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Beste lezer,

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. 

De afgelopen twee jaar hebben we - met het college, 
de raad, de ambtelijke organisatie en alle samenwer-
kingspartners in Wassenaar - hard gewerkt om deze 
ambitie waar te maken. In dit magazine ‘Wassenaar 
op weg naar 2030’ blikken we samen met de bewoners 
en betrokkenen uit Wassenaar terug op de afgelopen 
twee jaar; waar heeft de gemeente zich mee bezig 
gehouden, met wie hebben we daarin samengewerkt, 
wat waren de resultaten en wat staat er voor de 
komende jaren op de planning? Dit doen we om 
proactief het dialoog aan te gaan met onze inwoners 
en partners over thema’s waar we aan werken. 

Om antwoord te geven op deze vragen hebben we 
infographics (ook wel beeldende verhalen) en video’s 
gemaakt over diverse thema’s: verkeer, het centrum, 
cultuur, sport en nog veel meer. In de video’s, die u 
kunt vinden op website van de gemeente, vertellen 
samenwerkingspartners over hun inzet voor Wassenaar 
en hoe de samenwerking met de gemeente verloopt. 
De infographics en interviews uit dit magazine geven 
u hierover nog meer achtergrondinformatie. 
Ook komen politieke partijen uit de gemeenteraad 
aan het woord en vertellen u over hoe zij de 
afgelopen jaren hebben beleefd.

Daarnaast informeren wij u over onze organisatie. 
Wassenaar krijgt weer een eigen ambtelijke organisatie. 
Dat is een fl inke verbouwing. Dat doen we dan ook 
zorgvuldig en stap voor stap. Het is de kunst om dit 
zo te laten verlopen dat de inwoners van ons dorp 
daar zo min mogelijk van merken in de dagelijkse 
dienstverlening; de winkel blijft open.

De inwoners staan centraal bij het inrichten van de 
organisatie. Om te zorgen voor kwaliteit voor Wassen-
aarders, gaan we allianties aan met andere overheden, 
het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en 
natuurlijk met onze inwoners zelf. Dit houdt in dat we 
alles zelf doen wat we professioneel zelf kunnen doen. 
Maar als er taken zijn die we beter samen kunnen 
doen, dan gaan we allianties aan.

Samen met inwoners en andere organisaties werkt 
Wassenaar aan de maatschappelijke opgaven die 
spelen in het dorp én in de regio. Zo komen we 
met elkaar tot de mooiste resultaten.   

Heeft u na het lezen van dit magazine nog vragen, 
opmerkingen of suggesties dan horen wij dat 
natuurlijk graag. 

Op de website www.wassenaar.nl/midtermreview 
kunt u uw reactie achterlaten. Met uw hulp maken 
we Wassenaar nog een stukje mooier en dat voor 
iedereen!

Burgemeester Leendert de Lange 

VOORWOORD

In opdracht van de gemeente Wassenaar
Midterm Review
Publicatie november 2020
Meer informatie via www.wassenaar.nl
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Kees 
Wassenaar
WETHOUDER

Portefeuillehouder Wonen, Ruimtelijke 
Ordening, Cultureel Erfgoed
Partij: VVD
Wethouder sinds 2 juli 2018

Leeftijd  65

Geboorteplaats  Warmond

Opleiding Bestuursacademie 

 Ruimte en Milieu

Vorige (/tweede) baan  Wethouder 

 gemeente Leiderdorp

Samenstelling familie Getrouwd, 

 twee kinderen, 

 3 kleinkinderen

Favoriete Netfl ix-serie Fauda

Grote voorbeeld Geen, ik pik van 

 iedereen wat mee

Wat doet u ter  Wandelen en fi etsen 

ontspanning door de duinen met 

 vrienden

Grootse ergernis Gemakzucht 

Favoriete app Twitter

Wassenaar in drie  Groen, monumentaal 

woorden en betrokken

Mooiste plekje in  Het Plein

Wassenaar

Wat Wassenaar zo  Het rustieke karakter

mooi maakt

Waarom bent u  Vanuit mijn positie

wethouder geworden en vanuit verwondering 

 en ergernis me druk 

 maken over dingen en

 denken dat kan beter

4

MARTIJN L’AMI
(Boerderij Johanneshoeve)

Om de open structuur en het karakter te 

bewaren is juist het polderlandschap 

karakteristiek en zeer waardevol, waar wij 

als agrariërs graag goed voor willen zorgen 

de komende decennia.

Eigenlijk het enige stukje polder landschap 

waar nog graslanderijen zijn en waar koeien 

lopen. Waarbij we met z’n allen waarderen 

dat er nog ‘lucht’ zit hier in de metropool regio 

en in de randstad.

De Paauw is al bijna 100 jaar in gebruik als 

gemeentehuis.

De gemeente Wassenaar is rijk aan 

monumenten, waar veel erfgoed wordt 

behouden.

Inleiding
We dragen zorg voor onze monumenten, 
zoals raadhuis de Paauw en we behouden en 
versterken de Groene zone in onze gemeen-
te. We gaan passend bouwen en voegen 
woningen toe - conform de woonvisie - voor 
jongeren, gezinnen en ouderen. 

DENKEN IN 
MOGELIJKHEDEN

DE PAAUW DE GROENE ZONE

DOMINIQUE VERMEULEN
(Restauratiearchitect Wevers & 
van Luipen)

Als raadhuis neemt de Paauw een 

belangrijke plek in binnen de gemeente 

en de gemeenschap.

Een paar jaar terug begonnen de werkzaam-

heden als groot onderhoud. Mede door het 

kleuronderzoek dat is uitgevoerd is de scope 

daarna gewijzigd naar een restauratie van 

de buitenzijde.

LEO DUBBELAAR
(Secretaris Cuypersgenootschap)

FRED LANSBERGEN
(Gemeente Wassenaar)

De Groene zone is een fantastisch gebied 

dat we graag willen behouden. We kijken 

hoe we een ecologische verbinding kunnen 

maken tussen de duinen en het groene hart.

Daarnaast kijken we of we een toeristisch 

medegebruik in het gebied kunnen facilite-

ren. Daarbij denken we aan fi etspaden en/

of wandelpaden door het gebied heen.



