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Van de voorzitter   

                                                                                                  
Beste wijkgenoten, 
     Voor u ligt er weer een mooi Houtwijkblad, samengesteld door 
actieve vrijwilligers minus één. Onze Dries Weber is namelijk op 15 
november op 89-jarige leeftijd van ons heengegaan. U kent hem 
waarschijnlijk van zijn stukjes in het wijkblad over ‘Koffiehuis Bram’. 
Dries heeft mij uit mijn hersenkramp geholpen toen ik bijna tien jaar 
geleden als voorzitter op zoek was naar dé identiteit van 'de Hout-

wijker', Wat maakt ons anders dan bewoners in andere wijken en wat verbindt ons in onze 
wijk? Dries hielp me uit die zoektocht door te stellen: "Ramon, Houtwijk is een wijk in Den 
Haag, omdat de gemeente ooit heeft besloten om rondom dat gebied een grenslijn te trek-
ken. Er is dus geen identiteit, maar wel een gebied om voor op te komen." Dat kwam pats-
boem direct bij mij binnen en sindsdien ben ik net zo pragmatisch als Dries. De focus op het 
gebied heeft geleid tot het aangaan van langdurige relaties met raadsleden en wethouders. 
 
     In die relaties hebben we aandacht gevraagd voor het achterstallig onderhoud van de 
openbare ruimte in Houtwijk (straten, groen, straatmeubilair, parken, speeltuinen). Door 
structureel en goed doordacht aandacht te vragen voor het achterstallig onderhoud als los-
liggende trottoirs door wortelopdruk, is er bij de coalitiebesprekingen overeenstemming 
bereikt om Houtwijk op te knappen. Alle politieke partijen hadden in hun verkiezings-
programma (door onze invloed) namelijk opgenomen, dat zij onze wens tot verbetering 
onderschreven. Dus overeenstemming bereiken met andere partijen was geen issue. Wat 
er intern in zo'n coalitiebespreking zoal wordt besproken is voor ons natuurlijk een groot 
geheim, maar ik moet zeggen dat ik ERG teleurgesteld was toen ik begreep, dat alle partij-
en in de coalitie samen waren overeengekomen, dat men Houtwijk wilde 'opknappen' met 
slechts 2.5 miljoen euro verspreid over meerder jaren, en dat er voor heel Loosduinen 
slechts 7,5 miljoen euro extra beschikbaar was gesteld. Mij is bekend dat ons stadsdeel 
Loosduinen circa 60 miljoen euro nodig heeft om het achterstallig onderhoud weg te werk-
en. We krijgen dus voor ons gebied slechts 12,5% toebedeeld van wat nodig is om de boel 
terug op niveau te brengen.  
 
     Door deze zeer beperkte middelen worden wijkbewoners óók nog eens lastiggevallen 
met de vraag om samen op te trekken in een bewonerscommissie om te bepalen, waaraan 
we het schaarse geld het beste kunnen besteden. Participatie is leuk, zolang het iets extra's 

biedt, niet om als partner medeplichtig te 
worden gemaakt in een situatie van 
achterstalligheid uit het verleden en 
heden. En daarna mooi weer te spelen 
met het woord 'participatie'. Het zou be-
ter zijn geweest als er voldoende geld 
was geweest en dat dat rechtstreeks op 
de rekening van ons stadsdeelkantoor 
was gestort. Daar weet men immers  
als geen ander wat er gedaan moet 
worden. Wat het geheel nog wranger 

maakt, is dat in 2019/2020 slechts circa 80% van het budget beschikbaar komt voor het 
benodigde reguliere groenonderhoud. We komen dus ook dit jaar alweer 20% tekort voor 
ons groenrijke Loosduinen. Triest! Een incidenteel gebaar wordt betaald uit een structureel 
tekort. Zie ook pagina 10. 
 
     Politiek kan pas serieus worden genomen als wij zelf ook serieus zijn. Als wij de bewo-
ners iets vragen, moeten raadsleden en wethouders opspringen, niet andersom. Wij willen 
politici niet beoordelen op mooie woorden in de krant, maar op wat ze besluiten. En dat is 
voor deze coalitie te weinig gebleken. Ondanks dat ben ik ze deels erkentelijk, want het vo-
rige college had ogenschijnlijk helemaal niets extra's over voor het onderhoud van de open-
bare ruimte van Houtwijk. Hopelijk is er met de huidige coalitie wel een trendbreuk geweest 
van ‘minder’ naar telkens ‘meer’, om weer op een aanvaardbaar niveau te komen. Laten we 
daarop hopen, maar niet op rekenen. 
 
     Mijn vraag aan u, Houtwijkers, is daarom, om vooral de politieke partijen voorafgaande 
aan de verkiezingscampagne uit te dagen om BEDRAGEN te noemen voor het STRUCTU-
REEL op peil houden van de openbare ruimte in Houtwijk. Mooie woorden zijn niet zo veel 
waard, als er geen ferme euro's worden genoemd. Dan blijft het wegzwijmelen bij mooie 
blauwe ogen. Door ons activistische gedrag ten voordele van onze wijk kunnen wij ons 
onderscheiden van de andere wijken, die misschien blijven slapen. Ook al zijn we dan niet 
uniek als bewoners, we kunnen ons wel onderscheiden, wanneer we als Houtwijk-bewoners 
onze wijk en de staat van de openbare ruimte op nummer één zetten.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ramon Meesters 
 
 
 

 Bestuursnieuws 
 

 
 

Zie pagina 5 
 

Zie pagina 10 
 

 
Zie pagina 20 
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Bestuursinformatie                                                                                                                 Cees Willemse 

 
Najaarsledenvergadering Wijkberaad Houtwijk 

Voortgang actuele thema’s in 2019
Op woensdag 16 oktober 2019 
werd in Zorgcentrum Houthaghe 
onze najaarsledenvergadering 
gehouden. Tal van actuele zaken 
passeerden de revue. In dit arti-
kel een beknopte weergave. 
 
