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Van de voorzitter 
 
Beste Houtwijkbewoner, 
  

In deze column vraag ik graag uw actieve medewerking 
om het aantal inbraken in onze wijk tot een minimum 
terug te brengen. In de afgelopen periode is een relatief 
groot aantal Houtwijkse woningen door het inbrekersgilde 
‘bezocht’. De politie heeft daarom een inventarisatie 
gemaakt van alle zwakke plekken in de wijk. Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 25 maart jongstleden 
kwamen die aan de orde. Ook waren er tips over wat 

bewoners zélf kunnen doen om inbrekers te ontmoedigen.  
 
Naast uw oplettendheid in en rondom uw woning zijn we ook dankbaar 
voor de inzet van ons Wijkpreventieteam. Deze groep van vrijwilligers 
loopt en fietst door de wijk en is herkenbaar aan de reflecterende hesjes. 
Hiermee laten zij zien dat ze er zijn en krijgen criminelen het signaal dat 
zij hun heil maar beter elders kunnen zoeken. Het Wijkpreventieteam viert 
trouwens zijn koperen jubileum (zie pagina’s 6 en 7). Daar mogen we als 
wijk best trots op zijn, want al die jaren heeft het team talrijke initiatieven 
uitgevoerd voor het veiliger maken van onze wijk.  
 
Nu de zomer nadert en velen van ons op reis gaan, zullen inbrekers hun 
kans ruiken en bij die woningen inbreken, waarvan men vermoedt dat de 
bewoners niet thuis zijn. Daarom hierbij nog enige tips: Laat uw post 
regelmatig van de deurmat halen door een goede buur of kennis, wek de 
indruk dat uw woning wordt bewoond door, bijvoorbeeld, te werken met 
lichtschakelaars op een tijdsklok. Gaat u op pad met een camper of 
caravan, laat deze dan - in de aanloop naar de vakantie - niet een hele 
week voor uw deur staan. En plaats tijdens uw afwezigheid geen kiekjes 
van uw vakantie-adres op Facebook. Zo houdt u de boeven zo veel 
mogelijk onwetend over uw afwezigheid. 
 
En tot slot: mocht u iets verdachts zien in uw omgeving, wilt u dat dan 
alstublieft meteen melden bij ‘112’. Want ook de politie vindt dat men 
liever 5 keer voor niets komt, dan 1 keer te laat. Ik wens u allen – namens 
het volledige bestuur van Wijkberaad Houtwijk - een fijne vakantie. 
 
Met vriendelijke groet,  
Ramon Meesters 
 
Bestuursinformatie 
 
Nieuw bestuurslid 

Danny Boers (43 jaar) is sinds kort 
bestuurslid van Wijkberaad Houtwijk.  
“Ik woon al tien jaar met mijn gezin in 
Houtwijk. Altijd met veel plezier, maar 
zoals dat gaat, is mij in de loop der jaren 
een aantal zaken in de wijk gaan opvallen 
die naar mijn mening beter kunnen. Van-
uit mijn werk ben ik veel met openbare 
ruimte bezig en daardoor heb ik veel 
ideeën over verbeteringen in de wijk. In 
het wijkberaad richt ik me momenteel 
voornamelijk op de parkeer- en 

verkeersproblematiek. Hiervoor zoeken we contact met bewoners en 
gemeente om te proberen samen oplossingen te vinden. Ik ben hier erg 
enthousiast over en hoop dat jullie ons blijven informeren vanuit de wijk.” 
Reageren kan per e-mail via: info@wijkberaadhoutwijk.nl.  

Feest in Houtwijk 
Cultureel Mid-summer Festival - 
zaterdag 20 juni 2015 - organisatie: 
Wijkberaad Houtwijk/Zorgcentrum 
Houthaghe. Het jaarlijks terug-
kerende wijkfeest voor alle Hout-
wijkers. Met onder meer kunst, 
muziek, spelletjes voor kids, hapjes 
en drankjes en met een speciale 
verrassing. Ga voor programma en 
fotoreportage naar onze website: 
www.wijkberaadhoutwijk.nl. Zie ook 
afbeelding/flyer op pagina 11. 
 

 
 
Toelichting Wmo 
Op woensdag 9 september 2015 
wordt er in Houtwijk een speciale 
bijeenkomst georganiseerd over de 
Wmo (Wet maatschappelijke onder-
steuning). Er zijn deskundigen van 
de Gemeente Den Haag uitgeno-
digd om informatie te geven over de 
gevolgen daarvan voor zaken als 
begeleiding, dagbesteding en kort-
durend verblijf. Alle Houtwijkers zijn 
hierbij van harte welkom. Het defini-
tieve programma wordt een week 
tevoren bekend gemaakt. 
 
Allereerste nieuwsflits... 
Onze voorjaarsledenvergadering  
is alweer enige tijd geleden. Toch 
blikken wij hierop traditioneel (zie 
pagina’s 4 en 5) èn op een nieuwe 
wijze terug. Speciaal voor die 
Houtwijkers die toen niet konden 
komen, hebben wij namelijk onze 
eerste Houtwijk-nieuwsflits uitge-
bracht (zie onze website). Zo 
kunnen zij alsnog kennis nemen van 
de behandelde belangrijke actuele 
zaken die alle Houtwijkers aangaan.  
 