76

Scan de 
QR-code 
voor meer
informatie

Versterken
cultuurhistorishe

ondergrond
Romeinen

Oude boerderijen
tankgracht WOII

Groene zone
(Gemeente Wassenaar)

Gemeente Wassenaar Gemeente Katwijk

€560.000
provinciale 

subsidie

Maximaal 5.600
nieuwe woningen

Testlocatie
onbemande
drones

DENKEN IN MOGELIJKHEDEN

GROENE ZONE
VALKENBURG

Recreatief
medegebruik

Versterken 
cultuur-
historische 
ondergrond

Tankgracht 
WOII

Sporen
Romeinse
tijd

Samenwerking agrariërs in groene zone

Behouden
agrarische 
functie

KAPPER

CAFÉ

RESTAURANT

MODEWARENHUIS

BIBLIOTHEEK

TIP
Open

op 1 juli

Ecologische

verbinding

Ecologische

verbinding

GEMEENTEKANTOOR

SPORTHAL

WARENAR

Van natuurbos naar 
(openbaar) park

Kleuren 
buitenzijde terug 
naar oorspronkelijke 
situatie: zandkleuren

Beelden worden 
gerestaureerd,  
o.a. de Pauwen 
en de vergulde 
ornamenten

DENKEN IN MOGELIJKHEDEN

DE PAAUW

Behoud eigendom gemeente 
als bestuurscentrum

Restauratie hoogtijdagen 
Prins ‘Frederik’ 19e eeuw

Nieuwe
bestrating

voor de Paauw

WONINGBOUWPROGRAMMA

60

23

2018 2019

Sociale huurwoningen 
die zijn toegewezen aan 

bewoners van Wassenaar 

Nieuwe
woningen

Fase 1 
is gerealiseerd: 

kleinschalig 
groepswonen 
voor ouderen
Ridderlaan/
Poortlaan

Restauratie 
De Paauw binnen

Ridderlaan/Poortlaan: 
fase 2, 93 appartementen 

(sociale huur, koop-
woningen en middel 

dure woningen)

TOEKOMST

Start
historisch
onderzoek
binnenkant
de Paauw

Start
onderzoek

naar volwaardig 
bestuurs-
centrum

Stompwijckstraat:
 86 nieuwe sociale 

huurappartementen 
van 70m2 plus 

67%
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Caroline 
Klaver-Bouman
WETHOUDER

Portefeuillehouder Economische Ontwikkeling, 
Verkeer en Vervoer
Partij: VVD
Wethouder sinds 2 juli 2018

8

Inleiding
We werken aan veiliger fi etsverkeer 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. Schone lucht en kwaliteit 
van wonen en leven staat voorop.

EEN DORP IN 
BEWEGING

CENTRUM MOBILITEIT 
EN VERKEER

TINY VAN DER FELTZ
(Programmaleider Beeldkwaliteits-
plan centrum Wassenaar)

De belangrijkste kernwaarden van het 

beeldkwaliteitsplan zijn stijlvol, authentiek 

en persoonlijk.

 Het gevelfonds is in het leven geroepen, 

omdat er in Wassenaar veel mooie en 

authentieke pandjes zijn. Daarom kijken 

we zowel naar het herstellen van het 

gebouw als het plaatsen van transparante 

luifels, waardoor het pand weer in volle 

glorie naar voren komt.

FREDERIQUE 
DIEPSTRATEN
(Centrummanager)

PETER ROMER
(Ondernemend Wassenaar)

Essentieel voor een dorp is dat klanten 

bij winkels kunnen komen en dat onder - 

nemers bij hun klanten kunnen komen.

Het verkeersonderzoek kan dienen om het 

sluipverkeer in het dorp terug te dringen. 

Er komen camera’s te hangen bij alle in- 

en uitgangen van het dorp en dan wordt er 

gekeken hoeveel auto’s het dorp inkomen 

en direct weer uitgaan.

De gemeente is de afgelopen jaren als 

partner steeds meer in beeld gekomen. 

Dit blijkt onder andere uit het Toeristisch 

Informatiepunt, het Beeldkwaliteitsplan 

en het Horeca-ontwikkelperspectief.

In het Horeca-ontwikkelperspectief 

is nagedacht over de status van de 

horeca. Het is natuurlijk voor de horeca-

ondernemers van belang dat ze hun 

1,5 meter kunnen waarborgen, dus ze 

hebben tijdelijke terrasver ruiming 

toegestaan.

KAPPER

CAFÉ

RESTAURANT

MODEWARENHUI S

BIBLIO THEEK

TIP

Leeftijd  56

Geboorteplaats  Groningen

Opleiding Nyenrode Business 

 Universiteit, Business / 

 George Washington

 University, MBA / Kings’s

 College London, 

 Geschiedenis / Erasmus 

 Universiteit, docent 

 economie

Vorige (/tweede) baan  Docent economie 

 Luzac College

Samenstelling familie Getrouwd, 3 kinderen

Favoriete Netfl ix-serie The Crown

Grote voorbeeld Obama

Wat doet u ter  Naar het strand, 

ontspanning golven, tennissen 

Grootse ergernis Kuddegedrag  

Favoriete app Nu.nl

Wassenaar in drie  Mooi, groen, 

woorden conservatief 

Mooiste plekje in  Het Plein

Wassenaar

Wat Wassenaar zo  De bomen en de ruimte

mooi maakt

Waarom bent u Het was een beetje een

wethouder geworden zooitje en ik dacht dat   

 kan ik wel beter
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Max 
€10.000 
voor het 

restaureren van 
de gevel

Nieuwe
openbare toiletten

in samenwerking
met ondernemers

EEN DORP IN BEWEGING

CENTRUM

10 
gouden
regels

Nieuw Toeristisch 
Informatie Punt:

Samenwerking met
bibliotheek Wassenaar, 
Voorschoten Marketing 

en de gemeente

INRICHTINGS
PLAN

Partnerschap
met ondernemers

De gemeente is 
zichtbaarder en er is 
structureel overleg

Coulante houding
i.v.m. Corona

Mogelijk gemaak door meer 
capaciteit voor accountmanagers 

van economische zaken

2x5x

KAPPER

CAFÉ

RESTAURANT

MODEWARENHUIS

BIBLIOTHEEK

TIP
Open

op 1 juli

Participatietraject met
belanghebbenden

Gevelfonds
€

€

BEELDKWALITEITS
PLAN

Scan de 
QR-code 
voor meer
informatie

Educatie
fietsveiligheid

Verbeteren
uitstraling strandopgang in

samenwerking met strandpaviljoenhouders
door o.a. aantrekkelijke afvalbakken

en nieuwe inrichting rotonde

EEN DORP IN BEWEGING

VERKEER / MOBILITEIT

Nieuwe post van 
de Wassenaarse 
Reddingsbrigade 

Verkeers-
onderzoek naar
verkeersaanbod
en draagkracht

wegennet

S C H O O L

Johan de Wittstraat

Starrenburglaan

Klankbordgroep Verkeer

Keer
verkeer

Vrienden
van 

Wassenaar Onder-
nemers

Hulp-
diensten

Plan 
Renbaan Duindigt

omarmt 

Gezamenlijke 
regiocampagne 

Stad + Kust

WRB

Fietsers-
bond

42

Busverbinding (lijn 42)

Wassenaar - Voorschoten

Onderhoudsplan 
wegen is verbeterd

Strand 
Wassenaar heeft 
internationaal 
keurmerk schoon 
en veilig’

Uitvoeringsagenda 
duingebied i.s.m. 