Houtwijk knapt op...� 
Opknappen van de wijk: onze pro-
jectgroep Openbare Ruimte Hout-
wijk is al jaren bezig om daarvoor 
fondsen te werven. Alle knelpunten 
kwamen aan de orde in het rapport 
'Houtwijk. Opmaat naar residentie-
kwaliteit'. De gemeente komt nu 
met 2,5 miljoen om de eerste nood 
te ledigen. Op pagina 10 is meer te 
lezen over de voortgang.  
 
Verkeersplannen  
Verkeersplan Escamplaan is open-
baar gemaakt en wordt op onze 
website neergezet. Op de vraag  
wat wij verder kunnen doen aan  
de nu ontstane situatie antwoordde 
bestuurslid Danny Boers dat wij als 
wijkberaad in principe geen stand-

punt innemen over gemaakte keu-
zes. De petitie die Centraal Wonen 
heeft ingediend is reëel en daarom 
heeft het wijkberaad mede onder-
tekend. 
 
Renovatieprojecten 
Azivogebouw: veel wijzigingen, 
weinig voorgang. Welstandscom-
missie heeft nieuwe tekeningen ein-
delijk goedgekeurd. Stedebouwkun-
digen willen nog kleine details ver-
anderen. De bouwvergunning zal 
dan in april volgend jaar gegeven 
worden. Huurwoningen voor het 
middensegment, sociale huurwonin-
gen, en kantoren eronder. Het ‘ske-
let’ blijft bestaan, wordt naar voren 
en naar achteren uitgebouwd en 
krijgt er een laag bovenop. 
  
Duurzaam wonen en leven  
Gastspreker Arthur de Kruijff, pro-
jectleider, gaf een overzicht van de 
wijze waarop de gemeente Den 
Haag alle relevante gegevens over 
de geplande energietransitie ge-

structureerd op een rijtje heeft ge-
zet. Belangrijk punt is dat Den Haag 
in 2021 voor elke wijk/buurt een 
concreet plan moet hebben voor  
de overstap naar duurzame ener-
gie en warmte. Zie pagina 11.   
 
Helpdesk Geldzaken 
Gastspreker Michiel Clijsters 
Helpdesk Geldzaken/Gemeente 
Den Haag. Ruim 50.000 bewoners 
lopen financieel risico. Het duurt vijf 
jaar voordat mensen hulp zoeken, 
vaak is schuld dan al gemiddeld  
€ 39.000. In Loosduinen loopt 1 op 
de 10 bewoners risico. Financiële 
problemen kunnen eerder worden 
opgelost door advies/actieve hulp. 
De helpdesk heeft bij 700 bewoners 
het besteedbaar inkomen kunnen 
verhogen (via toeslagen etc.) Meer 
informatie: helpdeskgeldzaken.nl 
 
Over onze verslaggeving is meer te 
lezen op www.wijkberaadhoutwijk.nl 
>Wijkberaad >Verslaggeving 
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TOP 10 Houtwijk-prioriteiten 
 
Wijkprogramma Loosduinen/Houtwijk 
Wordt volgend jaar vernieuwd. Meer inzet op eenzaam-
heid en verbinding, alsmede op burgerparticipatie. 
Parkeerproblematiek 
Nader onderzoek Architectenbuurt betaald parkeren/ 
vergunning parkeren, invoering sterk vertraagd.  
Onderhoud openbare ruimte 
Wijkbewoners hebben 150 opknappunten aangedragen. 
Bewonerscommissie gaat aan de slag (zie pagina 10).  
Inbraakpreventie 
Gemeente: jaarlijks acties stimulering inbraakpreventie  
- het inbrekersgilde blijft nog steeds actief in regio.
Buurtpreventie 
Nog steeds vraag naar nieuwe leden. Zie ook het artikel 
op pagina 7 van dit Houtwijkblad. 
Aanpak ergernissen 
Meld uw ergernissen altijd bij de gemeente via nummer 
14070 of via www.denhaag.nl/meldingen. 
Groenvoorziening 
Wijkparken worden opgeknapt. Zal niet binnen paar jaar 
klaar zijn, maar de eerste stappen zijn al zichtbaar..
Winkelcentrum Houtwijk 
Drogist DA is weg en ook kledingwinkel Bianci gaat ver-
dwijnen. Voorzitter winkeliersvereniging stopt ermee.
Renovatieprojecten 
Achter de schermen krijgen plannen voor Azivo-gebouw 
en Connexion-terrein langzaam vorm - wordt vervolgd.  
Houtwijk Jong en Oud 
Hondenbezitters gemakzuchtig. Kinderraad Houtwijk gaat 
zich inzetten om de hondenpoepoverlast te beperken.  
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Eenzaamheid bij jongeren                                                                                                   Mounir El Omari                                
 

