JAARVERSLAG 2018
Activiteiten bestuur, belangenbehartiging
Benutten zoals bedoeld/extra oeververbinding
2018 werd het jaar van stilstand voor wat betreft de besluitvorming over de
oeververbindingen. De wijkvereniging heeft alleen nog deelgenomen aan de
begeleidingsgroep ‘Benutten zoals Bedoeld’. Februari 2018 verscheen hun
eindrapport (3e studie) en die is met een verdeeld advies van de
begeleidingsgroep naar de gemeenteraad gestuurd. In verband met de
verkiezingen is het eindrapport niet meer behandeld. Daarna was de politiek aan
zet. Het nieuwe B&W zet in op een extra oeververbinding. Pas in 2019 is de
vervolgstudie gestart die de verschillende opties in kaart moet brengen. De
uitkomst van deze studie staat gepland om in mei 2019 aan de gemeenteraad te
presenteren.
Ongelijkvloerse kruisingen N14
De wijkvereniging heeft actief deelgenomen aan de informatie/inspraakavonden
over de ongelijkvloerse kruisingen N14. Onze inzet is er steeds op gericht dat dit
ook een verlichting voor de Wijkerlaan/Wijkerbrug moet opleveren. In ieder
geval willen we voorkomen dat er extra verkeer onze kant op komt. Inmiddels
heeft Rijkswaterstaat laten weten niet eerder dan 2024 of 2025 aan de
kruisingen te gaan beginnen. De Mall of the Netherlands gaat in 2020 open. Een
belangrijk aandachtspunt voor onze wijk.
Stuurgroep Huygenskwartier: als lid van de stuurgroep werken we mee aan
het vergroten van de bekendheid van dit gebied en het aantrekken van meer
bezoekers. We vertegenwoordigen de bewoners en vinden het belangrijk
betrokken te zijn bij bijvoorbeeld de plannen voor het aangrenzende gebied de
Binckhorst en het Centrumplan Huygenskwartier.
Onlangs zijn er camera’s in het Huygenskwartier aangebracht voor
kentekenhandhaving om de overlast van scooters in dit gebied te beperken.
Project Groot onderhoud Van Deventerlaan e.o. In oktober 2014 gestart
traject voor de herinrichting. Daadwerkelijk in gang gezette uitvoering daarvan
vanaf eind 2017, was het gehele jaar 2018 een punt op de agenda. Zoals u in de
loop van de jaren in de wijkkrant heeft kunnen lezen heeft het bestuur dit project
van verschillende kanten belicht en met u gevolgd.

Windturbine: we zijn niet tegen het duurzaam opwekken van energie, maar na
de plaatsing eind 2016 van de enorme windmolen in de achtertuin van Oud Zuid
in Leidschendam hebben wij ons solidair verklaard en ons verenigd in
Bewonersgroep Windturbine Vlietzone. Wijkvereniging Leidschendam Oud Zuid is
in beroep gegaan bij de Rechtbank tegen de vergunning van Rijkswaterstaat.
Tevens wordt onderzocht of bewoners een eis tot planschade kunnen indienen.
Helihaven Prins Clausplein: de initiatiefnemer heeft jarenlang kunnen vliegen
met een tijdelijke ontheffing. Te veel overlast heeft de nieuwe gemeenteraad van
Den Haag laten besluiten niet meer mee te werken aan de komst van een
helihaven.
Buitenplaats Eemwijk: het tijdelijke bouwhek met calamiteitenroute zal
gebruikt gaan worden tijdens de bouw van 3 villa’s in Park Vronesteyn.
Gemeente Leidschendam-Voorburg: Met de gemeente onderhouden we
goede contacten. Twee keer per jaar spreken we met het Hoofd Stadsbeheer
over diverse onderwerpen zoals lantaarnpalen, gevaarlijke verkeerssituaties en
het groen. We krijgen zo tijdig informatie over nieuwe ontwikkelingen.
Politici: in contacten met staten- en raadsleden hebben we kunnen meedenken
bij het opstellen van moties over de Vlietzone, geluid- en luchtkwaliteit, de
helihaven. Bijwonen van presentaties en inloopavonden zijn momenten om onze
belangen te behartigen.
Operatie Steenbreek: de gemeente bood onze inwoners een workshop aan
over tuinontwerpen en eetbare planten. In de kantine op het park van de
volkstuinen aan De Groene Zoom, aan de overkant van de Vliet, hebben we bij 2
workshops geholpen deze te organiseren.
Monumentale bomen: inwoners hebben voorstellen kunnen indienen om
bijzondere bomen aan te dragen voor een te beschermen status. Samen met
Mooi Voorburg hebben we tijdens een rondleiding door Voorburg een toelichting
gekregen op de bijzondere bomen en welke criteria er worden toegepast bij het
beheren/onderhoud van onze mooie parken.
Wijkwandeling/omgevingsvisie: Omdat op 13 april oud Voorburg
onvoldoende aan bod kwam zijn we op 3 mei opnieuw aan de wandel gegaan.
Samen met de toenmalige wethouder Lia de Ridder en een groep
geïnteresseerde inwoners zijn we via station Leidschendam-Voorburg richting het
Huygenskwartier gelopen.