Nationaalpark Hollandse 
Duinen

TOEKOMST

Opstellen 
fietsveiligheids-

plan

Themaweek-
en campagne

verkeersveilig-
heid

STAPPENPLAN
• Kansen verbinden van 
 ecologische structuren en 
 versterken recreatie 
• Faciliteren van  kennis-  en 
 onderzoekcentra in Leiden 
 en Delft
• Onderzoek naar de A44/N44 
 in opdracht van de MRDH

Een volgende stap is het bepalen 
van denkrichtingen aan de hand 
van vier scenario’s

Toekomstperspectief
N44/A44
integrale gebiedsvisie voor 
groenere weg door Wassenaar

Kernwaarden:
Persoonlijk, 

stijlvol,
authentiek

A44/N44

23 nieuwe 
laadpalen
gerealiseerd

(WRB)

Bredere
fietspaden en
betere mar-

keringen
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Hubert 
Schokker
WETHOUDER

Portefeuillehouder Financiën, Dienstverlening 
en Sporthal
Partij: CDA
Wethouder sinds 2 juli 2018

Leeftijd  42

Geboorteplaats  Den Haag, 

 opgegroeid in Wassenaar

Opleiding VU Amsterdam, 

 economie en fi losofi e - 

 Universiteit Leiden, 

 kunstgeschiedenis

Vorige (/tweede) baan  Adviseur Toezicht 

 Nederlandse Vereniging

 van banken

Samenstelling familie Getrouwd, twee kinderen 

 (2 en 3 jaar)

Favoriete vakantieland Italië

Grote voorbeeld  Helmut Schmidt

Wat doet u ter ontspanning Wandelen, lezen, tennis, 

 zwemmen en familie

Grootse ergernis Als dingen langer duren 

 dan noodzakelijk

Favoriete app Funda

Wassenaar in drie woorden Groen, schilderachtig, 

 vrolijk

Mooiste plekje in Wassenaar Park De Paauw

Wat Wassenaar zo Ligging, inwoners, 

mooi maakt groene omgeving 

Waarom wethouder  Om dingen te realiseren

geworden en een bijdrage te 

 leveren aan de 

 zelfstandigheid van 

 Wassenaar. 

12

Inleiding
We zorgen voor een degelijk gemeentelijk 
huishoudboek gericht op toekomstige taken, 
het gemeentelijk bezit is dienstbaar aan de 
maatschap pelijke opgaven en goede dienst-
verlening is ons uitgangspunt. In nauwe 
samenwerking met de sportverenigingen 
werken we aan een nieuwe multifunctionele 
sporthal.

BOUWEN AAN 
EEN SOLIDE 
BASIS

SPORTHAL DIENST-
VERLENING

JORDY AARTS
(Architect sporthal, LIAG Architecten)

We zijn afgelopen maanden druk geweest 

met het voeren van gesprekken met alle 

gebruikers van de sporthal, om te kijken 

wat hun behoeften zijn en hoe we die 

kunnen combineren.

MILDO MEIJER
(Voorzitter De Kieviten)

JOHN SPRING IN ’T VELD
(B.C. Wassenaar)

HESTER VAN LEEUWEN
(Gemeente Wassenaar)

We zien een nieuwe maatschappelijke 

ontwikkeling waarbij sportcomplexen 

buurthuizen van de toekomst worden 

genoemd. Daarom is het denk ik heel 

belangrijk om 1 groot sportcomplex 

te krijgen waar alle Wassenaarders zich 

welkom voelen.

Een mooie, veilige sportomgeving die 

aangepast is aan de tijd en zo energie-

neutraal mogelijk is.

Een jaar geleden hebben we verschillende 

inwoners van Wassenaar en Voorschoten 

gesproken over hun ervaringen met het 

doen van meldingen in de openbare ruimte. 

Een van de verbeterpunten was het doen 

van de melding zelf en daar hebben we nu 

echt een verbeterslag in gemaakt.

De gemeente faciliteert graag haar 

diplomaten- en expatgemeenschap. Zo 

zal de Burgerpeiling dit jaar voor het eerst 

in het Engels beschikbaar zijn, als eerste 

gemeente van Nederland.

GEMEENTE KANTOOR

SPORTH AL
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BOUWEN AAN EEN SOLIDE BASIS

NIEUWE 
MULTIFUNCTIONELE 

SPORTHAL

BOUWEN AAN EEN SOLIDE BASIS

DIENSTVERLENING

SPORTHAL

Vrije
inloop
tussen

10.00 en
12.00

GEMEENTEKANTOOR

Jaarlijkse 
burgerpeiling

De
gemeentefinanciën
worden inzichtelijk

en duidelijk op
de website

getoond

TOEKOMST

Sportverenigingen 
werken 
constructief
samen

Voorlopig
ontwerp /
Definitief
ontwerp

CERTIFICAAT

Programma
van eisen

Schets-
ontwerp

Oplevering
eind 2021

Gemeente app
vernieuwd

Meldingen

openbare 

ruimte

Momen-
teel is deze 
service er 
niet i.v.m.

Avalex haalt niet alleen 
het afval op in Wassenaar, 
maar ook bij andere 
gemeenten. Van alle 
gemeenten had Wassenaar 
de hoogste tevredenheid: 7,3

 BENG+ 

Klanttevredenheid Avalex

7

2019

6,2

2018

Klanttevredenheid Avalex

De
gemeentelijke

website wordt ook
toegankelijk voor
mensen met een 

beperking

(Bijna Energie
Neutrale 

Gebouwen)

Sloop en
bouw

Scan de 
QR-code 
voor meer
informatie
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 ERIK VAN TEEFFELEN
 (BOA gemeente Wassenaar)

Gelukkig hebben we hier nog een eigen 

politiepost. En de samen  werking gaat 

met de dag beter. We draaien zelfs 

samen acties.

De capaciteit van handhavers is gestegen 

van 3 naar 5. Dit was ook echt hard nodig. 

Tegenwoordig zijn de meldingen drie keer 

zoveel geworden.

Dit gebied trekt per jaar zo’n 1,2 miljoen 

unieke bezoekers. Die veelal komen 

genieten van de rust en het strand.

We hebben hier een enorme bio-diversiteit. 

Afgelopen jaar hebben we 7000 verschil-

lende soorten planten en dieren geteld. 

Dat is in zo’n klein gebied echt heel 

bijzonder.

Leendert de Lange
BURGEMEESTER

Portefeuillehouder Bestuur en Veiligheid
Burgemeester sinds 18 juli 2019

16

Inleiding
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.

INTERNATIONAAL
KARAKTER

VEILIGHEID GROEN
KARAKTER

GINO DAAMEN
(Duinwachter Dunea)

COURTNEY LOWE 
(Directeur American School of 
The Hague)

Wassenaar is een hele internationale plek. 

