Van de voorzitter

Bestuursnieuws

.

Beste Houtwijkbewoner,
Wijkberaad Houtwijk verwacht een paar drukke en leuke
maanden, want we bestaan inmiddels 35 jaar en dat mag en
moet gevierd worden. De vereniging bestaat bij de gratie van
vrijwilligers, die zich continu inzetten voor het leefbaar houden
van onze mooie wijk. En dat doen we al 35 jaar. We gaan dus
feesten! Maar pás, nadat we ook gewerkt hebben voor onze
wijk. We starten daarom met een opruimevenement, waarbij
bewoners in de gelegenheid worden gesteld om met hulp van
de gemeente hun eigen straat schoon te maken. Als u deze column leest, is het
evenement van 11 juni al achter de rug. Ik hoop u in de volgende editie te kunnen
informeren of we hierin wel of niet succesvol zijn geweest.
Ik schrijf bewust 'ik hoop', terwijl ik in dezelfde zin aangeef dat ik u wil informeren of we 'wel of niet succesvol’ zullen zijn geweest. Het 'hopen' is dus niet
gericht op het behalen van succes, maar dat ík in de positie verkeer om u te
mogen informeren. Hoe dat zo? Ik ben nog niet van plan om me uit het wijkberaad terug te trekken. Ook ben ik fysiek gezond (denk ik). Maar als mens kan
je je eigen lot niet bepalen. Dat helaas ondervond onze wijkgenoot Rob Brink.
Rob was sinds eind vorig jaar Algemeen Bestuurslid en zette zich actief in voor
onze wijk door het organiseren van het opruimevenement, het aanhalen van
onze banden met sv Houtwijk én het schrijven van artikelen voor het Houtwijkblad, want hij was ook nog eens lid van de redactie. Drie weken geleden ging hij
op vakantie en hadden wij een dag daarvoor een overdrachtsmomentje van zijn
activiteiten. We zaten lekker in het zonnetje en waren binnen tien minuten klaar.
Immers, Rob had alles goed georganiseerd en wij hoefden nog maar weinig te
doen. We praatten nog wat na en hij gaf aan, dat hij zich de laatste tijd zo goed
voelde, mede omdat hij zich écht onderdeel voelde van ons team. Daarnaast
had hij plannen om nóg meer te gaan genieten van het leven, met nóg meer en
langere vakanties in Bulgarije. Nóg meer genieten van zijn vrouw en (klein-)
kinderen (wat bijna niet mogelijk was, want dat deed hij al voor meer dan 100%).
Rob was verzot op zijn familie.
Wij namen afscheid, ik zei "Rob, fijne vakantie, geniet ervan!" en hij antwoordde "Zeker weten Ramon, en jullie succes met het opruimevenement". Een paar
dagen later ontvingen we het bericht dat hij door een beroerte was overleden. Het
was zo snel gegaan dat hij niet meer te redden was. Hij was pas 63 en leek nog
jaren mee te kunnen. Op zijn rouwkaartje stond "Lieve mensen, ik ben er niet
meer, geniet van elke dag, want het kan zomaar je laatste zijn". We gaan hem
missen. Maar we moeten door en zullen het leven vieren. Iedere dag weer, en
dan maar hopen dat we de volgende dag er nog zijn. Verder in het blad treft u
het laatste artikel van Rob Brink aan.
In de pijplijn hebben we op zaterdag 18 juni als eerstkomende feestelijke
gebeurtenis onze traditionele Midsummerparty. Het wordt een echt groots evenement want we bestrijken nu een uitgestrekt gebied, namelijk vanaf Bokkefort,
via het winkelcentrum naar Zorgcentrum Houthaghe. Volwassenen, jongeren en
kinderen zijn dan van harte welkom. Want er is voor ieder wat wils. Het feest
begint al om 10:00 uur en eindigt om 16:30 uur. Informatie over onze overige
activiteiten treft u elders in dit blad. Ik hoop u dan te ontmoeten.
Wijkberaad Houtwijk is niet alléén maar een feestcomissie… We zijn er vooral
ook om de belangen van onze bewoners te behartigen. Zo onderhouden we intensief contact met de gemeente en raadsleden voor een een goede infrastructuur,
voor het groenbeheer en voor het algeheel welzijn van onze bewoners. Daarnaast
zijn we sterk vertegenwoordigd in de Commissie Loosduinen, samen met de
andere wijkberaden uit stadsdeel Loosduinen, om elkaar te steunen in de realisatie van een mooi gebied, waar iedereen graag wil komen en blijven wonen.
Wilt u hieraan ook uw steentje bijdragen en deel uitmaken van een gezellig team
met oog voor u als individu? Kom dan een keertje met ons kennis maken.
Met vriendelijke groet,
Ramon Meesters (voorzitter)
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Jubileumactiviteiten
In dit jubileumjaar van Wijkberaad
Houtwijk 35 jaar worden er voor de
Houtwijkers tal van activiteiten ontwikkeld om deze mijlpaal op feestelijke wijze te vieren (zie pagina 5 en
16). Iedereen is van harte welkom
om hieraan deel te nemen. Zie ook
onze website voor actuele berichtgeving hierover.

