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Allereerst
Het is weer tijd voor buitenverlichting. De bomen, struiken
en de huizen zijn vol gehangen. Het Huygenskwartier is
versierd. De eerste kerstliedjes zijn te horen.
Het afgelopen jaar keken we met
optimisme vooruit, naar een
beheersbare post-Corona periode.
Maar helaas zijn we er nog niet. Voor
iedereen natuurlijk een domper op
de komende feestdagen, maar ook in
kleine kring worden de Kerstdagen
vast heel gezellig!
Het afgelopen jaar hebben we als
bestuur ook voornamelijk online vergaderd. Er was weer veel te bespreken
zoals u in deze wijkkrant kunt lezen.
Een energieke energiecommissie
brengt u in deze editie op de hoogte
wat zij gaan doen en we zetten Frans

van Veen in de spotlicht, vanwege zijn
jarenlange inspanningen rondom de
kerstboom in het Huygenskwartier.
Alle leden enorm bedankt voor uw
steun, waardoor wij de belangen
van de bewoners van oud Voorburg
kunnen behartigen. Mocht u interesse hebben om een actieve rol
binnen onze vereniging te vervullen,
dan horen wij dat graag!
Namens het bestuur van wijkvereniging Oud Voorburg wens ik u allen
feestelijke en gezellige Kerstdagen toe
en een voorspoedig en gezond 2022.

Vrolijk Kerstfeest, een gezellige jaarwisseling
en een heel gezond en gelukkig nieuwjaar!

Anneloes Blok-de Jong

Van links naar rechts: Anneloes, Berthie, Bram, Marga, Diederik en Wilma

Oh dennenboom...
Het is weer gelukt. Voor de 21e keer staat er een kerstboom
in het Huygenskwartier gehost door de Oude Kerk. Een
boom van 10 meter hoog en zoals altijd versierd met
lichtjes en zilveren ballen.

Frans van Veen (80), voor de 21e keer Oh dennenboom, oh dennenboom.

Drijfveer achter de kerstboom is
al die jaren Frans van Veen. Het
begon in 2000 met een kerstboom
als cadeau van stedenband van de
gemeente Hranice in Tsjechië. De
stedenband was aangegaan door de
toenmalige burgemeester Bas Eenhoorn. Enige jaren later werd Frans
op verzoek van de volgende burgemeester Van Haersma Buma voorzitter van de werkgroep stedenband
met Hranice. Met veel plezier heeft
Frans die taak op zich genomen.
De boom die voor Voorburg gekapt
werd was aangewezen voor kap in
het kader van het bosbeheer. Frans
van Veen was telkens bij het uitzoeken van een boom aanwezig. Vijf of
zes jaar geleden zijn we gestopt met
bomen uit de bossen van Hranice.
Zwermen boktorren hadden in de
bomen hun intrek genomen en wij in
Voorburg zaten niet op die beestjes
te wachten. Sindsdien komen onze
bomen uit de Ardennen. Op woensdag 8 december werd de boom op
zijn plek in de tuin geplaatst en
met een hoogwerker voorzien van
lampjes en kerstballen. De lampjes
zijn 10 december ontstoken door

een druk op de knop van wethouder Astrid van Eekelen. De ontsteking van de lichtjes was net als vorig
jaar zonder overige feestelijkheden
door het coronavirus. Maar was
wel rechtstreeks te volgen via een
livestream uitzending van Midvliet
op vrijdagmiddag. Hopelijk heeft u
dit niet gemist.
Frans van Veen maakte zich zorgen
over de continuïteit van dit Kerstfeestje. Maar zowaar is dit alweer
opgelost. Er heeft zich iemand bij
hem gemeld om deze werkzaamheden over te nemen.
We hoeven Frans nog niet te missen,
hij blijft actief met de samenwerking met Hranice. Hij hoopt dat de
nieuwe burgemeester de stedenband weer nieuw leven inblaast.”
Frans wil zich nog lang in zetten
voor de bewoners van Hranice en
van Leidschendam-Voorburg en
doet dat met veel plezier. Wij zijn
altijd blij met mensen zoals Frans
die zich vrijwillig willen inzetten.
Hopelijk lukt dat nog een tijdje.
Namens de bewoners bedanken wij
Frans van harte voor het verzorgen
van de jaarlijkse kerstboom.

Contactpersonen in de wijk
Tussen de Vliet en de Broeksloot, station
Voorburg en station Leidschendam-Voorburg ligt het werkgebied van de wijkvereniging Oud Voorburg. Een groot gebied
met veel bewoners. De zes leden van het
bestuur werken dan ook niet alleen. Een
goede wisselwerking en samenwerking
met bewoners van de wijk is noodzakelijk. Input van de achterban en inzet extra
menskracht is soms gewenst. Om de communicatie makkelijker te maken, hebben
we de wijk ingedeeld in 8 delen en ik ben
Joke, contactpersoon voor wijk 4, Voorburg
Joke van Mannekes
Oud. De bedoeling is dat ik het makkelijker
voor u maak om vragen of problemen bij de wijkvereniging te bespreken.
Bent u nieuw in de wijk, dan kom ik graag met u kennismaken. Er gebeurt
veel in onze wijk dat ons raakt, denk aan de coronacrisis, de energietransitie en het gebrek aan voldoende woningen. Ik hoor graag hoe u dit ervaart.
Iets leuks toevoegen kan natuurlijk ook. Onze huizen zijn bijna allemaal
100 jaar oud, misschien hoort daar een leuk verhaal bij dat u met ons wilt
delen. Of u heeft een idee om onze leefomgeving te verbeteren, daar staan
we natuurlijk ook voor open. In de komende tijd wordt veel van ons verwacht, daarvoor is het goed om elkaar beter te leren kennen. Wie wonen
hier en wie zijn bereid om zich in te zetten voor de bewoners van Oud Voorburg? Woont u in onze wijk en wilt u zich voorstellen, neem dan contact
met ons op. Zie achterpagina van het wijkblad met alle gegevens. Marc en
Yonna zijn de eerste die zich voorstellen.

