
Waar gaat het hier over? Een 
voorbeeld: een kaas- en wijnwin-
kel mag kopers geen wijn laten 
proeven omdat dit volgens de 
drank- en horecawet niet mag.

Toch wil deze winkelier zijn kopers 
graag laten proeven hoe zijn wijnen 
bij de gekozen kazen passen. Ik denk 
dat veel inwoners er voorstander van 
zijn om dit mogelijk te maken. Een 
aanvraag van Proefhuys hiervoor is 
dan ook gehonoreerd. 
Ander voorbeeld: er zijn afspraken 
gemaakt over de markiezen in de 
Herenstraat. Als de markies hieraan 
niet voldoet mag deze niet geplaatst 
worden. Er was een aanvraag voor 
een goed alternatief en dat is dan ook 
goedgekeurd.
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Minder regels in het Huygenskwartier?

De Biologische Streekmarkt wilde 
graag in 2016 doorgaan met haar 
maandelijkse streekmarkt. Tijdelij-
ke ontheffing door de gemeente was 
niet meer mogelijk, want dat mag 
maar voor maximaal een half jaar. 
Die periode was om. Ook die aan-
vraag is gehonoreerd.

De proef ‘Verlichte Regelgeving’ 
sluit aan bij een landelijk initiatief 
de regeldruk te verminderen en het 
ondernemerschap te stimuleren. Uit-
eindelijk doel is om te kijken welke 
regels of procedures permanent ver-
anderd moeten worden. De proef 
loopt tot en met oktober 2016. De 
wijkvereniging is vertegenwoordigd 
in de klankbordgroep die dit proces 
begeleidt. Naast de wijkvereniging 

zijn ook Mooi Voorburg en de onder-
nemers hierin vertegenwoordigd.

Andere aanvragen die goedgekeurd 
zijn:
- (Bok)Bier proeverijen organise-

ren door het Belgisch Bierhuis: 
toegestaan voor maximaal zes 
proeverijen voor een besloten 
gezelschap.

- Reclamebord buiten de uitstal-
lingslijn aan het einde van de 
Herenstraat: standaard mogen 
deze tot 1 ½ m buiten de gevel 
staan. Hier ligt de gevel naar 
achteren, zodat een bord slecht 
zichtbaar is. Toegestaan met de 
kanttekening dat de kwaliteit van 
het bord goed moet passen in het 
straatbeeld

Strippenkaart voor 6 evenementen 
om een kraampje buiten te mogen 
plaatsen voor elke ondernemer af-
zonderlijk: dit voorstel moet ver-
der uitgewerkt worden voordat het 
goedgekeurd kan worden. Een plan 
waarbij de ondernemers gezamen-
lijk opteren voor 6 evenementen met 
kraampjes moet tot de mogelijkhe-
den behoren.

Er zijn op dit moment geen voorstel-
len meer. In oktober zal er geëvalu-
eerd worden. Als u over deze proe-
ven opmerkingen hebt, dan horen 
wij dat graag op 
wijkoudvoorburg@gmail.com 

Bram van Mannekes
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Rustoord
In de periode 23 december 
2015 t/m 8 februari 2016 heeft 
het nieuwe bestemmingsplan 
ter inzage gelegen en in die pe-
riode zijn er enkele beroepen 
ingediend. 

De Raad van State heeft nog 
geen zittingsdatum bepaald voor 
de behandeling van deze beroe-
pen. Er is dan ook geen zicht op 
de welke termijn de bouw zou 
kunnen starten.

Stand van zaken

In november hebben wij enthou-
siast melding gemaakt van de 
plannen van de gemeente om dit 
stationsgebied te gaan verfraaien. 

De plannen zijn er nog maar de 
oplevering in het voorjaar 2016 

is duidelijk niet gehaald. Nog niet 
alle contracten zijn getekend en 
alle onderzoeken afgerond. Na de 
zomervakantie zal er een aannemer 
bekend zijn, die het werk voorals-
nog eind 2016, begin 2017 dient op 
te leveren.

In de wijkkrant van oktober 
2015 hebben we u geïnformeerd 
over de behandeling van de 
ontwerp-beschikking. 

Na een hoorzitting en vergaderin-
gen door de Statencommissie en 
de Provinciale Staten is de lucht-
havenregeling op 14 oktober 2015 
vastgesteld. Maar wel met de no-
dige beperkingen. Door een flink 
aantal aanvullende eisen is de ini-
tiatiefnemer (Heliplan) aanzienlijk 
beperkt in zijn mogelijkheden. Een 
domper voor Heliplan.
Zo is het aantal van 400 vluchten 
beperkt tot een maximum van 10 
per dag en alleen tussen 07:00 uur 
en 19:00 uur. Commerciële vluch-
ten zijn uitgesloten. Er zal een 
klachtenregeling moeten komen 

en voor 1 april 2018 een evaluatie 
ten aanzien van luchtkwaliteit, ge-
luidsoverlast, verkeersveiligheid 
en de economische gevolgen in 
Haaglanden. Ook een onderzoek 
naar locaties in de regio’s Haag-
landen en Rijnmond die geschikt 
zijn voor de ontwikkeling van een 
helihaven.Tot op heden is de lucht-
havenregeling niet bekend ge-
maakt. In beroep gaan bij de Raad 
van State is daarom nog niet aan 
de orde. Voor zover ons bekend 
heeft de gemeente Den Haag nog 
geen tijdelijke ontheffing voor een 
omgevingsvergunning verleend. 
We hebben regelmatig contact met 
de Stichting Heliniet en de staten-
leden die onze belangen hebben 
meegewogen bij het debat in Pro-
vinciale Staten.

