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Van de voorzitter                                                    Ramon Meesters         Ramon Meesters Bestuursnieuws
 

Beste wijkgenoten,   
      
     Ons wijkberaad komt op voor de belangen van alle bewo-
ners in Houtwijk. Wij willen voor elkaar een zo mooi mogelijke 
wijk. Het bestuur zet zich in om als platform voor bewoners te 
fungeren richting het stadsdeelkantoor Loosduinen en de 
Haagse politiek, maar neemt ook vaak zélf het voortouw om 
onze wijk op een hoger plan te brengen. Denk, bijvoorbeeld, 
aan onze inspanningen om de openbare ruimte op orde te 
krijgen. Bestuurslid Danny Boers heeft een jaar lang samen-
gewerkt met een aantal wijkbewoners om de wijk in kaart te 

brengen. Dit heeft geresulteerd in een goed toegankelijk document over de staat 
van onze openbare ruimte, waar de gemeenteraadsleden niet omheen kunnen. 
Als voorzitter ben ik er trots op, dat een wijkberaadslid én bewoners dit document 
sámen hebben opgesteld. 
 
     Een essentieel onderdeel van onze wijk is natuurlijk Winkelcentrum Houtwijk. 
Velen van ons doen hier hun dagelijkse inkopen. Het winkelcentrum scoort hoog 
als het gaat om het beschikbare aanbod: twee supermarkten, twee drogisterijen, 
twee kappers, een kledingzaak, een slijterij en een (nieuwe) bakker. Ook zijn er 
mogelijkheden tot het nuttigen van hapjes en drankjes. Echter, de staat van on-
derhoud van het centrum en de onderlinge samenwerking tussen de winkeliers is 
benedenmaats. En dat merken we. Zo moeten we ons eerst een weg banen door 
bergen op straat liggende sigarettenpeuken, alvorens we de winkels kunnen be-
treden. Als zoon van een winkelier merk ik dat de tijden zijn veranderd. Vroeger 
maakten mijn ouders (en ook alle andere winkeliers…) hun eigen stoep schoon. 
Nu zijn er in ons winkelcentrum teveel winkeliers, die het laten gebeuren, dat de 

verloedering toeslaat. Maar het gaat wel om ONS winkel-
centrum, waar u en ik vaak komen!  
 
     Sinds twee maanden gaan vrijwilligers, waaronder ikzelf 
élke woensdagmiddag peuken opruimen. En dan krijgen we 
van sommige winkeliers boze reacties als we na het schoon-
maken van hun stoepjes aangeven, dat we het op prijs stel-
len als zij zouden meehelpen. En het zijn elke week dezelf-

de plekjes die we opruimen. Gelukkig zijn er ook positieve reacties en is er zelfs 
actieve support van onder meer onze 'blauwe' supermarkt, die ook schoon maakt. 
Maar het is te weinig. Het winkelcentrum heeft ook geen actieve winkeliersvere-
niging meer. De vertrouwde gezichten - die tegen beter weten in - het winkelcen-
trum probeerden vlot te trekken, hebben het bijltje er bij neergegooid. De relatie 
onderling en met de eigenaren van de panden is te slecht om iets productiefs te 
mogen verwachten. Er was zelfs geen kerstverlichting vorig jaar... en dat in ONS 
winkelcentrum! 
 
     Wijkberaad Houtwijk heeft daarom tijdens de laatste bestuursvergadering be-
sloten het winkelcentrum te ‘adopteren’. Wij zullen voortaan als wijkbewoners er- 
voor zorgen, dat het winkelcentrum weer een aangename plek wordt om rond te 
lopen. Dat doen we zonder vooraf in overleg te treden met winkeliers. Wij (de be-
woners) bepalen voortaan en de winkeliers mogen mee doen als zij dat zouden 
willen. Wij gaan er weer een leuke plek van maken, onder meer met tal van acti-
viteiten als braderies (rond Kerstmis en Sinterklaas) en Midsummerparty gere-
lateerde evenementen. 
   

     Op woensdag 21 maart 2018 kunt u gaan stemmen 
voor de Haagse gemeenteraad. Om u te helpen bij het 
maken van een keuze heeft ons wijkberaad een verkie-
zingsdebat georganiseerd, waarbij gelukkig velen van u 
aanwezig waren. In dit wijkblad leest u er meer over. Op 
woensdag 28 maart 2018 organiseert Wijkberaad Houtwijk 
de voorjaarsledenvergadering. Als kandidaat-raadslid voor 
een politieke partij kan het zijn, dat ik met voorkeurstem-
men raadslid ga worden. In dat geval zal ik mijn voorzit-
terschap die avond formeel neerleggen. Wilt u zich in-
zetten voor het wijkberaad? Meld u zich dan aan! 

