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Verslag van de Algemene Ledenvergadering  

van Vereniging Wijkberaad Houtwijk,  

gehouden op donderdag 15 april 2010 in Zorgcentrum Houthaghe 
 

Aanwezig, Pjer Wijsman (voorzitter), Ben Ket (vice-voorzitter), Anton Hakemulder 

(penningmeester), Helen Franssen (secretaris), Frits van Straten,. 

Af. mk. Beatrix Stigter, Yvonne de Zwart, Rini van Rooij. 

Gasten:  wijkagent Martin Taal 

Aantal aanwezigen:42 

Verslag: Loes Gordijn en Debby Groen 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt 

ongewijzigd vastgesteld en deelt mee dat Mevrouw Stigter helaas ziek is en dat mevrouw de 

Zwart niet zeker weet of ze op  tijd aanwezig kan zijn. Verder heet de voorzitter natuurlijk 

onze wijkagent Martin Taal van harte welkom. aan het eind van de vergadering zullen er  

 

2. Mededelingen van de voorzitter 

 

3. Vaststellen verslag van de Alg. ledenvergadering van 15 oktober 2009 
Het verslag wordt besproken en vastgesteld met dank aan de opstellers.  

 

4. Vaststellen jaarverslag over 2009 
Het verslag zoals het voorligt wordt goedgekeurd door de vergadering en afgesproken wordt 

in het voorliggende jaar dit beleid door te zetten. 

De heer Van de Vlerk wil graag nog opmerken dat hij het zeer betreurt dat de werkgroep 

Natuurlijk Milieu niet meer actief is en hoop dat het wijkberaad daar weer meer aandacht aan 

wil gaan geven en daar dan ook de scholen in Houtwijk bij wil betrekken. 

De Voorzitter zal dit overdragen aan zijn opvolger. Er zal via de website en via het wijkblad 

ook getracht worden deze werkgroep weer levend te krijgen.  

 

a. Financieel Beleid 
De heer Hakemulder vraagt nog eens aandacht voor het feit dat buiten het geld dat verstrekt 

wordt door de gemeente voor de taken van het Wijkberaad (betalen Adm. Ondersteuner gaat 

buiten het wijkberaad om, er is geld voor de huur en voor de activiteiten) wordt er ook geld 

ontvangen voor de aangevraagde straatfeesten en voor het projectgroep Wijkpreventie 
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Houtwijk. Hoewel het wijkberaad niet verantwoordelijk is voor de uitgaven van deze gelden, 

moet ze ze wel verantwoorden en beheren.  

 

b. Kascommissie 

De kascommissie doet de suggestie voor het volgende jaar om volgend jaar de begroting over 

2010 er bij te voegen en een officieel Financieel verslag te maken.  

Wat betreft de stand van zaken deelt de penningmeester mee dat de er ten aanzien van de 

rechtszaak die loopt bij het Europese hof voor de Rechten van de Mens de bulk van de kosten 

nog zal gaan komen, als de zaak ontvankelijk wordt verklaard. Er is op dit moment een kleine 

reserve op de begroting, maar die zal hard nodig zijn als de rechtszaak voor het Hof een feit 

wordt.  

De kascommissie heeft op  9 april 2010  de boeken van de vereniging over het boekjaar 2009 

gecontroleerd en in orde bevonden en de kascommissie stelt voor het bestuur te dechargeren 

voor het gevoerde financiële beleid. 

De vergadering gaat akkoord. 

 

5. Statutair aftreden bestuur 
Het gehele bestuur treedt statutair af. De voorzitter en de penningmeester stellen zich niet 

meer herkiesbaar. Ook de heren Ben Ket en Frits van Straten stellen zich niet meer 

herkiesbaar. De voorzitter wil als laatste daad de heren Ben Ket en Frits van Straten hartelijk 

bedanken voor hun inzet over de afgelopen meer dan 10 jaar. Ze worden benoemd tot erelid 

van de vereniging Wijkberaad Houtwijk en krijgen een cadeaubon als dank voor al het werk. 

De heer Wijsman memoreert nog een aantal van hun goede daden.  

Hierna stelt hij twee nieuwe kandidaten voor. De heer Ramon Meesters en mevrouw Dana 

van Hes. Zij zijn verkiesbaar als resp. voorzitter en penningmeester.  

 

6. Verkiezing van een nieuwe  voorzitter. 
De heer Ramon Meesters, bewoner van de Laan van Vredestein en werkzaam als makelaar in 

Houtwijk heeft zich aangemeld als voorzitter. De vergadering gaat akkoord met zijn 

benoeming en hij neemt de voorzittershamer over van Pjer Wijsman. 

