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Rondleiding museum Voorlinden

Op 4 november 2017 biedt OGLV haar leden een rondleiding aan in museum
Voorlinden.
Adres: Buurtweg 90, 2244AG Wassenaar
Aanvang rondleiding 11.30 uur, verzamelen in de hal van het museum
Entreeprijs 15 Euro door iedereen zelf te voldoen (museumjaarkaart is in dit museum niet
geldig).
De rondleiding van ongeveer een uur zal in groepjes van elk 15 deelnemers
plaatsvinden. Bij voldoende belangstelling kunnen er maximaal twee groepen worden
gevormd.
Deelname is op volgorde van aanmelding tot maximaal 30 deelnemers. Na
aanmelding wordt een bevestiging van deelname ontvangen.
Inschrijven via email: fietjecramer@outlook.com voor vrijdag 27 oktober 2017.
Contactpersoon: Fietje Cramer- van Nievelt, tel 071 561 8203 of 06246 24994

Hoe meer leden hoe meer zeggingskracht!
Begin september hebben we weer kunnen genieten van het jaarlijkse weekend van
Voorschoten. Een prachtig moment om te zien hoe mooi en rijk Voorschoten is aan
gebouwen omdat in dat weekend ook open monumentendag valt.
Onze vereniging is verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. Bart van Oirsouw steekt
daar de nodige tijd in gedurende het jaar, evenals een groot aantal andere vrijwilligers op
de dag zelf. Hij doet hiervan verslag verderop in deze nieuwsbrief en verdient een
welgemeend woord van dank voor zijn inspanningen.

Ook is er in dat weekend de vrijwilligersmarkt. De OGLV staat hier altijd om te laten zien
wat wij doen voor Voorschoten en – niet onbelangrijk – om leden te werven. Dit jaar zijn
we weer een aantal leden rijker geworden! Maar…. er zijn nooit genoeg leden, zeker niet
in de roerige tijden waarmee onze gemeente te maken heeft.

De vereniging wil met zoveel mogelijk Voorschotenaren blijven letten op Oud, Groen en
Leefbaar als het de plannen van de gemeente betreft.
Dat betekent dat we met de gemeente in gesprek gaan over ons erfgoed dat zich bevindt
in het dorp en ook in de buitengebieden. Dat we ons inzetten voor de Duivenvoorde
Corridor en de bebouwing in dat gebied zoveel mogelijk willen beperken. Onze
planologiecommissie is daar de laatste tijd zeer druk mee mee bezig geweest en er een
beroepschrift tegen het bestemmingsplan Roosenhorst ingediend. Deze commissie volgt
de ontwikkelingen op het gebied van de planologie in Voorschoten en plaatst
kanttekeningen wanneer dat nodig is of onderneemt zelfs actie tegen besluiten. Een
prettig idee te weten dat er wordt meegekeken en -gedacht.

Ik gaf eerder aan dat er nooit genoeg leden zijn. Om te weten wat er leeft onder de
inwoners van Voorschoten, is het duidelijk: Hoe meer leden, hoe beter! Daarom een
verzoek van uw voorzitter. Als elk lid nu probeert de buurman of buurvrouw, een
familielid of een vriend of vriendin lid te maken, dan zouden we binnen korte tijd een
verdubbeling van de leden kunnen hebben en nog meer zeggingskracht! Dat zou echt
fantastisch zijn. Wilt u deze actie een succes maken? Kijk op de site van de OGLV
https://www.oglv.nl/word-lid/ en schrijf een nieuw lid in!
In december ontvangt ieder lid het jaarblad van de vereniging en kunnen ook de nieuwe
leden daar nog plezier van hebben!

