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Van de voorzitter

Ramon Meesters

Bestuursnieuws Ramon Meesters

Beste wijkgenoot,

,
Na een leuke vakantie met mijn gezin, word ik weer volledig opgeslokt door mijn werk als zelfstandig makelaar
en door mijn passie om mijn steentje bij te dragen aan
het behouden en verbeteren van de leefomgeving in
Houtwijk en de rest van Loosduinen. In dat licht moet u
mijn toespraak voor de gemeenteraad ‘Houtwijk zinkt’
op pagina 6 lezen. Houtwijk is een mooie wijk en ik zou
voor geen goud willen verhuizen. Maar we kunnen niet
ontkennen, dat er achterstallig onderhoud is. Als we onze openbare ruimte een cijfer moeten geven, dan zou dat voor mij een zesje zijn, met voor
sommige locaties zelfs een dikke onvoldoende…
Alle medewerkers van het stadsdeelkantoor doen alles wat mogelijk is,
maar er is structureel gewoon te weinig geld om het tij te keren. Daarom
heb ik de gemeenteraad toegesproken met een oproep voor meer geld
voor de openbare ruimte. Om de druk naar de gemeente op te voeren
heeft Wijkberaad Houtwijk een projectteam samengesteld, dat druk bezig
is met het objectief in kaart brengen van onze wijk. Daarbij komen onder
meer zaken als groenvoorziening, straatmeubilair, stoeptegels, onkruid en
speeltuinen aan de orde. Het stadsdeelkantoor verleent zijn medewerking
door het delen van kennis. Het uiteindelijke rapport zal aan het college
van Burgemeester en Wethouders worden gepresenteerd.
Een ander ‘hot item’ waarover ik de gemeenteraad heb toegesproken,
is het parkeerprobleem in een deel van de Architectenbuurt. Een ‘waterbedeffect’-probleem veroorzaakt door het introduceren van betaald parkeren in de Mensenrechtenbuurt. Een bepaalde politieke partij stelde tijdens
het recente parkeerdebat voor om er 56 parkeerplaatsen bij te creëren.
Dat lijkt mij echter onwenselijk, want dat gaat ten koste van andere zaken
die ook belangrijk zijn voor Houtwijkbewoners, namelijk groen en speelmogelijkheden voor kinderen op straat. En het is nog maar de vraag of de
mensen uit de Architectenbuurt zullen profiteren van die extra parkeerplaatsen. Als die plekken eenmaal zijn ontdekt, zullen ze een aanzuigende werking hebben op automobilisten uit andere wijken met een parkeerregeling. Er blijft dan nog steeds onvoldoende parkeerruimte beschikbaar.
Het voor de hand liggende alternatief, namelijk de introductie van een
parkeerregeling in de Architectenbuurt, ligt ook erg gevoelig. Het lijkt er op
dat het parkeerprobleem zich concentreert vlak voorbij het bruggetje. De
bewoners in de Laan van Vredestein en de Laan van der Kroft ondervinden nog geen overlast van het ‘waterbedeffect’. Wil een parkeerregeling
succesvol zijn, dan zouden ook deze straten mee moeten doen. Echter,
het opleggen van een parkeerregeling zou door deze straten kunnen
worden uitgelegd als een goedkope manier om belasting te innen. En
daar zit de gemeente ook niet op te wachten. Vóór de Algemene Ledenvergadering zullen we door de gemeente worden geïnformeerd met een
plattegrond, waar in verschillende kleuren de parkeerdruk in onze wijk op
wisselende tijdstippen wordt aangeduid. Die informatie zal het wijkberaad
dan met u delen. En komen we misschien dichter bij een breed gedragen
oplossing.
Ik hoop u te mogen verwelkomen tijdens onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 25 oktober 2017. Zie voor meer informatie het
artikel op pagina 4 van dit Houtwijkblad.
Met vriendelijke groet,
Ramon Meesters
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Uitnodiging
Op woensdag 25 oktober 2017 zijn
alle bewoners van Houtwijk en andere belangstellenden van harte welkom op de Algemene Najaarsledenvergadering van Vereniging Wijkberaad Houtwijk. Deze bijeenkomst
wordt gehouden in Zorgcentrum
Houthaghe, Toon Dupuisstraat 10 in
Den Haag. Aanvang 20:00 uur (zaal
open: 19:30 uur). Noteer deze datum
alvast in uw agenda. Zie ook de volledige uitnodiging op pagina 4.

Haagse Helden gezocht

Op de valreep: de gemeente Den
Haag is op zoek naar helden tussen
de 14 en 22 jaar die wonen, werken
of naar school gaan in Loosduinen/
Houtwijk! Wanneer ben je een held?
Als je iets organiseert voor je omgeving waar anderen ook iets aan hebben. Jongeren met een goed idee
kunnen via www.geldvoorelkeheld.nl
heel makkelijk een plan indienen en
tot € 1000,- budget krijgen voor de
uitvoering van het plan. En eventueel
hulp bij het organiseren. Meedoen
kan nog tot uiterlijk 1 oktober 2017.

Haloween in Houtwijk

Woensdag 25 oktober 2017

Uitnodiging voor najaarsledenvergadering

Op woensdag 25 oktober 2017 zijn alle bewoners van Houtwijk en andere belangstellenden van harte welkom op de Algemene Najaarsledenvergadering van Vereniging Wijkberaad Houtwijk. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Zorgcentrum Houthaghe, Toon
Dupuisstraat 10 in Den Haag. Aanvang 20:00 uur (zaal open: 19:30 uur).
Belangrijke agendapunten
• Opening/mededelingen
• Verslag maart 2017
• Allerlei wijkgebonden zaken
komen aan de orde. Zie
ook de illustratie hierboven.
• Rondvraag/sluiting.
De definitieve agenda zal
uiterlijk een week voor de
vergadering op onze website
worden gepubliceerd.
De vergadering wordt afgesloten met een hapje en een
drankje. De vergaderstukken
zijn een uur voor de vergadering verkrijgbaar in de vergaderzaal of op aanvraag bij het

secretariaat (zie voor meer
informatie de colofon op
pagina 19).
Documentatie
De volledige uitnodigingsbrief,
plus agenda, overzicht van
bestuursleden en andere relevante documentatie zijn terug
te vinden op: onze website
www.wijkberaadhoutwijk.nl.
via het menu Wijkberaad
Houtwijk > Verslaggeving.
Daar zijn ook de jaarverslagen vanaf 2008 en de notulen
van alle ledenvergaderingen
vanaf 2007 tot nu toe digitaal
opgeslagen.
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Wilt u meedoen...?
Wilt ook u zich inzetten voor
een goede, fijne woon- en
leefomgeving? Op pagina 14
van dit Houtwijkblad is te
lezen op welke manieren u
dat zou kunnen gaan doen.
Als bestuurslid om samen
allerlei wijkgerelateerde
problemen op te lossen. Of
als u geen bestuursfunctie
ambieert, als vrijwilliger voor
een van onze werkgroepen,
zoals het Houtwijk-preventieteam. Of u kunt zelf aangeven
hoe u op geheel eigen wijze
uw bijdrage wilt gaan leveren
aan onze wijk.

