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1 Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en wenst iedereen welkom.  
 
2. Vaststelling verslag van de jaarvergadering op 23 maart 2016. 
 
6e regel op bladzijde 2 Orac wordt vervangen door bovengrondse huisvuilcontainers. 
Hiermee is het verslag goedgekeurd met dank aan de opstelster. 
 
3. Mededelingen. 
 
De voorzitter deelt mee  dat de heer A. Hakemulder (jarenlang voorzitter van het Wijkberaad) 
helaas  overleden is.  
 
Op 26 november a.s wordt er een groot feest georganiseerd  ter ere van het 35jarig bestaan 
van het Wijkberaad Houtwijk  
Iedereen is van harte welkom. Er zal nog een flyer verspreid worden met de gegevens. 
Stephan Bergmans deelt mee dat er in samenwerking met VoorWelzijn een jeugdraad is 
opgericht. Dit zijn leerlingen van de scholen in Houtwijk. Een belangrijk punt voor de 
kinderen is veiligheid en de vervuiling. 
  
De grondvervuiling onder het gebied bij de Gamma op de Oude Haagweg wordt op dit 
moment aangepakt. Het levert geen gevaar op voor de volksgezondheid omdat het te diep 
onder de grond zit.  
 
De heer Caro Cocx zal het coördinatorschap van de projectgroep Wijkpreventie Houtwijk 
neerleggen. Hij gaat onze wijk verlaten. 
De voorzitter dankt hem voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren. 
Zijn opvolger is nog niet bekend. 



Verder deelt de voorzitter mee dat er werk wordt gemaakt voor de verbetering van  
speeltuinen  in Houtwijk. 
 
Er is grote overlast door een rattenplaag in een aantal sloten in Houtwijk. Dit is vooral 
ontstaan dat er overdadig brood gevoerd wordt. Het is bovendien heel ongezond voor de 
watervogels die van nature geen koolhydraten eten en daardoor te weinig gezonde stoffen 
binnenkrijgen. Dit is een punt waar we als wijkberaad ook de komende tijd aandacht aan 
zullen besteden. 
 
De voorzitter deelt mee dat de onze web-site nu ook geschikt is voor telefoon en I pad. 
 
Begin oktober is er betaald parkeren ingevoerd in het gedeelte van Houtwijk rondom het 
Hagaziekenhuis.  
 
Rondom het Hagaziekenhuis zal de komende jaren veel gebouwd worden. Deze plannen 
bestaan al jaren maar gaan de komende tijd werkelijkheid worden. Danny Boers zit namens 
het Wijkberaad in de Klankbordroep, waar hij Helen Franssen is opgevolgd. 
 
4. Wijkagenten. 
 
Hierna geeft de voorzitter het woord aan onze wijkagenten Martin Taal en Ruben van der 
Driest 
Ruben deelt mee dat in de afgelopen tijd de politie een actie heeft ondernomen om SDNA in 
de wijk te verspreiden. Dit is een pen waarmee je onzichtbaar de eigendom kunt merken. 
Dit kan de politie aflezen en omdat iedereen een eigen nummer heeft kunnen gestolen spullen 
dan terugbezorgd worden bij de eigenaar. 
Ook ontstaan veel whatsapp groepen in de wijk, die de politie kunnen waarschuwen als ze iets 
vreemds in de wijk zien. Dit vergroot de veiligheid in de wijk. 
Het jeugdproject 12 min of meerder van Martin en Ruben met de jongeren rond de 10 jaar 
loopt nog steeds en is nog altijd zeer succesvol. 
 
Martin deelt mee dat de AXAfietssloten  voor electrische fietsen(geíntegreerde kettingen ) 
niet echt veilig zijn. 
Tegenwoordig mogen de handhavingteams  ook voor verkeerd parkeren een boete schrijven. 
Ze zullen dat in de toekomst ook zeker strenger gaan aanpakken. Het gedoogbeleid wordt niet 
meer toegepast. De gemeente mag deze boetes nu zelf innen.  
 
4. Vragen (v)uurtje  
 
Er was een klacht ingediend over het slechte zicht op het A.Schweitzerpad. Er was  
hier aandacht aan te geven maar echter nog niet opgelost. 
 
Deze persoon werd op het stadsdeelkantoor weggestuurd met de mededeling dat hij 14070 
moest bellen. 
Een bewoner vraagt het emailadres van Martin en Ruben.vdDriest@politie.nl 
 
Hierna gaan bewoners in groepjes zitten en krijgen ze stellingen uitgereikt 
 
Na een uitgebreide discussie sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de bewoners uit voor 
een hapje en een drankje.  