Indrukwekkend 
Met twee minuten stilte herdacht 
Nederland begin mei de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog en de 
landgenoten die tijdens vredes-
missies zijn omgekomen. Ook in 
Loosduinen werd deze traditionele 
dodenherdenking onder grote 
belangstelling gehouden. Wijk-
genote Tineke Arbacht maakte van 
deze indrukwekkende bijeenkomst 
een fotoreportage en plaatste 
beelden daarvan op Facebook/ 
Houtwijk info (zie pagina 15). 
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Algemene Ledenvergadering Wijkberaad Houtwijk 
 

‘Allerlei potjes staan op het vuur...’  
 

In maart werd in Zorgcentrum 
Houthaghe de voorjaarsleden-
vergadering van vereniging  
Wijkberaad Houtwijk gehouden. 
Er kwamen weer tal van actuele 
Houtwijkzaken aan de orde en er 
waren ook vier gastsprekers die 
hun visie gaven op thema’s als 
Beveiliging, Inbraakpreventie, 
Jongerenparticipatie en Water-
schappen. Een korte terugblik  
in dit artikel. 
 
Actuele Houtwijkzaken            .   
 
Visie Loosduinse Vaart 
Een nog steeds actueel onderwerp 
is de ‘Visie Loosduinse Vaart’. Een 
aantal jaren geleden ontwikkelde 
een projectgroep dit plan voor de 
inrichting van de Oude Haagweg. 
Daar staat een aantal panden die 
waarschijnlijk binnen afzienbare tijd 
zullen moeten worden vervangen. 
Om te voorkomen dat de gemeente 
direct weer met hoogbouw aankomt 
hebben de aangrenzende wijkbera-

den deze projectgroep opgericht, 
bestaande uit wijkbewoners die 
verstand van zaken hebben. Het 
plan werd aangeboden aan toen-
malige wethouder Norder, die het 
onmiddellijk in zijn onderste bureau-
lade stopte. Op verzoek van de 
Commissie Loosduinen heeft de-
zelfde projectgroep dit plan aan-
gepast aan de huidige ontwikke-
lingen en het opnieuw - met een 
maquette – aangeboden aan de 
gemeenteraad. Tijdens de bespre-
kingen werd deze visie verdedigd 
door Michel Rogier (CDA), Martin 
Wörsdörfer (VVD) en Robert van 
Asten (D66). Dit alles mede naar 
aanleiding van de geplande invulling 
van Oude Haagweg 42-46, waarbij 
de Commissie Loosduinen heeft 
aangedrongen om dit plan te 
toetsen aan de Visie Loosduinse 
Vaart. Wordt vervolgd. 
 
Ondergrondse afvalcontainers 
Er komen in de gemeente Den Haag 
steeds meer ondergrondse rest-

afvalcontainers (Oracs) om huisvuil 
in te zamelen. Deze containers zijn 
afgesloten met een klep en liggen 
voor het grootste deel onder de 
grond. Hierdoor kan er geen on-
gedierte bij. Dit is veel schoner dan 
huisvuilzakken op straat, op balkon 
of in de tuin. Bij juist gebruik is de 
kans op zwerfvuil ook veel kleiner. 
Zoals het er nu naar uitziet zullen in 
2016 de eerste Oracs in Loosduinen 
/Houtwijk in de Burgemeestersbuurt 
worden geplaatst.  
 
Provinciale Staten 
In februari werd in Zorgcentrum 
Houthaghe in het kader van de 
Provinciale Statenverkiezingen een 
speciale voorlichtingsbijeenkomst 
georganiseerd. Hierbij waren 
kandidaat-statenleden uitgenodigd 
om hun visie te geven op de rol van 
dit orgaan en de doelstellingen. 
Negen partijen hadden een 
vertegenwoordiger gestuurd. Het 
werd een bijzonder geanimeerde 
bijeenkomst, waar helaas maar 
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weinig wijkgenoten naar toe waren 
gekomen. De wel aanwezige bewo-
ners waren positief en ervoeren de 
informatie en discussies als uiter-
mate verhelderend.  
 
Parkeerproblematiek  
De afgelopen tijd is er veel contact 
geweest met de beleidsadviseur van 
wethouder De Bruijn over de par-
keerproblematiek in onze wijk. Er 
zijn twee delen waar het de spui-
gaten uitloopt: bij de Leyweg door 
de ‘kraagregeling’ in de wijk Escamp 
en bij het HagaZiekenhuis door 
bezoekers en medewerkers. De 
gemeente zal tellingen gaan houden 
en nagaan hoe deze problematiek 
kan worden Ook wordt gekeken  

 
Bijschrift foto pagina 4 
1. Ramon Meesters (voorzitter),  
2. Martin Taal (wijkagent),  
3. Kristiaan Schuppers (analist  
    Politie Den Haag),  
4. Mounir el Omari (Jeugdwerker  
    Loosduinen - Voor Welzijn)  
5. Wil Bianchi (wijkgenoot)  
( Foto’s: Tineke Arbacht) 

naar de problemen die zullen gaan 
ontstaan als de nieuwbouw aan de 
Q.A. Nederpelstraat klaar is.  
 
Verslaggeving  
De vergaderstukken (notulen, 
jaarverslag, financieel beleid/jaar-
rekening, verslag/verkiezing kas-
commissie) van de Algemene 
Najaarsledenvergadering 2014 
kwamen uitgebreid aan de orde en 
werden door de aanwezige leden 
goedgekeurd. Op onze website zijn 
deze stukken terug te vinden onder 
het menu ‘Verslaggeving’. 
 
