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Voorwoord 

Beste buurtgenoten, 
 
Dit jaar bestaat onze buurtvereniging  20 jaar 

en dat gaan we vieren. Hoe precies, vertellen 

we u graag tijdens de Algemene 

Ledenvergadering op woensdag 22 maart in de 

Warenar.  

Als buurt kunnen we terugkijken op een 

geslaagde Kerstbijeenkomst, waar ‘ouwe 

getrouwen’ waren, maar ook konden we veel  

nieuwe buurtbewoners verwelkomen.   

 

Daarnaast is er onder leiding van de 

ambassadeur van het Burchtplein een nieuwe 

commissie opgericht: de ‘Burchtplein groep’. 

Zij behartigen de specifieke belangen van de 

bewoners rond het Burchtplein zoals de 

hangjongeren, het groen en de speelplaats. 

Onlangs is aan de Ridderlaan  de 1ste paal 

”geschroefd” waarmee het officiële startsein is 

gegeven voor de bouw van het 

appartementencomplex de Ridderhof. 

Verderop in deze nieuwsbrief leest u er verder 

over. 

Vanwege het groot aantal klachten over de 

hondenpoep, willen wij u er nog eens op wijzen 

dat u, als hondenbezitter, verplicht bent, de 

ontlasting van uw hond op te ruimen. Zo 

houden we een schone en leefbare buurt! 

Agenda 

• Woensdag 22 maart: Algemene 

Ledenvergadering (ALV). 

• Zaterdag 8 april: Eieren zoeken voor 

Pasen. 

• Zaterdag 2 september: Nazomerborrel.  

Nieuwbouw Ridderhof 

Op donderdag 26 januari is de eerste paal 

“geschroefd” om de start van de nieuwbouw 

van de Ridderhof officieel te openen. De 

heiwerkzaamheden worden door middel van 

een boorsysteem uitgevoerd en de 
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verwachting is dat de heiwerkzaamheden 

ongeveer 4 weken in beslag zullen gaan nemen. 

Aansluitend zal de fundering worden 

gerealiseerd. De werkzaamheden worden 

tussen 7.00 en 16.30uur uitgevoerd.  

De aanrijroute van het bouwverkeer is zonder 

overleg met de buurtvereniging gewijzigd en er 

wordt nu via de Prinsenweg naar het 

bouwterrein gereden. Inmiddels is hierover 

contact opgenomen met de betrokken 

partijen, zodat met wederzijds respect de 

overlast voor de buurt zo minimaal gehouden 

wordt.  De volgende verzoeken zijn ingediend: 

-Al het bouwverkeer dat de wijk inrijdt dient dit 

stapvoetsgewijs te doen. 

-Het kleinere bouwverkeer dient de eerder 

afgesproken aanrijroute via de Storm van ‘s 

Gravesandeweg aan te houden. 

-Auto’s, busjes en ander bouwverkeer dient te 

parkeren op het bouwterrein. 

-Schade aan woningen t.g.v.  bouwverkeer en 

werkzaamheden dient adequaat te worden 

opgelost. 

Aannemer Niersman heeft inmiddels 

aangegeven dat het grote bouwverkeer zo 

langzaam mogelijk de wijk in zal rijden, om zo 

min mogelijk overlast voor de buurt te 

veroorzaken. Tevens gaat er gekeken worden 

of het parkeren van het kleine bouwverkeer op 

het bouwterrein zelf of bij fase 1 op het 

parkeerterrein kan plaatsvinden.  

Indien u vragen heeft over de bouw kunt u 

contact opnemen met de aannemer Niersman 

via telefoonnummer 071-5601350 of via 

info@niersman.com. 

 

Adviescommissie van Vrienden van 

Wassenaar 

De Vereniging van Vrienden van Wassenaar is 

een vereniging van die zich belangeloos inzet 

voor ons dorp. De ‘Vrienden’ hebben goed 

zicht op allerlei (politieke) ontwikkelingen die 

raken aan de leefbaarheid, ruimtelijke 

ordening en het algemene woongenot in ons 

dorp. Zij kunnen de stem van de inwoner goed 

vertegenwoordigen bij de Gemeente. 

Buurtvereniging Burgwey is al jaren lid van 

deze vereniging.  Binnen deze vereniging wordt 

een Adviesraad opgericht die het bestuur zal 

adviseren en specifieke problemen extra onder 

de aandacht zal brengen. Omdat een 

bestuurslid van de buurtvereniging ook zitting 

zal nemen in deze Adviesraad, zal u op de 

hoogte gehouden worden via de nieuwsbrief of 

via email over de ontwikkelingen binnen de 

Adviesraad.  
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Hangjongeren 

Sinds augustus 2022 hebben bewoners van het 

Burchtplein enkele bijeenkomsten gehad met 

de politie, een afvaardiging van de BOA’s, de 

Wijkagent en de accountmanager 

buurtverenigingen van de gemeente om de 

hangjongeren problematiek nog eens onder de 

aandacht te brengen. Deze bijeenkomsten 

zullen voorlopig gecontinueerd worden en 

vinden eens per kwartaal plaats. 

De overlast was de afgelopen maanden iets 

gedaald. De politie heeft frequenter 

gesurveilleerd en ook de Boa’s hebben hun 

toezicht opgevoerd. Daarnaast zijn er in de 

weekenden sinds kort jongerenwerkers actief.  

Het is van blijvend belang om vernielingen te 

blijven melden op de gemeente app.Het 

verzoek tot vervanging van de huidige groene 

bordjes door blauwe borden, volwassene met 

kind, loopt. De politie is hier voorstander van; 

zij kunnen dan beter handhaven en 

verbaliseren. 

