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Brief burgemeester Leendert de Lange aan de gemeenteraad van 

Wassenaar 

      Wassenaar, vrijdag 1 mei 2020. 

 

Onderwerp: update maatregelen Coronavirus Wassenaar 

Geachte raads- en commissieleden,  

Hierbij een laatste update over de ontwikkelingen rondom Corona die betrekking hebben op onze 

mooie gemeente. 

Wassenaarse slachtoffers van het coronavirus 

Ik wil allereerst in deze brief stilstaan bij Wassenaarders die in de afgelopen weken overleden zijn 

aan het coronavirus. Ondanks alle inspanningen, goede zorg en afstandsmaatregelen blijft het virus 

helaas op plekken toeslaan. In mijn gedachten ben ik dan ook bij hen die hun moeder, vader, opa, 

oma, partner, geliefde, vriend of vriendin in de afgelopen periode zijn kwijtgeraakt en wens hen 

sterkte en kracht toe.   

Nieuwe noodverordening 

Op 29 april 2020 is opnieuw de noodverordening aangepast. Zie ook de bijlagen bij deze brief. 

Binnen de bepalingen van de noodverordening Haaglanden is er een (beperkte) ruimte om lokaal 

maatwerk toe te passen. En van die ruimte willen we passend gebruik maken. Hierover leest u 

meer in de onderstaande paragraaf. 

Wassenaarse pilot met de 1,5 meter samenleving: beperkt openstellen parkeerplaatsen 

In de afgelopen weekenden zijn parkeerplaatsen voor auto’s bij de verschillende Wassenaarse 

recreatiegebieden preventief afgesloten om mensen te motiveren thuis te blijven en te voorkomen 

dat grote groepen bijeenkomen wat het gevaar op besmetting met het coronavirus verhoogt. De 

beperkende toegangsmaatregelen met alle bijbehorende communicatie hebben duidelijk 

bijgedragen aan de rust in het dorp, onze parken, natuurgebieden en het strand.  

Iedereen in Nederland wordt gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven, maar toch gaan mensen 

in het weekend met de auto erop uit. Zo ook in Wassenaar. En dat leidt tot ongewenste effecten in 

de buurt van Wassenaarse recreatieplekken met in het bijzonder de nabij gelegen woonwijken. Dit 

kan leiden tot verkeersgevaarlijke situaties.  
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We zijn daarom als gemeente in overleg gegaan met Dunea, De Horsten, de parkeerexploitanten 

van het strand en museum Voorlinden om te kijken naar een beperkte openstelling van 

parkeerplaatsen in het weekend van zaterdag 2 mei t/m 3 mei. Op Museum Voorlinden na (die is 

namelijk nog niet open) zullen de andere partijen voor maximaal 50% hun parkeercapaciteit 

openstellen. Dit wordt de komende dagen uiteraard begeleid door de nodige verkeersregelaars en 

er wordt toezicht gehouden door onze Boa’s, duinwachters en politie. Het gemeentelijk 

parkeerterrein bij Duinoord blijft dit weekend wel gesloten. 

Het is een pilot. En we willen op deze wijze experimenteren hoe we op verantwoorde wijze de 1,5 

metereconomie langzaam en gereguleerd ingericht kan worden. Uiteraard monitoren we het hele 

weekend om te kijken hoe het verloop is en wordt de pilot geëvalueerd. 

Bijpraatsessie over de aanvragen bijstand en Tijdelijke overbruggingsregeling 

Zelfstandige Ondernemers 

Zoals u weet heeft de gemeente Wassenaar de wettelijke taken rondom de uitvoering van Werk & 

Inkomen ondergebracht bij de gemeente Leidschendam – Voorburg. Op het verzoek van het college 

van B en W zijn we via een videoverbinding bijgepraat over de jongste Wassenaarse cijfers voor wat 

betreft aanvragen voor het levensonderhoud (493) en aanvragen bedrijfskapitaal (43). Speciale 

aandacht is nog gevraagd voor die gevallen/aanvragen die tussen ‘wal en schip’ dreigen te vallen. 

Veel Wassenaarse ondernemers weten in ieder geval de weg te vinden naar onze uitkeringsinstantie, 

zo bleek uit het gesprek. 

In gesprek met de wijk- en buurtverenigingen 

Het beeld vanuit onze Wassenaarse wijken- en buurtverenigingen is er een van betrokkenheid, 

behulpzaamheid en vertrouwen naar elkaar toe. Inwoners zijn duidelijk gemotiveerd om zich aan de 

coronamaatregelen te houden en elkaar te helpen. Van boodschappen halen tot het uitlaten van de 

hond voor de buren. Het elkaar vaker bellen of actief bemoedigen, het past in het beeld wat we tot 

nu toe hebben van onze gemeenschap.  

