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Voorwoord 

Beste buurtgenoten, 
Het land gaat steeds meer open en we kunnen 
nu weer tot 22.00 uur genieten van 
cultuursector, de sportscholen en de horeca. 
Velen zijn vakanties en uitstapjes aan het 
plannen. Ook de quarantaine maatregelen 
voor scholen zijn gelukkig versoepeld. Met 
deze versoepelingen zijn we blij, ondanks de 
risico’s en onzekerheden. Het bestuur van de 
buurtvereniging hoopt dat u allen deze tijd 
weer goed bent doorgekomen. We gaan 29 
april de jaarlijkse ALV weer organiseren in de 
Warenar en hopen u daar in grote getalen te 
zien. Dan kunnen we na afloop het glas heffen 
op het einde van de pandemie en op ieders 
gezondheid. U zal t.z.t. een reminder per email 
ontvangen. Tot dan! 
 
Hartelijke groet, 
Bestuur Buurtvereniging Burgwey 

Contributie 

De contributie voor het verenigingsjaar 2021 

was aangekondigd in de nieuwsbrief van 

december 2020. Dat bleek niet duidelijk 

geweest te zijn, onze excuses daarvoor. Na het 

versturen van betalingsherinneringen hebben 

heel veel leden de contributie betaald. Voor 

de contributie van 2022 ontvangt u in het 

eerste kwartaal een separate email met een 

duidelijk verzoek om de contributie te 

voldoen.  

Appgroepen 

Wil je als ouder gebruik maken van een oppas 
óf wil je op buurtkinderen passen, kom dan in 
de ‘Oppassen in de Burgwey!’ appgroep. In 
deze appgroep zitten zowel ouders die een 
oppas zoeken, alsook de oppassen uit de buurt. 
Zoek je een oppas? Dan app je je verzoek in 
deze groep. En kan je als oppas op die datum 
oppassen, dan is er een match! Aanmelden 
hiervoor kan via buurtvereniging@burgwey.nl.  

Afval 

De gemeente Wassenaar heeft begin dit jaar 

alle Plastic Metaal en Drankpakken (PMD) 

containers weggehaald. Dit is omdat inwoners 

vanaf januari PMD- en restafval in één bak 

mogen gooien. De restafvalbak wordt daarom 

wekelijks geleegd. Het groenafval zal vanaf dit 

jaar een keer per 2 weken opgehaald worden. 

Let op: In het voor-en najaar zal de bak niet 

vaker worden geleegd. Een extra groenbak 

kunt u aanvragen bij de gemeente voor €50.  

 

Aangepaste frequentie ophalen groenbak 

Groene Meent 

Graag willen u wijzen op het 

bewonersinitiatief van de Groene Meent. Een 
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initiatief: van  –en door Wassenaarders. De 

vrijwilligers willen groen doen makkelijk en 

laagdrempelig maken voor iedereen in 

Wassenaar. Daardoor worden er door hen, 

samen met de gemeente, verschillende 

activiteiten georganiseerd waaraan iedereen 

kan meedoen met het doel om oog op 

verduurzaming. Meer informatie kunt u 

vinden op onze website: 

www.burgwey.nl/nieuwsbrieven-

buurtvereniging-burgwey/ 

 

Bewonersinitiatief de Groene Meent 

Verkeer 

Op het gebied van het verkeer in Wassenaar 

heeft zich de laatste maanden het een en 

ander afgespeeld. De emoties liepen hoog op. 

Op 14 dec jl. is uiteindelijk door de 

gemeenteraad besloten dat het afwaarderen 

van (alleen) de Jagerslaan naar een 30 km weg 

uit het nieuwe plan wordt gelicht en wordt 

geïntegreerd in een nieuw en breder 

onderzoek naar de mogelijkheid van invoering 

van een 30 km snelheidslimiet voor geheel 

Wassenaar (of rond het centrum, b.v. van 

noord tot en met de Papagaaienlaan) in 

navolging van andere steden en nationaal 

beleid. De wethouder zal voor 1 maart 2022 

met een plan van aanpak komen voor het 

nieuwe onderzoek. Dit onderzoek zal op 1 

september moeten zijn afgerond en worden 

aangeboden aan de raad.  

In 2022 gaat tevens het project Renovatie van 

de Prinsenweg van start. De bedoeling is de 

weg te voorzien van geluidsarm asfalt en 

tevens veiliger te maken voor fietsers en 

voetgangers. Rekening moet worden 

gehouden met een aanvang van de 

werkzaamheden eind 2022/begin 2023. Het 

project is ingrijpend en zal circa een jaar 

duren.  