Bestuursverkiezingen 
Volgens de statuten van de Vere-
niging Wijkberaad Houtwijk treden 
alle bestuursleden elk jaar af en 
kunnen dan vervolgens worden 
herkozen als zij dat willen. Het 
zittende bestuur, Ramon Meesters 
(voorzitter), Yvonne Hartman 
(penningmeester), Loes Gordijn 
(secretaris) en Stephan Bergmans 
(bestuurslid), had aangegeven het  
komend jaar door te willen gaan in  

de huidige samenstelling. Aange-
vuld met twee nieuwe leden: Danny 
Boers voor de aanpak van parkeer-  
problemen en verkeerszaken en 
Fred Versteeg voor de behartiging 
van vooral ouderenzaken. De verga-
dering ging hiermee akkoord. 
 
Belangrijke wijkthema’s 
 
Vier gastsprekers  
Er waren vier gastsprekers: 
Kristiaan Schuppers (analist Politie 
Den Haag), Martin Taal (wijkagent), 
Mounir el Omari (Jeugdwerker  
Loosduinen - Voor Welzijn) en  
Wil Bianchi (wijkgenoot). Kristiaan 
Schuppers benadrukte de nood-
zaak om inbraken duidelijk in kaart 
te brengen om daardoor tot een 
betere preventie te kunnen komen. 
In aanvulling daarop wees Martin 
Taal erop dat criminelen op allerlei 
manieren duidelijk moet worden 
gemaakt dat Houtwijkers op het 
gebied van inbraakpreventie niet 
zitten te snurken. Mounir el Omari 
gaf aan het gevoel te hebben dat 
het beter gaat met de Houtwijk-
jongeren omdat zij steeds meer 
gaan participeren in de maat-
schappij. En Wil Bianchi, wijk-
genoot, illustreerde - naar aan-
leiding van de recente Provinciale 
Staten- en Waterschapsverkie-
zingen - het nut en de noodzaak  
van de Waterschappen, ook voor 
Houtwijk. Hij zat tien jaar namens 
ons wijkberaad in het Hoogheem-
raadschap Delfland. Meer infor-
matie over hun presentaties is te 
vinden op onze website.  
 
Volledig verslag 
Het volledige (conceptverslag) van 
deze Algemene Ledenvergadering  
is te vinden op onze website www. 
wijkberaadhoutwijk.nl. Klik eerst op 
‘Wijkberaad Houtwijk’, en daarna op 
‘Verslaggeving’. Het verslag zal 
tijdens de najaarsvergadering 2015 
ter goedkeuring aan de leden 
worden voorgelegd. 
 
Belangrijke data 2015  
 
Belangrijke data in 2015 voor het 
Wijkberaad Houtwijk en alle leden 
zie menu ‘Agenda” op onze website 
www.wijkberaadhoutwijk.nl. 
 



!

! 4!

Twaalf en een half jaar Wijkpreventieteam Houtwijk 

’Samen op weg naar een betere en  
veiligere woonomgeving in Houtwijk…’ 
 
Wijkpreventie Houtwijk bestaat  
dit jaar twaalf en een half jaar. 
Samen met het wijkpreventie-
team en onze wijkagenten staan 
wij in dit artikel even stil bij deze 
historische mijlpaal. 
 
In augustus 2002 ging dit samen-
werkingsverband tussen Politie 
Haaglanden en Wijkberaad Hout-
wijk van start. Het wijkpreventie-
team bestaat nu uit een kleine 
twintig enthousiaste vrijwilligers die 
alle werkdagen ’s avonds in de wijk 
zijn te vinden. Met positieve 
resultaten. 
 
Doelstellling 
Het wijkpreventieteam werd op-
gericht onder leiding van toenmalig 
coördinator Hans de Bruin en wijk-
agent Hans Jansen. Met als doel-
stelling om de bewoners van Hout-
wijk een veiliger gevoel te geven, 
wetende dat er op straat een extra 
oogje in het zeil wordt gehouden. Dit 
soort burgerinitiatieven is essentieel 

om - samen met de politie - de 
kleine criminaliteit terug te dringen. 
“De teamleden hebben allen ge-
meen dat zij niet alleen maar met 
het vingertje naar anderen wijzen 
als er iets niet goed 
gaat in de wijk, maar 
dat zij zelf ook actief 
willen zijn om de 
leefbaarheid en de 
veiligheid in de wijk 
te dienen. Hierdoor 
zijn zij de ‘ogen en 
oren’ van de politie 
geworden en is er 
een uitstekend 
samenwerkings-
verband ontstaan met het 
politiebureau in Loosduinen!”, 
constateren onze huidige 
wijkagenten Martin Taal en Ruben 
van den Driest. “Als er zich iets 
voordoet in de wijk kunnen de 
preventieleden via de portofoon 
rechtstreeks contact opnemen met 
de wachtcommandant. Hierdoor  
kan er steeds snel en effectief 

worden gereageerd. Inmiddels is 
ook gebleken dat er van de duidelijk 
herkenbare teamleden een sterk 
preventieve werking uitgaat!”  
 

Resultaten 
Huidig coördinator 
Caro Cocx kijkt met 
een zekere vol-
doening terug op de 
tot nu toe bereikte 
resultaten: “In het 
begin was Wijk-
preventie Houtwijk 
een soort aanjager 
om hang-jongeren 
uit de anonimiteit te 

halen. Inmiddels zijn er in dit 
verband veel zaken ten goede 
gekeerd. Met name de oude 
‘hotspot’ is nu zeer rustig, terwijl dat 
vroeger een gigantische onrustplek 
was, waar de politie bijna wekelijks 
handelend moest optreden. 
Tegenwoordig zien we dat wij, als 
wijkpreventieteam, steeds meer 
worden ingezet om - als een soort  
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adviesorgaan -woninginbraken, 
maar ook auto-diefstallen te 
ontmoedigen!” 
 
