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Beste heer, mevrouw, 

Allereerst wil ik u in deze tijd waarin het Coronavirus de wereld op z’n kop heeft gezet, sterkte en 
gezondheid wensen. 

Graag breng ik u met deze brief op de hoogte van de ontwikkelingen voor de toekomst van de 
Warenar en wil ik u vragen daarover mee te denken. 

Stand van zaken 
De gemeenteraad heeft op 28 januari jl. besloten om nader te onderzoeken of een duurzame 
toekomst voor het theater en de dorpshuisfunctie gegarandeerd kan worden door herontwikkeling.  

Hiertoe werken we aan een stedenbouwkundig programma van eisen en een haalbaar 
ontwikkelplan. Dit plan omvat ten minste: 

• De huidige theaterfunctie. 
• Voldoende ruimte om de huidige maatschappelijke (dorpshuis)functie te waarborgen. 

• Kantoorruimte voor de parochie. 
• Woningbouw om de kosten van het project te dragen. 

 
Uw omgeving, uw mening 
De Warenar vormt het culturele hart van Wassenaar en bevindt zich in uw directe omgeving. Het 
gaat om, behalve de theater- en dorpshuisfunctie, uw leefomgeving en de kwaliteit van uw buurt. 
Daarom vinden we het belangrijk uw mening te horen over de ontwikkelingen en u te betrekken bij 

het ontwikkelproces. 

De genomen maatregelen rondom het Coronavirus dwingen ons anders om te gaan met participatie 
dan we ons hadden voorgenomen. Fysieke bijeenkomsten mogen onder bepaalde voorwaarden 
weer, maar we begrijpen het dat niet iedereen hiervan wil of kan gebruik maken. Daarom 

organiseren we zowel een fysieke als digitale bijeenkomst waar we u bijpraten over de 
ontwikkelingen rondom de Warenar. 

• Op woensdag 10 juni om 19.30 uur organiseren we een bijeenkomst in de Warenar. 
Deze bijeenkomst vindt plaats volgens de laatste richtlijnen van de RIVM. Wilt u deze 
bijwonen dan dient u vooraf te reserveren via toekomstwarenar@wassenaar.nl. Aan deze 

bijeenkomst kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Indien nodig organiseren we een 
tweede bijeenkomst. 

• Op donderdag 11 juni om 20.00 uur vindt er een digitale bijeenkomst plaats. Op 
onze website www.wassenaar.nl/actueleprojecten vindt u actuele informatie over deze 
bijeenkomst. Op deze pagina worden ook toekomstige ontwikkelingen bijgehouden. 
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via toekomstwarenar@wassenaar.nl. Wanneer 

u uw e-mailadres achterlaat ontvangt u van ons een link voor de bijeenkomst.  
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Heeft u behoefte aan meer uitleg? 
Medio juli organiseren wij ‘20-minuten gesprekken’. Deze gesprekken vinden plaats in de Warenar 
en kunnen met maximaal drie personen bezocht worden. Wanneer de data hiervan bekend zijn, 
informeren wij hierover op www.wassenaar.nl.  

Vooralsnog hoop ik u snel in goede gezondheid te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, 

Lia de Ridder 

Wethouder Onderwijs|Duurzaamheid|Burgerparticipatie|Cultuur|Zorg|Volkshuisvesting 
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