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ALV 

Door de huidige Corona maatregelen is het 
helaas niet mogelijk om een fysieke Algemene 
Ledenvergadering te organiseren. Daarom zal 
er per email een link van een filmpje 
toegestuurd worden, waarop de ALV 
voorgedragen wordt door de bestuursleden. 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze op 
dinsdag 18 mei om 20.00-21.00 uur stellen 
tijdens het vragen uurtje. In het mailtje van het 
ALV filmpje treft u tevens een link voor een 
Zoom-vergadering van dit vragenmoment. 
Aanmelding en vragen graag melden via het  
nieuwe emailadres 
buurtvereniging@burgwey.nl.   
 

Terugblik 2020 

Wat een bijzonder jaar was 2020: een jaar dat 
niemand snel zal vergeten! In Wassenaar is 
deze Corona periode, zoals u zich zeker 
herinnert, ook in alle heftigheid verlopen: de 
scholen, sport verenigen, verpleeghuizen en 
alle openbare gebouwen, etc gingen dicht. Veel 
mensen werkten thuis. Gelukkig was het in het 

veelal mooi weer: er is nog nooit zoveel 
gewandeld en gefietst als in dit afgelopen jaar. 
Het aantal jonge honden in de buurt nam 
aanzienlijk toe. Het bestuur hoopt van harte 
dat u deze tijd goed bent doorgekomen. 
 
Zaken die in 2020 regelmatig onderwerp van 
vergadering zijn geweest, zijn nieuwbouw 
Zorgcampus 2 en de Warenar. Maar ook 
hangjongeren Burchtplein, onderhoud 
openbare ruimte  en verkeer blijven 
aandachtspunten. 
Na 3 jaar als bestuurslid te hebben bijgedragen, 
hebben we eind 2020 afscheid genomen van 
Gideon Lopes Cardozo Langs deze weg willen 
we Gideon nogmaals heel hartelijk danken 
voor zijn inzet voor de buurt! 
Tot slot zijn eind 2020 de eerste 
voorbereidingen getroffen voor de 
herontwikkeling van de website. We houden u 
op de hoogte hiervan. 
 
Door de Corona maatregelen konden 
verschillende activiteiten geen doorgang 
vinden zoals de ledenvergadering, de 
zomerborrel en de kerstborrel. Gelukkig was 
het wel mogelijk om met Pasen de 
kleurplaatactie te houden en werd er een 
gezamenlijke actie opgestart om de overlast 
van de hangjongeren wat in te dammen.  
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Daarnaast is er een “afval Burchtpleinactie” 
georganiseerd om de troep op te ruimen.  
In het najaar zijn er door het nieuwe fonds 
”Stichting Fonds Wassenaar” aan de buurt  
bloembollen pakketten uitgedeeld. De 
ambassadeurs hebben het op zich genomen 
om de bloembollen samen met een bewoner 
van hun straat de bloembollen bij de 
boomspiegels in de openbare ruimte te 
planten. 
De jaarlijkse Kerstbijeenkomst niet kon 
plaatsvinden en in de plaats daarvan heeft het 
bestuur bij alle leden een amaryllis bol rond 
gebracht. Met prachtig resultaat! 
 

 
 
De nieuwsbrief is twee keer uitgekomen, de 
laatste keer ook voor het eerst in het Engels. 
Tevens zijn tussentijdse ontwikkelingen 
rondom de Zorgscampus 2 en de Warenar via 
email met u gedeeld.  

Aandachtspunten en Beleid 2021-2022 

Begin 2021 is het ledenaantal van de 
buurtvereniging gegroeid, door een flyeractie. 
Een warm welkom aan alle nieuwe leden van 
de buurtvereniging! We hopen om binnenkort 
met u allen kennis te maken.  
 
In de loop van 2021 zal de nieuwe website 
ontwikkeld zijn, waarop de oa de jaaragenda, 
foto’s en activiteiten terug te vinden zijn. 

Wanneer deze gereed is, krijgt u bericht via 
email.  
 
Het verkeer, hangjongeren (bij overlast bel 
0900 8844 of email de wijkagent 
ashley.visser@politie.nl)  en onderhoud van 
het  groen zijn dit jaar wederom 
aandachtspunten. Daarnaast gaat de aandacht 
uit naar de ontwikkeling van de Warenar en de 
sloop van Willibrod en nieuwbouw 
Ridderlaan/Poortlaan. 
 
De Burgwey is vertegenwoordigd in het 
belangenplatvorm KeerVerkeer door de twee 
leden, Jan Willem Brinkman en Ronald Abma.  
 