In Wassenaar voelen internationals zich 

thuis. In Wassenaar wonen zelfs de 

meeste diplomaten van Nederland.

Zowel onze internationale werk nemers als 

veel gezinnen die hun kinderen naar deze 

school sturen, zeggen vaak dat wanneer 

ze zich gaan registreren bij de gemeente, 

ze zo goed geholpen worden en zo welkom 

worden geheten.

Leeftijd  47

Geboorteplaats Wassenaar

Opleiding Thorbecke Academie, 

 de Nederlandse 

 academie voor 

 overheidsmanagement 

 en Bestuurskunde aan 

 de universiteit Leiden 

Vorige (/tweede) baan  Wethouder en lid van de

 Tweede Kamer

Samenstelling familie Getrouwd met Marleen en

  onze dochter heet Sien

Favoriete vakantieland Spanje (en in België kom 

 ik ook graag)  

Grote voorbeeld  Winston Churchill

Wat doet u ter ontspanning Alles wat de maken heeft 

 met wielrennen. Lekker 

 uitwaaien op de fi ets of 

 voor de TV met de koers.

Grootse ergernis Blijven hangen in je 

 eigen gelijk en vergeten 

 om begrip te tonen voor 

 een ander

Favoriete app Wielerfl its

Wassenaar in drie woorden Bijzonder groen dorp

Mooiste plekje in Wassenaar Heb je even? 

 Maar molen de Windlust 

 voelt wel echt als thuis 

Wat Wassenaar zo Alle betrokken inwoners  

mooi maakt

Waarom burgemeester  Hoe mooi is het als je

geworden de jarenlange opgedane 

 kennis en ervaring in 

 politiek en bestuur mag 

 combineren met een 

 ambt waarin je het 

 verschil kan maken voor 

 mensen. En dat in het 

 dorp waar ik geboren 

 ben en mij sterk mee 

 verbonden voel. 

Politie Brandweer

VEILIG,
GROEN EN 
INTERNATIONAAL 
DORP
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VEILIG, GROEN EN INTERNATIONAAL DORP

VEILIG
VEILIG, GROEN EN INTERNATIONAAL DORP

INTERNATIONAAL
VEILIG, GROEN EN INTERNATIONAAL DORP

GROEN

De duinen tussen Wassenaar 
en Noordwijk trekken jaarlijks 
meer dan 1,2 miljoen unieke 

bezoekers 

Wij zijn een gastvrije gemeente voor de
diplomaten- en expatgemeenschap

1 op de 5
inwoners is

international

Bewoners

Het nieuwe 
evenementenbeleid 

wordt in 2020 
ter besluitvorming

 aan de Raad
voorgelegd

Inzetten op
gezamenlijke
woningbraak-

preventie 

Gemeente

Particuliere
beveiligers

Grootste
biodiversiteit 
van Nederland

7000
verschillende
diersoorten

Rijnland Lyceum

Scan de 
QR-code 

voor meer
informatie 3 internationale scholen

USA

Gemiddeld 
400 nieuwe

internationale 
inschrijvingen

per jaar

1.300
diplo-
maten

3.700 
expats 

Internationale
inwoners

Wassenaar heeft een
eigen brandweer- en

politiepost

Politie

TOEKOMST

Politie

Indonesia
Gemeentelijke

website toegankelijk
voor Engelstalige 

bezoekers

4244

Unieke bezoekers  

Engelse pagina’s 

op wassenaar.nl

1 juni 

Brandweer

Ondermijning
op de agenda

>40 residenties
1en       ambassade

Met communicatie, 
aanpassingen in 
de openbare ruimte 
en handhaving 
gezorgd voor zoveel
mogelijk veilige door-
gang dagelijks levenCorona

Capaciteit
gemeentelijke

handhavers van
3 naar 5
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Inge 
Zweerts de Jong
WETHOUDER

Portefeuillehouder Participatie, Jeugd en 
Sport
Partij: Lokaal Wassenaar!
Wethouder sinds 2 juli 2014

Leeftijd  57

Geboorteplaats  Den Haag

Opleiding Rechten Rotterdam

Vorige (/tweede) baan  Partner ZJHT Risk and 

 insurance specialist 

Samenstelling familie Getrouwd, drie kinderen

Favoriete vakantieland Italië

Grote voorbeeld  Edith Schipper / Erica 

 Terpstra

Wat doet u ter ontspanning Naar de sportschool

Grootse ergernis Te lang praten over 

 dingen die je al drie keer 

 hebt gehoord

Favoriete app Omroep West 

Wassenaar in drie woorden Bijzonder, sociaal en 

 groen

Mooiste plekje in Wassenaar De duinen bij Meijendel

Wat Wassenaar zo Lanenstructuur, cultureel

mooi maakt erfgoed, de mensen

 en hun passie voor 

 het dorp 

Waarom wethouder  Ik wil Wassenaar graag 

geworden wat mooier maken 
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Inleiding
Wassenaar zijn we samen: vanuit de 
buurt zorgen we voor elkaar en voor onze 
omgeving. Onze inwoners zijn zelfredzaam 
en waar nodig helpen we hen met een steun 
in de rug. Cultuur, sport en beweging zijn 
belangrijk voor een vitale en gezonde 
bevolking.

IEDEREEN 
DOET MEE

RE-
INTEGRATIE

SPORT VRIJ-
WILLIGERS

ROB VAN DER BERG 
(Formateur Wassenaars 
Sportakkoord)

AD RIEM 
(Wassenaars Sportcontact)

Sportverenigingen gaan het in de 
komende 10 jaar steeds lastiger 
krijgen en komen onder druk te 
staan. Daarom komt er een 
Sportakkoord om gezamenlijk zaken 
op te pakken en het tij te kunnen 
keren.

Sporten in Wassenaar dat heeft altijd 
toekomst, maar we redden het niet 
meer met alleen voetballen op dit 
complex. Je moet breder gaan den-
ken, meerdere sporten samenvoegen 
en complexen delen. Die stappen zijn 
we aan het zetten met elkaar.

JOLANDE DE LA RAMBELJE 
(Vrijwilligerscentrale Wassenaar - 
VCW)

RUDY SLUYMERS 
(Duinrell)

Het re-integratieproject wat wij 
met de gemeente doen is best wel 
intensief. Wij hebben onze vaste 
consulent waarmee we nauw 
samenwerken. We kijken dan samen 
welke persoon het beste past.

Wij zijn heel blij met de samen-
werking met de gemeente en hopen 
op die manier veel mensen een leuke 
baan hier te kunnen aanbieden.