Welzijn op recept… 
Eenzame ouderen, je kunt er niet om heen in de media.  
Maar eenzaamheid treft niet alleen ouderen maar ook  
jongeren. Soms verstoppen die zich al gamend thuis,  
anderen lopen min of meer eenzaam op straat of vinden  
geen aansluiting bij leeftijdgenoten. Al deze jongeren be- 
horen tot de doelgroep van het jeugdwerk. Vraag is wel  
hoe het jeugdwerk deze jongeren kan bereiken. Straat- 
werk is één van de middelen, maar het jeugdwerk signa- 
leert niet alles. Ook kan het jeugdwerk niet altijd zelf op- 
lossingen bieden, maar vaak wel richtingen aangeven om  
de eenzaamheid te doorbreken. Zowel voor het signa- 
leren als voor het doorbreken van het isolement zijn onze 
netwerkpartners van groot belang. Ook huisartsen heb- 
ben een rol. VÓÓR Welzijn heeft met een aantal huis- 
artsen een samenwerkingsafspraak waardoor een huis- 
arts een door hem gesignaleerde eenzame jongere ge- 
makkelijker naar het jeugdwerk kan verwijzen. Dit noe- 
men wij ‘welzijn op recept’.  

 
WhatsApp Buurtpreventie                                                                   Wijkagenten 
 

Kort politieverslag  
Woninginbraken: vier meldingen in oktober, in Houtwijk, 
Vroondaal en Madestein. Buit: kluizen, sieraden en foto-
apparatuur. Drie inbraken bij bedrijven (veel schade bij 
Toko Hildo Kroplaan, grote visvoorraad gestolen bij vis-
handel). Auto-inbraken: acht meldingen, vier daarvan in 
Waldeck. Diefstal fietsen: gedaald tot acht (tien minder 
dan voorgaande maand). Diefstal brommers:  negen 
stuks, vooral piaggio’s (scooters) in Houtwijk en Waldeck. 
Nieuw netwerk: er wordt gewerkt aan een netwerk voor 
alle Whatsappgroepen Buurpreventie binnen Loosduinen. 
De bestaande groepsbeheerders zijn benaderd en via hen 
wordt een slimme communicatie tot stand gebracht. Loos-
duinen wordt daartoe opgedeeld in 8 wijkdelen met elk een 
eigen overkoepelend wijkbeheerder. Wordt vervolgd. 

 
Buurtapp Nextdoor                                          Social media 
 

Opgepast: riskante buurt-app 
Nextdoor is een buurtapp waarin wijkgenoten met elkaar 
kunnen kletsen over, bijvoorbeeld, een straatfeest. Maar 
leden van de Consumentenbond klagen erover dat zij zon-
der hun toestemming als afzender op briefkaarten staan 
die naar buurtgenoten worden gestuurd. Die kaart roept op 
ook lid van Nextdoor te worden. De bond heeft dit onder-
zocht. Lang verhaal kort: leden krijgen de optie om uitnodi-
gingen te versturen, maar de optie waarmee je de brief-
kaartactie kunt afwijzen, is een beetje weggemoffeld. Dit 
zal bij enkele leden tot een 'onwenselijke keuze' hebben 

geleid, beaamt de woordvoerder van Nextdoor. Hij belooft met een verbeterd ontwerp van de uitnodigingsoptie te 
komen. Maar dit is lang niet het enige probleem. Tros Radio onthulde op 2 september jongstleden dat gegevens 
van gebruikers makkelijk in handen van vreemden kunnen komen. Iedereen kan een wijk inlopen en zich daar als 
'bewoner' aanmelden bij Nextdoor. Een van de verificatie-opties is namelijk op basis van je gps-positie. Wie een-
maal lid is van een Nextdoorbuurt, ziet de persoonsgegevens van wijkgenoten en alles wat zij hebben gedeeld. 
Direct na de Radar-uitzending schakelde Nextdoor de gps-verificatie uit. Nextdoor kon niet zeggen hoe lang de 
gps-verificatie actief was en gebruikers risico liepen op het lekken van gegevens. Je kunt je afvragen of een dienst 
als Nextdoor dit soort privacyrisico's waard is… (bron: Consumentenbond). 
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Wijkpreventie                                                                                               Andreas Dijk 
 
Buurtpreventie: graag meer, graag vaker!	
Samen aan de slag voor Houtwijk 
 
Meer buurtpreventie en nog vaker op straat, is een roep. 
Wij willen wel, maar dat lukt alleen met meer leden. Vier 
wijkgenoten vertellen hieronder waarom zij zich inzetten 
voor een veilige wijk. Bent u 2 à 3 uurtjes per week of 
om de week beschikbaar en staan veiligheid en leefbaar-
heid ook bij u hoog in het vaandel? Bent u mondig ge-
noeg om mensen aan te spreken of te adviseren? Neem 
dan contact met ons op: info@wijkpreventiehoutwijk.nl. 
Preventie is overigens ook meedoen aan acties als ‘Zet 
je licht aan!’ 
 