Even voorstellen
Marc en Yonna hebben twee zoontjes, Tobin 7 jaar en Abel 4 jaar. Ze wonen
aan de Rembrandtlaan in een tussenwoning uit 1924, waarin nog veel van
de originele sfeer behouden is gebleven.
Marc en Yonna hebben het huis in 2013 gekocht. Deze zomer is er, samen
met de buren, een dakopbouw geplaatst, die heel goed past bij de uitstraling van het huis. Naast een hele verdieping erbij maakt het ook het huis ‘af’
aldus de architect. De plannen zijn in 2018 met een architect gemaakt. Het
verkrijgen van de vergunning heeft tot juni 2019 geduurd. Veel aandacht
besteden Marc en Yonna aan isolatie van het huis. Met oudere huizen is
isolatie immers een belangrijk punt. De opbouw is als nieuwbouw geïsoleerd en verder heeft het huis dubbel glas en vloerisolatie.
Marc heeft een drukke baan in de offshore windenergie. Yonna is onderwijzeres en de kinderen gaan naar scholen in de wijk. Ze hebben goed contact met de buren. Door Yonna’s werk op de Vijverhofschool én door de
kinderen kennen ze veel gezinnen. Beiden komen uit de regio Den Haag en
hebben familie en vrienden in de omgeving van Voorburg.
Wonen aan de Rembrandtlaan is prettig door de nabijheid van scholen en
buurtwinkels. Minder prettig is het verkeer op de Rembrandtlaan en het
geluid van de snelwegen rondom. Het plan is toch, om hier nog lang te
blijven wonen.

Winkelen in de wijk
Al geruime tijd is het niet vanzelfsprekend meer dat je
kan winkelen met bijbehorende service op loopafstand
van je woning. Winkels worden steeds groter en
geautomatiseerd. Vacatures zijn moeilijk op te vullen en
het imago van de hardwerkende medewerker die met zijn
handen werkt is laag.

Fietsenmaker René Korpel
Velen onder ons zullen zich afvragen
wie het onderhoud van onze spullen
straks nog kan doen. Dan maar een
nieuwe kopen is niet erg duurzaam.
In onze wijk hebben we gelukkig nog
diverse kleine kwaliteitswinkels. Het
Huygenskwartier biedt al een gevarieerd aanbod, maar daarnaast hebben
we de fijne winkels bij het Rembrandtplein, Loolaan, Rozenboomlaan en Oosteinde met op zaterdag
ook nog de markt.
Nieuwe locatie.
Zo stilletjes zoals hij een aantal jaren
geleden is gekomen, is de fietsenmaker René Korpel, van zijn verborgen
plek achter de Parkweg hoek Rembrandtlaan, ook weer met stille trom
verhuisd naar een prachtige en zichtbare locatie. Hij is namelijk te vinden
bij het NS-station Voorburg. Alle
traditionele handelingen die horen
bij fietsreparatie en -onderhoud kan
hij verzorgen. Voor de wijkbewoners
aan de noordkant van onze wijk, is
het even wennen dat de fietsenmaker
niet meer om de hoek zit. De manier

van werken en bijbehorende reviews
blijven goed en verhuizen mee. Wij
wensen René veel succes.
Renovatie.
’t Karrewiel is volgens eigenaar Gerard
Koot de enige echte groentewinkel in
Voorburg en dat al bijna 60 jaar. Dit
jaar was het tijd voor renovatie en dat
is goed gelukt. Het is nog steeds een
authentieke groentewinkel maar dan
in een modern jasje en met een frisse
look. De winkel is in 1962 gestart door
de ouders van Gerard Koot, hij nam
in 1994 de winkel over. Samen met
zijn vrouw Brigitte, broer Frank en
15 medewerkers past de winkel uitstekend in de wijk. Groente en fruit
van goede kwaliteit en heerlijk van
smaak. Keuze en variatie voldoende,
er valt wat te kiezen. Succesnummers
zijn de kant en klare maaltijden, en
ook al jarenlang, de appeltaart. Als
u die nog niet kent, die is het proberen meer dan waard. Wat ons betreft
hopen wij dat Gerard zo door gaat en
groente en fruit blijft verkopen. Wij
wensen hem daar succes mee.

Gerard Koot en team
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Project Emma: “Er kan over
gepraat worden”
WoonInvest toont zich betrokken met de bewoners van
de 96 woningen in het Oranjekwartier die zij de komende
tijd wil vervangen. Er is begrip voor de rompslomp die het
zal geven. Zo moeten de bewoners zelf op zoek naar een
vervangende woning. Dat zal niet meevallen in deze tijd met
de huidige problemen op de woningmarkt. En het is niet
niks om je huis en thuis na vele jaren te moeten verlaten.
Donderdag 2 december jl. was het
dan zover. De commissarissen
hadden een besluit genomen wat
er met de huizen moet gebeuren en
direct daarna werden eerst de leden

van de bewonerscommissie geïnformeerd en meteen daarna de overige
bewoners. Door de maatregelen in
het kader van het coronavirus, ging
de communicatie digitaal via ‘Teams’

Participatie door
inwoners
In de gemeente voeren we op dit moment een discussie
over de mogelijkheden van participatie door inwoners.
Een term die een brede lading dekt en die met de komst
van de omgevingswet een nieuwe dimensie krijgt. Hoe
kunnen we samen met de gemeente werken aan een betere
leefomgeving?