Actie: Welkom in Houtwijk

Samen doen maakt het verschil…
Hoe maken wij Houtwijk zo vriendelijk dat iedereen er zich welkom kan voelen. Tijdens onze
najaarsledenvergadering 2016
kwam deze vraagstelling aan de
orde. Op basis daarvan ging een
speciale werkgroep van Wijkberaad Houtwijk aan de slag.
“Bewoners willen graag een goede
relatie met hun buren hebben. Men
voelt zich daardoor thuis in de wijk.
Met die insteek is de werkgroep
gaan nadenken over wat we - onder
het motto ‘Welkom in de wijk.
Samen doen maakt het verschil.’ nog meer zouden kunnen doen om
het elkaar naar de zin te maken”’,
zegt projectleider Gesina Versteeg.
“Daarbij hebben wij een goede
dagbesteding met leuke contacten
als uitgangspunt genomen. Je hoeft
niet ver weg te gaan, om het ‘geluk’
te vinden. Er zijn namelijk tal van
organisaties hier in de regio die
mensen met elkaar verenigen door,
bijvoorbeeld, hobby’s. Ons doel was
en blijft om diegenen die dat willen
in contact te brengen met die
verenigingen. Alle puzzelstukjes
vielen op hun plaats toen wij kennis
maakten met de Stichting ‘Ons’, bestaande uit een uitgebreid netwerk
van vrijwilligers, professionals en
ondernemers, die het welzijn van
bewoners centraal stellen.”

Avontuurlijke reis
“Dankzij ‘Ons’, kwamen we in contact met het sport- en evenementencentrum De Uithof, dat ons zijn
Amerikaanse schoolbus gratis ter
beschikking stelde. Met een bus ga
je op reis, dus verzonnen we ‘onze
avontuurlijke reis door Houtwijk’.
Gedurende vijf weken was de bus
in de wijk te vinden, meestal bij het
wijkcentrum Bokkefort, maar ook in
Houtwijk-Oost .Tussen de bedrijven
door hebben onze vrijwilligers tal
van wijkgenoten geënquêteerd. Het
resultaat van de enquete was

positief te noemen.” Meer informatie
zie www.wijkberaadhoutwijk.nl

Wij zullen doorgaan…
”Is ons project hiermee nu ten
einde? Nee, het welzijn van onze
bewoners moeten we blijven
bevorderen,” benadrukt voorzitter
Ramon Meesters. ”Voor het jaar
2018 gaan we zeker weer iets
organiseren rondom het geluk in uw
straat. Mochten wijkgenoten in dit
verband suggesties hebben, laat
dat ons dan per e-mail weten:
info@wijkberaadhoutwijk.nl.”

Houtwijk actueel

Toekomst winkelcentrum
We maken ons - terecht - zorgen
over ons Winkelcentrum Houtwijk.
In dit verband heeft het stadsdeelkantoor Loosduinen op woensdag
20 september 2017 een speciale op de toekomst gerichte – bijeenkomst georganiseerd. Met tal van
direct-betrokkenen werden de
wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden geïnventariseerd en
besproken. Uiteraard zal hierover
verslag worden gedaan in de
regionale media, in onze digitale
nieuwsbrief van eind september en
tijdens onze Algemene Najaarsledenvergadering (zie artikel op
pagina hiernaast.

Leefomgeving de parkeerproblematiek in de Achitectenbuurt besproken. In de regionale media en
in onze digitale nieuwsbrief zal
daarvan verslag worden gedaan.
Ook zal dit een agendapunt zijn
voor onze Algemene Najaarsledenvergadering (zie pagina 4).

Dossier

Parkeerproblematiek
Houtwijk/Leyenburg
Op donderdag 14 september 2017
werd tijdens een openbaar debat in
de gemeenteraadscommissie
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Op de ‘homepage’ van onze site
www.wijkberaadhoutwijk.nl is een
dossier te vinden met de brief van
Partij De Mos aan de gemeenteraad met vragen over dit thema,
met de schriftelijke beantwoording
daarvan door het college van B&W
en met een brief van de Gemeente
Den Haag over de laatste stand.

Noodzaak aanpak openbare ruimte

Houtwijk is aan het zinken…
Op donderdag 6 juli 2017 kwamen in de Haagse gemeenteraad de algemene beschouwingen op de
voorjaarsnota aan de orde. Enkele Loosduinse wijkraden, waaronder Wijkberaad Houtwijk, maakten
gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Ziehier de bijdrage van onze voorzitter Ramon Meesters.
Dankbaar ben ik als een drenkeling die een reddingsboei krijgt toegeworpen met de mogelijkheid om - als
voorzitter van Wijkberaad Houtwijk - de gemeenteraad
toe te spreken. Ik heb uw hulp nodig, want mijn wijk is
aan het zinken. Wij hadden u vorig jaar al een SOS gezonden, ook op de dag van de bespreking van de voorjaarsnota. De piepjes ‘drie kort, drie lang, drie kort’ werden toen zeker door u herkend, maar Kraayenstein was
ook aan het zinken, en er moest gekozen worden. Het
werd Kraayenstein.
Ik kruip even aan boord van uw reddingsboot om u op
het hart drukken om vooral ook de belangen van Houtwijk, de grootste wijk van stadsdeel Loosduinen en een
van de grootste wijken in Den Haag met circa 15.000
inwoners, de hoogste prioriteit te geven door héél veel
geld te investeren in Houtwijk. Om de openbare ruimte
in de wijk grondig aan te pakken. Want dat is écht nodig. Vroeger was Houtwijk een luxe cruiseschip voor
modale inkomens. Nu, vele jaren van te weinig structureel onderhoud zijn er gaten in de romp gevallen. In de
machinekamer van Stadsdeelkantoor Loosduinen probeert men het binnendringend water met alle macht uit
de boot te pompen, maar die is ontworpen om te varen,
niet om te pompen.
Wat is namelijk het geval: Houtwijk is een jaren '80
wijk waarin destijds snel- en hooggroeiende bomen
werden geplaatst om de wijk in korte tijd een volwassen uitstraling te geven. De bomen zijn in veel gevallen
te hoog geworden. Ze nemen het uitzicht weg van flatbewoners, die daardoor ook nog eens de hele dag in
het donker zitten. De wortels van de bomen zorgen
voor opdruk van het wegdek, terwijl elders verzakkingen plaatsvinden, omdat boomstronken niet werden
verwijderd, maar ondergronds werden afgezaagd. Er
zijn al mensen gestruikeld. Wijkberaad Houtwijk ontvangt daar e-mails over. Het is echt wachten op de
eerste botbreuken. Buurtbewoners pompen hart mee
met de bemanning van Stadsdeelkantoor Loosduinen door het adopteren van stukjes plantsoen. Maar
het is bij lange na niet voldoende
om de gaten te dichten.

