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Jaarverslag 2019 en vooruitblik 2020

Zoals u bekend kon de ALV op 6 april jl niet
doorgaan ten gevolge van het COVID-19
virus. Het bestuur van uw buurtvereniging
hoopt van harte dat u en de uwen deze
afgelopen periode in goede gezondheid
heeft doorgebracht en u geen grote
verliezen heeft hoeven te doorstaan.
De statuten van buurtvereniging de
Burgwey bepalen dat er jaarlijks binnen 6
manden na afloop van het verenigings-jaar
het bestuur de algemene vergadering bijeen
moet roepen. Het bestuur heeft echter
gemeend dat zij wegens overmacht als
gevolg van de door de regering opgelegde
maatregelen, niet aan deze statutaire
verplichting kan voldoen. Het burgerlijk
wetboek biedt het bestuur de mogelijkheid
om beroep te doen op een uitzondering om
de ALV op een later tijdstip te laten
plaatsvinden.
Het bestuur heeft besloten om eind van de
zomer bij de muziektent op het Burchtplein
een zomerborrel te houden. Daar zal het
bestuur u kort en informeel een toelichting
geven op het jaarverslag over 2019 en u
een vooruitblik op 2020 geven. Tevens
wordt er dan ook stil gestaan bij het 90 jarig
bestaan van het Burchtplein. Wij komen zo
spoedig mogelijk bij u terug met de datum.
Hier treft u alvast een kort verslag aan,
inclusief het financieel verslag van 2019 van
de penningmeester.

Natuurlijk zijn vragen en opmerkingen
welkom via info@burgwey.nl.

Het jaarverslag 2019 in het kort:
Het bestuur kijkt terug op een constructief
jaar, waarbij er weer een groot aantal zaken
speelden.
Er is regelmatig contact met de
wijkmanagers en is er begin april 2019 nog
een (laatste) wijkwandeling van dit college
met de wethouder “wijken”, mevrouw Inge
Zweerts de Jong, geweest. Aan de hand van
een lijstje met aandachtspunten is er in
onze mooie wijk met een afvaardiging van
het bestuur en de eerder genoemde
gewandeld. Helaas is er weinig tot niets van
deze punten uitgevoerd door de gemeente.
Men noemde het een “wensenlijstje” en gaf
aan dat er voor de gemeente andere
prioriteiten lagen. Maar het bestuur blijft
het onder de aandacht brengen.
Begin april 2019 in de ALV zijn drie leden
van het bestuur afgetreden te weten:
Marijke Vrijenhoek, voorzitter; Pauline
Spaan, secretaris en Henriette Stradmeyer.
Van deze dames is in de ALV met mooie
woorden, bloemen en andere geschenken
afscheid genomen. Gelukkig bleven de
overige bestuursleden Martin Efdee,
waarnemend voorzitter; Harro Leegstra,
penningmeester en Gideon Lopes Cardozo,
communicatie voor de benodigde
continuïteit aan.



Met Mahdy van Boeckel, secretaris; Geertje
Lyppens, ledenadministratie en Dorine
Nieuwzwaag, voorzitter is het bestuur weer
voltallig.
Helaas is Geertje Lyppens, om voor haar
moverende redenen, in april 2020 gestopt
met haar bestuurswerk. Wij willen haar ook
hier nog bedanken voor haar inzet. Wij
hebben Gabrielle Lindhout bereid gevonden
om haar taken over te nemen. In deze
nieuwsbrief zal Gabrielle kort iets over haar
zelf vertellen.

