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Van de voorzitter

Kritiek loont

Beste Houtwijkers,
Het eerste door het wijkberaad georganiseerde evenement is inmiddels achter de rug. De informatieve avond
over de Provinciale Statenverkiezingen op woensdagavond 18 februari 2015 in Zorgcentrum Houthaghe was
enerzijds een succes en anderzijds een mislukking.
Negen kandidaten van even zoveel politieke partijen
aanvaardden de uitnodiging om Loosduiners voor te
lichten over het doel van de Provinciale Staten, zodat
zij op woensdag 18 maart 2015 een goede keuze kunnen gaan maken.
Wijkberaad Houtwijk had zich tot doel gesteld om de Provinciale Statenverkiezingen bij u tot leven te brengen. Deze ‘ver-van-ons-bed-show’ zou
ons meer moeten gaan interesseren. De wel aanwezige bewoners
beschouwden de informatie en de discussies als verhelderend en daarmee hebben we succes geboekt. Helaas was - ondanks al onze voorinformatie - de opkomst erg laag. Een schone taak voor de Provinciale
Staten om zelf ook wat meer aan de weg te gaan timmeren…
De parkeeroverlast in Houtwijk, nabij het HagaZiekenhuis, wordt door
steeds meer bewoners als frustrerend ervaren. Elke week ontvangt
Wijkberaad Houtwijk hierover nieuwe klachten. Iedereen kan de parkeerdruk zien aan het aantal op stoepen en in plantsoentjes geparkeerde
auto’s. Heeft ú ook last, laat ons dat per e-mail weten. We nemen u dan
op in de mailinglijst van bewoners, die we bij elk nieuws over dit onderwerp informeren en betrekken bij toekomstige oplossingen. Sinds december vorig jaar en met steun van een aantal politici uit de gemeenteraad is
het wijkberaad een constructief overleg aangegaan met verantwoordelijke
en leidende ambtenaren, die voor ons het probleem tot aanvaardbare
proporties kunnen terugbrengen. Zie ook het artikel op pagina’s 4/5.
Op woensdag 25 maart 2015 houdt Wijkberaad Houtwijk zijn voorjaarsledenvergadering. Alle Houtwijkbewoners zijn automatisch lid van het
wijkberaad en dus bent ook ú van harte welkom. We zullen u dan een update geven van tal van onderwerpen die in onze wijk spelen: parkeerproblemen, groenbeleid, speeltuintjes, inbraken en veiligheid. Dus, voor
ieder wat wils.
Twee jaar geleden werd in dit Houtwijkblad een groot aantal verwaarloosde locaties in Houtwijk getoond. Wat is er inmiddels met onze
constateringen gedaan? U leest hierover meer in het hoofdartikel op
de pagina’s 6 en 7.

De Raad van State heeft in
november 2014 twee bewoners
aan de Escamplaan gelijk
gegeven in hun kritiek op het
bestemmingsplan Florence
Nightingale. De gemeente
is nu verplicht het plan aan
te passen volgens de aanwijzingen van de hoogste
bestuursrechter van ons land.
Wellicht goed voorbeeld voor
andere wijkbewoners om ook
zelf op te treden tegen wantoestanden in hun omgeving.
Zie ook pagina 14.

Ledenvergadering
Op woensdag 25 maart vindt
in Zorgcentrum Houthaghe
onze Voorjaarsledenvergadering plaats. De volledige uitnodigingsbrief, plus agenda,
overzicht bestuursleden en
andere relevante documentatie is te vinden op onze site:
www.wijkberaadhoutwijk.nl
>Wijkberaad Houtwijk >
Verslaggeving. Meer informatie
is ook verkrijgbaar via ons
secretariaat (zie colofon op
pagina 15).

Lezerspost
In de rubriek Lezerspost in het
vorige Houtwijkblad (2014/4)
maakte wijkgenote mw. A.G.
Knooff-van der Drift melding
van het slechte voetpad, dat
loopt van de Q.A. Nederpelstraat naar de Dr.J.Presserstraat richting Koos Meindertsschool. Van gemeentewege
hebben wij inmiddels de bevestiging gekregen dat dit probleem
op korte termijn zal worden
opgelost.

Laatste nieuws

Met vriendelijke groet,
Ramon Meesters

Op de Houtwijksite en in het
Houtwijkblad wordt aandacht
besteed aan allerlei zaken die
direct of indirect voor de wijkbewoners van belang zijn.
Het is helaas niet mogelijk om
steeds ‘up-to-date’ te zijn.
Via onze website > menubalk
Communicatie zijn er echter
allerlei interessante informatiebronnen aan te boren voor het
laatste nieuws over Houtwijk.