Het achterstallig onderhoud is te groot. Onderschriften van straatnaamborden in de Mensenrechtenbuurt
zijn niet goed leesbaar. Die bordjes wil de gemeente
echter niet vervangen, want de straatnaam zelf is wél
voldoende leesbaar. Het is blijkbaar officieel gemeentelijk beleid dat ‘armoedigheid’ geen reden is om iets te
ondernemen. Schande, notabene in de stad van Vrede
en Recht, een slogan die te pas en te onpas wordt gebruikt om internationale organisaties naar Den Haag te
lokken is op het straatnaambordje van Salvador Allende niet meer te lezen wie hij was. Zijn we echt zo arm
dat we bordjes niet kunnen vervangen, of zijn we moreel failliet? Als makelaar merk ik dat Houtwijk erg in
trek is bij expats, door de ligging tussen the International School The Hague en het centrum. Die mensen
gaan de hele wereld over en moeten toch positief
blijven praten over Den Haag? Houtwijk, een onderkend paradepaardje voor de residentie, is op dit moment een visitekaartje van gekreukeld karton. Het is te
laat om te gaan sparen voor achterstallig onderhoud.
Het geld moet NU worden vrijgemaakt ten koste van
andere ambities.
Kosten: €15 miljoen. Als ik hier rond kijk, zie ik vele
bekende gezichten van raadsleden die vaak te vinden
zijn in Houtwijk. U weet ook wat er speelt. Houtwijk
moet gewoon de hoogste prioriteit krijgen. Ik wil dat we
binnenkort vol trots de vlag weer kunnen hijsen op een
echt schip, niet op een
modderschuit. En dan
spring ik nu weer overboord en zwem terug
naar mijn eigen boot
de ’Royal Houtwijk’ om
mijn wijkgenoten
een hart onder
de riem te
steken.

Voorzitter Ramon Meesters
luidt op een bijzondere wijze
de noodklok voor Houtwijk
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Help mee om Houtwijk leefbaar te houden

‘Laten wij de ORACs koesteren…’

D
De foto-inzetjes laten zien dat er nog steeds Hagenaars zijn
die zich niet aan de ORACs-spelregels willen houden...

De afgelopen jaren heeft de
gemeente Den Haag veel
geïnvesteerd in het aanleggen
van ruim zesduizend ORACs,
ondergrondse containers voor
restafval. Doelstelling: een
schoon, veilig en leefbaar Den
Haag. Ook in Houtwijk zijn ze dit
jaar op tal van plekken geplaatst.
Alle Houtwijkers kunnen daar nu
dagelijks, zeven dagen in de
week, hun restafval kwijt. Nu
maar met spanning afwachten of
iedereen zich aan de spelregels
gaat houden.

Spelregels
1. Gebruik de container alleen
tussen 07.00 en 22.00 uur.
2. Gebruik kleine zakken, maak de
zak goed dicht.
3. Doe de zak in de container
4. Sluit altijd zachtjes het deksel
5. Plaats geen huisvuil of grofvuil
naast de container.
6.Meld volle of verstopte containers
via www.denhaag.nl/afval of bel
telefoonnummer 14070.

Controle
Meewerken aan een schonere
woonomgeving blijkt echter niet
voor alle wijkgenoten een logische
zaak, zoals blijkt uit de foto‘s hierboven. Met als gevolg een hoop
onnodige ergernis. Gemeentelijke
handhavers moeten gaan controleren op het juiste gebruik van de
ORACs. Diegenen die toch huisvuil
of grofvuil op straat of naast de
container zetten, riskeren een forse
boete. Belangrijk om te weten is
ook dat er buurten zijn waar containers worden geadopteerd door
bewoners die onder het motto
‘Geen woorden, maar daden’ hun
steentje gaan bijdragen aan een
schone en prettige buurt.

Politiek
Enkele politieke partijen in Den
Haag willen dat het probleem
‘Bijplaatsingen’ harder wordt
aangepakt. Op sommige plekken in
de stad wordt bijna dagelijks afval
bijgeplaatst. Dat levert uiteraard
overlast op en het is gewoon zonde,
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want de containers zijn er niet voor
niets. Zonder bijplaatsingen worden
de afvalcontainers pas echt een
succes. Willen wij dat in Houtwijk
ook bereiken, dan kunnen wij het
beste de ORACs in onze wijk gaan
koesteren om op die manier Houtwijk leefbaar te houden. Zie ook:
website www.denhaag.n/afval.
Cees Willemse

Jongeren Bokkefort

Mounir el Omari / Andreas Dijk

Jeugd aan de schoonmaak...
De vakantie voorbij, de handen
kunnen weer uit de mouwen. Dat
geldt voor de jeugd niet alleen op
school, maar ook in en rond het
wijkcentrum Bokkefort.
Ook jongeren voelen zich verantwoordelijk voor een leefbare omgeving. En zeker als daar iets tegenover staat zijn ze graag bereid om
aan de slag te gaan. Werken voor
‘crownies‘ is de komende tijd het
motto. Wat dacht u van het geregeld schoonmaken van het Bokkefortpark? Gestimuleerd door de
jeugdwerkers zijn de jongeren aan
het nadenken wat zij verder nog
kunnen betekenen voor de wijk. De
crownies die ze verdienen kunnen
ze inzetten voor, bijvoorbeeld, een
uur scheuren op de kartbaan, een
kaartje voor een favoriete film of
een kaartje voor een pretpark. Dit is
een actie voor jeugd en jongeren
tussen de 8 en 23 jaar.

Meedoen?
Wil je meedoen, neem dan contact
op met Esther Kornaat, Mounir El
Omari of Shailesh Ramnath.

Digitale maandnieuwsbrief

Hun e-mailadressen:
E.Kornaat@voorwelzijn.nl.
M.elOmari@voorwelzijn.nl
S.Ramnath@voorwelzijn.nl.

Cees Willemse

Maak kennis met onze digitale nieuwsbrief…
ben geconstateerd dat de functie
van onze website steeds belangrijker is geworden. Ruim 700 wijkgenoten zijn hierop al aangesloten.

Van ons (papieren) Houtwijkblad,
dat al zesendertig jaar een keer
per kwartaal huis-aan-huis wordt
verspreid, mag worden verondersteld dat Houtwijkers daarmee
enigermate bekend zijn. Echter,
dat kan niet worden gezegd van
onze digitale maandnieuwsbrief.

