners van Oud Voorburg geven 
hulp bij het verspreiden van nieuws-
brieven. Het onderwerp lééft in onze 
wijk en daar doen we het voor. Op 
9 september 2001 valt de beslissing: 
Voorburg niet geannexeerd, maar de 
Vlietzône grotendeels wèl. Namens 
Oud Voorburg neemt Ineke daar-
na deel aan het Platform Vlietrand 
Groen, een samenwerkingsverband 
van meer dan 40 natuur-, milieu- en 
bewonersorganisaties met de bedoe-
ling (vooralsnog) te voorkomen dat 
er in de toekomst 6.000 woningen in 
de Vlietzône worden gebouwd.  

In al die jaren brengen Ineke en ik 
vele uren samen door op de publie-
ke tribune van de Voorburgse en de 
Leidschendam - Voorburgse (bijna 
‘Vlietstede’ geheten) gemeenteraad. 
Meedenken en inspraak begint met 
praten over het onderwerp, met de 
bestuursleden en anderen in je net-
werk, met ambtenaren en raadsle-
den. We gaan samen regelmatig op 
bezoek bij gemeenteraadsfracties, 

maken zienswijzen en bezwaar-
schriften en maken gebruik van het 
inspreekrecht. Allerlei onderwerpen:
milieubeleidsplan,  bestemmingsplan, 
structuurvisies,  verkeersplannen, 
(busbanen, 30km gebieden, de aanleg
van rotondes), wijkbeheer, bankjes, 
hondenpoep. De plaats van benzi-
nepompen in de straten, het behoud 
van de drie panden naast het Koet-
shuis aan het Oosteinde, geen toe-
name van het bouwvolume in ge-
val van nieuwbouw op het terrein 
van de oude buitenplaatsen Eemwijk 
en Vliet en Burgh, geen woontoren 
van 30 meter hoogte vlak aan de 
Vliet als nieuwbouw voor Rustoord. 

Graag maak ik hier ook melding van 
onderwerpen waar de wijkvereniging 
zich mee bezighield en waarbij Ineke 
zeer betrokken was. De afgelopen 25 
jaar heeft Ineke zich beziggehouden 
met de bomen in Voorburg. Ze heeft 
meegewerkt aan boekjes over wan-
delingen langs bijzondere bomen. 
Maakte zo nodig bezwaar tegen al 
verleende kapvergunningen,  waarbij 
ze tevoren overleg pleegde met des-
kundigen en boomchirurgen van De 
Bomenstichting. Maar óók legde ze 
aan bewoners uit dat in sommige 
gevallen kap nodig is om de andere 
bomen kans te geven gezond verder 
te groeien.

Bestuurstafel 2010. V.l.n.r.: Ellen Freijters, Mary von Franken, 
Ineke Verbeek, Aagtje Kolk, Anton van Noordt.
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Ineke en wethouder Marcel Houtzager

Alsof een prinses in  
Voorburg is teruggekeerd

En wist u dat we in de Herenstraat 
een Annie M.G. Schmidt Museum 
hadden kunnen hebben als men naar 
Ineke had geluisterd?  
In 1996 bleek de gemeente de 
Oude Begraafplaats aan de Park-
weg te willen ‘opknappen’ en mo-
derniseren. Ineke heeft met De 
Bomenstichting en als lid van de 
Vereniging De Terebinth (vereni-
ging die zich inzet voor het behoud 
van de funeraire cultuur in Neder-
land, waardevolle begraafplaatsen 

en grafmonumenten) volhardend 
deelgenomen aan de klankbord-
groep. Na heel veel jaren stilstand 
werden uiteindelijk de begraaf-
plaats en de gebouwen met zorg 
opgeknapt tot een poëtisch stukje 
mooi en oud Voorburg. In 2013 
plaatste de gemeente een kopie van 
het oorspronkelijke toegangshek, 
hegeen financiëel mede mogelijk 
werd gemaakt door de Stichting 
Mooi Voorburg en Wijkvereniging 
Oud Voorburg. 

Stiekem verdenk ik Ineke Verbeek 
er wel eens van dat ze in een vroe-
ger leven een voorname ‘eredame’ 
is geweest, een bijzondere hof dame 
en vertrouwelinge van uiteraard 
niemand minder dan Prinses Mari-
anne. Daar zijn enkele sterke aan-
wijzingen voor. Alle Voorburgse 
buitenplaatsen die Marianne bezat, 
zijn begin vorige eeuw afgebroken, 
met uitzondering van de Oranjerie 
die ooit bij Rusthof hoorde. Jaren 
geleden kwam deze toentertijd sterk 
verwaarloosde Oranjerie in de ver-
koop. Vanaf het moment dat Ineke 
dit huis zag, ‘was ze verkocht’, zo 
ook de Oranjerie zelf, zo vertrouw-
de ze mij eens toe. Het was net een 
herkenning die haar niet meer los 
liet. Met veel toewijding en smaak 
lieten zij en haar echtgenoot de 
Oranjerie restaureren. En evenals 
in Marianne’s tijd, werd de Oran-
jerie een mooie behuizing voor een 
smaakvolle bibliotheek. Aardig is 
ook dat de Oranjerie van Marian-
ne gebouwd is op de plek van de 
opkamer van een zestiende-eeuwse 
boerderij, die nog steeds achter de 
Oranjerie staat. Hier woonde de 
tuinman van Prinses Marianne, die 