Het belangrijkste doel van de wijk-
vereniging is immers de belangenbe-
hartiging van haar leden! Dat blijft 
onze volle aandacht houden. Eén van 
de manieren om dat te doen is deel te 
nemen aan allerlei vormen van over-
leg zoals in 2015 bijvoorbeeld met de 
Bomenstichting afdeling Den Haag, 
wijkverenigingen in Voorburg-West, 
Ypenburg en Leidschendam, Stich-
ting Mooi Voorburg, Stichting He-
liniet, Vereniging Houdt Vlietrand 
Groen, deelname aan klankbordgroe-
pen van de gemeente over Rustoord, 
Buitenplaats Eemwijk, Huygens-
kwartier, Extra oeververbinding en 
Radio Midvliet. Natuurlijk zijn wij 
ook aanwezig bij presentatiebijeen-
komsten over de herinrichting van 
de Van Deventerlaan e.o. We heb-
ben ervaren dat bemiddelen tussen 
bewoners en wethouder tot goede 
resultaten leidt! Nieuwe projecten 
van de gemeente starten officieel 
met een inloopavond waarbij de 
gemeente dan door middel van pa-
nelen met situatieschetsen en “artist 
impressions” aan de bewoners een 
eerste versie van de nieuwe situatie 
laat zien. Er lopen deskundige amb-
tenaren rond aan wie vragen gesteld 
kunnen worden. Bewoners kunnen 
mondeling hun mening geven. Zo 
is in september de uitbreiding van 
de Passantenhaven van start gegaan. 
Het nieuwe bestuur heeft kennis ge-

maakt met wethouders en gemeente-
raadsleden en leden van Provinciale 
Staten. Met de directeur Stadsbeheer 
hebben we belangrijke punten voor 
de wijk besproken. 

Begin 2015 zocht Adri Janssen con-
tact met het bestuur over een  ver-
waarloosd stukje cultureel erfgoed 
aan de Vliet. Een tuinkoepel in de 
achtertuin van de Sint Martinuskerk 
had dringend een opknapbeurt no-
dig. We hebben met hem en de ge-
meente gebrainstormd over hulp in 
natura en mogelijkheden om subsi-
die te vragen. Voor de winter werden 
de eerste maatregelen genomen. Ge-
conserveerd om verdere restauratie 
af te wachten. Houtwerk weer goed 
in de verf en een prachtig nieuw rie-
ten dak. Adri, gefeliciteerd met dit 
mooie resultaat. 

Verderop in deze krant leest u over 
wat 375 zienswijzen kunnen bete-
kenen voor het vaststellen van een 
luchthavenregeling voor helikopters. 
De regeling is wel vastgesteld, maar 
met zeer veel beperkingen. Boven-
dien is de regeling nog steeds niet 
definitief van kracht geworden.

De komende maanden gaat het be-
stuur aan de slag om nieuwe leden 
te werven. Oud Voorburg verjongd 
en we willen graag ook de nieuwe 

Heli-haven Prins ClauspleinRandstadrailstation 
Leidschendam-Voorburg

Algemene ledenvergadering 2016 goed bezocht!

bewoners betrekken bij alle ontwik-
kelingen rondom onze mooie woon-
omgeving. De wijkkrant wordt huis 
aan huis in oud Voorburg verspreid 
en we hopen dat nieuwe bewoners 
zich via onze website of met de bon 
in de krant zullen aanmelden! 

De leden hebben twee nieuwe be-
stuursleden benoemd. Diederik Vis-
ser, die de functie van secretaris zal 
vervullen en Codrin Pope-
scu, die zich o.a. zal inzet-
ten als webmaster.
Met een toespraak en een 
mooie bos bloemen heb-
ben we afscheid genomen 
van Nancy van der Putten. 
Nancy is vanaf 2007 de 
eindredacteur geweest van 
deze krant, het visitekaart-
je van de wijkvereniging. Nancy 
is van groot belang geweest bij het 
voortbestaan van de wijkvereniging 
in de winter van 2014/15. Vanaf die 
tijd is zij behalve eindredacteur ook 
bestuurslid geweest in de functie van 
secretaris. Een paar maanden gele-
den is ze naar Den Haag verhuisd. 

Aan de orde kwam verder nog het 
meetpunt Luchtkwaliteit op de Park-

weg: de cijfers zijn bekend, 
we blijven net onder het 
maximum van het toegesta-
ne. De officiële rapportage 
volgt in mei. Op de verga-
dering werd aandacht werd 
gevraagd voor het promoten 
van de electrische (brom)fiets 

ipv de vervuilende tweetakt motor.

