
Ad.6; Aftredend zijn;
Bestuurslid; Henriette Stradmeijer; Het bestuur draagt Geertje Lyppens voor.
Secretaris;Pauline Spaan-Keemink; Het bestuur draagt Mahdy van Boeckel voor.
Voorzitter Marijke Vrijenhoek; Het bestuur draagt Dorien Nieuwzwaag voor.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 01-04-2019 melden bij het secretariaat.

Lezing: ‘Resultaten plangroep nieuwbouw Huize Willibrord’

Aansluitend aan de ALV is er een lezing door Marc Numann, procesbegeleider van de
plangroep die zich het afgelopen jaar gebogen heeft over de nieuwbouw/
herontwikkeling Huize Willibrord en de Ridderhof.
De heer Numann zal het resultaat van de plangroep, specifiek gericht op de
stedenbouwkundige aspecten en de architectuur, presenteren.
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Resultaten plangroep nieuwbouw Huize Willibrord
Lezing door Marc Numann

Maandag 15 april in de Warenar
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Secretariaat: Pastoor Buyslaan 13, 2242 RJ Wassenaar. www.burgwey.nl info@burgwey.nl

Het bestuur van de buurtvereniging 
“Burgwey” nodigt u van harte uit tot het 
bijwonen van de Algemene 
Ledenvergadering, gevolgd door een 
lezing.

Datum: Maandag 15 april 2018
Locatie: Cultureel Centrum Warenar, 

Kerkstraat 75, Wassenaar
20.00u Aanvang ALV
21.15u Lezing  (zie hieronder)

Agenda
1. Opening/Ingekomen stukken
2. Jaarverslag
3. Financieel verslag
4. Verslag nieuwbouw “Zorgcampus”
5. Beleid 2019/2020
6. Bestuursmutatie
7. Rondvraag
8. Sluiting
9. Pauze
10. Lezing



Wijkwandeling met de wethouder

Op maandag 1 april vindt een
wijkwandeling en kennismaking plaats met
wethouder voor Participatie, Jeugd en
Sport, mevrouw Inge Zweerts de Jong. Zij
heeft, onder andere, buurtverenigingen in
haar portefeuille.
Ook onze wijkmanager Danja Vocke en
betrokken ambtenaren zullen aanwezig
zijn.
Bestuursleden en ambassadeurs van
Burgwey zullen tijdens deze wandeling de
actuele aandachtspunten onder de
aandacht brengen. We starten om 10.30
uur in de muziekkapel op het Burchtplein.

Het bestuur van Burgwey is van mening dat
wij ons moeten aansluiten bij de
werkgroep en mee moeten praten.
Wij hebben onze ambassadeur van de
Prinsenweg, Erica Harmsen-Schokking
bereid gevonden om dit op zich te nemen.
Het bestuur roept hierbij onze leden en
met name de Prinsenwegbewoners op om
het initiatief te steunen.
Mail Uw ondersteuning van de werkgroep
naar: keerverkeer.wassenaar@gmail.com
En bekijk en onderteken de petitie:
terugdringen-sluipverkeer-door-ons-dorp-
wassenaar via onderstaande link:
https://petities.nl/petitions/terugdringen-
sluipverkeer-door-ons-dorp-wassenaar
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Aandachtspunten Verkeer:
- Gevaarlijke kruispunten dichtbij scholen:
• Kruispunt Storm/Ridderlaan/ Kerkstraat.
• Kruispunt Jonkerlaan/Hoflaan/Herenweg.
- Snelheid en sluipverkeer.

Aandachtspunten Parkeren:
- Poortlaan/Ridderlaan i.v.m. Nieuwbouw.
- Parkeervakken in de wijk beter indelen.
- Laadpalen; beleid gemeente.

Diversen
- Afvoer Zijlwetering.
- Hondenpoep.
- Burchtpein: bordjes en handhaving.
- Toekomst v.Heeckerenhuis.

Sluipverkeer in Wassenaar

In de Wassenaarse krant stond recent een
artikel over de werkgroep keer verkeer
Wassenaar. Deze werkgroep wil dat het
toenemende sluipverkeer door Wassenaar
op het tracé; Groot Haesebroekseweg,
Jagerslaan en Storm een halt wordt
toegeroepen.
De werkgroep wil in gesprek treden met de
gemeente en collega buurtverenigingen.
Een feit is dat als men maatregelen treft op
genoemd tracé, dit tot overlast kan leiden
op de Prinsenweg. Bewoners van de
Prinsenweg ondervinden momenteel al
heel veel hinder van het sluipverkeer en
dat willen wij voorkomen in de toekomst.

Wijkagent

Onze wijk heeft sinds kort een nieuwe 
wijkagent; Bernadette Barendse. 
Email: bernadette.barendse@politie.nl
Tel: 0900 8844


