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                                                        NIEUWSBRIEF  
 
Voorburg,  januari 2015           
 
Geachte donateurs, 
 
Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van 2015, waarin we terugblikken op ons jubileumjaar, maar  
ook vooruitkijken naar 2015. Het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg” wenst al haar donateurs een 
voorspoedig 2015.  
 

POLITIEKE ONTWIKKELINGEN. 
Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief  zijn de politieke  onderhandelingen in volle gang. De vorming 
van een nieuw College van B & W en de verdeling van de portefeuilles zijn nog in nevelen gehuld. Het is 
dus onduidelijk wie van de beoogde bestuurders,  de  gesprekspartner zal worden van Mooi Voorburg.  
 
Tot onze spijt besloot ex-wethouder Heleen Mijdam haar politieke lot te moeten verbinden aan de 
financiële consequenties, die het  gevolg zijn van de planmatige ontwikkelingen van de Duivenvoorde-
corridor. Mooi Voorburg  heeft met voormalig wethouder Mijdam gedurende vele jaren constructief 
overleg gevoerd en hoopt dat te kunnen voortzetten met de nog te benoemen nieuwe wethouder(s). 
 

KORTE TERUGBLIK OP HET JUBILEUM JAAR 2014.  
Het 55-jarig bestaan van Mooi Voorburg is niet ongemerkt voorbijgegaan. Onderstaand een beknopte 
terugblik op de verschillende gebeurtenissen, die de viering van het 11e lustrum hebben gemarkeerd. 

 15 maart: Opening van de jubileumtentoonstelling  “55 jaar Mooi Voorburg” door de 
erevoorzitter van Mooi Voorburg, burgemeester Hans van der Sluijs in Museum Swaensteyn. 

 16 april: Ingebruikstelling van de pomp door scheidend wethouder Gregor Rensen, die daarmee  
het startsein gaf voor het “Mooi Voorburg”-jubileumjaar. 

 26 april: Op deze Koningsdag heeft burgemeester Hans van der Sluijs het sierhek rond de op 27 
april 2013  door Mooi Voorburg  geschonken en geplante koningslinde in Park Sijtwende, onder 
grote publieke belangstelling onthuld. 

 1 juni: De uitreiking van het eerste exemplaar van de door Mooi Voorburg samengestelde 
Beeldenroute aan wethouder Frank Rozenberg,  opnieuw in Museum Swaensteyn.  

 18 juli: De overhandiging van een  vernieuwde versie van de Mooi Voorburg Monumentenroute 
aan wethouder  Heleen Mijdam  in Huygensmuseum Hofwijck. 

 13 september: Op deze Open Monumentendag 2014,  verrichtte wethouder Heleen Mijdam  de 
onthulling van een  vernieuwd Monumentenpaneel, dat in opdracht van Mooi Voorburg werd 
vervaardigd.  

 12 oktober: De feestelijke afsluiting van het jubileumjaar, in aanwezigheid van een groot aantal  
donateurs, tijdens een matinee in Theater Ludens, waar een sprankelende muzikale voorstelling 
onder de titel “Ode aan ons mooie Voorburg”, door Hans Steijger en zijn medewerkers, werd 
opgevoerd. 

 December: Gedurende deze laatste maand van het jubileumjaar, heeft het bestuur  bij 180 
donateurs,  die Mooi Voorburg al meer dan 25 jaar of langer steunen, een erkenningsinsigne 
thuisbezorgd in de vorm van een reversspeld met het bekende Mooi Voorburg logo. 
 

Van deze gebeurtenissen wordt uitgebreid verslag gedaan op onze website: www.mooivoorburg.nl ,  die 
vakkundig en regelmatig wordt onderhouden door medebestuurslid en webmaster Wim Hasekamp. 
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TOEKOMSTPLANNEN VOOR 2015 EN VOLGENDE JAREN. 
Gewoontegetrouw houdt Mooi Voorburg zich in de maand januari bezig met toekomstplannen. Zo ook 
deze maand,  hoewel het bestuur zich daarover (nog) niet definitief heeft uitgesproken,  wordt er 
gedacht aan de volgende onderwerpen: 
 

 Wervingsactie voor het verkrijgen van nieuwe (jonge) donateurs. 

 Aangaan van samenwerkingsverbanden en/of allianties met verwante organisaties. 

 Overleg voeren over verbeteringen in het Openbaar Gebied , zoals de herinrichting van park het 
Loo, het afsluiten van de Van Schagenstraat voor autoverkeer en deze inrichten als promenade 
waar voorzieningen voor het stallen van fietsen kunnen worden aangebracht,   de uitbreiding 
van de passantenhaven, de uitbreiding van de omheining  en het onderhoud van de Oude 
Algemene Begraafplaats ,  het markeren van de toegang tot de winkels in het historisch centrum 
en een (betere) aanduiding van een parkeerroute aldaar,  het onderhoud, restauratie en 
uitbreiding  van de  monumentenbordjes en deze voorzien van een QR code. 

 Aandacht geven aan (het wijzigen van) bestemmingplannen en het verlenen van vergunningen.  

 Het ontwikkelen van plannen om het toerisme te bevorderen. 

 Verfraaiing en inrichting van het Stationsplein en de Huygenstraverse. 

  
TOEZENDING VAN EEN DIGITALE VERSIE VAN ONZE NIEUWSBRIEVEN. 
Om u sneller van informatie te voorzien,  sturen we aan de ons bekende e-mailadressen ook extra 
digitale nieuwsbrieven.  Om vast te stellen of u uw mailadres aan ons bekend heeft gemaakt,  sturen wij 
u tegelijkertijd met deze nieuwsbrief,  ook dezelfde digitale versie. Als u deze NIET digitaal ontvangt is 
uw mailadres nog niet in ons bestand opgenomen. Indien u dat wel wenst, verzoeken wij u uw e-
mailadres  door te geven aan het secretariaat: secretaris@mooivoorburg.nl. Uw gegevens zullen 
vertrouwelijk  behandeld en uitsluitend toegepast worden voor dit ene doel. 
 
Om portokosten te besparen heeft het bestuur het voornemen om  volgende nieuwsbrieven alleen nog 
te versturen naar donateurs die geen e-mailadres hebben of dat nog niet hebben doorgegeven. Aan de 
ons bekende e-mailadressen zullen de nieuwsbrieven, inclusief de extra nieuwsbrieven, alleen nog 
digitaal worden verzonden.  
 

                               VOORLOPIGE AGENDA  2015 

                                         ( W I J Z I N G E N  V O O R B E H O U D E N )  

 

 Zaterdag 18 april :  Ingebruikstelling van de pomp en opening van het Mooi Voorburg jaar. 

 Begin juni              :  Donateursexcursie (nadere mededelingen in de volgende nieuwsbrief)  

 Zaterdag 29 aug.  : Cultureel Zomerfestival  op het Kon. Julianaplein e.o. 

 Zaterdag 12 sept.:  Open Monumentendag  (thema Kunst & Ambacht)  

 Zondag 18 okt.     : Jaarlijkse donateursbijeenkomst in Theater Ludens van 14.30-17.00 uur)      
 
Wij nodigen u van harte uit om één of meerdere van deze evenementen bij te wonen! 
 
Namens het bestuur van de stichting “Mooi Voorburg”, 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Kees Verbeek (voorzitter)  Reageren?   e-mail: voorzitter@mooivoorburg.nl  
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