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Beste leden en donateurs,
Voor velen is de vakantie alweer verleden tijd. Dat geeft ons de tijd on u op te informeren over de laatste
ontwikkelingen wat de VBT betreft. Naast de besprekingen met de gemeente zijn er in Voorhout en Warmond zaken
gerealiseerd.

VOORHOUT
Het Plukbos is gerenoveerd. Aan de Componistenlaan zijn 20 extra fruitbomen
door de gemeente bijgeplant. Zo’n 40 belangstellenden waren aanwezig voor de
feestelijke heropening op de heetste zomerdag.. Samen met wethouder Rob ten
Boden onthulde René van der Horst het nieuwe informatiebord. Er waren ijsjes,
fruit en stalletje, bemenst door de IVN. Door de inspanningen van Gert-Jan de
Jong, samen met zijn groencollega’s van de gemeente valt er een prachtig
Plukbos te bewonderen. Er is een bloemenweide met eetbare bloemen en een
prachtig insectenhotel, gemaakt door Pieter Kortekaas van de gemeente.

Warmond
“Beter rietbeheer Koudenhoorn nodig voor Noordse woelmuis”
De biologen Charlotte Matthijsse en Albert Salman zijn niet te spreken over het beheer van het riet op het
Warmondse eiland Koudenhoorn. Zeven jaar geleden hebben de gemeente Teylingen en de Groengroep
Koudenhoorn afspraken gemaakt over een beter rietbeheer om de zeldzame Noordse woelmuis te redden. Beide
biologen, leden van de Groengroep en van de Vereniging Betrokken Teylingers hebben het beheer de afgelopen
zomer in het veld geëvalueerd. Er is helaas veel misgegaan door voortdurende reorganisaties en gebrek aan lokale
kennis bij centrale aanbestedingen binnen Teylingen en binnen HLT. Heel veel moet beter. Daartoe hebben de
biologen voorstellen gedaan aan de Groengroep, waarin ook de gemeente is vertegenwoordigd. Wel veel
waardering hebben de biologen voor het beheer van bos, sloten en poelen. De herinrichting is overall een succes
geweest.
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Geen wasboxen tegenover Stationskoffiehuis Warmond”
Meer dan 50 omwonenden zijn in verzet gekomen tegen een gemeentelijke vergunning voor vier wasboxen op de
plaats van de leegstaande fietsenwinkel van Bart Warmerdam. De omwonenden voelen zich overvallen door de
plannen, waarvan zij lawaai en verkeersoverlast vrezen. Elke dag zullen om 7 uur ’s morgens vier metalen rolluiken
opengaan die om 9 uur ’s avonds weer dichtgaan, ook op zaterdagen en zondagen. Omwonenden zitten daar niet op
te wachten en ook niet op hogedrukspuiten, autoradio’s en meezingende autobezitters op tien meter van huizen in
een woonwijk.
Albert Salman heeft de bewoners namens de Vereniging bijgestaan in de bezwarenprocedure en in de hoorzitting.
Eigenaar Jongeneel weigerde tot dusver overleg, maar gaf tijdens de hoorzitting aan dat er wat hem betreft ook
woningen mochten komen. De gemeente neemt medio november een besluit.
Mariënstaete
In onze vorige nieuwsbrief hebben we 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 Bischopsslaan 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. Inmiddels is
de verantwoordelijke wethouder gestopt en is het even stil geworden rond dit project. Het wachten is nu op
vervolgstappen van het college. Wij volgen de ontwikkelingen met argusogen ….
Voorontwerp Beeldbepalende objecten
Hoewel Teylingen nog steeds de nodige objecten met cultuur-historische waarde kent (boerderijen, bollenschuren,
villa’s) is de gemeente in het verleden nogal slordig omgegaan met het cultureel erfgoed. Met name in Sassenheim
zijn een aantal historische panden verwaarloosd en vervolgens onder de slopershamer terecht gekomen. Op
aandrang van de raad probeert de gemeente alsnog bepaalde objecten te beschermen tegen mogelijke sloop in de
toekomst. Als vereniging moeten we de mogelijkheid aangrijpen om nu per kern te bekijken of de verschillende
waardevolle panden nu de bescherming krijgen die ze verdienen.
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