Laat ik beginnen met twee disclaimers. De gemeenteraad is het hoogste
bestuursorgaan in onze gemeente.
Dat wil zeggen dat daar, uiteindelijk,
de bevoegdheid tot de meeste, vaak
wettelijk vastgelegde, besluitvorming
ligt. En als tweede disclaimer, meedoen als inwoners aan een participatietraject is vaak een langdurig proces.
Participatie komt grofweg in twee
smaken. Meespreken in de diverse
plannen die door de gemeente
worden opgezet. Denk bijvoorbeeld
aan de uitvoering van diverse bouwen (sociale) infrastructuur plannen
zoals de ontwikkeling van de bibliotheken, de energietransitie en de
omgevingswet. Ook is het mogelijk,
onder bepaalde voorwaarden, om
een burgerinitiatief op te zetten. De
plannen komen dan van (een groep
van) inwoners.
Het vastleggen van de mogelijkheden van participatie maakt duidelijk

wanneer participatie met belanghebbenden mogelijk en/of verplicht is.
Tijdens de inspraak hierover bleek
dat helderheid geven op dit onderdeel
heel moeilijk is. Het aantal projecten/
onderwerpen is namelijk zeer groot.
Elk project vraagt ook inzet van ambtenaren van de gemeente. De gemeenteraad speelt een essentiële rol in de
keuzes die gemaakt moeten worden.
Burgerparticipatie in de vorm van
burgerinitiatieven biedt inwoners
mogelijkheden om een eigen plan
in te dienen bij de gemeente. Daar
bestaan restricties voor. Niet alles
is mogelijk.
Een voorstel kan men als burgerinitiatief een onderwerp of een voorstel
op de agenda van de vergadering van
de raad laten plaatsen. Bijvoorbeeld
een plan om de leefbaarheid van de
buurt of straat in de wijk Oud-Voorburg te verbeteren en/of de sociale
cohesie te versterken
Bij het ingaan van de omgevingswet
vervallen de bestemmingsplannen en
zal er veel meer geregeld gaan worden
via participatie. Participatie in
besluiten die onze directe omgeving
raken zijn heel belangrijk. Het participatieproces is nog niet uitgekristalliseerd. We hebben in dat opzicht een
‘right to challenge’. De wijkvereniging
houdt voor u de vinger aan de pols,
ook in dit wijkblad kunt u over participatietrajecten lezen. Participeren
kunnen we niet alleen. Samen staan
we sterker voor een betere wijk. Voor
een mooiere gemeente.

en op papier via de brievenbus. Tsja, een beetje
eenzaam voor sommige
bewoners bij nieuws met
zo’n impact.
Drie jaar lang heeft men
de tijd genomen om de
juiste beslissing zorgvuldig te kunnen nemen.
Dat geldt ook voor het
vervolg, daarvoor wil
WoonInvest eveneens voldoende tijd
nemen. “Er is geen sprake van haast.
Wij zullen met alle betrokken bewoners gaan praten.”
In het persbericht werden de typische
gebreken van de huizen genoemd.
Hopelijk kijken ze daarnaast vooral
ook naar de voordelen of bijzondere

kenmerken van de huizen. Zo glad
en kaal als er nu gebouwd wordt, zo
leuk zijn de speelse accenten in de
bouw van de huizen die plat moeten.
Hier vanuit de redactie vragen we
vast aandacht voor de prachtige achtertuinen met volwassen heesters en
bloemen. Laat ze niet zomaar in de
containers verdwijnen.

Bijpraten verbouwing
Vijverhofschool
Het is u vast niet ontgaan dat de
Vijverhofschool plannen heeft voor
een ingrijpende verbouwing. De
Lucasstichting heeft een projectmanager aangesteld, die de afgelopen
paar jaar regelmatig overleg voerde
met de afdeling onderwijs van de
gemeente Leidschendam-Voorburg
en de Klankbordgroep met vertegenwoordiging uit de buurt.
De Vijverhofschool is hard toe aan renovatie. De school is ooit ontworpen door de Voorburgse architekt Van Essen en heeft een beeldbepalende
uitstraling. Na de inloopavond op 12 oktober jl. rezen bij omwonenden
vragen over de verkeerssituatie en uitbreiding ten aanzien van de openbare ruimte. De Vijverhofschool is een buurtschool en blijkbaar is er niet
genoeg plek voor fietsen en speelpleinen. Een voorstel is om een stuk
straat/groen bij het speelplein te trekken. Omwonenden hebben ons
gevraagd actie te ondernemen en hierover vragen te stellen.
In het Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs 2015-2018 bleek dat
de schoolbesturen om getalsmatige en exploitatie-technische redenen
wilden afzien van een nieuw te bouwen school in de Klein Plaspoelpolder
(KPP). Op deze locatie was voor zowel de wijk oud Voorburg als Damsigt
nieuwbouw van een school mogelijk binnen alle eisen.
De wijkvereniging heeft schriftelijk informatie gevraagd aan de projectmanager van Bouwmanagement, die namens de Lucasstichting communiceert. Uit de reactie blijkt dat er nog veel vragen onbeantwoord
zijn. Wij houden u op de hoogte. U kunt zelf de ontwikkelingen volgen via
www.devijverhof.nl/nieuwbouw/update-oktober-2021
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Een vraag of idee voor
uw buurt?
Vindt u het belangrijk dat uw buurt veilig en leefbaar
blijft? En heeft u daar vragen over aan de gemeente? Of
heeft u goede ideeën voor uw buurt? Dan kunt u terecht bij
de gebiedsregisseurs. Voor Voorburg is dat sinds mei 2020
Emile Arnold.

als een verbindende schakel voor het
gebied. Zolang het de leefbaarheid in
de wijk of buurt of groepen inwoners
aangaat. Bijvoorbeeld als u vragen
heeft over het groen, het verkeer, het
spelen of de veiligheid.” Emile woont
verrassend, in Amersfoort, maar hij
vindt het geen bezwaar om in Voorburg te werken. Hij vond de sociale
kant van de functie aantrekkelijk. Hij
werkt veel thuis en gebruikt digitale
voorzieningen om te communiceren.

