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Allereerst
Na de speciale Nieuwsbrief in juni
voor onze 600 leden, nu weer een
wijkkrant voor alle bewoners van
onze wijk. Het is bijna december en
over de viering van alle feestelijkheden rondom Sinterklaas, Kerst
en Oud en Nieuw moeten we nadenken. Niets is meer vanzelfsprekend,
maar misschien een viering in kleine
kring. Er is zelfs geen Lichtjesavond.
Gelukkig wordt er wel een kerstboom
opgetuigd.
Het bestuur van wijkvereniging Oud
Voorburg blijft ondertussen druk
bezig. Online vergaderen en online
inspreken om zo betrokkenheid te

demonstreren bij diverse ontwikkelingen rondom ons mooie stukje oud
Voorburg. Er is heel veel gaande zo
om ons heen. Van die projecten waarvan wij weten vindt u een artikel in
dit blad. Wij houden u op de hoogte,
maar zullen u soms ook vragen om
actief mee te denken. Energiebesparing en -transitie bijvoorbeeld,
vragen om actieve wijkbewoners die
dit proces gezamenlijk met gemeente
en andere wijken oppakken. In onze
oude huizen van rond de 100 jaar oud,
is natuurlijk de vraag wat wel en niet
kan en welke investeringen nodig
zijn. Uitwisseling van kennis en ervaringen bij de uitvoering zullen door
menig wijkbewoner gewaardeerd.
Ook Frans Kets kan nog wel wat hulp

Binckhorst, Den Haag
maar ook weer zo dichtbij.

Hergebruik Cabellerofabriek
Het is ‘over de grens’ maar we
hebben er mee te maken. Den Haag
heeft grootse plannen in De Binckhorst. Enkele tienduizenden woningen, zware industrie die ze daarom
moeten verplaatsen, een lightrail lijn
die ze willen doortrekken. Zo op het
oog klinkt het allemaal mooi en ver
van mijn bed maar schijn bedriegt.
Eerst het goede nieuws. Met de
tunnel, de Rotterdamsebaan, mag
je hopen dat de verkeersdruk op

de oprit naar het Prins Clausplein
zal afnemen. Als de asfaltcentrale
waarschijnlijk weggaat dan hebben
we er bij (zuid-)westenwind geen
last meer van. Met het slopen van
het allegaartje aan bedrijfsgebouwen komt er wel weer een moderne
wijk voor terug. En al die nieuwe
inwoners kunnen bijdragen aan
de levendigheid van ons dorpscentrum. Dat is allemaal mooi
meegenomen.

Bestuursleden wijkvereniging Oud Voorburg
gebruiken bij het verbeteren van de
luchtkwaliteit. U kunt ook een wormenhotel starten. ‘Actief worden in
de wijk’ misschien iets voor het lijstje
‘goede voornemens 2021’. Alleen lid
(€ 7,-) worden kan ook, stuur daarvoor

een e-mail naar info@wvov.nl Dan
sturen wij u een inschrijfformulier.
Veel leesplezier!

Daar staan ook een paar dingen tegenover. Kunnen we er in Leidschendam-Voorburg van op aan dat De
Binckhorst voldoende (sociale) infrastructuur krijgt. Scholen, sportvoorzieningen, wijkgerichte voorzieningen, parkeerplekken, groen, dat soort
zaken zodat wij niet alles moeten
opvangen. Iedereen is natuurlijk van
harte welkom, Voorburgers zijn gastvrije mensen, maar het is wel prettig
als Den Haag haar eigen zaakjes op
orde heeft. Ook zijn er zorgen over
de inrichting van de infrastructuur.
We hebben er al een voorproefje
van gekregen. We werden verrast en
waren ook een beetje verbaasd door
de plannen voor een lightrail verbinding via Opa’s veldje en station
Voorburg, tegen historisch erfgoed
Hofwijck aan, over de Vliet naar
Zoetermeer. Een dikke brede strook
extra lawaai en heel veel beton pal
naast het oude centrum. Voorwaar
geen visitekaartje. We hebben als
wijkvereniging dan ook direct een
zienswijze ingediend bij beide Colleges van B&W waarin we ook voorstellen om Utrechtsebaan, NS-rails en
Lightrail maar direct onder de grond
aan te leggen. We wachten een antwoord geduldig en met aandacht af.
En daar ligt direct een aandachtspunt
voor het bestuur van uw wijkvereniging. Hoe verloopt het overleg tussen
de beide Colleges van B&W? Wat
gaan we daar nog over horen? Maar
vooral hoe kunnen wij als inwoners

van Voorburg en als wijk- en bewonersorganisaties nog een steentje aan
bijdragen? We zijn dan wel van ‘over
de grens’ maar wonen aanmerkelijk
dichterbij en hebben direct meer
te maken met de Binckhorst dan
pakweg de overige 540.000 inwoners
van Den Haag!

Berthie, Bram, Diederik, Marga,
Wilma en Anneloes

Artist impression met lightrail

Vlietbruggen: Besluit
gemeenteraad doet
pijn en maakt boos
Het laatste onderzoek naar een extra oeververbinding,
het Antea rapport, is duidelijk: een ‘extra brug’ is niet
essentieel, maar ‘beperkte toegang’ wel. Dit om het
verkeer over de Vlietbruggen onder de 5 á 6000 voertuigen
per dag te krijgen. Wat doet de gemeenteraad?
Met veel stemverheffing de extra brug wegstemmen,
en de consequenties daarvan niet nemen.
De motie van D66 om het participatieproces voor ‘beperkte toegang’ te starten wijst de raad unaniem af. Wat dan
wel?
- 3 dynamische route informatiepanelen (DRIPs) om route-informatie te
geven aan de weggebruiker (over bijvoorbeeld reistijd of verkeershinder)
en

- 4 ‘brug open’ borden om aan te geven
dat de Sluisbrug open of dicht staat
Dit gaat het probleem niet oplossen.
Het Antea rapport is volstrekt duidelijk hierover.
De oppositie partijen roepen steeds dat
tijd en geld is weggesmeten met vervolgstudies. Nu besluiten deze partijen