Het Houtwijkblad, officiële uitgave
van de vereniging Wijkberaad
Houtwijk, speelt een centrale rol in
de communicatie met onze wijkgenoten en dat zal voorlopig zeker
het geval blijven. Echter, de digitale
revolutie is ook aan ons niet onopgemerkt voorbij gegaan en we heb-
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Digitale berichtgeving
Het bestuur van Wijkberaad Houtwijk wil - ook in het kader van
actuelere berichtgeving en mogelijke kostenbesparingen - het accent
meer gaan leggen op digitale
berichtgeving. Onder meer met de
beknopte digitale nieuwsbrief die
sinds begin van dit jaar in principe
maandelijks uitkomt. Verzending
vindt plaats naar die wijkgenoten
waarvan de e-mailadressen in ons
adressenbestand bekend zijn. De
papieren versie blijft nog steeds vier
keer per jaar verschijnen.
Aanmelden
Een overzicht onze digitale nieuwsbrieven is te vinden op onze site:
www.wijkberaadhoutwijk.nl

Wijkpreventie Houtwijk

WhatsAppgroepen in Houtwijk
In het Houtwijkblad van maart 2017
werd gemeld dat ook in onze wijk
de WhatsAppgroepen Buurtpreventie in opmars zijn. Wijkagent Patrick
de Brabander onderhoudt de contacten met de beheerders en doet
dat ook met steeds meer bewoners. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de social media
(Facebook en Nextdoor), maar ook
van een maandelijks Whats-App-

Appel, waarbij de beheerders en de
wijkagenten steeds de belangrijkste
veiligheidsthema’s in Loosduinen
bespreken. Daarbij wil de politie
Loosduinen dat ook zoveel mogelijk
bewoners worden gehoord. Dus
ook de lezers van het Houtwijkblad
kunnen hieraan een bijdrage leveren door hun antwoorden op de
vragen hiernaast te e-mailen naar:
patrick.de.brabander@politie.

Vragen
1. Welke top drie van criminaliteit
ervaart u in uw woonomgeving als
het meest aanwezig en moet
volgens u worden aangepakt?
2. Op welke locatie in uw wijk concentreert zich deze criminaliteit?
3. Op of tussen welke tijdstippen
gedurende de week/het etmaal
vindt volgens u de bij vraag 1
benoemde criminaliteit plaats?

Wijkagenten/Politie Loosduinen

Succesvol jongerenproject in Houtwijk
In het jongerenproject ‘Twaalf
min of meer’ werken politie, jongerenwerkers, basisscholen
Houtwijk, buurthuis van de toekomst sv Houtwijk en Centrum
Jeugd en Gezin al jaren samen
om de jeugdoverlast in Houtwijk
terug te dringen.

En met succes, zowel objectief als
subjectief is de jeugdoverlast in
Houtwijk de laatste jaren fors afgenomen, melden onze wijkagenten
Martin Taal en Ruben van den
Driest. Meer info hierover, zie:
www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl.
Als beloning voor het positieve
gedrag van de Houtwijkse jeugd,
waarin ook het Buurtpreventieteam
van Houtwijk fors heeft geïnvesteerd, vond op zondag 2 juli 2017 op initiatief van de wijkagenten een sportief evenement plaats. Dit
gebeurde op het terrein van sv
Houtwijk en werd door de jeugd
omgedoopt tot de ‘Houtwijk Cup’.
Een uitstekende organisatie door

jeugd, jeugdwerkers en vrijwilligers
resulteerde in een prachtige dag
voor jong en oud.
Veel voetbaltalent
Als grote verrassing werd het evenement geopend door de van tv
bekende balvirtuoos Soufiane Touzani die in een openingsspel de
aanwezige wijkagenten voetballes
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gaf. Daarna kwam de jeugd van
Houtwijk aan bod in allerlei spelsituaties om de strijd met hem aan
te gaan. Hierbij bleek dat onder de
aanwezige jeugd, waarbij de dames
zeker niet vergeten mogen worden,
ontzettend veel voetbaltalent
aanwezig was. Zie de terugblik op
www.facebook.com/svhoutwijk of
facebook.com/Houtwijkinfo.

Koffiehuis Bram (27)

Dries Weber

Bram stond met zijn handen in zijn
zij, keek tevreden rond en vond dat
zijn zaak er fris en proper uitzag. De
zomer trok in de richting van de
evenaar om zich in het zuidelijk
halfrond te vestigen.
Het menu zou over niet al te lange
termijn een wijziging behoeven waarbij
de erwtensoep en de warme bal gehakt
de topics zouden worden. De vaste
jongens waren weer terug of niet weg
geweest. Zelf was-ie er ook twee weken
tussenuit gegaan en had de tent gewoon dichtgegooid. Niet alle klanten
waren het daarmee eens geweest maar
hij vond dat-ie zelf ook recht had op een
poosje rust en een beetje aan zijn
relatie kon werken. Zijn vrouw had het
gewaardeerd al waren ze niet verder
gekomen dan een bungalowpark in
Drenthe.
Ze waren heel ontspannen bezig geweest. Ze hadden samen zelfs naar het
damesvoetbal gekeken. Bram herkende
zijn Anneke niet, want als ze ergens
allergisch voor was dan was het wel
voor voetbal. Ze hadden in de kantine
zelfs naar de finale gekeken en Bram
had Anneke voor het eerst overjolig en
wat aangeschoten meegemaakt.
Hij glimlachte toen hij dacht aan de
hunebedden. Hij was op een van die
keien geklommen en ze had hem bijna

panisch gesmeekt om er af te komen.
Hij had zich er af laten glijden en ze
lagen in elkaars armen, totdat ze
schaterend uitriep dat ze zoveel van
hem hield. Kon het romantischer...
Lange Jan kwam binnen en aan zijn
gezicht was te zien dat-ie op een rotopmerking zat te broeien en die dan
kwam ook: “Je had geen dag langer
weg moeten blijven of ik was vreemd
gegaan. Ik heb twee weken bij mijn
dochter koffie gedronken. Maar haar
man was ook thuis. Die had last van zijn
periodieke onwil om een positieve

‘Recht op een poosje rust
en een beetje werken
aan zijn relatie...’
bijdrage te leveren aan het arbeidsproces. Hij zit dan thuis te saggerijnen
en zou ik hem dan wel eens gedeeltelijk
willen demonteren.
Gelukkig heb ik een lieve kleinzoon
die het sfeertje goed aanvoelde en met
mij dan een spelletje wilde doen of me
vroeg om mee te gaan naar de speeltuin hier in de buurt. En laat daar nu net
de koffietent van een van jouw concurrenten liggen. Op z’n bakkie was niks
aan te merken, maar de jongens die
daar zaten, neen. Die hadden weer net