ze nu in de huidige tijd leeft. Anders 
zou zij haar andere passies hebben 
misgelopen: Louis Couperus en de
Wijkvereniging Oud Voorburg!
Die waren er nog niet in de tijd 
van Prinses Marianne. Bovendien 
is Ineke er nu ook getuige van dat 
haar geliefde prinses - die in haar 
eigen tijd werd verguisd omdat ze 
een kind kreeg van ‘nota bene haar 
bediende’ - tegenwoordig wèl de 
waardering krijgt die haar toekomt. 
Een prinses die de weg van haar 
hart volgde en haar buitenechtelijke 
kind, dat uit liefde was geboren, niet 
wilde wegmoffelen maar openlijk 
aan de wereld toonde. Prinses Ma-
rianne stónd voor haar overtuiging: 
een sterke vrouw die geen moeilijk-
heid uit de weg ging. Bovendien een 
kunstzinnige vrouw, met een scherp 
oog voor het bijzondere. Kortom, 
nèt een stukje Ineke… 

Ik hoop dat Ineke nog lang de Oran-
jerie en ‘Onder de Linden’ mag 
koesteren, als levende herinnering, 
óók aan Prinses Marianne.

Kees van der Leer

Oosteinde – links de Oranjerie (Collectie Kees van der Leer)

In 2000 ontving Ineke een konink-
lijke onderscheiding, lid in de Orde 
van Oranje Nassau, vanwege haar 
grote verdiensten als vrijwilligster 
in het cultuurmaatschappelijke leven 
in Voorburg, met als specialiteit ‘het 
behoud van groen in onze gemeente’.

Al schrijvend heb ik een flink en 
belangrijk stuk geschiedenis van de 
wijkvereniging de revue laten passe-
ren. Dat kan ook bijna niet anders, als 
je het hebt over het tijdvak van 1988 

tot 2014 waarin Ineke in het bestuur 
zat. In die periode is het ledenaantal 
gestegen van 398 naar ruim 600. 

Ineke, ik heb de afgelopen jaren met 
veel plezier met jou samengewerkt. 
Dank je wel voor de manier waarop 
je al die jaren onze voorzitter was !

Berthie de Zwart

door zijn tuinmanskunsten veel prij-
zen voor haar in de wacht sleepte, 
onder andere voor fuchsia’s en ca-
melia’s. Jammer dat tegenwoordig 
dit soort wedstrijden een beetje uit 
de tijd is. Voor mij verdienen de 
heerlijk geurende roze ribestrosjes, 
die naast Ineke’s voordeur stonden, 
een hoofdprijs. Toen ik Ineke ver-
telde dat ik in oude documenten had 
ontdekt dat de naam van deze boer-
derij ‘Onder de Linden’ was, kwam 
ze direct met een kordate reactie. Ze 
liet ogenblikkelijk deze oude naam 
aanbrengen op het toegangshek 
naar het huis en maakte zo een stuk-
je historie weer zichtbaar.

Daarbij mag niet onvermeld blij-
ven dat in de zeventiende eeuw Ja-
cob van Adrichem de eigenaar was 
van ‘Onder de Linden’. Laat dit nu 
dezelfde Van Adrichem zijn die in 
1639 een stuk grond aan de Vliet 
verkocht aan Constantijn Huygens, 
die er vervolgens zijn ‘Hofwijck’ 
op liet bouwen. Geen wonder dat 
Ineke, sinds ze in de Oranjerie 
woont, ook veel belangstelling ont-
wikkelde voor dit befaamde buiten 
van Huygens en er een zeer ge-

waardeerde vrijwilliger en gepas-
sioneerd rondleider werd. Sowieso 
deelt Ineke, met Prinses Marianne, 
een passie voor buitenplaatsen en 
tuinen. Evenals de prinses bezocht 
ze regelmatig fraaie plekken elders 
om te genieten van de natuur en bij-
zondere gebouwen. Wel was er een 
verstandig verschil. Marianne reis-
de vooral zittend, per koets, schip 
en stoomtrein, hetgeen op den duur 
wel enig overgewicht veroorzaakte. 
Ineke daarentegen ging zoveel mo-
gelijk op de fiets, ook in het buiten-
land, wat uiteraard veel gezonder 
is. Bijzonder is ook de gastvrijheid 
waarmee Ineke op gezette tijden 
mensen rondleidt in haar Oranjerie 
en met veel kennis van zaken ver-
telt over het bijzondere leven van 
de prinses. Toch ben ik ervan over-
tuigd dat Ineke best tevreden is, dat 
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Mijn eerste ervaringen met  Ineke 
Verbeek heb ik opgedaan in de 
tachtiger jaren van de vorige eeuw. 
Tien jaar eerder was het toenmalige 
gemeentebestuur van de - toen nog 
zelfstandige - gemeente Voorburg 
van mening dat er wijkverenigingen 
moesten worden opgericht. Dat zou 
de communicatie met de wijkbewo-
ners ten goede komen. Deze wijk-
organisaties zouden als aanspreek-
punt voor en later als volwaardige 
gesprekspartner met de gemeente 
fungeren. Dus werden er al snel 
wijkverenigingen “geboren”, die er 
min of meer vergelijkbare doelstel-
lingen op na hielden. Na enige tijd 
bleek, dat ook onderling overleg tus-
sen deze kersverse wijkorganisaties 
gewenst was omdat gemeenschap-
pelijk zaken beter collectief kunnen 
worden aangepakt. Besloten werd 
om regelmatig onderlinge en officië-
le bijeenkomsten van de zogenoem-
de Gezamenlijke Wijkorganisaties 
Voorburg te organiseren. De officiële 
vergaderingen werden bijgewoond 
door een vertegenwoordiger van het 
College van Burgemeester en Wet-
houders.