Gebiedsregisseurs verbinden inwoners, lokale organisaties en bedrijven
die zich maatschappelijk betrokken voelen met elkaar en met de
gemeente. Ook staan de gebiedsregiseurs in contact met andere organisaties, zoals woningcorporaties, politie
en jongerenwerk. Ze kijken wat er in
een bepaalde buurt nodig is en mogelijk is. Emile Arnold: “Ik zie mijzelf

Emile ondersteunt graag inwoners
die zelf een goed initiatief hebben
voor hun buurt. “Wilt u bijvoorbeeld
iets voor uw woonomgeving of buurtbewoners doen of organiseren? Dan
denk ik ook graag mee over wat er
nodig is om dat te realiseren en hoe
de gemeente of andere organisaties,
zoals Vlietwensen, hierbij kunnen
ondersteunen.”

Gebiedskompas
Binnen de gemeente is Emile Arnold
een ambassadeur voor de verschillende wijken in Voorburg. “Samen
met inwoners en de wijkvereniging
heb ik voor Oud-Voorburg bijvoorbeeld een gebiedskompas gemaakt.
Hierin staat wat er speelt in dit gebied,
wat kansen zijn bij ontwikkelingen en
wie hier actief is. Wist u bijvoorbeeld
dat in Voorburg de wijken Oud-Voorburg en Bovenveen de meeste actieve
bewoners kennen, terwijl de wijken
verder totaal anders zijn?
Heeft u een vraag voor Emile Arnold,
of wilt u meer weten? Kijk dan op
www.lv.nl/wijken. U kunt Emile ook
direct mailen op earnold@lv.nl.
Bovendien houdt Emile elke maand
(telefonisch i.v.m. corona) spreekuur
op woensdag 15-16 uur. Telefoon:
(070) 300 89 16.

Stolpersteine in
Oud Voorburg
Van de ruim 380 Joodse inwoners van LeidschendamVoorburg zijn er 234 in de oorlog omgekomen. Om
blijvend aandacht te vragen voor deze vermoorde Joden,
waaronder ook veel kinderen, worden de komende jaren
Stolpersteine voor hun laatste woonhuis geplaatst.
In onze wijk hebben vele Joodse families gewoond, waarop we graag uw
aandacht vestigen. In Oud Voorburg
zijn dit jaar Stolpersteinen geplaatst
ter nagedachtenis aan de familie
Meijers Vijverhof 16; familie Waisvisz
Molenwijkstraat 8; familie Hertz Laan
van Leeuwesteyn 22; familie Vecht
Buitenrustplein 8 en de familie Zwarenstein Parkweg 228.
Herkomst Stolpersteine
Stolpersteine is een project van de
Duitse beeldend kunstenaar Gunter
Demnig. Hij begon in 1995 met het
plaatsen van Stolpersteine in Keulen
om blijvend aandacht te vragen
voor de in de Tweede Wereldoorlog
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vermoorde Joden, Sinti en Roma. Stolpersteine zijn ook bekend als struikelstenen, in Friesland stroffelstiennen
en in Vlaanderen gedenkkasseien.
De Stichting Stolpersteine Leidschendam-Voorburg, met oud-burgemeester Michiel van Haersma Buma als
voorzitter, is op zoek naar aanvullende middelen, zodat er in de toekomst nog meer Stolpersteine bij
kunnen komen. De stichting heeft
hiervoor een fonds gevormd. Mocht
u een bijdrage willen leveren, dat kan
door uw bijdrage te storten op bankrekening NL62INGB0008696506 t.n.v.
Stichting Stolpersteine Leidschendam-Voorburg.

AVALEX en het nieuwe
inzamelen van huisvuil
Het bestuur van uw wijkvereniging is al jaren nauw betrokken bij het inzamelen van ons huisvuil. Samen met een aantal leden/bewoners uit de wijk
hebben we vergaderingen en inloopavonden bijgewoond en de gemeente
geadviseerd met behulp van een enquête. Daaruit bleek dat in onze mooie
oude wijk geen eenduidige manier van inzamelen voor alle straten kon
worden gekozen. Een jaar geleden hebben we, bestuur, leden/bewoners
en projectleider van de gemeente een tocht gemaakt door de hele wijk en
geïnventariseerd waar de knelpunten lagen. Daar heeft de gemeente nu
oplossingen voor gevonden en daaruit blijkt dat er veel moeite is gedaan
om maatwerk toe te passen voor onze wijk.
Inmiddels hebben alle inwoners een brief ontvangen en hebben de inwoners van huizen zonder voortuin een andere keus kunnen maken dan
bewoners van huizen met voortuin. Ook hebben we kunnen kiezen voor
een kleine container voor PMD van 120 liter in plaats van de gewone
240 liter.
De nieuwe minicontainers voor aan huis worden naar verwachting in de
week van 6 februari 2022 bezorgd. Binnenkort ontvangen we een brief van
Avalex met meer informatie over de nieuwe container en de aangepaste
inzamelmomenten.
De plekken waar de wijkcontainers staan worden momenteel uitgebreid
en ingericht naar de nieuwe manier van inzamelen. Ook dat zal maatwerk
worden. De bestaande locaties zullen veelal worden uitgebreid. Er komen
ook een paar nieuwe locaties bij. Zonodig kan de capaciteit van de ondergrondse wijkcontainers van PMD in restafval eenvoudig worden aangepast op basis van monitoring en behoefte in de verschillende buurten en
delen van de wijk.

