VERENIGING BETROKKEN TEYLINGERS
voor behoud van dorpskarakter, landschap,
cultuur en natuur in heel Teylingen

Nieuwsbrief Vereniging Betrokken Teylingers (VBT)
Oktober 2022
Beste leden en donateurs,
Hierbij ontvangt u onze nieuwe nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief willen wij u graag weer op de hoogte
brengen van de recente ontwikkelingen in Teylingen en onze rol daarin.
VOORHOUT
Voortgang herinrichting Sport- en recreatiepark
Het complex heeft een duidelijke metamorfose
ondergaan. Dit uit zich helaas vooral door het verdwijnen
van veel bomen en groenstroken. De uitvoering van de
plannen ontlokte bij bezoekers nogal wat commentaar
op. ‘Het is wel een kale bedoening ‘,viel meermaals te
horen.
Tot nu toe is er een nieuw voetbalveld aan de Leidse
vaart gerealiseerd met een plas/drasgebied en een
beschermde poel tussen dit veld en de boerderij ‘van
Warmerdam’. Velden zullen heringericht worden. De
handbalvereniging krijgt een nieuw clubgebouw; een
ballonhal en krijgt er een veld bij.
De wandelpaden worden opgeknapt en er komen nieuwe bij. Het verdwenen groen wordt deels gecompenseerd in
het dras/plasgebied en klein bosgedeelte tegenover het Overbos, waarbij grote aandacht wordt besteed aan de
biodiversiteit. De vereniging heeft gedurende de uitvoering diverse malen contact gehad met het bureau dat
verantwoordelijk was voor het plan. De VBT maakte zich zorgen over de verschillende vergunningsaanvragen voor
het inrichten. Het bleek dat er geen wijzigingen aan het plan zijn opgenomen.
Situering nieuwe handbalvelden en clubgebouw
Bron: Het Boekkie - HV Foreholte 27 agusutus 2020
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Opening Noordelijke Randweg
Op 27 augustus jl., is de Noordelijke Randweg feestelijk geopend. Deze weg verbindt
de N444 en de wijk Hooghkamer en de nog te ontwikkelen nieuwbouwwijk Nieuw
Boekhorst. Hopelijk zorgt deze weg voor een vermindering van het drukke
doorgaand verkeer op de Herenstraat en de Oosthoutlaan. Wij hebben recent
contact gehad met de projectleider vanuit de gemeente over onze vraag hoe de
flora en fauna er bij staat in het compensatiegebied (nat/dras met eilandjes).De
nieuwe aanplant staat er goed bij. Er is ook spontane ontwikkeling en de komende periode wordt verder
gemonitord.
Plukbos Componistenlaan
Door de late vorst en de droge zomer was er weinig vruchtzetting. De kersen- en de walnootbomen hebben wel veel
vrucht geleverd.
Biljartvereniging ‘De Kleine Agnes’
De biljartvereniging heeft, zoals afgesproken, voor nieuwe aanplant gezorgd aan de voorzijde van hun gebouw. De
beoogde bomen waren helaas niet geplant. Dit was wel opgenomen in de vergunning. Uiteindelijk heeft de
gemeente op eigen kosten voor de bomen gezorgd.

WARMOND
Verduurzamen en beschermen van het dorpsgezicht
Tot op de dag van vandaag is de vereniging groot supporter van het
Beschermd Dorpsgezicht in Warmond. Het unieke van de dorpskern zou veel
minder goed beschermd zijn zonder deze status en wij zijn er van overtuigd
dat er anders onzorgvuldiger met de dorpskern zou zijn omgesprongen.
Maar de vereniging is ook een warm pleitbezorger van het verduurzamen van
woningen en overige gebouwen in onze drie kernen.
Naar aanleiding van een pleidooi van een aantal inwoners, wonend binnen het Beschermd Dorpsgezicht, om te
onderzoeken of beide zaken niet samen kunnen gaan, stelt de VBT zich op het standpunt dat via maatwerk gekeken
moet worden wat er aan verduurzaming mogelijk is.
Uiteraard zonder het aanzicht van het Beschermd Dorpsgezicht aan te tasten. Binnen dat maatwerk moeten heldere
criteria komen over wat wel en niet kan. En er moet een groep van deskundigen worden samengesteld, die tot
heldere afwegingen kan komen. Ook vindt de VBT dat de inwoners dit, zonder hoge legeskosten, moeten laten
onderzoeken bij de gemeente.
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TEYLINGEN
Geluidsoverlast Schiphol
De afgelopen maanden hebben de inwoners van Teylingen zeer te lijden
van het lawaai van laag overkomende vliegtuigen, die vervolgens op de
Kaagbaan moeten landen. Vliegtuigen vanuit de verschillende
windrichtingen zetten boven Warmond, Voorhout, Sassenheim en
Oegstgeest de landing in en zorgen voor veel geluidshinder. De vereniging
wil zich andermaal sterk maken voor een krimp van het aantal
vliegbewegingen, voor het zo laat mogelijk inzetten van de landing en voor het verplaatsen van de aanvliegroutes.
RBV
De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) zet zich in voor burgers die de geluidshinder zat zijn met
daarbij de milieuvervuiling en het gevaar van vliegtuigongelukken. De stichting treedt op tegen de Nederlandse Staat en
wordt bijgestaan door Advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, gespecialiseerd in mensenrechten. Zie:
www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl

Ter afsluiting
Het bestuur van de VBT dankt iedereen van harte voor hun financiële bijdrage 2022. Mocht het u ontschoten zijn
dan waarderen we uw donatie zeer. De laatste jaren hebben we geen ALV georganiseerd. De redenen waren onder
meer COVID-19 en de lage opkomst van de laatste vergaderingen. We streven er naar komend jaar weer een ALV te
organiseren. Als u zich wil inzetten in het bestuur dan bent u van harte welkom. U kunt zich aanmelden via
betrokkenteylingers@gmail.com.
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