Zorgcampus 2 

Wij hebben u eerder bericht dat wij als bestuur 
onze zorgen hebben geuit en aandacht hebben 
gevraagd voor de toekomstige parkeer- en 
verkeersproblematiek rondom de nieuwbouw 
maar helaas zonder resultaat. De ingediende 
bezwaarschriften door omwonenden zijn 
afgewezen. De beoogde datum om te starten 
met de sloop is begin maart 2022. De sloop zal 
circa 4 à 5 maanden duren. Het beheer door Ad 
Hoc van deze locatie stopt eind februari en de 
locatie wordt vervolgens volledig met 
bouwhekken afgezet. De achterliggende straat 
"het Elzenlaantje" wordt afgesloten vanwege 
de veiligheid. 
 
In de tweede helft van februari gaat expertise 
bureau Hanselman opnamen doen van direct 
omliggende woningen. De woningen die 
hiervoor in aanmerking komen krijgen een 
brief. De aannemer die de sloop gaat uitvoeren 
is de firma Knijnenburg uit Den Haag. Deze 
aannemer heeft ook de eerste fase indertijd 
gesloopt. De bestaande inrit aan de Poortlaan 
wordt gebruikt voor auto's van medewerkers 
van het sloopbedrijf. De bestaande inrit aan de 
Ridderlaan wordt gebruikt voor zwaarder 
bouwverkeer. 
 
De aan- en afvoerroute van zwaar verkeer gaat 
worden de Rijksstraatweg > Lange Kerkdam > 
Prinsenweg > Van Zuylen van Nijveldstraat > 
Storm van S-Gravensandeweg> Ridderlaan en 
andersom. Aandachtspunten die wij o.a. 
hebben meegegeven aan de sloopaannemer is 
halen en brengen van kinderen van de 
Montessorischool aan het Zanderijpad. 
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Voorgestelde nieuwbouw Zorgcampus 2 

Fonds Wassenaar 

Het Fonds Wassenaar is een stichting dat als 

doel heeft om het welzijn van kwetsbare 

personen te bevorderen en zet zich in voor de 

leefbaarheid van Wassenaar. Bij het fonds 

Wassenaar kan een aanvraag ingediend 

worden om lokale initiatieven te 

ondersteunen. In onze wijk zijn er 

bijvoorbeeld in het najaar 2020 bloembollen 

geplant op diverse plekken. 

Heeft u een idee om de leefbaarheid in onze 

wijk te verbeteren, laat dit ons weten dan 

kunnen wij onderzoeken of uw idee mogelijk 

uitgevoerd kan worden. Voor meer informatie 

zie de website www.fondswassenaar.nl 

Warenar 

De gemeenteraad heeft in januari 2020 

opdracht gegeven om het theater de Warenar 

te behouden en hier de dorpshuisfunctie aan 

toe te voegen, het gebouw te verduurzamen 

en een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren 

naar het toevoegen van woningen. 

De parochie is met de gemeente Wassenaar 

en de stichting Beheer Warenar een 

intentieovereenkomst aangegaan om de 

verkoop van het pand en de ontwikkeling van 

woningen verder uit te werken. 

Het bisdom Rotterdam heeft op 9 juli 2021 

een machtiging verleend aan de parochie om 

de intentieovereenkomst te ondertekenen, en 

het proces voor de verkoop van De Warenar 

voort te zetten. Het gebouw behoudt in de 

toekomst een sociaal-maatschappelijke en 

culturele invulling. De parochie heeft 

daarnaast als uitdrukkelijke wens in de 

intentieovereenkomst opgenomen dat bij het 

gebouw De Warenar een parochiehuis wordt 

gerealiseerd, hiervoor wordt onderzocht in 

hoeverre het woonhuis van Heeckerenstraat 9 

hiervoor geschikt is danwel kan worden 

uitgebouwd. 

De gemeente zal in dit proces vooral toetsen 

in hoeverre de toe te voegen en bestaande 

functies in en om het gebouw de Warenar in 

verhouding blijven staan met het 

monumentale karakter van het gebouw en de 

omgeving. Meer informatie kunt u vinden via 

www.wassenaar.nl/herontwikkeling-warenar 

en www.parochie-

augustinus.nl/blog/2021/08/meer-

duidelijkheid-toekomst-warenar 

Website  

Sinds kort heeft de buurtvereniging een 

nieuwe website: www.burgwey.nl. Deze 

website zal een interactief platform worden 

waar alle informatie over de buurt en de 

buurtvereniging te vinden zal zijn. Graag 

willen we u allen uitnodigen om de website te 

bezoeken en uw mening te geven aan het 

bestuur hierover. Dit kan via email of via het 

nieuwe contactformulier op de website: 

https://burgwey.nl/contact/ . Alle tips, ideeën 

voor leuke wedstrijden, evenementen etc zijn 

van harte welkom!  
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