Verduurzaming:
begin alvast met de isolatie
We hebben prachtige woningen in Oud Voorburg. De meeste zijn van voor 1945,
waardoor het lastig zal zijn die energieneutraal te krijgen. Daarom heeft de gemeente
in de Transitievisie Warmte en in de Lokale Energie Strategie de wijk Oud Voorburg als
laatste aangewezen om energieneutraal te worden. Zie website lv.bestuurlijkeinformatie.nl

Als de geldige energie labels een goed
beeld geven van de warmtekwaliteit
van de woningen, loopt Oud Voorburg
achter op de rest van de gemeente en
loopt LV weer achter op de rest van
Nederland.
Onze feedback naar de gemeente
is dat we niet moeten wachten met
woningen goed te isoleren, want
dat moet in ieder geval en kan nu
al. Met de huidige gas- en stroomprijzen is dat niet alleen goed voor
moeder aarde maar ook voor uw
portemonnee.
Wilt u snel inzicht met welke stappen
u uw woning kunt verduurzamen,
kijk op verbeterjehuis.nl/.

Colofon
De Commissie EnergieTransitie
heeft als doel de medebewoners van de wijk ‘Oud Voorburg’
te helpen met de energie transitie. Contact: Etienne Vollebregt
(etiennevollebregt@hotmail.com)

Verduurzaming: we pakken
het aan per buurt
De commissie EnergieTransitie
gaat binnenkort met ‘Buurkracht’
praten. Buurkracht is een organisatie die veel ervaring heeft op het
gebied van het mobiliseren van
gemeenschappen rondom een
thema. Samen met ‘Buurkracht’
(en met steun van de gemeente LV)
zullen we een project starten waarbij we binnen een bepaalde buurt
in de wijk ‘Oud Voorburg’ zoveel
mogelijk buurtgenoten proberen
te enthousiasmeren om de woning
in stappen te verduurzamen,
om minder energie te gebruiken
(warmte en/of elektriciteit). Via een
enquête zullen we eerst vragen wat
de wensen en ideeën zijn van de
gekozen buurt. Vervolgens zullen
we de enquêteresultaten aan de
buurt terugkoppelen. Zeker is dat
een hoge respons op de enquête
met als uitkomst duidelijke behoeftes de kans van succes van dit project zal vergroten.
Tijdens de enquête zullen we
vragen wie er wil helpen met het
organiseren van dit ‘Buurkracht’
initiatief, en wie er ook handig (en
actief is) met sociale media, zodat

er via zoveel mogelijke media over
dit project wordt gecommuniceerd.
Op basis van de respons hopen we
enige buurtbewoners te vinden
die samen een ‘Buurtteam’ willen
vormen om de vervolgstappen te
gaan organiseren en begeleiden.
Samen met uw buren staat
u sterker
Het is fijn u te laten inspireren door
ideeën of tips van iemand anders
die al ervaring heeft opgedaan.
En aangezien vele huizen in onze
buurt vóór de tweede wereldoorlog
zijn gebouwd, zullen zich vergelijkbare uitdagingen voordoen bij het
verduurzamen, waardoor het delen
van de ervaringen essentieel zal
zijn.
Het Buurtteam zal het delen van
informatie onder de buurtbewoners zoveel mogelijk faciliteren:
bijvoorbeeld wat u kunt leren van
woningen die al eerder begonnen
zijn met te isoleren, of hoe u krachten kunt bundelen om de kosten te
reduceren bij dakisolatie of bij de
aanschaf van zonnepanelen.

Heeft u al gedacht aan het beter isoleren van uw woning? Daarmee
bespaart u nu niet alleen geld omdat de gasprijzen hoog zijn, maar het
geeft u ook veel meer wooncomfort. Waarom zou u ermee wachten? Als u
dat doet, bent u klaar voor volgende verduurzaming stappen. Bovendien
draagt u bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot, wat beter is voor
het klimaat.

Warmtetransitie in Oud
Voorburg: niet wachten
Op 7 december heeft de gemeenteraad de “Transitievisie Warmte”
behandeld. Wat betekent dat voor
onze wijk? De Energietransitie Commissie had het concept voor deze
visie bestudeerd en een advies naar
het gemeentebestuur gezonden. Zie
onze website https://wvov.nl/localeenergie-strategie-les-en-transitie-visie-
warmte-tvw/
Het belangrijkste element van deze
visie betreft het plan voor afscheid
van aardgas als bron van warmte.
In een paar wijken zal dat afscheid
vóór 2030 moeten plaatsvinden. Voor
onze wijk (door de gemeente aangeduid met “Voorburg Oud”) zal dat
afscheid waarschijnlijk pas over ruim
25 jaar zijn.
Dat neemt niet weg dat ook onze wijk
in de komende jaren bij kan dragen