Meer informatie:
www.wijkberaadhoutwijk.nl
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Tussenstand eerste kwartaal

Actuele Houtwijkzaken 2015
Er valt nog heel wat te doen
in onze wijk, bleek uit het
hoofdartikel in de vorige
uitgave van het Houtwijkblad
(2014/4). Hierin werd een beeld
gegeven van allerlei actuele
Houtwijkzaken, waarmee wij
als wijkberaad in 2015 regelmatig geconfronteerd zullen
worden. Onze relatief kleine
groep vrijwilligers kan daarbij
de steun gebruiken van andere
wijkgenoten die Houtwijk goed
gezind zijn. Een eerste
kwartaaltussenstand.

Bestuursleden gezocht
Het bestuur van het Wijkberaad
Houtwijk wil consequent bij alle
politieke en bestuurlijke instanties aandacht vragen voor aan
onze wijk gerelateerde problemen om samen tot oplossingen
te komen. Een groot probleem is
echter, dat het bestuur flink is
uitgedund waardoor steeds minder vrijwilligers steeds meer
taken op zich moeten nemen.
Daarom deed voorzitter Ramon
Meesters tijdens de najaarsledenvergadering een oproep
aan al die wijkgenoten die Houtwijk een warm hart toedragen en die zich in de positie bevinden
om tijd te kunnen vrijmaken - om
zich als bestuurslid aan te
melden. Inmiddels konden er
twee nieuwe bestuursleden,
Danny Boers en Fred Versteeg,
worden verwelkomd. Zij gaan
zich inzetten voor respectievelijk
'verkeer' en 'ouderen'. Tijdens de
voorjaarsledenvergadering wordt
een en ander bekrachtigd.

Politieke thema’s
Op de agenda van 2015 staan
opnieuw enkele politieke
thema’s, zoals de Politieke
bewonersbijeenkomst die op 18
februari 2015 in zorgcentrum

Houthaghe werd gehouden en
waarbij de Provinciale Statenverkiezingen centraal stonden.
Ook actueel blijft – binnen het
Bestemmingsplan Houtwijk - het
project op de Oude Haagweg 4246 waar twee torens worden
gebouwd, die door hun hoogte
niet binnen de Visie ‘Loosduinse
Vaart’ passen. De Commissie
Loosduinen en het Wijkberaad
Houtwijk zullen hierover in
gesprek blijven met de projectontwikkelaar. Ook het stadsdeelplan Loosduinen + activiteitenprogramma 2015 zal onze
aandacht hebben omdat hierin
allerlei belangrijke wijkaangelegenheden (zoals groenvoorziening, infrastructuur, sociale
cohesie en nog veel meer) aan
de orde komen. Meer informatie:
www.denhaag.nl.

Bewonersparticipatie
Tijdens de najaarsledenvergadering was bestuursadviseur
Hans Mellema namens Ingrid
van Engelshoven, stadsdeelwethouder, aanwezig. Hij benadrukte toen dat de bewindsvrouw
het belangrijk vindt, dat de
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betrokken bewoners - in het
kader van bewonersparticipatie zelf initiatieven gaan bedenken
en uitwerken. De stad wil namelijk meer gebruik gaan maken
van de doe- en denkkracht van
bewoners en ondernemers. Zie
in dit verband ook het artikel op
pagina’s 6 en 7, waarin verbeterpunten in Houtwijk in beeld
worden gebracht die in september 2012 door wijkgenoten
werden ingebracht tijdens een
bespreking met wethouder
Karsten Klein. Een groot deel
daarvan heeft de gemeente Den
Haag inmiddels – in overleg/
samenwerking met bewoners –
gerealiseerd.

Groenvoorziening
Zoals in het in de vorige alinea
vermelde artikel valt te lezen was
in 2012 de groenvoorziening in
de wijk al een heikel thema.
Totaal uit de hand gelopen
groenvoorziening, zoals verwilderde parken en plantsoenen en
volledig uit hun krachten
gegroeide bomen. Bestrating die
door sterke wortelgroei naar
boven werd gedrukt. Een deel

!
van die klachten is inmiddels al
afgehandeld. Tijdens de najaarsledenvergadering kwam het
groenthema opnieuw uitgebreid
aan de orde, omdat er her en der
nog steeds veel klachten zijn.
Met de komst van de nieuwe
gemeentelijke groenbeheerster
Lydia Buwalda worden deze
pijnpunten ongetwijfeld opgepakt. In haar kennismakingsartikel in ons Houtwijkblad
2014/2 meldde zij namelijk dat zij
deze groenuitdaging samen met
de bewoners zou aangaan.

