Persbericht
Haagse (oud)-Raadsleden maken kennis met “Cittaslow”
Het boeiende netwerk van Oud-gemeenteraadsleden uit Den Haag heeft vrijdag 31 mei jl. hun
oud-collega Tineke van Nimwegen opgezocht, die sinds 2007 wethouder is in MiddenDelfland. Daarvoor was zij in Den-Haag gemeenteraadslid voor de PvdA. Midden-Delfland is in
2004 ontstaan en bestaat uit een groot open veenweidegebied, de dorpen Den Hoorn,
Schipluiden en Maasland, de buurtschappen ’t Woudt en de Zweth.
Mooi duurzaam en gastvrij gemeentehuis
De uitnodiging voor een bezoek aan de gemeente lag er al sinds vorig jaar. De afspraak was: Als
de verhuizing naar het nieuwe stadhuis achter de rug is, komen de Haagse oud-collega’s langs.
Afgelopen vrijdag was het zover. De weergoden werkten mee. Door een zonovergoten landschap
ging de reis met de bus vanaf de Kalvermarkt naar Schipluiden.
Daar staat het gloednieuwe stadhuis van de gemeente Midden-Delfland. Er worden meer
nieuwe gemeentehuizen gebouwd, maar dit gebouw is wel heel bijzonder. Met trots vermeldt
de wethouder dat Midden-Delfland één van de meest duurzame, energiezuinige en
servicegerichte gemeentehuizen van Nederland heeft. Het is volledig CO2 neutraal, gebruikt
groene stroom en ongeveer veertig tot vijftig procent minder energie dan andere
kantoorgebouwen. Het is gebouwd van duurzame en zoveel mogelijk recyclede en recyclebare
materialen.
Hoofdstad Cittaslow Nederland
De Haagse oud-raadsleden waren onder de indruk tijdens de rondleiding en van het verhaal over
de cittaslowstatus van Midden-Delfland. Deze gemeente gaat voor kwaliteit met de grote K,
bijvoorbeeld als het gaat om landschap, lokaal ondernemerschap en samenleving. Slow dus in
de zin van in rust en bewust werken aan ontwikkeling en verbetering van beleid en uitvoering
van beleid, rekening houdend met de bestaande kwaliteit ( schrappen Het tempo op het
stadhuis is een tandje lager en relaxter dan in het IJspaleis aan het Spui. )
Als je naar buiten kijkt, zie een prachtig groen en toegankelijk landschap, met koeien in de
wei Je ziet mooie, herkenbare dorpen en ervaart ook het dorpse leven. Dat is geheel in de
traditie van de Cittaslow-filosofie, licht Tineke van Nimwegen toe. De gemeente MiddenDelfland heeft het begrip CIttaslow tot haar handelsmerk gemaakt. Op de website lezen wij dat
‘Cittaslow’ het internationale keurmerk is voor gemeenten, die op het gebied van leefomgeving,
landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van
identiteit tot de top behoren. Slow leven houdt in: je langzaam haasten, kunnen genieten,
bewuster leven. In de gemeente Midden-Delfland, maar ook in de andere Nederlandse
Cittaslow-gemeenten, weten ze hoe dat moet. Als Haagse delegatie stonden ook te kijken van de
grote projecten die vanuit deze gemeente worden aangepakt en regionaal van betekenis zijn,
zoals de poorten rondom Midden-Delfland, knooppunten van vervoer, recreatie en
aanverwante levendigheid. Maar ook de ontwikkeling van de Harnaschpolder, het nieuwe
bedrijvengebied aan de A-vier dat samen met Den-Haag en Delft ontwikkeld. Wist u dat je in
Midden-Delfland volop terecht kunt op plekken voor bed&breakfast? Locaties om van te smullen
en van waaruit je heerlijk kunt fietsen en wandelen met leuke steden dicht in de buurt.

Afsluiting in het Midden-Delflandse Maasland
Na een bezoek aan de nieuwe groenteboer en museum De Schilpen, een oude
kruidenierswinkel, annex woonhuis, werd onze excursie afgesloten met een hapje en drankje in
een schitterend oud dorpskroegje, de Herberg De Pynas in Maasland.
Wij hebben genoten van de gastvrijheid en de mooie natuur in Midden-Delfland. En als wij straks
willen bijkomen van de haast en lawaai in Den Haag kunnen we in de zomer het beste
Wandelend of fietsend richting Midden-Delfland vertrekken.
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