Na de vergadering waren ook niet-le-
den uitgenodigd voor een drankje en 
een hapje met aansluitend de presen-
tatie door Ekke Rietema over hoe 
een verwaarloosde tuinkoepel een 
juweel van een Prieel Byvliet werd. 
Ekke is in de archieven gedoken. 
Al gauw bleek dat er lang geleden 
iets van een gebouwtje stond op dat 

perceel aan de Vliet, een 
bijgebouw bij het huis 
Byvliet. Reden om nu de 
tuinkoepel een historische 
naam te geven nl. Prieel 
Byvliet. In het grote huis 
Byvliet is lang een schuil-
kerk geweest. Later is op 
dat perceel de Sint Mar-
tinuskerk gebouwd. Met 

de pastorie ernaast deelt de kerk een 
grote kerktuin met daarin het prieel. 
Het was een een interessante histo-
rische presentatie over dit prieeltje 
met mooie afbeeldingen van diverse 
tuinhuisjes aan de Vliet.
De ambitie van de leden van het in-
middels opgerichte Comité is om de 
kerktuin met het Prieel te restaureren 
en toegankelijk te laten zijn voor pu-
bliek. 

De jaarlijkse vergadering van wijkvereniging Oud Voorburg verliep in een 
prettige sfeer. Circa 40 leden waren naar wijkcentrum De Oranjehoek ge-
komen om te luisteren, hun zorgen uit te spreken en ideeën uit te wisselen. 
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Voorburg mag trots zijn op de 
wereldberoemde wetenschapper 
Christiaan Huygens en dat hij zijn 
belangrijke ontdekkingen ook in 
Voorburg in Hofwijck heeft ge-
daan en op papier heeft gezet. Op 9 
april startte de nieuwe tentoonstel-
ling in museum “Huygens’ Hof-
wijck”. In die tentoonstelling, die 
loopt tot en met 30 oktober2016 
zijn de belangrijkste uitvindingen 
en ontdekkingen van Christiaan 
Huygens te bekijken.

Het is goed om af en toe eens in de 
wijk Oud Voorburg aandacht te be-
steden aan beroemde Voorburgers. 
In dit geval een wéreldberoemde 
Voorburger. Christiaan Huygens 
(1629-1695) was de tweede zoon 
van Constantijn Huygens (1596-
1687) de secretaris en diplomaat van 
Stadhouderhouder Frederik Hendrik. 
Vader Constantijn was destijds de 
motor van de ontwikkelingen in de 
kunsten en zijn zoon Christiaan in 
de wetenschappen die er toe hebben 
geleid dat Nederland aan de Gouden 
Eeuw begon. Het huis en de tuin van 
hun buitenplaats Hofwijck aan de 
Vliet was hun inspiratiebron.

Christiaan Huygens heeft op Hof-
wijck belangrijk wetenschappelijk 
onderzoek gedaan en instrumenten 
daarvoor vervaardigd. Een aantal 
van de originele instrumenten van 

Kijk... Christiaan! 
Christiaan Kijkt!

Christiaan zijn voor het eerst sinds 
de Gouden Eeuw weer eens in Hof-
wijck te zien. Zij zijn tentoongesteld 
in museum Huygens’Hofwijck in de 
periode dat Museum Boerhave in 
Leiden, waar deze instrumenten tot 
de museumcollectie behoren, is ge-
sloten vanwege verbouwing. Maar 
er zijn ook zorgvuldig gemaakte ko-
pieën en geschriften die uitleg geven 
over het hoe en waarom Christiaan 
Huygens die maakte.

Zo zijn onder meer door hem ont-
worpen uurwerken en andere instru-
menten te zien, die in de tijd van de 
VOC van toenemend belang waren 
voor de vaststelling van de tijd op 
verschillende plaatsen op aarde en 
dus van enorm belang voor de navi-
gatie en plaatsbepaling van de han-
delsschepen op de wereldzeeën.
Christiaan heeft ook vanuit Hof-
wijck of vanuit zijn tuin de hemel 
afgespeurd en voor de wetenschap 
belangrijke ontdekkingen gedaan, 
die nog steeds in de kringen van 
ruimteonderzoekers en astronauten 
wereldwijd gewaardeerd worden . 
Voorburg aan de Vliet was toen nog 
niet geplaagd door lichtvervuiling, 
rijkswegen en spoorbanen. Christi-
aan kon toen bij helder weer bij alle 
stilte de sterrenhemel en de planeten 
perfect zien met zijn zelf ontwor-
pen en gemaakte kijkers. Christiaan 
Huygens is er wereldberoemd mee 