Toenemende parkeerdruk
De aanpak van de toenemende
parkeerdruk voor bewoners van
Houtwijk blijft een zwaartepunt
voor de Werkgroep ’30 km zone/
parkeerproblematiek Houtwijk’,
onderdeel Wijkberaad Houtwijk.
Met name voor het woongebied
achter de Escamplaan/Leyweg,
onder meer in de Mahatma
Gandhistraat en de Albert
Schweitzerlaan, vormt het
parkeren een heet hangijzer. De
overlast wordt vooral veroorzaakt
door personeel en bezoekers
van het HagaZiekenhuis. Maar
ook door het ‘waterbedeffect’ dat
werd veroorzaakt door de
introductie van betaald parkeren
in de wijk Leyenburg. Er bestaan
plannen voor de bouw van in
totaal zevenhonderd woningen

en van betaalde parkeergarages
voor personeel, bewoners en
bezoekers. Hierover bestaat nu
constructief overleg tussen het
Wijkberaad Houtwijk en de
gemeente. Inmiddels wordt ook
de situatie in kaart gebracht op
basis van verschillende soorten
metingen.

lang mogelijk thuis kunnen
blijven wonen. Zie ook de
beleidsnota Wmo 2015-2016 die
te vinden is op de gemeentelijke
website. Informatiepunten voor
het aanvragen van zorg zijn te
vinden in de wijkcentra de
Henneberg en het Bokkefort.

Wijkpreventie

Wmo in 2015
Vanaf 1 januari 2015 voeren
gemeenten taken uit die onder
de AWBZ vallen. Deze taken
gaan over naar de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Het gaat onder andere

‘Steeds minder
vrijwilligers
voor steeds
meer taken’
.
!
om begeleiding,
dagbesteding en
kortdurend verblijf. De gemeente
Den Haag wordt hierdoor verantwoordelijk voor het aanbieden
van extra hulp aan iedereen die
nog thuis kan blijven wonen. Het
jaar 2015 zal een overgangsjaar
zijn, in 2016 moet de zorg op
wijkniveau zijn uitgerold.
Uitgangspunt daarbij zal steeds
zijn, dat ouderen zo

Het inbrekersgilde is weer volop
actief in Houtwijk. Recente
inbraken in de J.C. van der
Lansstraat en Q.A. Nederpelstraat hebben opnieuw voor de
nodige onrust gezorgd. Inbraakpreventie moet daarom de
hoogste prioriteit krijgen, niet
alleen bij de Loosduinse politie,
maar vooral ook bij de
Houtwijkers zelf. Samen met
onze wijkagenten kunnen wij
allemaal ons steentje bijdragen
aan het veiliger maken van onze
directe woonomgeving. Zo weten
veel wijkbewoners niet dat al
sinds 2003 het Wijkpreventieteam Houtwijk actief is. Ook
kunnen we zelf al het nodige
doen door, bijvoorbeeld,
deugdelijk hang- en sluitwerk
aan te brengen. Zie voor meer
informatie ook het artikel op
pagina 9. Advies van onze
wijkagenten: wel altijd eerst
even 112 bellen als er in de
buurt iets verdachts wordt
waargenomen.

Belangrijke data 2015
25 maart: Voorjaarsledenvergadering
28 april: Bijeenkomst voor
actieve vrijwilligers in Houtwijk
1 juni: excursie Loosduins
museum
20 juni: Cultureel Mid-summer
Festival
9 september: voorlichtingsmiddag/avond Wmo
26 september: Nationale
Burendag

!

7 oktober: Najaarsledenvergadering
12 november: Guinness Book
of World Records
19 december: Kerstevenement
Winkelcentrum Houtwijk en het
Wijkcentrum Bokkefort.

Commissie Loosduinen
De Commissie Loosduinen
vergadert in principe in maart,
mei, juni, oktober en november.
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De vergaderingen projectgroep
Welzijn Beheer: maart, april,
juni, september en november.
De vergaderingen projectgroep
Ruimtelijke Ordening en Verkeer:
maart, april, juni, september en
november.

!

Evaluatie resultaten sinds 2012

Verbeterpunten Houtwijk in beeld
‘Houtwijk begint een beetje
rafelig en oud te worden door
gebrek aan onderhoud en
vernieuwing van de openbare
ruimte, het groen, de wegen
en de fietspaden’. Dit was een
van de conclusies van het
‘KleinGesprek’ in augustus
2012 in het clubhuis van
sportvereniging Houtwijk.
Houtwijkers konden tijdens de
bijeenkomst tal van belangrijke
wijkthema’s bij wethouder
Karsten Klein aan de orde
stellen. In het Houtwijkblad
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(september 2012) werd toen
aan aantal verbeterpunten in
beeld gebracht (zie fotodossier
hieronder). Een recente rondrit
door de wijk toont aan dat een
groot deel daarvan inmiddels
al is gerealiseerd.