Naar de Raad van State over Roosenhorst
Op 6 juli 2017 stelde de Raad van de gemeente Voorschoten het bestemmingsplan
Roosenhorst vast. U weet: Roosenhorst moet een nieuwbouwwijkje worden in de
hoek van de Veurseweg en de Kniplaan bij de Bollenschuur. De meesten zullen
denken 'Nou, dat was het dan. Alle verzet, de petitie en de zienswijzen zijn voor
niets geweest'. Maar zo is het niet. In ons land kan je tegen deze
vaststellingsbesluiten van gemeenteraad in beroep gaan bij de Raad van State. Dat
heeft onze vereniging samen met negen andere organisaties gedaan. Dan rijzen al
snel de volgende vragen: wie zijn onze partners, waarom zijn we in beroep gegaan
en maken we een kans? De eerste twee vragen kan ik duidelijk beantwoorden, voor
de derde vraag kan ik alleen maar een verwachting uitspreken.
Wij gaan in beroep tezamen met negen organisaties, die allemaal vinden dat we de
Duivenvoordecorridor, waarin Roosenhorst ligt, zo veel mogelijk groen moeten
houden. Dat hebben de overheden van hoog tot laag ook altijd gepropageerd. De
negen organisaties zijn: de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, de Algemene
Vereniging voor Natuurbescherming voor ‘s-Gravenhage e.o., de Stichting Behoud
Stad, Natuur en Landschap Rijnland, de Stichting Duinbehoud, de Stichting
Duurzaam Leidschendam-Voorburg, de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, de
Stichting Horst en Weide, de Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage
e.o. en de Vereniging Vrienden van Vlietland.
Waarom gaan we in beroep? Wij vinden dat de gemeente Voorschoten zich had
moeten houden aan de afspraak in het bestuursconvenant uit 2008 tussen Rijk,
Provincie en gemeenten. Toen is afgesproken dat maximaal 2000 m2 bebouwd
mocht worden. Dat had niet mogen worden verhoogd tot 4000 m2. Ook had de
gemeente zich moeten houden aan de voorgeschreven procedure voor duurzame
verstedelijking. En tot slot heeft de gemeente ons inziens niet in overeenstemming
met de beginselen van behoorlijk bestuur gehandeld.
Welke verwachting koesteren wij? In een procedure bij de Raad van State wordt in
hoogste instantie geoordeeld over dit soort geschillen van openbaar bestuur. Wij
vinden dat we goede argumenten hebben om de gemeente hiervoor voor de
rechter te dagen en stellen dat beroep in omdat we denken een pleitbare zaak te
verdedigen. We moeten er rekening mee houden, dat de Raad van State de zaak
niet zozeer inhoudelijk beoordeelt, maar vooral beoordeelt of de gemeente zich aan
wet- en regelgeving heeft gehouden en overigens ook of de gemeente heeft

gehandeld conform algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Wij hebben de
gemeente over onze stap en onze argumenten geïnformeerd en de
verantwoordelijke wethouder Hans Rasch vond ook dat hier maar in hoogste
instantie een uitspraak over moet worden gedaan. Wij wachten de verdere
procedure met spanning af, maar dat kan zomaar even duren.

Stan Dessens,
namens de groep van organisaties, die het beroep hebben ingesteld.

Stralende Open Monumentendag 2017
Op 9 september 2017 vond Open Monumentendag plaats met als thema Boeren,
Burgers en Buitenlui. De dag begon kletsnat en het was in de ochtend bij de meeste
monumenten doodstil. Het was zelfs zo nat dat de tuin van de Oude Pastorie (een van de
trouwe deelnemers aan Open Monumentendag) pas in de middag open ging. Gelukkig
klaarde het weer in de middag op en konden we toch nog zo’n 4500 bezoekers
verwelkomen in de 25 monumenten die dit jaar meededen. Vanwege het thema deden er
4 “nieuwe” monumenten mee die allen voormalige boerderijen zijn: de Geestwoning aan
de Generaal Spoorlaan, Vliet en Wegen, de Tuinmanswoning in Haagwijk en de
Mariahoeve (Veurseweg 125). Allemaal plekjes waar je normaal gesproken niet zou
gauw zou komen.
We konden ook het college van B&W tot onze bezoekers rekenen bij Beresteijn en
Berbice. Bij Beresteijn kregen ze een uitleg over de toekomstplannen en werd de modder
in het park getrotseerd om de gerenoveerde kruisvijver en de “grot” te bekijken. Bij
Berbice werd een kijkje in het huis genomen en werd koffie en gebak gepresenteerd in
de oranjerie.

Onze vereniging verzorgde opnieuw de organisatie in Voorschoten, met de inzet van
tientallen vrijwilligers, waaronder een groot aantal nieuwe vrijwilligers. Ondanks de natte
start hebben alle vrijwilligers met groot enthousiasme de bezoekers ontvangen, zoals ook
bleek uit de reacties tijdens de evaluatie met de vrijwilligers in Museum Voorschoten. Als
dank voor de vrijwilligers van Open Monumentendag hebben we voor hen op 7 oktober
een rondleiding door het huis en park van Berbice georganiseerd. De rondleiding werd

gegeven door vrijwilligers van Berbice. Na afloop gaf Michiel Enderman (architect van de
renovatie van Berbice) in de oranjerie een interessante presentatie over de renovatie van
het huis.
Al met al weer een geslaagde Open Monumentendag en we kijken weer uit naar Open
Monumentendag 2018.
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