Ramon Meesters bedankt Pjer Wijsman voor zijn jarenlange inzet waarvan de laatste jaren als 

voorzitter voor het wijkberaad en benoemt hem als eerste daad als voorzitter tot erelid van de 

vereniging Wijkberaad Houtwijk. Ook hij ontvangt een cadeaubon en wat andere 

kleinigheden  als bewijs van waardering voor zijn vele werk van de afgelopen jaren.   

  

7. Herbenoeming  secretaris 
Met een warm applaus wordt Helen Franssen opnieuw tot  secretaris gekozen.  

Daarbij doet zij de mededeling dat dit haar laatste jaar zal zijn. Kandidaten worden voor 2011 

opgeroepen zich te melden. 

 

8. Verkiezing penningmeester 
Dana van Hes heeft zich verkiesbaar gesteld en wordt met een applaus welkom geheten. 

 

9. Verkiezing Algemeen Bestuur 
Hierna worden de andere leden van het bestuur herkozen. Rini van Rooij als 

vertegenwoordigster van de Loosduinse Ouderen Commissie, Beatrix Stigter en Yvonne de 

Zwart zullen zich op het gebied van Welzijn Beheer begeven en Anton Hakemulder zal het 

wijkberaad in de breedste zin vertegenwoordigen.  

 

10. Verkiezing kascommissie 
Mevrouw Gerda Stiksma en de heer Ed Jacobs stellen zich beschikbaar voor de 

kascommissie. De vergadering verwelkomt ze met een warm applaus.  
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Na dit officiële gedeelte neemt de heer Ramon Meesters als voorzitter het woord voor dat de 

rondvraag begint.  

Hij zal zich er voor inzetten om het wijkberaad op de kaart te zetten en als onafhankelijk 

instituut voor de wijkbewoners in de bres te springen, ook in de cie Loosduinen en naar de 

gemeente toe. Het is een klein bestuur voor een heel grote wijk. Dus Ramon roept alle 

bewoners op om zich in te zetten voor de problemen in de wijk. Het wijkberaad zal actieve 

bewoners graag ondersteunen.  

Hierna stelt Dana van Hes zich voor. Ze komt oorspronkelijk uit Zuid Afrika maar woont als 

heel wat jaren in Houtwijk. Ze werkt als zelfstandige onderneemster en zet zich in voor 

kwaliteitseisen. Vandaar uit heeft ze een goede financiële kennis en ze vindt het tijd worden 

dit in te zetten voor de maatschappij in dit geval als penningmeester voor het wijkberaad. 

 

11. Rondvraag  

De heren Zuiderwijk en Werksma vragen of het wijkberaad zich bewust is van de problemen 

die gaan ontstaan nu het woonwagenkamp leeg is en de bouw waarschijnlijk binnenkort zal 

beginnen. De verkeersontsluiting kan een ramp worden als dat gaat gebeuren volgens de 

plannen van de gemeente.  

Het wijkberaad is hier al enige tijd mee bezig. (inmiddels heeft de Raad van State het 

bestemmingsplan afgewezen en komen er andere plannen.). 

Frits van Straten stelt dat dit nu zo'n voorbeeld is waarbij een straatwerkgroep met 

ondersteuning van het Wijkberaad gaat proberen zijn gelijk te halen.  

De heer Ruben van der Driest is onze nieuwe wijkagent die samen met Martin Taal zal gaan 

proberen onze wijk om te toveren in een zee van rust.  

 

De sprekers die uitgenodigd zijn houden hierna allemaal hun korte verhaal. 

Mevrouw Delilah deelt mee dat zij kantoor houdt in het wijkgebouw Bokkefort aan de H.E. 

van Gelderlaan. Een ieder kan hier naar binnen lopen. De komende tijd zal aandacht worden 

besteed aan het thema Wonen.  

De heer John Meijer houdt een kort praat je over het groen in Loosduinen en vraagt de 

aandacht voor al het groen in ons Stadsdeel. Recreatiegebied Madestein, Natuurgebied 

Wapendal en dan nog alle parken en parkjes (bijv. Bokkefort, 't Kleine Hout enz.). 

Het gaat hier om zeer verschillende soorten groen van heel verschillende soorten 

lezerscategorieën. Er werken meer dan 80 man om al dit groen te onderhouden. Hierna gaat 

hij nog in op een aantal details die in de komende tijd gaan spelen. 

Hij wijst er ook nog op de wijkleefbaarheidsgelden waar de projectgroep Welzijn en Beheer 

het beheer over heeft ook ingezet kan worden voor incidentele zaken die het groen aangaan. 

 

Hierna worden de sprekers bedankt en ontvangen een kleinigheid. 

De voorzitter sluit het officiële gedeelte van de vergadering en nodigt een ieder uit nog wat na 

te praten, de sprekers vragen te stellen en wat te drinken en te eten. 

 

Hierna volgt een kort maar gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.  

De Voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur en dankt iedereen voor zijn inbreng. 