T-kruising waar ongeveer de extra brug zou komen
een nodeloze investering van ruim
350.000 euro te doen. Dit leidt weer tot
een vertraging van 2 á 3 jaar, voordat
de echte oplossing (beperkte toegang)
verder uitgewerkt kan worden.
Antea werkt in het rapport een aantal
opties uit. De uitkomst is steeds
dezelfde. Om het verkeer over de Wijkerbrug van ongeveer 7 á 8000 voertuigen naar 5 á 6000 voertuigen per
dag te krijgen zijn er 2 opties: één met
extra brug en één zonder, en beiden
met beperkte toegang.
Voor Oud Voorburg wordt niets geregeld. De goede optie om het verkeer

over de Vlietbruggen beter te verdelen en te regelen is afgewezen. Weer
uitstel. Het besluit over beperkte toegang wordt nu vast over de volgende
gemeenteraadsverkiezingen getild.
De overlast duurt maar voort. De
stank en geluidsoverlast zijn een
dagelijkse ergernis en omwonenden ervaren dat als onhoudbaar. We
hebben ons 4 jaar ingezet voor een
oplossing. Onze inzet, alle studies zijn
voor niets geweest. De uitkomst wordt
gewoon bij het grofvuil gezet. Dank u
gemeenteraad.

Basisschool
De Vijverhof kiest voor
toekomstbestendig
schoolgebouw
Passende onderwijsruimten, een fris
binnenklimaat en duurzaam energieverbruik, daaraan moet de nieuwe
Vijverhof voldoen. Maar kan dit met
behoud van de authentieke gevel en
karakteristieke elementen? De uitstraling moet passen bij de sfeer van
de buurt vinden de buurtbewoners.
Daarom kiezen vrijwel alle betrokkenen desgevraagd voor ‘vernieuwbouw’
van het huidige pand en op de huidige
locatie. Daar is moed voor nodig, en
dat heeft ze, Monique van Tiel, directeur. Ze weet zich gesteund door een

stuurgroep met vertegenwoordigers
uit de eigen organisatie en een klankbordgroep, bestaand uit positief kritische buurtbewoners en ouders.
Onderzoek
Hoewel men het eens is over de vernieuwbouw, zal de realisatie nog wel
even gaan duren. De school kiest voor
een goede voorbereiding alvorens een
spa de grond in te steken. Om te weten
wat de mogelijkheden en eventuele
belemmeringen zijn, worden diverse
onderzoeken verricht. Bijvoorbeeld

Huygenskwartier
zit niet stil
De winkels in het Huygenskwartier
waren in het najaar klaar met de
regen en bedachten de ‘leenparaplu’
voor de klant. Met die plu loop je van
de ene winkel naar de andere of je
wacht er mee in de rij en laat deze bij
binnenkomst in de bak. De winkel
blijft droog en je hebt je handenvrij
om te winkelen.
De horeca is verheugd dat de
gemeente de terrasuitbreidingen
met of zonder overkapping tot
1 maart 2021 toe staat. Omwonenden
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waren betrokken bij de evaluatie van
het vergelijkbare besluit van 1 juni
2020. Een mooi horeca-terras initiatief was afgelopen zomer te zien op
het Stationsplein.
Er zijn vergevorderde plannen om
het gebied rondom het stationsplein
met Modern Murals en buitengedichten aantrekkelijker te maken.
Modern Murals zijn unieke muurschilderingen. In Voorburg worden
ze qua thematiek gekoppeld aan het
Romeins erfgoed.

Schoolgebouw met vijver
naar de flora en fauna rondom het
gebouw en naar de verkeersveiligheid.
Maar ook wordt onderzocht hoe het
pleinoppervlak kan worden vergroot.
Binnenkort selecteert men een architect die alle wensen moet vertalen in
een ambitiedocument. Hij of zij zal
vervolgens een haalbaarheidsstudie

uitvoeren, gebaseerd op alle wensen.
Qua planning zitten we dan in het
voorjaar 2021.
Het zal nog wel even duren voordat de
vernieuwde school in zijn historische
geveljasje er zal staan. Wij wensen
Monique en alle betrokkenen veel
succes!

In december gaat Frans van Veen
weer de kerstboom naast de kerk
decoreren. Helaas kan Lichtjesavond

niet doorgaan, maar al winkelend in
de Herenstraat kan de kerstboom
ook bewonderd worden.

De groene Vlietzone: iets om zuinig op te zijn
Het bijzondere karakter van de Vliet en de groene
Vlietzone draagt bij aan het woon- en leefplezier van de
mensen in Leidschendam, Voorburg en Rijswijk en ook
de inwoners van Ypenburg en Leidschenveen. Sporten,
volkstuinen, landgoederen, vogelreservaat, wandelen en
fietsen. Zeker dit bijzondere jaar hebben heel veel mensen
op loopafstand kunnen genieten van een wandeling aan
de overkant en langs de Vliet. Met bovendien betere
luchtkwaliteit omdat er aanzienlijk minder verkeer over
de snelwegen reed.
Haags grondgebied
Het is Haags grondgebied en de stad
heeft ruimte nodig. In de Binckhorst
moeten duizenden woningen worden
gebouwd. In Haagse beleidsplannen
staat, al sinds 2018, de Vlietzone als
geschikte locatie voor een industriële
haven.
Het mag toch niet gebeuren dat ten
behoeve van meer woningen voor
nieuwe bewoners in de Binckhorst
de bewoners van LeidschendamVoorburg worden opgescheept met
industriehavens en aanverwante
bedrijven. Het gaat om asfaltcentrale, betoncentrale, overslag huisvuil en puin. Met alle narigheid van
het zware verkeer, geuroverlast en
slechte luchtkwaliteit*.

