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Groen in de weyk

De gemeente Wassenaar heeft dit jaar
voor de tweede keer in het kader van
‘Wassenaar zijn we samen’ op het raadhuis
de Pauw een avond georganiseerd.
Onderdeel van de avond was de verkiezing
van een groen buurt initiatief met als
beloning ‘de groene Pauw’
Ons bestuurslid Martin Efdée was dit jaar
voorzitter van het comité ‘De Groene
Pauw’

Uitnodiging Burgwey Kerstborrel 2017

Zondag 17 december tussen 16.00 en 18.00 uur bent u van harte welkom in de Warenar
voor de kerstborrel van Buurtvereniging Burgwey.
De kerstsfeer nodigt uit om bij te praten met buurtgenoten en vrienden. Voor de kleintjes
zijn er allerlei activiteiten, met oppas, waardoor je als ouder onbezorgd kunt borrelen.
Drankjes worden u aangeboden door het bestuur en u mag zelf de lekkernijen tafel, het
“ontmoetingspunt” van deze bijeenkomst, vullen met zelfgemaakte snacks, cakes, taart,
zoet of zout!
Het koor, samengesteld uit leden/buurtbewoners, zal traditiegetrouw enkele
kerstliederen ten gehore brengen, zodat we met een mooi gevoel de kerstdagen
tegemoet gaan.
Voor leden en hun gezin is de toegang gratis. Gasten zijn welkom en betalen € 5,- p.p.

Graag tot ziens op 17 december !!!!
Marijke Vrijenhoek, Pauline Spaan, Martin Efdee, Edgar Winnubst , Henriette Stradmeijer
en Gideon Lopes Cardozo

Uitnodiging Kerstborrel Buurtvereniging Burgwey 2017
Zondag 17 december in de Warenar

Tussen 16.00 en 18.00 uur bent u van harte welkom.
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De bedoeling van dit project is om buren
meer contact met elkaar te laten hebben
en Wassenaar net even wat groener of
leuker te krijgen.
Denkt u dat onze wijk hieraan kan
deelnemen en heeft u een ‘groen’ idee,
laat dit het bestuur weten dan kunnnen
we wellicht in 2018 meedoen. Heeft u
naar nog vragen of opmerkingen over dit
initiatief dan verneemt het bestuur dat
graag, wij overzien immers niet alle
plaatsen in de wijk.



Korte tijd later zijn deze in de Gravestraat
en op de Herenweg aangelegd, mede
dankzij de inspanningen van Wethouder
Doorn. Daarnaast zijn er
waarschuwingsborden geplaatst
De, voor het verkeer, zeer gevaarlijke
bollen zijn inmiddels ook vervangen door
paaltjes en zijn er op de hoeken perkjes
aangelegd.
Het Molenplein ziet er niet alleen fraaier
uit maar is ook veiliger voor alle
gebruikers. Onduidelijkheid over de
rijrichting komt nog wel eens in de praktijk
voor maar dat is te herleiden aan het niet
goed opletten van de weggebruikers zelf.
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Herenweg/Molenplein

In onze laatste nieuwsbrief hebben we u
bericht over de herinrichting van het
Molenplein. Daarin gaven we aan dat de
situatie voor de schoolkinderen zeer
onoverzichtelijk en gevaarlijk was.
Het bestuur, onze ambassadeur van de
Herenweg en de directie van de
Herenwegschool alsmede de voorzitter van
het schoolbestuur hebben gesprekken
gevoerd met de verkeersdeskundigen van
de gemeente en wethouder Doorn.
Voor het veilig oversteken van de kinderen
hebben wij gevraagd om zebrapaden.

Het Burchtplein plantsoen.

Snoeiwerkzaamheden:
Dit najaar zijn de Moeraseiken rond het
Burchtplein gesnoeid, dit was nodig om
het vele dode hout uit de kroon te
verwijderen. Helaas is geconstateerd dat
bij een enkele Eik een zwam of paddestoel
aan de stamvoet groeit. Dit duidt op een
verzwakking aan het wortelgestel van de
betreffende boom. Mocht u een zwam of
paddestoel geef het dan door aan de
gemeente, dan kan gekeken worden of de
stabiliteit en de veiligheid voldoende is.
De waterpartij:
Wellicht is het u opgevallen dat tijdens de
enorme regenval in de eerste week van
september de waterstand enkele
decimeters hoger stond dan normaal het
geval is. Onze wijk heeft door deze
waterpartij een goede buffer om de
extreme neerslaghoeveelheden te
verwerken. De waterpartij zal dit najaar
gebaggerd worden, dat is hoog nodig want
door het slib is de fontein al langere tijd
buiten werking.

Onderhoud groen:
Onderhoud aan het groen op het
Burchtplein wordt door de gemeente
consequent uitgevoerd en het bestuur is
verheugd dat het door ons aangeboden
rappport uit 2010 nog steeds als basis
dient.
Overlast jongeren:
De overlast op het Burchtplein heeft ook
deze zomer weer veel aandacht gehad van
het bestuur. In september heeft het
bestuur een uitgebreid gesprek gehad met
alle betrokkenen; de wethouder,
ambtenaren, de politie en jongerenwerk.
Uit de rapportage van de politie blijkt
helaas niet dat er structureel sprake is van
overlast. Dit komt doordat er te weinig
melding gemaakt wordt van overlast en
dat men vaak pas achteraf meldt.
Daardoor is er voor het college, op het
gebied van openbare orde en veiligheid
geen aanleiding om maatregelen te
treffen. Het bestuur vraagt daarom aan de
bewoners om altijd melding te doen bij
overlast. Het bestuur laat dit thema niet
los en gaat verder in overleg met politie
en jongerenwerk.