geworden. Wat zeg ik ? Hij is mo-
menteel beroemd tot op zo’n 1.280 
miljoen kilometer afstand van de 
Aarde. Sinds 2004 staat de naar hem 
genoemde “Huygens-sonde”, na een 
ruimtereis van vele jaren, op Titan. 
Dat is de grootste maan van de pla-
neet Saturnus, die hij zelf vanuit 
Hofwijck heeft ontdekt in 1655 !
Maar ook als u geen wetenschap-
per of wiskundige of sterrenkundi-
ge bent, dan kunt u de bijzondere 
sfeer van het recent opgeknapte 
buitenplaats Hofwijck, zoals die in 
november jl. is heropend door onze 
nationale astronaut André Kuipers, 
rustig gaan bekijken. Geniet van de 
portretschilderijen en beelden van 
de familieleden en de sfeer van het 
interieur van het huis, van de pas 
ontdekte ijskelder en de keuken tot 
de zolder. Ga op een zonnige dag 
en loop dan ook rustig de bijzon-
dere gerestaureerde oude tuin door 
en loop een rondje om het museum 
“Huygens’ Hofwijck” en geniet van 

de nieuwe en bijzondere “grisailles”, 
de gele luiken en het enorme bronzen 
standbeeld van vader Constantijn en 
zoon Christiaan Huygens bij het ver-
nieuwde ingangsgebouw met winkel 
en koffiehoek aan het Westeinde 2A 
bij het Stationsplein.

Ruud de Zwart

De Tentoonstelling “Christiaan 
Kijkt!” in Huygens’ Hofwijck is van 
9 april tot en met 30 oktober 2016. 
Meer informatie zie www.hofwijck.nl

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:  ______________________________________________________

of www.wijkverenigingoudvoorburg.nl.

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, p/a 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 welkomsbrief.
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Met groot plezier las ik dat de 
wijkvereniging nieuw leven in 
is geblazen en het voortbestaan 
een feit is. Direct wilde ik mijzelf 
als vrijwilliger opgeven. Door de 
dynamiek in mijn leven het af-
gelopen jaar was het echter niet 
mogelijk om een bepaald aantal 
uren toe te zeggen. Nu ik weer 
gebaande wegen bewandel wil 
ik graag een contributie leveren 
aan de vereniging en daarmee 
Oud Voorburg.

Ik zal mij even voorstellen. Ik heet 
Codrin Popescu. Thuis heb ik twee 
fantastische zoontjes, Maxime en 
Livius, en mijn mooie lieve vrouw, 
Charlotte (Lot). Lot en ik kennen 
elkaar al heel lang. Wij zijn elkaars 
“high-school Sweethearts”. Na een 
relatie van 3,5 jaar hebben we een 
“kleine” pauze gehad. Toen wij 
elkaar ontmoetten na 8 jaar was 
het weer direct raak en zijn wij 
een paar jaar later in de Dordog-
ne getrouwd. Na mijn studie heb 
ik verschillende functies vervuld 
in een juridische omgeving op het 
gebied van internationale handel, 
IT en marketing. Ik hou van een 
creatieve, faciliterende rol ten be-
hoeve van mensen met een focus 
op ontwikkeling en de toekomst, 
daar haal ik energie uit. Momen-
teel werk ik op de afdeling Risk 
& Fraud bij de Deutsche Bank als 
Operational Analyst en maak deel 
uit van het Passion to Perform pa-
nel. Een platform met als streven 
verbetering van de samenwerking, 
communicatie, betrokkenheid van 

Ik zal mij even voorstellen 
medewerkers, welzijn en weer-
baarheid en natuurlijk prestaties 
naar de klanten van de bank. In 
Voorburg zijn wij eigenlijk per toe-
val verzeild geraakt. Tijdens een 
fietstocht langs de Vliet namen wij 
een verkeerde afslag en kwamen zo 
op de Parkweg terecht. We vonden 
het direct fantastisch, vooral het 
oude centrum en de mooie huizen. 
Nu we hier wonen vind ik het leuk 

om te bedenken dat de jeugdher-
inneringen van onze kinderen hier 
zullen ontstaan dankzij de mooie 
school, de gezellige buren, de eten-
tjes, de kleine winkels, de groene 
omgeving om in te wandelen of al 
joggend met mama en papa door-
heen te “sjezen”.
Door te participeren in de wijkver-
eniging voel ik mij verder verwe-
ven in Oud Voorburg. De vertegen-

woordiging van de wijkvereniging 
voor de leden en vaak ook andere 
inwoners vind ik een belangrijke 
functie om de belevenis te waar-
borgen en waar mogelijk te bete-
ren. Voor ons is Voorburg absoluut 
een fantastisch thuis en heerlijk 
leven!

Codrin Popescu

Wie wil dat niet?
Wie wil dat niet. Wonen in een mooie, schone, 
veilige wijk. Dat kan niet zo maar. Daar is 
niet alleen blijvende inzet bij nodig van ge-
meente, ondernemers en de andere bewoners, 
dat vraagt ook om inspanningen van ons al-
lemaal. 

Praten met je buren en ze helpen als dat nodig 
is; een bijdrage leveren aan de Voedselbank; 
een vergunning toejuichen voor het Sinter-
klaasfeest; de rommel opruimen die soms door 
de straten slingert en meepraten over de inrich-
ting van je eigen straat, buurt of wijk, het zijn 
maar een paar voorbeelden. Ik hoop het nog 
lang mee te maken, maar ik wil vooral ook er 
voor zorgen dat de generatie van mijn kinderen 
en kleinkinderen later met plezier wonen, wer-

ken en leven in onze mooie wijk. Ik hoop dat 
velen het met dat standpunt eens kunnen zijn. 
Oud-Voorburg kan alle inspanningen en inzet 
goed gebruiken. Een (kleine) bijdrage leveren 
aan de verbetering van de kwaliteit van je leef-
omgeving. Dat kan op veel manieren. Lid wor-
den van het bestuur van de wijkvereniging is er 
daar één van. 

