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Verslag van de openbare algemene ledenvergadering van Wijkberaad 
Houtwijk,

 gehouden op 24 mei 2007 in Zorgcentrum Houthaghe.

Aanwezig: P. Wijsman, voorzitter, H. Franssen, secretaris, H. Köhler, penningmeester, 
G. Welborn, R. Elfering, P. van der Ende, F. van Straten, J. Geertsema
Aantal aanwezigen: 71
Bericht van verhindering is ontvangen van B. Ket, vice-voorzitter, E. De Vries en mevrouw 
Hartman-Van der Ark van de kascommissie.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering door iedereen van harte welkom te heten.

2. Mededelingen

De heer Lansbergen van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag zal 
een toelichting geven over de plannen bij het HAGA ziekenhuis (wonen, verkeer en vervoer) 
De rol voor het wijkberaad Houtwijk als aanpalende wijk, is met name gericht op het 
bewaken en nagaan of de verkeerssituatie door de nieuwe plannen zal verbeteren. Met de 
herinrichting moet ook de verkeersituatie verbeteren.

Verder heeft het wijkberaad Houtwijk aandacht voor:
De bebouwing van de GAMMAkavel – vooral heeft het bestuur moeite met de hoogte van het 
gebouw in de plannen. Ook het wijkberaad Notenbuurt houdt zich hier actief mee bezig.
Houtwijk: De voorzitter stelt vast dat het een fijne wijk is met veel voorzieningen waarbij we 
wel alert moeten blijven, ook voor wat betreft de veiligheid. Er zijn op dit moment twee 
werkgroepen bezig met de hotspot in Houtwijk (rond de Jan Romeinstraat) waarbij getracht 
wordt de gevoelens tav veiligheid en welzijn te verhogen .
Veiligheidsraad: Het bestuur verzoekt bewoners in deze samenwerkingsvorm tussen het 
wijkberaad, jongerenwerk, Staedion, politie en welzijn te participeren (Inspraak & 
Samenspraak) en met elkaar te werken aan het stadsdeelplan.
De winkeliersvereniging: De winkeliers houden met moeite het hoofd boven water. Het 
wijkberaad heeft het winkelcentrum hoog op de agenda staan. De vertegenwoordigers in de 
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Cie Loosduinen en de projectgroepen vragen steeds weer aandacht voor de moeilijke positie 
van het winkelcentrum.

3. Verslag algemene ledenvergadering 19 oktober 2006.

Blz.3:  
In de Jan Romeinstraat is een huismeester aangesteld. Tevens is er vanuit Staedion een 
buurtconciërge aangesteld als aanspreekpunt voor de wijk. In buurtcentrum Bokkefort houdt 
de buurtconciërge in de ochtend spreekuur.

Naar aanleiding van klachten van het Wijkberaad over het verdwijnen van de haltes van lijn 
14 i heeft de HTM aangegeven bereid te zijn haltes terug te plaatsen.
Er zijn ook door Connexion  en de HTM wijzigingen doorgevoerd ter hoogte van Leyenburg, 
Hierover is geen overleg geweest met het wijkberaad. Op dit moment is er overleg met de 
HTM en ook de politiek is benaderd. Dit onderwerp houdt de aandacht van het wijkberaad.

Blz.4
Met name de bevoorrading door grote vrachtwagens veroorzaakt overlast. Meldingen kunnen, 
het liefst met foto, worden gedaan bij de politie of het wijkberaad.

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

4. Jaarverslag 2006

Terugblik
Blz.5: 
Vraag: Wat zijn de taken van de veldwerker ouderen zaken?
Antwoord: De veldwerker komt bij de mensen thuis.

Financieel Beleid
Aan de hand van het financiële overzicht en het exploitatieoverzicht worden enkele punten 
toegelicht.

Naar aanleiding van het 25 jarig jubileum zijn extra activiteiten georganiseerd zoals een 
familiedag, een receptie en een jubileum uitgave van het wijkblad. Naast sponsering heeft het 
wijkberaad ook extra subsidie hiervoor ontvangen.

De verouderde computerapparatuur is vervangen uit de reserves die hiervoor waren 
gereserveerd.

De kascommissie, bestaande uit de heer Kortekaas en mevrouw Hartman hebben op 14 mei 
2007 de boeken gecontroleerd en goed bevonden.

De vergadering verleent hiervoor decharge aan het bestuur van het Wijkberaad Houtwijk.

 
5. Statutair aftreden bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 10 personen. Allen treden af. Behalve de penningmeester 
zijn alle leden van het bestuur herkiesbaar. 