Verbeterpunten
De situatie in september 2012
was duidelijk. Totaal uit de hand
gelopen groenvoorziening,
zoals verwilderde parken en
plantsoenen en uit hun krachten
gegroeide bomen. Bestrating
die door wortelgroei naar boven
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wordt gedrukt. Toenemend
vandalisme: onder meer brandstichting in afvalcontainers,
illegale vuilnisstorting, beschadiging van straatmeubilair,
demontage van vuilnisbakken,
ontvreemding van bewegwijzeringsborden, aanbrenging
van graffiti en misdragingen van
kleine groepen jongeren.

Op de goede weg, maar…
De gemeente Den Haag is –
ook in overleg/samenwerking
met wijkbewoners – met deze
verbeterpunten aan de slag

!
gegaan om Houtwijk stap voor
stap weer op te frissen. Zoals
te zien in de illustratie hieronder
waren er in september 2012
In totaal 24 praktijksituaties
geselecteerd. Meer dan de helft
daarvan is inmiddels gerealiseerd. Na drie jaar zijn er dus
best zichtbare resultaten
geboekt, maar er blijkt nog
voldoende werk aan de winkel
te zijn… Ook moeten wij ons
realiseren dat er sprake is van
een voortdurend verbeteringsproces. Het ene project is nog
niet opgelost of het andere dient
zich al weer aan. We zullen
allemaal dan ook voortdurend
alert moeten zijn en blijven.
Bijvoorbeeld, als wijkberaad, als
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straatvertegenwoordigers, als
Vereniging Van Eigenaren,
maar ook als individu. Om niet
alleen onszelf maar ook de
gemeente voortdurend scherp
te houden.

Hulpmiddelen
In dit verband staan ons tal
van praktische hulpmiddelen
ter beschikking om regelmatig
meldingen door te geven aan de
gemeente. Zoals via de website
www.denhaag.nl > bewoners >
loket > melding, maar ook via
de speciale Meldingen-app (zie
ook pagina 14 van dit Houtwijkblad), waarmee ongemakken in
de openbare ruimten kunnen
worden gemeld. Mochten zich
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daarbij problemen voordoen,
schroom dan niet om -voor
ondersteuning– contact op te
nemen met ons Wijkberaad
Houtwijk. Wordt vervolgd.

Balans
De in 2012 voor Houtwijk
vastgelegde verbeterpunten
zijn inmiddels al voor een
groot gedeelte gerealiseerd.
Uit de illustratie hieronder is op
te maken welke projecten nog
niet (rood), nog niet helemaal
(oranje) of al helemaal klaar
zijn (groen). Voor de goede
orde: alle afbeeldingen tonen
de oude situatie.

!
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Houtwijkse jongeren in actie

Bokkefortjeugd verrast tijdens jaarwisseling…
Het is al weer enige tijd geleden,
maar het is ons wel opgevallen
dat het rond Kerst en Oud en
Nieuw in Houtwijk allemaal
rustig is gebleven.
Dat kwam niet alleen door de vuurwerkmaatregelen van de overheid,
maar zeker ook door alle activiteiten
waaraan de Houtwijkse jeugd kon
deelnemen. De jeugd had actief
meegedacht over het programma in
de kerstvakantie en een aantal
jongeren had zich als organisator
actief ingezet om het programma
voor hun wijkgenoten tot een succes
te maken.

prijs stellen. Hun collega Ron (van
een andere wijk overigens) rapporteerde het succesvolle programma
ook aan de bureauchef.

Verrassing
De jeugd heeft de ouderen niet
overgeslagen. Op oudejaarsdag
verrasten zij de bewoners van
Houthaghe met oliebollen en
bloemen. Dit viel ook bij een oudere

buiten Houthaghe in goede aarde.
Zoals hij op zijn eigen Facebookpagina schreef: “Met Oud en Nieuw
kreeg ik oliebollen van Marokkaanse
jongeren uit de buurt. Ze hebben
ook bloementjes gebracht naar het
bejaardentehuis. Altijd aardig. Toen
ik mijn arm een keer verrekt had,
kon ik niet meer thuis komen met
mijn rolstoel...hebben ze me thuis
gebracht!”