Houtwijk in beeld
De Haagse beeldenbank en het
Loosduins museum beschikken over
duizenden beelden van onze wijk.
Echter, wellicht liggen er ook bij u
thuis nog historische foto’s die een
onvergetelijke bijdrage kunnen leveren aan de viering van het 35-jarig
jubileum van Wijkberaad Houtwijk.
Mocht dat zo zijn en wilt u die beelden met ons delen, laat ons dat dan
per e-mail weten: zie pagina 15.

Oproep
In de jubileumuitgave van het Houtwijkblad (November 2016) willen wij
op verschillende manieren gaan terugblikken op historische gebeurtenissen in onze wijk. In dit verband
zijn wij benieuwd of er bewoners zijn
die er van begin af aan bij waren en
die met ons willen meewerken. Mail
tips, op- en/of aanmerkingen naar:
redactie@wijkberaad-houtwijk.nl.

Overleden
Wij hebben het
verschrikkelijke
bericht ontvangen
dat onze wijkgenoot
Rob Brink tijdens
een vakantie in Bulgarije is overleden.
Rob (63) was sinds kort als
bestuurslid actief bezig binnen het
Wijkberaad Houtwijk en zat ook in
de redactie van het Houtwijkblad
en de Houtwijksite.
Wij wensen zijn nabestaanden heel
veel sterkte met dit verlies en wij
zullen hem gaan missen als inspirerend en betrokken bestuurs- en
redactielid.

Algemene Voorjaarsledenvergadering

‘Ook in jubileumjaar veel potjes op het vuur...!’
Op woensdag 23 maart 2016
werd in Zorgcentrum Houthaghe
de voorjaarsledenvergadering
van de vereniging Wijkberaad
Houtwijk gehouden. Er kwamen
weer tal van actuele Houtwijkzaken aan de orde waarmee alle
wijkgeno-ten direct of indirect
te maken kunnen hebben.
In dit artikel speciale aandacht
voor het thema ‘Parkeerbeleid/problematiek’, voor de invoering
van Afvalcontainers (ORACs) en
voor het 35-jarig bestaan van
Wijkberaad Houtwijk.

Parkeerbeleid/problematiek
Het thema ’Parkeerbeleid/-problematiek in Houtwijk’ blijft velen
bezig houden. Wijkberaad Houtwijk
heeft hierover regelmatig contact
gehad met de gemeente Den Haag.
Herfst vorig jaar liet de gemeente in
dit verband onder de bewoners van
Houtwijk Noord (1718 adressen)
een draagvlakonderzoek uitvoeren.
Het responsepercentage was 57%.

Veel respondenten gaven aan veel
last te hebben van het parkeren van
ziekenhuisbezoekers. Ook bleken
velen de gedeeltelijke invoering van
betaald parkeren te zien als een opmaat voor de invoering in heel Houtwijk. Gastspreekster Selma van der
Zwart (Dienst Stadsbeheer/afdeling

Alles op alles om
Houtwijk leefbaar
te houden...
Parkeren) meldde in dit verband
dat de gemeente Den Haag steeds
heeft gehandeld naar de wensen
van de bewoners en dat zal blijven
doen. Feit is dat er in Houtwijk voorlopig alleen betaald parkeren wordt
ingevoerd in de Mensenrechtenbuurt, een ’kraag-regeling’ van
18.00-24.00 uur, dit zal dus niet het
het geval zijn in de Architectenbuurt.
Ook wees zij erop dat er op dinsdag 28 juni 2016 voor alle betrokken bewoners een informatieve
inloopavond zal zijn over de laatste
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stand van zaken, waarbij ook ruim
gelegenheid zal zijn om vragen te
stellen.

Invoering ORACs
In 2014 begon de gemeente
met het plaatsen van de eerste
ondergrondse restafvalcontainers
(ORACs) in Loosduinen (Meer en
Bos). Inmiddels zijn dit soort containers in ons stadsdeel al op
tal van andere plekken te vinden.
Houtwijk staat dit jaar in de planning. In een recente brief aan de
bewoners legde de gemeente
onder meer uit hoe de afwegingen
worden gedaan over de plaatsen
waar de containers eventueel
zouden kunnen komen . Gastspreker Richard van Coevorden,
projectmanager Dienst Stadsbeheer, vertelde dat onderzoek
heeft uitgewezen dat veel Hagenaars de ORACs een verbetering
vinden (86% van de respondenten).
Er blijkt in de betrokken wijken nu
veel minder zwerfvuil te liggen.
Momenteel worden in onze wijk

her en der proefsleuven gegraven.
Het wil echter niet zeggen dat er
op alle plekken waar nu gegraven
wordt ondergrondse containers
komen. Er wordt namelijk eerst een
ontwerp-plaatsingsplan gemaakt
waarop iedereen kan reageren.
Op dinsdag 28 juni 2016 wordt
hierover een informatieavond gehouden, waarvoor de bewoners
zullen worden uitgenodigd. Iedereen krijgt dan ook te horen wanneer de inspraakperiode is en hoe
deze procedure verloopt. Zie voor
meer achtergrondinformatie de
website: www.denhaag.nl/afval.