Uitdagingen 
Een van de uitdagingen voor Wijk-
preventie Houtwijk is om het aantal 
woning- en auto-inbraken te ver-
minderen. “Om daaraan onze 
bijdrage te leveren, volgen wij onder 
meer speciale cursussen en 
trainingen. Om onze kennis te 
vergroten en om onze expertise te 
kunnen inzetten bij het adviseren 
van wijkbewoners over maatregelen 
om inbraakkansen te reduceren”, 
zegt Caro Cocx. 
 
Aanpak auto-inbraken 
In het voorjaar van 2014 verzorgde 
Wijkpreventie Houtwijk een cam-
pagne om burgers te waarschuwen 
voor auto-inbraken. Onder meer 
door de folder ‘Geef autokrakers 
geen kans’ huis-aan-huis te 
bezorgen en door veiligheidstasjes 
en ander voorlichtingsmateriaal 
achter ruitenwissers te stoppen. Als 
een soort ‘wake-up call’ (=wekroep) 
om eens vaker met de ogen van een 
crimineel naar je eigen auto te 
kijken. Overigens, in dezelfde 
periode werden ook fietsen die niet 
verankerd stonden, voorzien van 
een zadeldekje met de tekst ‘Zet uw 
fiets goed vast, dan wordt u niet 
verrast’. 

Aanpak woninginbraken 
Het aantal woninginbraken neemt 
de laatste tijd weer toe. Criminelen 
liggen voortdurend op de loer om  
op de meest onverwachte momen-
ten toe te slaan. “Als wij met z’n 
allen attent zijn en blijven op 
woninginbraken, dan kunnen wij een 
groot aantal daarvan voorkomen. In 
dit verband hield Wijkpreventie 
Houtwijk vorig jaar samen met de 
wijkagenten en de Dienst Openbare 
Orde en Veiligheid een inbraak-
preventie-actie genaamd ‘Kozijn op 
slot’. Er werden toen ruim 200 
kozijnsloten op tuimelramen 
geplaatst in een deel van onze wijk 
waar veel woninginbraken waren 
geregistreerd.” In een artikel van 
onze wijkagenten in het Houtwijk-
blad 4/2014 werd daarvan verslag 
gedaan. De digitale versie is te 
vinden via het menu ‘Nieuwsmedia’ 
op onze website: www.wijkberaad-
houtwijk.nl.  

Nieuwe leden gezocht 
Het wijkpreventieteam heeft voort-
durend behoefte aan nieuwe leden. 
“Ook voor ons blijft het werven van 
nieuwe krachten een constante 
factor. Maar het vinden van vrij-
willigers wordt, zoals algemeen 
bekend, een steeds groter pro-
bleem. Veel mensen hebben 
namelijk - om wat voor reden dan 
ook - geen tijd of zin meer om zelf 
iets voor de samenleving te bete-
kenen. We hopen echter dat er in 
Houtwijk nog voldoende potentiële 
nieuwe ‘preventers’ rondlopen die 
geen ‘nee’ zeggen en alsnog 
besluiten om zich aan te sluiten bij 
ons team, waar zij van harte  

welkom zullen zijn!”, aldus Caro 
Cocx. Zij kunnen zich direct aan- 
melden per e-mail via: 
info@wijkpreventiehoutwijk.nl.           

 
 

!
 

Preventietips 
Kijk voor meer preventietips 
op www.politiekeurmerk.nl 

Is uw huis voldoende beveiligd? 
Doe de 1-2-3 inbraakcheck op 

www.123inbraakcheck.nl 
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Nieuw project Jeugdwerk VÓÓR Welzijn 
 

Studiebegeleiding voor Houtwijkse jongeren 
 
Het Jeugdwerk VÓÓR Welzijn is 
in Zorgcentrum Houthaghe, het 
Buurthuis van de Toekomst, 
gestart met de studiebegeleiding 
van jongeren uit Loosduinen/ 
Houtwijk.  
 
“Op woensdag 11 maart 2015 
werden wij hartelijk ontvangen door 
Bernadette Michels, Biny Vos en 
Yvonne Janssen van Zorgcentrum 
Houthaghe en konden we na een 
oriënterend gesprek meteen van 
start gaan. Heel attent had het 
Houthaghe-trio voor de eerste 
sessie hapjes en drankjes geregeld. 
Er ontstonden meteen leuke 
gesprekken tussen de jongeren en 
deze dames. Bernadette vertelde 
hen dat het bij haar studie vroeger 
op school ook niet van harte ging. 
Maar door de juiste mentaliteit en 
hard te werken is ze uiteindelijk  
wel directeur geworden.  

Elkaar helpen 
Elke woensdag- 
en zondag-
middag zijn wij 
in Houthaghe te 
vinden om de 
jongeren te 
helpen om hun 
schoolresultaten 
te verbeteren. 
Het gaat niet 
alleen om huis-
werkbegelei-
ding in het 
zorgcentrum, 
maar ook om het onderhouden  
van nauwe contacten met scholen, 
docenten en studieloopbaan-
begeleiders. De bedoeling is dat  
dit hele pakket ervoor zorgt dat 
jongeren die een duwtje in de rug 
nodig hebben om hun diploma te 
halen, dat ook echt gaan behalen! 
En wat erg leuk en positief is, dat  

we merken dat tijdens de huis- 
werkbegeleiding de jongeren  
elkaar helpen. We hebben het dan, 
bijvoorbeeld, over overhoren en 
over hulp bij het uitwerken van 
sommen. Kortom, jongeren zetten 
zichzelf en elkaar in hun kracht!’, 
aldus Mounir El Omari, Jeugd-
werker Loosduinen.

