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Geachte Raad, 

The American School of The Hague (ASH) heeft ons recent de vraag gesteld of wij mogelijkheden 
zien voor een bestemmingswijziging voor het terrein van de Deijlerhoeve; Deijlerweg 175. De ASH 

heeft namelijk een optie genomen om dit terrein naast de bestaande school te kopen, zodat er 
(met de grootst mogelijke zorg voor de omgeving) een uitbreiding van de school kan plaatsvinden. 
Vanwege de kans die zich voordoet om het terrein van de buurman te kopen is deze vraag heel 
opportuun.   

Binnen reguliere procedures is het binnen de looptijd van de optie onmogelijk de vraag te 
beantwoorden. De ASH heeft u uitgenodigd voor een werkbezoek aan de locatie en een 
presentaties waarin de plannen zijn toegelicht. Inmiddels zijn ook de omwonenden geïnformeerd 
en heeft ASH een mailadres geopend waar alle vragen gesteld kunnen worden. 

Via onderstaande link kunnen de presentaties van 17 april 2021 (opnieuw) worden bekeken; 

https://www.ash.nl/explore/our-campuses/deylerhoeve-vision   

De gemeente Wassenaar en The American School zijn al ruim 40 jaar sociaal-maatschappelijk 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de plannen voor de realisatie van 7.500 m2 bebouwing in 
2 lagen (15.000 bvo) en de sloop van 1.620 m2 stallen, maneges, aanbouw e.d. en daarmee 

gepaarde investeringen wordt de mogelijkheid geboden om ook de toekomst van The American 
School, hier in Wassenaar, voor de komende 20 jaar te bestendigen. Als bijlage bij deze brief 
sturen we de informatie die beschikbaar is over het belang van de ASH in Wassenaar en over het 
verzoek dat voor ons ligt. 

Het college is van mening dat de vraag van ASH legitiem is en voelt zich verplicht om met de 

nodige slagen om de arm toch een antwoord te geven. Graag horen wij binnenkort welk advies de 
verschillende fracties aan het college geven voor het beantwoorden van de vraag van de ASH. Wij 
nemen voor 18 mei 2021 contact op met de fractievoorzitters. 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 
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