 
Met vriendelijke groet, 
Ramon Meesters 

 
Zilveren Wichelroede  

Loes Gordijn 
heeft zich twintig 
jaar lang ingezet 
voor Wijkberaad 
Houtwijk. Vanaf 
2012 tot en met 
2017 is zij secre-
taris geweest.  
Loes is een vrij-

williger die het verkiest om op de ach-
tergrond te werken en om mee te hel-
pen aan speciale activiteiten, zoals 
de Midsummerparty. Loes legt haar 
secretariswerk in maart 2018 neer, 
maar blijft ons voorlopig nog de nodi-
ge administratieve ondersteuning 
bieden. Het bestuur  waardeert haar 
met onz Houtwijkse Zilveren Wichel-
roede voor haar constante bijdragen 
aan het algemene Houtwijk-belang. 
 
Houtwijkmascotte 

 
Nieuwe Houtwijk-brochure (pag.6)  
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Woensdag 21 maart 2018: dag van de waarheid 
Wat heeft Haagse politiek met Houtwijk voor... 
 
Op 21 maart mogen ook de Hout-
wijkers weer naar de stembus, om 
een nieuwe gemeenteraad te kie-
zen. In dit verband heeft Wijkbe-
raad Houtwijk alvast het nodige 
voorwerk gedaan. Onder meer 
met een speciale debatavond op 
weg naar de gemeenteraadsver-
kiezing, waarbij Houtwijkers in 
debat konden gaan met Haagse 
politici én met de uitgave van het 
rapport ‘Houtwijk, opmaat naar 
Residentiekwaliteit’. 
 

Speciale debatavond 
‘Slag om Houtwijk’ 

 
Binnenkort wordt weer een nieuwe 
gemeenteraad gekozen. Maar wat 
willen de politieke partijen de ko-
mende jaren? En zijn er kandidaten 
die weten wat er in Houtwijk leeft? 
Wat heeft de politiek specifiek voor 
met deze prachtige wijk? Om dat te 
achterhalen organiseerde het wijk- 
beraad in Zorgcentrum Houthaghe - 
net als vier jaar geleden - een debat-
avond, nu onder het motto ‘De slag 

om Houtwijk’. Op woensdag 21 fe-
bruari 2018 gingen kandidaten van 
partijen (zie afbeelding hieronder) 
die in 2014 in de raad kwamen, met 
elkaar in debat en met een aantal  
Houtwijkers.  
 
Allerlei wijkthema’s 
Er kwamen allerlei wijkthema’s aan 
de orde, zoals onder meer zijn terug 
te vinden in het rapport ‘Houtwijk, 
opmaat naar Residentiekwaliteit (zie 
pagina 6): Verkeer, Speelplaatsen, 
Sociale Veiligheid, Bestrating/straat-
meubilair en Duurzaamheid. Wijkge-
noot Andreas Dijk, die tijdens deze 
bijeenkomst optrad als moderator, 
kijkt terug op een geslaagde avond: 
“In de aanloop naar een debat is het 
altijd spannend. Komen alle uitgeno-
digde partijen en wie krijg je als pa-
nelleden? Maar ook, komt de zaal 
wel vol? En wordt het inhoudelijk 
een succes? Plus in mijn geval, kan 
ik voldoende relevante stellingen 
bedenken en aan de orde stellen?” 
 
Positieve terugblik 
“Alles overziende kan ik eigenlijk al-

leen maar positief terugkijken.  
Was ik dan niet teleurgesteld dat  
de avond niet een aaneenrijging  
van vlammende stellingnames was? 
Nee. Natuurlijk is het voor een dis-
cussie leuk als panelleden het on-
eens zijn en als dan ook de zaal  
nog eens lekker fel reageert.”  
 
Politieke samenwerking 
“Maar is het voor onze wijk en voor 
het besturen van onze stad niet veel 
belangrijker dat politieke partijen het 
in essentie eens zijn en zich geza-
menlijk inzetten voor het oplossen 
van de problemen die wij signale-
ren? Dat zaken die te lang zijn blij-
ven liggen, eindelijk worden op- en 
aangepakt? Dat politici de burgers 
en hun zorgen serieus nemen? Wij 
hadden in elk geval een panel dat 
luisterde naar de mensen in de zaal 
en echt inging op de opmerkingen, 
klachten en vragen. Er was goede 
interactie.”  
 
Unanieme steun 
“Blij ben ik met de unanieme steun 
voor het goed en toekomstbesten-
dig opknappen van de openbare 
ruimte. Ook de brede erkenning dat 
buurtpreventieteams nodig zijn en 
dat de gemeente in dat soort teams 
meer moet investeren, bevalt mij 
wel. Betaald parkeren, uitbreiden of 
afschaffen, daarover zal verdeeld-
heid blijven bestaan. Net als over 
meer of minder BOA’s, terwijl de 
politie te weinig menskracht heeft”, 
aldus Andreas Dijk.  
 
