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Mutaties bestuur 

Frank van den Bos (Betrokken Voorhouters)  is  per 1 maart tot het bestuur toegetreden als 

secretaris. De vereniging is op zoek naar een nieuwe penningmeester.  

 

Groengroep BV 

Milieustraat 

In de Cie. Ruimte van 22 januari jl., heeft René de Zienswijze van de BV ingesproken. Het 

behoud van ‘het Eilandje’ als natuurgebied was opnieuw de insteek. Inger heeft contact 

opgenomen met de fracties (ook over de Roodemolenpolder en het gemeentelijk 

baggerbeleid). Het gevraagde krediet voor de herinrichting van de milieustraat van 1.8 

miljoen is tijdens de raadsvergadering van 7 februari goedgekeurd. De PvdA heeft een 

motie ingediend met de opdracht de mogelijkheden van een modulaire milieustraat te 

onderzoeken.  

Op 25 februari is er op uitnodiging van de Groengroep een informatiebijeenkomst 

gehouden over modulaire milieustraten. M.u.v. Trilokaal, Het Belang van Teylingen en 

Trots waren alle raadsfracties vertegenwoordigd. 

Op 5 maart staat dit onderwerp weer op de agenda van de Cie. Ruimte. 
 

Roodemolenpolder 

Om uitbreiding van het sportpark in de Roodemolenpolder mogelijk te maken, wilde 

gemeente Teylingen 6500m2 grond aankopen, waarvan 3000 m2 voor watercompensatie. De 

eigenaar wilde alleen zijn hele stuk grond verkopen of niets. Nu heeft de raad ingestemd met 

de aankoop van ca. 10 ha. Het gemeentebestuur wil daar eventueel een landschapspark van 

maken, maar het is nog onduidelijk wat dit inhoudt en wat dit betekent voor de natuur 

(weidevogels e.d.). We houden de vinger aan de pols. 
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Huismussenproject 

Inger is eind 2012 aanwezig geweest bij een overleg tussen de gemeente en de 3 

wooncorporaties om medewerking te vragen voor de aanschaf en plaatsing van mussenvides 

voor huurwoningen. Tijdens een tweede overleg in januari zijn er afspraken gemaakt: de 3 

wooncorporaties gaan ieder 1000 euro aan pakketten mussenvides aankopen tegen een eigen 

bijdrage van 30 euro per belangstellende huurder en de vides gratis plaatsen. De gemeente 

geeft ook 1000 euro voor vides aan huiseigenaren, eveneens tegen een eigen bijdrage van 30 

euro. Eén pakket bestaat uit 6 vides á 1 meter, met totaal 12 invlieggaten, die onder de 

onderste rij dakpannen aangebracht worden. Eén pakket is 195 euro. Peter van Schooten 

heeft voor deze actie van de Groengroep 50 euro korting gegeven op elk pakket. Dat betekent 

dat er 32 huizen in heel Teylingen van huismussenvides voorzien kunnen worden. 

Op 14 maart jl. zijn de eerste vides in Warmond geplaatst. 

Via nieuwsbrieven van de coöperaties en in de weekbladen zal bovenstaande bekend 

worden gemaakt. 

Na deze startperiode kunnen bewoners individueel of per buurt met subsidie via Burendag 

of Fonds 1818 zelfstandig de pakketten bij Peter van Schooten kopen voor de gereduceerde 

prijs. 

De corporaties zullen de vides gratis blijven plaatsen. 

 

Ruïne van Teylingen in de verkoop 

In de kranten staan regelmatig artikelen over de verkoop van de ruïne. Jacques en Hubert 

hebben hierover al contact gehad met de gemeente. Zij zeggen nog af te wachten, omdat er 

nog geen verkoopvoorwaarden bekend zijn. Jacques en Hubert houden de zaak in de gaten. 

 

Ontwikkelingen sportpark Elsgeest 

Op dit moment zijn er geen belangrijke ontwikkelingen. Achter de schermen blijft de 

hockeyclub zich wel sterk maken om de nieuwe velden vlak bij hun clubhuis te krijgen. Dit 

zou dan betekenen dat de volkstuinen daarvoor zouden moeten wijken. We blijven de 

ontwikkelingen alert volgen. 
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