Verslag Economisch Overleg Wassenaar
Datum:

maandag 26 november 2018

Tijd:

16.00 uur – 18.00 uur

Locatie:

Raadhuis de Paauw, Muzenzaal (vanaf 15.00 beschikbaar voor het
vooroverleg)

Voorzitter:

Wethouder Caroline Klaver-Bouman

Aanwezig:

Peter Römer, Tiny van der Feltz (Centrummanager), Jaco van den Dool, Martijn L’Ami,
Michel Remmerswaal, Henk Bos, Jacqueline van Tilburg (allen Ondernemend
Wassenaar), Anne Staal (Plein 14, Koninklijke Horeca Nederland en vertegenwoordiger
van het strand), Martin Kok (bedrijfscontactfunctionaris) Kimm Veurman (allen
gemeente Wassenaar)

Afwezig :

Ad Zopfi, Berry van der Holst en Jack Luijten

Bijlagen:

- 1. Concept-verslag EOW d.d. 12 februari 2018
- 2. Actielijst 2018
- 3. Vergaderdata 2019

Zaaknummer:

1.

Z/19/029821/125471

Opening
Wethouder Klaver – Bouman opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2.

Mededelingen en vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen concept-verslag en actielijst van 17 september 2018
Het EOW verslag d.d. 17 september 2018 wordt met één wijziging vastgesteld.
Jack Luijten is geen lid meer van het OW bestuur. Anne Staal volgt Jack Luijten op voor de
vertegenwoordiging van de horeca. Jack Luijten is nog wel lid van Ondernemend Wassenaar.
De actielijst wordt doorgenomen.
•

De presentatie Rozenplein door Goudappel Coffeng heeft op 1 november 2018
plaatsgevonden. Er volgt nog een presentatie aan de raad van de gemeente Wassenaar. Daarna
worden stukken vrijgegeven.

•

Haven: het contact is opgepakt. Afspraak gemaakt voor vrijdag 7 december met Henk Bos, Ad
Zopfi, Ruud van der Mark en Sef Teerink. Martin Kok sluit aan.

•

Platform duurzaamheid: afgelopen week heeft een klimaattafel plaatsgevonden. Hier waren
voornamelijk bewoners bij aanwezig. Binnenkort gaat het platform duurzaamheid van start.
Dit platform is voor ondernemers bedoeld. Martin Kok geeft aan dat het gaat om wat de
ondernemers zelf willen en welke kennis ze kunnen inbrengen. Ruben Ribbius is projectleider
Duurzaamheid en doet de voorbereiding.

•

Martijn L’Ami neemt contact op met de Projectleider Ruben Ribbius om aan te geven waar
tegen aan wordt gelopen in het kader van duurzaamheid.
Telefonisch 088 65 49 208 Email rribbius@werkorganisatieduivenvoorde.nl
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4.

Vaststellen vergaderdata EOW 2019
De vergaderdata voor het EOW 2019 worden ongewijzigd vastgesteld.

5.

Centrum
a. Beeldkwaliteitsplan vervolg
Tiny van der Feltz vertelt over het vervolg van het beeldkwaliteitsplan voor het centrum van
Wassenaar. Op 3 december wordt het plan gepresenteerd in de commissie van de gemeente
Wassenaar. Hierna wordt een raadsvoorstel gemaakt en kan het beeldkwaliteitsplan in januari
2019 worden vastgesteld. Gesproken wordt over een meerjarig wensbeeld voor het centrum.
De MRDH kan met een subsidie mogelijk nog een financiële bijdrage doen. Er wordt verder
gesproken over het budget en de kosten van het beeldkwaliteitsplan. Als het meerjarig
wensbeeld door de Raad is vastgesteld wordt er een kwartiermaker/projectbegeleider
aangesteld. Medio 2019 is de voorziene start van de uitvoering.

6.

Gebiedsmarketing
a. Vorstelijk vrij
Tiny van der Feltz informeert de leden over Vorstelijk vrij. Er is een concept-marketingplan
2019 gemaakt. Dit plan wordt besproken met stakeholders. Afgelopen jaar is er een
gebiedsmarketeer aangetrokken (Sandra Welle) voor 2,5 dag in de week. De website
www.vorstelijkvrij.nl is aangepast. Sandra Welle heeft hier veel werk voor verzet. We willen
Wassenaar op de kaart zetten. Het is nu verder zoeken naar verbindingen (ook met omgeving
als Leiden). Denk aan samenstellen van arrangementen, bijvoorbeeld schaatsen i.c.m. een
speciaal menu. Ook zou dit gelinked kunnen worden met projecten op school of met ouderen.
Evenementenkalender
Afgelopen jaar hebben Smaakvol Wassenaar en Jazz culinair (Voorschoten) tegelijkertijd
plaatsgevonden. Dit kost beide organisatie klanten en omzet. De activiteiten zouden beter op
elkaar afgestemd moeten worden. Wethouder Klaver - Bouman geeft aan dat dit niet de taak is
van de gemeente Wassenaar. We willen wel meedenken hoe dit op te lossen is. Het OW gaat
kijken of er een mogelijkheid is om dit te combineren met de Wassenaarse krant. Martin Kok
gaat na hoe dit bij andere gemeenten geregeld is.
De welkomstborden aanmelden van teksten
Het aanmelden van teksten via de website gaat niet goed. Nb. Dit is doorgeven aan de afdeling
communicatie.
b. Bevorderen bekendheid van de kunstfietsroutes in onze omgeving. Niet besproken tijdens
de vergadering. Nb. Op de website van Wassenaar en Voorschoten en de website van Duin
Horst en Weide wordt een link geplaatst naar de kunstfietsroutes.

7.