Andere thema’s
Bodemvervuiling De grond onder
de oude Gamma-vestiging in Loosduinen is zwaar vervuild. Een projectontwikkelaar heeft de opdracht
gekregen om dit gebied binnen vier
jaar schoon te maken. Ook is er
geconstateerd dat het grondwater
onder Houtwijk tot aan de Laan van
de Mensenrechten is vervuild. Deze
vervuiling (meer dan 5 meter diep)
zou echter niet schadelijk zijn voor
de volksgezondheid zijn. Samen
met de Notenbuurt, en met inschakeling van enkele gemeenteraadsleden, is Wijkberaad Houtwijk druk

bezig om alle relevante informatie
boven tafel te krijgen.
Gebiedsprogramma In het gebiedsprogramma 2016-2019 zijn
de plannen opgenomen voor groenvoorziening, veiligheid, wegenbeleid, bebouwing, aanpak werkeloosheid, parkeerbeleid en leefbaarheid. De groenvisie voor Houtwijk is
echter nog steeds niet goedgekeurd.
Het plan is weliswaar klaar, maar
het wachten is nog op de gemeenteraad. Op onze website is het volledige programma te vinden met alle
prioriteiten voor Houtwijk voor de
periode 2016-2019.
Inbraakpreventie Ook inbraakpreventie blijft een uiterst actueel
thema in onze wijk. Zoals ook blijkt
uit de uitgebreide aandacht voor de
invoering van BuurtWhatsApps in
de strijd tegen inbrekers. Inmiddels
zijn er al vijf van dit soort vrijwilligersgroepen actief in de wijk.
Zie ook het hoofdartikel ‘Inbraakpreventie in Houtwijk: Alert zijn en
blijven’ op pagina’s 6 en 7.
Groenvoorziening Loosduinen/
Houtwijk heeft een nieuwe groenbeheerder: Fred Appeldooren. De
aanpak van het groen van Loosduinen, dus ook van Houtwijk, blijft
een actueel thema, omdat heel veel
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bewoners nog steeds met allerlei
vragen blijken te zitten. Zie in dit
verband ook de stand van zaken
ten aanzien van de Visie wijkgroen
Stadsdeel Loosduinen/Houtwijk
hierboven onder het kopje
‘Gebiedsprogramma’.
Houtwijkse ergernissen Tijdens de
voorjaarsledenvergadering kwam
ook het thema ‘Houtwijk-ergernissen’ en de praktische aanpak
daarvan aan de orde. Tal van
wijkgenoten ergeren zich groen en
geel aan zwerfvuil, aan hondenpoep, aan parkeerproblemen, aan
vandalisme, aan graffiti en ga zo
maar door. In dit verband zet
Wijkberaad Houtwijk ook dit jaar
samen met de wijkgenoten alles op
alles om Houtwijk leefbaarder te
maken en te houden.

Voorjaarsledenvergadering
Het volledige (concept)verslag van
deze Algemene Voorjaarsledenvergadering is te vinden op website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl. Klik
eerst op ‘Wijkberaad Houtwijk’ en
daarna op ‘Verslaglegging’. Goedkeuring verslag tijdens de najaarsledenvergadering in oktober 2016.
Cees Willemse/Corry du Burck

Inbraakpreventie in

Inbraakpreventie in Houtwijk

‘Alert zijn én blijven…’

20% minder woninginbraken in 2015
Het aantal woninginbraken in
Houtwijk en Nieuw Waldeck is in
2015 met meer dan 20% gedaald .
Sinds begin van dat jaar werken
politie, woningcorporaties, de
gemeente Den Haag en bewonersinitiatieven op veiligheidsgebied intensiever samen bij de
aanpak van woninginbraken in
Loosduinen. Zij richten zich
daarbij vooral op buurten met de
meeste woninginbraken, zoals
Houtwijk en Nieuw Waldeck.