Puzzelen voor jong en oud

iets dat bij mij niet aansloeg. Maar echt,
was je langer weg gebleven dan had ik
het daar geprobeerd.” Gerrit had
aandachtig zitten luisteren en mompelde: ”Een gemiste kans, Bram.” Hij
keek naar Lange Jan en smeigelde een
beetje. Die had ook een vage trek om
zijn lippen die op een glimlach leek.
Scheveningse Arie had de scene
beluisterd en wilde ook een duit in het
zakje doen: “Ik was in Kos toen daar die
aardbeving was. Dat was wel effe
schrikken.” Gerrit stak zijn nek wat naar
voren en Bram wist dat er weer wat zou
komen. “Zeg Arie, is het echt zo dat
zo’n aardschok in je bovenkamer de
zaak weer op een rijtje legt? Dat je weer
normaal gaat doen. Ik heb dat een keer
in een wetenschappelijk blad gelezen.
Want als dat waar is, moet dat een
mooie therapie voor jou zijn, Jan.”
Hier voelde Bram dat het jennen te
ver ging: “Jongens kappen, lul dan
maar een poosje over voetbal of zoiets.
Mochten jullie thuis naar het vrouwenvoetbal kijken ?” De volgende stilte was
het bewijs dat Bram scoorde. Arie zat er
wat verlegen bij: ”Bram geef een rondje
van mij. Ik ben door die aardbeving
vroeger naar huis gegaan en heb dus
een paar eurootjes overgehouden, dan
kan er wel een rondje af.” Het bleef stil,
maar het had nu een mildere echo.

Femke Beeloo-Planken

Houtwijk Woordzoekpuzzel
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Lezerspost

e-mail: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl

Interessante post op Nextdoor.nl

Aanpak ergernissen

De buurtapp Nextdoor.nl wint ook in Houtwijk aan populariteit. Er
kan gemakkelijk en snel online contact worden gemaakt met de buren. Met berichten die zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: Algemeen, Buurtpreventie en veiligheid, Gevonden en verloren, Gratis delen en lenen, Handige documenten, Tips en aanbevelingen en Vraag en aanbod. Hieronder een kleine impressie.

Inwoners van Loosduinen/Houtwijk ergeren zich aan zaken als
parkeerproblemen, hondenpoepoverlast en rommel op straat. De
gemeente heeft een aanpak ontwikkeld om deze problemen tegen
te gaan. De handhavers in uw
stadsdeel houden zich er dagelijks mee bezig. Help hen daarom
bij het veilig en leefbaar houden
van uw buurt.

Tips/aanbevelingen
Ergernissen honden- én kattenpoep
“Ondanks het initiatief van ons stadsdeelkantoor Loosduinen om de
grasstroken rond de van Marrewijklaan te vrijwaren van hondenpoep zijn
er nog teveel hondeneigenaren die daar letterlijk schijt aan hebben.
Stankoverlast, vooral tijdens warme dagen, en het schoon moeten maken
van handen en schoenen van spelende kinderen waar wij als bewoners
van de laan dagelijks mee te maken hebben.” (Don en Marijke Bouma)
“En dan wordt er nog niet eens gesproken over katten die in onze tuin
komen schijten. Kattenhouders graag het verzoek om hun lieverds in
eigen huis of tuin hun behoefte te laten doen. Vrijwel dagelijks moet ik
deze viezigheid uit mijn tuinaarde vissen.” (Guido Jacobs).
“Waar ligt het niet? In ieder geval wel voor mijn deur, op de hoek van de
Hildo Kroplaanlaan/Toon Dupuisstraat . Soms kleine, soms grote drollen,
dus van meerdere honden. Bizar dat men in de eigen woonomgeving zo
makkelijk is. We weten toch allemaal hoe het is als er poep onder je
schoen zit, of erger nog het huis in is gelopen....(Wil Wijk)

Wat betreft de ergernissen ten aanzien van hondenpoep, zoals onder
meer hiernaast beschreven, geldt dat
in Den Haag de eigenaars poep
moeten opruimen en dat zij een opruimmiddel bij zich moeten dragen.
Meld hondenpoep op straat of als
een hondenbezitter het niet opruimt
via de het formulier ‘Hondenpoep
melden’. De gemeente kiest door
deze meldingen de gebieden waar
handhavers controleren en waar de
acties met bewoners zijn.

Kanttekening: op de gemeentelijke website staat informatie over dit thema
- ook kunnen klachten worden doorgegeven via het formulier over
Hondenpoep melden (www.denhaag.nl). Zie artikel hiernaast.

Weekoverzicht politie Loosduinen
Politie Loosduinen laat in videofilmpje highlights (eigenlijk dieptepunten)
zien van waarmee zij in de afgelopen week werd geconfronteerd. Zie:
https://twitter.com/ PolLoosduinen/ status/903130638211063810/video/1
(Andreas Dijk)

Ondergrondse containers
Het zou toch heel fijn zijn als de ondergrondse containers alleen overdag
en in de avond tot 22.00 uur worden gebruikt. Ik heb mijn buren die het
liefst 's nachts tussen 23.30 en 00.30 uur hun vuilniszakken weggooien
vlakbij mijn slaapkamer raam hierop aangesproken maar ze doen het gewoon weer. We kunnen toch gewoon rekening houden met elkaar? (MK)

Telefoon in container
“Mijn buuffie heeft waarschijnlijk haar telefoon in de container gegooid
tijdens het weggooien van de vuilniszak. Weet iemand wanneer deze
geleegd worden? En of er een nummer of iets is waar zij naar kan bellen
om dit door te geven? Tips zijn welkom.” (Diana Remijnse)
Situatie: wijkgenoten gaven inderdaad tips, waaruit blijkt dat Nextdoor.nl
in dit soort situaties uitermate nuttig kan zijn. Belangrijk daarbij is wel dat
er ook wordt gemeld of het probleem inmiddels is opgelost. In dit geval
bleek het toestel namelijk geheel ergens anders te liggen....

13

Handhavers operationeel
Handhavers werken samen met vele
anderen. Naast de handhavers zijn
veel vrijwilligers actief om Loosduinen/ Houtwijk veilig en leefbaar te
houden. Zoals het Buurtinterventieteam (BIT), het Buurtpreventie-team
(BPT) en de WhatsAppgroepen
Buurtpreventie. Zij werken samen in
en vanuit het politiebureau. Meer info:
www.alerteburen.nl.

Blijf melden
U kunt de handhavers in uw stadsdeel ook bij hun werk helpen door de
overlast te blijven melden. Doe dit
via www.denhaag.nl/meldingen.

Samen houden wij onze wijk leefbaar…
Doet u ook mee?
Bestuursleden
Wilt u meedoen als bestuurslid?
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart toedragen en die wat tijd kunnen vrijmaken - kunnen zich als
bestuurslid aanmelden. Onder meer om samen
allerlei wijkgerelateerde problemen op te lossen.

Vrijwilligers
Wilt u meedoen als vrijwilliger?
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart toedragen,
maar geen bestuursfuncties ambiëren, kunnen zich
als vrijwilliger aanmelden. Bijvoorbeeld, als wijkpreventer in het Houtwijk-preventieteam.