aan de warmtetransitie door zoveel
mogelijk huizen te laten isoleren. De
commissie heeft er bij de gemeente op
aangedrongen om eigenaar-bewoners
daarbij zoveel mogelijk assistentie te
bieden: informatie over voorbeeldwoningen in de buurt, adviezen per
woning, hulp bij financiering. Er is
nu al de mogelijkheid om op kosten
van de gemeente een advies te krijgen van een “energiecoach” van de
lokale coöperatie “Energy Common
Leidschendam-Voorburg”.
Wij hebben de gemeente ook gevraagd
om binnen 5 jaar de belangrijkste
keuze te maken voor het afscheid van
het aardgas in onze wijk: moet iedere
individuele huiseigenaar zelf voor een
warmtevoorziening zorgen of komt er
een collectieve warmtevoorziening?
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Gussekloo schrijft geschiedenis
Vaak als iemand vertrekt na lange tijd bij dezelfde
werkgever gewerkt te hebben, duikt men in zijn of haar
geschiedenis en maakt een mooie speech. Rob Gussekloo
is zo iemand, was hoofd Stadsbeheer, zeer geliefd bij
collega’s en bestuur, maar ook bij ons, bestuursleden van
de wijkvereniging.
De naam ‘Gussekloo’ maakt sowieso
nieuwsgierig, want die hoor je niet
vaak. Zijn roots liggen op landgoed
Duivenvoorde in Voorschoten. Drie
generaties van de familie Gussekloo
werkten op het landgoed. Tussen
1842 en 1971 waren de Gussekloo’s de
tuinbaas, t.w. Willem, Dirk en Willem
Gerard. Nu blijkt dat Rob als vrijwilliger de familiegeschiedenis voortzet
en zijn voorouders volgt. In de functie als vrijwillig plaatsvervangend
kasteelbeheerder. Een mooie functie
om zijn werkzame leven mee af te
ronden. Duivenvoorde noemt hij een
klein dorpje, een soort Leidschendam-Voorburg in het klein met ca.
20 bewoners.
Rob Gussekloo heeft een zeer gevarieerde carrière achter de rug. Na
o.a. de brandweer in Wassenaar en
Voorburg, en hoofd personeel, startte
hij bij wijkbeheer. De uitvoerende

functie lag hem wel. Vooral in Voorburg leidde dat tot resultaten. Helaas
liggen de resultaten vaak onder de
grond, waardoor niet zichtbaar. Hij
was zeer te spreken over de bewoners
die constructief meewerkten. De
leukste projecten op zijn lijstje: het
Park Vreugd en Rust, terugbrengen
in de stijl van tuinarchitect Zocher.
De verhoogde parkeerplaatsen op de
Parkweg, ondergronds met worteldoek afgedekt. De vernieuwing van
het riool in de Van Deventerlaan en
omstreken. De nieuwe bomen die
staan te schitteren in hun prachtige
kleur. Hij is benieuwd hoe die bomen
er over 30 jaar uitzien. Ook hoopt
hij dat een groot deel van Oud Voorburg 30 km gebied en daarmee veiliger wordt.
Een tijdje terug heeft Gussekloo
met veel enthousiasme geprobeerd
de titel ‘meest groene gemeente

van Nederland te bemachtigen.
Leidschendam-Voorburg
eindigde
nipt achter Den Haag en won een
gratis advies voor Park Vreugd en
Rust. Vooral met dat gratis advies
was Rob heel blij. Leuk als een ander
professioneel iemand eens naar je
werk kijkt.
Patrick Blom is Rob’s opvolger. Hij
kent hem als een resultaatgerichte
collega. Belangrijk is dat hij zowel
contact onderhoudt met collega’s als
met de bewoners. Wat wijkvereniging
betreft handhaven we met Patrick de
twee overleggen per jaar, zodat we

van elkaar weten wat er zoal speelt.
Ondertussen gaan wij Rob missen
en bedanken hem mede namens de
bewoners, hierbij voor alles wat hij
in onze wijk tot stand heeft gebracht.
We wensen hem veel vrije tijd toe!
Wie weet zien we elkaar als we een
kerstboom komen uitgraven.

Indien u interesse heeft in project
Vreugd en Rust, kunt u contact
opnemen met Stichting Mooi
Voorburg, mooivoorburg.nl ‘

Hoera, er is er een jarig….
diverse woningen 100 jaar(!), deel 2
Vele huizen in onze wijk, zijn dit jaar (of wat eerder of
later) 100 jaar geleden gebouwd*.100 jaar is lang genoeg
om een geschiedenis te hebben. Wij nodigen u uit om het
verhaal over uw huis, straat of wijk te vertellen.
100 jaar Rusthoflaan
Wij nemen het stokje over van Anneloes Blok die in het vorige wijkblad
schreef over haar Dubbel Landhuisje
in Park Vronesteijn. Wij zijn Cindy
Brom en Esther Dresen en wonen
met onze gezinnen op de Rusthoflaan
1 en 2 Oud Voorburg. Onze huizen
staan op de hoek Rusthoflaan en de
Parkweg en zijn identiek aan elkaar.
Vanuit de huiskamer kijken wij op
het prachtige park Vreugd en Rust,
en wanen ons in een bos als we naar
buiten kijken. Onze voordeur zit aan

de Rusthoflaan waardoor we de het
geluk hebben om bewoner te zijn van
deze mooie laan.
De huizen in de Rusthoflaan zijn
gebouwd in 1921/1922, 100 jaar geleden! De huizen zijn ontworpen door
de beroemde Voorburgse architect
Herman van der Kloot Meijburg
(1875 – 1961). Deze Voorburgse architect was representant van de ‘Nieuwe
Haagse School’. De Nieuwe Haagse
School is een bouwstijl uit het interbellum. Het verschil met de Amsterdamse School is dat de Nieuwe

Haagse School een strakkere vormgeving en een luxere uitstraling heeft.
In de periode 1911 tot 1931 heeft
van der Kloot Meijburg vele verschillende projecten gedaan in
Voorburg. Hij heeft veel huizen ontworpen, o.a. zijn eigen huis aan de
Parkweg 7, en hij heeft meerdere restauraties uitgevoerd, waaronder buitenplaats Hofwijck.
Onze huizen zijn gebouwd in
opdracht van de woningbouwvereniging Huiselijk Geluk. Het project
bestond uit middenstandwoningen
aan de Rusthoflaan, Dr. Blookerstraat, Rembrandtlaan en de Vondelstraat. Tijdens dit project werkte
de architect samen met de stijlkunstenaar Vilmos Huszàr die de glas
in loodramen en de kleurstelling
bepaalde. Naar verluidt waren de
voordeuren op de Rusthoflaan rood,
het houtwerk zwart, oranje en paars
en de binnendeuren zwart, terra en
oranje. Van Huszàr’s kleurenschema
voor het interieur en exterieur is