Er kwamen bescheiden financiële 
middelen beschikbaar uit het ‘bur-
gemeesterspotje’ waarmee klein-
schalige wijkverbeteringsprojecten 
konden worden gerealiseerd. Ine-
ke Verbeek vertegenwoordigde de 
wijkverenging ‘Oud Voorburg’ en 
nam regelmatig deel aan dit over-
leg, dat kan worden beschouwd als 
een wijkplatformbijeenkomst ‘avant 
la  lettre’. Ineke bleek iemand te zijn 

van principes, die ze met overtui-
ging en vasthoudendheid naar voren 
bracht. Als toenmalig voorzitter van 
Wijkvereniging Essesteijn, heb ik 
deze eigenschappen van Ineke tij-
dens de vaak pittige discussies leren 
kennen. 

Toen er in 1998, als gevolg van 
een voorgenomen grootschalige 
gemeentelijke herindeling, delen 
van de regiogemeenten door Den 
Haag zouden worden geannexeerd, 
waarbij ook Voorburg West niet ge-
spaard bleef, kwamen de gezamen-

lijke wijkorganisaties onmiddellijk 
in actie. Er werd een actieplatform 
opgericht, dat later werd omgezet 
in de officiële ‘Stichting Voorburg 
tegen Annexatie’, waarvoor ikzelf 
inmiddels als voorzitter was aan-
gezocht. Vanaf het eerste moment 

‘Mevrouw Hofwijck’
Toen wij in het vroege voorjaar van 2011 op ‘Hofwijck’ kwamen werken 
met het vaste voornemen er een ander, moderner museum van te maken, 
hielden wij alle onderdelen van de buitenplaats tegen het licht. Veel zaken 
hebben wij daarna aangepast of volledig veranderd, maar één aspect van 
het oude Hofwijck lieten wij onaangetast : de wijze waarop Ineke Verbeek 
aan bezoekers het verhaal van Hofwijck vertelde.

Ineke kent het verhaal van ‘Hofwijck’ en daarmee het verhaal van Con-
stantijn Huygens, als geen ander. Zij houdt ook rekening met de context: 
wanneer zij bij een rondleiding wéét dat de groep bezoekers historisch ge-
interesseerd is, dan gaat zij voluit. We hebben meegemaakt dat een groep 
van twintig personen aan het begin van de rondleiding werd meegenomen 
naar de Oudhollandse keuken, daar plaatsnam op stoelen die Ineke vooraf 
in een keurige theateropstelling had neergezet om vervolgens te worden 

getrakteerd op een lezing van een half uur over de historische, culturele, 
politieke en militaire situatie in de Republiek in de zeventiende eeuw. Dat 
deed zij uit haar hoofd, op bevlogen toon en zeer beeldend. Zo’n college is 
niet de wijze waarop je in een gemiddeld Nederlands museum een rondlei-
ding begint, maar op ‘Hofwijck’ en in het bijzonder bij Ineke kon dat wèl 
het geval zijn. En dat werd door menige groep zeer op prijs gesteld. Het 
kwam regelmatig voor dat bij de reservering voor een groepsbezoek werd 
gevraagd of mevrouw Verbeek dat nog steeds deed, want “dat was enkele 
jaren geleden zo goed bevallen”.

Een museum mag zich gelukkig prijzen met vrijwilligers als Ineke. Dat 
hebben we ons op Hofwijck ook altijd gerealiseerd. 
Wanneer wij het over Ineke hebben, gebruiken we dan ook vaak haar bij-
naam: ‘mevrouw Hofwijck’ !