Mijn naam is Diederik Visser, vader van drie 
kinderen en sinds 1991 met veel plezier inwo-
ner van Voorburg en bewoner van onze oude 
dorpskern. 
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In de week van 25 tot en met 29 
januari 2016 hield de gemeente drie 
bijeenkomsten voor de diverse deel-
gebieden in deze wijk. Er werd een 
Definitief Ontwerp gepresenteerd.

Uit de presentatie bleek dat er veel 
inhoudelijke opmerkingen van de be-
woners van de vorige bijeenkomsten 
in verwerkt zaten. Een nog verdere uit-
werking, van de nodige aanpassingen 
en het resultaat, voor deze wijk werd 
per straat getoond. De tafels en kus-
sens die geplaatst gaan worden werden 
aangegeven en ook lag het materiaal, 
dat gebruikt gaat worden ter vervan-
ging, klaar ter beoordeling. Hierop 
konden de aanwezige bewoners weer 
reageren en zo mogelijk zouden deze 
opmerkingen door de projectgroep 
beoordeeld en meegenomen worden. 
Op de site www.lv.nl/vandeventerlaan 
vindt u de presentatie (o.a. over wat ta-
fels en kussens zijn) en een verslag van 

Het begon met een brief door de 
brievenbus. Deze kondigde met 
grote letters aan dat er herstel-
werkzaamheden uitgevoerd zou-
den worden aan de riolering op 
de Van Deventerlaan e.o. Na het 
vluchtig te hebben doorgelezen, 
verdween de brief op de stapel 
met oud papier...

Het ging volledig aan mij voorbij, 
dat dit tevens een aankondiging 
was voor de complete herinrich-
ting van de omgeving. Voor de 
Rembrandtlaan zijn momenteel 
ingrijpende maatregelen aan de 
orde om de veiligheid en door-
stroom voor de forenzen te ver-
beteren. Gelukkig vinden enkele 
oplettende omwonenden elkaar 
en er wordt een buurtcomité ge-
vormd. Samen inventariseren ze 
de belangen van de bewoners en 
zetten deze af tegen de plannen. 
Er blijkt ruimte voor verbetering 
en ze bedenken, na een uitgebreid 
onderzoek, oplossingen in de hoop 
een compromis te kunnen sluiten 
met de gemeente.

de opmerkingen met daarbij de beslui-
ten van de projectgroep. Ook nu bleek 
weer dat bewoners soms heel verschil-
lende standpunten hebben. Dit bleek 
vooral over de bomen van de Van De-
venterlaan zelf (sommige zijn voor be-
houd huidige bomen en anderen vin-
den ze nu al te groot); inrichting van 
de Westerlookade/Veldzichtkade én de 
herinrichting en aanpassing snelheid 
van de Rembrandtlaan. Voor de straten 
waar nieuwe bomen gaan komen kre-
gen de bewoners de mogelijkheid een 
keuzeformulier in te vullen. In deze 
straten gaan de bestaande bomen door 
de uitwerking van dit groot onderhoud 
sneuvelen.

In de periode 3 tot en met 30 maart lag 
het ontwerp voor de formele inspraak-
procedure in het servicecentrum in 
Leidschendam ter inzage. Eind maart 
is de Fugro Geoservices met een soort 
treinstel de straten in de wijk voor 

Het buurtcomité vangt bot bij de 
projektleider, die het gemeentelijk 
beleid moet uitvoeren. Het comité 
schakelt de politiek in en biedt een 
petitie aan. Na serieuze behandeling 
in de Raadscommissie Openbaar 
Gebied op 12 april jl. Is afgesproken, 
dat de wethouder in gesprek zal gaan 

nader grond onderzoek en metingen 
doorgegaan. 

Een wijkbestuurslid is bij alle pre-
sentaties aanwezig geweest; niet al-
leen om inbreng te hebben maar ook 
om het proces te volgen. Daarnaast is 
op de extra (interne) presentatie aan 
raadsleden op 31 maart een bestuurs-
lid aanwezig geweest, daar ons bekend 
was geworden dat een groep bewoners 
van de Rembrandtlaan nog bezwaren 
heeft over het plan zoals dat er nu ligt. 
Genoemde bezwaren zijn o.a. de ver-
hoging van de snelheid naar 50 km/u, 
geen geruisloos asfalt en de voorge-
stelde inrichting van het wegprofiel. 

Marga Beute-van Soest

Van Deventerlaan

Rembrandtlaan
Van herstelwerkzaamheden aan de riolering 

tot een compleet herinrichtingsplan.

Drie wijken zijn ons al voorgegaan 
in het opstellen van een “groen-
beheerplan”. Wij zijn dan ook 
verheugd dat onze mooie wijk nu 
aan de beurt is en nodigen u uit 
gebruik te maken van de moge-
lijkheid uw wensen voor het groen 
kenbaar te maken. 

