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SECRETARIAAT 

Prinsenweg 64 
2242 EJ Wassenaar 

070 5146492 

info@burgwey.nl 
 

Contributie: 
€ 10,00 

Rek.:NL64RABO 036.80.67.440 

Buurtvereniging Burgwey  
o.v.v. uw straat + huisnummer. 

 
 

LEDEN INTERACTIE  

Heeft u punten van algemeen 
belang die u onder de aandacht 

wilt brengen? Dan verzoeken wij u 
met het secretariaat in contact te 

treden. 

 
WEBSITE 

www.Burgwey.nl voor o.a. 

telefoonnummers, nieuws, 

nieuwsbrieven, foto’s en agenda.  

 
 

  

             Uitnodiging 
 
Het bestuur nodigt u allen uit voor de:  
                

           kerstbijeenkomst  
 

zondag 13 december 2015 in de Warenar. 
 
Tussen 16.00  en 18.00 uur bent u van harte welkom voor een 
drankje, een praatje en om alvast in kerstsfeer te komen met 
vrienden en buurtgenoten. 
Voor de kleintjes is er oppas en een spellen hoek. 
Nadere informatie volgt. 
 
Lidmaatschap. 
Het bestuur heeft gemerkt dat zich de laatste maanden vele nieuwe 
bewoners  in onze mooie wijk hebben gevestigd. Dit is de reden 
waarom deze nieuwsbrief huis aan huis verspreid wordt. 
Mogelijk bent u nog niet op de hoogte van het feit dat uw wijk haar 
eigen buurtvereniging heeft. Op onze website vindt u uitgebreide 
informatie over de vereniging. 
Als u lid wordt dan ontvangt u het boekje: “Burgwey in historisch 
perspectief” , uitgegeven in ons jubileum jaar 2012. 
 

Nieuwbouw Ridderhof/ Huize Willibrord, 
 
Het bestuur heeft de laatste maanden regelmatig contact gehad met de 
gemeente. Inmiddels hebben de gemeente en de WBS een omgeving 
manager aangesteld zij treedt op als coördinator voor alle partijen. De 
gemeente, WBS en een te formeren klankbordgroep. 
Een afvaardiging van het bestuur heeft in september een kennismaking 
gesprek met haar gevoerd. Een vervolggesprek vindt plaats in 
november. 
Wij hopen hiermee te bereiken dat de leden van de klankbordgroep 
mee kunnen en mogen praten over de verdere ontwikkeling van het 
gebied Ridderlaan/Poortlaan. Op dit moment is het niet mogelijk u 
hierover uitgebreider te informeren. Zodra er ontwikkelingen zijn die wij 
voor u van belang achten zullen wij u hierover berichten. 
 
Wel kunnen wij u mededelen dat de twee door de belangengroep 
ingediende bezwaarschriften tegen de aan WBS verleende 
omgevingsvergunning ongegrond zijn verklaard. De belangengroep 
gaat op 3 november in beroep bij de rechter. 
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Herinrichting Windlustweg. 
Het resultaat van de herinrichting en herbestrating is een groot succes. De straat heeft een 
nieuwe, aantrekkelijke uitstraling gekregen. 
Het planten van de bomen is gepland voor dit jaar. Het tijdstip is echter afhankelijk van het 
afhardingsproces. Bomen kunnen pas uit de grond gehaald worden als dit proces volbracht 
is. 
 
Herinrichting Molenplein 
Het Molenplein zal, in navolging van de Windlustweg, in 2015  opnieuw bestraat en 
ingericht worden. Het “Unieke fietspad” rond de bomen zal verwijderd worden. 
De bomen blijven behouden, dus wordt het nu een “rondje om de bomen”.  
 
Bus naschoolse opvang Herenweg. 
Voor de bus van de naschoolse opvang, die voor veel overlast zorgt op de Herenweg bij 
het wachten op de leerlingen, zal een aparte parkeerlocatie gerealiseerd worden. 
Uitvoering zal gelijk met de herinrichting van het Molenplein in 2016 plaatsvinden.  
 
Plantsoen – Burchtplein 
 
In het plantsoen zijn de slechtste stukken gazon aangepakt. Deze stukken lagen zo hol, 
waardoor netjes maaien niet meer tot de mogelijkheden behoorde.  
Dit jaar wordt ook het plantvak opgeknapt waar een boom in is gevallen met de storm van 
25 juli. De aannemer start binnen 2 weken met het opschonen van het 
plantvak.  Vervolgens wordt met eigen personeel de beplanting - voornamelijk vaste 
planten- opnieuw aangebracht.  

Verder zijn beschadigingen aan De Storm van ‘s Gravezande bank is door de firma Vink  
hersteld. 
 

Buurtpreventie App. 
Het bestuur is zich aan het beraden om voor de toekomst de contacten met haar 
leden/bewoners te optimaliseren en om de informatie stromen in goede banen te leiden. 
Naast de nieuwsbrief maken we al regelmatig gebruik van e-mail maar we zijn van mening 
dat in sommige gevallen het contact c.q. de informatie sneller moet en kan. 
Het bestuur is daarom in samenspraak met een aantal leden/bewoners een buurtpreventie 
app aan het ontwikkelen. Deze App zal uitsluitend  bestemd zijn om elkaar te informeren 
over calamiteiten, inbraak pogingen etc. in onze wijk.  
 
Buurtdiner. 
Op 15 oktober vond het eerste buurtdiner plaats in het ontmoetingspunt Willibrord aan de 
Poortlaan, georganiseerd door SWZ. Naast een aantal bewoners hebben een tiental leden 
en bestuursleden kennis gemaakt met dit nieuwe fenomeen in onze wijk.  
Het was een genoeglijk samenzijn met een zeer verzorgd drie gangen wild diner. 
Zeker het aanraden waard!!! 
Het buurtdiner vindt om de twee maanden plaats telkens op de derde donderdag van de 
maand. Het eerstvolgende buurtdiner vindt plaats op tweede kerstdag. 
Vervolgens in 2016 in februari ,april, juni, augustus etc. U kunt zich opgeven bij de receptie 
of tel: 070-5123200 