Tot slot zal er aandacht besteed worden aan 
een duidelijke aankondiging van plannen 
omtrent het plaatsen van elektrische laadpalen 
in de wijk. Nu wordt dit slechts in de 
Staatscourant gepubliceerd.  
 

Financieel verslag 2020 

Normaal presenteert de penningmeester het 
financieel jaarverslag tijdens onze ALV, maar 
gezien de aanhoudende Corona 
omstandigheden kan dat uiteraard niet. Het 
bestuur heeft het financieel jaarverslag 2020 
en de onderliggende administratie besproken 
en stelt vast dat de buurtvereniging er 
financieel goed voor staat. In 2020 is op een 
enkele uitzondering na door iedereen de 
contributie voldaan. Een beeld dat we 
herkennen uit voorgaande jaren. De uitgaven 
zijn niet heel anders dan voorgaande jaren. De 
uitgaven waren gericht op bijvoorbeeld Keer 
Verkeer Wassenaar, onze kerstactie 
(Amarylllisbol) en verenigingskosten. Een – aan 
u aangekondigde- bijzonderheid in de uitgaven 
was de inhuur van een Verkeersadviseur. Deze 
adviseur heeft de gemeentelijke plannen voor 
de Zorgcampus bekeken en daarover een kort 
en bondig advies opgesteld, gericht op het 
parkeren. Op basis daarvan is het bestuur in 
gesprek gegaan met de gemeente over het 
parkeervraagstuk rondom de Zorgcampus.  
Uiteindelijk stond het eind 2020 ruim € 2900,- 
op de rekening van de buurtvereniging. Iets 
hoger dan het jaar daarvoor. Een mooi 
startbedrag voor het jaar 2021.  
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Het bestuur stelt 14 dagen na ontvangst van 
deze nieuwsbrief het financieel jaarverslag 
2020 vast. Mocht u vragen hebben over het 
financieel jaarverslag 2020, dan kunt u deze 
stellen aan onze penningmeester Harro 
Leegstra.  

Zorgcampus 2 

We hebben u op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen, het proces en onze zorgen 
omtrent rondom de nieuwbouwplannen van 
de Wassenaarse Bouwstichting (“WBS“) voor 
de Zorgcampus 2. Via verschillende wegen 
heeft uw bestuur herhaaldelijk geprobeerd 
aandacht voor het toekomstige 
parkeerprobleem te vragen, ook bij het college 
van Burgemeester en Wethouders en de  
gemeenteraad  echter zonder resultaat. De 
omgevingsvergunning voor de Zorgcampus 2 is 
op 1 februari 2021 verleend en gepubliceerd, 
zonder dat er rekening wordt gehouden met de 
zorgen vanuit de buurt.  
Als de bezwaarschriften niet gehonoreerd 
worden, is de verwachting dat de sloop oktober 
2021 zal plaatsvinden en de nieuwbouw 
gestart zal worden in het eerste kwartaal van 
2022. 

Keer Verkeer  

Onze vertegenwoordigers in de Stichting 
KeerVerkeer Wassenaar (KVW) denken mee 
over de ontwikkeling van een nieuw 
verkeersplan. Het voorkomen van ongewenst 
(sluip)verkeer voorop.  
Eventuele positieve effecten van de opening 
van de Rijnlandroute in 2023 op het doorgaand 
verkeer in Wassenaar zijn moeilijk in te 
schatten en ook door de ontwikkeling van 
Valkenburg vooralsnog onduidelijk.  
 
Er zijn twee strategische voorstellen 
ingebracht. 1. Een camera systeem welke 
tijdens de spitsuren verkeer dat Wassenaar 
ingaat registreert. Men dient een permanente 
(voor de bewoners van Wassenaar) of tijdelijke 
ontheffing te hebben om Wassenaar binnen te 
rijden. Dit systeem werkt reeds in enkele 
gemeenten en blijkt effectief. 2. Om de 
veiligheid van zwakke verkeersdeelnemers te 
verbeteren is er voorgesteld om van het 

dorpscentrum een 30km zone te maken met 
afgebakende fietspaden. Dit omvat ook de 
Prinsenweg, waar nu veelal hard wordt 
gereden en de fietsstroken overlopen in de 
rijbaan met risico’s voor fietser.   
 
