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geeft het verleden toekomst 
 

 
 
Geachte donateur/donatrice ,                                                             Voorburg, februari 2011                                                                      
 
Wat deed “ Mooi Voorburg” voor Voorburg en voor U? 
   
Het jaar 2010 werd gekenmerkt door een grote mate van betrokkenheid met de plannen, die het 
College van Burgemeester en Wethouders heeft met ons mooie Voorburg. 
In onze nieuwsbrief van augustus 2010, hebben wij u o.a. geïnformeerd over de stand van zaken 
van het OV Knooppunt. In de gesprekken met wethouder van Ostaijen heeft Mooi Voorburg een 
aantal verbeteringsvoorstellen aangedragen. Dat geldt ook voor de voorgenomen herinrichting van 
de Parkweg, waarbij door Mooi Voorburg constructieve suggesties en verkeersveiligheidsaspecten 
naar voren zijn gebracht. 
Nu maar afwachten hoe de uitwerkingsplannen er uit gaan zien, maar in ieder geval blijft Mooi 
Voorburg de ontwikkelingen op de voet volgen.  
Met grote belangstelling werd ook uitgekeken naar het verschijnen van het langverwachte 
ontwerpbestemmingsplan Oude Dorpskern Voorburg 2011. Op uitnodiging van het College, heeft 
Mooi Voorburg in januari 2011 deelgenomen aan de eerste verkennende gesprekken over dit 
belangrijke thema.   Mooi Voorburg  heeft inspirerende ideeën geopperd die al in april 2007 
werden voorgesteld onder de titel “Kansen voor Corbulo”. De procedure, die moet leiden tot 
goedkeuring van dit bestemmingsplan is pas in de beginfase en er is nog volop gelegenheid in 
2011 om hierop te reageren. Mooi Voorburg zal hier zeker gebruik van maken en u op de hoogte 
houden. 
 

Een andere belangrijke mijlpaal is de instemming met en het 
advies van de Welstands- en Monumentencommissie met het 
door Mooi Voorburg samengestelde kleurenpalet. 
Het College van B & W heeft het advies van deze commissie 
onverkort overgenomen.  
Het kleuren palet wordt beschreven en is ingesloten in ons 
jubileumboek ‘Van Waterpomp tot Dorpswacht’ dat u kunt 
bestellen door overmaking van  € 25,- op ons gironummer 5777 
onder vermelding van boek Van Waterpomp tot Dorpswacht en 
uw adres.Op onze website vindt u onder de nieuwe rubriek 
”actueel” meer achtergrondinformatie over dit onderwerp. 

 

 

 

.”Mooi Voorburg” plannen en projecten voor 2011 en volgende jaren.  
Dankzij uw donaties is Mooi Voorburg is staat om in 2011 een aantal projecten ter hand te 
nemen. De belangrijkste voornemens zijn het samenstellen van een nieuwe informatie- en 
wervingsfolder, de heruitgave van de Mooi Voorburg monumentenroute, het opknappen van 
het “Mooi Voorburg” sierhek, dat de ingang markeert van Vreugd en Rust aan de Parkweg, 
het vervaardigen en aanbrengen van gegoten straatnaamborden na de voorgenomen 
herinrichting,  aan de zijde van de Parkweg, die aansluit op het Beschermd Dorpsgezicht. 
Er zijn meer plannen voor de komende jaren, maar daar moet het bestuur van Mooi Voorburg 
nog over beslissen. Nogmaals, raadpleeg onze website en stel u op de hoogte van de 
zorgvuldige besteding van het geld dat met uw donaties wordt verkregen.  
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Mooi Voorburg begunstigde van een aanzienlijk legaat. 
 
Uit de nalatenschap van één van onze meest trouwe donateurs is een aanzienlijk legaat  ten 
gunste van de stichting Mooi Voorburg beschikbaar gekomen. De omvang van deze 
schenking is van dien aard, dat het bestuur van Mooi Voorburg zich beraad over de besteding 
van die gelden. In ieder geval zal het een project zijn met een blijvend karakter, maar ook 
daarover zult u worden geïnformeerd. Niettemin zijn wij de betreffende erflaatster veel dank 
verschuldigd voor het vertrouwen in de verwezenlijking van de doelstellingen van de 
stichting Mooi Voorburg.                                         

 
Bezoek onze website regelmatig voor het laatste nieuws. 
 
De website van Mooi Voorburg (www.mooivoorburg.nl) is in de afgelopen maanden 
aangepast. De site is door de wijzigingen aanzienlijk toegankelijker geworden. Op onze 
website treft u  uitgebreide informatie aan over in deze nieuwsbrief vermelde en andere 
actuele onderwerpen waardoor u de activiteiten van Mooi Voorburg op de voet kunt blijven 
volgen.  
Door te kiezen voor “Wat was actueel in” krijgt u een keuze uit activiteiten die in voorgaande 
jaren voor Mooi Voorburg belangrijk waren. Deze rubriek zullen we in de komende tijd 
aanvullen en in een later stadium toevoegen aan een nieuwe rubriek ”archief”.  
Nieuw is de rubriek “in de media” hier vindt u wat over Mooi Voorburg in de media is 
gepubliceerd .  
Wanneer u wilt reageren op één van de artikelen uit de rubriek “actueel”, dan kunt u dit via 
een e-mail doen aan de secretaris@mooivoorburg.nl 
Om u in de toekomst ook per e-mail op de hoogte te kunnen houden van de activiteiten van 
Mooi Voorburg, verzoeken wij u een e-mail met uw naam en adres te sturen naar 
secretaris@mooivoorburg.nl . Dat stelt ons tevens in de gelegenheid om ons adressenbestand 
actueel te houden.  
 
Uw donateurschap en donateurkaart 2011 
Mooi Voorburg mag zich gelukkig prijzen met een grote groep Voorburgers, die onze 
stichting ondersteunt en waarvan u deel uitmaakt. Met uw steun blijven wij ons inspannen om 
Voorburg mooi te maken en te houden. Ideeën en plannen kunnen dankzij uw 
donateurschap worden gerealiseerd. 
 
Bijgaand dan ook de donateurkaart voor 2011. Op de achterzijde ziet u een aantal winkels 
en bedrijven, die u korting geven op vertoon van de kaart. Omdat de acceptgiro die in het 
verleden weinig werd gebruikt, hebben wij die laten vervallen om kosten te besparen.  
Het bestuur hoopt u weer bij de verschillende gelegenheden te mogen ontmoeten, allereerst 
op zaterdag 16 april a.s. bij de Opening van het 'Mooi Voorburg' jaar door wethouder 
Mijdam  met de inwerkingstelling van de pomp bij de Oude Kerk en later in het jaar 
tijdens de donateurexcursie op zaterdag 14 mei a.s. Nadere informatie over beide 
evenementen treft u aan in onze volgende nieuwsbrief.  
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet om naar 070-387. 05. 78 te bellen 
of een emailbericht te sturen aan voorzitter@mooivoorburg.nl .Met deze eigentijdse vorm 
van communicatie wil het bestuur het contact met onze donateurs bevorderen. 
 
Met vriendelijke groet 
 
namens het bestuur, 
 
Kees Verbeek, voorzitter 
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