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  geeft het verleden toekomst 
 

Geachte donateur/donatrice,  Voorburg,  augustus 2010. 
 

Lustrumboek ‘Van waterpomp tot dorpswacht’ 
Dit rijk geïllustreerde memorieboek, uitgegeven ter gelegenheid 
van ons 50-jarig bestaan, is nu verkrijgbaar. Vele activiteiten en 
wapenfeiten van ‘Mooi Voorburg’ komen op indringende wijze 
aan de orde, zoals een verslag over Spinoza’s leven in Voorburg. 
Het apart ingestoken ‘Kleurenpalet van Mooi Voorburg’, met 
suggesties voor historische kleuren passend bij de stijl van het 
pand, geeft een aanzet tot een kleurrijker Voorburg.  
U kunt het boek bestellen via de bijgesloten bestelkaart.Wij 
zorgen dan dat het boek bij u wordt afgeleverd. Wilt u het boek 
direct meenemen, dan is het beschikaar in onze stand op Open 
Monumentendag, maar ook bij Totaal Gemak op het Kon. 
Julianaplein, bij Heijnen aan de Parkweg en bij Paagman in 
Leidschenhage. 
 

Open Monumentendag zaterdag 11 september a.s.  
Op zaterdag 11 september is het Open Monumentendag en dan treft u 
‘Mooi Voorburg’ weer aan met een stand bij de Waterpomp in de 
Herenstraat. Net als in voorgaande jaren presenteren wij ons weer op 
deze dag met een eigen expositie. Het landelijk thema van de Open 
Monumentendag is dit jaar ‘De smaak van de 19e eeuw’.  
‘Mooi Voorburg’ heeft deze smaak vertaald naar de omgeving van de 
Vliet aan het eind van die interessante eeuw.  
We hebben het fotomateriaal van het leven langs de Vliet in 
verschillende rubrieken ondergebracht. De Vliet werd in deze periode 
voor vele doeleinden gebruikt. Deze expositie brengt u terug naar het 
dagelijks leven op en rond de Vliet omstreeks 1900. Zo treft u foto’s aan 
van de Vliet als recreatieplaats, de Vliet als vervoersader, de huizen en 
de industrie langs de Vliet en niet te vergeten de bruggen uit deze tijd. 
Het geheel geeft in vele opzichten de zo typerende smaak van onze 
voorouders weer. Wij hopen u bij onze expositie te mogen ontmoeten.  
 
Uitnodiging donateuravond donderdag 7 oktober 2010 
Namens het bestuur wordt u van harte uitgenodigd tot het bijwonen van onze jaarlijkse donateuravond op 
donderdag 7 oktober a.s. om 20.00 uur in stadstheater “De Tobbe”, gelegen aan het burgemeester 
Feithplein. Het wordt weer een bijzondere avond, maar natuurlijk niet zo grootschalig van opzet, zoals op 
12 november 2009 in de Oude Kerk, toen wij ons 10e lustrum vierden in het bijzijn van een groot aantal  
trouwe donateurs. 
Een belangrijk onderdeel van deze avond is het afscheid nemen van een aantal prominente bestuursleden, 
die gedurende vele jaren gezichtsbepalend waren voor alles, waar de ‘Mooi Voorburg’ voor staat. Verder 
is er een inspirerende lezing door de heer René Vlaanderen, Coördinator werkgroep Stadsbeeld en 
Stadsgroen van de Vereniging Vrienden van Den Haag, met het onderwerp. ‘Stadsbeeld en 
stadsontwikkeling, balans tussen behoud en vernieuwing’.  
De foyer is open vanaf 19.30 uur een kopje koffie of thee staat voor u klaar. 
Na afloop is er een informeel samenzijn in de foyer met een drankje en een hapje en waar u nog even kunt 
napraten met de afgetreden- maar ook nieuwe bestuursleden. Wij hopen, dat veel donateurs aan deze 
uitnodiging gehoor willen geven om daarmee hun betrokkenheid met het werk van de stichting ‘Mooi 
Voorburg’ te tonen. 