 
 
Dominik van Lankeren (lid sinds oktober 2019) 

Ik draai mee in de donderdagavondgroep. Zoals andere teamleden werd ik lid omdat ik graag iets wil 
doen voor een veilige en prettige leefomgeving voor iedereen in Houtwijk. Het leukste vind ik ontmoe-
tingen en gesprekken met buurtgenoten. Als preventer zie en hoor je nog wel wat zaken waaraan de 
gemeente meer aandacht zou moeten besteden. Denk dan aan meer handhaven op ergernissen zoals 
hondenpoep, foutparkeren en scooters op voetpaden. Daarnaast het promoten van gebruik van mo-
derne communicatiemiddelen om inwoners actiever te betrekken en alerter te maken bij opsporing. 
Echt onveilige hotspots zijn er niet, maar de wijkparken zijn toch wel een zorgenkindje. Denk maar 
eens aan de pergolabranden in het wijkpark Bokkefort. Als mensen mij vragen waarom je preventer 
zou moeten worden, is mijn antwoord ‘Een veiliger wijk begint bij jezelf.’ En zo heb ik als toekomst-
wens dat Houtwijk de veiligste en fijnste wijk van Den Haag wordt. En samen moeten we dat toch 
kunnen realiseren!  

 
 
Kim Doorn-van Rietbergen (al vele jaren lid) 
Ik coördineer de woensdagavondploeg. Als we door de wijk lopen/fietsen zijn we een aanspreekpunt. 
Aandacht voor mijn omgeving zit in mij. Als je door de wijk loopt of fietst, zie je veel dingen. Positief maar 
helaas ook negatief. Ik werd lid van het buurtpreventieteam om een bijdrage te leveren aan een betere 
buurt. Door dingen te signaleren en zo nodig te melden bij de gemeente of de politie kan dat. Zo zijn wij 
toch extra ogen en oren voor de politie. Onder het motto ‘Iedereen wil toch een veilige buurt’ zou ik het 
fijn vinden nog een paar gemotiveerde collega’s erbij te krijgen. Niet alleen voor de woensdagavond 
waarop ik vrijwel wekelijks zelf in een team op pad ben, maar ook voor de andere avonden waarop wij 
actief zijn of willen worden. Het is vrijwilligerswerk. De waardering bestaat uit het besef waarvoor je het 
doet en positieve reacties van heel veel mensen. 

 
 
Marcel ten Brinck (lid sinds 2016) 

Wekelijks loop of fiets ik samen met anderen door de wijk. Daarnaast heb ik als een van de coördina-
toren dagelijks wel wat organisatorische en administratieve klusjes. Ik ben preventer geworden omdat 
ik wil dat onze mooie wijk Houtwijk veilig en schoon blijft voor alle bewoners. Ik ben het gebleven omdat 
ik denk dat ik zo actief mijn steentje kan bijdragen aan het verbeteren van onze directe leefomgeving. 
Het leukste van het werk is op pad zijn, bewegen en mensen uit de wijk ontmoeten. De gemeente kan 
veel doen aan een mogelijk onveiligheidsgevoel. Denk daarbij aan op tijd snoeien van overtollig groen 
en zorgen voor goede verlichting. En laat de handhavers zich vooral op straat zien. Door preventer te 
worden draag je je steentje bij aan het continueren van het goede leefklimaat in onze wijk. Wij hebben 
diverse bevolkingsgroepen in onze kleurrijke wijk. Wat zou het mooi zijn als al die groepen zich in ons 
team gaan herkennen. Wij staan ervoor open. Een diverser ledenbestand zou prachtig zijn.!

 
 
Rob Fluiter (lid sinds vele jaren) 
Door mijn werk kan ik niet elke week op pad, dus doe ik om de week een avond. Voordat ik lid werd van 
het team had ik al een WhatsAppgroep opgezet voor ‘eigen hoefijzer’ en toen er werd gewezen op de 
buurtpreventie vond ik dat een mooie aanvulling. Ik ben ook met andere ogen naar de wijk gaan kijken. 
Meestal fietsen we door de wijk, maar als het wat bezetting enigszins kan, is er op ‘mijn avond’ naast 
een fietsploeg ook een loopteam. Het leuke van preventer zijn is dat je iets doet voor de wijk en tegelijk 
voor jezelf doordat je buiten beweegt. Ik ga er dan ook nog wel een tijdje mee door. Heeft u een paar 
uurtjes in de week over in de avonduren, word dan preventer zou ik zeggen. Je komt even lekker van  
de bank af, bent eens met andere mensen op pad en je doet iets voor je wijk.  
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Loosduinen/Houtwijk 
 

Adviezen veilige jaarwisseling  
De voorbereidingen voor de jaarwisseling zijn al in 
volle gang. Het doel is weer een sfeervol en feestelijk 
oud en nieuw in Den Haag met zo min mogelijk schade 
en ongelukken. Koop vuurwerk op 28, 30 en 31 de-
cember bij de gecertificeerde vuurwerkhandel. Kopen 
kan dit jaar niet op 29 december. Op zondag mag er 
namelijk in heel Nederland geen vuurwerk worden ver-
kocht. Afsteken mag op 31 december vanaf 18.00 uur 
tot 1 januari 02.00 uur. Bel de politie via 0900- 8844 
om tips over illegaal vuurwerk door te geven. Bel bij 
gevaarlijke en verdachte situaties direct 112. U kunt 
ook anoniem meldingen doorgeven via Meld Misdaad 
Anoniem: 0800-7000. Meer informatie is onder meer te 
vinden op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl 
(zoek op Jaarwisseling 2019-2020). 

