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Brief burgemeester Leendert de Lange aan de gemeenteraad van 

Wassenaar 

      Wassenaar, vrijdag 3 april 2020 

 

Onderwerp: update maatregelen Coronavirus Wassenaar 

Geachte raads- en commissieleden,  

Hierbij een laatste update over de ontwikkelingen rondom Corona die betrekking hebben op onze 

mooie gemeente. 

Overlijden van twee functionarissen door corona 

Afgelopen donderdag hebben we als burgemeesters uit de Haaglandenregio in het Regionaal 

Beleidsteam (RBT) stilgestaan bij twee recente slachtoffers van het Coronavirus. Het gaat hier om 

een politieman van het korps Haaglanden en om onze bestuurlijke collega wethouder Hans Horlings 

van de gemeente Midden-Delfland die slechts 58 jaar is geworden. Hans was een zeer aimabele 

collega die ik al jaren kende als wethouder in Voorschoten en het bericht van zijn dood komt dan 

ook hard aan. Hun overlijden onderstrepen maar eens te meer de noodzaak van de genomen 

maatregelen. 

Noodverordening in Haaglanden is verder aangescherpt 

Om het algemene uitgangspunt: blijf thuis, verder te ondersteunen is de noodverordening 

aangescherpt om recreatief en toeristisch verkeer te voorkomen. Ten aanzien van het gebruik van 

strand- en vakantiehuisjes voor recreatie en kortdurende verhuur aan toeristen is besloten dit voor 

de duur van de beperkende maatregelen niet toe te staan in onze regio. Tevens is besloten een 

verbod op te nemen om sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet, was- en 

douchevoorzieningen) zowel op of bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te 

houden. In de bijlage van deze brief vindt u de aangescherpte noodverordening van 2 april 2020. 

Parkeerplaatsen auto’s bij parken, strand en duinen dit weekend in Wassenaar gesloten 

De maatregelen om de strandparkeerplaatsen voor automobilisten te sluiten heeft afgelopen 

weekend goed gewerkt. Het was rustig op de Wassenaarse Slag en in de duinen. Maar we moeten 

waakzaam blijven. Helaas zijn er enkele mensen die zich moedwillig en onverantwoordelijk 

gedragen  en het handhaven hierop heeft dan ook een hoge prioriteit. Ook dit weekeinde gelden 

dezelfde parkeerrestricties voor het strand. De paviljoens zijn dicht en naast de 

strandparkeerplaatsen zijn ook de parkeerplaatsen bij Meijendel en het Koninklijk landgoed De 
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Horsten niet meer toegankelijk voor automobilisten. Wandelen en fietsen is weliswaar 

toegestaan maar ook nu geldt: blijf thuis. 

Kom niet naar de duinen 

Ik heb goed contact met de directie van Dunea. En ook Dunea roept recreanten op om zo veel 

mogelijk thuis te blijven en niet naar de duinen te komen. De Tapuit, het 

pannenkoekenrestaurant zijn verder gesloten. Excursies zijn eveneens afgelast.  

Gezamenlijke fotoboodschap van de raad 

aan de Wassenaarse samenleving 

Van de griffie begrijp ik dat u als gemeenteraad 

werkt aan een gezamenlijk boodschap voor onze 

inwoners en hen een hart onder de riem wil 

steken. Dat kan ik alleen maar ondersteunen en 

toejuichen. Ik hoop dan ook dat ik uw digitale 

gezichten terug zie in de Wassenaarse krant van 

komende week. 

Mooi weer en Pasen zijn een uitdaging voor 

ons allen maar blijf thuis! 

De boodschap blijft, ook bij mooi weer, blijf 

thuis. En ik nodig u van harte uit om dit 

voorbeeld te volgen en dit te delen aan uw 

volgers via uw social media. We hebben nog een 

aantal weken met elkaar te gaan en 

voorbeeldgedrag stimuleert anderen weer.  

Gemeentebestuur Wassenaar bedankt met bloemen 

Om Wassenaarders op een bescheiden manier toch te laten weten dat we als gemeentebestuur veel 

waardering hebben voor hun inzet tegen het coronavirus is er een start gemaakt om mensen die 

actief bijdragen te bedanken. Zo zijn alle Wassenaarse huisartsen met hun ondersteuning verrast op 

een mooi bloemstuk en een brief namens het gemeentebestuur. Vandaag zijn de verpleeghuizen en 

de apothekers in het zonnetje gezet. De bloemstukken worden telkens bij verschillende Wassenaarse 

winkels gekocht. Want weet: wees loyaal en koop lokaal. 

Let goed op uzelf en anderen,  

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester Leendert de Lange 