Goede contacten
Aan de rustige feestperiode hebben
zeker ook de goede contacten
tussen - onder meer - de jongeren,
de jeugdwerkers, de wijkagenten en
leden van het het buurtinterventieteam bijgedragen. Onze wijkagenten
Ruben van den Driest en Martin
Taal gaven na de jaarwisseling aan
dat zij deze samenwerking erg op

Provinciale Statenverkiezingen

Debat provinciale politiek niet zo in trek...
Er was weinig animo woensdagavond 18 februari 2015 voor de
bijeenkomst van Wijkberaad
Houtwijk waar negen Haagse
kandidaten voor de Provinciale
Statenverkiezingen, verdeeld over
negen partijen, zich aan de buurt
presenteerden.
Het debat over de provinciale
politiek bleek niet zo in trek bij de
Loosduiners, terwijl het doel van de
bijeenkomst was om de Provinciale
Staten 'dichter bij de inwoners te
brengen'. “Het is natuurlijk ontzettend jammer”, zegt voorzitter Ramon
Meesters (Wijkberaad Houtwijk),
initiator van de bijeenkomst. “Vorig
jaar zat het stampvol, maar toen
ging het in feite over de gemeenteverkiezingen. Dat ligt toch

een stuk dichter bij de mensen. Ik
denk dat het een taak is van het
provinciebestuur om een stap naar
de burger te zetten. Vandaag hebben wij een poging gedaan om een
stap hun kant op te doen, maar dat
is mislukt door de lage opkomst.”

Abstract
PvdA-statenlid Willem Minderhout
laat zich er niet door uit het veld

slaan. 'Natuurlijk is het jammer,
maar wij komen waar we uitgenodigd worden om de provinciale
politiek toch enigszins tot leven te
wekken. En als dat niet tot volle
zalen leidt, is dat voor ons geen
reden om niet te komen.' Jerry
Snellink, kanshebber op een plek in
het provinciebestuur namens de SP,
denkt dat het abstracte karakter van
de Staten te maken heeft met het
gebrek aan populariteit.’Het gaat
vaak over wegen, water of milieu en
dan vooral voor gebieden buiten de
steden. Dat spreekt minder tot de
verbeelding.'

Meer informatie
Op 18 maart 2015 worden de
Provinciale Statenverkiezingen
gehouden.
Foto: Wouter van Elst.
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Straten, lanen, pleinen, wegen

‘Ik woon in de Raoul Wallenbergstraat...’
De Raoul Wallenbergstraat is
maar een klein strookje aan de
rand van de wijk tegen de Leyweg aan. De naamgever was een
minder bekende, maar daarom
niet minder belangrijke pion in de
strijd om Hongaarse joden te
beschermen tegen de vernietigingsdrift van de nazi's.

Hij was afkomstig uit een zeer
invloedrijke Zweedse familie en
studeerde architectuur in Amerika.
Daarnaast leerde hij, bijvoorbeeld,
de Duitse en Russische talen
vloeiend spreken. Hij werkte onder
andere in Tel Aviv waar hij kennis
maakte met joden die aan Hitler's
Duitsland waren ontsnapt. Hij
maakte kennis met Koloman
Lauer, een Hongaarse jood,
waarmee hij de Mid-European
Trading Company oprichtte.
Zijn Zweedse nationaliteit stelde
hem in de gelegenheid om in de
oorlogsjaren de familie van Lauer
in Hongarije te bezoeken. Daar
werd hij geconfronteerd met de
transporten van de joden die tot
1944 nog een rustig leven hadden.

Want toen de Hongaarse regering
uit het verbond met de Duitsers
wilde stappen, grepen de nazi's in
en begonnen ook daar met de
deportaties.
Wallenberg werd eerste secretaris
bij de Zweedse legatie in Budapest
en vandaar begon hij met het
redden van tienduizenden joden
door hen een Zweedse pas te
bezorgen. Ook bracht hij velen
onder in huizen waar de Zweedse
vlag wapperde. Hij was in staat de
nazi's regelmatig te slim af te zijn en
hen te overbluffen. Hongarije werd
door de Russen ‘bevrijd’ en op 7
januari 1945 werd Wallenberg door
hen meegenomen. Hij is nooit meer
terug gezien.
Dries Weber

Wijkpreventie Houtwijk

Twaalf en een half jaar wijkpreventie...
In april bestaat Wijkpreventie
Houtwijk twaalf en een half jaar.
Ons team bestaat uit ruim twintig
enthousiaste vrijwilligers die alle
werkdagen in de avond in de wijk
te vinden zijn. Het accent ligt
momenteel op criminaliteitspreventie: het voorkomen
van woning- en autoinbraken.
”Voorjaar 2014 deelden wij de
folder ’Geef autokrakers geen
kans’ uit. In april voorzagen wij
fietsen, die niet verankerd
stonden, van een zadeldekje
met de tekst ’Zet uw fiets goed
vast, dan wordt u niet verrast’.
In juni plaatsten wij ruim 200
kozijnsloten op tuimelramen in
een deel van onze wijk waar
veel woninginbraken waren
geregistreerd. In november
richtten wij ons op de autoinbraken, waarbij wij ons
verbaasden over de waardevolle
spullen die in diverse geparkeerde
auto’s zichtbaar achter bleven en
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dus zo maar direct voor jan en
alleman voor het grijpen lagen...