Aanpak problematiek 
Interessant om te zien was dat de 
politici het eens waren over de aan-
pak van de problematiek in Houtwijk, 
dat er door gebrek aan onderhoud 
verkommerd en rafelig uitziet. In dit 
verband plaatst Ramon Meesters, 
voorzitter Wijkberaad Houtwijk, de 
volgende kanttekening. “Het debat 
dat wij traditiegetrouw voorafgaand 
aan elke gemeenteraadsverkiezing 
organiseren, onderstreept het be-
lang van een goede relatie tussen 
de Haagse gemeenteraad en de 
bewoners. Alles wat de gemeente-
raad besluit heeft namelijk direct 
invloed op onze kwaliteit van leven. 
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Zijn er voldoende parkeerplaatsen 
beschikbaar? Is er ook voldoende 
'groen'?  Kunnen kinderen en oude-
ren nog wel veilig oversteken? Lig-
gen de straten er netjes bij? Als wij 
willen dat er met onze wijk rekening 
wordt gehouden, is het fijn als de 
raadsleden ons weten te vinden en 
wij hen. Daarom zoeken wij de rela-
tie al vóórdat er besluiten worden 
genomen, om onze invloed tijdig aan 
te kunnen wenden. En we merken 
op zo'n debatavond dat het werkt!" 
 
Verslaggeving 
De politieke vertegenwoordigers 
werd gevraagd om aan de hand van 
diverse thema’s stelling te nemen. 
Zoals het groen in de wijk, de voor-
zieningen voor de jeugd, de sociale 
veiligheid, verkeer, parkeerdruk en 
‘waterbedeffect’. ‘Eensgezindheid’ 
bleek uiteindelijk het sleutelwoord 
tijdens bijeenkomst. Op onze web-
site is dat terug te vinden in een be-
knopt verslag. Ook zijn daar links 
naar de publicaties van de verschil-
lende regionale media over deze 
debatavond, zoals het hoofdartikel  
in de Loosduinse Krant van woens-
dag 28 februari 2018. 

Rapport ‘Opmaat naar 
Residentiekwaliteit’ 

 
Samen met het Stadsdeelkantoor 
Loosduinen heeft Wijkberaad Hout-
wijk in 2017 in kaart gebracht waar 
extra onderhoud in de wijk gewenst 
is. Afgelopen maanden heeft de 
Werkgroep Openbare Ruimte Hout-
wijk hard gewerkt aan het afronden 

Vanaf links Danny Boers (initiatiefnemer en 
projectleider), Ramon Meesters (voorzitter 
Wijkberaad Houtwijk), Saskia Bruines 
(wethouder stadsdeel Loosduinen) en 
Richard Westmaas (lid werkgroep). 
 
van het rapport ‘Houtwijk, opmaat 
naar Residentiekwaliteit’. Begin van 
2018 was het dan zover. Het rapport 
werd eerst gedeeld met wethouder 
Saskia Bruines (stadsdeel Loosdui-
nen) en daarna direct in breder ver-
band verspreid. Onder meer naar  
de Commissie Loosduinen, politieke 
partijen in de raad, de pers en, via 
www.wijkberaadhoutwijk.nl, de be-
woners. Meer informatie over het 
rapport is te vinden op pagina 6  
van dit Houtwijkblad.  
 
Stemhulp 
“Tijdens het politieke debat - ter 
voorbereiding op de gemeente-
raadsverkiezingen - werd het rapport 
duidelijk op de agenda van de partij-
en gezet. Daar hebben raadsleden 
ook nadrukkelijk gekozen voor Hout-
wijk en voor een verbetering van de 
openbare ruimte”, constateert Danny 
Boers (projectleider). “Op basis van 
de uitspraken en de partijprogram-
ma’s gaan we nu een analyse ma-
ken van de concrete beloftes die de 
partijen doen voor Houtwijk. Hiervan 
gaan we rond 15 maart 2018, een 
overzicht op onze website plaatsen. 
Zie de afbeelding hiernaast. Be-
woners die dit belangrijk vinden, 
kunnen dit overzicht dan gebruiken 
om te zien welke partijen concrete 
plannen hebben voor Houtwijk en 
wat die plannen dan inhouden.” 
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Rapport Werkgroep Openbare Ruimte Houtwijk 

Houtwijk: opmaat naar ‘Residentiekwaliteit’ 
 
Houtwijk is grotendeels gebouwd 
in de jaren ‘70 en ‘80 van de vori-
ge eeuw. Nu, na veertig jaar, ver-
toont deze woonwijk duidelijk 
slijtage in de openbare ruimte.  
De kwaliteit van de wijk, zoals  
die werd ontworpen en gebouwd, 
is sterk achteruitgegaan. In dit 
rapport wordt de huidige kwaliteit 
van het groen, de infrastructuur, 
de speelvoorzieningen en de 
openbare ruimte beschreven.  
 
Met dit rapport roepen bewoners en 
Wijkberaad Houtwijk het gemeente-
bestuur met klem op tot actie. De 
punten die in dit verslag worden 
aangetoond, moeten met één 
integrale visie worden opgelost. 
Alleen zo wordt verder afglijden van 
de wijk voorkomen. Als bewoners 
en als wijkberaad hebben wij hierbij 
de steun nodig van de gemeente 
Den Haag. 
 
Dit moet er nú gebeuren...! 
Dit rapport maakt duidelijk dat de 
openbare ruimte van Houtwijk 
verkommert. Dit kan zo niet langer: 
de kwaliteit van de wijk verdient een 
drastische verbetering. Voor het 
bereiken van het gewenste resul-
taat is het noodzakelijk dat daarbij 
vanuit één visie en regime wordt 
gewerkt aan de zaken die kwali-
teitsbepalend zijn, zoals het groen, 
de wegen, de openbare ruimte en 
de speelplaatsen. 
 