Financieel verslag 2019
Het bestuur heeft het financieel jaarverslag
2019 en de onderliggende administratie
besproken en stelt vast dat de
buurtvereniging er financieel goed voor
staat. In 2019 is 96% van de contributie
ontvangen. Een beeld dat we herkennen uit
voorgaande jaren. De uitgaven zijn niet veel
anders dan voorgaande jaren.
De uitgaven waren gericht op de ALV,
verenigingskosten en de kerstviering. Een
bijzonderheid in de uitgaven was het
samenkomen in september bij de
muziekkapel. Daar hebben buurtbewoners
met elkaar genoten van een ijsje en ontving
men een 30km sticker voor op de
vuilnisbak. Het bestuur is blij te zien dat de
stickers goed zichtbaar zijn in het
straatbeeld en hoopt dat het soelaas biedt
tegen het hardrijden. Uiteindelijk stond het
eind 2019 ruim € 2800,- op de rekening van
de buurtvereniging; een mooi startbedrag
voor het jaar 2020. Het bestuur stelt 14
dagen na ontvangst van deze nieuwsbrief
het financieel jaarverslag 2019 vast en
zonder bezwaren wordt dep
penningmeester decharge verleend. Mocht
u vragen hebben over het financieel
jaarverslag 2019, dan kunt u deze stellen
aan onze penningmeester Harro Leegstra
via info@burgwey.nl.

Aandachtspunten en beleid 2020-2021
De aandachtspunten zoals verkeer,
hangjongeren, Burchtplein en onderhoud
groen blijven ons bezig houden.
De Burgweyleden Jan Willem Brinkman en
Ronald Abma hebben namens het bestuur
zitting in het belangenplatvorm Keer
Verkeer Wassenaar. in deze nieuwsbrief
meer over de voortgang.
Over de hangjongeren op het Burchtplein,
het te hard rijden en het (fout)parkeren op
de straathoeken is er een gesprek geweest
met de wijkagent. Bel bij overlast: 0900
8844.
Ook met de gemeente gesproken over het
doorspuiten van de duikers. De duiker van
de Poortlaan naar de Willibrod is in 2019
onderhouden. De anderen duikers zullen in
2020 waarschijnlijk volgen.
De ambassadeursbijeenkomst heeft in
november plaatsgevonden en daar heeft
een vertegenwoordiger van Wassenaar
Doet een presentatie over Wassenaarders
die via dit platform Wassenaarders kunnen
helpen.
En met de gezellige Kerst bijeenkomst in de
Warenar is het jaar 2019 afgesloten. De
eregast was onze nieuwe burgemeester:
Leendert de Lange.
Het bestuur zal uw belangen ook komend
jaar zo goed mogelijk behartigen. Waarbij
wij in gesprek zullen blijven met alle
betrokken partijen.
Hoog op de agenda staan de nieuwbouw
van de zorgcampus, het verkeer en de
herontwikkeling van de Warenar.
Met de nieuwe wijkagent Jeroen Wiersinga
(jeroen.wiersinga@politie.nl) zullen we de
verkeersknelpunten in de wijk doornemen.

Rest ons om u allen een mooie zomer toe te
wensen ondanks de social distancing. Maak
er van wat er van te maken is in deze
bijzondere tijd.
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Nieuwbouw Zorgcampus Ridderhof
Na de presentatie van het voorlopige
schetsontwerp van de nieuwbouwplannen
van de zorgcampus Ridderhof tijdens de ALV
van 15 april 2019 is er door de WBS en de
architect verder gewerkt aan de uitwerking
van de herontwikkeling. De plangroep, met
vertegenwoordigers uit de wijk, is na de ALV
van 15 april 2019 nog 1 keer bijeengeweest
op 29 oktober 2019 en heeft vervolgens
schriftelijk nog 2 tussentijdse updates
ontvangen.
Aan het begin van het traject heeft de WBS
samen met de plangroep een aantal
uitgangspunten gedefinieerd waaraan het
ontwerp dient te voldoen. Zoals, de huidige
hoogte van het gebouw is de maximale
hoogte, de nieuwbouw dient grotendeels
de contouren van de huidige bebouwing te
volgen, rooilijn afstand tot de straat dient
gehandhaafd te worden, parkeren dient
zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te
vinden, woningen dienen gecombineerd te
worden met zorg en de vijver maakt
onderdeel uit van de waterstructuur in de
wijk en dient behouden te blijven.
Het is van belang om te melden dat de
plangroep tevreden is over de werkwijze en
de voortgang van het ontwerp. Het huidige
ontwerp voldoet aan de meeste vooraf
gestelde uitgangpunten maar op het gebied
van parkeren en de hoogte van het gebouw
is de plangroep niet unaniem akkoord en
zijn er naar de mening van de plangroep
nog vervolgstappen nodig. Deze zorgen zijn
vanuit de plangroep inmiddels bij de
Wassenaarsche Bouwstichting (WBS)
neergelegd en zij zijn in afwachting van een
reactie.
Het bestuur van de Burgwey vindt het
hoopgevend dat het ontwerp voldoet aan
veel van de vooraf gestelde uitgangspunten
maar is van mening dat het project pas
succesvol kan zijn als alle aspecten zowel
voor de nieuwbouw als ook voor de wijk
kloppen.