Een uitnodiging daartoe hebt u be-
gin april van de gemeente ontvan-
gen.Bureau Copijn inventariseert de 
kwaliteit van de huidige beplanting 
in de wijk.

Voor ons als bewoners is er ook een 
belangrijk rol. Het gaat over het 
groen in onze wijk. Niet over speel-
plekken, water en hondenbeleid. Er 
zijn onlangs plannen vastgesteld 
voor die onderwerpen. 

Op 14 april j.l. is er een inloopavond 
geweest in de St. Martinuskerk.Mo-
menteel kunt u een enquete invul-
len om op die manier uw wensen 
kenbaar te maken. De enquete kunt 
u in de maand mei nog invullen.  
www.lv.nl/gpbmiddenoud 

Na de zomer wordt het plan ter inza-
ge gelegd en gepresenteerd aan de be-
woners. Vanaf oktober kunnen ziens-
wijzen worden ingediend en daarna 
wordt het plan vastgesteld.

Berthie de Zwart

Wensen 
bewoners 
groen-
beheerplan 
gemeente

met de bewoners om tot een oplos-
sing te komen. Op verzoek van de 
commissie komt de uitkomst van het 
gesprek terug op de agenda van de 
vergadering op 24 mei 2016.

Tot zover een korte introductie. In 
de brief van het buurtcomité aan de 

raadsleden kunt u het vervolg lezen. 
Inmiddels ben ik bestuurslid van 
de wijkvereniging en plaats ik deze 
brief ter inzage op onze website! 

Codrin Popescu
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Na Leidschendam zijn er ook 
in Voorburg, ter hoogte van de 
Kerkstraat en Sionsstraat rich-
ting park Vreugd en Rust, meer 
aanmeerplaatsen gekomen voor 
vaarrecreanten. 

Deze aanmeerplaatsen in de nabij-
heid van de prachtige buitenplaat-
sen geven hopelijk een impuls aan 
het ‘Huygenskwartier’. De passan-
tenhaven ziet er zeker uitnodigend 
uit, maar helaas is de beeldbepa-
lende treurwilg geschonden uit de 
strijd gekomen. De aanleg van de 
passantenhaven verliep niet zon-
der problemen en de wortels van 
de wilg zijn beschadigd. De wijk-
vereniging is niet erg enthousiast 
over de uitstraling van het nieuw te 

bouwen Rustoord en had gehoopt 
dat de treurwilg het aangezicht 
zou verfraaien. De gemeente heeft 
omwonenden, Mooi Voorburg, 
Vlietrand Groen en onze wijkver-
eniging betrokken bij het overleg 
om te bepalen wat er nu het bes-
te kan gebeuren met de treurwilg. 
We hebben gezamenlijk afgespro-
ken om af te wachten tot het na-
jaar, want dan zal duidelijk worden 
of de boom alsnog zal aanslaan. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan 
zoekt de gemeente bij een kweker 
een zo groot mogelijke treurwilg 
uit om de huidige boom te vervan-
gen. Natuurlijk hopen we, dat de 
huidige treurwilg weer helemaal 
tot bloei komt. Een bewoner aan de 
passantenhaven maakte tijdens de 

bouwwerkzaamheden een prachti-
ge foto van deze wel heel treurige 
treurwilg….

Anneloes Blok

Passantenhaven Voorburg 

Begin 2015 ontstond er discussie 
rondom de herinrichting/
bomenkap in de Laan van 
Haagvliet. Het leek noodzakelijk 
alle 23 oude Lindebomen te 
kappen, omdat wortelopdruk 
zorgt voor onveilige situaties op 
straat en stoepen. 

De gemeente moet de riolering 
vervangen en wilde tevens herbe-
straten en de oude bomen vervan-
gen door andere. Enkele bewoners 

richtten een werkgroep op om een 
alternatief te onderzoeken, waar-
door de bestaande beeldbepalen-
de bomen kunnen worden behou-
den. Door goed overleg te voeren 
met omwonenden en de gemeente 
kwam er positief nieuws! De kap 
van deze beeldbepalende bomen 
kan worden voorkomen door te 
kiezen voor opgehoogde parkeer-
stroken. In oktober 2015 werd er 
bovendien in onze gemeente een 
motie aangenomen, dat gezonde 

bomen in de openbare ruimte be-
houden dienen te blijven met in-
achtneming van o.a. veiligheid. 
Binnenkort ontvangen de bewo-
ners van de Laan van Haagvliet 
een brief over het nieuwe ontwerp, 
dat overigens op de site van de ge-
meente al is te vinden. Het is nood-
zakelijk enkele slechte bomen in 
het middengebied te kappen, maar 
er worden weer fraaie bomen te-
ruggeplaatst. 

Anneloes Blok

De wijkvereniging is 
niet erg enthousiast 
over de uitstraling 
van het nieuw te 
bouwen Rustoord en 
had gehoopt dat de 
treurwilg het aangezicht 
zou verfraaien.