De Vlietzone is voor LeidschendamVoorburg net zo belangrijk als het
Zuiderpark of het Haagse Bos. Een
sleutelfunctie voor het stadsklimaat
in de strijd tegen o.a. hittestress.
*Zie artikel over luchtkwaliteit elders
in het blad
Provincie
De bespreking van het omgevingsbeleid door de provincie (begin 2019),
was een goed moment om als bestuur
en samen met o.a. de vereniging
Houdt Vlietrand Groen (HVG) en de
VlietzoomAlliantie (VA) de Statenleden onze grote zorg kenbaar te maken
over de dreiging voor de groene Vlietzone. We hebben daarbij gevraagd
of de Provincie de regie wilde nemen

Weer naar de provincie
Terwijl de bedrijven doorgaan met plannen maken en de
bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincie
druk overleggen over hun belangen, is er voor ons,
bewoners, geen enkel moment geweest om onze expertise
in te brengen. De mogelijkheid tot participatie is nog niet
eens besproken.
In september 2020 stond
op de agenda van de Statencommissie
Ruimte,
Wonen
en
Economie
(RWE) de “Bedrijvenstrategie’. Een goed moment
om de provincie te vragen
toe te zien op ongewenste
ontwikkelingen. Ook nu
weer van ons laten horen.
In februari 2020 is immers
afgesproken dat partijen
elkaar niet zouden verrassen met onomkeerbare besluiten. Inspreken
op onze computers met
webcam op onze eigen
zolderkamers evenals de
Statenleden, ook wij zijn
er inmiddels aan gewend.
Een van de te verhuizen fabrieken
We merken wel dat door
het van huis werken, de
gesprekken in de wandelgangen De Gedeputeerde, mevrouw Koning,
worden gemist. Even een Statenlid, heeft toegezegd voor het eind van
of gemeenteraadslid bijpraten is er 2020 met de stakeholders in gesprek
al lang niet meer bij.
te gaan.

De Vliet
bij het opstellen van een gebiedsplan. De gemeentelijke plannen
worden getoetst aan de provinciale
plannen. De provinciale visie over de
Vlietzone is dus van groot belang voor
ons.
Provinciale Staten hebben vervolgens
in hun vergadering van 20 februari
2019 besloten om een integrale visie
voor de Vlietzone op te stellen als
onderdeel van de “Uitvoeringsagenda
Rijke groenblauwe leefomgeving” en

het “Landschapspark Zuidvleugel”.
Begin 2020 stond er een startconferentie gepland. Ook HVG en de
VA zouden daaraan deelnemen. Die
werd uitgesteld naar najaar 2020.
Inmiddels is de planning 2e kwartaal
van 2021.
Oproep maak je je zorgen over de ex
pansiedrift van Den Haag, ondersteun
het verzet door een email te sturen aan
berthiedezwart@casema.nl.

Wormenhotel ‘Worm21’
Wat is dat voor iets griezeligs?
Valt mee. Een wormenhotel is
wat vroeger de composthoop
was. De bewoners van de Laan
van Oostenburg en omliggende straten kwamen met
dit initiatief als bijdrage aan
het verminderen van de grote
hoeveelheid afval. Bewoners
verzamelen nu hun GFT en
brengen dat naar het wormenhotel. De wormen zorgen ervoor dat al dat afval na een aantal maanden
compost is geworden.
Je moet natuurlijk weten hoe je het hotel verzorgt. Een aantal bewoners
volgden daarvoor een workshop. Zo kregen ze de fijne kneepjes van het
composteren onder de knie. Daarna heeft het een tijd geduurd voordat
voldoende wormen hun intrek in het hotel namen. Bij de start zijn er
wormen in gedaan. Ongeduldig wachtten de bewoners op het resultaat.
Om het proces te versnellen hebben ze nog 2 keer zelf extra wormen
eraan toegevoegd.
Met de ‘Worm 21’ is de verwachtte hoeveelheid te verwerken GFT-afval
tussen de 10.000 en 12.000 liter per jaar. Dat zou voldoende zijn voor ca.
20/22 huishoudens, afhankelijk van hoeveel groente- en fruit ze eten. De
‘Worm 21’ heeft een inhoud van 2000 liter. Hoeveel compost er uiteindelijk
uit komt is nog onbekend.
Het buurtcompostproject Oud Voorburg is te vinden op de hoek Laan van
Oostenburg - Laan van Haagvliet. Het hotel ziet er mooi uit. Op het dak
van het “hotel” groeien plukkruiden en -bloemen voor de bewoners. Het is
een leuk en een praktisch project en werkt verbindend tussen de buurtbewoners. Met dit initiatief draagt de wijk bij aan het verduurzamen van onze
leefomgeving. Wethouder mevrouw Van Eekelen kwam het graag openen.
Voor de kinderen die op weg zijn naar school is het leuk om door het
glazen ruitje aan de zijkant de wormen aan het werk te zien. Ook leuk voor
volwassenen overigens.
De wijkvereniging juicht dit initiatief toe en we horen graag of andere
enthousiaste bewoners interesse hebben om met elkaar een “wormenhotel te beginnen”.
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En dan is er Muziek!
Muziek is goed voor bestrijding van stress en crisis. We praten en lezen er vaak over. Ook nu weer vanwege de coronacrisis. De Italiaanse balkonmuzikanten maakten wereldwijd
grote indruk bij de eerste golf van het rondwarende virus
die het leven bij ons en in vele landen stillegde. Uiteraard
maken bewoners van Voorburg ook muziek. Er zijn twee
grote muziekverenigingen die geheel waarmaken dat muziek goed voor u is. Ze bestaan namelijk beiden al meer dan
100 jaar en hebben al menig crisis doorstaan, waaronder
twee oorlogen. En nu dan midden in de coronacrisis.
Forum Hadriani (sinds 1896)
In onze wijk aan het Oosteinde
16 vinden we muziekvereniging
Forum Hadriani. Zij zijn daar na een
grondige renovatie sinds 2000 gevestigd. Op dit moment zijn er 112 leden
in de leeftijd van 7 – 70 jaar. De leden
kunnen muzieklessen volgen die
voornamelijk door studenten van
het conservatorium worden gegeven.
Daarnaast spelen ze in vijf muziekgroepen, een zeer gevarieerd aanbod.
Afhankelijk van het instrument, leeftijd en interesse kan een muzikant
zich aansluiten bij Show- & Marching
Band, Harmonie, Swing Band, Jong
Forum Foriani, en het Dickens orkest.
Alle groepen zijn voor evenementen te boeken.
Niet nu helaas. Zoals bij zo velen is
de hele boel stil gelegd en zijn alle

geplande optredens en ook repetities,
geannuleerd. Normaal hebben ze een
flink geboekte agenda met o.a. ook
deelname aan concoursen. Voor volgend jaar staat bijvoorbeeld het concours in Kerkrade op de agenda, maar
de overtuiging dat die door zal gaan
is er nog niet. Die onzekerheid is van
invloed op de motivatie van de muzikanten. Ook ledenwerving is nu lastig,
want wat heb je te bieden? Normaal
zijn er 2 open dagen per jaar, bestaat
de mogelijkheid voor het volgen van
proeflessen en worden de scholen in
de regio bezocht. Nu alles geschrapt,
dus ook weinig aanwas.
Saint Caecillia (sinds 1906)
Hoe is dat bij muziekvereniging St.
Caecillia? Collega’s in de polder, namelijk in de Groene Zoom 11 in sportpark

Wijkagent
Maak uzelf zichtbaar!