 
Zwanen in nood 
 

Afscheid van een zwanenbeschermster 
In september 2016 begonnen wij in dit blad met onze 
publicaties over de zwanenproblematiek. Samen met 
zwanenbeschermster Hettie Bronk en anderen wilden 
wij hiervoor een actieplan op gaan stellen. Helaas lezen 
wij nu op haar Facebooksite dat zij om persoonlijke re-
denen gaat stoppen met haar activiteiten. Echter, de 
zorg voor onze zwanen blijft: onze Haagse boswachters 
benadrukken dat zij nauw samen werken met de groen-
beheerders, politie en handhavingsteam in de aanpak 
van de problemen met de knobbelzwanen en andere 
waterdieren. Wel vragen zij om met enige nuancering  
en de nodige voorzichtigheid te communiceren over de 
zwanenproblematiek, omdat veel berichtgeving is geba-
seerd op 'informatie van horen zeggen'. Niet altijd zijn er 
getuigen die zelf een incident hebben zien gebeuren… 
 

 
Gezond Natuur Wandelen 
 

Beweeg meer en geniet van de natuur!                                                                                                                          
Goed voornemen voor het nieuwe jaar: wilt u meer 
bewegen? Ontmoet u graag nieuwe mensen? Dan is 
Gezond Natuur Wandelen echt iets voor u. We lopen 
een uur in een rustig tempo. Onderweg is er aandacht 
voor de natuur. Na afloop is er gelegenheid om samen 
koffie of thee te drinken. Aanmelden is niet nodig, deel-
name is gratis. In Houtwijk starten we wekelijks (elke 
woensdag vanaf 10.00 uur) met een wandeling vanaf 
Wijkcentrum Bokkefort, Dr. H.E. van Gelderlaan 260 -
262, 2552 KW Den Haag. U bent van harte welkom. 
Voor meer informatie, ook over andere wandelingen in 
Den Haag, zie: www.gezondnatuurwandelen.nl. U kunt 
ook bellen met Marielle de Jong 06-41130101. 
 
ï 
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 Openbare ruimte Houtwijk                                                                                                    Cees Willemse      
 
Nieuwe bewonerscommissie actief 

Samen knappen we Houtwijk op, maar… 
 
Houtwijk krijgt een opknapbeurt 
van € 2,5 miljoen. Samen met de 
bewoners wil de gemeente de 
wijk mooier, klimaatbestendiger, 
socialer, gezonder en nog groe-
ner maken. In dit kader werd een 
bewonerscommissie samenge-
steld uit wijkgenoten die Hout-
wijk een warm hart toedragen. 
 
'Residentiekwaliteit'�
Begin 2018 bracht onze project-
groep Openbare Ruimte Houtwijk 
(ORH) het rapport ‘Houtwijk: op-
maat naar ‘Residentiekwaliteit’ uit 
(zie: www.wijkberaadhoutwijk.nl). 
Hierin werd onder meer gemeld  
dat onze wijk na veertig jaar duide-
lijk slijtage vertoont en dat de kwa-
liteit van het groen, de infrastruc-
tuur, de speelvoorzieningen en  
de openbare ruimte drastisch  
moet worden verbeterd.  
Het rapport werd aan het toenma-
lige college van burgemeester en 
wethouders aangeboden en aan de 
fracties in de gemeenteraad. Alle 
partijen waren het er toen mee eens 
dat er extra geïnvesteerd dient te 
worden in de openbare ruimte van 
Houtwijk. 
 
Opknappunten 
Niet alleen in het hiervoor vermelde 
rapport, maar ook tijdens wijkwan-

delingen hebben bewoners al veel 
punten opgemerkt die volgens hen 
toe zijn aan een opknapbeurt. Een 
aantal daarvan werd inmiddels op 
een kaart gezet op de website: 
www.houtwijkknaptop.denhaag.nl.  
Geïnteresseerden kunnen via deze 
website de ontwikkelingen volgen 
en kunnen desgewenst ook mee 
doen aan het maken van plannen.  
 
Bewonerscommissie 
Samen met de gemeente Den 
Haag, andere inwoners en deskun-
digen werkt de bewonerscommissie 
aan plannen voor de wijk. Met als 
uitgangspunten de verzamelde 
opknappunten en de aanbevelingen 
in het hiervoor vermelde rapport  

De nieuwe bewonerscommissie tijdens de eerste 
werkbespreking. Vanaf links Richard, Pauline (pro- 
jectleider), Petra, Ramon, Rene, Hetty, Dominik, 
Paul, Stephanie, Danny, Emiel, Ron en Cees. 
 
van de ORH-projectgroep. In de  
nieuwe commissie zitten enkele 
leden van deze werkgroep: Danny 
Boers, Ramon Meesters, Paul 
Buijtelaar, Rene van de Vliet en  
Richard Maasdijk. Ook Cees 
Willemse zit er namens het Hout-
wijkblad en Houtwijksite in. De nu 
gestarte actie 'Samen knappen  
we Houtwijk op' is een eerste aar- 
zelende stap in de goede richting.  
Wel moeten we ons realiseren  
dat met het beschikbare budget 
slechts een deel van de opknap-
punten kan worden aangepakt!
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Duurzaam wonen in Houtwijk              Cees Willemse 
 