““

Laan van Haagvliet

De Wijkkrant start met 
een nieuwe rubriek, want 
er zijn zoveel leuke eve-
nementen rondom oud 
Voorburg zoals:

Kom naar de Dag 
van het Kasteel op 
Tweede Pinksterdag.

Beleef de 
Landgoederenzone.

In Zuid-Holland zijn tal van 
landgoederen, buitenplaatsen 
en kastelen die de moeite van 
het bezoeken waard zijn. Op 16 
mei 2016 openen 18 locaties hun 
deuren met een aantrekkelijk pro-
gramma voor jong en oud. Denk 
aan spannende speurtochten, 
oud-Hollandse spellen, knutsel-
activiteiten, een roofvogelshow, 
muziek en rondleidingen. Ook op 
culinair gebied kom je deze dag 
niets tekort.

Meer kastelen bezoeken? Pak 
de fiets. Er zijn vier fietsroutes 
samengesteld. Ook langs Huy-
gens Hofwijck en Buitengoed 
Dorrepaal richting Ochkenburgh 
in Den Haag. Of Kasteel Duiven-
voorde en Landgoed  Beresteijn 
in Voorschoten.

Voor het dagprogramma per loca-
tie www.dagvanhetkasteel-zh.nl

LDD
(=Leuke Dingen Doen)



7

wonersorganisaties waren bezorgd dat 
een nieuwe verbinding vooral veel ex-
tra verkeer zou aantrekken en de pro-
blemen vooral bij de Zuiderbrug niet 
zou oplossen. 

Zij pleitten om eerst andere mogelijk-
heden te bestuderen. De gemeenteraad 
heeft B&W opdracht gegeven om alle 
genoemde opties verder te bestuderen 
om tot een goed voorstel te komen. 

De gemeenteraad heeft wel een paar 
interessante punten gemaakt bij de 
opdracht voor de studie: geen verdub-
beling van de Zuider- en Wijkerbrug, 
geen verplaatsing van de Sint Maar-
tensschool, maar wel als extra oever-
binding ook een 30 km brug (gelijk 
aan de Zuider- en Wijkerbrug) mee-
nemen. 

Het is nu stilte voor de storm. Als wijk-
vereniging willen wij graag bewoners 
betrekken bij de besluitvorming. Als 
u mee wilt doen aan een soort klank-
bordgroep waarin de voorstellen be-
sproken worden, dan horen wij dat 
graag, ook als u alleen geïnformeerd 
wilt worden.

Bram van Mannekes

inwoner/inwoonster van Oud Voorburg

Als wijkvereniging 
willen wij graag 
bewoners betrekken 
bij de besluitvorming. 
Meldt u aan op 
wijkoudvoorburg@
gmail.com

“

A WALK IN 
THE PARK 
2016
op 3, 4 en 5 juni

Park Vreugd en Rust

Tijdens A walk in the Park 2016 
wordt het mooie Park Vreugd en 
Rust gesplitst in drie cultuurpar-
ken, waar een gratis interactief 
programma met kunst, theater, 
sport en muziek wordt aangebo-
den aan de hele bevolking van 
Leidschendam-Voorburg. Daar-
naast zijn er diverse plekken voor 
food en kindervermaak. Iedereen 
is welkom!

In het Theater en Kunstpark zijn 
het hele weekend theatervoor-
stellingen. Frank Groothof komt 
op zaterdag zijn bekende kin-
dervoorstelling Ridder Florian 
spelen, in het kader van het Huy-
gensfestival. Daarnaast wordt 
live het Huygensfragment opge-
voerd, door o.a. Ellen ten Dam-
me en Stephan Evenblij. Food-
trucks en een silent disco zorgen 
verder voor een Parade-achtige 
sfeer. In het Sportpark is er op 

zaterdag een fitcontest voor de 
jeugd, bootcamp en spinning op 
live muziek. sportprogramma 
voor jong en oud, zoals fitcon-
test, spinning op live muziek 
en bootcamp. Het Muziekpark 
is tijdens het hele weekend een 
podium voor muziek, van lokaal 
talent tot nationale topartiesten, 
zoals Jennifer Ewbank en Xan-
der de Buisonjé. In Kinderboer-
derij Park Vreugd en Rust is het 
BeestenBende: educatief en ver-
makelijke programmering voor 
kinderen. 

Villa Variété
Nieuw in vergelijking met de 
eerste editie van A Walk in the 
Park in 2015 is Villa Variété, 
een pop-up restaurant dat verrijst 
in het Muziekpark bij de Mu-
ziekkoepel. Hier kunt u het hele 
weekend terecht voor een lek-
ker diner onder begeleiding van 
muziek en entertainment. Er zijn 
verschillende themazittingen. Zo 
is er bijvoorbeeld op zondag-
avond 5 juni een Golden Oldies 
met live de beste jaren zestig en 
zeventig muziek.