Dit willen wij NU... 
Zowel het Wijkprogramma Houtwijk 
2016-2019 als de Agenda Groen 
voor de stad 2016 geven heldere 
prioriteiten en gewenste resultaten. 
Echter, op dit moment lijkt de 
gemeente voor de uitvoering van 
haar eigen plannen niet thuis te 
geven. Dit moet nu veranderen.  
 
Wij willen dat: 
-de gemeenteraad NU actie gaat 
 ondernemen  
-er NU geld beschikbaar komt 
-de problemen NU integraal, 
 wijkbreed worden opgelost 
-dit NU snel wordt uitgevoerd 

-de bewoners ook NU erbij betrok- 
 ken gaan worden. 
 
Afglijden voorkomen 
De urgentie is er: de talloze jaren 
van het niet aanpakken van de 
problemen zijn funest gebleken. 
Voorkomen moet worden dat de 
openbare ruimte en de wijk afglijden 
naar een onaanvaardbaar en niet 
meer te herstellen kwaliteitsniveau. 
De structuur van Houtwijk is toe-
komstbestendig. Dit vormt  de basis 
voor de geïntegreerde aanpak van 
de problemen die wij hebben vast-
gesteld. Dit moet leiden tot een wijk 
op residentiekwaliteitsniveau, aan-

gepast aan deze tijd en aan de 
eigen normen van de gemeente 
Den Haag. De concretisering van 
onze visie moet worden ontwikkeld 
door een projectteam van de ge-
meente in nauwe samenwerking 
met de bewoners en ons wijkbe-
raad. Wij verwachten van de ge-
meente Den Haag inzet, geld en de 
keuze voor een Houtwijk op het 
niveau van Residentiekwaliteit.  
 
Contact 
Over dit project kan contact worden 
opgenomen met Danny Boers: 
06-11737621. 
 
 
 
Projectgroep Openbare Ruimte 
Houtwijk: Rien Wiegers, Richard 
Westmaas, Danny Boers, Herman van 
Roomen, Marjolein Minks, Rene van de 
Vliet en Paul Buijtelaar (v.l.n.r.). Niet op 
foto: Jan Jaap de Boer en Ramon 
Meesters (fotograaf). 
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Jongeren Bokkefort                                                                                                                   
 

Bokkefortjeugd actief in de wijk 
Rond oud en nieuw toonde onze jeugd zich weer van 
zijn goede kant. Op allerlei momenten hebben zij zich 
ingezet. Er werden oliebollen uitgedeeld bij Middin aan 
de Fruinstraat en volgens goede traditie ook bij Zorg-
centrum Houthaghe. Met de bewoners werden spellet-
jes gedaan. Samen met burgemeester Krikke gingen zij 
op pad met Buurtpreventieteam Houtwijk. In overleg 
met stadsdeel Loosduinen werden in een groot deel 
van Houtwijk kerstbomen opgehaald. Bij haar bezoek 
aan Wijkcentrum Bokkefort was de burgemeester on-
der de indruk van de samenwerking tussen jongeren, 
jeugdwerkers, wijkagenten en buurtpreventieteam. 
Zorgcentrum Houthaghe: “De saamhorigheid onder de 
jongeren en de interactie met onze bewoners is indruk-
wekkend geweest. Het is al met al een hartverwarmen-
de samenwerking geweest!" 

 
Wijkpreventie                                                                                
 

Meer geel op straat 
‘Meer blauw op straat’ was een bekende leus, die nog 
steeds wel actueel is. Maar als burger kun je zelf ook de 
boel wel een beetje in de gaten houden. Iedereen kan 
aan het begin van de veiligheidsketen staan. Een kwes-
tie van ogen en oren open en alert melden. In teamver-
band kan dat ook goed. Zo zijn de vrouwen en mannen 
van de Houtwijkse wijkpreventie - ook wel bekend als 
Buurtpreventieteam Houtwijk - veel op pad. Met name  
’s avonds. Meestal zichtbaar in die gele jacks, soms ook 
bewust incognito. Het team kan nog wel wat versterking 
gebruiken, zodat er nog meer koppels op straat komen. 
Niet als hulpsheriffs of zo, maar gewoon als extra ogen 
en oren in de veiligheidsketen. Meer geel op straat? Het 
ligt aan u! Mail naar: info@wijkpreventiehoutwijk.nl en 
geef uw naam, adres en telefoonnummer door. Er wordt 
dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen. 

