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  geeft het verleden toekomst 
 

Voorburg, april 2011 
 
 
Geachte donateurs en donatrices, 
 
Het is het bestuur van de Stichting Mooi Voorburg een genoegen u weer op de hoogte te stellen 
van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten. 
 
Feestelijke opening van het Mooi Voorburg-jaar. 
 
Wethouder Heleen Mijdam (VVD, Ruimtelijke Ontwikkeling) opent op zaterdag 16 april a.s. om  
11.00 uur het nieuwe jaar van de Stichting Mooi Voorburg. Dit gebeurt met de ingebruikstelling 
van de pomp op de hoek van de Herenstraat en de Van Schagenstraat.  
Door het begieten van de op de pomp geplaatste voorjaarsbloemen, geeft de wethouder het 
startsein voor de activiteiten van de stichting in 2011.  
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  
Ter plaatse is een stand van Mooi Voorburg opgesteld, waar donateurs en andere 
belangstellenden informeel kennis kunnen maken met de nieuwe bestuursleden, die onlangs zijn 
aangetreden.  
Ook zijn er in de stand exemplaren van het Mooi Voorburg jubileumboek verkrijgbaar,  getiteld 
“Van Waterpomp tot Dorpswacht”, dat u voor een bedrag van € 25,- kunt aanschaffen. Dit boek 
is in 2009 uitgeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de stichting Mooi Voorburg en 
geeft een impressie van de recente geschiedenis van de stichting. 
 
Donateurexcursie op zaterdag 14 mei 2011 naar De Rijp en de Zaanstreek. 
 
Voor uitgebreide informatie over deze excursie wordt 
verwezen naar de bijlage, die bij deze Nieuwsbrief 
is bijgesloten. U treft daar ook een aanmeldings 
/machtingsstrook aan waarmee u zich kunt aanmelden. 
 
Aanmelden kan natuurlijk ook bij de stand van Mooi 
Voorburg bij de pomp tijdens de opening van het Mooi 
Voorburg jaar of via het aanmeldingsformulier op de  
website.  

 
De Rijp 

Ontwikkelingen van de website van Mooi Voorburg.  
 
We hebben gemerkt dat de website van Mooi Voorburg door u regelmatig is bezocht in de 
afgelopen maanden. Het streven van Mooi Voorburg is om u via onze website in een zo vroeg 
mogelijk stadium te betrekken bij wat Mooi Voorburg doet. De website is daar het geijkte middel 
voor. Op de webpagina “actueel” vindt u dan ook uitgebreide informatie over alle onderwerpen 
waarbij Mooi Voorburg betrokken is. Wanneer u wilt reageren op één van de artikelen uit de 
rubriek “actueel”, dan kunt u dit doen door een e-mail te zenden aan de 
secretaris@mooivoorburg.nl. 
 
Bericht van de penningmeester. 
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Hebt u uw donatie voor 2011 al overgemaakt? Het rekeningnummer is 5777 t.n.v. Stichting 
Mooi Voorburg te Voorburg. 
 
Lodewijk van Vliet treedt aan als nieuwe secretaris. 
 
Op 1 maart jl. heeft Lodewijk van Vliet het secretariaat van 
de Stichting Mooi Voorburg overgenomen van Ben Smulders 
die deze functie een vijf jaar met veel overgave heeft vervuld. 
Lodewijk is geboren en getogen Voorburger en heeft zich 
eerder verdienstelijk gemaakt voor de Wijkvereniging 
Essesteijn en was ook raadslid van D66 voor de gemeente 
Voorburg en later voor Leidschendam-Voorburg. Hij is tot 
voor kort werkzaam geweest bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar hij zich 
vooral bezighield met het veiligheidsbeleid. 
Nu hij binnenkort met pensioen gaat, wil hij een deel van zijn 
tijd wijden aan het behoud en beschermen van de 
kenmerkende culturele- en historische objecten van 
Voorburg, waarbij de groene aanblik een belangrijk element 

 
Lodewijk van Vliet 
 

vormt. 
 
Mooi Voorburg reageert op het Ontwerpbestemmingsplan Oude Dorpskern. 
  
In een reactie aan de gemeenteraad heeft de Stichting Mooi Voorburg laten weten, dat het op een 
aantal punten zich niet kan vinden in het onlangs gepubliceerde Ontwerpbestemmingsplan Oude 
Dorpskern Voorburg 2011. Het ontwerpbestemmingsplan zou naadloos moeten aansluiten op de 
Ontwikkelingsvisie Oude Dorpskern, die in 2004 door de toenmalige gemeenteraad is vastgesteld 
Het wordt niet duidelijk gemaakt waar deze visie niet wordt gevolgd en waarom daarvan wordt 
afgeweken. De onderbouwing van een bestemmingsplan wordt niet altijd gegeven en soms wordt 
een bestemming verward met exploitatie. De definities van de monumenten zijn niet compleet, 
noch is de monumentenlijst overal even duidelijk. 
Verder valt op, dat de door de Rijksoverheid vastgestelde contouren van het Beschermde Dorps- 
gezicht niet overeenkomen met de gebiedsbepaling in het Ontwerpbestemmingsplan. 
Het plan geeft wel blijk van een langetermijnvisie, waarbij de cultuurhistorische waarde en 
centrumfunctie van het Beschermde Dorpsgezicht erkend worden. 
De Stichting Mooi Voorburg heeft in haar reactie aangegeven graag een bijdrage te willen 
leveren aan de verdere discussie, die tot verbetering van het ontwerp moet leiden. 
Op de website van de stichting is integraal de zgn. zienswijze te lezen, die de stichting over 
dit belangrijke onderwerp bij de gemeenteraad heeft ingediend. Kijkt u op onze site: 
www.mooivoorburg.nl onder de rubriek “actueel” 
 
Namens het bestuur van de Stichting Mooi Voorburg,·met vriendelijke groet, 
 
Kees Verbeek 
Voorzitter. 
E-mail: voorzitter@mooivoorburg.nl 
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