Bezoek wethouder Maaldrift
Wethouder Klaver – Bouman heeft een bezoek gebracht aan Maaldrift. Er is een verkeersbesluit
in de maak zodat handhaving kan plaats vinden.
Naar aanleiding van Maaldrift komen er diverse verkeerszaken aan de orde.
•

Er is sprake van onveilige situaties op de Hoge Klei. OW bespreekt met de
ondernemers die op de Hoge Klei gevestigd zijn wat daar de wenselijke
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verkeerssituatie zou zijn. Ook wordt gesproken over het al dan niet handhaven van een
elektriciteitskastje aan de Verlengde Hoge Klei.
•

Van Hallstraat: parkeren heeft een soortgelijke situatie als Maaldrift.

•

Oversteek bij de Woonwagen/Oosterdorperweg. Hier is toch weer een oversteek
gemaakt. Is in principe onveilig en tegen eerder advies is. Advies van Politie is
opgevolgd.

•

Martijn L’Ami stuurt een foto van de Kokshornlaan naar Martin Kok. Martin Kok gaat
intern na wat de achtergronden zijn van de verkeerszaken.

8.

Samenwerking Wassenaar in de regio (MRDH, Den Haag, Leiden)
Wethouder Klaver - Bouman vertelt over het belang van de samenwerking van Wassenaar in de
regio. Er valt profijt te halen door meer samen te doen. In de regionale overleggen wordt o.a.
gesproken over bedrijventerreinen, economische speerpunten. Ter sprake komt o.a. de
concessie Openbaar vervoer van Connexxion / Veolia

9.

Thema’s voor 2018-2022.
Doelstelling van het Economisch Overleg Wassenaar is met elkaar Wassenaar economisch te
versterken. Daartoe is het wenselijk ook met elkaar over strategische zaken te spreken.
Martin Kok heeft samen met OW een lijst gemaakt van de mogelijk gezamenlijk op te pakken
thema’s. Regionale samenwerking, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, duurzaamheid,
veilig ondernemen, bereikbaarheid, toerisme en recreatie. Kleinschalige bedrijfshuisvesting.
Peter Römer heeft nog aanvullende aandachtspunten: Noordrand; Lobby A44/N44;
Zorgondernemers zorgkaart; Centrumverkeer Linksaf gebod vanuit parkeergarage centrum;
Havengebied; Bedrijventerreinen (Tacx valt vrij); Precariorechten. Ook wordt genoemd dat
Valkenburg 10.000 m2 aan bedrijfsruimte erbij krijgt. Ook aan dit thema kan aandacht worden
geschonken.
We streven er naar de uitwerking van de thema’s onderdeel uit te laten maken van het op te
stellen strategisch plan economie Wassenaar.
Wethouder Klaver – Bouman vraagt naar de wensen van ZZP ‘ers. OW vertelt dat voor ZZP ‘ers
een gebrek is aan kleinschalige en betaalbare bedrijfshuisvesting in Wassenaar.
Standplaatsenbeleid (Martijn L‘Ami en Martin Kok gaan bespreken hoe de overdraagbaarheid
van de standplaatsen precies geregeld is).

10.

Verkeer
a. Presentatie Rozenplein 1 november
De presentatie van Goudappel Coffeng over het Rozenplein is als positief ervaren.
b. Standpunt met betrekking tot (de lengte van) de gewenste tunnel A44/N44
Wethouder Klaver - Bouman is vooruitlopend op de belangrijke lobby bezig met de oprichting
en personele invulling van de Taskforce bereikbaar Wassenaar. Afgelopen week heeft zij
contact gehad met een mogelijk lid. OW overlegt intern wie er inhoudelijk betrokken wil
worden bij de Taskforce Bereikbaar Wassenaar en koppelt dit nog terug.
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c. Afslag Maaldrift
Peter Römer vertelt dat Goudappel Coffeng een aanvullende berekening zou doen. Niet
duidelijk of dat daadwerkelijk gedaan is. Martin Kok gaat na of het inderdaad in het rapport is
uitgewerkt.
d. Situatie Verlengde Hoge Klei voor vrachtwagens en de Hogeboomseweg. Onveilige situaties
met kerende vrachtwagens. De aanwezige verkeersborden zijn niet gebaseerd op een
Verkeersbesluit. Handhaving is daarmee niet mogelijk.
Ondernemers komen met oplossings – en inrichtingsvoorstel voor Hoge Klei.
e. Waarom in tijdelijke situaties verkeerstellingen? Tellingen worden zowel door het jaar heen
gedaan, als ook bij bijzondere ingrepen in de infrastructuur.
f. Pleidooi voor herstel busverbinding Voorschoten via het centrum en Duinrell met
Wassenaarse slag in de zomer.
Dit is opgenomen in de zgn wensenlijst in antwoord op de aanvraag van de Provincie aan de
gemeenten. Het zal echter moeten blijken bij de definitieve concessieverlening om te zien of
deze vervoersdienst ook zal worden aangeboden.
11.

W.v.t.t.k. / Rondvraag
•

Haven: het contact is opgepakt. Afspraak gemaakt voor vrijdag 7 december met Henk Bos,
Ad Zopfi, Ruud van der Mark en Sef Teerink. Martin Kok sluit aan.

•

Hogeboomseweg, drempels. Wethouder Klaver – Bouman geeft aan dat de snelheidsbeperkende verkeersmaatregelen conform wetgeving zijn. Meer concreet: de hellingshoek
(sinussen) van de drempels zijn akkoord volgens de metingen.

•

De bewoners van de Van Zuylen Nijeveltstraat hebben een verzoek aan de ondernemers
van Wassenaar om rustiger door de Van Zuylen van Nijeveltstraat te rijden. Vrachtverkeer
zorgt voor geluidsoverlast en verkeersonveilige situaties namelijk.
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