Om kennis te nemen van het vol-
ledige programma kunt u kijken 
op de website: 
www.awalkinthepark.nl

LDD
(=Leuke Dingen Doen)

In januari 2016 heeft de gemeente-
raad de resultaten van de studie 
over een Extra Oeververbinding 
(EOV) over de Vliet besproken 
(locatie EOV tussen de huidige 
fietsbrug aan de Vlietweg en de 
Zuider Sluisbrug) 

Het voorstel van B&W om geen EOV 
aan te leggen werd door de gemeen-
teraad niet gesteund, omdat de on-
derbouwing onvoldoende was. MKB 
Leidschendam is groot voorstander 
van zo’n nieuwe verbinding, de be-

Bron rapport EOV Leidschendam-
Voorburg van Grontmij, pag. 10

Extra oeververbinding: Wilt u meedenken?
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De wijk Oud-Voorburg is verdeeld in 8 deelwijken

Op onderstaand kaartje ziet 
u de 8 deelwijken. Wij zijn op 
zoek naar een nieuwe contact-
persoon voor deelwijk I (Laan 
van Haagvliet en omgeving), 
deelwijk VII (Eemwijkplein 
en omgeving) en deelwijk VIII 
(Park Vronesteyn).
Als contactpersoon bent u het aan-
spreekpunt voor bewoners in uw ei-
gen deelwijk. Daarmee bent u ook de 

“oren en ogen” van het bestuur. Be-
woners, die een probleem of vraag 
hebben over de woonomgeving kun-
nen zich rechtstreeks tot u wenden. 
Samen met het bestuur wordt ver-
volgens naar een oplossing of ant-
woord gezocht. Bijvoorbeeld in één 
van de (maandelijke) bestuursver ga-
deringen, waar de inbreng en aanwe-
zigheid van contactpersonen bijzon-
der op prijs wordt gesteld. In drin-

gende gevallen vinden we elkaar via 
de telefoon. Hebt u belangstelling 
dan vragen we u contact op te nemen 
met Anneloes Blok, onze voorzitter, 
telefoon 06-29091966.

Contactpersoon tussen bestuur en bewoners

Enquête Van Schagenstraat
De wijkvereniging neemt deel 
aan de stuurgroep Huygens-
kwartier Voorburg. De gemeente 
Leidschendam-Voorburg maakt 
het oude centrum van Voorburg 
aantrekkelijker voor bewoners, 
winkeliers en bezoekers. 

Op korte termijn komen er nieuwe 
fraaie groene bankjes, paaltjes, af-
valbakken en fleurige hanging bas-
kets. Ook is er een proef om de Van 
Schagenstraat een half jaar af te 
sluiten voor verkeer en vervolgens 
te evalueren of deze afsluiting een 
positief effect heeft. De wijkvereni-
ging heeft over die proef met de Van 
Schagenstraat onlangs een enquête 
uitgestuurd per post en mail naar de 
leden van deelwijk II met de vraag 
of men voor/tegen afsluiting is met 
opgave van redenen. Een kleine 
meerderheid bleek tegen afsluiting 
te zijn. Hieronder een selectie van 
de reacties, die wij ontvingen:

Voor afsluiting:
- Verbetering van het wandelgebied
- Maakt het centrum aantrekkelij-

ker
- Groter wandelgebied
- Gevaarlijke hoek Van Schagen-

straat/Herenstraat wordt dan vei-
liger

- Leuke markt nu op vrijdagmiddag
- Wordt dan rustiger, aangenamer 

en gezonder
- Prima, er is toch elders voldoende 

parkeergelegenheid
- Goed voor winkeliers in oude 

centrum
- Winkelgebied wordt aantrekkelij-

ker, betere uitstraling oude kern 
en veiliger voor kinderen

- Veiliger
- In winkelstraat horen geen auto’s 

en fietsen. Verplaats bovendien 
markt naar plein achter station

Tegen afsluiting
- Veel gevolgen voor levendigheid 

van het gebied en de bereikbaar-
heid van o.a. ambulance en brand-
weer

- Opstopping tijdens levering aan 
Hoogvliet, verkeersdruk neemt 
toe als er markt is en wanneer 
men begint met bouw Rustoord

- Parkeerplaatsen verdwijnen
- Wordt juist rustiger dan drukker 

voor ondernemers
- Nu hebben we juist een alternatief 

richting Raadhuisstraat en par-
keergarage

- Tegen, maar wel voor proef, van-
wege verlies parkeerplaatsen

- Overbelasting Raadhuisstraat
- Hoe wordt postbus straks ge-

leegd? Of wordt deze bus opeens 
weggehaald?

- Waar komen de parkeerplaatsen 
voor invaliden?

- Ondernemers kunnen beter ruim-
te scheppen door alle reclamebor-
den weg te halen

- Werkplaats ondernemer in Raad-
huisstraat wordt straks slechter 
bereikbaar

- Bereikbaarheid woningen wordt 
slechter

- Tegen afsluiting, maar wel voor 
afsluiting op bijzondere dagen 
met evenementen

- Slechte doorstroming verkeer
- Ouderen worden benadeeld door 

afsluiting en kunnen bv. de kerk 
en de winkels dan slecht bereiken. 
Isolement moet worden voorko-
men.

De wijkvereniging heeft de gemeen-
te inmiddels op de hoogte gebracht 
van de uitslag van de enquête!