Lichtjesparade 

Begin februari werd Wassenaar feestelijk 

opgeluisterd door de Tweede Wassenaarse 

Fietslichtjesparade. Eind van de middag 

verzamelden jong en oud zich met hun fiets bij 

het van Heeckerenhuis. Er stond een “Pimp 

Your Bike” tafel waar kinderen hun fietsen 

extra konden versieren. 

Nadat iedereen zich had aangemeld, fietsen 

versierd en genoten van de overheerlijke 

pannenkoeken en soep, begon de 

Fietslichtjesparade. Met z’n allen in een 

feestelijke stoet van fietsers, jong en oud, 

achter een grote bakfiets met echte 

muzikanten begon de reis richting Oostdorp. 

De route liep onder andere door de Langstraat 

en rondom de Dorpskerk. Bij de St. Jozefschool 

aan de Thorbeckestraat stond de ouderraad 

van de St. Jozefschool de fietsers op te wachten 

onder een feestelijk verlichte partytent. Hier 

werd warme chocomelk geschonken.  

Na ruim een uur eindigde de tocht weer bij het 

van Heeckerenhuis, waar de prijsuitreiking 

voor de mooist versierde fiets plaatsvond. Een 

jury, bestaande uit onder anderen de 

burgemeester en de winnares van vorig jaar, 

riep daar Chanaé van de St Jozefschool uit als 

winnaar van de tweede editie van de 

Fietslichtjesparade. Haar fiets was versierd in 

‘Elsa’s Frozen’ thema. Ook Tigo en Charis van 

de Herenwegschool vielen in de top 3 prijzen. 

Er was ook een erevermelding van de “oudste” 

deelnemer Ben, 80-plusser en nog steeds 

vitaal. 

Deze Fietslichtjesparade was niet mogelijk 

geweest zonder de hartverwarmende steun 

van alle vrijwilligers en financiële bijdrage van 

Fonds Wassenaar. 

 

Warenar 

Omdat de onderhandelingen, zoals 

overeengekomen in de intentieverklaring 

tussen gemeente, private ontwikkelaar en de 

parochie, zijn stuk gelopen liggen de plannen 

voor de Warenar op dit moment stil. De  

Er kon niet worden voldaan aan de 

verduurzamingseisen die door de Gemeente 

waren ingebracht. Het gevolg van deze 

uitkomst is, dat de gemeente beheerder blijft 

en de gemeenteraad opnieuw de koers moet 

bepalen. Belangrijk blijft dat het dorpshuis en 

het theater voor ons dorp behouden blijft in de 

toekomst. Hoe en wanneer de ontwikkeling 

van de Warenar verder gaat is afhankelijk van 

het nieuw te vormen college. 
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Speelplaatsje 

Op 20 September is er gesproken met de 

gemeente over het kleine speeltuintje op het 

Burchtplein. Aanleiding was dat de deze er 

gedateerd en matig onderhouden uitziet, en er 

behoefte is om de speeltuin aantrekkelijker te 

maken met wat nieuwe speelelementen.  

Helaas kunnen de gedeelde ideeën tot 

verbeteren van de speeltuin niet worden 

uitgevoerd op korte termijn. Dit ivm een zeer 

beperkt onderhoudsbudget vanuit de 

gemeente. Alleen als een toestel gevaarlijk 

wordt en niet meer voldoet aan de 

veiligheidseisen of niet meer functioneert, kan 

deze worden vervangen. Jaarlijks vindt 

hiervoor een inspectie plaats door een extern 

bureau.  Ook extern budget (bv. vanuit een 

stichting, donaties uit de buurt) kan deze 

conclusies niet veranderen; aangezien 

dergelijke eenmalige giften doorgaans niet 

voorzien in meerjarig onderhoud.  

Inmiddels zijn de speelelementen 

schoongemaakt door enkele omwonenden, en 

heeft de gemeente de houtsnippers 

vervangen. Daarnaast zullen zij bij de 

eerstvolgende veiligheidscontrole letten op de 

aanwezige houtrot in sommige elementen. 

Mocht blijken dat er een speel element 

gevaarlijk wordt, zal de buurt worden 

betrokken voor eventuele wensen voor een 

vervangend toestel. 

 

Gemeentelijke nieuwsbrief 

Ontvangt u de gemeentelijke nieuwsbrief al? 

Hierin kunt u elke twee weken het laatste 

nieuws lezen over de gemeente, de meest 

recente vacatures, wat er de komende tijd op 

de agenda staat en allerlei leuke weetjes. 

Aanmelden kan door te mailen naar 

nieuwsbrief@wassenaar.nl of via de link.  

Contributie 2023 

Afgelopen 16 januari is het verzoek voor de 

contributiebijdrage voor 2023 per e-mail 

verstuurd aan alle leden van de 

Buurtvereniging. Van uw contributie wordt 

onder meer de website en de organisatie van 

buurtevenementen bekostigd. Meer dan de 

helft van de leden heeft inmiddels de bijdrage 

voldaan. Heeft u dit bericht over het hoofd 

gezien? Dan verzoeken wij u graag om uw 

jaarlijkse bijdrage van €10 alsnog over te 

maken  naar: 

- Rekeningnummer: NL64 RABO 0368 0674 40 

- Ten name van: Buurtvereniging Burgwey 

- Onder vermelding van: uw huisadres en 

huisnummer. 

Buurtvereniging  

Wilt u iets onder de aandacht brengen over de 

wijk? Neem dan contact met op via 

buurtvereniging@burgwey.nl. De 

buurtvereniging is er voor u. Hopelijk tot 

binnenkort op de Algemene Ledenvergadering 

op woensdag 22 maart. 
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