Verbeteringen
In het afgelopen jaar werden verschillende middelen ingezet om het
aantal inbraken terug te dringen.
Zo werd de verlichting in sommige
straten verbeterd. Ook werd overtollig groen gesnoeid. Daarnaast
was er extra surveillance door
politie en bewonersinitiatieven
Veiligheid, zoals de buurtinterventieteams. Verder attendeerden
politie en gemeente de bewoners

op het goed beveiligen van deuren
en ramen. Zo hebben sommige
bewoners - met houten kiep- en
tuimelramen - nu betere sloten op
de ramen gemonteerd. Dit jaar
wordt de aanpak voortgezet. De
samenwerkingspartners doen er
alles aan om de daling van inbraken te continueren

Zelf bijdragen
Als bewoner heb je zelf baat bij een
veilige woon- en leefomgeving. Er
zijn verschillende manieren om hier
zelf een bijdrage aan te leveren:
•Meld je, bijvoorbeeld, als vrijwilliger aan voor een bewonersinitiatief
veiligheid.
•Start een WhatsAppgroep met
jouw buurt en deel informatie met
elkaar elkaar.
•Verlicht achterpaden bij de woning.
•Houd het groen in de tuin laag.
•Sluit ramen en deuren goed af.
Meer preventietips zijn te vinden
op: www.politie.nl.
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Meer informatie
Uitgebreide informatie over allerlei
bewonersinitiatieven Veiligheid, de
opzet van een WhatsAppgroep
Veiligheid en nog veel meer is
onder andere te vinden via de
website www.denhaag.nl en via
facebook.com/politieloosduinen.

SDNA-markering effectief
Om het veiligheidsgevoel bij
de burgers te vergroten en om
inbrekers zoveel mogelijk af te
schrikken hebben de gemeente
Den Haag en de politie, naast het
ondernemen van vele andere
preventieacties, ook een SDNAuitrol gedaan. Met Synthetische
DNA-markering worden bezittingen tegen diefstal beschermd.
Een unieke DNA-code maakt nu
eigendommen namelijk onaantrekkelijk voor inbrekers, dieven
en helers.
Dit SDNA-project is gestart in
Houtwijk in het gedeelte tussen de
Escamplaan en het Bokkefortpark.
Synthetische DNA-markering met
daarin een unieke code is een
effectief middel in de strijd tegen
inbraken en diefstal. Dit hulpmiddel
vergroot namelijk het risico dat
daders en helers worden gepakt.
Gemarkeerde goederen zijn
eenvoudig te herleiden naar de
rechtmatige eigenaars. SDNA

(verkeers)borden op toegangswegen geplaatst worden om
potentiële daders af te schrikken.
De hiervoor omschreven gemeenschappelijke inzet heeft er afgelopen jaar toe geleid dat de inbraakcijfers in Loosduinen ruim 20
procent zijn gedaald.

Kortingsactie
wordt in de nabijheid van locaties
waar relatief veel wordt ingebroken
aan de bewoners aangeboden.
Met behulp van stickers kunnen
bewoners dan duidelijk maken dat
zij er gebruik van maken!

Daling inbraakcijfers
Daarnaast worden in het kader van
een projectmatige aanpak van inbraken ook andere gebieden aangewezen om SDNA uit te rollen.
Indien er voldoende bewoners uit
een gebied mee doen, kunnen er net als in de pilotgebieden in Houtwijk en Waldeck - opvallende

Alle bewoners van Houtwijk, maar
uiteraard ook de inwoners van heel
Loosduinen, worden actief uitgenodigd om zich aan te sluiten. De
kosten om aan dit project mee te
doen bedragen € 27,50, inclusief
verzendkosten (dit is 50% van de
normale prijs van de leverancier).

Meer informatie
Voor informatie over aansluiten zie
facebook.com/politieloosduinen of
neem telefonisch contact op met
onze wijkagenten Ruben van den
Driest en Martin Taal (0900-8844).

Pas op voor insluipers…
Tijdens de komende lange
zomerse dagen gaan ramen en
deuren weer vaker open. Zolang
er toezicht op is, is dat geen
probleem. Maar ‘even’ op zolder
iets halen terwijl de terrasdeur
openstaat, maakt het voor een
insluiper makkelijk snel iets weg
te nemen.
In huizen waar ramen of deuren
zonder toezicht openstonden, legde
de politie begin juni een ‘wit voetje’
neer en wees de bewoner op de
gevaren. Als er niemand thuis was,
liet de politie een brief met het doel
van de actie en met preventietips
achter. De wijken en buurten die
werden bezocht zijn zogeheten ‘hotspots’. Aan de hand van politiecijfers blijkt dat hier de kans op
insluiping extra groot is.