Hoe is het
nu met?
7 oktober was de dag van het verschrikkelijke ongeluk op de Rembrandtrotonde. Omdat zo velen
getuige waren van dit voorval, zijn
er ook velen die zich afvragen hoe
het met het slachtoffer is. Enigszins
opgelucht kan ik u laten weten dat
het naar omstandigheden goed gaat
met hem. Hij is geopereerd en is nu
aan het herstellen. Langs deze weg
wensen we hem heel veel sterkte en
uiteraard beterschap.
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Ze zijn u vast wel opgevallen, de sjablonen met de tekst : “Zet je licht
aan” met een glimlach erachter. Ze
zijn bedoeld voor 4 van de 10 fietsers
die wel werkende fietsverlichting
hebben, maar deze niet gebruiken.
Ze vergeten het of vinden het niet
nodig voor dat kleine stukje. Na
het lezen van de tekst doen 6 op de
10 de verlichting alsnog aan. Een
mooi resultaat en we ondersteunen
deze door de ANWB ontwikkelde
actie van harte. Uiteraard besteden
we ook weer veel tijd aan de handhaving van het gebruik van de verlichting. Regelmatig kunt u ons zien
op de wat drukkere wegen tijdens

Westvliet. Ook een Voorburgse
muziekvereniging om even stil bij te
staan. Door brand in de Jan Mulderstraat zijn ze met een nieuw gebouw
in de Groene Zoom terecht gekomen.
Het is wat uit de loop, maar ‘je bent
er zo’ en nieuwbouw biedt vele voordelen. Door de vele ruimtes kunnen
ze ook in deze tijd door gaan met
repeteren. Weliswaar aangepast naar
geldende regels, maar muziek maken
met elkaar kan ook heel leuk zijn.
St. Caecillia heeft 180 leden, zowel
jong als oud. De leden spelen bij een
of meerdere van de 8 verschillende
afdelingen, die allemaal zelfstandig
functioneren. De aanwas van nieuwe
leden, vooral jongeren, kan beter.
Maar een lege agenda helpt daarbij
niet. De locatie van Forum Hadriani is
vooral voor jongere kinderen net wat

gunstiger gelegen, dat merken ze in de
Groene Zoom.
In Voorburg zijn de twee muziekverenigingen niet eens zo bekend.
De lokale media lijken weinig aandacht aan de optredens te besteden.
Gevolg is dat ze nogal eens gepasseerd
worden bij boekingen. Tot verdriet
van Forum Hadriani liep er bijvoorbeeld een band uit Amsterdam bij de
Voorburgse avondvierdaagse. Onder
normale omstandigheden zijn de
agenda’s van zowel Forum Hadriani als St. Caecillia goed gevuld. Aan
optredens geen gebrek. Toch hopen ze
dat ze in de nabije toekomst wat vaker
‘locatie Voorburg’ in de agenda erbij
mogen zetten.
Voor meer informatie:
forumhadriani.nl en
www.stcaecillia.nl

spitsuren. Maak uzelf zichtbaar,
daar gaat het om! Goede fietsverlichting is er voor uw eigen veiligheid
en maakt controle overbodig.
Inloopspreekuur
De coronamaatregelen maken mijn
inloopspreekuur bij Coffeeworks op
dit moment niet mogelijk. U kunt
in plaats daarvan mij wel digitaal
bereiken. Stuur een DM (direct message) met uw telefoonnummer op
hetzelfde tijdstip als normaal het
inloopspreekuur is: elke 1e donderdag van de maand van 15-16 uur. Ik
bel u gegarandeerd terug.
Mijn digitale adressen:
instagram: pol_wagvoorburgoud en
Twitter: @WagVoorburgOud

wijkagente Mirjam Passchier aan de
slag met de ANWB sjablonen

Project Emma, een groot dilemma
Zoals u waarschijnlijk weet staan 96 woningen in de Emmastraat, Prins Hendrikstraat
en Oranje Nassaustraat na ± 100 jaar op de nominatie om gerenoveerd of gesloopt te
worden. Ga er maar aan staan, je woont al lange tijd in hetzelfde huis en dan beweert
de woningbouwcoperatie dat je huis ‘op’ is. Het 100 jarig bestaan is voldoende reden
voor meerdere partijen om daar iets van te vinden. Het voelt alsof al je herinneringen
met het huis door het afvoerputje gaan. Of je hebt nu van die fijne buren, bij wie je
altijd kan aanbellen en een beroep op kan doen. Raken we elkaar kwijt en veranderen
we van goede buur in verre vriend. Alle onzekerheden maken acceptatie moeilijk. Een
nieuw onderkomen klinkt echter ook wel aantrekkelijk. Dilemma! Drie bijdragen met
kijk op de wijk.
nog vele vragen op bij de bewoners
in het adviesteam. Het projectteam
besteed veel tijd aan de beantwoording van alle vragen. Inmiddels is
het formele advies naar de directie
gestuurd en wordt half december
besproken met de Raad van Commissarissen. Zij maken de afwegingen en
zullen vervolgens besluiten.
Daarna komt er een sociaal plan en
wordt er geïnventariseerd wie van
de bewoners terug willen. Ook de
urgentie speelt daarbij een rol. Alles
in samenspraak en in goed overleg
met de bewoners. WoonInvest is
best tevreden hoe dat nu verloopt
en hoopt dat dit wederzijds is. Voor
meer informatie:
https://emma.wooninvest.nl/
Gemeente LV
Een stedenbouwkundige begeleidt
‘Emma’ namens de gemeente. Een
ambtelijke kijk op de stand van zaken
was op dit moment niet mogelijk.
WoonInvest
De woningen van het project Emma
zijn eigendom van woningcorporatie
WoonInvest. Een zeer uitgebreide
project-website geeft veel nadere
informatie over het project en biedt
inzicht in het besluitvormingsproces. Dat lijkt heel handig aangepakt.
Blijkbaar is in de jaren ’90 voor de
laatste keer iets aan onderhoud aan
de woningen gedaan. De woningen
zijn volgens WoonInvest ‘op’. Wat
‘op’ betekent voor de toekomst wordt
stapsgewijs geformuleerd met een