 
Sport in Houtwijk 
 

Nieuwsberichten sv Houtwijk 
 
Wilfred Genee op bezoek 
Onder de bezielende leiding van 
clubgenote Wilma Ebregt is sv 
Houtwijk het afgelopen seizoen  
aan de slag gegaan met ‘Vullen of 
Voeden’. Dit is een project van VI-
presentator Wilfred Genee (RTL7) 
dat wekelijks aandacht krijgt in zijn 
programma. Doel is aandacht voor 
gezonde voeding in de sportkantine. 

De trouwe kijkers zullen hebben 
gezien dat sv Houtwijk al het hele 
jaar meedraait in de Top Tien van 
meest succesvolle deelnemende 
verenigingen in ons land. De eind-
overwinning levert straks € 15.000 
op, te besteden aan de inrichting 
van een nieuwe (gezonde) keuken. 
Om de club extra te motiveren 
bracht initiatiefnemer Wilfred Genee 

op zaterdag  
9 mei jongst-
leden hoogst 
persoonlijk 
een speciaal 
bliksem-
bezoek aan 
de club 
 

 
Wilfred Genee 
met Wilma 
Ebregt en 
haar klein-
zoon. Links 
Piet Zwinkels, 
sponsor verse  
producten. 

Seizoen zit erop 
Het vlaggenschip van de zaterdag-
afdeling bereikte een keurige derde 
plaats in de competitie. Hiermee 
werd wel deelname aan de na-
competitie afgedwongen. De oranje-
hemden moesten het daarin 
opnemen tegen Soccer Boys dat 
uiteindelijk op doelsaldo Houtwijk 
wist af te troeven. Jammer, maar er 
kan teruggekeken worden op een 
fantastisch seizoen. Volgend jaar 
wordt dus opnieuw gestart in de 
derde klasse. Ook op zondag had 
Houtwijk afgelopen seizoen weer 
een standaardelftal dat uitkwam in 
de vierde klasse. De resultaten 
vielen niet mee maar de technische 
staf en spelers kijken toch terug op 
een goed verlopen seizoen. Goed 
genoeg om volgend jaar weer door 
te gaan en de ambities bij te stellen 
naar boven. Neem ook een kijkje op 
www.svhoutwijk.nl voor sportzaken 
en op www.vullenofvoeden.nl voor 
gezonde voeding.  
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Straten, lanen, pleinen, wegen 
 

‘Ik woon op de Architect Wesstrakade… 
  
Herman Wesstra werd op 23 april 
1843 geboren in Oldetrijne, een 
dorp zuidwest van Wolvega 
(Friesland). Van zijn jeugd en/of 
opleiding is weinig bekend.  
 

Voor Den Haag werd hij pas 
interessant toen hij rondom 1880 
geregistreerd stond in de het 
Haagse Bevolkingsregister met zijn 
vrouw Catherine Hamilton of  

Silverton en twee zonen. Als beroep 
stond aangegeven ‘hoofdopzichter 
Gemeentewerken’. Later functio-
neerde hij als architect in een groep 
waaraan onder anderen ook W.B. 
van Liefland en A. Schadee 
deelnamen.  
 
Wesstra bouwde in de stijl die 
rondom 1900 populair was. Hij gaf 
zijn bouwwerken een mysterieuze, 
feeërieke sfeer mee. Hij had een 
onafzienbare serie van uiteen-
lopende projecten. Zo ontwierp  
hij de concertzaal van de Haagse 
Dierentuin, het café-restaurant 
Seinpost, het theater Scala, het 
Panoramagebouw aan de Bezuid-
enhoutseweg en de Passage (in 
samenwerking met J.C. van Wijk). 
Het is opvallend dat al deze 
gebouwen inmiddels   

gesloopt zijn. De aanhangers van  
de latere, moderne architectuur 
kwamen met hun sfeerloze blokken-
dozen en haalden genadeloos de 
werken van Wesstra naar beneden.  
 
Wie de afbeeldingen ziet van de 
creaties van deze man, kan alleen 
maar concluderen dat Den Haag 
veel interessante bouwwerken heeft 
vernietigd in een stad die - ondanks 
opgetogen litanieën over de nieuwe 
bouwwerken - nog maar weinig te 
bieden heeft van het boeiende en 
interessante dat vorige generaties 
hadden willen nalaten. Gelukkig 
maakte Wesstra dit proces niet mee. 
Hij overleed in 1911, een jaar na zijn 
vrouw, wier dood hij niet had kunnen 
verwerken  
                                       
                                        Dries Weber 

 
Gemeente Den Haag 
 

 ’Ook nu wint de aanhouder …’  
   
Meer dan vijf jaar is onze wijk-
genote mevrouw A.G. Knoof-van  
der Drift met de gemeente bezig 
geweest over het slechte voetpad 
(met verschrikkelijke hobbels) dat 
loopt van de Q.A. Nederpelstraat 
naar de dr. J.Presserstraat (rich-
ting Koos Meindertsschool).  
 