Voorkom insluiping
1. Laat de kamer of ruimte waar
een raam of deur open staat niet

onbeheerd, ook niet om te douchen,
slapen of om, bijvoorbeeld, boven
te stofzuigen. Leg ook geen waardevolle spullen in het zicht, zoals
laptop of fotocamera .
2. Sluit ’s nachts ramen en deuren.
Inbrekers of insluipers hebben maar
weinig ruimte nodig om binnen te
komen. Kijk dus ook uit met een
open bovenlicht.
3. Toch een raampje open? Zet dan
alleen het raam open waar een
inbreker niet bij kan of een raam dat
is voorzien van een goedkeurde
barrièrestang of -rek.
4. Laat binnen geen sleutels aan
deuren of ramen zitten.

Altijd alert blijven…
Op pagina 15 van dit Houtwijkblad
wordt in de rubriek ‘Digitaal Houtwijk’ aandacht besteed aan die
digitale zaken (ook op beveiligingsgebied) die van belang kunnen zijn
voor onze wijkgenoten.
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Gelegenheid maakt de dief
Bij 80 procent van de woninginbraken zijn de daders gelegenheidsinbrekers. Ze hebben niet een
bepaalde woning op het oog, maar
kijken waar ze gemakkelijk kunnen
toeslaan. Woningen waarvan de
bewoners niet thuis zijn, vinden
zij aantrekkelijk. Net als woningen
waar ramen openstaan of die slecht
hang- en sluitwerk hebben. Met die
kennis kunt u uw woning beschermen tegen insluipers.

Buurthuis van de toekomst: sv Houtwijk

‘We gaan nu écht beginnen…’
Vier jaar geleden, in 2012, werd
het verenigingsgebouw van sv
Houtwijk aan de L. van Vuurdestraat officieel tot zogeheten
Buurthuis van de toekomst
benoemd. Er kwam zelfs een
wethouder aan te pas om dat te
bekrachtigen. Stille getuige
daarvan is het naamschildje
dat aan de voorgevel prijkt.

met aandacht voor jong en oud, van
sportieve, sociale en culturele
activiteiten. Maar ook gewoon een
plek om elkaar te ontmoeten. Op
basis van dit overzicht werden drie
werkgroepen opgericht om een en
ander verder uit te werken. Drie
actieve en enthousiaste leden van
sv Houtwijk, te weten Ed Jacobs,
Ben van Lieshout en Theo Das,

ruime parkeergelegenheid, noem
maar op. Tijdens onze eerste bijeenkomst zijn ongelofelijk veel
ideeën aangedragen, zoals een
trim- of fitnessclub, trainingen in
valpreventie, een wekelijkse soos
voor ouderen, een schildercursus,
een dartclub, een jaarlijkse Houtwijkrun, huiswerkbegeleiding voor
scholieren, kookcursussen. Je kan
het zo gek niet bedenken of het
werd wel genoemd. Stuk voor stuk
prima ideeën; nu nog wijkbewoners
zien te vinden die daar een steentje
aan kunnen en willen bijdragen.
Overigens zijn we met de gemeente
in gesprek om de toegankelijkheid
van ons pand voor ouderen te
verbeteren. Het heeft even geduurd, maar wat ons betreft gaan
we nu echt beginnen om er iets
moois van te maken: een buurthuis van en voor de wijk.”

Samen doen

Stil, dat bleef het vervolgens, totdat
diverse vertegenwoordigers van
verschillende organisaties en
instanties begin maart van dit jaar
de koppen bij elkaar staken om de
mogelijkheden te bespreken om te
komen tot een echt buurthuis.
Daarmee lijkt nu toch echt iets in
gang te worden gezet. Met steun
(en subsidie) van de gemeente.
Uiteraard wil ook Wijkberaad
Houtwijk, als spreekbuis van en
voor alle Houtwijkers, graag een
steentje bijdragen.

Geven en nemen
Als resultaat van de genoemde
bijeenkomst werd een flinke lijst
opgesteld met activiteiten die in de
toekomst in het buurthuis zouden
kunnen plaats vinden. Een zeer
diverse lijst mogen we wel zeggen,

wierpen zich onmiddellijk op om
de rol van groepsleiders op zich te
nemen. Een mooiere aftrap was
nauwelijks denkbaar. Ben van Lieshout daarover: “Nee, nee, het gaat
nu even niet om sv Houtwijk zelf,
ook al fungeren wij met onze locatie
als ‘gastheer’. We willen iets te
bieden hebben aan de wijk en we
zetten ons daar graag voor in. Maar
daar hebben we de wijkbewoners
zelf natuurlijk ook bij nodig. Een
beetje geven en nemen, dus...”