Niet te snel van stapel lopen… 
Gastspreker Arthur de Kruijff, projectleider gemeente Den 
Haag/team Duurzaamheid, gaf tijdens onze najaarsleden-
vergadering (zie pagina 4) een overzicht van de wijze waar-
op de gemeente Den Haag alle relevante gegevens over de 
geplande energietransitie gestructureerd op een rijtje heeft 
gezet. In de WoonWijzerWinkels kunnen geïnteresseerden  
nu al advies krijgen over duurzame oplossingen in hun wo-
ningen. In dit verband is het wel van belang om er rekening 
mee te houden dat de gemeente Den Haag pas in 2021 voor 
elke wijk/buurt een concreet plan moet hebben voor de over-
stap naar duurzame energie en warmte. In feite weten wij dan 
pas waar we precies aan toe zijn en kunnen dan zelf concrete 
stappen gaan nemen om tot verduurzaming van onze wonin-
gen over te gaan. Dus we moeten niet te hard van stapel lo-
pen. Meer informatie is te vinden op websites: 
www.denhaag.nl/duurzaamheid en www.woonwijzerwinkel.nl 

 
Autodelen                 Dominik van Lankeren 
 

Buurtinitiatief Autodelen Houtwijk 
Houtwijk is een hele mooie en fijne wijk om in te wo-
nen. Er is volop groen en alles is dichtbij. Maar Hout-
wijk is ook een wijk waar veel buurtbewoners een 
eigen auto hebben en gebruiken. Daar is niets mis 
mee. Maar veel van jullie zullen ook wel merken dat 
het hierdoor steeds moeilijker wordt om ’s avonds je 
auto te parkeren. De parkeerdruk is een van de 
hoogste in Den Haag. Een oplossing is meer auto’s 
met elkaar delen en gebruiken. Maar dan moeten er 
natuurlijk wel deelauto’s in de buurt zijn. Dat is nu 
nog niet het geval. Daar willen we wat aan gaan 
doen. Gebruikt u uw auto maar weinig en staat deze 
vaak stil? Dan is autodelen vaak al snel een stuk 
voordeliger dan een eigen auto. U betaalt dan alleen nog voor gebruik en niet meer voor de vaste lasten en onder-
houd. Datzelfde geldt als u nu nog geen auto bezit, maar toch af en toe een auto nodig heeft. Een deelauto staat 
altijd op een vaste parkeerplaats, zodat u ook niet meer hoeft te zoeken naar een parkeerplek. We onderzoeken nu 
eerst of er genoeg interesse is en wat er leeft bij de inwoners van de wijk. Daarna kijken we samen wat het beste 
past bij de wijk. Hiermee gaan we verder in gesprek met de gemeente en aanbieders van deelauto’s. Hoe groter de 
interesse, hoe groter de mogelijkheden. Meer informatie: autodelenhoutwijk@gmail.com of volg ons op twitter 
@AutodeelHW. We zijn ook actief op de Nextdoor app van Houtwijk.   

 
Elektrisch rijden in Houtwijk                  Simon van de Beek 
 

Lokale Vereniging Elektrische Rijders 
Elektrisch rijden wint aan populariteit. Er komen steeds meer 
nieuwe elektrische auto's bij en steeds meer bezwaren ver-
dwijnen. Ook in Houtwijk valt deze ontwikkeling op tal van 
plaatsen waar te nemen.In dit verband ontvingen wij een 
bericht van onze wijkgenoot Simon van de Beek die ons er-
van in kennis stelde dat hij voor Houtwijk een soort 'lokale 
Vereniging Elektrische Rijders' heeft opgericht. Om de elek-
trische rijders in Houtwijk te vertegenwoordigen richting ge-
meente Den Haag en andere stakeholders. Om te zorgen 
voor voldoende laadinfrastructuur in de wijk. Om elektrisch 
rijden te stimuleren en opladen eenvoudiger te maken. Bij-
voorbeeld, door parkeren brandstofvoertuigen op laadvlak-
ken te ontmoedigen. Meer informatie is te vinden op: 
https://www.facebook.com/EVHoutwijkDH 
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Van de redactie 
 

Twee nieuwe columnisten 
Het Houtwijkblad mag twee nieuwe columnisten, met roots in Loosduinen/Houtwijk, ver-
welkomen: Pjer Wijsman en Theo van Daalhoff. Pjer is voorzitter geweest van Wijkberaad 
Houtwijk (tot maart 2010) en is nu voorzitter van de Commissie Loosduinen. In zijn bij-
dragen zal hij vooral aandacht besteden aan de samenwerking tussen Loosduinen en 
Houtwijk. Als columnist is hij onder meer te vinden in zijn wekelijkse rubriek in De Post-
hoorn. Theo is Houtwijker van begin af aan en ook hij draagt onze wijk een warm hart 
toe. Hij zal op geheel eigen wijze uiteenlopende Houtwijkse zaken aan de orde gaan stel-
len. Hij is auteur van, onder meer, het boek ‘Haagse Stadstijgers en andere verhalen’  
(mei 2012) en van het boek ‘De Marathon in Den Haag’ (oktober 2019). Als columnist is  
hij ook actief voor, bijvoorbeeld, voetbalvereniging GDA. 
 