Ook nu blijkt dat de aanhouder wint, 
want zoals te zien op de foto hier-
naast is het pad inmiddels goed 
onder handen genomen. De foto-
inzet toont de oude situatie. 
 
Wel blij, maar... 
“Wij zijn blij, dat na vijf jaar e-mailen, 
gesprekken met  wethouder Karsten 
Klein en contacten met Wijkberaad 
Houtwijk ons pad nu eindelijk is 
verbeterd”, mailt mevrouw Knoof-
van der Drift, maar zij plaatst daarbij 
wel een kritische kanttekening:“Als 
wij zien wat er al die tijd wel steeds 
voorrang had, zoals de hondenroute 
en aanpassing speelactiviteiten, dan 
vinden wij, dat wij als ouderen toch 
maar zeer matig in de belang-
stelling staan!”  
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Koffiehuis Bram (19) 
 

‘Drie snotneuzen op het dievenpad…’ 
 
Met gemengde gevoelens stak 
Bram de sleutel in het slot van  
de voordeur van zijn koffiehuis. 
Het zag er allemaal perfect uit.  
Het slot glom als nieuw en de 
deur en het kozijn hadden een 
vers verfje gekregen. Hij zou er 
volkomen blij mee moeten zijn,  
maar de aanleiding was minder 
vreugdevol. 
 
In het afgelopen weekend had 
namelijk een drietal rotjongens in-
gebroken. Er was niets gestolen, 
want Bram nam elke avond het  
geld mee en de rest had alleen 
waarde om afgeleefd te worden  
in een koffiehuis. Er was gepro-
beerd om de frisdrankenautomaat  
te forceren, maar dat was niet  
gelukt. Vluchtig was hier en daar  
nog wat vernield, gelukkig viel  
die schade mee. 
     Bram had op maandag gelijk 
alles ingeschakeld. Politie en verze-
kering en een aannemer die zo snel 
had gewerkt dat op donderdag-
morgen zijn klanten weer konden 
komen. Wat hem enig genoegen 
moest verschaffen was het feit dat 
de drie daders al gepakt waren.  
Een attente overbuurman had de 
jongens bezig gezien en had een 
passende app op zijn smartphone 
opgezocht. Het resultaat waren  
een paar plaatjes die zo voor een 
paspoort gebruikt konden worden.   
     Nog dezelfde avond stonden de 
drie portretjes op Facebook met als 
resultaat dat Bram een telefoontje 
kreeg met het verzoek of een vader 
met de drie jongens op bezoek kon 
komen om de zaak uit te praten. 
     En de zaak werd uitgepraat. In 
overleg met de drie ouderparen was 
voor de snotneuzen een passende 
straf bedacht die een uitsluiting van 
de sociale media voor een maand 
betekende en een aanslag op de 
spaarpot en het zakgeld. 
     Uiteraard was de misdaad het 
onderwerp van gesprek en de vaste 
jongens waren zeer uitgebreid in hun 
commentaar dat varieerde van 
moorddadig tot mild voor de daders. 
Lange Jan was kort en bondig:  
"In de Middeleeuwen werden zo  

hier en daar een handje  of een paar 
vingertjes afgehakt. Het is natuurlijk 
moeilijk te jatten zonder jatten. Kan 
je nu niet meer doen, want je maakt 
er levenslange steuntrekkers van en 
daar schiet je ook niets mee op." 
     Gerard was uiteraard een heel 
andere mening toegedaan: "Ach, 
toen wij nog jong waren, hebben  
we allemaal wel eens het verschil 
tussen mijn en dijn uit het oog ver-
loren en we zijn toch geen crimi-
nelen geworden. Die ouwe van mij 
heeft me nog eens een behoorlijk 
pak op m'n donder gegeven toen ik 
bij de Gruyter een pak kakies had 
gepikt en door de baas betrapt  
was." Bram vond dat er nu genoeg 
over de inbraak gefilosofeerd was: 
"Jongens, weten jullie nog een ander 
onderwerp. Hebben we het,   
bijvoorbeeld, al over Feyenoord 
gehad of voor mijn part over het 
jurkje van Trijntje? Ik wil verder geen 
geouwehoer meer over de inbraak." 
Er viel een stilte in de zaak die  
                                                   

alleen maar verbroken werd door het 
gekletter van een regenbui die niet 
was voorspeld.  
     Ouwe Kees kwam overeind: 
"Verdomme, m'n scootmobiel staat 
buiten. Die is straks zeiknat. "  Hij 
strompelde naar de deur waar-ie 
hulpeloos stond te kijken hoe de 
zitplaats van het karretje  veran-
derde in een kikkerbadje: "Bram,  
heb je dadelijk een doekkie dat ik  
het schoon kan vegen?" Iedereen 
was plotseling begaan met het lot 
van de ouwe man en vonden Bram 
een goeie kerel toen die aanbood 
het ding hoogst persoonlijk te 
drogen. 
     Ouwe Kees draaide zich om en 
ging gerustgesteld terug naar zijn 
plaats, maar eerst wreef hij nog even 
over het deurkozijn: "De kleur van 
die verf vind ik eigenlijk niet bij een 
koffiehuis passen. Te licht." Er viel 
weer een ijzige stilte in de zaak... 
 