 Janelle Moerman
 Peter van der Ploeg

Directie Huygensmuseum Hofwijck & Museum Swaensteyn

Herinneringen aan mijn samenwerking 
met Ineke Verbeek

“De eerste vertegenwoordigers van de Gezamenlijke Wijkorganisaties Voorburg,  
in het ‘Actieplatform tegen Annexatie’  - foto Voorburgse Courant.

v.l.n.r.: Ineke Verbeek (Oud Voorburg), Margot Esveld (Voorburg West), Berthie de Zwart (Oud Voorburg),  
Henny Houtman (Bovenveen), Pieter Frank (Midden Voorburg), Kees Verbeek (Essesteijn)
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Wijkvereniging Oud Voorburg is er voor u
De Wijkvereniging Oud Voorburg zet zich in voor een leefbare wijk 
en fijne woonomgeving. U kunt helpen onze stem nòg krachtiger te 
maken door u aan te melden als lid!

Ondergetekende       Dhr.          Mevr.

Naam:  ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode: ______________________________________________                            Telefoon: ___________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: ______________________________________________      Handtekening:  ___________________________________________________

meldt zich aan als lid van de wijkvereniging Oud Voorburg.

De minimum contributie bedraagt € 7,00 per kalenderjaar p.p. of gezin,
ongeacht het tijdstip van aanmelding. U kunt de coupon opsturen naar
Wijkvereniging Oud Voorburg, Laan van Swaensteijn 19, 2271 VA Voorburg 
of afgeven bij de contactpersoon in uw wijk (zie kaartje op laatste pagina).
Wij verzoeken u te betalen na ontvangst van de acceptgirokaart.Ikene met wethouder Heleen Mijdam, na afloop onthulling gerestaureerd 

poorthek op de oude begraafplaats.

van het georganiseerde verzet tegen 
dit ‘landje pik’ door Den Haag, dat 
door de inwoners van de bedreig-
de buurgemeenten als onnodig en 
onredelijk werd ervaren, heeft ook 
Ineke zich kranig geweerd. Daarbij 
kwamen haar principiële houding en 
onverzettelijkheid goed van pas. Op 
de foto hiernaast ziet u het pas opge-
richte actieplatform, gemaakt tijdens 
een druk bezochte bijeenkomst in de 
voormalige Fonteinkerk in het voor-
jaar van 1998.

Een recent en concreet voorbeeld 
van samenwerking met Ineke, de 
wijkvereniging ‘Oud Voorburg’ en 
de stichting ‘Mooi Voorburg’, is de 
medefinanciering van het poorthek, 
dat werd geplaatst op 4 november 
2013 bij de Oude Begraafplaats aan 
de Parkweg. Wij hebben ook van tijd 
tot tijd met elkaar gesproken over 

verbeteringen in het ‘Oude Centrum’
van Voorburg, dat wij tegenwoor-
dig liever het ‘Historisch Centrum’ 
van Voorburg noemen. Uit dit soort 
 incidenteel overleg bleek altijd 
weer de grote mate van haar betrok-
kenheid met ‘haar’ wijk. ‘Mooi 
 Voorburg’ is van plan de contacten 
met (o.m.) Wijkvereniging Oud 
Voorburg te intensiveren en heeft 
inmiddels reeds een kennismakings-
gesprek gevoerd met een delegatie 
van het pas aangetreden bestuur.

Namens het bestuur van de stichting 
‘Mooi Voorburg’ wens ik Ineke nog 
vele gezonde jaren toe, onder dank 
voor de wijze waarop zij op de bres 
stond voor ‘de’ wijk.

Kees Verbeek, Voorzitter Ttichting 
‘Mooi Voorburg’ (geen familie!)

Het was Ineke Verbeek die, voorzit-
ter van Wijkvereniging Oud Voor-
burg, die mij als eerste wees op het 
historisch belang van het Oude Cen-
trum van Voorburg toen ik twaalf 
jaar geleden aantrad als voorzitter 
van Vereniging Ondernemend Oud 
Voorburg. Die eerste kennismaking 
was tijdens de vergadering met de 
gemeente over het jaren verouderde 
Bestemmingsplan Oud Voorburg.
Zij maakte toen - en nog steeds - 
grote indruk op mij door haar kennis 
en de rust die ze uitstraalde. In mijn 
ogen is zij de Kleine Grote Vrouw 
die zich voortdurend met veel pas-
sie en kennis van zaken inzette voor 
de geschiedenis, bewoners, kunst, 
cultuur en ondernemers in het oude 
Centrum en Voorburg West.
Tijdens de raadsvergadering over de 
ontwikkeling van het Stationsplein 
sprak Ineke de Raad toe met een 
indrukwekkende lezing over de his-
torie van ‘Hofwijck’ en het belang 
van de Tuin van Huijgens, waarna de 
raadsleden spontaan applaudisseer-
den en vervolgens unaniem werd 
besloten dat in het vernieuwde sta-
tionsplein de contouren van de oude 
tuin van Hofwijck, het buitenverblijf 
van Constantijn Huygens, terugge-
bracht zouden worden met de Rijn-
landse voet als maatvoering en een 
bomenrij van abelen langs het West-
einde-deel van het Stationsplein.

Ineke Verbeek was vele jaren secre-
taris van het bestuur van Platform 
Duurzaam Leidschendam-Voorburg.
Een goede secretaris is altijd de 
vaste grond van een bestuur, die de 
voortgang bewaakt en vraagt hoe 
het zit als plannen zijn gemaakt, 
maar waar je vervolgens niets meer 
over hoort.