Wij faciliteren meer verbinding tussen 
organisaties onderling en organisaties 
met ondernemers. Zo verbinden we de 
Wassenaarders onder andere door het 
organiseren van een maatschappelijke 
beursvloer, waarbij het bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties pro-
beren matches te maken om zo 
iets voor elkaar te betekenen.

Bij de VCW werken we aan de omslag 
naar fl exvrijwilligers: mensen die 
uit maatschappelijke betrokkenheid 
incidenteel iets willen betekenen. 
Dit doen wij o.a. via WassenaarDoet, 
waarmee wij Wassenaarders verbinden 
voor zowel praktische als sociale 
onbetaalde hulp.

BUS
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Wassenaar Doet
dé website waar inwoners
elkaar kunnen vinden voor
zowel praktische als sociale

onbetaalde hulp 

IEDEREEN DOET MEE

WELZIJNSNETWERK

Gemeente en partners hebben geïnvesteerd
in een stevig welzijnsnetwerk waar mensen vanuit
de zorg, het welzijn en vrijwilligers samenwerken

Ruim 45 vrijwilligers 
en 2 parttime betaalde 
krachten zijn werkzaam 
bij VCW

Wassenaarse 
vrijwilligersdagen

Organisatie van de 
fun-workshops voor

vrijwilligers was
een groot succes

Met
medewerking

van Wassenaarse
ondernemers

In 2019 gelanceerd

Beursvloer
event
Middelen, kennis
en materiaal tussen
50 organisaties werden
uitgewisseld. Resultaat:
55 matches met een 
maatschappelijke
waarde van ruim
€ 60.000

De buurtcirkel is een netwerk van mensen
met diverse ondersteuningsvragen 

Huis-
artsen

Maat-
schappelijk

werk  Onderwijs

School-
advies-
dienst

School-
maat-

schappelijk
werk 

Sociaal- 
en welzijns-

werk

De 
Wijkmanager 

is de verbinder tussen
de verschillende

wijken en de 
gemeente

IEDEREEN DOET MEE

RE-INTEGRATIE EN PARTICIPATIE

Florerend participatie en re-integratie programma

Leerlingen, die gebruik maken
van het taxivervoer, veilig en

zelfstandig met de fiets of het 
openbaar vervoer laten reizen

Pilot 
De Reiskoffer 

leerlingenvervoer

BUS

Vanaf
2018/2019 

IEDEREEN DOET MEE

SPORT

Wassenaar is in de genen een sportminded
dorp en heeft een actief verenigingsleven

Van jongs af
aan vaardig

bewegen

Duurzame
sportinfra-
structuur

Vitale sport- 
en beweegaan-

bieders

LOKAAL
SPORTAKKOORD

Doel: door 
samenwerking 

gemeenschappelijke
uitdagingen beter

aan te pakken

28 april 2020
gepresenteerd

Verenigingen
werken samen
in het sport-

akkoord

Kerngroep,
onder leiding

van sportformateur,
gaat sportakkoord

realiseren
veel mensen die (deels) niet aan het

 werk konden, weer aan het werk gekregen
door matching op basis van interesses

en mogelijkheden

Social 
coaching

Schuldhulpverlening 
geïntensiveerd

Innovatiebudget 
sociaal domein:
voorbeeldprojecten 2020

Project
rondom 
inclusie

Conferentie 
eenzaamheid

Project vroeg 
signalering
(schulden)

Pilot
Valpreventie

€

€

€200.000
2020-2022

Armoede-
regisseur

Vanaf
1 april
2020

Minimabeleid
dusdanig aangepast

dat werken weer
loont

Inclusief
sporten en 
bewegen

Positieve
sportcultuur 

Eén loket 
sociaal domein 
voor al 
je zorgvragen

TOEKOMST

Gemeente
(subsidies)

Aanstelling
van praktijk

ondersteuner
voor huisartsen

bij jeugd

Ambities 
centraal in het
sportakkoord

Jeugd-
zorg

Bibliotheek

Scan de 
QR-code 
voor meer
informatie

Jeugd- en 
jongeren-

werk
Volwassen-

zorg 

Vluch-
telingen-

werk

Warenar

Gezamenlijke inspanningen 
hebben afgelopen twee jaar 
geleid tot 8 ton minder 
uitgaven aan uitkeringen

Mensen
aan het werk

62 Jeugd
gezondheids-

zorg

WARENAR
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Lia de Ridder
WETHOUDER

Portefeuillehouder Zorg, Volkshuisvesting, 
Cultuur, Onderwijs, Duurzaamheid en 
Burgerparticipatie
Partij: D66
Wethouder sinds 2 juli 2018

Leeftijd  55

Geboorteplaats  Noordwijk

Opleiding Universiteit Amsterdam, 

 sociaal economische 

 geografi e

Vorige (/tweede) baan  Voorzitter Raad van 

 Toezicht Stichting Zebra 

 Zorgboerderij

Samenstelling familie Getrouwd en twee 

 kinderen

Favoriete vakantieland Corsica 

Grote voorbeeld  Obama

Wat doet u ter ontspanning Koken en eten

Grootse ergernis Ondoordacht 

 geschreeuw

Favoriete app De wekkerapp ‘bedtijd’ 

Wassenaar in drie woorden Groen, mooi en 

 eigenwijs 

Mooiste plekje in Wassenaar Het Bewaarde Land 

 Meijendel

Wat Wassenaar zo Het groen en de duinen,

mooi maakt de monumenten en 

 het Plein

Waarom wethouder  Na veel commotie wilde 

geworden ik een mooi en positief 

 beeld van Wassenaar 

 laten zien

24

Inleiding
Samen met elkaar werken we aan de vermin-
dering van de CO2-uitstoot en dragen we bij 
aan het landelijk klimaatakkoord. We verza-
melen ons afval op een duurzame en effi ciën-
te wijze. Het groen en de grote biodiversiteit 
is een unieke kwaliteit binnen de regio die 
we willen behouden. De inzet van inwoners 
draagt eraan bij dat huidige én toekomstige 
generaties hier goed kunnen wonen, werken 
en recreëren zonder de omgeving te belasten. 

DUURZAAM EN 
TOEKOMST-
BESTENDIG

LOKALE 
ENERGIESTRATEGIE

CULTUUR

MADELEINE DE ROY 
(Klimaattafel)

EDWARD VERSCHOOR
(Bewonersvereniging De Kieviet)

De Klimaattafel is het podium voor 
burgers om echt zelf mee te doen.

 TOM MIKKERS
(Predikant en ambassadeur 
Cultuuranker)

Het Cultuuranker, dat is eigenlijk een 
sjieke naam voor de samenwerking 
van iedereen die iets aan cultuur 
doet in Wassenaar.

Een voorbeeld van een initiatief is de 
‘Art of Shopping’, waarbij de winke-
liers met iedereen die iets aan cultuur 
doet samenwerken om van de Langs-
traat een klein feestje te maken.