2



6. Herbenoeming voorzitter

De voorzitter geeft aan nog graag deel uit te blijven maken van het bestuur. De vergadering 
gaat akkoord.

7. Herbenoeming secretaris

De secretaris geeft aan nog graag deel uit te blijven maken van het bestuur.
Ook hiermee gaat de vergadering akkoord.

8. Herbenoeming penningmeester

De penningmeester heeft besloten na bijna 10 jaar afscheid te nemen.
De voorzitter spreekt namens allen een woord van dank uit voor de goede samenwerking en 
benoemt de heer Köhler tot erelid van het Wijkberaad. Hij reikt hiervoor een onderscheiding 
uit en laat dat vergezeld gaan van een bloemen voor zijn vrouw en een presentje.
.

9. Verkiezing Algemeen Bestuur

Het bestuur wordt herbenoemd met instemming van alle aanwezigen.

10. Kascommissie

De kascommissie voor 2008 zal bestaan uit de heer Kortekaas en de heer van Nugteren.

11. Rondvraag

Mevrouw Kip vraag of er al iets bekend is over de erfpacht?
Op dit moment is er niets bekend. Via de site van de gemeente Den Haag, het wijkblad en de 
Nieuwe Loosduinsekrant worden bewoners op de hoogte gehouden.

De heer Brandenburg meldt dat de groene paaltjes (Hagenaartjes) vooral s avonds niet goed 
zichtbaar zijn.
Dit punt wordt meegenomen naar de commissie ROV.

De heer Faay meldt dat er een rondwandeling is gemaakt en er foto’s zijn gemaakt van de 
zogenaamde hotspots. Wordt daar nog iets mee gedaan?
Zoals beloofd is al actie ondernomen door Staedion, zoals het repareren van kapotte 
schuurdeuren en de fietsenoverlast.
Op dit moment is er ook een buurtconciërge. De veiligheidcommissie en het wijkberaad zal 
bij  Staedion informeren.

Naar aanleiding hiervan wordt gemeld dat er een beknopt overzicht wordt gemaakt van de 
zaken die gedaan zijn door het wijkberaad de afgelopen 25 jaren. Dit verslag zal gepubliceerd 
worden in het wijkblad en wordt ook op de website geplaatst.
Een speciaal dankwoord gaat uit naar Dries Weber voor zijn rol met de totstandkoming voor 
het wijkblad.
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De heer Nugteren vraagt of naar aanleiding van de toename van busbewegingen door met 
name Connexion, bekend is of ook de vervuiling is toegenomen?
Dit onderwerp is in  het overleg met HTM aangekaart. Bussen worden schoner. Op dit  
moment vindt onderzoek plaats en wordt de vervuiling gemeten. Exacte cijfers zijn nog niet  
bekend. Het verkrijgen van informatie en invloed gaat heel moeizaam.
In het betreffende overleg wordt dit punt zeker meegenomen. Ook worden de diverse politieke 
partijen op de hoogte gesteld.

De heer Nugteren vraagt waarom de website niet vermeld staat in het wijkblad?
De website is bijna klaar. Op dit moment wordt proefgedraaid. Zodra de site open gaat wordt 
dit bekend gemaakt.

Mevrouw Van der Laan van de werkgroep Wijktuin heeft een brief gestuurd aan het 
wijkberaad. De werkgroep doet er alles aan de wijktuin mooi te maken en zij hebben 
gevraagd om financiële steun.
Deze vraag is voorgedragen bij de afdeling Welzijn en Beheer voor subsidie.

De heer Stegers vraagt of er aandacht is voor het sluipverkeer op de Berlagelaan?
Dit onderwerp is ook aangekaart in de ROV. Dit onderwerp wordt meegenomen in het hele 
inrichtingsverhaal. Het staat hoog op de agenda van het wijkberaad.

12. Sluiting 

De voorzitter sluit dit algemene deel van de vergadering en dankt ieder voor de aandacht en 
inbreng.

De heer Koenraads, politiebureau Loosduinen over het voorgenomen beleid 2007-2008
Ook de heer Taal, wijkagent, is aanwezig.

Sinds vorig jaar is het politiebureau Loosduinen ‘s nachts gesloten en wordt tijdens die uren 
gewerkt vanuit bureau Berensteinlaan.
Er zijn 130 mensen werkzaam waarvan 75 agenten en 25 rechercheurs. Daarnaast is er ook 
kantoor personeel.
Er zijn altijd 2 politieauto’s actief naast surveillerende agenten op de fiets.
In verband met de behoefte aan meer capaciteit overdag, is de publieksopvang vanaf 18.00 
uur gesloten.

