
PERSBERICHT 
SNELWEGOFGROENWEG 
30 SEPTEMBER 2007 
 
 
SnelwegofGroenweg protesteert tegen achterkamertjespolitiek 
Gedeputeerde Van Veldhuijzen praat achter gesloten deuren met de raad 
 
SnelwegofGroenweg heeft protest aangetekend tegen het achterkamertjesoverleg van de 
provinciaal verantwoordelijk bestuurder met de Wassenaarse raad over de vierbaans-
snelweg. Op 2 oktober j.l. was een extra raadsvergadering belegd, met de mogelijkheid voor 
het publiek om in te spreken, over de vierbaans snelweg die de polders aan de noordkant van 
Wassenaar bedreigt.  De raad had hiervoor Govert van Veldhuizen van de provincie 
uitgenodigd. Antoon Claassen: “Govert van Veldhuijzen stelde de extreme eis om alles in het 
geheim af te handelen. Hij bleek alleen naar Wassenaar te willen komen als de 
raadsvergadering niet door zou gaan en alles in een informeel en besloten overleg, zonder 
publiek, zou plaats hebben. Ook besloot hij te elfder ure ervan af te zien om eerst zelf naar de 
polder te gaan om ter plekke te zien welke schade een vierbaans snelweg daar zou aanrichten. 
In een woord schande.” 
 
Brief naar provincie 
SnelwegofGroenweg, die ijvert voor het behoud van de Wassenaarse polders, heeft er geen goed 
woord voor over dat essentiële bijeenkomsten als deze over het tracé van de snelweg in het geniep 
plaats vinden. “Als je ziet welk een dramatische schade het gevolg is van een snelweg door de 
polders en als je weet dat net een groot deel van de bevolking zich tegen de aantasting van de 
polders verzet, moet je toch van goede huize komen om hierover op hoog niveau in een 
achterkamertje en met de deur op slot te willen vergaderen.”, aldus de voorzitter van 
SnelwegofGroenweg. Hij heeft inmiddels in een brief de fractievoorzitters in de provincie gevraagd 
Van Veldhuijzen hierover aan de tand te voelen om te achterhalen welke vreemde overwegingen 
hem tot zijn besluit gebracht hebben. Tegelijkertijd stelt SnelwegofGroenweg in de brief aan de 
orde wat de reden van de provincie is om de voorlichtingsbijeenkomst over de snelweg voor de 
raadsleden uit de regio van 26 september jl. uit te stellen tot 17 oktober a.s., precies een week nadat 
de provincie zijn besluit over het tracé van de weg heeft genomen. 
 
Teken Het Pact van Ommedijk 
SnelwegofGroenweg gaat door met haar campagne en roept iedereen die dat nog niet gedaan heeft, 
op Het Pact van Ommedijk te tekenen. Dat kan ook via www.snelwegofgroenweg.nl door naar ‘geef 
uw mening’ te gaan en steun te betuigen aan de campagne en het pact. Op een later tijdstip 
overhandigt de actiegroep de handtekeningen aan de provinciale autoriteiten. 
 
 
 
 
NOOT VOOR DE REDACTIE. 
Voor nadere informatie neemt u contact op met Antoon Claassen: 070 350 63 93 of 06 5122 9296. 
 
 
 

SNELWEGOFGROENWEG – ADRIAAN PAUWSTRAAT 8 – 2242 LT WASSENAAR 
070 350 63 93 – info@snelwegofgroenweg.nl – www.snelwegofgroenweg.nl 

bankrekeningnummer 310 3100 t.n.v. stichting tijd voor groen te wassenaar 
 
 
 

www.snelwegofgroenweg.nl
mailto:info@snelwegofgroenweg.nl
www.snelwegofgroenweg.nl