Pjer Wijsman 
 
Houtwijk:  mooi stadsdeel, maar nog niet af… 

Wijkberaad Houtwijk heeft mij gevraagd om regelmatig wat stuk-
jes te gaan schrijven voor het Houtwijkblad. Wat een leuk idee, 
temeer daar ik als Houtwijkbewoner en oud-voorzitter van het 
wijkberaad de ontwikkelingen binnen Houtwijk nog steeds op de 
voet volg. Een mooi stadsdeel, dat niet af is en dat ook voortdu-
rend aan de weg timmert om zaken te verbeteren. Actieve bewo-
ners, die betrokken zijn bij allerlei projecten en een enthousiast 
bestuur, dat in overleg met het stadsdeelkantoor en de gemeen-
te probeert om Houtwijk nog meer onder de aandacht te breng-
en. Het laatste grote succes is, alhoewel we weten dat deze som 
geld niet alles kan oplossen, is de extra toezegging van de ge-
meente om extra geld vrij te maken. Het bestuur en de bewoners 
worden hier nauw bij betrokken. Tevreden zijn we zeker en het 
betekent ook dat Houtwijk als onderdeel van het stadsdeel Loos-
duinen binnen de gemeente makkelijk gevonden wordt. Daar-

naast levert Houtwijk ook haar bijdrage aan de Commissie Loosduinen (in het volgende nummer zal ik iets meer 
vertellen over de oorsprong van de Commissie Loosduinen). Kortom: Houtwijk, een mooi stadsdeel, waar het pret-
tig wonen is, maar dat zeker niet af is. Er is genoeg te doen en dat weten de Houtwijkers ook. Aanpakken is geen 
probleem en we gaan daarom met frisse moed het nieuwe jaar 2020 in!  
 
Theo van Daalhoff 
 
Het is fijn wonen in Houtwijk… 
Het is een eer dat Wijkberaad Houtwijk mij heeft gevraagd om 
bijdragen te gaan leveren aan ‘ons’ wijkblad. Ik heb vijfentwintig 
jaar voor en in diverse stadsdelen voor de gemeente Den Haag 
gewerkt en nu ben ik een actieve ABP-er. Als oudgediende van 
de gemeente kijk ik hoe de stad zich ontwikkelt. Ook Houtwijk. 
Een fraaie wijk, waar veel mensen zorg besteden aan hun wo-
ning en aan hun woonomgeving. Het grote woord ‘leefbaarheid’ 
dus. En dat geldt ook voor de toegewijde medewerkers van de 
gemeente op het Stadsdeelkantoor Loosduinen, waarmee ons 
wijkberaad uitstekende banden heeft. Kleine slordigheden door 
bewoners of gebruikers van onze wijk vallen uit de toon. Een 
voor de vinder achtergelaten hondendrol bijvoorbeeld. Gewoon 
zelf opruimen, lijkt mij. Een mooie zet die we aan het wijkberaad 
te danken hebben is inspraak bij de opknapbeurt van onze wijk. 
Straten en buurten ogen sleets. Wortelopdruk is daar een voorbeeld van. Kijk ik naar de betrokkenheid van onze 
wijkbewoners bij de opknapbeurt, dan zie ik dat veel mensen zich uitspreken. Dat is de kracht van onze wijk. 
Volhouden! In het volgende kwartaalblad besteed ik aandacht aan de viering van 75 jaar bevrijding. 
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Markante wijkgenoten                                                                                                            Marjolein Minks 
 
 
Houtwijkers houden wieken draaiend 

Zo gaat de ’De Korenaer’…  
 
Interview met de molenaars  
van de molen ‘De Korenaer’. 
 
     Samen met Rien Koolstra en 
Jan Hirs, de twee vrijwillige Hout-
wijkse molenaars, en hun twee leer-
ling-molenaars Alexander en Hans, 
zit ik in de gezellige ruimte onder 
het rode pannendak dat onderaan 
tegen de molen staat. Hier wordt er 
vergaderd, geluncht én mogen 
groepen leerlingen (basisschool, 
groep 5, 6) na de rondleidingen van 
‘molengemaald meel’ pannenkoe-
ken bakken en opeten! 
 
     Rien en Jan zijn met recht twee 
krasse knarren, die al in 2012 het 
idee hadden om op de molen in 
Loosduinen te gaan draaien. “Jan 
en ik zagen de molen al vaak stil-
staan. Er was hier een oude mole-
naar, die we een paar keer hebben 
geholpen toen we in opleiding wa-
ren. We zijn toen op het stadsdeel-
kantoor gaan praten met het aan-
bod om wat meer op de molen te 
gaan doen als we ons certificaat 
hadden gehaald.” Maar pas begin 
2016 werden Jan en Rien, naar  
 

aanleiding van raadsvragen, be-
naderd met het verzoek om de mo- 
len te gaan draaien. Rien had in-
middels zijn certificaat gehaald bij 
het Gilde van Vrijwillige Molenaars/ 
Vereniging Hollandsche Molen.  
 
     Aan het behalen van zo’n certi-
ficaat worden behoorlijk wat eisen 
gesteld. Naast de vrijwillige erva-
ringsuren die je moet draaien op 
een molen als leerling-molenaar 
moet je ook drie dikke boeken  
met theorie leren. En dat is niet 
voor niets zo. Hans, al bijna twee 
jaar leerling-molenaar, vertelt wat  
je zoal moet weten en kunnen om 
de molen veilig te kunnen draaien.  
 