Maar Ineke was voor ons bestuur 
veel meer dan dat. In vergaderingen 
ontstaan vaak hemelbestormende 
ideeën en plannen die steeds mooier 
worden. Ineke zei dan soms - terwijl 
ze notities maakte voor het verslag
- dat ze er niet in geloofde. “Zoiets 
was al vaker geprobeerd en het was 
niets geworden.” 

Mijn eerste inwendige reactie was 
dan wel eens: “Waarom moet je het 
nu bederven?” Maar dat zei ik niet, 
en de anderen ook niet. Want Ineke 
had (heeft) veel meer ervaring met ac-
ties en zaken dan de meesten van ons. 

Ineke Verbeek: 
Kleine Grote Vrouw

Ode aan Ineke

Ook in Engeland heeft Ineke de af-
gelopen jaren indruk achtergelaten 
bij de cultuur- en kunst societies van 
NADFAS (95.000 leden), wanneer 
zij rondleidingen gaf aan groepen 
van hun leden, die Hofwijck kwa-
men bezoeken. Ze werd gecompli-
menteerd met haar kennis over  vader 
en zoon Huijgens en voor haar mooie 
Engelse taalgebruik.

Ineke was vele jaren een gewaar-
deerde vrijwilliger van Museum 
Swaensteyn, over de toekomst waar-
van ik - in mijn functie van nieuwe 
bestuursvoorzitter - het afgelopen 
jaar het genoegen heb gehad met 
haar te discussiëren.

Gedurende vele jaren heeft Ineke 
als voorzitter van de wijkvereniging 
Oud Voorburg een belangrijke bij-
drage geleverd aan de leefbaarheid, 
veiligheid, cultuur en de economie 
van het oude centrum. Het was voor 
mij een eer met haar te mogen sa-
menwerken aan de toekomst van 
Oud Voorburg.

Wang Ch. Choy
Bestuursvoorzitter Museum

Swaensteyn, Voorzitter Vereniging  
Ondernemend Oud Voorburg  

(tot 2013), Secretaris MKB  
Leidschendam Voorburg

Niet alleen door haar leeftijd, maar 
vooral door haar wijsheid.

Zij is radicaal als het gaat om wat er 
mis gaat op het gebied van milieu, 
natuur en sociale wanverhoudingen 
in de wereld. Wereldwijd, maar juist 
ook héél dichtbij, in Voorburg en 
Leidschendam. Daarin was zij ons 
de afgelopen jaren regelmatig vóór. 
Maar zij is realistisch in wat wij - in 
ons geval als stichting Duurzaam 
Leidschendam-Voorburg - kunnen 
trekken en kunnen bereiken.

Daarom: véél DANK, Ineke!
Voor al die verslagen van de afge-
lopen jaren en de ‘reminders. Maar 
vooral voor jouw unieke combinatie 
van uitgesproken radicaliteit en rea-
listische wijsheid.

Johan van Workum, Voorzitter 
Duurzaam  Leidschendam-Voorburg

(vanuit zijn vakantieadres in Italië)
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Zoals u eind december in dit blad 
hebt kunnen lezen zijn Gedeputeerde 
Staten Zuid-Holland van plan toe-
stemming te geven voor de aanleg 
van een helikopter landingsplaats 
langs de snelweg A4, ter hoogte van 
het Prins Clausplein, in onze ach-
tertuin dus, om de vertaling van de 
bekende Engelse uitdrukking te ge-
bruiken. De vrees dat daardoor nog 
meer geluidsoverlast en luchtvervui-
ling wordt toegevoegd aan de hinder 
die de omwonenden toch al in toe-
nemende mate van het drukke nabij 
gelegen rijkswegennet ervaren, is niet 
ondenkbeeldig. Geluiden van protest 
waren dan ook niet van de lucht en 
velen konden nog te elfder ure ge-
bruik maken van de mogelijkheid om 
nog vóór het einde van het jaar bij 
Provinciale Staten bezwaar tegen het 
plan aan te tekenen.

Vanwege de getoonde interesse had 
stadsdeeldirecteur Leidschenveen-
Ypenburg mevrouw Anita Vos-
Tijdhof het niet onaanzienlijke aantal 
(375) indieners van een ‘zienswijze’ - 
waaronder ook het college van B&W 
van onze gemeente – uitgenodigd 
om vroeg in de avond van woensdag 
8 april j.l. een kijkje te nemen op de 
beoogde locatie. Veel belangstellen-
den hadden aan die uitnodiging ge-
hoor gegeven, onder wie Berthie en 
Zwart en ondergetekende namens de 
wijkvereniging; wij werden zelfs nog 
geïnterviewd door het eveneens aan-
wezige TV-West!

