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Brief burgemeester Leendert de Lange aan de gemeenteraad van 

Wassenaar 

      Wassenaar, vrijdag 27 januari 2010 

 

Onderwerp: Nieuwe Noodverordening in Regio Haaglanden van kracht 

Geachte leden van de raad, 

Hierbij informeer ik u over de aanscherping van maatregelen binnen de Veiligheidsregio Haaglanden; 

op donderdag 26 maart 2020 is een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze verordening zijn 

de maatregelen verwerkt die het kabinet afgelopen maandag aankondigde om de gevolgen van het 

coronavirus te beperken. Op basis van deze noodverordening kunnen de aanwijzingen van het 

kabinet worden gehandhaafd. Ik verwijs hiervoor verder naar de bijlagen. 

Mijn algemene beeld is dat het overgrote deel van de Wassenaarders zich houdt aan de regels. Daar 

ben ik blij om. Toch is het belangrijk om te blijven communiceren en elkaar te motiveren niet in 

dezelfde valkuil te stappen namelijk met mooi weer massaal naar de bossen, duinen of strand te 

gaan. 

Om drukte te voorkomen op het strand zoals vorige week heb ik daarom vandaag besloten dat de 

toegang tot de Wassenaarse Slag verboden is voor auto’s. Dit geldt vanaf vrijdagavond 27 maart 

21.00 uur tot en met maandagochtend 30 maart 2020. Fietsen en wandelen is toegestaan, maar 

uiteraard geldt voor iedereen: blijf zoveel mogelijk thuis en houdt afstand van minstens anderhalf 

meter tot elkaar in de buitenruimte. 

De Wassenaarse dinsdagmarkt blijft gewoon open. De kramen staan verder van elkaar en de 

anderhalf meter maatregelen die de markmeester in samenspraak met de marktkooplui heeft 

ingesteld lijken afdoende te zijn. We blijven het monitoren. 

Ik sta in goed contact met onze Wassenaarse gemeentelijke ambtelijke crisisstaf. Samen met de 

politie, BOA’s, Duinwachters en Boswachters organiseren we handhavingscapaciteit om zo met elkaar 

voor goed toezicht te zorgen. 

Volgende week zal via social media actief campagne worden gevoerd met als doelgroep: jeugd en 

jongeren. En ouders hebben bij het goed uitvoeren van de regels ook een belangrijke rol te vervullen: 

anderhalf meter afstand wanneer je buiten bent en vermijd groepen. Overlastgevers kunnen worden 

beboet, mochten mensen niet meewerken. 
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Naast social media zijn er afspraken gemaakt met de Wassenaarse krant als belangrijk 

communicatiemiddel naar onze inwoners, ondernemers en verenigingen. De krant zal in de komende 

weken structureel aandacht besteden aan drie thema’s namelijk: lokale economie, welzijn en hoe 

vergaat het de mensen in het dorp. Hierbij gaat nadrukkelijk ook aandacht komen voor hoe de leden 

van de gemeenteraad deze voor iedereen lastige tijden beleven.  

In het kader van ontmoeten hoop ik u in samenspraak met de griffie allen vaker - digitaal - te zien 

en spreken.  

Woensdag a.s. stuurt het college weer een informatiebrief waarin besluiten en de actualiteit rondom 

de bestrijding van het coronavirus in Wassenaar wordt toegelicht. 

Let goed op uzelf en anderen, want Wassenaar zijn wij samen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester Leendert de Lange 

 

 


