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Geachte Raad, 

Het leven is een beetje kaal geworden en veel mensen hebben het zwaarder. De feestdagen zijn 
anders dan andere jaren. Gelukkig zijn er talloze voorbeelden van inwoners en organisaties die 
initiatieven en hulpacties opzetten. U heeft er al verschillende voorbij zien komen in bijvoorbeeld 

de Wassenaarse Krant, op social media en bij de Wassenaarse vrijwilligersprijzen. Tijdens de 
gesprekken die het college digitaal voert met de verschillende maatschappelijke initiatieven, 
verenigingen, sportclubs, ondernemers en kerken kwamen hier talloze concrete voorbeelden bij. 
Denk aan miniconcerten, het Dickensfestival dat dit jaar volledig digitaal plaats vindt of de actie om 
alle verzorgingshuizen te voorzien van een versierde kerstboom. Kortom: in Wassenaar hebben we 
aandacht voor elkaar.  

Maximale inspanning voor vormgeven anderhalvemetersamenleving 
In motie 126 (d.d. 27 oktober 2020) heeft u het college opgeroepen “Zich maximaal in te spannen 
voor zo goed mogelijk vormgeven van de ‘anderhalvemetersamenleving’. Wij hebben hier op 
verschillende manieren invulling aangegeven. Bijvoorbeeld met verschillende economische 

maatregelen en de hiervoor genoemde digitale gesprekken. Het college is echter van mening dat, 

gelet op uw oproep en de vele initiatieven die er zijn, het goed is als we nog een stap verder gaan. 
Daarom zijn we bezig om een pagina op de gemeentelijke website in te richten waarop de 
verschillende initiatieven zich kunnen presenteren. Op deze manier krijgen de initiatieven een 
podium, delen we de positiviteit met inwoners en kunnen samenwerkingsverbanden en 
kruisbestuivingen ontstaan. Zo laten we zien wat er mogelijk is binnen de maatregelen en 
vergroten we de invulling van de anderhalvemetersamenleving.  

Vanaf 9 december bundelen we de initiatieven op 
www.wassenaar.nl/aandachtvoorelkaar 
Op 9 december gaat de nieuwe website en dus ook de pagina 
www.wassenaar.nl/aandachtvoorelkaar live. Hierop komen de initiatieven te staan en vinden 
inwoners hoe ze hun eigen initiatief aan kunnen melden. De pagina is nooit ‘af’, er kunnen steeds 

nieuwe initiatieven aan toegevoegd worden.  

Aandacht voor elkaar is een landelijke campagne en een initiatief van de Rijksoverheid. Het Rijk 
heeft onder andere gemeenten opgeroepen om met eigen lokale ideeën aan te sluiten op deze 

landelijke campagne. Op www.aandachtvoorelkaar.nl leest u hier meer over. 

Wordt ambassadeur voor Aandacht voor elkaar in Wassenaar 
De mate waarin dit podium bijdraagt aan uw oproep de anderhalvemetersamenleving vorm te 
geven, hangt af van de bekendheid van het podium. Daarom zullen we op social media, in de 
Wassenaarse Krant en binnen de organisatie zorgen voor bekendheid. Ook onderzoeken we andere 
mogelijkheden zoals posters. We roepen u op om ambassadeur te zijn en vanaf 9 december te 

zorgen dat inwoners en organisaties hun initiatieven aanmelden en dat iedereen de website kent. 
Zo laten we zien dat we in Wassenaar aandacht voor elkaar hebben. 

http://www.wassenaar.nl/aandachtvoorelkaar
http://www.wassenaar.nl/aandachtvoorelkaar
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Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 
 
 
 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


