
 
 

JAARVERSLAG 2018 
 
SAMENSTELLING BESTUUR 
In het verslagjaar bestond het bestuur van de vereniging Houdt Vlietrand Groen (HVG) tot 4 juni 2018 uit:  
Monica Velù, voorzitter 
Berthie de Zwart, secretaris 
Jan Diekema, penningmeester. 

 
Vanaf 4 juni 2018 werd dit:  
Monica Velù, voorzitter & ad interim secretaris 

Marjan van Giezen, vice-voorzitter 
Paul Daeleman, penningmeester 
Robin van Wissen, bestuurslid 
Leonie Cohen, bestuurslid. 

 
Oud-bestuursleden Berthie de Zwart en Jan Diekema bleven beschikbaar als adviseurs. Wegens het aanvaarden 
van een nieuwe en drukke baan, heeft Robin van Wissen zich genoodzaakt gezien zich in de loop van het 
verenigingsjaar terug te trekken als bestuurslid. Omwille van haar verkiezing tot voorzitter van de stichting 
Duurzaam Leidschendam-Voorburg, was Marjan van Giezen slechts beperkt inzetbaar als bestuurslid van HVG. 
(N.B.: en inmiddels heeft ook Leonie Cohen te kennen gegeven terug te treden door veelvuldig verblijf in het 
buitenland-okt. 2019) De vereniging is daarom nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden, in de eerste plaats 

naar een nieuwe secretaris. Het gebrek aan bestuursleden/vrijwilligers drukt sterk op te behalen resultaten door 
het gebrek aan menskracht. 
 

BESTUURSVERGADERINGEN 
In het verslagjaar werden zes bestuursvergaderingen gehouden. Tijdens de bestuursvergadering van 20 augustus 
had de overdracht plaats van de bevoegdheden van de oude naar de nieuwe bestuursleden en op 10 september 
had een voorvergadering plaats met de V50-werkgroep (project Villa Futura – Virulylaan 50 L’dam) van 

Wijkvereniging Park Leeuwenbergh 
 
ALGEMENE LEDEN VERGADERING (ALV) 
De ALV 2018 vond plaats op 4 juni 2018 in wijkcentrum Agora te Voorburg. Hierop werd door de leden de boven 
genoemde bestuurswissel goedgekeurd. Na het huishoudelijk gedeelte werd geluisterd naar de filosofische 
mijmeringen van de Vlaams-Nederlandse filosoof Paul Wouters over de Vlietzone. 

 
ROTTERDAMSEBAAN 
In de nabijheid van de Rotterdamsebaan werd gestart met de aanleg van het Molenvlietpark. Een belangrijke 
waterberging als overloop van de Vliet. Hoewel verwacht wordt dat het Molenvlietpark zich slechts eens in de 10 a 

15 jaar zal vullen. In die tussentijd fungeert het gebied als park wat slechts met fiets of wandelend bereikbaar is. 
En zoals in voorafgaande jaren woonde HVG de vergaderingen van de Begeleidingscommissie Rotterdamsebaan 
bij. 

 
RUIMTE VOOR DE STAD/ZOEKLOCATIE VLIETZONE 
In het vierde kwartaal kwam het rapport Strategische werklocaties 2019-2030 van de Metropoolregio 
Rotterdam/Den Haag (MRDH) onder onze aandacht. De Vlietzone wordt hierin genoemd als zoeklocatie voor uit te 
plaatsen watergebonden bedrijvigheid vanuit de Binckhorst met een milieucategorie van 4.2. Dit zijn vervuilende 
bedrijven. Uiteraard zijn we hierover in contact getreden met de gemeente Den Haag en met Leidschendam-
Voorburg.  

 
SAMENWERKING 

Ook in 2018 hebben we samengewerkt met de Stichting Mooi Voorburg, wijkvereniging Oud Voorburg, 

Wijkvereniging Voorburg West, Vereniging Park Leeuwenbergh, Vereniging Heliniet, wijkvereniging Oud 

Zuid (Zeeheldenwijk), Tuinvereniging De Groene Zoom en Tuinvereniging Leeuwenbergh en de 

werkgroep V50 (Virulylaan 50). 
 
LUCHTKWALITEIT 
Net als in het voorafgaande jaar wordt de luchtkwaliteit een steeds belangrijker onderwerp. PM 10 (fijnstof 

uitgestoten door auto’s) en PM 2,5 (fijnstof afkomstig van houtstook), CO2 en stikstof zijn door de ligging van de 
Vlietzone alom aanwezig. Reden te meer dat een groene Vlietzone steeds belangrijker wordt. Onder leiding van de 
heer Frans Kets, woonachtig in Park Leeuwenbergh is een net opgezet van meetpunten. Dit particuliere initiatief 
ondersteunen wij van harte. 
 



 
VERBREDING A4/INPRIKKERS 
Op uitnodiging van Rijkswaterstaat (RWS) zijn wij bijgepraat over de verbreding van de A4 en de werkzaamheden 

aan de inprikkers. Met de inprikkers wordt de N14 bedoeld. RWS is erg bezig met het milieu rond de snelwegen. 

Brede bermen en aandacht voor de leefbaarheid. Verder komt mogelijk ter hoogte van Rijswijk een groen viaduct 
over de snelweg, geïnspireerd door ons plan ‘Van Snippergroen tot Groenicoon’. Dit is echter nog niet zeker en ook 
afhankelijk van de beschikbare budgetten. 
 
DIVERSE ACTIVITEITEN 
Ondanks het verlies aan expertise en het gebrek aan menskracht door de bestuurswissel  slaagde het bestuur er 
in het algemeen toch in aanwezig te zijn, daar waar dat van HVG mag verwacht worden. Een greep uit de 

bezochte bijeenkomsten: 
 op 5 juni 2018 was in de Fonteinkerk een consultatie/kennismaking met de projectontwikkelaar (JD, BZ) 
 op 3 juli 2018 op de inloopbijenkomst i.v.m. de tweede toevoer naar de waterberging van het 

Molenvlietpark in het Trefpunt Rotterdamsebaan op de Binckhorst (PD), 
 op 3 september 2018 op de presentatie van het advies van de PARK (Provinciaal adviseur ruimtelijke 

kwaliteit) Harm Veenenbos in het Provinciehuis (MV, PD), 

 op 25 september 2018 op het door HVG aangevraagde gesprek met Harm Veenenbos (MV, BdZ, PD), 

 op de inloopbijeenkomst Verbreding A4-N14 in het Fletcher Hotel in Leidsenhage (BdZ) 
 op 15 november 2018 op he Burenoverleg Rotterdamsebaan (PD) 

 
Door het nieuwe bestuurslid Robin van Wissen werd een facebook pagina voor HVG geopend. 
 
Het bestuur actualiseerde de HVG ‘position paper’. Een korte uiteenzetting waartoe de vereniging bestaat en welk 

gebied onze werkzaamheden betreft. 
 
FINANCIEN  
Voor de financiële verantwoording verwijzen we u naar het verslag van de penningmeester. 
 
 
oktober 2019 

 

 
 
 