WARENAR

Een mooi voorbeeld bij ons in de 
wijk is de oprichting van de duur-
zaamheidscommissie. Daarnaast 
zijn we gestart met de introductie 
van een zonnepanelen project.
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DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG

CULTUUR
DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG

PARTICIPATIE

Warenar behouden
op dezelfde locatie 

Integraal 
huisvestingsplan

scholen vastgesteld
Meerjarig investeringsplan

voor nieuwbouw en
renovatie

Convenant 
tussen gemeente

en scholen 

Dit is het Cultuuranker Wassenaar:
samenwerken aan uitwisseling van kennis, nieuwe

inzichten en vraaggericht werken 

Evaluatie 
cultuurbeleid
op basis van

 input culturele
stakeholders

NIEUW
CULTUURBELEID

Geconfronteerd met corona
heeft de hele bevolking zijn
verantwoordelijkheid gepakt

1.5m

Realisatie
Sociale kaart: 

Online platform
waar inwoners en

professionals
terecht kunnen

met al hun
zorgvragen

Wij zijn
Global Goals Gemeente
geworden en gaan dat

zichtbaar maken in
ons beleid

TOEKOMST

Opgesteld 
samen met 

school-
besturen

Prestatieafspraken
met corporaties
• Aantallen woningen
• Beschikbaarheid (o.a. voor 
   lokale doelgroep) 
• Duurzaamheid
• Aanpassingen i.v.m.
   levensloopbestendig

Plastic, 
what 
else?

Energy-
parties

Inspiratiebijeenkomsten

Trots op
samenwerkende

organisaties

Vrijwilligers-
centrale

Klimaat-
tafel

Federatie
van Wassenaarse

Ouderen-
organisaties

Stichting
Tipto

Buurkracht

Wassenaar
Doet

Vrienden van
Wassenaar

Binnen
Blijven

Mondkapjes
maken

Nederlands
Klimaat-
gezant 

PARTICIPATIE-
VERORDENINGPARTICIPATIE-

VERORDENINGPARTICIPATIE-
VERORDENING

PARTICIPATIE-
VERORDENINGEN
SAMENGEVOEGD

p

DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG

LOKALE ENERGIESTRATEGIE

6 bijeenkomsten  
in 2019 + 1 in 
februari 2020

Ondernemer

Inwonersinitiatief 
elektrische deelauto

Inwoner

In het gemeentekantoor 
wordt nu overal afval 
gescheiden

Milieubewustzijn en verduurzaming maakt een 
integraal onderdeel uit van het doen en laten van de gemeente

10
lopende

initiatieven vanuit
de klimaattafel

Er is een 
klimaattafel 
opgericht. Deze 
levert input voor 
de lokale en de 
regionale energie-
strategie. €

Regeling
Reductie 
Energie-
gebruik 
(RRE)

De gemeente gebruikt
100% groene stroom
en CO2-neutraal 
groengas

Stimulering zonnepanelen: 
bij 2 scholen gerealiseerd, 
bij 3 scholen in de planning

Plaatsen 
zonne-

panelen 

000017000

Slimme meter
145 van de 220
gemeentelijke
panden

000004930

Slimme meter

000004930

Slimme meter

000004930

Slimme meter

000004930

Slimme meter

000004930

Slimme meter

000004930

Slimme meter

000004930

Slimme meter

000004930

Slimme meter

000004930

Slimme meter

000004930

Slimme meter

000004930

Slimme meter

000004930

Slimme meter

Verduurzaming tribune

23 nieuwe 
laadpalen

gerealiseerd

400

800

Aantal 
bezoeken 

3
maanden

Website  lokale 

energiestrategie

Vergunningtraject 
plaatsen zonnepanelen  

Verduurzamen
Sterrenbad

Verduurzamen 
RKSV Blauw-Zwart

Energiegebruik

Vervangen
ledverlichting 

Particulier
initiatief:

gezamenlijke
 inkoop

zonnepanelen

Scan de 
QR-code 
voor meer
informatie

WARENAR

Cultuur is een
belangrijk ankerpunt dat

Wassenaar in samenwerking
met de regio oppakt
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DE RAAD AAN 
HET WOORD

• Ritske Bloemendaal - fractievoorzitter
• Marion Gout-van Sinderen - raadslid
• Annelies Heijl - commissielid

Waar zijn wij het afgelopen jaar het meest 
trots op?
D66 heeft Duurzaamheid het afgelopen jaar fl ink 
onder de aandacht gebracht. Voor ons is verstan-
dig omgaan met het milieu en energiebronnen 
de enige weg naar een duurzame toekomst. De 
klimaattafels hebben inwoners en bestuur bij 
elkaar gebracht. Verduurzaming van gemeentelijke 
gebouwen staat op de agenda; de Bonifatiusschool 
plaatste al zonnepanelen.  

Waar moeten we nog aan werken de komen-
de twee jaar? 
Duurzaamheid blijft topprioriteit voor D66. Oplos-

singen voor de dossiers Vervoer, Bouwen, 
Bedrijvigheid en Afvalverwerking worden door 
ons langs de meetlat van milieu- en klimaatdoel-
stellingen gelegd. Dit is een opgave voor het hele 
college. Samenspraak met de inwoners van 
Wassenaar is hierbij van het grootste belang. 
Inwonersparticipatie dus!

Onze wens voor Wassenaar is...
Onze wens is dat Wassenaar als zelfstandige 
gemeente een duurzame, groene en veilige 
woon- en verblijfs-oase blijft in de drukker wor-
dende Randstad. Hierbij hoort een voortvarende 
aanpak van de verkeersproblemen van de N44 
inclusief het sluipverkeer. De leefomgeving wordt 
zo ook verbeterd door afname van geluidsoverlast 
en verbetering van luchtkwaliteit.  

Boodschap
De fractie is blij dat de beleidsambtenaren weer 
naar Wassenaar komen. Het college kan nu aan-
pakken wat is blijven liggen. Met de sporthal en 
De Paauw gaat het goed; voor de Warenar komt 
een plan. D66 werkt aan het versterken van de 
bestuurlijke positie van Wassenaar in de regio.

• Ronald Everard -  Fractievoorzitter 
• Wim Koetsier - raadslid
• Danielle Starrenburg - commissielid
• Dymphna Vree-van Dam - commissielid
• Raadslid (niet ingevuld op het moment van publicatie)

Waar zijn wij het afgelopen jaar het meest 
trots op? 
Het CDA is trots dat we weer een eigen 
burgemeester hebben en de zelfstandigheid 
van Wassenaar hebben veilig gesteld. Voor mij 
was de zelfstandigheid reden om weer politiek 
actief te worden. Wij zijn het meest trots op alle 
Wassenaarders die zich inzetten voor andere 
dorpsgenoten. Cruciaal en onbetaalbaar, helemaal 
in de coronatijd!