Onderweg bespraken we o.a. de geluidsoverlast van en de plannen voor het
bedrijventerrein aan de Westvlietweg, de plannen voor het Oranjekwartier, de
verkeersafwikkeling via de oeververbindingen, plan voor de Opstandingskerk,
overlast qua geluid en fijnstof van de A4. Gezamenlijk hebben wij de belangen
en inzichten voor de toekomst in kunnen brengen. Op 23 mei hebben wij, bij de
door de gemeente georganiseerde ‘omgevingswet’ sessie in Huize Swaensteijn,
opnieuw aandachtspunten ingebracht.
Onze leden: Regelmatig benaderen leden ons of we bij bepaalde klachten of
plannen kunnen helpen of ondersteunen. Bijvoorbeeld zoals bij de lichtreclame in
de Voorhofstraat, de molgoten in de Schellinglaan/Van Deventerlaan, het
groenonderhoud van het talud in de Laan van Leeuwesteyn, centrumplan
Huygenskwartier, bouwplannen Park Vronesteyn.

Samenwerking:
Evenals in voorgaande jaren onderhouden wij contact met o.a. de Vereniging
Houdt Vlietrand Groen, Stichting Mooi Voorburg, de wijkverenigingen Voorburg
West, Leidschendam Oud Zuid, Park Leeuwenbergh en Tuinenpark De Groene
Zoom.
Een nieuwe relatie is de recent opgerichte Platform Lokale Democratie die willen
een bijdrage te leveren aan een positieve betrokkenheid van de inwoners bij de
gemeente.
We nemen deel aan het programma ‘Bewoners meten zelf de
luchtkwaliteit’/Citizen Science Project.

Bestuur en Vereniging
Ledenwerving: Waar het om belangen gaat verbetert onze positie met meer
leden. Tijdens Open Monumentendag in september, waren we aanwezig in het
Huygenskwartier voor gesprekken met de bewoners en om nieuwe leden te
werven. Hiervoor zijn een banner en folders ontwikkeld.
Bestuursvergaderingen: Elke vierde woensdag van de maand vindt de
bestuursvergadering plaats, waarbij ook de wijkcontactpersonen zijn
uitgenodigd. Hierdoor blijven het bestuur en contactpersonen zo goed mogelijk
geïnformeerd over wat er in de diverse wijken van Oud Voorburg afspeelt.
Website: De website maken we beter toegankelijk en actueler.

Wijkkrant: In 2018 zijn er twee wijkkranten in kleur uitgekomen. De reacties
waren zeer positief en na het verschijnen meldden zich nieuwe leden.
Algemene Ledenvergadering op 25 april 2018 werd afscheid genomen van
bestuurslid Codrin Popescu en werd nieuw bestuurslid Wilma Romeijn welkom
geheten. Zij was al redacteur van het wijkblad maar is nu ook tot het bestuur
toegetreden.