Woninginbraken
Jammer genoeg zien we de laatste
tijd het aantal woninginbraken weer

Ook een deur niet op het nachtslot
doen is voor het criminele gilde een
uitgesproken moment om toe te
slaan. Al bent u tien minuten van
huis, doe uw buitendeur op het
nachtslot. Een goede sluitkom voor
de uitstekende slotcilinder is
een uitgave die zich dubbel en
dwars terugbetaald. Als wij met
zijn allen attent zijn op woninginbraken, dan kunnen wij een
groot aantal voorkomen. Voor
advies over inbraakpreventie
hebben wij allerlei soorten
documentatie beschikbaar”,
aldus coördinator H.Caro
A.Cocx. ”Er blijft nog steeds
behoefte aan nieuwe mensen
voor ons team. Het jaar 2015
gaan we ons inzetten om leden
te werven voor het Wijkpreventieteam!”

Aanmelden
toenemen. Vandaag de dag kan je
een bovenraam niet op een kier
laten staan als je niet thuis bent.
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Interesse? Dan kunt u zich
nu al direct aanmelden bij ons
wijkpreventieteam via e-mail:
info@wijkpreventiehoutwijk.nl.!!
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Koffiehuis Bram (18)

‘Poelie, Poelie, Poelie…’
Bram leunde tegen de post
van zijn deur die met een
ruime kier open stond. Een fris
windje speelde met de laatste
blaadjes van de allang vergeten herfst en een zonnetje
scheen over de jonge bomen
naast de koffietent die in een
hoopgevend groen herauten
van het nieuwe voorjaar
wilden zijn.
Met moeite maakte hij zich los van
de lichte bedwelming die dit beeld
bij hem opriep. De eerste klant
meldde zich licht huiverend: "Nog
een beetje frisjes, hé?" Bram knikte
slechts, hij moest weer koffiebaas
worden.
Achter in de zaak zat bijna
onopvallend een man met een
donkere bril. Het was Alfred die een
stel zwaar beschadigde ogen had
en onder de tafel lag de hond die
hem dagelijks begeleidde. Het dier
bleef rustig en reageerde zelfs niet
als een van de klanten hem met een
stuk van een gehaktbal of zoiets
probeerde te verleiden.
De deur ging open en Lange Jan
kwam wat ongemakkelijk binnen.
Aan een kleurig riempje sleepte hij
een amper uitgegroeide knot wol
mee naar binnen. Het dier hield de
pootjes duidelijk in de remstand om
aan te geven dat de keuze voor de
koffietent niet de zijne was.
Ongewild werd Jan het middelpunt
van alle aandacht en het was
Gerard die pesterig vroeg of dat
ding opgeblazen kon worden en of
die 's avonds gewoon in het
naaimandje sliep. Hulpeloos
verontschuldigde Jan zich met de
mededeling dat het dier van zijn
buurvrouw was die van een weekje
vakantie genoot. Het was een aardig
mens en Jan had niet durven
weigeren om het dier af en toe uit te
laten. Het ding kwam tot leven toen
het de hond van Alfred ontdekte.
Met gierende uithalen begon het te
blaffen en rukte zich los. Als een
raketje vloog het naar de deur die
nog op een kier open stond en
verdween naar buiten. Verbijsterd
zag Jan het gebeuren en rende
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achter het beest aan. Bram keek
verbaasd naar de openstaande deur
en drukte hem dicht. Buiten hoorde
je Lange Jan naar de hond roepen
en zijn ‘Poelie, Poelie’ verstierf in
de drukte van het passerende
verkeer. Binnen werd er nog wat
gegrinnikt tot de gewone dagelijkse
gesprekken weer opleefden.
In het geroezemoes
klonk plotseling: "Ik heb
Kale Arie al een poosje
niet gezien. Zou die
ziek zijn ." Bella
reageerde aarzelend: "
Ja, nou je het zegt, ik
mis hem ook al een
poosje." Bram knikte:
"Arie is inderdaad uit
beeld. Hij heeft zijn
vrouw pas verloren en
zwerft wat doelloos rond. Ik sprak
laatst zijn zoon en die was bezorgd
over hem. Het was ook een goed
stel. Nee mensen, het moet je niet
overkomen. Je kijkt wel even anders
naar je relatie. Je zou het niet
zeggen, maar mijn vrouw is van de
week bij hem langs geweest. Hij
heeft beloofd weer te komen en te
proberen zijn ouwe ritme opnieuw
invulling te geven. Als-ie komt
moeten we hem wel een beetje
helpen en naar hem luisteren want
hij moet veel kwijt." Er werd
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welwillend gemompeld in de zaak
maar de gesprekken gingen al weer
snel over op de gewone dingen van
alledag.
De deur ging open en Lange Jan
stapte binnen maar nu zonder hond.
Zonder wat te zeggen sloop hij naar
zijn vaste plek, maar daar zat al
iemand. Hij durfde niets te zeggen,
helemaal niet toen de
man geïrriteerd opkeek
door de extra
belangstelling van Jan.
Naast Gerard was nog
een stoel vrij en duidelijk
met grote tegenzin ging
hij daar zitten. Bram hield
het tafeltje goed in de
gaten en toen hij aan het
gezicht van Gerard zag
dat die wat treiterigs op
zijn tong had liggen, stond hij er
direct bij: "Jongens , geen
gesodemieter hè anders ga je maar
buiten zitten met je bakkie. De zon
schijnt en het is lekker weer."
Gerard voelde zich in zijn eer getast:
"Ik reken af want ik moet nog een
boodschap doen."
Bij de deur kon hij het toch niet laten
om zich nog even om te draaien en
kefferig te blaffen waarna hij
schaterend naar buiten liep.
Dries Weber