Echt beginnen
Ed Jacobs voegt daar meteen aan
toe: “Ons gebouw staat zo’n tachtig
procent van de tijd leeg. Het zou
toch zonde zijn om daar niet iets
mee te doen? Bovendien zijn we
hier van alle gemakken voorzien,
inclusief een bar, een keuken,
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Het idee achter het buurthuis is om
zoveel mogelijk partijen en mensen
samen te brengen en activiteiten te
organiseren. Dat mag duidelijk zijn.
Ook de scholen in de wijk worden
daarbij betrokken. Theo Das, die
zich heeft opgeworpen als groepsleider voor sportieve activiteiten:
“Maar het gaat natuurlijk niet alleen
om de jeugd. Veel kinderen komen
hier wekelijks al langs om even een
balletje te trappen. Daarom staat
het hek naar het veld ook meestal
uitnodigend open. Maar we willen
juist ook graag dat andere
wijkbewoners de weg naar het
buurthuis weten te vinden. En zeker
niet onbelangrijk: we willen natuurlijk ook dat wijkbewoners ons gaan
helpen om gezamenlijk van alles op
de rails te zetten. Samen doen staat
voorop. Buurtbewoners kunnen tips
en suggesties e-mailen naar:
buurthuishoutwijk@outlook.com.
Ed tenslotte: “Wijkberaad Houtwijk
heeft onlangs laten weten zijn 35jarig jubileum in november met
wijkbewoners te willen vieren in ons
huis. Dat sterkt ons in onze voornemens. Het is nu echt menens...!”
Rob Brink

Koffiehuis Bram (23)

‘Wel drinken, niet betalen...’
Bram hing over de leuning van een van
zijn terrasstoelen. Een pril zonnetje dolde
al een beetje met de groene blaadjes van
de bomen die een plek gevonden hadden
bij de koffietent. Het zou wel weer druk
worden, want met dit fantastische
zomerweer trok zijn zaak veel klanten die
op hun fiets de naaste omgeving
verkenden en bij Bram een rustpauze en
een kop koffie of zo iets namen.

Hij moest alert zijn op zijn terras want het
was al een keer gebeurd dat er wel
gedronken maar niet betaald werd. En het
leek op het eerste gezicht toch wel een
betrouwbaar, ouder stel. Hij keek daarna zijn
klanten wat nadrukkelijker aan en vroeg
soms of ze bij de aflevering van de
consumptie gelijk wilden afrekenen. Hij had
een keer problemen gehad met een groep
wielrijders die uitgebreid op het terras van
een frisdrankje zaten te genieten. Bram was
binnen druk bezig tot Gerrit riep: “Bram, ze
gaan pleite. Zonder verder om te kijken,
rende Bram naar buiten en kon nog net de
laatste bij zijn sportieve hempie pakken. Het
ging niet makkelijk en Bram riep naar binnen:
“Jongens kom eens effe helpen.” Tot zijn
verbazing kwamen er echt een paar naar
buiten met Lange Jan en Gerrit voorop.
Vooral bij de laatste twee was er een
stralend enthousiasme om eens lekker
corrigerend op te treden.

Er kwamen wat wielrijders terug en even
dreigde er iets van een burgeroorlog tussen
koffiehuis Bram en de wanbetalers. De
dreiging kreeg echter spontaan een positieve
wending toen Lange Jan bij de kleinste
fietser ging staan, het duur ogende karretje
een stukje van de grond tilde en grinnikte:
“Wat kan er veel kapot aan zo’n klein rot
fietsje.” Er viel een stilte tot een van de
mannen naar Bram liep: “Wat krijg je van
ons?” Bram greep zijn kans en berekende
een behoorlijke prijs. De kerels begrepen dat
ze geflipt werden, maar kozen de wijste weg
en verdwenen in een hoog tempo.
Jolig rommelden de strijders van het
koffiehuis naar binnen en tot verbazing van
Bram brulde Gerrit dat hij een rondje gaf en
gelijk de motivatie leverde waarom hij zo
duidelijk van één van zijn principes was
afgeweken. Hij gaf nooit een rondje: “Ik
herkende een van die gasten, hij komt uit
Houtwijk. Ik heb een poosje met z’n moeder
gescharreld, maar dat mocht haar man niet
weten. Mijn Mien natuurlijk ook niet. Hij
herkende mij ook en zat helemaal niet op z’n
gemak op dat fietsje. Hij zal wel aan zijn
moeder vertellen dat-ie mij gezien heeft.
Heeft zij zeker een onrustige nacht. Het was
een leuk wijffie, maar ze begon al over
echtscheidingen en zo, maar ik heb haar
gauw aan het verstand gebracht dat dát niet
mijn spelregels waren. Tranen met tuiten
maar de verkering was wel over en uit.”