 

 
          Welke brug is dit? 
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Provinciale steun voor het behoud van een groene Vlietzone 
Naar het zich laat aanzien, gloort er hoop voor het behoud van een ‘zo’n groen mogelijke Vlietzone’.  
Provinciale Staten (PS) hebben op 2 juli j.l. zich onomwonden uitgesproken over hun ambitie, om de 
Vlietzone te ontzien voor grootschalige bouwplannen van Den Haag. 
De stichting ‘Mooi Voorburg’, heeft naast het indienen van een zienswijze bij de PS, ook van zich laten 
horen tijdens de hoorzitting over de Provinciale Structuur Visie op 17 mei. De tekst van deze 
inspraakreactie kunt u op onze website terugvinden. Een belangrijke doelstelling van ‘Mooi Voorburg’ is 
het behoud van het Beschermd Dorpsgezicht, maar ook de overzijde van dit dorpsgezicht gaat ons ter harte. 
Daarom heeft ‘Mooi Voorburg’ zich een paar jaar geleden aangesloten bij het Platform van de vereniging 
‘Houdt Vlietrand Groen’, bestaande uit veertig maatschappelijke regionale organisaties. 
Ook de uitloop van de tunnelmond van de Rotterdamsebaan (voorheen Trekvliettracé) was en is een 
aandachtspunt en na veelvuldig overleg zijn PS bereid gebleken, om de tunnelmond eventueel op te 
schuiven, richting knooppunt Ypenburg. Tevens lijkt de uitplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven van de 
Binckhorst naar de Vlietzone van de baan. Zie ook www.vlietrandgroen.nl 

 
Donateursexcursie mei 2010 
‘En hoe Het Groene Hart klopte’....merkten wij tijdens onze jaarlijkse donateurexcursie in mei. Met 60 
donateurs, hun introducés en enkele bestuursleden vertrokken wij per bus eerst naar Woerden. Hier 
bezochten wij onder meer de boeren streekmarkt en het museum. Daarna wierpen we een blik in het 
Romeinse verleden om dit zodoende te vergelijken met ons Forum Hadriani. Ons ochtendprogramma werd 
afgesloten met een tochtje over de Woerdense wateren in de replica van een Romeins vrachtschip genaamd 
‘per Mare ad Laurium’. 
Hierna wachtte ons 's middags een warm onthaal door de bestuursleden van de Geschiedkundige 
Vereniging Oudewater. Zij trakteerden ons op een perfecte kennismaking met een echt oud Hollands stadje. 
De rondwandeling, met aandacht voor de historische betekenis van hennep voor de stad en de scheepvaart, 
kwam daarna in het Touwmuseum goed tot uitdrukking. Terwijl we een bezoek aan de Heksenwaag 
brachten werd gelukkig niemand over de kling gejaagd of te licht bevonden....Het laatste zou ook zeker niet 
kunnen, gezien de heerlijke, culinaire, verrassingen gedurende deze dag. Het is te hopen dat we daar 
volgend jaar wederom aan kunnen tippen. 
Nicoline Voordijk-van der Minne, excursieleider. 

 
Vervolg op het ontwerpvoorstel OV Knooppunt bij het station van Voorburg 
In onze nieuwsbrief van januari 2010 hebben wij u geïnformeerd over de plannen van de gemeente 
Leidschendam-Voorburg, om het stationsplein een facelift te geven. Het openbaar vervoer zou betere rij- en 
aansluitingmogelijkheden krijgen door het te scheiden van bus- en autoverkeer. Alle veranderingen, die het 
stationsplein aantrekkelijker kunnen maken, worden toegejuicht......, maar zou het niet beter kunnen? 
Dat is het uitgangspunt van ‘Mooi Voorburg’ bij de beoordeling van het voorliggende ontwerpvoorstel. 
Op 21 juni j.l. vond in de Oude Kerk een informatieavond plaats, waar deze plannen voor een groot aantal 
belangstellenden werden toegelicht. Tijdens deze bijeenkomst heeft ‘Mooi Voorburg’ de gelegenheid 
genomen om positiefkritische kanttekeningen te plaatsen. Onze commentaren (en ander actueel nieuws) 
kunt u nalezen op onze website www.mooivoorburg.nl, onder de rubriek ‘actueel dec. 2009’ 
Tevens hebben we op kortgeleden een gesprek gevoerd met de heer P.M.M. van Ostaijen, wethouder van 
o.a. verkeer en vervoer. Hij stelde zich open op en wil de opmerkingen en suggesties van ‘Mooi Voorburg’ 
in een vervolggesprek op 8 september a.s. met ons doorpraten. Zoals eerder in het commentaar van 
december 2009 werd aangegeven, wil 'Mooi Voorburg' vooral het functioneren van de Herenstraat  
bevorderen door de bereikbaarheid ervan en de toegankelijkheid ernaartoe te optimaliseren.  
De Herenstraat mag niet verscholen liggen achter het nieuw geplande parkeerterrein.  
Wij zullen u blijven informeren over het vervolg rond de ontwikkelingen van het stationsplein. 

Kees Verbeek, voorzitter 
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