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“Wij werken met elkaar aan een veilig, groen en internationaal 
dorp, dat in beweging is, waarbij we bouwen aan een solide basis, 

die duurzaam en toekomstbestendig is, waar we denken in 
mogelijkheden en waar iedereen meedoet.”

Doorkijk
naar de toekomst
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Veilig, groen en 
internationaal dorp

We werken aan een veilig en groen dorp, we bieden 
onze internationals ‘a home away from home’ met 
goede voorzieningen en onze partners in de regio 
weten waar we staan en hoe we elkaar kunnen 
versterken.

Een dorp in beweging

We werken aan een fietsverkeersveiliger en goed 
bereikbaar dorp met een bloeiende economie, we 
maken van het dorp, de duinen en het strand een 
prachtige plek voor inwoners en bezoekers om te 
recreëren en te verblijven en schone lucht en 
kwaliteit van wonen en leven staan voorop.

• We werken toe naar meer open besluitvorming, 
 waarin alle belanghebbenden betrokken worden 
 in hun eigen rol.
• Wassenaar biedt de regio een open groene ruim
 te, hoog leef- en woonkwaliteit en een aantrek-
 kelijk vestigingsklimaat.
• De internationale gemeenschap moet, net als 
 alle Wassenaarders, betrokken worden. 
 Zij stimuleren de lokale economie en brengen 
 reuring, vernieuwing en verjonging.

• Wassenaar is goed bereikbaar en blijvend in 
 beweging en benut de centrale ligging van 
 de Randstad.
• Wassenaar biedt inwoners, omwonenden en 
 bezoekers hoogwaardig groen, veelzijdige 
 recreatie en voorzieningen.
• Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de 
 lucht- en leefkwaliteit.
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Iedereen doet mee!

Wassenaar zijn we samen: vanuit de buurt 
zorgen we voor elkaar en voor onze omgeving, 
onze inwoners zijn zelfredzaam en waar nodig 
helpen we elkaar met een steun in de rug en 
cultuur, sport en beweging zijn belangrijk voor 
een vitale en gezonde bevolking.

Duurzaam en toekomstbestendig

Samen met elkaar werken we aan de verminde-
ring van de CO2-uitstoot en dragen we bij aan het 
landelijk klimaatakkoord, we verzamelen ons afval 
op een duurzame en  efficiënte wijze, het groen en 
de grote biodiversiteit is een unieke kwaliteit binnen 
de regio die we willen behouden en de inzet van 
inwoners draagt eraan bij dat huidige én toekom-
stige generaties hier goed kunnen wonen werken en 
recreëren zonder de omgeving te belasten.

• Iedereen is actief en draagt bij aan Wassenaar.
• Altijd wordt afgevraagd of er in het beleid of in 
 de plannen iets is dat een beperking zou kunnen 
 opwerpen voor een groep inwoners. Deze aan
 dacht wordt ook gevraagd voor de reeds 
 bestaande (maatwerk-)voorzieningen.
• Inwoners denken na over hoe zij zelf iets 
 teruggeven waardoor iedereen mee kan doen, 
 voor de samenleving en voor je omgeving. 
 Vrijwilligerswerk is leuk!

• Wassenaar is een gemeente die toekomst-
 bestendig handelt, zodat ook toekomstige 
 inwoners en bezoekers hier aangenaam kunnen 
 leven en verblijven.  Kernwoorden hierbij zijn 
 inclusie, participatie en duurzaamheid.
• Duurzaam en toekomstgericht komt tot uiting in 
 de integrale benadering van de aanpak en 
 communicatie voor klimaat, afval, biodiversiteit 
 en circulaire economie.
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Bouwen aan een solide basis

We zorgen voor een degelijk gemeentelijk 
huishoudboek gericht op toekomstige taken, 
het gemeentelijk bezit is dienstbaar aan de 
maatschappelijke opgaven en  goede 
dienstverlening is ons uitgangspunt.

Denken in mogelijkheden

Er komt een cultuurslag die in lijn is met de 
Omgevingswet waarmee échte participatie vorm 
kan krijgen, we gaan passend bouwen en voegen 
woningen toe - conform de woonvisie - voor jonge-
ren, gezinnen en ouderen en we dragen zorg voor 
onze monumenten, zoals raadhuis De Paauw.

• Wassenaar beschikt over kwalitatief 
 hoogwaardige voorzieningen.
• De gemeentelijke vastgoedportefeuille is 
 teruggebracht tot de kern.
• Wassenaar is, in een omgeving van steeds 
 schaarsere middelen, financieel goed voorbereid 
 op de toekomst en is financieel transparant.
• De gemeente Wassenaar is een dienstverlenende 
 en servicegerichte organisatie.

• Planvorming geschiedt met of vanuit de samen-
 leving, de gemeente denkt mee en adviseert. 
 “Leren door te proberen” regelmatig toegepast.
• Woonkwaliteit wordt geboden aan alle leeftijden.
• We realiseren met respect voor wat van waarde 
 is, maar maken ook transformatie en aanpassing 
 mogelijk.
• Gemeentelijke monumenten zijn goed 
 onderhouden.