!

Wijktuin Houtwijk

’Wisseling van de wacht…’
Tijdens de Algemene Leden
Vergadering in februari werd
afscheid genomen van onze
voorzitter Huib Koene. Sinds
2008 heeft hij deze taak met
volle overgave vervuld.
Dankzij zijn inbreng en deskundigheid werden in de laatste jaren
enorm veel veranderingen in de tuin
zelf aangebracht, werd het onder-

komen gebouwd en werden allerlei aanpassingen verricht aan de
gebouwtjes. Dit alles met de hulp
van de leden, met de financiële
bijdragen van veel (verschillende)
fondsen, door het winnen van
(geld)prijzen en met steun van
Staddeel Loosduinen. Léon van
Zee is zijn opvolger.

Weer aan de slag…
De komende
maanden staan
weer in het
teken van
heerlijk tuinieren
in de wijktuin. De
paden worden
(opnieuw)
gevuld met
houtsnippers,
nieuwe
beplanting wordt
aangebracht

(onder meer in de plantenbakken)
om alles weer klaar te maken voor
de komende bloeiperiode.!De
cliënten van Nieuw Berkendael
hebben ook uitgekeken naar het
betere weer (geen regen en sneeuw
meer) om te kunnen helpen.

Gezellig samenzijn
Ook de tijd van het gezellig
samenzijn op het terrein van de
hobbytuintjes, aan de andere kant
van het wandelpad, komt eraan. Er
zijn ook nieuwe huurders die het
prettig vinden om ervaringen uit te
wisselen en adviezen te krijgen van
de ‘oudere’ hobbytuinders. “De
eerste zaden zitten in de grond,
plantjes staan onder glas. De
hobbytuinders zijn druk bezig om
hun tuin zo in te richten, dat zij er
na een tijdje weer kunnen gaan
oogsten”, aldus Riet van der Laan,
secretaris Wijktuin Houtwijk.

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

‘Tal van nieuwe lenteactiviteiten…’
Met de lente op komst start er
weer een nieuwe periode met
activiteiten op BuurtBoerderij
De Nijkamphoeve. Niet dat er in
de wintermaanden niets gebeurt.
Integendeel.
“Zo werd er een nieuwe varkensstal
gebouwd die op woensdag 18
februari door een aantal kinderen
van Basisschool Leyenburg werd
geopend. Hun school had de bouw
met een sponsoractie mogelijk
gemaakt. Een van onze vrijwilligers
las in bibliotheek Loosduinen voor
tijdens het landelijke Voorleesontbijt
op woensdag 21 januari.

Oorkonde
Piet van den Ende, ezelstalvrijwilliger vanaf het begin, ontving
op 13 februari een Nijkamphoevepakket met oorkonde en een
speciale beker met een afbeelding
van ‘zijn’ ezels. Regelmatig gaan wij
op deze manier een vrijwilliger extra
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eren, want zonder vrijwilligers…
geen Nijkamphoeve!

Agenda
De eerstkomende activiteit is NL
Doet op 20 en 21 maart (aanmelden
via de site van NL Doet). Op 27
maart, landelijke Pannenkoekendag, trakteert de
bovenbouw van Montessorischool Houtwijk de
Houthaghe-bewoners op
pannenkoeken. Vanaf 1 april
opent het theehuis weer zijn
deuren op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag.
Ook vanaf 1 april start Corry
den Hollander weer met
schilderslessen op
woensdag-morgen en
vrijdagmiddag. Op 11 april is
er een kinderrommelmarkt.
Diezelfde dag opent
Hondensport Haaglanden de
hondensport- en spelweide.
Iedere eerste zaterdag van
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de maand kunnen - onder
begeleiding - tussen 10 en 12 uur
kruiden worden geplukt in onze
kruidentuin. Iedere eerste zondag
van de maand tussen 10 en 11 uur
is het een uurtje ezels knuffelen”,
aldus Irene Castenmiller.