adviesteam, waarin alle betrokken
straten zijn vertegenwoordigd. Met
workshops en gesprekken ontwikkelde het team een plan, dat vervolgens moet leiden tot een advies aan
het management van WoonInvest.
Dat advies kon lichte renovatie omvatten, maar ook een meer ingrijpende
renovatie om de woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken
of (gedeeltelijke) sloop en nieuwbouw
van bijvoorbeeld seniorenwoningen.
Als het advies, financieel haalbaar is
en aansluit bij het beleid van WoonInvest, dan streeft WoonInvest ernaar
om dit ook zo uit te voeren. Het streven is om een toekomstbestendige
wijk te realiseren voor alle gezinssamenstellingen. Aldus de website. Als
het plan en advies er ligt, roept dat

Bewoners
Volgens de website besloot WoonInvest in 2018 al dat dit stukje wijk
grondig gerenoveerd moest worden.
De bewoners kregen hier een brief
over. Misschien zat er te veel tijd
tussen toen en nu of trok de mededeling te weinig aandacht. Maar de
huidige plannen kwamen als een
donderslag bij heldere hemel bij
vele bewoners binnen. 30 januari
2019 was de startbijeenkomst voor
de bewoners. WoonInvest presenteerde daar niet alleen het project
en het projectteam, maar gaven ook

aan hoe belangrijk zij bewonersparticipatie vinden. Zo staat het in ieder
geval in het verslag van die bijeenkomst. Het belang van een representatief adviesteam komt daar ook aan
de orde. Het is stellig de bedoeling
dat er wordt meegedacht over inrichting van het aangewezen deel van de
wijk. Zowel de eisen aan de woning
als het buitenterrein. Twee excursies
stonden gepland om te gluren bij de
buren, en meer gevoel te krijgen bij
vergelijkbare projecten.
Er was al een bouwkundig onderzoek gedaan en er was een visie van
een architect. Deze rapportages
vormden de basis voor het werk
van het adviesteam. Het voelde bij
de bewoners alsof er al lang besloten was wat men ging doen. Er was
daardoor enig wantrouwen en irritatie, waarschijnlijk ingegeven door
groeiende onzekerheid. Op papier is
de communicatie van WoonInvest in
orde, maar wellicht te rationeel en
te weinig op de gevoelens en emoties
van de bewoners gericht. Veel bewoners wonen al heel lang in de wijk of
huis. Ze beleefden daar van alles en
hebben misschien gezamenlijk veel
meegemaakt. Best moeilijk om daar
zomaar afstand van te moeten doen.
Door de coronamaatregelen heeft
het proces dat moet leiden naar een
eindbeslissing vertraging opgelopen. Door die vertraging worden
de bewoners onzeker en onrustig.
Aan de andere kant ontwikkelt zich
ook een saamhorigheidsgevoel. Zelf
zeggen ze ‘het burengevoel’ wordt
sterker en mede door de aanwezigheid van een BPT voelen de bewoners zich veilig.
Het merendeel van de bewoners is
voor ‘grondige renovatie’. Zolang er
nog gepraat wordt is er hoop. Inmiddels is het project Emma onder de
aandacht van de lokale politiek.

Het Rodepannendorp
Het zijn niet alleen de bewoners die voor de project Emma woningen
hoge waardering hebben. De Historische vereniging Voorburg besteedt
ook een leuke bijdrage over deze wijk onder de naam ‘het Rodepannen
dorp’, beter bekend als Oranjekwartier. Zij melden dat Woningbouwvereniging St. Martinus (nu: Stichting WoonInvest), in mei 1920 ‘Het bouwen
van 59 Arbeiderswoningen en een Winkelhuis’ aanbesteedde. Drie weken
later werd bekend gemaakt wie de aanbesteding gewonnen had: ‘Minste
inschrijver S. Treep te Voorburg voor ƒ 359.600,-’. Dat bedrag betekent dus
een kostprijs van pakweg ƒ 6000,- per woning.
Daarnaast meldt de Historische vereniging dat er in 1990 een plan was om
de hele wijk te slopen om plaats te maken voor flatgebouwen. De bewoners waren begrijpelijk niet erg enthousiast over dit plan van St. Martinus. Een handtekeningenactie hielp de sloop te voorkomen. In 2016 was
er sprake van het tegenovergestelde, namelijk behoud en was er serieus
sprake van dat de wijk tot ‘gemeentelijk monument’ verheven zou worden.
Maar net als bij de sloopplannen, is daar niets van terecht gekomen. Lees
verder op https://bit.ly/2UfWDHP
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Drie ‘oudgedienden’, maar wel bij de tijd
Rwin Haarmode, The Ritzz en Isla Ibiza, de zaken behoren in positieve zin tot het ‘meubilair’ van het Huygenskwartier.
Erwin Nelles is al 33 jaar daar gevestigd evenals Simon Heessels. Katja Willoughby,zelfs nog langer, 39 jaar. Ze waren alle
drie starters en zakelijke buren in de Wielemakersslop. Ze kennen elkaar goed en delen de liefde voor het eiland Ibiza
waar vele gezamenlijke vakanties met de kinderen werden doorgebracht. Zij delen ook hun mening, dat zij zich geen
zorgen maken over het groeiende aanbod in het nieuwe Leidsenhage. Daar vestigen zich voornamelijk grote ketens die
een totaal ander product verkopen en op andere wijze opereren. Het kwalitatief goede product en de gezelligheid van
het Huygenskwartier trekt een eigen groep klanten aan en dat houden ze graag zo.