niets meer over.
De Rusthoflaan maakte deel uit van
een woningbouwprogramma en de
eerste bewoners huurden de huizen.
Indertijd kregen bewoners een subsidie als ze gingen verhuizen, hierdoor
waren er veel bewoners die van de Dr.
Blookerstraat naar de Rusthoflaan
verhuisden en omgekeerd.
Wij wonen met erg veel plezier in
de Rusthoflaan. Het is een gezellige
straat waar iedereen elkaar kent en
elkaar helpt indien nodig. Koningsdag vieren we met elkaar, het draaiorgel is dan traditiegetrouw ook
aanwezig. Sinds enkele jaren vieren
we ook Halloween waarvan de bewoners veel werk maken, zodat de kinderen uit de Dr. Blookerstraat en
Rusthoflaan kunnen genieten van
een leuke avond.
In 2022 zullen wij het 100-jarig
bestaan van de Rusthoflaan uitgebreid vieren met enkele leuke festiviteiten zoals een walking dinner en
een straatbarbecue.

*Als bron gebruiken wij https://parallel.co.uk/netherlands/#17.58/52.07464/4.37203/0/40
Hoe betrouwbaar deze database is niet bekend, we zijn wel wat foutjes tegengekomen.
Uw verhaal met foto plaatsen we op de website. Het beste verhaal publiceren wij in het
volgende wijkblad.
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Verkeer rondom
de Mall of the
Netherlands
Net zoals bij voetbal en het weer, vindt Iedereen wat van
de verkeersdrukte rond het winkelcentrum. In hoeverre
er vooruitgang geboekt wordt in het voorkomen van files
is onduidelijk. De wijkvereniging denkt al sinds maart
2019(!) mee over een oplossing via onze deelname aan het
platform Lokale Democratie en Verkeer en Vervoer.
Bepaalde oplossingen zijn pas mogelijk als de problemen groot zijn en
er verschillende overheidsdiensten
bij betrokken zijn. Voorbeeld is de
bebording op A4/N14 om het verkeer
naar de Mall in goede banen te leiden.
De voorstellen zijn bijna klaar. Er
waren al plannen in 2019, maar regels
van de Rijkswaterstaat (beheerder
van de N14) lieten niet toe de borden
daadwerkelijk te plaatsen. Overigens

is de input van het platform op veel
andere punten wel meegenomen
en uitgevoerd.
Soms duurt het ‘lang’ voor iets goed
functioneert. Voorbeeld hiervan is
het OMC (het Operationeel Mobiliteitscentrum. Dit centrum volgt het
verkeer rond de Mall en grijpt in waar
nodig. Het OMC kwam traag op gang.
Inmiddels heeft het OMC een veel

beter zicht op wat er gebeurt. Het
verkeer op een aantal omliggende
wegen is beter zichtbaar. Aan betere
bebording richting de verschillende
parkeergarages wordt nog gewerkt.
Het grootste hete hangijzer blijft het
verkeer op hoogtijdagen. Er wordt
wel naar parkeren buiten de Mall (bijvoorbeeld Forepark) gekeken, maar
de plannen zijn nog in ontwikkeling.
Door de recente Corona maatregelen

kan het nog wel even duren voordat de maatregelen tijdens piekdagen daadwerkelijk uitgetest kunnen
worden.
Het platform heeft haar laatste bijeenkomst gehad. Er komt een nieuw
platform/klankbord over verkeer
met een bredere blik dan alleen het
verkeer rond de Mall. Ook hierin zal
de wijkvereniging vertegenwoordigd zijn.

Van de wijkagent
Melding ‘overlast jeugd’
In een drukke gemeente zoals
Leidschendam-Voorburg komt de
melding ‘overlast’ veel voor. Wijkagent Mirjam Passchier informeerde u al eerder over hoe om te
gaan met overlast van de buren. In
december richting Oud en Nieuw,
maar ook in de zomermaanden, zijn
het vaak meldingen in de categorie
‘overlast jeugd’.
Wat kunt u doen? Vuurwerkoverlast kunt u melden via 0900-8844.
Belangrijk hierbij is dat u de dader zo
nauwkeurig mogelijk kunt beschrijven. Denk aan antwoorden voor
vragen als: hoe ziet de persoon/
personen eruit? Welke kant liepen
of fietsten ze op? Wat voor vuurwerk

werd er afgestoken? Legaal of Illegaal? Hebben ze een tas of rugzak
bij zich?
Als u de jongeren zelf wilt aanspreken, doe dit dan op de wijze
waarop uzelf aangesproken wenst
te worden. Blijft de overlast bestaan,
maak dan alsnog melding via 09008844. Geef door waar de overlast
uit bestaat, en hoeveel jongeren
er staan en in welke samenstelling. Contact met Sport & Welzijn
kan ook tot een oplossing leiden
070 763 0606. Rond de scholen,
in de pauzes bijvoorbeeld, kunnen
de jongeren voor overlast zorgen.
Meldt dit bij de betreffende school.
Leraren en medewerkers gaan dan
ook naar buiten met een toeziend

oog. Vermoed je dat er ergens (illegaal) vuurwerk opgeslagen ligt en
je wilt anoniem blijven? Meld je
dan bij ‘Meld Misdaad Anoniem’ via
0800-7000.