!
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Snellere communicatie met Gemeente Den Haag

Haagse Meldingen-app verbeterd
De smartphone-app waarmee
Hagenaars ter plaatse een snelle
melding kunnen maken van, bijvoorbeeld, een scheve stoeptegel
of een kapotte lantaarnpaal, is
verbeterd.

Ongemakken in de openbare ruimte
kunnen razendsnel via deze app
worden doorgegeven aan de
gemeente Den Haag. Daar kan men
dan heel nauwkeurig zien waar het
gemelde probleem zich voordoet,.
De melding kan
namelijk via de app
ter plekke worden
voorzien van een
foto en van locatiegegevens (GPS).
Dit betekent dat de
ongemakken sneller
kunnen worden
opgelost.

Afhandeling
Bij de verbetering
van de app is rekening gehouden met

!
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de wensen van de smartphonegebruikers . Zij hoeven niet meer
zoveel gegevens in te vullen. In
slechts enkele stappen is de melding verstuurd. Ook is de vormgeving verbeterd en zijn er functies
toegevoegd. Wethouder Ingrid van
Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening): "De laatste jaren heeft de
gemeente stappen gezet in een
betere afhandeling van meldingen.
Op dit moment wordt 90 procent van
de meldingen binnen de afgesproken termijn afgehandeld. Ik ben trots
op dat resultaat, maar het moet
beter, als dat kan. De nieuwe app is
onder de naam 'Meldingen' te
vinden in de app store van Apple en
op de Android Market. De app is ook
verkrijgbaar via denhaag.nl.!

!
Kort

Activiteitenprogramma Loosduinen 2015

Nog niet bij iedereen bekend: het activiteitenprogramma Loosduinen 2015, waarin ook Houtwijk
aan de orde komt. Het programma bevat de
ambities en plannen per wijk, de activiteiten en
(bewoners)initiatieven en de rol van het stadsdeel
hierin. Ook de beoogde resultaten en de manier
waarop wijkgenoten daaraan bij kunnen dragen, zijn
benoemd. Zo zijn vele bewoners in Nieuw Waldeck
bereid om mee te helpen in het groenonderhoud. In
Kraayensteijn zijn meerdere groepen bewoners
actief om hun straat schoon, heel en veilig te
houden en zijn tal van andere Loosduiners initiatieven aan het ontwikkelen voor een leefbare buurt. Meer informatie: www.denhaag.nl.

Inbrekersgilde weer actief in Houtwijk..

Afgelopen maand hebben zich opnieuw een aantal inbraken en pogingen
daartoe voorgedaan in Houtwijk, onder meer in de J.C. van der Lansstraat
en de Q.A. Nederpelstraat. Het inbrekersgilde is weer actief, dus het is
absoluut noodzakelijk dat wij als buurtbewoners juist nu extra alert zijn en
blijven. Zie ook het artikel van Wijkpreventie Houtwijk op pagina 9.

Colofon
Wijkberaad Houtwijk
Postadres:
Postbus 52009
2505 CA Den Haag

Bezoekadres:
Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuissstraat 10, BG

Openingstijden kantoor:
Bezoek op afspraak
Telefoon: 070-4400913

E-mail adres:
info@wijkberaadhoutwijk.nl

Website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl

Houtwijkblad

Guinness World Record Day 2015

Op 12 november 2015 wordt er
weer een Guinness World Record
Day gehouden. Wie heeft er een
leuk idee om met mede-Houtwijkbewoners een record te gaan
vestigen? Op onze Facebookpagina kwamen er al enkele
suggesties voorbij. Zo opperde
wijkgenoot Gerard Roeleveld het
idee om met z’n allen de grootste Turkse pizza ter wereld te gaan bakken.
Zijn er nog meer creatievelingen die het leuk vinden om deze gezamenlijke uitdaging aan te gaan? Laat ons dat dan even weten. Stuur een email naar info@wijkberaadhoutwijk.nl. In de volgende uitgave van het
Houtwijkblad zullen wij over de (eventuele) voortgang melding maken.

Kopij inleveren voor het volgende nummer: 15 mei 2015:
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl

Advertenties:
Informatie over adverteren;
telefonisch of per e-mail
zie onder Wijkberaad Houtwijk
!!!!!!!!!!

Druk
Drukkerij Bouwlust b.v.
Chroomstraat 33,!
2544 EX Den Haag
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