 
Commissie Loosduinen                                                         
 

Bomen planten dankzij Bomenfonds 
De gemeente Den Haag heeft een vergunning verleend 
voor het kappen van bijna 500 (zieke) bomen op het 
voormalige tennispark Waldeck. Op die plek moet een 
nieuwe woonwijk komen. Voor de bomen die niet ver-
vangen kunnen worden, wordt geld gestort in een bo-
menfonds dat wordt gebruikt voor het planten van bo-
men elders in de stad. “Loosduinen kan bomen betrek-
ken uit dat bomenfonds en plekken aangeven waar 
eventueel bomen geplant kunnen worden. Wethouder 
Revis gaat zich hiervoor sterk maken. Het maken van 
keuzes, type boom (ook fruitbomen), waar en hoe moet  
grondig bekeken worden en dat kan betekenen dat niet 
overal een boom geplant kan worden. Alle suggesties 
worden gebundeld en opgestuurd aan de wethouder en 
we hopen, dat veel bomen terug kunnen keren in Loos-
duinen", aldus Pjer Wijsman, commissievoorzitter. 
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Meer informatie: www.wijkberaadhoutwijk.nl 
e-mail: info@wijkberaadhoutwijk.nl 

 
 
 

Samen houden wij onze wijk leefbaar… 
Doet u ook mee? 

 
   Bestuursleden  

Wilt u meedoen als bestuurslid? 
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart toedragen - 
en die wat tijd kunnen vrijmaken - kunnen zich als 
bestuurslid aanmelden. Onder meer om samen  
allerlei wijkgerelateerde problemen op te lossen. 
 
 

   Vrijwilligers  
Wilt u meedoen als vrijwilliger? 
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart toedragen, 
maar geen bestuursfuncties ambiëren, kunnen zich  
als vrijwilliger aanmelden. Bijvoorbeeld, als wijk- 
preventer in het Houtwijk-preventieteam.  
 

 
   Of anders… 

Wilt u op een andere wijze meedoen? 
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart toedragen, 
maar die dat liever op geheel eigen wijze willen doen, 
kunnen hun wijkideeën kenbaar maken aan het 
bestuur. Ook zij zijn van harte welkom! 
 

 
   Communicatie 

Onze doelstellingen: Het bevorderen  
van het woon- en leefmilieu in Houtwijk  
en het behartigen van de belangen  
van de bewoners.  
                
                 

                     Volg ons via Facebook, via onze eigen website en via Twitter. 
                                                             
 
                                                             ©ceeswillemse/wijkberaadhoutwijk 
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Koffiehuis Bram (29)                                                                                                                Dries Weber . 
  
De voorjaarszon zette de pui van de be-
doening van Bram in een brutale verlich-
ting op deze nog zo jonge dag. Het was al 
vroeg reuring geweest in de thuishaven 
van Bram. Zijn vrouw ging voor twee da-
gen naar haar moeder in Eindhoven. De 
koffer die de avond er voor zo minutieus 
was ingepakt moest nog even half ge-
leegd worden, omdat er wat correcties  
op de inhoud nodig waren. 
 
     De taxi was vijf minuten te laat en Bram 
kon de paniek bij zijn vrouw ternauwernood 
bedwingen met de mededeling dat ze nog 
drie kwartier had voor een ritje van twintig 
minuten. Toen ze in de auto zat, draaide ze 
het raampje open om een paar adviezen van 
huishoudelijke aard te ventileren. Voor de 
bocht aan het einde van de straat zag Bram 
nog een handje met een zakdoekje dat 
zwaaide. Hij loosde iets dat op een zucht 
leek en schaamde zich daar een beetje voor. 
Het huis was leeg en hinderlijk stil. Resoluut 
pakte hij zijn jas en stapte op zijn fiets. Zo 
kwam het dat hij al vroeg op een stoel voor 
zijn koffiehuis zat met een kop koffie en een 
dapper ontbijtje met twee broodjes-half-om. 
     Een merel maakte luidruchtig gebruik van 
het luchtruim en een oudere dame passeer-
de met een hondje dat aan zijn eerst ontlas-
tingsronde was begonnen. Bram groette de 
dame vriendelijk, maar kreeg een minachten-
de blik terug waarbij ze nadrukkelijk haar 
schouders ophaalde. Hij voelde zich een 
beetje genomen en machteloos in een juist 
verweer, totdat het hondje hem hielp. Het 
dier tilde zijn poot op en straalde op het ter-
ras van het koffiehuis. Bram rook zijn kans. 
In het grijze verleden was hij ooit een tref-

zekere spits in het zevende elftal van de 
voetbalvereniging RAVA en ook nu kon hij 
scoren: “Mevrouw, zou u uw hondje mis-
schien kunnen leren om zijn plasje bij u voor 
de deur te doen?” De vrouw leek door een 
adder gestoken en liep zo snel als haar be-
jaarde benen haar konden dragen. Ze sleep-
te het hondje achter zich aan. Het diertje 
strompelde mee, maar liet een druppelend 
spoor na als bewijs dat hij het tempo van zijn 
bazin deze keer niet kon bijhouden. Bram 
keek de vrouw nog even na en stapte naar 
binnen. Zijn dag begon. 
     Hij had net de eerste pagina’s van zijn 
krant afgewerkt of de deur ging wat onwillig 

 

‘Laten we het maar weer over  
voetballen hebben...’ 