Waar moeten we nog aan werken de komen-
de twee jaar? 
Heel veel zaken lopen: de nieuwe sporthal, de aan-
pak van de Warenar, de toekomst van de Paauw, 
de nieuwe strandpost etc. Soms gaat het niet snel 
genoeg. Ontevreden zijn we over de achterblij-
vende woningbouw, aanpak van de problemen in 
de jeugdzorg, aanpak van het sluipverkeer en de 
resultaten rond de verduurzaming.  

Onze wens voor Wassenaar is...
Dat we in Wassenaar meer realisatiekracht en 
daadkracht laten zien. Meer eigen gemeentelijke 
ambtenaren gaat hierbij zeker helpen. De deugd 
bestaat uit daden! Dat is mijn devies ook in de 
politiek. Politici die zich 100% inzetten voor de 
Wassenaarders en gewoon hun werk doen. 
Wassenaar is het waard! 

• Brenda Hagen - fractievoorzitter

Waar zijn wij het afgelopen jaar het meest 
trots op?
DITdus! Heeft zich vooral gericht op bewustwor-
ding van diversiteit, inclusie en toegankelijkheid en 
de positie van jongeren binnen Wassenaar. Voor-
heen werd er niet of nauwelijks aandacht besteed 
aan dit als geheel. En heel langzaam zie je dat de 
raad en het college besef krijgen van de rechten 
van deze groepen.

Waar moeten we nog aan werken de 
komende twee jaar?
Het uitvoeren van diversiteit, inclusie en toegan-
kelijkheid bij bouwplannen, centrumvisie, invulling 
geven aan vacatures, openbare ruimtes en alle 
beleidsvoornemens. DIT wordt nu als kostenpost 
gezien ipv een investering in de toekomst. Alles 
volgens de Integrale Toegankelijkheidstandaard, 
wet op gelijke behandeling en de rechten van de 
mens en de Lokale Inclusie Agenda.

Onze wens voor Wassenaar is…
Alle inwoners van jong tot oud zich veilig en ge-
wenst voelen in een dorp waar iedereen zichzelf 
kan en mag zijn. Door samen te werken aan een 
inclusief dorp waar iedereen zich veilig kan voort-
bewegen op straat, gebouwen en in huis waarbij 
de autonomie leidend is. Dit dus!

Boodschap
DITdus! (Diversiteit, Inclusie en Toegankelijkheid 
dus!) is de jongste politieke partij in Wassenaar, 
opgericht door Rebecca Talbot en Brenda Hagen en 
zit met één zetel in de raad. Onze stemmen laten 
vooral een kritisch, maar samenwerkend geluid 
horen om tot een diverse, inclusieve en toeganke-
lijke besluitvorming te komen. Kennis is kracht.

Wat doet de gemeenteraad?
De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de 
gemeente en bestaat uit een groep van gekozen volks-
vertegenwoordigers. De gemeenteraad van Wassenaar 
telt 10 politieke partijen en 21 raadsleden. Deze raads-
leden bepalen gezamenlijk op hoofdlijnen het beleid, dit 
zijn de onderwerpen waar de gemeente zich voor inzet. 
Ook zijn zij verantwoordelijk voor het maken van lokale 
wetgeving en bepalen zij hoeveel geld waaraan wordt uit-
gegeven. De gemeenteraad komt gemiddeld 1 keer per 
maand bijeen om te overleggen en besluiten te nemen. 

Het college van burgemeester en wethouders vormt het 
dagelijks bestuur van de gemeente en voert de besluiten 
van de gemeenteraad (en het Rijk en de provincie) uit. 
De gemeente Wassenaar heeft 5 wethouders en natuur-
lijk 1 burgemeester. 

De raadsfracties zijn gevraagd om hun visie te geven op 
de Midterm Review van de gemeente Wassenaar.

Op het dak van de school: 
de installateur, vertegenwoordigers 
gemeente (weth. De Ridder 2e 
van links) en D66 (fractievoorzitter 
Bloemendaal, uiterst rechts)
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• Hans Mulder - fractievoorzitter
• Gisela Mulder-Jense - raadslid 

Waar zijn wij het afgelopen jaar het meest 
trots op? 
Wij zijn trots op het feit dat Wassenaar toe-
komstbestendig als zelfstandig dorp kan blijven 
voortgaan. Met een gebalanceerde begroting en 
duurzaam beleid voor het behoud van faciliteiten in 
ons prachtige dorp.

Waar moeten we nog aan werken de komen-
de twee jaar? 
Voor de komende periode ligt de focus op het 
uitvoeren van de genomen besluiten. Belangrijk-
ste is een nieuwe afvalverwerkingssystematiek, 
een besluit over de locatie van de ambtenaren van 
Wassenaar, het bouwen van de sportfaciliteiten 

voor alle verenigingen en de gymzaal en natuurlijk 
het bouwen van woningen voor de middendure 
sector, zodat er meer woningen komen voor jonge 
gezinnen. 

Onze wens voor Wassenaar is...
Onze wens voor Wassenaar is dat het de mooi-
ste woongemeente blijft voor iedereen, dat er 
duurzaam wordt gebouwd aan het behouden van 
faciliteiten en dat dit fi nancieel gezien mogelijk 
blijft. Een begroting met behoud van de faciliteiten, 
nu en in de toekomst. We zetten ons in om mensen 
die in Wassenaar zijn opgegroeid, in Wassenaar 
kunnen blijven wonen.

Boodschap
Voor ons is Wassenaar de ultieme woongemeen-
te van Nederland, met het vele groen, de goede 
faciliteiten, een ware luxe om met het gezin hier 
te leven. Voor de kinderen de perfecte veilige plek 
om op te groeien. Dat deze gemeente zo veel kan 
investeren in haar centrum, de Paauw en in de 
sportfaciliteiten is een belangrijk teken dat Was-
senaar op de juiste weg is voor de toekomst. De 
besluiten van nu zullen nog lang bijdragen aan dit 
unieke gevoel voor de toekomstige inwoners van 
Wassenaar.  

Waar moeten we nog aan werken de komen-
de twee jaar? 
Essentieel is de transitie naar een toekomstbesten-
dige ambtenarenorganisatie. Ook moeten er meer 
midden- en sociale sector woningen komen. Verder 
vraagt de herziening gemeentefonds een herbezin-
ning van het inkomsten en uitgavenkader. Uitda-
gingen zijn verder de toekomst van de Paauw en 
het gemeentekantoor, tegengaan van sluipverkeer, 
een groen ‘Valkenburg’ en de energietransitie.

Onze wens voor Wassenaar is...
Allereerst dat we ‘Covid 19’ in de greep krijgen. 
Wat het ‘nieuwe normaal’ is weet nog niemand 
maar het zou mooi zijn als we de trend van ‘meer 
sociale samenhorigheid’ en waardering voor de 
eigen omgeving kunnen vasthouden. Wassenaar 
blijft dan een fi jn dorp om te wonen en te werken.