Zoals bekend zal de Prinsenweg binnenkort 
onder handen worden genomen i.v.m. de 
technische veroudering van het wegdek. Dit 
komt neer op een verbreding en verhoging van 
het fietspad, het aanbrengen van enkele 
slingers (zoals op de Lange Kerkdam), licht 
verhoogde plateaus en versmalling van de 
rijweg. 

Deelauto  

In toenemende mate verschijnen er ook in 
Wassenaar elektrische deelauto’s. De 
elektrische deelauto in onze wijk staat bij de 
Warenar geparkeerd, met een bord ‘Samen 
Slim Rijden’ Met dorpsgenoten maakt u 
gebruik van dezelfde auto en u betaalt alleen 
als u de auto gebruikt. De elektrische auto 
heeft een actieradius van gemiddeld 360 km. 
Voor het maken van een testrit kunt u een 
afspraak maken via www.samenslimrijden-
wassenaar.nl. Mocht u interesse hebben , dan 
maakt u tevens kans op geheel gratis gebruik in 
de eerste 3 maanden van een abonnement. Zo 
werken we samen aan minder blik en meer 
ruimte voor groen. 
 

 

mailto:info@burgwey.nl
http://www.samenslimrijden-wassenaar.nl/
http://www.samenslimrijden-wassenaar.nl/


 
    
Weyknieuws 19e JAARGANG, NO.1, april 2021  

Secretariaat: Ridderlaan 26, 2242 GS Wassenaar www.burgwey.nl info@burgwey.nl 
4 

De Warenar en het van Heeckerenhuis 

De exploitatie van de Warenar is al decennia 

lang bij de raad en B&W  onderwerp van 

gesprek. De gemeenteraad heeft op 28 januari 

2020 een besluit genomen om het project 

herontwikkeling Warenar uit te werken. 

Burgwey is bij het participatietrajcect 

betrokken als direct omwonende in het 

proces, het bestuur is op verschillende 

momenten door de projectgroep 

geïnformeerd naar de stand van zaken.  Hat 

laatste moment was vlak voor het vertrek van 

wethouder de Ridder. Momenteel is het 

dossier onder behandeling bij de 

nieuwwethouder Bloemendaal. In de 

Wassenaarse Krant dd 9 april 2021 verteld 

wethouder Bloemendaal dat het toneel, het 

theater en de dorpshuisfunctie behouden 

moeten blijven. Op initiatief van de heer 

Bloemendaal is er een Warenar- spoorboekje 

gekomen, het bestuur is benieuwd naar de 

uitkomst. Vooralsnog lijkt het erop dat de 

Parochie H Augustinus het eigendom weer 

verkrijgt en dat de SBW de Warenar verder 

exploiteert. Onderzocht gaat worden of er 

woningen in de Warenar gerealiseerd kunnen 

worden. Het bestuur Burgwey volgt de 

ontwikkelingen nauwlettend. 

In het van Heeckerenhuis wil de gemeente 

Wassenaar 12 woningen realiseren. Ook deze 

ontwikkeling volgt het bestuur op de voet. 

Kap en aanplant bomen in de wijk 

Afgelopen winterperiode zijn er in de wijk een 
aantal bomen gekapt en op de meeste plaatsen 
gelukkig ook weer herplant. De reden van deze 
kap is met name de aanwezigheid van 
zwammen welke de stabiliteit aantasten 
waardoor er een hoog veiligheidsrisico 
ontstaan was.  
De gemeente besteed veel aandacht aan het 
onderhoud van het groen in de wijk, 
Burchtplein en grote vaste planten border 
Kerkstraat hoek Burchtlaan. Ook het 
verwijderen van het gevallen blad is 
voortvarend opgepakt. 

Laatste aandachtspunten 

Het boekje Wijk Burgwey in historisch 
perspectief is voor leden gratis verkrijgbaar bij 
de buurtvereniging via 
buurtverenging@burgwey.nl . Voor niet leden 
10 euro.  
 
Heeft u klachten over loszittende tegels of 
kapotte straatverlichting? Dan kunt u dit 
melden via de website van de gemeente. 
 
Het oude emailadres info@burgwey.nl zal ook 
nog tijdelijk in gebruik zijn. Met het nieuwe 
emailadres zullen berichten minder frequent in 
uw spambox terecht komen.  
 

Groet 

Wij wensen u een fijne zomer toe: Een zomer 
waarin een ieder weer de hele familie kan 
ontvangen, waarin we met elkaar een hapje 
kunnen eten, waarin we weer naar een 
museum of pretpark kunnen. Een zomer 
waarin het nieuwe normale leven weer kan 
worden opgepakt. We hopen u weer snel te 
zien! 
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