Overleg met de Wassenaarse
Bouwstichting

Het bestuur van buurtvereniging Burgwey
is dit jaar drie keer op gesprek geweest bij
de Wassenaarse Bouwstichting over de
nieuwbouw van het complex
Ridderhof/Huize Willibrord. Dit complex
neemt een prominente plaats in in onze
wijk. Nieuwbouw op deze locatie is
bepalend voor het (beschermde) aanzien
en karakter van de wijk. Ook moet er goed
worden nagedacht over de gevolgen van
de nieuwbouw voor verkeersstromen en
parkeren in de wijk.
De gesprekken gaan niet zozeer over de
(zorg) functie van de nieuwbouw of de
noodzaak tot vernieuwen. Burgwey wil in
een vroeg stadium worden ingelicht over
en waar mogelijk betrokken bij de
besluitvorming over de invulling en
uitvoering van de nieuwbouw en zijn van
mening dat dit het meest efficiënt kan
gebeuren door met de Wassenaarse
Bouwstichting in gesprek te blijven. De
gesprekken met de Wassenaarse
Bouwstichting hebben tot doel op de
hoogte te blijven van de praktische
uitvoering van fase 1, en van de voortgang
van de plannen voor fase 2 en 3. Burgwey
blijft in de gesprekken de belangen van de
buurt en het beschermde karakter van
onze wijk benadrukken.
Fase 1, de bouw van zorgvillas op het
terrein van het inmiddels gesloopte deel
van de Ridderhof, vordert gestaag en de
verwachting is dat met de
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funderingswerkzaamheden gestart zal
worden rond het tijdstip van verschijnen
van deze nieuwsbrief. De fundering zal
bestaan uit schroefpalen zodat niet geheid
hoeft te worden.
De plannen voor fase 2 en 3 zijn nog in een
vroeg stadium. De Wassenaarse
Bouwstichting heeft aangegeven
toekomstbestendige zorgeenheden te
willen bouwen binnen een zorgcampus.
Burgwey is erop gericht om omwonenden
inspraak te laten hebben in de
besluitvorming over de invulling van de
nieuwbouw. Op dit moment wordt er
gesproken om een plangroep op te richten
bestaande uit omwonenden en
vertegenwoordigers van de wassenaarse
bouwstichting en Gemeente Wassenaar.
Burgwey staat positief tegenover het
initiatief van een plangroep, mits deze
groep ook daadwerkelijk invloed krijgt op
de besluitvorming.
Over de verdere informatievoorziening, de
belangen van de buurt en het betrekken
van omwonenden buiten de plangroep bij
de plannen wordt op dit moment druk
nagedacht. Burgwey heeft voorgesteld een
eerste informatieavond te organiseren
voorafgaand aan het instellen van de
plangroep. De Wassenaarse Bouwstichting
zal binnenkort een nieuwsbrief aan alle
omwonenden binnen een bepaalde
afstand van het complex sturen om de
voortgang van fase 1 toe te lichten, te
informeren over de plannen voor fase 2 en
3 en het instellen van een plangroep nader
toe te lichten.
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AED’s in onze buurt.

In Nederland worden jaarlijks 15.000
mensen getroffen door een hartstilstand.
In Wassenaar zijn dit er ongeveer 25 per
jaar. Slachtoffers krijgen vaak een
hartstilstand thuis (68% van de gevallen) of
op straat (11%).
De overlevingskans na een reanimatie
zonder een AED is hooguit 18%, terwijl de
overlevingskansen stijgen tot 75% indien
een AED wordt gebruikt, op voorwaarde
dat deze binnen 6 minuten wordt
aangesloten op het slachtoffer. Elke
minuut later vermindert het
overlevingspercentage met 10%.
Het Rode Kruis afdeling Wassenaar zet zich
met behulp van een groot aantal
sponsoren in om Wassenaar “hartveilig” te
maken. Hiertoe wordt een groot aantal
AED’s op diverse plaatsen in het dorp
geplaatst.

In onze buurt vindt u deze apparaten bij de
Willibrordus kerk aan de Kerkstraat, het
Rode Kruis gebouw aan de van
Heeckerenstraat en bij de Burcht aan de
Jonkerlaan.
Het plaatsen van de AEDs is belangrijk
maar heeft pas echt zin wanneer per AED
tussen de 15 – 20 bewoners kunnen
reanimeren en zich hebben op gegeven als
Burgerhulpverlener. Wilt u weten hoe dit
werkt kijk eens op www.hartveiligwonen.
Het Rode Kruis heeft in de afgelopen tijd
reanimatietrainingen gegeven aan veel
inwoners van Wassenaar. Wilt u ook een
training volgen (een avond, kost 10€)) dan
kunt u zich opgeven bij het Rode Kruis
Wassenaar via rk.was@hetnet.nl. Als u bij
de aanmelding ‘Burgweij’ vermeldt dan
kunnen we buurtgroepen maken.
Het zou toch geweldig zijn om uw
buurtgenoot snel te helpen in geval van
hartproblemen waarbij elke minuut telt.




