Beste deelnemer aan de petitie,
Hartelijk dank voor uw deelname en voor uw steunbetuiging! Met u kan onze Stichting en haar
deelnemers tezamen met de Vrienden van Wassenaar impact hebben bij onze gemeente en er
voor zorgen dat er echt verkeersmaatregelen gaan worden genomen tegen sluipverkeer in
eerste instantie, maar vooral ook ter verbetering van de veiligheid, leefbaarheid en
duurzaamheid van het wonen in het mooiste dorp van Nederland.
Er zijn ruim 1200 steunbetuigingen voor onze petitie ontvangen en daarvan
ruim 550 inhoudelijke reacties. Op woensdag 16 september hebben we de petitie aan de
wethouder Verkeer, Caroline Klaver-Bouman, aangeboden.
We hebben onze eerste nieuwsbrief gepubliceerd en deze is te vinden op onze website. Als u
het op prijs stelt deze brief (die we vanaf nu op kwartaalbasis uitsturen) te ontvangen, dan
hoeft u niets te doen. Als u het niet op prijs stelt, stuurt u mij dan een retour email met heel
kort 'geen interesse in nieuwsbrief' of meldt u af via de link onderaan deze mail.
Naast de nieuwsbrief zullen we ook onze website actueel houden. Die kunt u ook
volgen www.keerverkeer-wassenaar.net. Het is de bedoeling dat we ook op de website foto's
of zelfs filmpjes van bizarre verkeerssituaties zullen posten. Mocht u nou een bizar incident of
een rare verkeerssituatie onder de aandacht willen brengen, mailt u dan alstublieft uw foto,
film of gewoon uw verhaal naar ons. We zullen het beoordelen en een mooie plek kunnen
geven, hetzij op de website, hetzij in de volgende nieuwsbrief.
De Stichting Keer Verkeer Wassenaar neemt ook actief deel aan het Klanbordoverleg over het
opstellen van een nieuw verkeersplan dat eind februari 2021 gereed moet zijn. Op 8 oktober is
er een 2e overleg geweest en in onze volgende nieuwsbrief komen we hier op terug.
Keer Verkeer heeft voor het uitvoeren van haar activiteiten en projecten geld nodig. Diverse
Buurtverenigingen ondersteunen onze activiteiten reeds met een jaarlijkse bijdrage. Als u ons
individueel ook financieel wilt ondersteunen met een bijdrage, dan is een donatie uiteraard
van harte welkom.
Ons rekeningnummer is: NL57 INGB 0007 3265 68 tnv Stichting Keer Verkeer Wassenaar, of
middels deze link.
Nogmaals hartelijk dank voor uw reactie!
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