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 Wassenaar stemt massaal voor drastische maatregelen tegen sluipverkeer   

 Afgelopen woensdag werden de resultaten bekend van de petitie van de 
Stichting ‘Keer Verkeer Wassenaar’ die, met steun van de Vrienden van 
Wassenaar, inwoners van Wassenaar had gevraagd te reageren op de 
stelling: “Vindt u dat onze Gemeente drastische maatregelen moet tref-
fen tegen het sluipverkeer door Wassenaar?” Reactie was mogelijk met 
een enkele ‘ja’ of ‘nee’, ook konden persoonlijke opmerkingen gemaakt 
worden. Maar liefst 1210 inwoners reageerden positief, slecht 3 inwo-
ners vonden extra maatregelen niet nodig. 560 inwoners hadden hun ‘ja’ 
aangevuld met een opmerking. 

Tekst: Jan Pieter Becker
Foto: Anton Overklift

  De Stichting ‘Keer Verkeer Wasse-
naar’ heeft twee doelstellingen: ten 

eerste het reduceren van het door-
gaande verkeer door Wassenaar en 
ten tweede het vergroten van de 
leefbaarheid, veiligheid, duur-
zaamheid en bereikbaarheid van 

Wassenaar. Voorzitter van de stich-
ting, Robert Jan van Vliet, overhan-
digde, in aanwezigheid van mede-
bestuursleden Eddo Cammeraat, 
Ton de Mulder en Ronald Abma, en 
Jacob Jan Bakker en Bart van 
Leeuwen, resp. voorzitter en vice-
voorzitter van de Vrienden van 
Wassenaar, de resultaten van de 
petitie sluipverkeer aan de wethou-
der van verkeer, Caroline Klaver. 

    Van Vliet: “In Wassenaar is het, los 
van het doorgaande verkeer, nu al 
op veel plaatsen onveilig voor de 

zwakkere verkeersdeelnemers als 
fi etsers en voetgangers. Met de pe-
titie is duidelijk geworden dat veel 
inwoners van Wassenaar het vele 
doorgaande verkeer zat zijn en dat 
ze vinden dat binnen een jaar maat-
regelen genomen moeten worden”. 
Jacob Jan Bakker voegde daar na-
mens de Vrienden aan toe de Stich-
ting ‘Keer Verkeer Wassenaar’ van 
harte te steunen en blij te zijn met 
hun inspanningen”.

    Wethouder Klaver nam “met plezier 
en dankbaarheid” de resultaten van 
de petitie in ontvangst. “Het is be-
langrijk het sluipverkeer te bekij-
ken vanuit zoveel mogelijk invals-
hoeken, het is een onderwerp waar 
alle inwoners wat van vinden. Maar 
iedereen ervaart het anders. Oplos-
singen moeten dan ook op een ge-
degen manier tot stand komen. De 
resultaten van uw petitie voegen 
wat toe aan de stappen die we al 
gezet hebben. Er is een onder-
zoeksbureau ingeschakeld, er is 

een klankbordgroep, er is een me-
thodiek. Verkeer leeft in Wassenaar 
en als college besteden we daar 
veel aandacht aan. Maar natuurlijk 
kunnen we niet alleen maar onder-
zoeken. Er moeten ook concrete 
plannen komen. Voor het einde van 
dit jaar hoop ik met voorstellen te 
komen richting de gemeenteraad”.

    Tot slot nog enkele bij de petitie ge-
maakte opmerkingen: veelvuldig is 
genoemd een betere doorstroming 
op de N44, het ontmoedigen van ver-
keer aan de grenzen van Wassenaar, 
het voorkomen van Valkenburgver-
keer, de te smalle Jagerslaan, de 
onveilige situatie bij het oversteken 
van de Backershagenlaan en Prin-
senweg, het Rozenplein, het verleg-
gen van de ingang van Duinrell rich-
ting de Klip en het te hard rijden op 
de Wittenburgerweg. Als algemene 
oproep is aangegeven dat Wassen-
aarders zich aan de maximum snel-
heden moeten houden en vaker de 
fi ets moeten nemen.   
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GVB
€195,-

Met slagings-garantie!

NGF golfvaardigheidsbewijs 
handicap 54

met slagings garantie!
Niet geslaagd?
Gratis vervolgles!

Geen clublid?
Wel handicap registratie!!

€4,95
per maand


