
DE WASSENAARSE KRANT---JAARGANG 16---EDITIE-789---WEEK 1---10 JUNI 2020

Een pe�i�ie: Stop sluipverkeer op de Wassenaarse wegen!
De S�ich�ing Keer Verkeer Wassenaar hee�t in nauwe samenwerking met 
de Vereniging De Vrienden van Wassenaar een pe�i�ie opgesteld, en voor 
deze pe�i�ie zoeken we uw steun, feitelijk uw stem!

Twee op de drie gereden kilometers 
door Wassenaar is van doorgaand 
verkeer, dat niet de bestemming in 
Wassenaar hee�t.

Doel van de pe�i�ie: De gemeente 
Wassenaar ertoe te bewegen om op 
korte termijn dras�ische verkeers-
maatregelen te nemen tegen ver-
keersoverlast van het doorgaand 
verkeer in ons dorp. Het gaat dus 
om verkeer dat niet uit Wassenaar 
komt en ook niet de bestemming 
Wassenaar hee�t.

Wat willen we? We willen dat het 
vooral �ijdens de spitsmomenten 
doordeweeks rus�iger zal zijn op de 
wegen van Wassenaar. Minder 
doorgaand verkeer betekent een 

verhoging van de veiligheid voor 
wandelaars en fietsers zoals school-
gaande kinderen. Minder verkeer 
betekent bovendien minder ge-
luidsoverlast, minder luchtveront-
reiniging en derhalve een lee�baar-
der en duurzamer Wassenaar. En 
dat verhoogt de aantrekkelijkheid 
van onze woonomgeving! Het bete-
kent ook dat de bereikbaarheid en 
verkeerdoorstroming voor de Was-
senaarders zelf en voor de mensen 
die in Wassenaar moeten zijn, ver-
beteren. Voor automobilisten uit 
Wassenaar die kinderen naar 
school, de sport of naschoolse op-
vang brengen en halen of mensen 
die van of naar hun werk gaan.

Onze wethouder van verkeer is 

vastbesloten om in haar huidige 
ambtsperiode verkeersmaatrege-
len te tre�fen. Daarbij hee�t ze onze 
steun nodig. Van alle inwoners, 
jong en oud. De steun om na enkele 
decennia defini�ief een halt toe te 
kunnen roepen aan het doorgaan-
de (sluip)verkeer. Die steun kunt u 
geven door onze pe�i�ie te onder-
steunen. Iedere stem telt! Met één 
klik krijgt u toegang tot onze pe�i-
�ie. Deze staat op de website van 
S�ich�ing Keer Verkeer Wassenaar: 
www.keerverkeer-wassenaar.net/
pe�i�ie

Wat gaan wij doen met uw stem? 
Met uw stem maken we de gemeen-
teraad en het College van B&W dui-
delijk dat het uiterst noodzakelijk 
is om op korte termijn ingrijpende 
verkeersmaatregelen te tre�fen.

De afgelopen maanden is het, van-
wege de bijzondere situa�ie van de 
pandemie, rus�iger geweest op de 
wegen in Wassenaar. Dit zal zeker 
niet zo blijven als de economie 
weer op volle toeren draait. We 
merken nu al dat het weer drukker 
wordt. Deze rust en dus veiligheid, 
lee�baarheid, duurzaamheid én be-
reikbaarheid blij�t behouden als u 
uw stem laat horen vóór deze ver-
keersmaatregelen! Wassenaar ver-
dient ‘t! En u dus ook! Dus stem! Ie-
dere stem telt!
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