Als het goed is start in februari
volgend jaar weer het inloopspreekuur van de wijkagent
bij Coffee Works op de Parkweg. Iedere donderdag van
15-16 uur. Dit onder voorbehoud van coronamaatregelen.
Haar accounts:
Instagram:
@wijkagent_voorburgoud
en Twitter: @WA_VoorburgOud

Leuke Dingen, bij gebrek aan activiteiten
1

2

3

1

Honden parkeerplaats bij de Mall of the NL

2

Windvaan en een knalblauwe lucht

3

Uw bestuur van de wijkvereniging
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De Groene Vlietzone
Het vervolgverhaal
Op 10 september 2021 hebben we wethouder Floor Kist en
de betrokken ambtenaren ontvangen en rondgeleid door
de Vlietzone.
In de kantine van Tuinenpark De
Groene Zoom hebben we aan tafel
gezeten met vertegenwoordigers
van Wijkvereniging Leidschendam
Oud Zuid, Houdt Vlietrand Groen
en de volkstuinverenigingen Leeuw
enbergh, Park RijnSchie en De
Groene Zoom. Na een rondwandeling over het Tuinenpark De Groene
Zoom zijn we op de fiets gestapt en
van de NS werkplaats naar het viaduct van de Utrechtsebaan gefietst.

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.
Foto’s en tekst:

Ruud de Zwart, Anneloes Blok,
Berthie de Zwart, Bram van
Mannekes, en Wilma Romeyn.

Op 17 september 2021 zijn de Haagse
wethouders en de betrokken ambtenaren op bezoek geweest. Gastheer
was de Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh. De Haagse wethouders
hadden aangegeven input te verwachten van bewoners en belangenorganisaties. De Vlietzoom Alliantie
heeft een presentatie gegeven waar
onze gezamenlijke visie heel duidelijk tot uiting kwam. Daarna zijn we
gaan fietsen. In goede samenwerking
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
www.politie.nl (mijn buurt/
wijkagenten) en algemeen
telnr. 0900-8844
Contactpersonen Deelwijken
www.wvov.nl/bestuur-en-contactpersonen/
I

II

Maarten Drabbe
Laan van Oostenburg 36
tel. 070-3878945
mjdrabbe@xamprojects.nl
Kees van der Leer
Schoolstraat 45
Tel: 386 65 20
keesvanderleer@gmail.com

Website:

www.wvov.nl

V
vacature
		
VI
Sweder van Voorst
Laan van Leeuwesteyn 15
Tel: 387 08 68

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

VII

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

VIII

vacature

Wijkcentrum De Oranjehoek
Oranje Nassaustraat 1 – Tel: 386 31 13
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Meld- en Informatiecentrum – Tel: 14 070
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Dit betekent meer samenwerken niet
alleen met mensen die zich inzetten
voor de wijk, maar ook met organisaties in en om Voorburg, contact met
wethouders, ambtenaren en raadsleden. Voor bijvoorbeeld de Vlietzone en de Binckhorst onderhouden

we contacten met Haagse organisaties en provincie.
Het huidige bestuur bestaat uit 6 personen. Onlangs is er een Commissie
Energie Transitie in Oud Voorburg
opgericht, bestaande uit 4 bewoners
en een bestuurslid. Daarnaast zijn
er 7 contactpersonen verdeeld over
de wijk.
Lijkt het u wat, neem dan even contact op via info@wvov.nl

in memoriam

Nancy van der Putten is op 31 oktober 2021 overleden. Zij was van 2007 2015 redacteur van het wijkblad van wijkvereniging Oud Voorburg. In totaal
heeft ze over 26 nummers de redactie gevoerd. Met veel enthousiasme en
evenveel stress met als resultaat een weergave van wat er in onze mooie
wijk de moeite waard was.

IV

Penningmeester

Thema’s als verkeer, cultuurhistorie,
fietsstraten, speelpleinen, natuur,
luchtkwaliteit, burgerparticipatie,
toekomst Vlietzone, er komt steeds
meer op ons bordje.

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

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

Diederik Visser
diederik@xs4all.nl

Als u dit wijkblad leest merkt u dat wij op veel terreinen
actief zijn. Graag willen we kennismaken met bewoners
die actief mee willen werken bij de vereniging.

Nancy van der Putten

Contact:

Secretaris

Wijkvereniging Oud Voorburg
zoekt versterking

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

Verloop drukkerij Alblasserdam

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

de provincie Zuid-Holland, de
gemeenten Rijswijk, Den Haag,
Leidschendam-Voorburg en Leiden,
de waterschappen Delfland en
Rijnland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag samen aan een
toekomstvisie voor de Vlietzone.
Voor de provincie hebben we in
januari 2021 een notitie opgesteld
voor een aantrekkelijke groene
Vlietzone langs de historische trekvaart. De notitie kunt u vinden op
wvov.nl

III

Opmaak en druk:

Bestuur
Voorzitter

met de Vlietzoom Alliantie en de
Vereniging Houdt Vlietrand Groen
hebben we de volle aandacht op de
Vlietzone kunnen vestigen.
Op 15 november 2021 zijn we, uitgenodigd door de Provincie, aanwezig geweest bij een eerste werksessie onder begeleiding van bureau
BoschSlabbers landschapsarchitecten. Uitgenodigd waren bewoners
en gebruikers van de Vlietzone, de
“stakeholders”.
Zoals u misschien weet werken

Nancy was ook altijd aanwezig bij de bestuursvergaderingen. Een aantal
onderwerpen hadden haar speciale belangstelling. Zoals de luchtkwaliteit
voor de bewoners langs de Utrechtsebaan, het plan voor een commerciële helihaven bij het Prins Clausplein,
voorlichting over inbraakpreventie met
de Oude Kerk vol geïnteresseerde bewoners, Nancy had daarin een actieve rol.
In 2016 is ze verhuisd naar een plek
dichtbij de duinen. We hebben gezellig contact gehouden. Het is extra verdrietig om in deze bijzondere tijden
iemand te verliezen. We planden dikwijls
afspraakjes, maar corona zorgde er voor
dat die niet door konden gaan.