Er waren voorlichtingsborden opge-
steld met informatie over het te ver-
wachten geluidsniveau en de geplan-
de inrichting van het GAVI-terrein en 
vertegenwoordigers van de provin-
cie, Milieudienst Rijnmond, exploi-
tant Heliplan en de gemeente Den 
Haag waren aanwezig om vragen te 
beantwoorden. Ook was er om stipt 
kwart vóór 6 een helikopterlanding 
gepland. Het toestel kwam vanuit de 
richting van het ‘ADO’ stadion over 
de snelweg aangevlogen om vervol-
gens te landen op de toekomstige 
plaats van de stadscamping en/of het 
evenemententerrein. Daar bleef hij 
met draaiende rotors een tijdje staan 
en daarna verplaatste hij zich naar de 
plek die als helihaven moet gaan die-
nen. We kregen zodoende geen reëel 
beeld van de échte situatie en de wér-
kelijke aanvliegroute, die vlak náást 
de snelweg en vlak vóór de bocht van 
wat inmiddels de afbuiging naar Am-
sterdam is worden.

De informatie heeft onze mening en 
onze bezwaren niet veranderd. Globale schets: inrichting en te verwachten geluidsniveau.

De wijkvereniging staat nog steeds 
op het standpunt dat we in onze woon- 
en leefomgeving helikoptervluchten 
van traumaheli’s, politiehelikopters 
en andere controlerende overheids-
diensten als onvermijdelijk moeten
accepteren, maar voor nóg meer 
geluidsoverlast en andere milieu-

Bezichtiging helikopter landingsplaats

ongemakken door commerciële vluch-
 ten vanaf deze locatie is naar onze 
mening in velerlei opzichten géén 
ruimte!

Wilt u de zienswijze i.c. het bezwaar-
schrift dat de wijkvereniging bij 
Provinciale Staten indiende nalezen, 

kijk dan op onze website: 
www.wijkverenigingoudvoorburg.nl
Zodra iets bekend is over de status 
van de vergunningaanvraag door de 
firma  Heliplan, zullen wij u vanzelf-
sprekend (via de site) informeren.

Marga Beute-van Soest
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Na afloop van de tweede Bijzondere Ledenvergadering van de wijkvereniging, in 
februari j.l., vroeg een van onze mede wijkbewoners, de heer Adrie Janssen, de 
aandacht van het bestuur voor een onderwerp, dat hem zéér aan het hart gaat.
Al geeft dat laatste vermoedelijk niet voldoende weer wat hem, nu er inmid-
dels enige tijd verstreken is, bezig houdt en hem - naast soms slapeloze nach-
ten – misschien wel een paar grijze haren dreigt te bezorgen.

Het gaat om een tuin- / theekoepeltje, officiëel geregistreerd als Rijksmonu-
ment nr. 524469, dat zich bevindt in de tuin van de pastorie van de St. Marti-
nuskerk aan het Oosteinde en idyllisch is gelegen aan de Vliet. 
Alhoewel: ‘idyllisch’?
Op de lokatie is deze omschrijving zéker van toepassing, maar de verwaar-
loosde staat waarin het rijksmonumentje zèlf zich al geruime tijd bevindt, is dat 
allesbehalve. En dat geeft reden tot grote bezorgdheid, niet alleen bij de heer 
Janssen, want ook andere verontruste mede-Voorburgers vestigden de afgelo-
pen tijd de aandacht op dit nu zo triest ogende bouwwerkje.

Verwaarloosd stukje cultureel erfgoed 
aan de Vliet verdient een beter lot

Samen met de in Leidschendam 
woonachtige bouwkundig  ingenieur 
Joop van Heesewijk heeft Adri 
Janssen zich het lot van de tuinkoe-
pel daadwerkelijk aangetrokken en 
het tweetal is intensief doende een 
degelijk reddingsplan uit te werken. 
Daar komt veel bij kijken: gede-
tailleerde bouwtekeningen maken 
(noeste arbeid van Joop van Heese-
wijk), een kostenberekening maken 
voor de algehele restauratie, moge-
lijkheden onderzoeken om fondsen 
te verkrijgen, publiciteit genereren 
en verder zoveel mogelijk advies 
inroepen van ieder, die bij het reali-
seren van dit project maar enigszins 
behulpzaam kan zijn.

Red de tuinkoepel aan de Vliet
Het bestuur van de wijkvereniging 
staat zonder meer positief tegenover 
het lovenswaardige initiatief van de 
beide heren en brengt het ‘reddings-
project voor de tuinkoepel’ door 
middel van dit artikel daarom graag 
onder uw aandacht. Ook de stichting 

Mooi Voorburg heeft te kennen ge-
geven de initiatiefnemers van advies 
te willen dienen. Inmiddels zijn al 
diverse officiële subsidie kanalen 
verkend; helaas bleken deze om di-
verse redenen niet haalbaar. Zo doet 
zich het merkwaardige feit voor, dat 
het monumentje niet voldoet aan de 
eisen voor het verkrijgen van rijks- 
of provinciale subsidie omdat...’de 
geschatte kosten voor de restauratie 
niet hóóg genoeg zijn! Er moeten dus 
andere bronnen aangeboord worden. 
Inmiddels is o.a. contact gelegd met 
het Fonds 1818; dat heeft de subsi-
dieaanvraag in behandeling. 