Van belang zijn bijvoorbeeld het aantal en
type woningen, de inpassing van de
zorgcampus in de bestaande wijk,
de inrichting van het groen en het parkeren.
Over deze onderwerpen is het bestuur met
WBS en de gemeente in gesprek. Het zijn
constructieve gesprekken. De gesprekken
zijn niet altijd eenvoudig omdat de inhoud
soms erg technisch van aard is. Dat is met
name gericht op het parkeren. Daarom
heeft het bestuur een externe adviseur in
de arm genomen. Het externe adviseur
heeft de plannen van de WBS bekeken en
een kort en bondig advies geschreven. Op
basis daarvan is het bestuur in gesprek met
de gemeente over het parkeervraagstuk.
Het bestuur heeft grote zorg over de
parkeerbelasting en de extra
verkeersbewegingen die de nieuwbouw in
de wijk zal veroorzaken. Deze zorg heeft het
bestuur voor de 2e keer neergelegd bij de
gemeente en ze is in afwachting van een
onderbouwde reactie van de gemeente.
WBS had de intentie om de plannen van de
nieuwbouw tijdens de geannuleerde ALV. te
presenteren en nader toe te lichten. In
plaats daarvan zullen de plannen op korte
termijn via de website van de WBS in te
zien zijn. WBS is voornemens om de
vergunning aanvraag in de zomer
(juli/augustus) in te dienen.
Zodra bekend is wanneer WBS de
informatie op haar site beschikbaar stelt
zullen wij u per e-mail de link toesturen.
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Herontwikkeling Warenar
De gemeenteraad heeft in januari besloten
om nader te onderzoeken of een duurzame
toekomst voor het theater en de
dorpshuisfunctie gegarandeerd kan worden
door herontwikkeling. De Warenar heeft
een lokale monumentenstatus en met
slopen van de Warenar voor
herontwikkeling wordt de
monumentenstatus door de wethouder
opgeheven.
Hiertoe wordt gewerkt aan een
stedenbouwkundig programma van eisen
en een haalbaar ontwikkelplan. Dit plan
omvat ten minste de huidige theaterfunctie,
voldoende ruimte om de huidige

maatschappelijke (dorpshuis) functie te
waarborgen, Kantoorruimte voor de
parochie en woningbouw
Deze herontwikkeling zal wederom een
grote impact hebben op onze mooie jaren
30 wijk. De gemeente organiseert zowel
een fysieke bijeenkomst op woensdag 10
juni om 19.30 uur en een digitale
bijeenkomst op 11 juni om 20.00 uur om de
buurt bij te praten. Aanmelden om deel te
nemen is noodzakelijk en kan via:
toekomstwarenar@wassenaar.nl.
Het bestuur roept een ieder op om deel te
nemen aan hetzij de fysieke- hetzij de
digitale bijeenkomst.

op Valkenburg vaste vorm gaan aannemen.
Zodra de samenleving na de coronacrisis
weer op gang komt zullen er
verkeersmetingen plaatsvinden. Deze
vormen mede de basis voor een nieuw
verkeersplan waarin naar onze mening geen
plaats meer is voor onnodig doorgaand
verkeer. Onderdeel van het plan zal ook zijn
de herinrichting van de Prinsenweg. We
streven ernaar deze weg zijn karakter te
laten behouden en - naast zgn stil asfalt - te
voorzien van snelheidremmende
elementen.

