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geeft het verleden toekomst 

 
DIGITALE NIEUWSBRIEF 

          

Voorburg, januari  2023 
  
Beste donateurs van “Mooi Voorburg”,   
 
We staan aan het begin van een nieuw jaar en kijken terug op het Mooi Voorburg-jaar 2022. 
In deze Nieuwsbrief staan we stil bij enkele bijzondere momenten in 2022 en kijken vooruit 
naar het net begonnen nieuwe jaar. 
 

 
   
 

DONATEURSMIDDAG MOOI VOORBURG 
 

Uitreiking duurzaamheidsprijs 
Wethouder Marcel Belt (D66) reikte zondagmiddag 20 november in Theater Ludens tijdens de 
donateursmiddag van de ‘Stichting ‘Mooi Voorburg’ drie prijzen uit voor de beste ideeën voor 
een duurzame groene buurt. Dit naar aanleiding van een door Mooi Voorburg tijdens Open 
Monumentendag in september uitgeschreven wedstrijd.  
De prijzen gingen naar Petra Poorter voor haar idee van het realiseren van een 
hondenpoepbak die op de riolering is aangesloten. Hiermee kan hondenpoep worden 
omgezet tot biogas dat een energiebron. In bijvoorbeeld Leeuwarden wordt zo’n systeem al 
gebruikt.  
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Wiebe Wamelink ontving zijn prijs met het idee ‘een straat voor de toekomst’: Plaats in de 
middenberm (Laan van Nieuw Oosteinde) een waterreservoir waar regen in kan worden 
opgevangen voor droge tijden. En leg dan meteen een energiekabel aan voor het opladen van 
elektrische auto’s.  
Het derde bekroonde idee kwam van Natasja Stet en Raymond Bierens. Hun idee is: isolatie 
van de buitenmuren met groen van de vele Voorburgse woningen die aan de binnenkant niet 
goed te isoleren zijn.. Richt daarvoor een collectief op dat het groen gezamenlijk inkoopt en 
laat onderhouden. De wethouder zegde toe de ideeën van de inzenders mee te nemen bij het 
opstellen van het nieuwe Duurzaamheidsuitvoeringsplan en GroenActiePlan en dat hij ook 
graag samen met Mooi Voorburg kijkt naar mogelijke realisatie. Hij benadrukte dat de 
gemeente ideeën en denkkracht voor de openbare ruimte en een duurzame leefomgeving 
koestert.  
 
Afscheid secretaris Lodewijk van Vliet 
Voorts is in aanwezigheid van ruim honderd donateurs en andere genodigden uitgebreid 
afscheid genomen van Lodewijk van Vliet als secretaris van Mooi Voorburg. 
Locoburgemeester Astrid van Eekelen speldde hem de ridderorde van Oranje Nassau op na 
hem uitgebreid en op innemende wijze toe te hebben gesproken waarbij zijn vele verdiensten 
voor Voorburg zijn belicht. Ook Annet Weijermars van de mede door Lodewijk van Vliet 
opgerichte BurgerKrachtCentrale en de voorzitter van Mooi Voorburg dankten hem voor zijn 
inzet. Rode draad in hun toespraken waren zijn vermogen om te verbinden en te inspireren, 
gecombineerd met vasthoudendheid en nauwgezetheid. 
 
Nieuwe secretaris Gerard Burki 
Tijdens de donateursmiddag werd Gerard Burki voorgesteld als nieuwe secretaris. Het 
bestuur is verheugd dat Gerard op 1 januari 2023 de rol van secretaris op zich heeft genomen 
en wenst hem daarin veel succes en vooral veel plezier. Gerard is in mei 2022 toegetreden tot 
het bestuur. Hij heeft tot zijn pensioen gewerkt bij Shell en was in zijn vrije tijd onder meer 
bestuurslid van de Golfvereniging Leeuwenbergh. 
 