Hulp in geld en natura – alles is 
welkom
Aan de hand van gespecificeerde 
offertes worden de totale restauratie-
kosten geschat op 30.000 euro; daar-
naast is een financiële buffer nodig 
om na de restauratie de koepel blij-
vend in goede staat te houden. Van 
het op korte termijn  benodigde be-
drag is inmiddels de helft toegezegd 

in de vorm van (bouw-)materialen, 
waarvan Houtzaagmolen Salaman-
der een aanzienlijk deel voor zijn 
rekening neemt. Ook hebben zich al 
vrijwilligers uit Voorburg gemeld die 
arbeidsuren doneren!
Belangeloze hulp van doorgewinter-
de vaklieden, zoals een timmerman 
en een metselaar, zouden - u raadt 
het al – bij dit project eveneens bij-
zonder welkom zijn !

‘Stichting Tuinkoepel aan de Vliet’
Geprobeerd zal worden door middel 
van donaties van sympathiserende 
particulieren en anderen de nodige 
fondsen bijeen te brengen. Dus zal 
een speciaal voor dit doel bestemde 
bankrekening worden geopend. Om 
aan alle wettelijke en juridische voor-
waarden te kunnen voldoen, zullen de 
geplande activiteiten op zo kort mo-
gelijke termijn worden ondergebracht 
in een stichting, die de naam ‘Stichting 
Tuinkoepel aan de Vliet’ zal dragen.

Kandidaten gezocht
De stichting dient uit minimaal drie 
leden te bestaan.
Joop van Heeswijk heeft, naast de 
technische uitvoering van het pro-
ject, het vice-voorzitterschap op zich 
genomen en Adrie Janssen bekleedt 
inmiddels de functie van secretaris. 
Er wordt dus naarstig gezocht naar 
nog minimaal één vrijwilliger voor 
de functie van voorzitter; zo moge-
lijk ook iemand voor die van pen-
ningmeester.

Lijkt het u iets om op déze manier 
uw steentje bij te dragen of hebt u 
andere suggesties om dit uitdagende
restauratieproject van de grond te 
krijgen?

Neemt u dan geheel vrijblijvend 
contact op met de heer Adri Janssen 
(070-7560960)

Nancy van der Putten
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Postadres:
Wijkvereniging Oud Voorburg
p/a Laan van Swaensteijn 19
2271 VA Voorburg

E-mail: wijkoudvoorburg@gmail.com
Website: www.wijkverenigingoudvoorburg.nl
 
Bestuur
Voorzitter  Anneloes Blok-de Jong
 Park Vronesteyn 27 (2271 HS)
  Tel: 06 2909 1966
  E-mail: 

Secretaris Nancy van der Putten
 Van W. Hoffmanplein 89 (2271 AX)
 Tel: 220 21 99
 E-mail: n.vanderputten@casema.nl

Penning  Marga Beute-van Soest
meester  Laan van Swaensteijn 19 (2271 VA)
 Tel: 387 15 60
 E-mail: margabeute@kpnmail.nl

Leden van Berthie de Zwart-de Jong 
bestuur Eemwijkstraat 8 (2271 RE)
 Tel: 386 25 59
 E-mail: berthiedezwart@casema.nl

 Bram van Mannekes 
 Oosteinde 147 (2271 EE)
 Tel.: 369 48 19
 E-mail: bram.vanmannekes@planet.nl

Wijkblad Nancy I. van der Putten
 (Bestuurslid)

Wijkagent Sjoerd Duit
 Politie Haaglanden
 Tel: 0900 - 8844
 
Contactpersonen Deelwijken:
I  vacature

II  vacature

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

IV.  Joke van Mannekes
 Oosteinde 147 (2271 EE)
 Tel: 369 48 19
 E-mail: jpkm46@gmail.com

V  Marga Beute-van Soest (Bestuurslid)

VI  Chris Evers
 Laan van Leeuwesteyn 37  (2271 HJ)
 Tel: 369 14 79
 E-Mail:  cevers@cetcom.nl

VII  Berthie de Zwart (Bestuurslid)

VIII.  vacature

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

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

Wijkagent Sjoerd Duits
Politie Haaglanden Tel.: 0900 8844

Colofon
Oplage: 3.800 exemplaren

Tekst: Marga Beute-van Soest, 
Anneloes Blok, Wang Choy, 
Kees van der Leer, Janelle Moerman/
Peter v.d. Ploeg, Nancy v.d. Putten, 
Kees Verbeek, Johan van Woerkom, 
Berthie de Zwart, Ruud de Zwart

Foto’s: Marga Beute-van Soest,  
Ap de Heus, Nancy van der Putten, 
Ruud de Zwart, 
Collectie Kees van der Leer

Eindredactie: 
Nancy van der Putten

Opmaak en druk:
Drukkerij Verloop, Alblasserdam

De wijk Oud-Voorburg is verdeeld in 8 deelwijken

GEZOCHT
CONTACTPERSONEN voor de deelwijken I, II, V, VII en VIII

Wij zijn op zoek naar enthousiaste wijkbewoners die de taak willen overnemen van enkele (voormalige) wijkcon-
tactpersonen. De vernieuwing van het bestuur heeft enkele interne verschuivingen tot gevolg gehad, waardoor 
behoefte is ontstaan aan nieuwe contactpersonen in onze wijk. De wijkindeling ziet u op onderstaand kaartje.

