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Aan de leden van Wijkgemeenschap Groot Deijleroord

Door middel van deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten, die door ons
georganiseerd zijn in het jaar 2015 en over de geplande activiteiten in het jaar 2017.

Jaar 2016
Wij zijn het jaar 2016 begonnen met een actie om de wijk veiliger te maken, zowel op
het gebied van het verkeer (aanbieden van petitie) als op het gebied van de preventie
van inbraak (opzetten van Whatsa pp-g roepen ).

In maart 2016 hebben we het Deijlercentrum opgeknapt in het kader van de landelijke
"NL Doet'L actie. In de maand juni hebben we gecollecteerd voor het Oranjefonds en
hebben we een gezellige kaartavond gehad in het Deijlercentrum.
Gedurende het hele jaar zijn we in onderhandeling geweest met medewerkers van de
gemeente Wassenaar om een budget te verkrijgen voor het opknappen van het
Deijlercentrum. Het resultaat van deze gesprekken is dat voorgesteld gaat worden om de
kosten van de beoogde verbouwing van het centrum in de gemeentebeg roting op te
nemen. In februari 2017 zal een voorstel dienaangaande in de gemeenteraad worden
behandeld. Zodra we groen licht krijgen, zal het Deijlercentrum na heel veel jaren weer
een grote onderhoudsbeurt krijgen. We bezinnen ons nog over de functie, die de
binnentuin van het Deijlercentrum voor de buurtbewoners zou kunnen vervullen. Ideeèn
daarvoor zijn zeer welkom.
In juni 2016 is het nieuwe verkeersplan door de gemeenteraad behandeld. We hebben
onze visie daaromtrent nog eens opnieuw bij de raad ten beste gegeven en
aanqedrongen op een veiliger en rustiger wijk. De raadsleden hebben onze ideeèn over
een en ander echter niet gehonoreerd. Zie voor de visie van de Wijkgemeenschap met
betrekking tot het verkeersplan verder op onze website
www.wij kgemeenscha oo rootdeij leroord. nl

jaar 2016, zijn door leden van het bestuur
die door de gemeente waren
bijgewoond,
van de Wijkgemeenschap bijeenkomsten
georganiseerd rond het thema'Wassenaar zijn we samen' . Deze informatieavonden
zullen een vervolg krijgen in hetjaar 2017.
Op een aantal avonden, verspreid over het

Zaterdag 24 september hadden we, in het kader van 'burendag', een burenlunch voor de
hele wijk. Er was speciaal voor die gelegenheid ook een wandelpuzzeltocht door de wijk
heen uitgezet, voor het hele gezin.

In oktober 2016 is voor de eerste keer de'Groene Paauw'door de gemeente uitgereikt
aan een bewoner van het Van Polanenpark, voor zijn bijdrage aan het openbaar groen in
de wijk. Als u mee wilt doen of als u iemand wilt nomineren voor deze prijs in 2017 volg
dan de berichten op onze website en in de plaatselijke pers.

laar 2Ol7
verkeerszaken

In 2017 wordt het nieuwe structuurplan van de gemeente vastgesteld. Ook nu gaat het
over de toekomst van het verkeer voor de volgende 10 jaren. In 2016 hebben we
schriftelijk aangedrongen op maatregelen om minder verkeer door de straten te laten
gaan en de verkeersveilig heid in de wiik te vergroten' We volgen de ontwikkelingen in
20t7.

Zaterdag 11 maart: NL DOET.

Op deze dag gaan we met elkaar wat klusies uiwoeren in en rond het Deijlercentrum.

We starten vanaf 11.00 uur en we gaan door tot ca 14'00 uur; alle hulp is welkom.

Donderdag 2O april 19.OO uurr Algemene Ledenvergadering
De agenda en de notulen van de ALV 2076 zijn vanaf half maart te vinden op onze
website. Wij nodigen u allen van harte uit om deze vergadering onder het genot van een
drankje en een hapje bU te wonen. Probleem met het vervoer? Bel 070-5113055 en wij
zorgen ervoor dat er vervoer is,
De penningmeester, Herman Sprock, heeft aangegeven dat hij na 16 jaar niet meer
herkiesbaar is Het bestuur draagt Kees van der Kroft voor als nieuwe penningmeester.
Eventuele tegenkandidaten kunnen dat kenbaar maken middels het contactformulier op
onze website.

Woensdagmiddag 14 iuna: Nationale Buitenspeetdag
In samenwerking met het Jongerenwerk Wassenaar willen we een buitenspeeldag
organiseren. Wilt u meehelpen met de organisatie?, mail ons:
(Oo ma i l.

com
Het programma van die middag zal op de website, op Facebook en in De Wassenaarse
Krant.
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Donderdagavond 29 junit Kaartavond voor klaverjassers en bridgers
Terugkijkend op de gezellige avond van verleden jaar, wordt ook nu weer een
kaartavond voor buurtgenoten en voor leden van de wijkgemeenschap georganiseerd.
Graag vooraf aanmelden bij Netty Lamaker 070 383 43 69