Of anders…
Wilt u op een andere wijze meedoen?
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart toedragen,
maar die dat liever op geheel eigen wijze willen doen,
kunnen hun wijkideeën kenbaar maken aan het
bestuur. Ook zij zijn van harte welkom!

Communicatie
Onze doelstellingen: Het bevorderen
van het woon- en leefmilieu in Houtwijk
en het behartigen van de belangen
van de bewoners.

Volg ons via Facebook, via onze eigen website en via Twitter.
©ceeswillemse/wijkberaadhoutwijk

Meer informatie: www.wijkberaadhoutwijk.nl
e-mail: info@wijkberaadhoutwijk.nl

Wijktuin Houtwijk

Riet van der Laan, secretaris

En dan is het al weer herfst...

We hebben de afgelopen (zomer)maanden tal van heugelijke gebeurtenissen gehad. Er waren ‘open dagen’ in
juni en september en er werden twee stadsspelden
uitgereikt door stadsdeeldirecteur Harm Benthem. Dit
was een grote verrassing voor de twee vrijwilligers (1).
De ‘open dagen’ waren vooral bedoeld om de (vele)
nieuwe huurders met elkaar kennis te laten maken. Zij
kregen veel tips, er werden plantjes en zaden uitgedeeld en er werden ideeën uitgewisseld. In september
deed de wijktuin ook mee aan de ‘burendag’. Er zijn
inmiddels diverse nieuwe planten en struiken, zoals
pioenroos en esdoorn (2), gepoot. Het onderhoud van
de heggen vergt veel tijd, het snoeien en vooral het
afvoeren van afval (3). Een uitkomst is de onkruidverwijderaar op gas (4). De buitenkanten van de
wijktuin en hobbytuintjes zien er altijd netjes uit..

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

Ed Vols

Tal van financiële bijdragen...

De afgelopen maanden was er weer voldoende leven
in de brouwerij op De Nijkamphoeve. Onze aanvraag
voor de Lenteprijs van AD en Fonds 1818 werd
beloond met een mooie cheque van 1.000 euro. Voor
activiteiten, zoals de ‘Open dag’ en pannenkoeken
bakken op de Ouderendag op 6 oktober 2017. Het
Hofstadlyceum verblijdde ons met een bedrag van
4.000 euro bijeengebracht door leerlingen tijdens een
sponsorloop. Lidl Houtwijk liet zich ook niet onbetuigd
en gaf ons € 1.000 voor de activiteiten die wij door het
jaar heen organiseren. Tot 1 november is ons theehuis nog geopend. Op woensdag-, vrijdag-, zaterdagen zondagmiddag bent u welkom voor een kopje
koffie met zelfgebakken taart. Wilt u financieel bijdragen aan ons voortbestaan, meld u dan aan als
donateur! - www.nijkamphoeve.nl

Sporten bij sv Houtwijk

Ed Jacobs

Nieuwe uitdagingen

In de inmiddels 88-jarige geschiedenis van sv Houtwijk
heeft de vereniging best wel wat teleurstellingen moeten verwerken. De degradatie afgelopen seizoen was
dan ook de eerste in de geschiedenis van de club.
Geen reden om bij de pakken neer te zitten, maar een
uitdaging voor het ‘vlaggenschip’ om zich weer terug te
vechten naar de 3e klasse. Dat gaat dit jaar gebeuren
in een leu-ke competitie met veel derby’s. De wedstrijden tegen DUNO en Loosduinen staan altijd borg voor
veel strijd, veel publiek en natuurlijk veel gezelligheid
bij de 3e helft. Ook het nieuw zondag standaardelftal
gaat leuke wedstrijden spelen tegen oude bekenden,
zoals Erasmus en sv Madestein. Het Walking Footbal
bij sv Houtwijk kan een impuls krijgen door een initiatief
van oud RAVA-lid Theo Hazebroek. Hij is bezig met de
organisatie van een bijeenkomst van oud RAVA-leden
(55+). Meer informatie: tfam.hazebroek@ziggo.nl.
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Red onze watervogels...

Rina Brunt

Zoektocht naar creatieve oplossingen...
Wijkgenote Rina Brunt las op
onze website dat de watervogels
in Houtwijk door het vele brood
dat dagelijks wordt weggegooid,
moddervet worden.
Dit probleem speelt in tal van grote
grote steden, vandaar dat zij zich
als vrijwilligster bij Wijkberaad Houtwijk heeft aangemeld om te inven-

tariseren wat de mogelijke oplossingen voor Houtwijk zijn. Zij heeft inmiddels al diverse contacten gelegd, onder meer met een Rotterdamse organisatie, Broodbak.nl, die
het tegengaan van voedselverspilling als doelstelling heeft. Aan de
voortgang zullen wij regelmatig
aandacht besteden in de volgende
uitgaven van het Houtwijkblad.

Beste mensenbewoners van Houtwijk......
Robbie is mijn naam. Mijn leefgebied is Houtwijk, het groenste deel van
Den Haag, waar ik steeds met veel
plezier aan de rand van het water leef.
Ik ben een bruine rat. De zwarte rat is
een soortgenoot. Oorspronkelijk was hij
de overbrenger van de pest en daarom
hebben veel mensen een hekel aan
hem. Ik ben ook geen genode gast,
maar ik wil toch even melden dat wij
bruine ratten voor de uitroeiing van de
pest hebben gezorgd. Zet ons samen
en ik dood mijn zwarte soortgenoot
en vreet hem op. Dit feit heeft ervoor
gezorgd dat uiteindelijk de mens de
pest van het lijstje gevaarlijke ziektes
kon schrappen.
Ik heb grote oren, een stompe
neus en kan wel 30 centimeter lang
worden. Mijn staart is altijd korter dan
mijn lichaam en ik heb veel kracht in
dat deel van mijn lijf. Mijn gewicht
komt meestal niet boven de 600
gram, al heb ik gehoord dat er ooit
een zwaargewicht van 794 gram is
waargenomen.
Mijn vrouw is een stuk kleiner,
maar dat heeft geen invloed op haar
vruchtbaarheid. Integendeel. Ze kan
zich het hele jaar door voortplanten.
Daar maak ik gebruik van. Dat
begrijpt u. Ze draagt drie weken en
kan dan wel tot maximaal twintig jongen
werpen. Gemiddeld werpt ze er zeven,
maar ook dat is al een groot gezin. U
begrijpt dat namen geven mij de nodige
kopzorgen geeft. Die taak heb ik na
vele gezinsuitbreidingen dan ook
afgeschoven. Vruchtbaar is ook echt
vruchtbaar, want zelfs tijdens de
zoogperiode kan ze zwanger raken.
Nu woon ik niet met één vrouw, maar ik
heb er meerdere. Ook wonen er in mijn
familie nog een paar mannetjes, maar
die tellen niet mee. Ze zijn alleen goed
om te paren en dan alleen als ik toestemming geef. Een beetje hulp van