De grootste onveiligheid speelt zich af tussen 13.00 en 21.00 uur. Getracht wordt zoveel 
mogelijk, middels een roostersystematiek, dan veel agenten aanwezig te hebben.
Maar liefs 75% van de taken zijn opgelegd door het ministerie.
De belangrijkste zijn:

1. Noodhulp (112)
2. Hulpverlening
3. De openbare orde
4. Het optreden tegen strafbare feiten.
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Er is meer vraag dan aanbod. Via een analyse vanuit aangiftes, informatie van bewoners en de 
commissie Loosduinen, die worden verwerkt, wordt op wijkniveau een criminaliteitsanalyse 
gemaakt.
Keuzes worden dan gemaakt, door middel van het aanwijzen van hotspots. In die gebieden 
waar het onveiliger is, wordt meer capaciteit ingezet.
In het convenant is o.a. ook geregeld dat er:

- 933 verdachten moeten worden aangeleverd bij de officier van Justitie
- 6.000 bonnen per jaar moeten worden geschreven

Daarnaast is 25% van de taken beïnvloedbaar. Per stadsdeel wordt bekeken waar het 
specifieke probleem zit. Op de items die specifiek zijn voor Loosduinen wordt gestuurd.

Het aantal aangiftes in Loosduinen is de laatste jaren met 25% gedaald. Nu is ook aangifte via 
internet mogelijk
Voor de beeldvorming geeft de heer Koenraads wat cijfers:
Aantal diefstallen uit auto’s: 1998 88

2003 232
2006 96

Fietsdiefstal: 90-100 per jaar.

Vanuit de zaal wordt gevraagd of de aangifte bereidheid niet is gedaald?
De heer Koenraads antwoord dat ieder jaar een onderzoek wordt gepleegd genaamd ‘Politie 
monitor bevolking’. Vastgesteld is dat de bereidheid tot aangifte ongeveer gelijk blijft.
Objectief gezien is het veiliger.
Subjectief gezien is het gevoel van onveiligheid gelijk gebleven. Dit laatste komt ook doordat 
er meer media aandacht is.

In Loosduinen wordt een pilot gehouden met nieuwe dingen zoals anders communiceren met 
de burger en uitleg geven over veiligheid en onveiligheid.
In Houtwijk speelt vooral jeugdoverlast een grote rol. Er zijn dan ook veel overlastmeldingen 
in vergelijking met de rest van de regio.
Daarnaast vindt ook overleg plaats met de heer Treffers, de stadsdeelcoördinator. Diverse 
groepen informeren elkaar. Doelstelling is meer begrip voor elkaar en daardoor minder 
overlast van elkaar.
Naast de hotspot is er ook aandacht voor scooters e.d.  In Houtwijk zijn veel steegjes, vandaar 
dat hier ook zogenaamde ‘bickers’ zijn ingezet.

Ook is er het zogenaamde sms-alert. Dit is gratis en heeft in Tilburg geleid tot veel meer 
aanhoudingen. Het sms-alert wordt bijvoorbeeld ook ingezet bij zoekgeraakte kinderen.
Omdat er soms angst is om aangifte te doen is er ook de mogelijkheid ‘meld misdaad 
anoniem’ via het telefoonnummer 0800-7000.
Zie ook de website van politie Haaglanden.

Vanuit de zaal wordt gevraagd waarom ouders niet vaker aansprakelijk worden gesteld.
De heer Koenders meldt dat er een nieuw project is gestart ‘burgers in blauw’. Burgers 
worden meegenomen in het politiebedrijf. Via emailadres 
leo.koenraads@haaglanden.politie.nl kan men zich aanmelden. Daarnaast is gestart met een 
project tegen winkeldiefstal in het winkelcentrum. Op meldingen van winkeliers wordt snel 
gereageerd door de politie.
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Verder wordt veel samengewerkt met de commissie Loosduinen en de commissie Veiligheid. 
Uiteindelijk doel is met elkaar zaken aan te pakken en wat gesignaleerd wordt door te geven 
aan de politie.

De voorzitter dankt de heer Koenraads voor zijn uitleg en uiteenzetting.

Dries Boersma – herstructurering centrum Loosduinen
In 2002 heeft een eerste verkenning plaatsgevonden. Er was leegstand, de infrastructuur was 
niet optimaal en er was sprake van verpaupering. Dit gaf aanleiding verder te kijken.
Uit de gehouden haalbaarheidsstudie kwam het volgende naar voren:

1. Stappenplan: Korte termijn visie openbare ruimte
2. Straatvisie: Langere termijn visie.

In 2006 heeft de gemeente 2,2 miljoen toegezegd voor herstructurering van de openbare 
ruimte Centrum Loosduinen.
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling heeft met een architect een plan gemaakt en met bewoners 
en winkeliers hierover gediscussieerd. Beiden hebben groenlicht gegeven.

