
Uitnodiging Burgwey Kerstborrel 2018

Zondag 16 december tussen 16.00 en 18.00 uur bent u van harte welkom in de Warenar
voor de kerstborrel van Buurtvereniging Burgwey. Dé gelegenheid om in kerstsfeer bij te
praten met buurtgenoten en vrienden.

Dit jaar bestaat uw buurtvereniging 15 jaar en dat willen we met u vieren!
Het feest spitst zich toe op de jeugd en met name de kleinste bewoners van onze wijk.
Voor hen is er een speciale attractie en er is oppas geregeld dus kunnen ouders onbezorgd
genieten. Graag tot ziens op 16 december !!!!
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Aandachtspunten

Burchtplein
In de afgelopen weken heeft de gemeente de Storm van ‘s Gravesandebank, in het park,
onder handen genomen. De naamletters, die hier en daar afgebrokkeld waren, zijn weer
aangeheeld en van de pergola is de houten overkapping deels venieuwd en in zijn geheel
in de bijts gezet. Tot slot heeft men, met stoom, het steenwerk gereinigd, zodat het weer
een fris aanzien heeft.
Gravestraat
Het bestuur heeft de laatste jaren regelmatig het verzoek gekregen de gemeente aan te
spreken op het feit dat bewoners van het Molenplein hun afvalcontainers lieten staan op
het voetpad waardoor de doorgang geblokkeerd raakte. Maar helaas zonder resultaat. Pas
nadat een moeder een appje met een foto van de situatie gestuurd had met de uitleg dat
bij calamiteiten de uitgang geblokkeerd is, werd er actie ondernomen. Eindelijk heeft
handhaving de betrokkenen aangesproken op hun gedrag met als resultaat; een vrije
doorgang!
Verkeersoverlast Ridderlaan en Kerkstraat
Er wordt te hard gereden vanuit de Schouwweg de wijk in op de Ridderlaan of Kerkstraat
richting centrum. De veiligheid is in het geding van de schoolgaande kinderen en
overstekende ouderen. Het bestuur heeft dit onderwerp onder de aandacht gebracht bij
de gemeente met een aantal suggesties ter oplossing van dit probleem.
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Lidmaatschap Vrienden van Wassenaar

Het bestuur heeft besloten lid te worden
van de Vrienden van Wassenaar.
Een afgevaardigde van het bestuur zal,
indien gewenst, de vergaderingen van het
algemeen bestuur bijwonen.

De Frederik

De bouw van de Frederik ligt op schema, 
door het mooie weer van de afgelopen 
zomer is er geen vertraging opgetreden.
Ook is begonnen met het metselen van de 
buitengevel.
De planning is dat begin december het 
gebouw waterdicht is. Verwacht wordt dat 
de appartementen in juni/juli 2019 worden 
opgeleverd.
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Tijdens een excursie op 3 juli heeft de
plangroep kennis gemaakt met de
bouwstijl van de gekozen architect.
Vervolgens heeft de architect op 10 juli de
plangroep mee laten denken over een
ruimtelijke studie, hiermee is de basis
gelegd voor de volgende stap. De
uitwerking van de ruimtelijke studie met
varianten is op 4 september aan de
plangroep voorgelegd. Na dit overleg zijn
er een aantal reacties gekomen, met name
op het gebied van het parkeervraagstuk.

Met deze ruimtelijke studie is de architect
in gesprek gegaan met de
stedenbouwkundige van de gemeente
Wassenaar en heeft overleg gehouden met
de deskundige op het gebied van
ruimtelijke indeling, met name voor het
parkeren rondom het complex. Ook zijn er
gesprekken geweest met een
landschapsontwerper voor de inpassing in
de wijk.

In de week van 12 november komt de
plangroep weer bijeen om de laatste
resultaten te horen, met name het advies
vanuit de gemeente wordt met
belangstelling tegemoet gezien.

Plangroep Huize Willibrord/Ridderhof

Voor de nieuwbouw op de locatie van
Huize Willibrord heeft Burgwey in het
voortraject met de Wassenaarse
Bouwstichting (WBS) afgesproken dat er
een plangroep samengesteld zou worden
bestaande uit een vertegenwoordiging
vanuit de wijk, een vertegenwoordiging
vanuit de gemeente en de WBS om onder
leiding van een ervaren projectbegeleider
tot een resultaat te komen waarin alle
wensen en belangen vertegenwoordigt
zijn.

Deze plangroep is inmiddels vijf keer bijeen
geweest en op de planning staat om in de
week van 12 november weer bijeen te
komen.

In het kort hieronder een weergave van de
stappen die genomen zijn.

Op 24 april is de plangroep van start
gegaan om eerst kennis te maken met
elkaar en de wensen en ambities te
formuleren. De tweede bijeenkomst was
14 juni, tijdens deze sessie is er een
architectenkeuze gedaan.



Nieuwe bewoners

De laatste jaren heeft er een duidelijke
verjonging plaats gevonden in onze wijk.
Het bestuur juicht dit toe en stelt alles in
het werk om deze gezinnen op te nemen in
het verenigingsleven. Ook doen we hierbij
een beroep op u en onze ambassadeurs
om uw nieuwe buren te stimuleren om lid
te worden en om onze sociale happening
van het jaar, De Kerstbijeenkomst, te
bezoeken.
Dit jaar is er reden temeer om te komen nu
ons 15 jarig jubileum in het teken staat van
de jeugd. Zie de uitnodiging op pagina 1.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via
info@burgwey.nl t.a.v. Pauline Spaan-
Keemink, de contributie is € 10,- per jaar.
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Oppas WhatsAppgroep een succes!

Sinds april jl. bestaat de WhatsAppgroep
‘Oppassen in de Burgwey’. In deze
appgroep zitten ouders en oppassen uit
onze buurt. Vraag en aanbod dus bij elkaar!
Zoeken ouders een oppas voor een avond,
dan kunnen ze in de appgroep een uitvraag
doen. Als een oppas op die betreffende
datum kan oppassen, dan is er een match!
De groep is behoorlijk gevuld met ouders
en oppassen en heeft al meerdere malen
tot een match geleid. Zo helpen we elkaar
in de buurt! Wil je ook in de appgroep als
ouder of oppas? Neem dan contact op en
mail t.a.v. Harro Leegstra naar
info@burgwey.nl.