andere mannen is best handig, anders
blijf ik maar rekenen wie wel en niet
zwanger is of mag worden, te oud is,
enzovoort.
Op de basisschool die aan de overkant van de sloot staat, zou het een
leuke rekensom zijn. Robbie de rat leeft
met zes vrouwen en drie mannen in een
hol. Iedere vrouw werpt zeven ratten
per keer. Drie daarvan zijn vrouw en
geslachtsrijp na zes weken. Hoeveel
ratten wonen er na een jaar bij jullie

aan de overkant als de bewoners de
beesten ook nog eens dagelijks van
brood en voedselresten voorzien? Dat
laatste is belangrijk, want zonder toevoer van de broodnodige energie geen
fut om te paren. Zo simpel is dat.
Het gekrioel van al dat grut is best
gezellig hoor, maar soms ben ik ze zat
en dan verdwijn ik in het water. Dan wil
ik een goede maaltijd en die is er nog
steeds te vinden in Houtwijk. Wist u
trouwens dat we cultuurvolgers genoemd worden? Dat betekent niets
anders dan dat wij de menselijke beschaving volgen. Waar de mens is, is
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de rat, de marterachtige, de huismuis.
We trekken gezellig met jullie op, om zo
te zeggen. Dat wij zo talrijk zijn is wel
deels jullie eigen schuld.
Kelders, kruipruimtes, vuilnisbelten,
sloten en dijken zouden dun bevolkt zijn
als we geen voedsel meer zouden
vinden. Jullie haten ons, maar doen er
alles aan om onze soort in stand te
houden. Een haat-liefde verhouding
dus. Mijn voorgangers zijn vanuit China
met schepen deze kant op gekomen.
Uiteindelijk wonen we nu bijna
overal op aarde. Alleen de polen zijn
ons te koud. De kans is echter groot
dat we ons ook daar kunnen vestigen nu de poolkappen smelten.
Maar dat zal ik wel niet meer meemaken. Tenslotte leeft de rat gemiddeld drie jaar en ik ben de twee
al ruim gepasseerd.
Voor mijn nageslacht biedt het
echter uitzicht op een andere
woonplek als Houtwijk rattenvrij
wordt. Ik hoor namelijk geruchten
over een ophanden zijnde uitroeiing.
Voornamelijk in de vorm van minder
afval op straat. Zover is het echter
nog niet, dus ik leef nog gezellig met
mijn harem aan de waterkant in
Houtwijk. Iedere dag weer ben ik
dankbaar voor het voedsel dat me
geschonken wordt.
Nog een laatste opmerking. De
ziekte van Weil kan ik via het water
waar ik in zwem wel overbrengen. Er
zijn zelfs mensen die beweren dat ik
nog steeds voor de pest kan zorgen,
ook al ben ik bruin. Verder zijn er nog
een paar akelige ziektes, maar deze
twee zijn al vervelend genoeg. Het is
maar dat u het weet.
Met vriendelijke groet,
Robbie

Speciaal voor Houtwijk-jongeren

Femke Beeloo-Planken

‘Supporter van schoon’ in het zonnetje!
De kinderen die regelmatig in wijkpark Bokkefort spelen weten het al een
beetje. Zwerfafval ruim je op! Ook vrijdag 15 september 2017, op ‘keep it
clean day’ waren er weer veel enthousiastelingen die hielpen met de
aanpak van al het zwerfafval .
Het zou zo fijn zijn als de volwassen inwoners van Houtwijk dit ook meer zouden doen. Maar dat terzijde! Op deze plaats wil ik even een jonge wijkbewoner
in het zonnetje zetten. Bij elke schoonmaakactie is hij aanwezig en in zijn vrije
tijd haalt hij met zijn supersterke magneet ontzettend veel troep uit de sloten
van ons wijkpark. Deze jonge magneetvisser heet Brad Torenstra en hij heeft
inmiddels ook al een aantal keren onze politie aan het werk gezet! Zo heeft hij
al een keer een bijna nieuwe fiets gevonden in het water en zelfs een scooter!
Uiteraard is de politie er erg blij mee, dat Brad op deze manier een hoop
diefstallen weet op te lossen. Goed gedaan Brad!

Allerlei initiatieven kinderraad
Binnenkort komt de kinderraad van Houtwijk, onder leiding van Shailesh
Ramnath (VÓÓR Welzijn), weer bij elkaar, deze keer om samen met de
wijkagenten een wijkschouw te lopen. Wat gaat er goed, wat zou er,
volgens de kinderen, beter kunnen.
Ze hebben zich dit jaar al hard gemaakt voor een rookvrije speeltuin in wijkpark
Bokkefort. Daarvoor hebben ze een grote groep ouders en verzorgers in de
speeltuin gevraagd wat zij daarvan vonden en eigenlijk waren alle aanwezigen,
ook de ‘rokers’, het daarmee eens! Wat een ontzettend goed initiatief! Daarnaast hopen ze het voor elkaar te krijgen dat er bij de speeltuin een watertap
komt van Dunea, zodat de kinderen altijd even wat kunnen drinken tijdens het
spelen. Allemaal stuk voor stuk goede initiatieven van de kinderraad. In de
volgende uitgaven van het Houtwijkblad zullen wij hieraan regelmatig aandacht
blijven besteden.

De zeven in Houtwijk (4)
“We moeten erdoor!”, zei Kaylee dapper. De agenten begonnen te lachen:
“Heb je niet geluisterd meisje! Die man is gevaarlijk! Niemand kan hem aan!”
De kinderen stapten weg van de agenten. “Als we onze krachten laten zien,
dan zijn we de pineut, dan zullen we nooit meer een normaal leven kunnen
leiden!”, zei Kaj bezorgd. Roos knikte: “Maar we kunnen die kinderen toch
niet aan hun lot overlaten?! We moeten iets doen!” Floortje pakte haar mobiele telefoon: “Niet netjes, maar ik ga het doen!” En ze toetste 112 in. “Alarmcentrale, met wie spreek ik en welke hulp heeft u nodig?”, klonk het aan de
andere kant van de lijn. “Ik word vastgehouden in Houtwijk door een soort
tovenaar en hij heeft een hele grote bom bij zich!” Daarna hing ze snel op!
“Nu, verstop je in de bosjes, waarschijnlijk gaan ze de afzetting uitbreiden!
Daarna kunnen wij vrij ongezien richting Mordival!” De kinderen kropen in de
dichte bosjes en bleven doodstil zitten. Al snel gebeurde wat Floortje had
gehoopt. “Hij heeft een bom!”, hoorden ze de ene agent tegen de andere
zeggen, “Evacueren!” Daarna ging het snel. De mensen die in de huizen
woonden vlakbij het park werden allemaal meegenomen, de basisschool werd ontruimd en de politie trok zich
verder terug uit het park. Toen er echt niemand meer te zien was, liepen de kinderen samen naar het skatepark.
Mordival stond met zijn rug naar hen toe, een groepje kinderen zat huilend voor hem op de grond. “Volle aanval?”,
fluisterde Yuna. “Volle aanval!”, zei Kaj zacht, terwijl hij knikte. Jaiden stak zijn hand uit boven zijn hoofd en uit de
bomen vlogen wel honderd vogels op! Hij wees krachtig met zijn vinger naar Mordival en daar gingen ze… in een
grote zwerm vlogen de vogels vooruit.
In de volgende editie gaat dit verhaal verder. Zie ook Facebooksite Houtwijk.
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Vrijwilligerswerk

