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Beste leden en donateurs,
Tijdens deze droge en hete zomerperiode is het tijd om u even een update te geven over het wel en wee van onze
vereniging.
Waar zijn wij mee bezig?
Het Plukbos aan de Componistenlaan.
Dat ziet er niet uit. Het informatiebord is verdwenen, waarschijnlijk tijdens de bouwwerkzaamheden, namens Prorail
en er is geen ‘spoor’ van teruggevonden. Door plotselinge vorst in het vroege voorjaar en deze droge periode van nu,
hebben de bomen zwaar te lijden gehad.
We zijn in gesprek met de gemeente om het bosje weer allure te geven en een nieuw infobord te plaatsen.
Sport- en recreatiepark Elsgeest
Samen met andere gebruikers van dit park zijn de Betrokken Voorhouters actief deelnemer in het overleg over de
herinrichting van de toekomstige uitbreiding van Elsgeest. Frappant was dat de provincie abrupt twee brede
doorgangen liet kappen aan de Baden Powellaan op een zaterdagochtend, ten behoeve van een tijdelijk fietspad.
Ook frappant was dat de gemeente niet op de hoogte bleek van het bestaan van deze laan en in de
vergunningsaanvraag consequent het bewuste adres ‘Sportlaan’ noemde als locatie, in plaats van de naar de
oprichter van de padvinderij vernoemde laan.
Nog frappanter was dat de projectleider uitbreiding Sport- en recreatiepark Elsgeest niet op de hoogte bleek van de
provinciale werkzaamheden. Na het publiceren van de vergunningsaanvraag hebben zowel de VBT als de
Oranjevereniging Voorhout bezwaar aangetekend tegen de kap. Als vereniging zijn wij vervolgens uitgenodigd voor
een toelichtend gesprek met de secretaris van de bezwaarcommissie en een ambtenaar van de afdeling
vergunningen, waarin verontschuldigingen werden gemaakt voor de slordige gang van zaken.
Na een informatieavond, waarop verschillende ideeën werden geopperd, vond een schouw plaats in het park zelf.
Tijdens deze schouw heeft de projectleider aangegeven dat hij zich er voor in zal spannen dat de ontstane gaten
voor de tijdelijke fietsvoorziening, later ter plekke worden opgevuld met nieuw groen.
Bomen planten, maar waar?
Het bestuur van onze vereniging besloot tot het planten van enkele nieuwe bomen binnen de gemeente Teylingen.
Over locaties zijn we nog met de gemeente in overleg. Het planten van een grotere boom met een bankje er
omheen, lijkt ons een leuk idee om zo een groene ontmoetingsplek te creëren. Als u een mooie plek in Voorhout
weet, meldt het ons alstublieft.
In de eerstkomende nieuwsbrief leest u meer over de kern Warmond.
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