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Augustus 2020 

 

Beste leden en donateurs, 

 

Hierbij ontvangt u onze nieuwe nieuwsbrief. U heeft er lang op moeten wachten door het Covid-19 virus. 

Voor ons was het lastig om met elkaar te overleggen. Via deze nieuwbrief willen wij u graag weer op de hoogte 

brengen van de recente ontwikkelingen in Teylingen. 

  

VOORHOUT 

 

Bomencompensatie door aanbouw 

In het sport- en recreatiepark is ook  'De Kleine 

Agnes' gevestigd, waar de leden biljarten en 

buiten jeu de boules kunnen spelen. De 

biljartvereniging heeft een vergunning 

aangevraagd om uit te breiden. Naast meer 

biljarttafels wordt er een koersbalbaan 

aangelegd en ruimte voor de schutterij Sint 

Hubertus.  

De consequentie van de uitbreiding is het 

kappen van ´drie oude bomen, waar wij 

uiteraard protesteerden. Wethouder Volte heeft 

de biljart- en schietvereniging verzocht hierover  

 

 

in gesprek te gaan met de Betrokken Voorhouters. Daar bezwaar maken hoogstwaarschijnlijk geen succes zou 

opleveren, zijn we uiteindelijk akkoord gegaan na verschillende overleggen. Wij hebben samen met de Kleine Agnes 

en de groenbeheerder van de gemeente een compensatieplan gemaakt, waarbij wij de plekken en soorten van zes 

grote, nieuwe bomen bepaald hebben. Ze zullen geplant worden in Elsgeest. Er komen o.a. twee eiken voor de te 

realiseren uitbouw, evenals herstel van het bosplantsoen. Het compensatieplan is in de bouwvergunning 

opgenomen. 

  

 

 

 

Achter deze parkeervakken komt de aanbouw 
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WARMOND 

Mariënstaete  

In onze vorige nieuwsbrief hebben we u uitvoerig 

bijgepraat over de plannen rond het complex 

Mariënstaete. Wij hebben toen ook al aangegeven dat 

we ons als vereniging grote zorgen maken over de 

plannen. De grootste zorg betreft het grote aantal 

appartementen, dat gerealiseerd gaat worden in 

vergelijking met het aantal parkeerplaatsen. In praktijk 

betekent het dat er mogelijk geparkeerd gaat worden 

tussen de monumentale bomen op de Bisschopsslaan en 

Seminarielaan. Mogelijk moeten er ook monumentale 

bomen wijken, vanwege het parkeren. Daarnaast baart ook 

de toename van het verkeer op beide lanen ons grote zorgen, 

evenals het mogelijk aantasten van de zichtlijnen. 

Na het inspreken door o.a. onze vereniging bleek ook de raad 

forse kritiek te hebben op de plannen van het college en 

verschillende partijen droegen wijzigingen aan op het 

oorspronkelijke voorstel. Helaas bleek tot twee keer toe dat 

de stemmen staakten, waardoor de wijzigingsvoorstellen 

alsnog naar de prullenmand werden verwezen. Als vervolg 

voeren wij actie d.m.v. posters en flyers. Ook is er een petitie met handtekeningen aan de raad aangeboden. 
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CONTRIBUTIE 2020 

Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage van 2019, helaas hebben we niet van alle leden de contributie 

ontvangen. In verband met het Covidvirus hebben wij besloten dit jaar geen bijdrage van u te vragen.  

 