                                      Dries Weber 
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Wijktuin Houtwijk 
  

‘Eigen website voor onze wijktuin…’ 
 
De afgelopen maanden hebben  
er heel veel aanpassingen plaats-
gevonden in de wijktuin. Op tal 
van plekken is er flink gesnoeid, 
zijn de resten van de ‘stormen’ 
opgeruimd, zijn de houtsnippers 
in de paden gelegd, zijn er nieuwe 
plantjes gepoot en is er gezaaid. 
Ook de hobby-tuinders zijn druk 
bezig geweest in hun eigen tuin 
en hebben al kunnen oogsten. 
  
“Een deel van de achterkant van de 
gereedschapsruimte moest worden 
vervangen. Dit is op  professionele 
wijze door de vrijwilligers gedaan. Er 
is ook geverfd en alles ziet er nu zo 
uit dat het weer jaren mee kan gaan. 
Ook de hekjes aan beide zijden van 
het pad zijn geschilderd. De wijktuin 

wordt dit jaar opnieuw een plek waar 
het heerlijk vertoeven is.  
 
Voortreffelijk sproeien 
Er is al een behoorlijk droge periode 
geweest en de aangelegde sproei-
installatie doet het voortreffelijk. Nu 
is het voor de vrijwilligers en cliënten 
van Nieuw Berkendal ‘een plezier’ 
om de tuin te besproeien. Ook de 
hortensia’s aan de fietspadkant 
doen het daarom zo goed. De 
gemeente Den Haag prijst ons 
hiervoor.  
 
Eigen website 
Een aantal leden is bezig geweest 
met het opzetten van een website, 
en met succes. Op www.wijktuin-
houtwijk.nl kunt u - als buurtbewoner 

/bezoeker – voortaan zien  wat er 
‘leeft’ onder de leden/hobbytuinders. 
Er zullen hierop ervaringen worden 
uitgewisseld en allerlei tips worden 
gegeven. Wellicht hebt u hier ook 
iets aan om uit te proberen in uw 
eigen tuin. Wanneer u iets wilt 
meedelen, doe dit gerust. Anderen 
kunnen er plezier aan beleven!”, 
aldus Riet van der Laan, secretaris. 
 

BuurtBoerderij Nijkamphoeve  
 

Boordevol zomerse activiteiten... 
 
Met nog vers in het geheugen het 
gezellige schaapscheerdersfeest 
– met meer dan 850 bezoekers 
een groot succes - zijn we op De 
Nijkamphoeve al weer druk bezig 
met de zomeractiviteiten.  
 
Van 13 tot en met 21 juni  2015 
organiseert onze boerderij allerlei 
leuke activiteiten in het kader van de  

                                   
Kinderboerderijen Actief Toer. Om  
te proberen extra inkomsten te 
verwerven voor nieuwe speelattri-
buten voor de kinderen (zoals 
tractors, driewielers en een speel-
wand) en een geitenklimrek.  
 
Giften 
Via de website www.voorjebuurt.nl 
kunt u een gift overmaken, maar u  

 
kunt er ook voor kiezen om uw lege 
flessen aan ons te doneren of een 
eigen actie te organiseren. Doneert 
u uw gift via Voor je Buurt, dan 
staan hier allerlei leuke tegen-
prestaties tegenover. Extra leuk is 
dat Fonds 1818 de totaalopbrengst 
via de website verdubbelt.  
 
Bijensafari 
Een nieuwe activiteit is de 
bijensafari. Kinderen van 7-12 jaar 
kunnen op zaterdag 4 juli van 14.00-
15.30 uur kennis maken met het 
boeiende werk van de imker. Aan-
melden kan per e-mail via: 
info@nijkamphoeve.nl of op de 
boerderij zelf. De kosten zijn: € 2. 
Geef uw kind tijdig op, want er is 
maar beperkt plaats. 
 
Open dag in september 
Op zaterdag 5 september 2015 
wordt weer een open dag met 
veiling georganiseerd op De 
Nijkamphoeve. Meer informatie: 
www.nijkamphoeve.nl.  
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Houtwijkergernissen in beeld          .... 
 

Groen en geel ergeren...  
 
Tal wijkgenoten ergeren zich 
groen en geel aan zwerfvuil, aan 
hondenpoep, aan parkeerproble-
men, aan vandalisme, aan graffiti, 
etcera. Er wordt daar regelmatig 
over geklaagd. De hamvraag is: 
kan er nog wel iets aan deze 
verloedering worden gedaan? 

Ook op (Facebook) Houtwijkinfo 
zorgde dit soort ergernissen in de 
afgelopen maanden voor pittige 
discussies. Een kleine greep uit 
recente incidenten: kapot geslagen 
ruiten in de tandartspraktijk in 
winkelcentrum Houtwijk (1), niet 
opgeruimde hondendrollen (2), 

kauwgomresten en 
sigarettenpeuken (3) 
en smerige graffiti 
over door kinderen 
gemaakte schilder-
werken in de Jan 
Romeinstraat (4). 
Ondanks de vele 
kritische reacties 
kwamen er helaas 
geen concrete 
oplossingen.  
 
Betrokkenheid 
Echter, in de praktijk 
blijkt dat er tal van 
wijkgenoten zijn die 
zich wel degelijk aan-
gesproken voelen en 
sowieso zelf al iets  

 

aan de oplossing van deze 
problemen doen. Er is ook sprake 
van een grote middengroep die tot 
nu toe onverschillig tegenover deze 
problematiek staat. En er zijn 
mensen die zich gewoon nergens 
iets van aantrekken. Zij halen hun 
schouders op als het gaat om 
samen te zorgen voor een leef- 
bare omgeving waar het plezierig 
wonen is voor iedereen....  
 