Rwin Haarmode,
een vertrouwd adres

The Ritzz, een
variërende collectie

Isla Ibiza Bonita,
kleding met een
verhaal

Erwin voor de etalage

Simon voor de etalage

Katja® met gezin

Erwin Nelles lijkt er zelf een beetje van te
schrikken dat hij al zo lang kapper is. Hij
vindt het zo’n mooi vak en vooral leuk om
kapper te zijn. Erwin vestigde zich op voorspraak van Simon Heessels in de Wielemakersslop. Erwin bleek een man met een vlotte
schaar. De minilocatie van 25 m2 in het slop
was al snel te klein, want al gauw werkten ze
er met zijn vieren. De verhuizing leidde naar
de Franse Kerkstraat 17. Daar op de hoek
met de Parkweg, zit hij nog steeds, samen
met zijn collega’s Ton, Irene en Maxime. Zij
werken er respectievelijk 30 jaar, 14 jaar,
en 5 jaar, ook al lange tijd. Dit zegt wel iets
over Erwin. Vakmanschap en een prettige
werkomgeving vindt hij belangrijk en dat
brengt hij met zichtbaar genoegen over op
de stagiaires, nu Illio die alweer 5 maanden
bij hem werkt.
Niet alleen hoogtijdagen hebben ze beleefd,
ook zware tijden zijn overleefd. Dat is het
voordeel van een kapperswinkel. “Ik verleen
een dienst en ik heb een trouwe, grote klantenkring, en die haken niet gauw af als het
even minder gaat. Het haar moet toch weer
in model.” Aldus zijn toelichting. Erwin
straalt vertrouwen uit. In zichzelf, maar
hij is ook trouw aan zijn klanten, zijn collega’s, zijn vrienden en zijn zakelijke relaties.
Erwin woont inmiddels in Voorburg, alweer
13 jaar boven zijn zaak. Hij hoopt dat het
Huygenskwartier zich op een eigentijdse
manier verder ontwikkelt. Hij heeft er vertrouwen in dat de winkeliersvereniging de
juiste beslissingen neemt waar het gaat om
de diversiteit en kwaliteit van het aanbod en
bijbehorende activiteiten. Bijvoorbeeld een
goede groentewinkel, naast de kaaswinkel
en de slager in de Van Schagenstraat en niet
weer een kapper. Zijn tip voor nieuwkomers:
een winkel hebben is leuk maar ook een
serieus vak, bereid je goed voor. Maar tegelijkertijd, ga ervoor als je het echt wat vindt.
Erwin zit in ieder geval na al die jaren goed
vast geworteld.

Simon Heessels voldoet geheel aan de eisen
zoals Erwin die beschrijft voor een succesvolle winkel. Hij is geboren en getogen
Voorburger en volgde de middelbare detailhandel school. Daarna ging hij aan het werk.
Zonder kennis van kleding en mode, maar
wel met veel interesse voor het product, is hij
samen met een vriend van Katja begonnen
in de Wielemakersslop met een winkel voor
dameskleding. Die vriend was alweer snel
vertrokken. Met succes ging Simon alleen
door. Dit leidde naar een grotere locatie, het
huidige pand in de Herenstraat. Deze locatie verbeterde al snel de klantenkring, deze
werd groter en kreeg een andere samenstelling. Volgens Simon verandert ook de manier
van in- en verkoop. De klimaatverandering
zorgt bijvoorbeeld voor koude dagen in het
voorjaar en warme dagen in de herfst. Maar
ook parttime- en thuiswerken maakt het op
andere momenten drukker dan voorheen.
Simon voegt daarom soms wel dagelijks iets
nieuws aan de collectie toe. Er moet wat te
kiezen blijven. Hij staat er overigens niet
alleen voor, want zijn vrouw en 4 parttimers
helpen hem.
Natuurlijk zijn er goede en slechte tijden.
‘Niemand in de straat(!)’ zoals eerder dit
jaar gebeurde door de maatregelen tegen het
Covid-19 virus, hoopt hij nooit meer mee te
maken. Gelukkig herstelde dat weer snel,
mede door het mooie weer en de grote terrassen. Nieuw is dat er meer wordt gewandeld in de buurt. Deze buurtwandelaars
ontdekken wat de Herenstraat te bieden
heeft. Simon en collega’s merken het aan
de nieuwe gezichten in de zaak. Zijn kijk
op de nabije toekomst is positief. Hij hoopt
natuurlijk dat we het virus onder de knie
krijgen. Wat hem betreft mag de Herenstraat
(en omgeving) het leuke en gezellige winkelstraatje blijven. Diversiteit van het aanbod
kan voor een leuk dagje uit voor het hele
gezin zorgen. Laat dat nu goed passen bij de
bewoners van onze wijk.

Het enthousiasme spat er bij Katja
Willoughby vanaf als ze over haar winkel
praat.”Ik vind niets leuker dan een klant
die bij het passen van mijn kleding, helemaal gelukkig staat te worden”. In Den Haag
volgde zij met succes de modevakschool. Met
het diploma op zak, begoxn ze een winkel
voor kinderkleding in de Wielemakersslop.
Daarna breidde ze uit met winkel Ghost
voor dameskleding. Als jong meisje bezocht
ze Ibiza en raakte gefascineerd door het
land en de mensen die er wonen. Ze werd
verliefd op de ‘hippiekleding’ die daar veel
werd gedragen. Omdat ze die niet makkelijk kon vinden om in te kopen, is ze die zelf
gaan ontwerpen en maken. Met veel succes.
Al 22 jaar maakt ze 2 collecties per jaar. Uit
het hele land kopen liefhebbers haar kleding. On-line of ze bezoeken de brandstore
in de Herenstraat in Voorburg. Ze zou het
leuk vinden als meer Voorburgse vrouwen
haar kleding gaan waarderen. Ze nodigt hen
van harte uit om eens te komen kijken. Over
de wintercollectie is ze erg tevreden. Veel
laagjes over elkaar in de mooiste warme
kleuren. Leuke hoed en laarzen erbij, helemaal hip(pie).
Inmiddels is haar onderneming een familiebedrijf geworden. Haar dochter heeft
2 winkels op Ibiza en ontwerpt eveneens
haar eigen merk. Haar oudste zoon doet de
verkoop en haar jongste zoon onderhoudt
de informatie op de sociale media. Haar
man is steun en toeverlaat waar dat nodig is.
De stoffen en kleding tot en met alle details
zoals knopen, ontwerpt ze zelf en worden
op verantwoorde wijze gemaakt in India
en Turkije. Duurzaam werken vindt ze
belangrijk. Om die reden ontwerpt ze speciaal t-shirts waarvan de opbrengst van de
verkoop naar een goed doel gaat. Het klinkt
misschien saai, 40 jaar een winkel in het
Huygenskwartier, maar het is veel meer dan
dat. Ze geniet er nog steeds van, dit is wat ze
leuk vindt.
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Lucht lijkt zo gewoon*
*Lucht lijkt zo gewoon, maar als je er wat langer over nadenkt, is het een
fascinerend fenomeen. Het is onzichtbaar, ontastbaar, alom aanwezig en
van levensbelang. De vanzelfsprekendheid, maar ook de noodzaak van
lucht waren de twee belangrijke uitgangspunten in de tentoonstelling
‘Lucht’ in museum Kranenburgh in Bergen Noord Holland tot 29 november
2020. Ook online als 3d-film, via een link op website *www.kranenburgh.nl