open. Als een Siamees tweeling probeerden 
Lange Jan en Gerrit zich gelijk naar binnen 
te dringen. Hun inspanningen werden gedra-
gen door een discussie die een duidelijk bij-
zondere achtergrond had. Al gauw bleek 
politiek de vruchtbare bodem van de stand-
punten - met de nodige stemverheffing - die 
op een pijnlijke afstand van elkaar lagen. De 
debatanten hadden stellingen ingenomen die 
onder normale omstandigheden bij geen van 
beiden pasten. De een wierp zich op als 
voorvechter van de Hagenezen, waar de an-
dere door het vuur ging voor de Hagenaars. 
Pogingen van Bram om er een demper op te 
zetten mislukten en het was weer Bella die 
het juiste bluswater had: “Als jullie nu eens 
lekker buiten in het zonnetje gingen zitten, 
kunnen jullie ongestoord je gang gaan zon- 
 

der hier de sfeer te verpesten.” Ook nu weer 
raakte Bella de juiste snaar. Nukkig ging 
Gerrit aan een ander tafeltje zitten. Hij moest 
nog even een laatste schot afvuren: “Als het 
straks weer een zootje in de gemeenteraad 
is, moeten jullie maar eens goed nadenken 
op welke partij jullie gestemd hebben.” 
     Bram keek met een milde blik naar Bella: 
“Nou het effe stil is… er is deze week nog 
erwtensoep, maar volgende week gaan we 
over op het voorjaar: de overheerlijke toma-
ten- en kippensoep.” Het was Bertus die 
reageerde: “De warme gehaktballen blijven 
toch wel in de verkoop, want ik ben niet van 
plan hier een broodje pindakaas of hagelslag 
te bestellen.” De gesprekken vielen weg in 
het gebruikelijke geroezemoes totdat Bella 
de aandacht opeiste: “Hebben jullie al ge-
hoord dat Peter opgenomen is in de Lozer-
hof? Zijn vriendin is een maand of twee gele-
den overleden en nu is-ie een beetje de weg 
kwijt. Hij is regelmatig dronken, vergeet deu-
ren en ramen te sluiten, liet laatst de hele 
middag het gasstel aanstaan, loopt ’s nachts 
op straat in zich zelf te praten en is al een 
paar keer slapend in een portiek gevonden.” 
     Er klonk een medelijdend gemompel  
maar een jonge postbode was niet onder  
de indruk: “Als ik ’s avonds in de kroeg zit  
en er komt een leuk niesje voorbij, wil ik er  
’s nachts ook wel eens achteraan.” Lichte- 
lijk verontwaardigd zei Bella: “Je bent toch 
getrouwd, je hebt toch een vrouw?” De post-
bode grinnikte: “Die slaapt ’s nachts en wel 
zo vast als een dame van lichte zeden die 
vierentwintig uur heeft gewerkt. Bella 
zuchtte: “Laten we het maar weer over 
voetballen hebben.”

 
 

Puzzelen voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken 
 

Houtwijk Woordzoekpuzzel 

	



	 12	

	
	



	

	 13	

Wijktuin Houtwijk                                                                                                Riet van der Laan, secretaris  
 

De seizoenen volgen elkaar op...                  
In het laatste kwartaal van 2017 werd er hard gewerkt om de 
wijktuin ‘winterklaar’ te maken en nu zijn de vrijwilligers hard 
bezig om alles netjes te maken voor het voorjaar. In januari 
zijn alle wilgen aan de slootkant geknot. De stormen hebben 
gelukkig geen (grote) schade aangericht aan onze tuin en de 
hobbytuintjes. Aan een aantal paadjes zullen de herfstasters 
worden uitgegraven en worden vervangen door nieuwe be-
planting: door ons zelf gekweekte buxusplantjes. De oude/ 
verrotte haag aan de fietspadkant en het tussenpad is voor 
een deel uitgegraven en vervangen door nieuwe beplanting; 
het overige deel komt in het najaar aan de beurt. Nu is het 
wachten op beter/mooier weer, dan gaat alles weer groeien  
en bloeien. De wijktuin zal dan opnieuw een plek worden waar 
de bezoekers (de toegang is vrij - het hek staat altijd open...) 
een bezoek als een heerlijke rustmoment zullen ervaren. 
Website: www.wijktuinhoutwijk.wordpress.com 
 

 
BuurtBoerderij De Nijkamphoeve                                                                                                   Ed Vols 
 

Nieuwbouw komt dichterbij... 
De Nijkamphoeve komt weer langzaam uit haar winterslaap.  
De lente breekt weer aan en op onze boerderij komen dan 
weer de lammetjes op bezoek. We beginnen dan ook met on-
ze activiteiten. Op zaterdag 24 maart 2018 doen we mee met 
de landelijke opschoondag. We gaan op pad met de ezels en 
maken het park schoon. Er is op zaterdag 7 april 2018 een 
kinderkleedjes/rommelmarkt en op tweede pinksterdag 21 
mei 2018 is er het bekende schaapscheerdersfeest. Kijk voor 
meer informatie op www.nijkamphoeve.nl of op facebook 
www.facebook.com/nijkamphoeve. De nieuwbouw komt nu 
dichterbij. In maart hebben we het huidige theehuis verplaatst 
om ruimte te maken voor de nieuwbouw. In juni gaat het bou-
wen beginnen. Tijdens de bouw bent u van harte welkom op  
de BuurtBoerderij voor een heerlijk kopje of thee, of voor fris-
drank/ijs voor de kleintjes. Tot ziens op De Nijkamphoeve. 
 