Aanpakken 
Juist nu is het belangrijk dat nog 
meer wijkgenoten de handen uit de 
mouwen steken om deze verloede-
ringsklus stap voor stap te gaan 
klaren. We moeten er met z’n allen 
mee bezig blijven. Alleen op die 
wijze is de kans groter dat er 
oplossingen worden gevonden. Ook 
de politie en andere gemeentelijke 
instanties zullen hierbij een sturende 
rol moeten spelen, net als Wijk-
beraad Houtwijk en ons eigen wijk-
preventieteam. Reageren kan: 
redactie @wijkberaadhoutwijk.nl. 
 

Wijkpreventie 
 

Inzet Bereden Politie in Houtwijk. 
 
Gedurende de zomermaanden 
kan het zomaar gebeuren dat u 
politiepaarden tegen gaat komen 
in Houtwijk. Tijdens een ‘pilot’ zal 
er namelijk worden gekeken wat 
zij kunnen bijdragen aan de aan-
pak van kleinschaligere wijk- 
problematiek. Met de dieren zal 
zoveel mogelijk door de groen-
gebieden en in het winkelcentrum 
worden gesurveilleerd.  
 
Het team Bereden Politie bestaat  
uit achttien ruiters, twee instructeurs 
en een ploegchef. Een politieruiter  
is een (hoofd)agent die zijn/haar 
werkzaamheden te paard verricht. 
Door de dienst wordt aan iedere 
ruiter een vast paard toegewezen 
waarmee de voorkomende werk-
zaamheden worden verricht. Het 
gaat hierbij om de reguliere 

surveillance, 
begeleiding van 
optochten en 
demonstraties, 
ondersteuning bij 
voetbalwedstrijden 
en ME-optreden  
en niet te vergeten  
de ceremoniële 
taken, zoals bij 
Prinsjesdag. 
 
Handhaving 
Ruiters en paarden 
kunnen overal in de parken komen 
en kunnen waar nodig direct 
optreden of via de politiemeldkamer 
ondersteuning oproepen. Schroom 
vooral niet om de ruiters aan te 
spreken, maar schrik ook niet van 
een achter-gelaten spoor door een 
van de dienstpaarden... In Houtwijk 

gaan de agenten te paard zich 
vooral richten op allerlei vormen  
van overlast. Zo zullen zij, zonodig, 
hangjongeren aanspreken op hun 
gedrag, in het winkelcentrum 
fietsers en scooterrijders bekeuren 
en het aanlijngebod voor honden 
handhaven.
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Kort 
. 
Guinness World Record Day 2015 

Op donderdag 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  
Facebook-pagina kwamen er al 
enkele suggesties voorbij. Zo 
opperde wijkgenoot Gerard 

Roeleveld ooit 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: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl. Wordt vervolgd in de 
volgende uitgave van het Houtwijkblad en via onze Houtwijksite. 

!
Op stap met het Zuid-Hollands Landschap 
Ook dit jaar biedt het Zuid-Hollands Landschap Houtwijkers de 
mogelijkheid om van een dag op het strand te gaan genieten. De ‘Dag 
van de Zandmotor’ vindt plaats op maandag 7 en dinsdag 8 september 
2015. Lekker even uitwaaien, pootjebaden en genieten van activiteiten bij 
de natuurgebieden Zandmotor en Van Dixhoorndriehoek. Alles wordt 
geregeld, van de touringcar die u naar strandpaviljoen Lodge 25 brengt 
tot het vervoer op het strand zelf. Want ook wie slecht ter been is, kan 
mee. Binnenkort verschijnen de flyers in de wijk en leest u hoe u kunt 
inschrijven voor deze geweldige dag.  

 

Insectenmuren in  Den Haag  
In het Stadhoudersplantsoen 
(tegenover het Gemeente-
museum) is sinds kort een 
insectenmuur te vinden. Bijen, 
lieveheersbeestjes, hommels, 
vlinders en andere insecten zijn 
daar van harte welkom. De muur 
biedt insecten een natuurlijke 
omgeving om te kunnen over-
winteren. Met de insectenmuur 
hoopt de Gemeente Den Haag 

dat de openbare ruimte in de stad aantrekkelijker wordt voor insecten. 
Eerder zijn al bloemperken in het plantsoen geplaatst om vlinders en bijen 
aan te trekken. Wellicht is zo’n milieuvriendelijke insectenmuur ook iets 
voor Houtwijk? Reageer: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl. 

 
Indonesische mensenrechtenactivist herdacht 

Het Munirpad in Den Haag, 
vernoemd naar de vermoorde 
Indonesische mensenrechten-
activist Munir Said Thailib, werd 
op dinsdag 14 april officieel 
geopend tijdens de Haagse 
Vrijheidsweken. Bij de opening 
van het fietspad waren ook de 
weduwe Suciwati Munir en burge-
meester Jozias van Aartsen aan-
wezig. Munir werd op 7 septem-

ber 2004 vermoord tijdens een vlucht naar Nederland. Het pad ligt tussen 
de Martin Luther Kinglaan en de Architect Berlagelaan. 

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 
Kopij inleveren voor volgende  
uitgave: 15 augustus 2015:  
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 
 
Advertenties: 
Informatie over adverteren:  
telefonisch of per e-mail  
zie onder Wijkberaad Houtwijk 
!!!!!!!!!! 
Druk 
Oranje van Loon Drukkers b.v.  
Chroomstraat 33,! 
2544 EX Den Haag 
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