Lange Jan zat kennelijk klaar om ook met
een sterk zo niet sterker verhaal te komen.
Bram zag en greep in: “Jongens, nou over
wat anders. Wat vonden jullie van dat
referendum.” Het bleef stil totdat Karel, een
jongen uit het vrije bedrijf die vaker nadacht
dan de gemiddelde koffietentbezoeker
opmerkte: “Ik heb niet gestemd, pure
volksverlakkerij. Negentig procent van de
stemmers had geen idee waarover het ging.”
Lange Jan wilde zich niet direct voor
analfabeet laten wegzetten: “Het was toch
tegen Europa en aan die geldsmijterij moet
nou eindelijk eens wat gedaan worden.”
Karel knikte:”Jongen, je hebt gelijk, maar dat
referendum ging daar helemaal niet over.”
Gerrit greep zijn kans: ”Dat had ik ook gauw
door en ik heb ook niet gestemd. Als het nou
gegaan was over de terugkeer van de gulden
dan had ik het wel geweten. Er klonk wat
instemmend gemompel in de zaak.
Dan ging de deur open en een wielrijdertje
stapte binnen. Het was het joch wiens
moeder met Gerrit ongetwijfeld leuke
momenten had beleefd. De knul ging voor
Gerrit staan: “Meneer, ik weet niet of u nog
met mijn moeder praat, maar zeg dan niks
over dat gevalletje van daarnet. Ik had er
niks mee te maken. Het was niet mijn idee.”

winkelcentrum Houtwijk. Zij worden overmatig gevoerd met brood en ander verkeerd voedsel. Vanuit onze ervaringen met
zwanen, zien wij dat deze zwanen veel te
zwaar zijn, slecht in de veren zitten en geen
conditie hebben. Ze zijn er momenteel zo
slecht aan toe, dat er direct actie moet
worden ondernomen. Zwanen overplaatsen
naar een andere locatie lukt meestal niet,
omdat zij vaak terugkeren naar hun eigen
territorium. Realiseert men zich niet dat men
deze zwanen en andere watervogels uit deze
omgeving dood voeren? Willen de mensen
toch iets geven, laat het dan gezond voedsel
zijn zoals haver, zwanenvoer, duiven- of
kippenvoer, andijvie en appels.
(Hettie Bronk, Knobbelzwanenvereniging
Haaglanden).

soms. Vogels eten het niet op, maar we
hebben hierdoor wel last van ratten. Kunnen
jullie daar niet het handhavingsteam naar
laten kijken? (naam wijkgenoot bekend bij
redactie).
Reactie Wijkberaad Houtwijk: Samen met
de gemeente Den Haag gaat wij een actie
starten om onder meer de hierboven vermelde problemen (zwanen doodvoeren en
rattenoverlast) aan te pakken. Hierbij zal
ook overleg moeten worden gevoerd met
die bewonersgroepen die deze overlast
veroorzaken. Binnen enkele weken worden onze plannen bekend gemaakt.

Dries Weber

Lezerspost
Hennepkwekerij
In de maart-uitgave van het Houtwijkblad
hadden onze wijkagenten nog aandacht
besteed aan illegale hennepkwekerijen in
Houtwijk. Ik dacht daarbij dat het allemaal
wel mee zou vallen (!), totdat ik op 24 maart
2016 in mijn eigen straat kon zien dat zij het
bij het rechte eind hadden. Bij een korte
uitslaande brand werd een woning zwaar
beschadigd. Volgens een krantebericht had
er een hennepkwekerij gezeten, waardoor
waarschijnlijk de brand ontstond. De politie
zou verder onderzoek doen. Hoe staat het
daarmee? (Bewoner J.C. van der Lansstraat
- naam bekend bij redactie).
Reactie wijkagenten: Het onderzoek is afgerond. De brand is inderdaad ontstaan ten
gevolge van een hennepkwekerij. Dat er fors
gevaar is ontstaan voor omwonenden is
duidelijk en ernstig. Gelukkig zijn er dit keer
geen gewonden gevallen. Rechterlijke uitspraak volgt nog.

Zwanen doodvoeren
Wij maken ons ernstig zorgen over het
welzijn van de zwanen in de omgeving

Rattenoverlast
ik wil even reageren op de troep die er bij
ons op de Burgemeester Hovylaan bij de
nummers 57 en 59 op straat wordt gegooid..
Achter de glasbak en de krantenbak wordt
soms drie keer per week rijst neergegooid en
niet zo weinig: een half emmertje ligt er
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Bijdragen
Stuur uw bijdragen per e-mail naar:
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl. Zie voor
andere adresgegevens colofon pagina 15.
Lezerspost kan,
indien nodig,
worden bewerkt
of geweigerd.

Wijktuin Houtwijk

Grote diversiteit in hobbytuintjes...
Aan de andere kant van het
toegangspad naar de Wijktuin
Houtwijk aan de Burgemeester
Hovylaan, liggen 55 hobbytuintjes. De huurders ervan zijn
lid van de Vereniging Wijktuin
Houtwijk, wat hen in de gelegenheid stelt alle gereedschappen
te gebruiken van de vereniging
die nodig zijn om (goed) te
kunnen tuinieren.
De vraag naar een hobbytuintje is
de laatste jaren enorm toegenomen
en daarmee ook de diversiteit van
de huurders. Zij komen van oorsprong uit veel verschillende
landen: Italië, Brazilië, Engeland,
Tsjechië, Marokko, Afghanistan,
Turkije, Suriname, Frankrijk en
Kaap Verdië. De verschillen in
cultuur komen dan ook tot uitdrukking in het telen van de diverse
groenten. Het leuke hiervan is de
‘uitwisseling’ van ideeën over de
verschillende manieren van telen.
Hieruit ontstaan vele gesprekken en
worden de contacten beter.