 
Buurthuis van de toekomst (sv Houtwijk)                                                                                    Bestuur 
 

Tal van activiteiten 
Het tweede deel van het voetbalseizoen is alweer volop aan 
de gang. Ook met andere activiteiten wordt er druk aan de 
weg getimmerd, zo staat er op zaterdag 14 april 2018 een 
groot feest gepland in onze kantine met Trafassi, Francois 
Pieters en andere zanger(es)s(en). Ook  hebben  wij de 
eerste activiteit als Buurthuis van de Toekomst mogen 
verwelkomen. Verdere informatie hierover volgt nog. Onze 
kantine is met de komst van Gerda Ravestein verzekerd van 
dagelijkse openingstijden (vier dagen per week). We zijn druk 
bezig om onze kantine te moderniseren en toegankelijker te 
maken voor de mensen die slechter ter been zijn. Onze web-
site is op dit moment ‘under construction’, maar we proberen 
alle nieuwtjes te melden via Facebook (svhoutwijk), Twitter 
(svhoutwijk) en/of Instagram (svhoutwijk). Als onze website 
weer online is, dan hoort u dat uiteraard zo snel mogelijk. 
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Speciaal voor Houtwijk-jongeren                                                                              Femke Beeloo-Planken 
 

Bokkefort in kleur… 
De kinderraad van Houtwijk heeft zich weer 
bezig gehouden met meerdere punten in de 
wijk. Ze hebben het Bokkefort-gebouw mooi 
opgeknapt met de hulp van twee kundige 
kunstenaars van The Hague Street Art.  
 
Samen met de kinderen hebben ze het ontwerp 
gemaakt en op de muur gespoten. Momenteel 
zijn ze, onder andere, bezig met het organise-
ren van de Buitenspeeldag 2018, die op woens-
dag 13 juni 2018 zal plaats vinden. De kinderen 
organiseren dit samen met Femke Beeloo-
Planken (Wijkberaad Houtwijk), Shailesh 
Ramnat (VÓÓR Welzijn) en Mustapha Jaidi 

(Streetsport). Alvast een kleine oproep: voor deze buitenspeeldag 2018 zoeken wij nog enthousiaste volwassenen 
die op de dag zelf zouden willen helpen met het bemannen van de activiteiten. Denk hierbij aan helpen bij een 
toernooi, bij een springkussen staan of helpen met drinken inschenken. 

 

Nieuwe natuurspeeltuin in Houtwijk 
Dankzij het enthousiaste initiatief van bewoners heeft de gemeente 
Den Haag toestemming verleend om een kinderspeelplek te realiseren 
op de brede groenstrook gelegen tussen de Raoul Wallenbergstraat en 
de Martin Luther Kinglaan.  
 
Het resultaat mag er zeker zijn, zelfs als het buiten vriest spelen er nog tal  
van jongeren! De gemeente vindt het bijzonder fijn als buurtbewoners mee-
denken over de verbetering van hun wijk. In dit geval met deze natuurspeel-
tuin met klein voetbalveldje als gevolg! Trots zijn wij op onze wijkbewoners  
die dit toch maar mooi even voor elkaar hebben gekregen! Lees meer over  
de speelplaatsen in onze wijk in het rapport 'Houtwijk, opmaat naar Residen-
tiekwaliteit' (pagina 6). 
 
 

 

De zeven in Houtwijk (6) 
Terwijl Floortje al rennend doorkreeg dat ze nooit op tijd bij Yuna zou komen, 
trok Yuna uit alle macht aan de boomwortel. Ze zag dat haar enkel begon te 
bloeden. Haar voet zat muurvast! Het grote stuk ijzer was op nog maar een 
paar centimeter afstand. Ze sloot haar ogen en wachtte af. Ineens werd het stil, 
de wind ging liggen en het stuk ijzer viel met een enorme klap vlak voor Yuna’s 
gezicht. Verbaasd keken de kinderen naar Mordival. Doodstil lag hij op de 
grond. Achter hem stond Zayin, een jongetje uit Yuna’s klas, met een dikke 
stok. Zo te zien had hij Mordival een harde klap verkocht met de stok, waarna 
die bewusteloos in elkaar was gezakt. Hij gooide de stok aan de kant en rende 
langs Mordival naar Yuna. Ook Floortje rende door naar Yuna. Snel trok 
Floortje met haar sterke krachten de wortel los. Zayin trok Yuna omhoog: “Kan 
je staan?” Yuna knikte en ze rende, ondersteund door Zayin en Floortje, snel 
naar Kaj die klaar stond met de andere kinderen. Kaylee rende op haar snelst 
richting de agenten. Het laatste stukje hield ze zich in. Ze wilde natuurlijk niet 
haar geheim prijs geven. “Hij is bewusteloos!”, riep ze hard en de agenten ren-

den snel het gebied in om Mordival te pakken. Ondertussen had Roos haar handen op Yuna’s enkel gelegd, de 
kinderen die ontsnapt waren aan Mordival renden opgelucht naar hun ouders. Een zachte gele gloed verscheen en 
toen ze haar handen weg haalde, was er niets meer van de wond op Yuna’s enkel te zien. Zij keek blij op en zag 
het verbaasde gezicht van Zayin: “Beloof me dat je dit aan niemand vertelt!” Zayin knikte: “Van mij horen ze niets!” 
Ruben, de wijkagent, liep langs met zijn portofoon: “Hij is weg!” “Weg?” herhaalde Jaiden: “Hoe kan dat nou!” 
 