asfaltcentrale Binckhorst

Onze luchtkwaliteit is niet gewoon, maar zorgwekkend
slecht. Fijnstof vergroot het risico op hart-, vaat- en
longziekten. Gelukkig heeft het initiatief van Frans Kets
(LV2–Lucht voor Leidschendam-Voorburg) om dit lokaal te
meten effect. Het onderwerp blijft daardoor actueel en we
zijn als bewoners meer betrokken.
Helaas zijn recente plannen van
het bedrijventerrein Westvlietweg,
tegenover Hofwijck, zeer bedreigend voor de Voorburgse luchtkwaliteit. Om alle bouwplannen voor
de Binckhorst mogelijk te maken,
moeten de industriële activiteiten
verplaatst worden. Het bedrijventerrein stelt voor deze activiteiten te
verplaatsen naar de Westvlietweg.
De Milieu Categorie van het terrein
zou dan verhoogd moeten worden tot
de Hoge Milieu Categorie 4.3 (schaal
loopt van 1 tot 6: olieraffinaderijen
vallen in categorie 6). Kandidaten
voor verhuizing zijn de Afval Verwerking Rijnmond, Haagse Milieu
Services (de Haagse Avalex), de BAM

houtkachels en open haarden. En
buiten bij windstil of mistig weer blijft
rook vaak op dezelfde plek hangen.
Hoe gezellig kaarsen en een open
haard ook zijn, ze veroorzaken bij
veel mensen gezondheidsklachten.

alle politieke-fracties uitgenodigd
voor een gesprek over het akkoord en
over de milieudoelstellingen die de
gemeente zich ten doel heeft gesteld.
Verdere informatie:
www.schoneluchtakkoord.nl

Houtstook
LV2 signaleert dat er in de communicatie van de gemeente nog niets te
vinden is over houtstook. En dat terwijl houtstook een van de speerpunten is in het Schone Luchtakkoord dat
de gemeente begin 2020 mede heeft
ondertekend. Burgerparticipatie is
een ander speerpunt van het lucht
akkoord en met de ondertekening
heeft LV2 gemeenteraadsleden van

Oproep
LV2 probeert vanuit haar kennis bij
te dragen aan de maatschappelijke
discussie en op die manier bij te
dragen aan een betere luchtkwaliteit.
Belangrijk werk waarbij LV2 wel wat
hulp kan gebruiken. Belangstellenden kunnen zich melden via
lv2@kpnmail.nl. Op hetzelfde emailadres kunt u zich ook melden voor de
nieuwsbrief.

Ook wij van de wijkvereniging zijn blij
met haar komst en wensen haar veel
succes. We verheugen ons nu al op een
kopje koffie op het zonnige terras, want
dat kan straks ook.

Celine en haar moeder die een
handje meehelpt

asfaltcentrale en mogelijk de betoncentrale en havenoverslag.
Indien deze plannen doorgaan, betekent dit naast stankoverlast en luchtverontreiniging, ook een bedreiging
voor onze gezondheid.
Wat kunnen we zelf?
Dat we zelf ook wat kunnen doen aan
fijnstofconcentratie blijkt uit artikelen in de NRC 27 juli 2020, Volkskrant
21oktober 2020, en Vereniging Eigen
Huis magazine oktober 2020. Binnenshuis kan een hoge concentratie
fijnstof optreden door onvoldoende
ventilatie bij het branden van kaarsen of het wokken op een hoog vuur.
Natuurlijk ook door het stoken van

Friethuisje Bij Rembrandt
Het terras is ingepakt en de stoelen binnen opgestapeld.
Eten en drinken mag alleen gehaald en elders genuttigd.
Maar dat kan de pret niet drukken.
Locatie Rembrandtlaan 43. Alsof er
nooit een snackbar was gevestigd, zo
druk is het met nieuwsgierigen. Jonge
ondernemer Celine Brammeyer(30)
kan het bijna niet geloven. De snackbar is direct een succes. Er zijn alweer
mensen teruggekomen en die waren
zeer te spreken over de kwaliteit en
de smaak van Celine. Ze maakt de friet
zelf, dat zijn heel wat aardappelen
bij elkaar. Zowel het eten als de zaak
hebben een metamorfose ondergaan.
De zaak oogt fris en schoon en het eten
ziet er verzorgd en aantrekkelijk uit.
Celine is een kanjer met veel gezond

verstand en veel enthousiasme. Ga er
maar aanstaan zonder horeca ervaring
aan zo’n avontuur beginnen. Eigenlijk
was het de droom van haar man, maar
die heeft het te druk met zijn schoonmaakbedrijf. In het coronatijdperk
waarbij alles draait om besmetting en
ontsmetting, goed te begrijpen. “Maar
ja, in ons leven viel ineens alles op zijn
plaats, dan grijp je graag de kans.” Ze
heeft er vertrouwen in dat het gaat
lukken en dat ze veel klanten uit de
wijk mag verwelkomen. Zelf is ze zeer
welkom geheten door de ondernemers rondom de Rembrandtrotonde.
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Mijn naam is Oscar van Hemel
Ik ben in 2020 WVOV lid geworden en tevens aanspreekpunt voor
bewoners die wonen in wijk 3. Deze
wijk ligt tussen Parkweg - Rozenboomlaan - Broeksloot/Veenkade en
Schellinglaan. Ik woon nu tien jaar
in deze buurt, maar was daarvoor