In de komende periode zal ik iedere week op vrijdag drie voorzitters van de dertig, wijk- en 

buurtverenigingen uitnodigen voor een gesprek. Dit doe ik samen met wethouder Inge Zweerts de 

Jong en onze wijkmanager. Met hen wil ik ook kijken naar de toekomst en de betekenis van de 1,5 

metersamenleving voor Wassenaar. 

De basisscholen gaan ook weer van start vanaf 11 mei 

Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei weer open op een aangepaste manier. 

Leerlingen krijgen ongeveer de helft van de tijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere 

helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. Alle basisschooldirecteuren, leraren en ondersteuning zijn zich 

aan het voorbereiden op de nieuwe fase na de vele weken van thuisonderwijs. Het is een grote 

logistieke uitdaging en het is bewonderingswaardig hoe hier invulling aan wordt gegeven.  

 



 

3 
 

Sportverenigingen aan de slag 

Zoals vorige week in de raadsinformatiebrief gemeld zijn voor kinderen en jongeren de 

sportmogelijkheden per 28 april 2020 verruimd. Alle Wassenaarse buitensportverenigingen en 

scouting zijn door de gemeente benaderd. En het overgrote deel heeft de eerste plannen en 

coronaprotocollen met ons gedeeld. Dit zijn: 

• HV Olympia'72 handbal 

• LTC Oud Wassenaar tennis 

• De Oude Eik tennis 

• Blauw Zwart voetbal 

• Rozenstein golf 

• De Kieviten tennis 

• De Kieviten hockey 

• Koninklijke Haagse Golf & Country Club 

• Tennispark Marlot tennis 

• SV Wassenaar voetbal 

• David IFC Total Football 

• SV Wassenaar Beeball en softbal 

• SV Wassenaar Kinderen uit de buurt 

• Buurtvereniging Kerkehout / Dansstudio Kerkehout 

• De Paauw Scouting 

Dit is weer een belangrijke stap naar richting van de 1,5 metersamenleving die we in Wassenaar 

maken. Hierbij past ook nog een compliment aan de jeugd van Wassenaar die zich over het 

algemeen goed aan de regels weet te houden.  

4 mei dodenherdenking en 5 mei bevrijdingsdag 

Dit jaar stonden we in de startblokken om op een bijzondere wijze stil te staan bij 75 jaar vrijheid. 

Helaas gaan alle geplande activiteiten niet door en dat is voor vele organisatoren een begrijpelijke 

bittere pil. De bijzondere tijden die we nu met elkaar doormaken. Laat wel zien wat het is om in je 

vrijheid beperkt te worden. Het blijft dan ook van groot belang om dit jaar te herdenken en de 

vrijheid te vieren. De traditionele dodenherdenking is anders dan dat we tot nu toe gewend zijn. 

Maandagochtend 4 mei leg ik, namens raad en het college van B en W een krans bij het 

oorlogsmonument aan de Schouwweg. Persoonlijk is het bijzonder om dit met mijn vrouw en 

dochter te doen. ’s Middags zal ik met een beperkt gezelschap in ons bestuurscentrum De Paauw 

een toespraak houden waarbij ook het Ereboek ‘Wassenaarse slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog’ wordt onthuld. Ook voor de herdenking op De Waalsdorpervlakte (uitgezonden door 

RTL) gelden dit jaar beperkende maatregelen en zal ik daar ook namens het gemeentebestuur een 

krans leggen. “Zolang wij hun namen eren, zullen ze nooit worden vergeten”  

Op Bevrijdingsdag zal samen met de Oranjevereniging de vrijheidsvlam worden ontstoken.  
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Tot slot 

We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het bestrijden van het coronavirus. En door ons daarop 

in te stellen helpen we anderen en onszelf. Door ons verantwoordelijk te gedragen en vol te houden 

vergroten wij de kans voor al die ondernemers, zoals kappers en horeca dat zij ook weer aan het 

werk kunnen.  

Met elkaar bouwen we zo aan een gezonde en verantwoorde Wassenaarse 1,5 metersamenleving.  

Blijf gezond en zorg goed voor uzelf en anderen,  

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester Leendert de Lange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- Brief aan de burgemeesters inzake noodverordening 

- Getekende noodverordening 

- Brief veiligheidsregio’s betreft verlenging maatregelen covid-19 

- Factsheet maatregelen tegen coronavirus Rijksoverheid 30 april 2020 