Boodschap 
‘Covid19’ heeft ons allen diep geraakt door verlies 
van dierbaren, fi nancieel, en voor kwetsbaren het 
niet meer kunnen deelnemen aan het openbare 
leven. De politiek kan en moet hierbij helpen maar 
daarnaast is het belangrijk dat we de ‘Corona re-
gels’ respecteren ook al behoor je zelf niet tot een 
risicogroep. 

• Laurens van Doeveren MSc - fractievoorzitter 
• Monique van Deursen-van Gool - raadslid
• Bernard Menken - raadslid
• Paul Ronke - raadslid
• Willemijn Weekhout - raadslid
• Iwein Borm - raadslid
• Yvonne van de Velde – commissielid
• Gerbrand Nijman - commissielid

Waar zijn wij het afgelopen jaar het meest 
trots op?
Na de verkiezingen zijn wij de grootste par-
tij geworden en hebben we onze belangrijkste 
verkiezingsbelofte waargemaakt; behoud van een 
zelfstandig Wassenaar zodat lokaal bestuur dichtbij 
Wassenaarders georganiseerd blijft. Ook hebben 
we veel langlopende kwesties eindelijk omgezet 
naar resultaten; de aanbesteding van de nieuwe 
Sporthal, het opknappen van Ivicke en ons plan 
om raadhuis de Paauw beter te benutten werd 
aangenomen. Dat doe je door constructief samen 
te werken met andere partijen zonder gedoe.  
Dit doet ik met het hele VVD-team en daar ben 
ik ook trots op. 

Waar moeten we nog aan werken de komen-
de twee jaar?
We zijn op de goede weg, maar er is nog genoeg te 
doen! Dat begint met een goede splitsing van onze 
gemeentelijke werkorganisatie met Voorschoten 
naar een eigen team voor Wassenaar. We kunnen 
niet zonder goede ambtelijke ondersteuning op 
grote dossiers op ruimtelijke ordening of verkeer. 
Daarnaast ligt er een mooi gedragen plan om ons 
centrum rondom de Langstraat blijvend aantrek-
kelijk te houden. Dat willen we graag uitvoeren! 
Ook zullen we nog meters moeten maken op het 
aanpakken van sluipverkeer, betere afvalinzameling 

of het betaalbaar houden van de jeugdzorg. Geen 
gemakkelijke onderwerpen, maar wel noodzakelijk 
om aan te pakken!

Onze wens voor Wassenaar is…
Onze wens voor Wassenaar is dat het een veilig, 
groen en mooi dorp blijft waar wij goed met elkaar 
omgaan. De Coronacrisis heeft veel pijn gedaan 
bij ondernemers en inwoners, maar laat ook zien 
hoeveel we voor elkaar over hebben. Dat is mooi 
om te zien en maakt dit dorp ‘gewoon bijzonder’. 
Niets voor niets is Wassenaar opnieuw uitgeroepen 
tot mooiste woongemeente van Zuid-Holland in het 
laatste onderzoek van Elsevier. De Wassenaarse 
VVD wil dat graag vasthouden!

• Fred Weyn RA - fractievoorzitter
• Maria Bellekom-Vogels - raadslid
• Bart Boon - raadslid
• Ingrid Pauli - commissielid 

Waar zijn wij het afgelopen jaar het meest 
trots op? 
Wij zijn trots dat wij met 4 partijen een stabiele 
coalitie hebben waarin er respect en ruimte is voor 
elkaars standpunten. Dit heeft het mogelijk ge-
maakt dat in een aantal langlopende dossiers be-
langrijke voortgang is gemaakt. Wij denken hierbij 
o.a. aan de nieuwe sporthal en de besluitvorming 
rondom de Paauw. 

MULDER
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VERWIJZING 
NAAR ANDERE 
DOCUMENTEN
Op weg naar 
Wassenaar 2020-2030
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 
is het coalitieakkoord ‘Wassenaar: 
Zelfstandig en verantwoordelijk’ ondertekend. 
Als belangrijke voorwaarde om Wassenaar als 
zelfstandige gemeente te houden werd het 
verbeteren van de bestuurskwaliteit benoemd. 
Langs een aantal lijnen is uiteengezet voor 
welke doelen en afspraken de raad en het 
college zich samen hard wil maken: fi nanciële 
stabiliteit, Wassenaar in de regio, Wassenaar 
in samenwerkings verbanden, maatschappelijke 
opgaven en een stabiel en zelfbewust bestuur.

In 2020 is de bestuurlijke toekomstvisie opge-
maakt: Op weg naar Wassenaar 2030. Ook de 
nieuwe besturingsfi losofi e en de oplossing van 
knelpunten staan erin opgenomen. De opgaven 
die hierin terugkomen, komen grotendeels over-
een met de doelstellingen uit het coalitieakkoord.

In de gezamenlijke brief van de gemeenteraad en 
het college van B&W aan de Commissaris van de 
Koning d.d. 7 november 2018, staat beschreven 
dat in 2020 een midterm review wordt gehouden 
met betrekking tot de bestuurskwaliteit. Hiermee 
wordt gedoeld op een stabiel en zelfstandig be-
stuur, fi nanciële stabiliteit, de regio, samenwer-
kingsverbanden en maatschappelijke opgaven. In 
deze midterm review is gekeken naar de status 
van doelstellingen, de behaalde resultaten en de 
activiteiten die nog op de planning staan. 

Op de website 
www.wassenaar.nl/midtermreview kunt 

u nog meer lezen over, de status van, 
deze programma’s. 

In de begeleidende notitie wordt toegelicht 
wat de aanleiding was voor de Midterm review 
gemeente Wassenaar. In het kort wordt stil-
gestaan bij de ontwikkelingen op de belangrijkste 
thema’s en de vijf grote projecten binnen 
Wassenaar.

BEGELEIDENDE NOTITIE 
MIDTERM REVIEW 

In ‘Doorkijk naar de toekomst’ worden de zes 
programma’s met speerpunten toegelicht.

DOORKIJK NAAR
DE TOEKOMST: 

WASSENAAR 2030 

Op de website vindt u de volledige Midterm 
Review gemeente Wassenaar 2020. Hier is de 
status en toelichting van alle doelstellingen uit 
het coalitieakkoord per programma opgenomen. 

MIDTERM REVIEW 
GEMEENTE WASSENAAR

2020 

VIDEO’S EN INFOGRAPHICS 
OVER DE PROGRAMMA’S

Per programma is een video en een infographic 
gemaakt met meer achtergrondinformatie over 
de activiteiten. Deze zijn te bekijken via de 
website. 
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MIDTERM REVIEW

OP WEG NAAR WASSENAAR 2030