Andere programmapunten van de donateursmiddag 
Frederiek Muller omlijste het programma van de middag met een vertelling over Oranje en 
Groen en het vertolken van drie liederen onder pianobegeleiding van Roel van der Wal. 
Bestuurslid Joost Heuvelink schetste kort de stand van zaken rond het burgerinitiatief herstel 
park Vreugd en Rust. We zijn met Vreugd en Rust begonnen na een verzoek van de gemeente 
daartoe. Een uniek Zocher park versterken, mogelijk gemaakt door financiële bijdrage van de 
provincie ZH. Daar hoort verantwoordelijkheid bij. Geweldig dat de provincie en de gemeente 
deze verantwoordelijkheid namen en nemen. 
De tijd van initiëren en adviseren van Mooi Voorburg gaat over naar realiseren door de 
gemeente. 
Onlangs heeft iedereen de kans gehad mee te denken: een mooi vervolg van het project. 
Prima dat de gemeente dit doet. Die reacties worden in de laatste bouwvoorbereidingen 
ingepast. 
Daarna vindt in het komend voorjaar de uitvoering in Vreugd en Rust plaats.   
“Mooi Voorburg” wandelt dit jaar met een trots gevoel door Zocherpark Vreugd en Rust. 
Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat twee donateurs een speldje opgespeld kregen als 
erkenningssymbool voor hun steun aan Mooi Voorburg gedurende 25 jaar. Juist door de 
steun van donateurs kan Mooi Voorburg zijn activiteiten ontplooien. 
 

Zie ook www.mooivoorburg.nl 
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Wetenswaardigheden in 2022 
In 2022 heeft het bestuur kennisgemaakt met het nieuwe College en zijn door het bestuur 
verschillende overleggen met de gemeente Leidschendam-Voorburg gevoerd over de 
Provinciale plannen voor de Vlietzone, het Woon-werkakkoord van de Provincie en de 
ontwikkelingen van het Emma-kwartier.  
Ook werd deelgenomen in de Stuurgroep Huygenskwartier en het Erfgoedpodium. 
Onder voorzitterschap van Lodewijk van Vliet heeft de Initiatiefgroep Huygenstunnel vele 
overleggen gevoerd met zowel ambtelijk als bestuurlijk Leidschendam-Voorburg en Den Haag. 
Vanaf 2023 zal de Initiatiefgroep als zelfstandige organisatie en met een zeer diverse 
samenstelling van verschillende partijen uit L-V en Den Haag haar initiatief verder uitdragen 
onder meer bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het 
beleidsonderdeel Mooi Nederland. 
In 2022 is ook contact gelegd door de Vereniging De Adder. Een van de bemanningsleden van 
dit voor de kust van Scheveningen vergane marineschip heeft zijn laatste rustplaats op de 
Algemene Begraafplaats aan de Parkweg. Ons bestuurslid Anneke de Widt voert overleg met 
de gemeente over het onderhoud, het beter bekend maken van deze mooie begraafplaats 
met het monumentale Poortgebouw. 
En natuurlijk waren de bestuursleden van Mooi Voorburg weer aanwezig bij de Erfgoeddag, 
het Cultureel Zomerfestival en de Open Monumentendag. 
 

VEEL WAARDERING VOOR AMUSE-WANDELINGEN  
 

De op woensdag 31 augustus en vrijdag 2 september georganiseerde amuse-wandelingen in 
park Vreugd en Rust waren weer een succes. De deelnemers werden in het Tennispaviljoen–
Bistro The Greenhouse verwelkomd met een drankje en een versnapering. Hierna volgde een 
rondleiding over de buitenplaats onder leiding van de bestuursleden Marie-Thérèse Ford en 
Joost Heuvelink. Daarna werd er onder het genot van een hapje en een drankje in Brasserie 
de Koepel gezellig nagepraat. Dank aan bestuurslid Niek Lamme voor de organisatie.  
 
JUBILEUMJAAR 2024 
Het bestuur treft  voorbereidingen voor het 11e lustrum, dat we in 2024 willen vieren. Graag 
nodigt het bestuur donateurs uit om ideeën aan te dragen om het lustrum te vieren en om 
actief deel te nemen in de Jubileumcommissie om het een en ander uit te werken. 
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan de secretaris. 
 
 
 

AGENDA  MOOI VOORBURG 2023  

Zaterdag 15 april Erfgoeddag en opening Pomp 
Zaterdag 26 augustus Cultureel Zomer Festival 
Zaterdag 9 september Open Monumentendag (Dorpspomp Herenstraat)  

 

Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg”, 
 
 
Gerard Burki (secretaris)  Reageren?   e-mail: secretaris@mooivoorburg.nl  
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