Sinds kort staat er een electrische deelauto
op het parkeerterreintje bij de Warenar!
Deze mooie Nissan Leaf is een uitstekend
en duurzaam alternatief voor uw (tweede)
auto. Meer informatie op
www.samenslimrijden-wassenaar.nl of via
de Buurtkracht-app.
Tot slot is er de Klimaattafel, een platform
om kennis te maken met iedereen die niet
alleen wil verduurzamen, maar ook een
idee heeft hoe we dat samen kunnen
realiseren. U kunt zich aanmelden via
klimaattafel@wassenaar.nl.

Duurzaamheid
Op dit moment zijn er verschillende
initiatieven voor verduurzaming van de
buurt. Deze activiteiten door buurtgenoten
worden door Burgwey ondersteund.
Via het door de gemeente ondersteunde
platform Buurtkracht wordt gewerkt aan
het plaatsen van zonnenpanelen op daken
in de wijk. Het buurtkrachtteam neemt u
het geregel uit handen en door gezamelijk
inkopen en plaatsen kan dit goedkoper.
Opgeven kan via de Buurtkracht-app of via
buurtkrachtwassenaar.centrum@gmail.com
.

Update KeerVerkeer
De wegen mogen nu relatief rustig zijn, het
maken van verkeersplannen gaat gewoon
door. De beweging KeerVerkeerWassenaar
waar wij als buurtvereniging ook aan
deelnemen, heeft een stichting opgericht
met dezelfde naam met het doel als serieus
partner deel te nemen aan het opstellen
van nieuwe verkeersplannen in Wassenaar.
In nauw contact met andere
belanghebbenden en wethouder Klaver
denken we mee aan oplossingen om
sluipverkeer zo veel mogelijk te weren,
zeker nu de bouwplannen
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Laatste papieren nieuwsbrief
Dit is de laatste editie van het Weyknieuws
op papier. In het vervolg zult u de
nieuwsbrief alleen nog per email
ontvangen. Wilt u zo vriendelijk zijn uw
email adres door te geven aan de secretaris
via info@burgwey.nl? Om te zorgen dat de
nieuwsbrief niet bij de spam terechtkomt,
kunt u het emain adres info@burgwey.nl
toevoegen aan uw contacten.
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Burchtplein plantsoen 90 jaar
In 2010 is er tuinhistorisch onderzoek
gedaan naar de geschiedenis van het
Burchtplein plantsoen. Samen met de
stedenbouwkundige en architectonische
hoogtepunten is dit na te lezen in het
jubileumboekje 'Wijk Burgwey in hirstorisch
perspectief'. Mede op basis van dit
tuinhistorisch onderzoek heeft de
gemeente Wassenaar het beheer en
onderhoud van dit monumentale groen
goed in de uitvoering opgenomen. Het
onderhoud van het groen is op een
behoorlijk niveau.

regelmatig worden er nieuwe bomen en
struiken geplant. Helaas mogen er tot 1
september geen groepsactiviteiten
georganiseerd worden, dit jaar geen Plein
Musique of een zomerborrel. Hopelijk
mogen we in de toekomst wel weer
kleinschalige evenementen organiseren.

Er zijn nog exemplaren van het
jubileumboekje beschikbaar, mocht u
belangstelling hebben stuur een mail naar
info@burgwey.nl. De kosten bedragen €
7,50 per stuk

Voorstellen Gabriëlle Lindhout - Nabbe
Sinds afgelopen mei ben ik bij het bestuur
van de Buurtvereniging Burgwey gekomen.
Al weer bijna drie jaar woon ik met mijn
man Christian en onze drie kinderen in deze
mooie, rustige en groene wijk. Toen wij hier
net woonden hoorden wij al over de inzet
en de resultaten die de buurtvereniging
heeft bereikt. Het behoud van bomen,
verkeersmaatregelen en natuurlijk de
jaarlijkse organisatie van de Kerstborrel met
geweldige kinderhoek!
Oorspronkelijk kom ik uit het notariaat en
nu werk ik parttime als vastgoed jurist bij de
overheid.
Een buurtvereniging vind ik ontzettend
waardevol en ik kijk er dan ook naar uit om
bij te dragen aan het behoud van deze
prachtige buurt met heerlijke omgeving.