Resultaat:
1. Planning korte termijn: ·Wanneer wordt wat gedaan:

- Augustus 2007 start Arnold Spoelstraat, Loosduinse Hoofdstraat
- Januari-maart 2008 Plein en een aantal straten

Het plan is ook besproken met marktkooplui en men is nog in onderhandeling.
De grootste ingreep vindt plaats bij de Tramstraat. Na het vervangen van de 
riolering wordt herbestraat.
Augustus 2008 is de herbestrating klaar. Daarnaast komen er op het plein 
vernieuwde straatverlichting, fietsbeugels, bomen en vuilnisbakken.

Op verzoek van bewoners wordt het carillon opgeknapt en weer werkend gemaakt. Er komt 
ook een kleine fontein.

Ook wordt met winkeliers onderhandeld over de kosten voor vervanging van de luifels naar 1 
soort.

2. Lange Termijn: Nieuwbouwproject parkeerplaats achter C1000.
De gemeente heeft geen geld beschikbaar en er is daarom met een project ontwikkelaar 
gewerkt.
Gedacht wordt aan een ondergrondse parkeergarage (zeer hoge kosten), 1e etage winkels, 2e 

etage wonen.
Het kruidvat wordt verplaatst en de wens is daar een Grand-café te vestigen. In verband met 
de sluitingstijden, is gekozen voor een restaurant.

De voorzitter dankt de heer Boersma voor zijn uiteenzetting.

De heer Lansbergen Dienst Stedelijke Ontwikkeling over plannen Haga ziekenhuis 
Leyenburg en omgeving.

Aan de hand van een presentatie worden de eerste ontwerp plannen getoond aan de 
aanwezigen.

Over het verkeer komt het volgende aan de orde:

6



Leyenburg wordt steeds meer een ‘blauwe wijk’ (parkeervergunningen.
Er is veel overlast van sluipverkeer. Wordt Houtwijk ook een blauwe wijk door de 
ontwikkelingen rond het Leyenburg?
De wijk Leyenburg wel, maar over de andere wijken is nog geen duidelijkheid.
Deels kunnen de parkeerproblemen worden opgelost door het openbaarvervoer.
In verband met de uitlaatgassen problematiek wordt de bouw van de overstapplaats nu 
behandeld in de rechtbank.
Aangezien er ook woningbouw in het plan is opgenomen, wordt ook naar die normen 
gekeken: 1,5 auto per woning, 03 voor bezoekers.
In het plan zijn 2000 ondergrondse parkeerplaatsen opgenomen. Er moeten nog veel 
onderzoeken plaatsvinden en zonodig moet het plan herzien worden.
Aan de hand van thema’s wordt met bewoners bekeken wat de problemen zijn en hoe die 
opgelost gaan worden. De cijfers en onderzoeken worden steeds bekend gemaakt.
Vraag: Waar is de onderbouwing om Houtwijk en Leyenburg met zoveel extra woningen te 
belasten?
Antwoord: Zie structuur visie Den Haag: Er is meer huisvesting nodig maar er zijn geen 
uitbreidingsmogelijkheden.
Mevrouw Van Weers vraagt: Er wordt alleen gesproken over aantallen woningen en 
parkeergarages. Wanneer komt het sociale aspect aan de orde? Er zullen ook kinderen komen, 
waar moeten die dan heen?
Antwoord: Het is een eerste plan, er kan nog veel veranderen en met bewoners wordt bekeken 
wat de beste oplossingen zijn. Daarnaast komen er diverse binnentuinen in het plan.
Het betreft niet alleen een gemeentelijk plan maar het is een gezamenlijk project met de 
eigenaar van Kas In en het Hagaziekenhuis.
Voor wat betreft de luchtvervuiling moet aan de wettelijke eisen worden voldaan.

De heer Hartman vraagt aandacht voor de bereikbaarheid vanuit het Westland, overlast 
beperking Escamplaan en sluipverkeer weren uit Houtwijk.

De hoogte van Leyenburg nu is ongeveer 60 meter.

De heer Van der Hoeven vraagt of dit plan de upgrade is van het F. Nightingalepark?
De discussie van toen is niet bekend.
Mevrouw Ten Dijke vraagt of de wegen om het park gebruikt worden voor verkeerd?
Antwoord: Nee, de wegen blijven voor voetgangers en fietsers.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering door iedereen hartelijk te danken voor de aanwezigheid en 
inbreng.

Juni 2007.
3krog.
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