                                                       Wordt vervolgd in de volgende editie. Zie ook Facebooksite Houtwijk 
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Korte berichten 
 
Eigenaar Azivo-gebouw belooft verbetering 

Zoals gemeld in onze vorige 
uitgave heeft Wijkberaad 
Houtwijk - met steun van het 
stadsdeelkantoor Loosduinen - 
een studie laten uitvoeren naar 
de mogelijkheden voor een 
nieuwe invulling van het Azivo-
gebouw aan de Oude Haagweg. 
Hopelijk worden er nu wel snel 
besluiten genomen, want op dit 
moment is er sprake van veel 

overlast en onveiligheid in de directe omgeving. Op en rondom het par-
keerterrein kunnen bewoners ’s avonds niet gewoon met een veilig gevoel 
over straat lopen. Inmiddels heeft de eigenaar van het gebouw toegezegd 
de parkeerplaats overzichtelijker te maken door het onkruid te snoeien. 
Ook wordt het hek weggehaald om het ‘unheimische’ gevoel te reduceren 
en de doorloop te vergroten om zo vreemde snuiters minder privacy te 
gunnen. Wordt vervolgd. 

 

Vrijwilligers Vriendschappelijk huisbezoek  
VÓÓR Welzijn, Ouderenwerk Loosduinen is op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers om aan de toenemende vraag naar Vriendschappelijk huisbezoek 
te voldoen.  Als vrijwilliger bezoekt u wekelijks een oudere die behoefte 
heeft aan gezelschap. Dit kan gaan om ouderen die, bijvoorbeeld, niet 
meer zelfstandig de deur uit kunnen. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het Ouderenwerk Loosduinen, 
telefonisch 070-2052590, of per e-mail: 
j.hoogeveen@voorwelzijn.nl. 
 
Boodschappendienst Loosduinen  
Wordt het voor u, als oudere Loosduiner, lastig om de zware boodschap-
pen iedere week weer thuis te krijgen? Dan biedt de Boodschappendienst 
u misschien een oplossing. Deze dienst, onderdeel van VÓÓR Welzijn 
Loosduinen, bestaat uit vrijwilligers die boodschappen doen voor oude-
ren, die wegens omstandigheden hiertoe niet meer in staat zijn.  Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met Wijkcentrum De Henne-
berg, tel 070-2052590 

 

Introductie Huiskamerbegeleider 
WoonZorgcentra Haaglanden 
(WZH) introduceert de nieuwe 
functie van Huiskamerbegelei-
der. Deze biedt rust, gezellig-
heid, persoonlijke aandacht en 
veiligheid in de huiskamers 
waar bewoners met dementie 
verblijven. De Huiskamer-
begeleider zet zich in om de 
dagen voor mensen met de-

mentie ‘een beetje mooier te maken’. Met de introductie van deze nieuwe 
functie beoogt WZH voor zorgprofessionals meer ruimte te creëren die 
besteed wordt aan de persoonlijke zorg en aandacht voor individuele 
bewoners. Voor de inzet van tenminste 200 Huiskamerbegeleiders wor-
den de extra gelden aangewend die het Kabinet ter beschikking heeft 
gesteld. Voor meer informatie en het functieprofiel kunnen geïnteres-
seerden terecht op www.wzh.nl/huiskamerbegeleider. 
 
 

Colofon 
 
Wijkberaad Houtwijk 
Postbus 52009 
2505 CA Den Haag  

 
Bezoekadres:  
Wijkzorgcentrum Houthaghe  
Toon Dupuissstraat 10, BG  
Openingstijden kantoor:  
Bezoek op afspraak  
Telefoon: 070-4400913 
                06-14953864 

 
E-mailadres:  
info@wijkberaadhoutwijk.nl  
Website:  
www.wijkberaadhoutwijk.nl 

 
Houtwijkblad 2/2018 
Inleveren kopij: 09.05.2018  
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 

 
Advertenties: 
Informatie over adverteren:  
Corry du Burck (06-22926438) 
Cees Willemse (06-33808056) 
e-mail: adverteren@wijkberaad-
houtwijk.nl 

 
Druk 
Oranje van Loon Drukkers b.v.  
Chroomstraat 33,  
2544 EX Den Haag 

 
Belangrijke telefoonnummers 
Medische hulp, Ouderenzorg en 
steunpunt Mantelzorg zie onze 
website > Contact		

	

	
	



	