Colofon
Wijkblad Oud Voorburg is een
uitgave van wijkvereniging Oud
Voorburg en bestrijkt het gebied
tussen de Vliet en de Broeksloot,
station Voorburg en station
Leidschendam-Voorburg. De
vereniging vertegenwoordigt en
behartigt de belangen van alle
600 leden. Wilt u ook lid worden? Ga
naar de website wvov.nl en schrijf u
in. Voor minimaal € 7,- per jaar. Lijkt
contactpersoon in uw deelwijk u
wat, neemt u dan contact op met de
voorzitter.
Wijkblad
Verschijnt 2 à 3x per jaar in een oplage
van 4000 stuks en wordt huis aan huis
in de hele wijk verspreid.

Leden

Berthie de Zwart-Nijhof
Eemwijkstraat 8
Tel: 386 25 59
berthiedezwart@casema.nl
Bram van Mannekes
Oosteinde 147
Tel: 369 48 19
bram.vanmannekes@planet.nl

Wijkblad & Communicatie
Wilma Romeyn
info@wvov.nl
Wijkagent Mirjam Passchier via: politie.nl
(mijn buurt/wijkagenten)
en algemeen telnr. 0900-8844
Contactpersonen Deelwijken
wvov.nl/bestuur-en-contactpersonen/
zie kaartje op website
I

vacature

II

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

III

Oscar van Hemel
Parkweg 131
Tel: 06 22733151
ovanhemel@gmail.com

IV

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

V

vacature

VI

Sweder van Voorst
Laan van Leeuwesteyn 15
Tel: 387 08 68

Anneloes Blok-de Jong
Park Vronesteyn 27
Tel: 06 2909 1966
voorzitter@wvov.nl

VII

Berthie de Zwart
Eemwijkstraat 8
Tel: 386 25 59
berthiedezwart@casema.nl

Secretaris

Diederik Visser
diederik@xs4all.nl

VIII

vacature

Penningmeester

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

Foto’s en tekst
Ruud de Zwart, Anneloes Blok, Berthie
de Zwart, Diederik Visser, Bram van
Mannekes, gemeente LV, Historische
Vereniging Voorburg, diverse
geïnterviewden en Wilma Romeyn
Opmaak en druk
Verloop drukkerij Alblasserdam; Steeds
schoner, steeds milieuvriendelijker
Contact:

Website:
Bestuur
Voorzitter
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al gefascineerd door het dertiger
jaren/vooroorlogse Oud Voorburg.
Ik draag er graag aan bij dat we het
oorspronkelijke stadsgezicht in
onze wijk beschermen. Het mystieke
karakter van de door Art Deco en
Jugendstil beïnvloede architectuur

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

Wijkcentrum De Oranjehoek
Oranje Nassaustraat 1 – Tel: 386 31 13
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Meld- en Informatiecentrum – Tel: 14 070

komt tot zijn recht door de overeenkomst van de bouw. Ieder huis
net een beetje anders maar binnen
bepaalde grenzen van kleuren en
vormen. Albert van Essen was een
van de architecten die hier veel aan
bijdroeg. Prachtige huizen met glasin-lood, oude details en een iets
sobere uitstraling, omringd door
stijlvol groen. De meeste bewoners
leveren hun enthousiaste bijdrage
al met het restaureren en onderhouden; de gemeente zou wel duidelijke grenzen moeten aangeven.
De komende jaren zullen de meeste
huizen hier 100 jaar staan, laten we
dat vieren.

Energiebesparing en – transitie.
Gebeurt er nog wat in Oud
Voorburg?
Er zijn ongetwijfeld mensen in onze wijk die zich dat
afvragen. Over energiebesparing en -transitie wordt
veel geschreven en gesproken, maar of dit leidt tot
actie? De gemeente wil in samenwerking met partners,
huiseigenaren stimuleren om energiebesparende
maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door met korting een
WoonWijzerBox te bestellen of door het aanvragen van
gratis energieadvies via de lokale energiecoaches van de
Energy Common Leidschendam-Voorburg. Hebben deze
initiatieven u tot maatregelen aangezet?
U wilt misschien andere bewoners
uit de wijk spreken over hun ervaring om de woning energiezuiniger
te maken. Bijvoorbeeld: waarmee
moet je beginnen, je wilt weten hoeveel energie je kunt besparen met een
Speedcomfort, een slimme radiatorventilator. De ventilator wordt aan de
onderkant van de verwarming geklikt
en duwt de lucht versneld door een
radiator, waardoor de warmteafgifte
verbetert. Hierdoor gaat de cv-ketel
veel efficiënter werken en verbetert
ook het wooncomfort. Met de ‘Woonwijzerbox’ kunt u zelf een pakket
samenstellen en ook korting krijgen.
Natuurlijk moet ook het gasvrij
wonen aan de ordekomen. Voor
een wijk als Oud Voorburg met veel
huizen van voor de 2e wereldoorlog
is dat een grote uitdaging.
Wij zijn als wijkvereniging op dit terrein niet actief en zijn niet bekend
met eventuele initiatieven in onze
wijk, maar realiseren ons hier wel

de noodzaak van. Wij willen graag
mensen bij elkaar brengen die dit
onderwerp willen oppakken. Vergelijkbaar met de jaloersmakende
groep die in Voorburg West is ontstaan en daardoor een ruime voorsprong hebben. Niet wachten tot
de gemeente beweegt, maar actief
anticiperen. De gemeente juicht dat
toe en kan bij deze burgerparticipatie behulpzaam zijn. De bewoners in
West willen graag samenwerken en
hun ervaringen delen.
Oproep
Daarom onze oproep: Wil je meedenken en je inzetten in de wijk om
energiebesparing te bevorderen en
de energietransitie te versnellen.
Meld je dan aan. Kennis van zaken
is een pré, maar niet noodzakelijk.
Aanmelden kan via de wijkvereniging (onder vermelding van Naam,
e-mailadres en (mobiel)telefoonnummer aan info@wvov.nl).