Vriendschappelijk huisbezoek

VÓÓR Welzijn Ouderenwerk Loosduinen is op zoek naar vrijwilligers om
aan de toenemende vraag voor vriendschappelijk huisbezoek te voldoen.
Als vrijwilliger bezoekt u wekelijks een oudere die behoefte heeft aan
gezelschap, dit kan gaan om ouderen die bijvoorbeeld niet meer zelfstandig
de deur uit kunnen. Het ouderenwerk is op zoek naar nieuwe vrijwilligers
die ouderen willen bezoeken voor een praatje, samen koffie drinken, een
spelletje spelen of een wandeling maken. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het Ouderenwerk Loosduinen, Judith Hoogeveen, tel.
070-2052590, j.hoogeveen@voorwelzijn.nl.

Boodschappendienst

VÓÓR Welzijn Ouderenwerk Loosduinen is op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn om eens per week
boodschappen te doen voor ouderen, die wegens omstandigheden hier niet meer toe in staat zijn. In overleg met
een (vaste) cliënt haalt de vrijwilliger eenmaal per week de boodschappen bij één supermarkt in de buurt. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met het Ouderenwerk Loosduinen, Wijkcentrum Bokkefdort, tel. 0702052520, j.hoogeveen@voorwelzijn.nl

Medewerker PR

VÓÓR Welzijn Ouderenwerk Loosduinen is op zoek naar een vrijwilliger die 1 x per maand wil flyeren voor het
Alzheimer café Loosduinen in stadsdeel Loosduinen. Het zal met gebruik van de fiets ongeveer in totaal 2 uur in
beslag nemen per maand. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Ouderenwerk Loosduinen,
Wijkcentrum de Henneberg, tel. 070-2052590, l.edelenbos@voorwelzijn.nl

Gemeente Den Haag

Mooier Den Haag door minder reclame
Er komt veel minder vaste reclame in de Haagse straten. Ook
wordt er in de woonwijken geen
reclame meer toegestaan, zonder
overleg met de buurt. Tijdelijke
reclame krijgt meer ruimte
evenals nuttige informatie voor
bezoekers en citymarketing.

Dit zijn een paar uitgangspunten uit
de reclamenota Buitenruimte 20182022 ‘Zichtbaar met kwaliteit' die tot
17 oktober 2017 voor inspraak is
vrijgegeven door het college.
Verantwoordelijk wethouder
Boudewijn Revis (Buitenruimte,
VVD): "Permanent tegen reclame
aankijken vindt niemand leuk, dat
gaan we dus ook verminderen.
Voor tijdelijke vormen van reclame
gaan we meer ruimte scheppen. Zo
kunnen we efficiënter met de
schaarse buitenruimte omgaan."
Indeling
In de reclamenota wordt de stad in
zeven gebieden verdeeld:
-Standaardgebied
-Bedrijvengebied
-Publiek concentratiegebied
-Historisch centrum

-Groengebied
-Transitiegebied
Strand
Afhankelijk van het gebied wordt de
reclame ingepast. Soms past reclamemeubilair en soms straatmeubilair. Bijvoorbeeld in woongebieden
en in het groen waar het rustige
verblijf voorop staat is geen plek
voor reclamemeubilair. Langs
wegen met een doorstroomfunctie
passeren veel mensen en is er
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ruimte voor reclamemeubilair. Door
deze zonering zo toe te passen
worden reclame en buitenruimte
veel meer één.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met: Gérald Rensink,
woordvoerder van wethouder
Boudewijn Revis
(Binnenstad, Stadsontwikkeling
Kerngebieden en Buitenruimte)
06 -2001 8301

Korte berichten
.

Tien jaar Meldpunt Graffiti

Het Meldpunt Graffiti bestaat tien
jaar! Er is veel bereikt; de overlast van illegale graffiti is aanzienlijk afgenomen. Mede door
de advertenties die de gemeente
Den Haag heeft laten plaatsen in
de wijkbladen, waaronder ons
Houtwijkblad. Op pagina 12 van
deze uitgave is daarvan de
laatste versie te zien. Daarnaast
heeft het meldpunt op diverse
plekken in de stad legale muurschilderingen gerealiseerd. Eén daarvan is
de schildering die deze zomer op de gevel van het Nederlands Dans
Theater is aangebracht, op dit moment de grootste muurschildering van
Den Haag! Op 13 oktober 2017 wordt stilgestaan bij dit 10-jarig jubileum
en wordt de schildering op het Nederlands Dans Theater geopend. Meer
informatie: www.denhaag.nl/graffiti

Dynamic tennis

Dynamic Tennis in Sporthal
Loosduinen. Iedere vrijdagmiddag tijdens de wintermaanden
van oktober tot april speelt een
groep 50 plussers sportief en
dynamisch tennis in een sporthal. Dynamic tennis is een combinatie van squash en tennis.
Om de beurt slaan met gebruik
van een zachte tennisbal. Het is
zeer intensief, dynamisch en
vereist goed samenspel. Op You Tube kunt u zien hoe het spel er uit ziet.
Zij spelen iedere vrijdag vanaf 13.30 uur in de Sporthal Loosduinen aan
de Groen van Prinstererlaan. U kunt daar gerust langs gaan om kennis te
maken met deze goede vorm van bewegen. Na een korte uitleg van de
spelregels kunt u meespelen. De rackets en de ballen liggen klaar.
Samen sporten is veel gezelliger.

Gratis Calisthenicspark in Madestein

Het eerste Calisthenicspark van
Den Haag werd zaterdag 2 september 2017 geopend in recreatiegebied Madestein/Loosduinen.
Calisthenics is een urban buitensport waar steeds meer belangstelling voor komt. Het is een
vorm van fitness waarbij je oefeningen kunt doen aan speciale
toestellen met gebruik van eigen
lichaamsgewicht. Bijvoorbeeld
oefeningen aan dip-, pull-up en monkeybars in verschillende hoogtes,
maar ook touwklimmen, boksen, krachttraining voor je handen of oefeningen aan de klimpaal. Calisthenics maakt het lichaam sterk en soepel
met een minimale kans op blessures. Het is geschikt voor jong en oud en
te doen op elk niveau. Meerdere mensen kunnen tegelijk een volledige
circuittraining doen. Het Calisthenicspark van 30 x 15 vierkante meter is
openbaar en gratis toegankelijk.
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