Als wijkcontactpersoon bent u het aanspreekpunt voor bewoners in uw eigen deelwijk. Daarmee bent u tevens 
de ‘oren en ogen’ van het bestuur. Buurtbewoners die een probleem of vraag hebben met betrekking tot hun 
woonomgeving kunnen zich rechtstreeks tot u wenden. In samenspraak met het bestuur wordt vervolgens naar 
een oplossing gezocht voor het gesignaleerde probleem. Dat kan gebeuren in een van de (maandelijkse) bestuurs-
vergaderingen, waar de inbreng en aanwezigheid van de contactpersonen bijzonder op prijs gesteld wordt. In 
dringende gevallen kan dat vanzelfsprekend óók door tussentijds onderling overleg.

Hulp voor de website is eveneens welkom
Als u niets voelt voor de functie van wijkcontactpersoon, maar incidenteel wèl actief wilt meehelpen bij het orga-
niseren en begeleiden van toekomstige activiteiten (ook al bestaan daarvoor op dit moment nog geen concrete 
plannen), óf wanneer u over vaardigheden beschikt en tijd hebt voor het up-to-date houden en/of onderhouden 
van de website van de wijkvereniging, ook dàn nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.

Om een globale indruk te krijgen van wat een en ander inhoudt: u bent van harte welkom op een van onze be-
stuursvergaderingen. Voor een afspraak kunt u bellen of mailen naar een van de bestuursleden. 
Hun namen en verdere gegevens vindt u op deze pagina en op de website www.wijkverenigingoudvoorburg.nl .

Buitenplaats
Eemwijk 
Enige tijd geleden berichtten wij 
u dat het nieuwbouwproject op de 
 buitenplaats Eemwijk voorlopig 
had uitgesteld. Inmiddels is bekend 
dat het kantoor van Skagen B.V. zal 
worden verplaatst naar Engeland. De 
buitenplaats Eemwijk staat sinds een 
half jaar te huur.
Deze verrassende ontwikkelingen 
hebben het aanzien vanaf zowel het 
Oosteinde als vanaf de Vliet geen 
goed gedaan. Een troosteloze situatie 
met bouwhekken, tijdelijke bouwbrug, 
betontegels met hoog opschietend on-
kruid en vanaf de Vliet is in de tuin een 
fel verlicht reclamebord te zien.

Er loopt een gerechtelijke procedure 
waarin eind april 2015 uitspraak zal 
worden gedaan. Skagen heeft de ge-
meente verzekerd dat direct daarna de 
bouwbrug zal worden verwijderd en 
ze aan de slag gaat met de calamitei-
tenroute, de nieuwe permanente route.
De Klankbordgroep, waarin ook de 

wijkvereniging is vertegenwoordigd, 
wordt door de gemeente van de ont-
wikkelingen op de hoogte gehouden. 
We zullen er na eind april op aan-
dringen dat het groene aanzien aan 
de kant van het Oosteinde hersteld 
wordt.

Rustoord
We hebben vernomen dat in de pro-
cedure rondom de afgifte van een 
omgevingsvergunning voor de bouw 
van Rustoord beroep is aangetekend. 
Dat betekent opnieuw stagnatie, om-
dat de gemeente is afhankelijk van de 
behandeling door de Raad van State. 
Daarvan is nog geen datum bekend.

Eemwijkplein
Op 3 december werden we via een 
verplichte gemeentelijke publicatie 
verrast door de het bericht dat er op 
het Eemwijkplein kabels en leidin-
gen zouden worden vervangen en een 
verdeelkast zou worden geplaatst. 
Nog geen week later verscheen er 
een enorme KPN kast op het mooie 

plein. Dat lijkt zomaar te kunnen. 
Omdat toch een bezwaarprocedure 
mogelijk bleek, hebben wijkvereni-
ging en bewoners daar gebruik van 
gemaakt. Het heeft vier maanden ge-
duurd voordat de indieners eindelijk 
werden ‘gehoord’ door de Commissie 
Bezwaarschriften van de gemeente. 
Worden er dan zoveel bezwaarschrif-
ten door inwoners ingediend en is de 
commissie soms overbelast? Op 13 
april zijn we gehoord. De Commissie 
Bezwaarschriften brengt advies uit 
aan het College van B&W. Het staat 
het college vrij dat advies al dan niet 
over te nemen. De beslissing is nog 
niet bekend.

Overhangend groen
Voorbijgangers ervaren, vooral in het 
voorjaar, soms hinder van overhan-
gend groen door bomen en struiken 
in privétuinen.
Mogen wij u vragen in dit soort situ-
aties wat vaker de snoeischaar te han-
teren? Uw medebewoners zullen u er 
dankbaar voor zijn.