Ook de aanmeldingen van ‘jongere’
hobbytuinders zorgt ervoor dat er
een andere manier van tuinieren
gebeurt. Een deel van het tuintje
wordt dan speciaal ingericht voor
de allerkleinste. In het verleden
waren er voor het merendeel
(oudere) buurtgenoten die elkaar

goed kenden, die een hobbytuin
hadden en op de ‘ouderwetse
manier’ hun groenten teelden. Nu
gaat de discussie vaker over het
biologisch werken in de tuin, welke
middelen wel of niet zijn toegestaan. Ook de gemeente heeft
hiervoor richtlijnen. Riet van der Laan

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

Onze droom verwezenlijken...
Veertig jaar Nijkamphoeve. Met
een tevreden gevoel kijken de
Vrienden terug op de afgelopen
vier jaar waarin de boerderij haar
bestaansrecht heeft bewezen en
‘gegroeid’ is van kinderboerderij
naar buurtboerderij.

www.nijkamphoeve.nl

Zo is het theehuis inmiddels een
echte ontmoetingsplek voor de
buurt geworden en genieten buurtbewoners van faciliteiten, zoals
schilderlessen of buurttuinen.
Regelmatig verwelkomen we
groepen ouderen op de koffie.
Als bestuur
kijken we ook
vooruit. Onze
droom is om
ook bij slecht
weer activiteiten te
kunnen
aanbieden.
De binnenruimte van
de boerderij
is hiervoor
echter niet
toereikend.
Het bestuur
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heeft daarom plannen ontwikkeld
voor een aanbouw. Hierin moet
een groepsruimte/leslokaal komen,
waar tevens bezoekers van het
theehuis naartoe kunnen uitwijken.
Ook staat hier een mindervalidentoilet gepland. Voordeel van de
aanbouw is ook dat we door verhuur aan derden inkomsten kunnen genereren. Aan bouwplannen
hangt echter een behoorlijk kostenplaatje. Inmiddels is een plan van
aanpak geschreven om sponsors
en subsidiegevers te kunnen werven voor onze bouwplannen. Echter, ook als bewoner van Houtwijk
kunt u meehelpen, bijvoorbeeld,
door een actie te organiseren.
Kom gauw weer eens een van
onze activiteiten bezoeken, zoals
het jubileumfeest op 2 juli 2016.
Dan informeren wij u graag nader!
Tot ziens!
Irene Castenmiller.

Colofon

Digitaal Houtwijk

Wijkberaad Houtwijk
Postbus 52009
2505 CA Den Haag
Bezoekadres:
Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuissstraat 10, BG
Openingstijden kantoor:
Bezoek op afspraak
Telefoon: 070-4400913
06-14953864
E-mailadres:
info@wijkberaadhoutwijk.nl
Website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl
Houtwijkblad 2016/3
Inleveren kopij: 15.08.2016
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl
Advertenties:
Informatie over adverteren:
Corry du Burck (06-22926438)
Cees Willemse (06-33808056)
e-mail: adverteren@wijkberaadhoutwijk.nl
Druk
Oranje van Loon Drukkers b.v.
Chroomstraat 33,
2544 EX Den Haag

In deze rubriek ‘Digitaal Houtwijk’ gaan we regelmatig aandacht besteden
aan die digitale zaken die - naar onze mening - van belang kunnen zijn
voor onze wijkgenoten. Ook op onze website zal deze informatie beschikbaar zijn via het menu ‘Belangrijke informatie’. Stuur uw tips/suggesties/
commentaar naar: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl.

Historische overzicht Waldeck
Na de wijken Houtwijk en Kraaijenstein is het nu de beurt aan de wijk
Waldeck voor een historisch overzicht in het Loosduins Museum. Deze
tentoonstelling is tot en met 11 september 2016 te zien in de Korenschuur. Elke zaterdag en eerste zondag
van de maand van 13.00-17.00 uur. De
tentoonstelling geeft een mooi beeld
van het ontstaan van de eerste routes,
buitenplaatsen, de wasserijen en tuinderijen tot en met de woonwijk. Waldeck, van
historische buitenplaats Rusthoek tot
moderne woonwijk. www.loosduinsmuseum.nl.
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Belangrijke telefoonnummers
Medische hulp, Ouderenzorg en
steunpunt Mantelzorg zie onze
website > Contact

