geeft het verleden toekomst
Voorburg, januari 2010
Geachte Donateur/Donatrice,
Terugkijkend op de maanden van het lustrumjaar die achter ons liggen, dan zien we een
aantal activiteiten die de viering van 50 jaar ‘Mooi Voorburg’hebben gemarkeerd. We zijn
allen die ons met hun donatie hebben ondersteund zeer erkentelijk Zonder uw steun en
bijdragen van sponsoren kan zo’n viering niet plaatsvinden.
De opening van het lustrumjaar in april met de act
met twee emmertjes water halen rond de pomp, de
uitgifte van de MV wenskaarten en de kistjes met
'Mooi Voorburg' wijn was een uitstekend begin.
Bescheyden Leezer, oordeeld gy
Welk is s’Jenveers Jaargety?
Des Morgens, Middags, Agtermiddag
Des Nagts, op Zondag, Werkdag, Biddag
Bij Droog We‘er, Reegen, Wind en Stilt,
Jenever is Altoos gewilt

Met veel plezier wisten we dankzij de
enthousiaste deelnemers de donateursexcursie
naar Schiedam in mei tot een varend en
jenever-nippend succes te maken. Bovendien
bleek voor veel deelnemers, de bouw van het historische schip ‘de Delft’een verrassing.
Wat staat er op de gevel van het Jenevermuseum te lezen?

Op 12 september tijdens de Open Monumentendag kreeg u de gelegenheid om kennis te
maken met de hernieuwde uitgave van de Deurenposter, perfect gedrukt op topkwaliteit
papier of canvas en een lust voor het oog om steeds weer nieuwe details te ontdekken.
Eén van de hoogtepunten van de viering in november was de
onthulling van de Dorpswacht bij de verbeterde entree naar
het Beschermde Dorpsgezicht in de Frans Kerkstraat door
burgemeester Hans v.d. Sluijs en de receptie die daarna
volgde in het Museum Swaensteyn. Realisatie van dit project
kon plaatsvinden dankzij de medewerking van beeldhouwer
Frans Kokshoorn, architect Cees Buskens en het College van
B & W met alle medewerkers van gemeente en aannemers.
Een reeks foto’s van de evenementen kunt u op onze website
www.mooivoorburg bekijken.
Enige dagen daarna zette het
interactieve verhaal over de
zeven jaren Spinoza in
Voorburg gehouden in de zo
prachtig met kaarsluchters
verlichte Oude Kerk een kroon
op het feest dat bij zo’n 50 jaar
betrokken zijn bij Voorburg,
behoort.
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Reactie op het ontwerpvoorstel OV knooppunt Voorburg
Onze activiteiten gaan natuurlijk weer gewoon door. Dit betekende o.a. het leveren van een
kritische bijdrage aan de voorstellen die voor het Openbaar Vervoersknooppunt rond het bustreinstation Voorburg, zie www.leidschendam-voorburg/plannen/enprojecten/OVknooppunt.
De volledige tekst van onze reactie op het ontwerp kunt u lezen www.mooivoorburg.nl
Hieronder treft u een paar van de belangrijkste punten.
Prettig dat aandacht wordt gegeven aan de verbetering van de uitstraling van het gebied
onder het viaduct door een verbindende ‘wandelloper’tussen Herenstraat en
Binckhorst;
Het voorgestelde kruispunt LvNO / Parkweg met Prinses Mariannelaan en de ingang
naar het parkeerterrein onder het viaduct is geen goede oplossing; want de inrijstrook is
voor het parkeerterrein ontoereikend. Daardoor raakt o.i. het kruispunt verder verstopt.
Tevens wordt de buurt achter de Huygensstraat en de Herenstraat uitsluitend via de weg
langs blauwe parkeerstrook onvoldoende ontsloten, waarbij het verkeer uit de wijk incl.
vrachtvervoer over het toch al drukke kruispunt wordt geleid;
De drie mogelijke locaties voor een ondergrondse parkeergarage zijn door Arcadis
onderzocht. Echter de consequenties hiervan voor de uitvoering van het OV knooppunt
komen niet in het Movaris-voorstel voor;
'Mooi Voorburg' oppert de suggestie om de bushalte met tramhalte te integreren
waardoor ruimte voor de inrit naar het parkeerterrein wordt verkregen.
Lustrumartikelen
Bij deze mailing ingevoegd vindt u de Bestel/Machtigingskaart. Hiermee kunt u de 'Mooi
Voorburg' artikelen bestellen of kopen door de retourkaart ingevuld terug te sturen naar
Post bus 57, 2271 AB Voorburg, waarna u ter bevestiging een kopie krijgt toegezonden.
Op de kaart staan alle gegevens aangegeven waar en tegen welke prijzen u de artikelen kunt
kopen of afhalen.
Uw donateurschap en donateurskaart 2010
Voorburg mag zich gelukkig prijzen met een grote groep Voorburgers, die onze stichting
ondersteunt en waarvan u deel uitmaakt. Vanuit de vrijwilligersgedachte blijven wij ons
inspannen om Voorburg mooi te maken en te houden. Ideeën en plannen kunnen dankzij uw
donateurschap worden gerealiseerd. Zonder u als donateur zou Voorburg er minder mooi
uitzien en zouden wij ons niet zo kunnen presenteren.
Bijgaand dan ook de donateurskaart voor 2010. Op de achterzijde ziet u een aantal winkels
en bedrijven, die u korting geven op vertoon van de kaart. Voor onze acties gedurende het
jaar willen wij u vragen deze donateurskaart op verzoek te tonen.
Het bestuur hoopt u weer bij de verschillende gelegenheden te mogen ontmoeten, allereerst
op zaterdag 17 april bij de Opening van het 'Mooi Voorburg' jaar met de inwerkingstelling van de Waterpomp en het uitbrengen van het interessante 'Mooi Voorburg'Boek Van Waterpomp tot Dorpswacht.
Mocht u vragen hebben aarzel dan niet om naar 070-386 5105 te bellen.
Met vriendelijke groet,

J.J.E. Rietema
voorzitter
Noot: Voor degenen, die hun overmaking willen realiseren via Internetbankieren verzoeken
wij het Donateursnummer (Dnum), dat op de acceptgirokaart staat, te vermelden.
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