     “Het allerbelangrijkste voor een 
molen is om het weer in de gaten  
te houden en vooral de wind. Eerst 
moet de molen 'op de wind' worden 
gezet (het kruien van de molen). Af-
hankelijk van de windsterkte zal er 
veel of weinig zeil op de wieken ge-
legd worden. Bij windkracht 5 of 6 
zal de molen zonder zeilen draaien, 
dan draait hij 'met blote benen'. Als 
wij naar huis gaan wordt de molen 

‘weggezet': zo nodig worden de 
windborden uit de wieken gehaald,  
worden de wieken aan de kettin- 
gen gelegd en wordt de molen, in-
dien nodig, recht op de wind ver-
kruid. Allemaal om te zorgen dat  
de molen veilig staat, als wij er niet 
bij zijn."  
 
     Bent u nieuwsgierig geworden 
naar 'onze' molen, die op het drie-
landenpunt van Kom Loosduinen, 
Kraayenstein en Houtwijk staat?  
Ga er eens langs op donderdagmid-
dag of op zaterdag. U kunt dan een 
gratis rondleiding krijgen en (h)eer-
lijk windgemalen meel kopen in het 
winkeltje én kennis maken met on-
ze molenaars!  
 
Meer informatie 
De volledige versie van dit interview 
is te vinden op onze website: 
www.wijkberaadhoutwijk.nl 
 
 

 
Mail tips voor deze rubriek naar: 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl  
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 Koffiehuis Bram (slot) 
 

Dries Weber overleden 
Wij hebben het droevige bericht ontvangen dat Dries Weber op  
vrijdag 15 november 2019 op 89-jarige leeftijd is overleden. Jaren-
lang heeft Dries heel getrouw stukjes geschreven voor het Hout-
wijkblad onder meer over de herkomst van onze straatnamen en 
over ‘Koffiehuis Bram’, met dialogen tussen ‘normale’ mensen over 
‘kleine’ dingen. Hierin voerden menselijke emoties als humor, liefde, 
vriendschap, maar ook eenzaamheid de boventoon. We hebben 
vaak van lezers vernomen dat het Houtwijkblad graag wordt ge-
lezen, juist door deze stukjes. Zijn schrijverskwaliteiten hebben veel 
Houtwijkers met elkaar weten te verbinden. In december 2011 eer-
de voorzitter Ramon Meesters hem namens Wijkberaad Houtwijk 
met de Zilveren Wichelroede voor zijn verdiensten als Houtwijkvrij-

williger. Tijdens die speciale gelegenheid overhandigde toenmalig wethouder Karsten Klein hem ook het eerste 
exemplaar van Dries’ boek ‘Moord op Bok-
kefort’. In dit detectiveboek beschreef hij 
hoe zijn alter ego een aantal moorden in 
het wijkpark oploste. Op de foto hierboven: 
Dries samen met zijn vrouw Riet geflan-
keerd door Karsten Klein (links) en Ramon 
Meesters. Dries Weber was ook jarenlang 
lid van voetbalclub RAVA. Niet alleen voet-
balde hij er, maar was daarna lange tijd be-
stuurslid van de club in het Zuiderpark en 
later in Houtwijk. Ook was hij actief binnen 
de Haagse afdeling van de KNVB en de 
Haagse Voetbalbond. Tot vorig jaar was hij 
columnist bij Haaglanden Voetbal. Eerder 
was hij dat ook bij toenmalig dagblad Het 
Binnenhof en de Haagsche Courant. Ook 
wij zullen hem absoluut gaan missen!            
 
 
Puzzelen voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken 
 

Houtwijk Woordzoekpuzzel 
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Wijktuin Houtwijk                                                                                                               Christaan Scheen   
 

Tijd van snoeien en opruimen… 
In de tuincentra worden de kerstbomen opgetuigd en liggen 
de kerstspullen al in de schappen. Het ls december, maar het 
lijkt wel herfst. Voor elke tuinbezitter breekt de tijd aan van 
snoeien en opruimen. Alles wat bloeide, laat nu bladeren val-
len en aan regen geen gebrek. Op het complex van Wijktuin 
Houtwijk is het niet anders. Mensen halen hun tuin leeg en er 
wordt opgeruimd. De zomer was soms droog en soms nat. Nu 
water geven, hoeft niet meer. De eerste ideeën voor het nieu-
we plantseizoen zijn er al en met de buren wordt gepraat over 
de oogst in 2019. Vorige maand kregen wij het overlijdensbe-
richt van IJ. Koene, onze oud-voorzitter. Enkele maanden ge-
leden spraken wij nog over de aardappeloogst en liepen met 
gieters op het terrein. Het is met de mens net als met de plan-
ten: vergankelijk en kwetsbaar. Toch is er weer de hoop op 
een goed 2020 met mooie bloemen en een nieuwe oogst. 
Toch wel een troostrijke gedachte. Na de herfst komt de win-
ter. Heeft u de eerste tekenen van het nieuwe groeiseizoen al 
gezien? Met een paar violen in de tuin komt u de winter door. 

 
BuurtBoerderij De Nijkamphoeve                                                                               Ed Vols/ Andreas Dijk 
 

In de winterstand… 
De BuurtBoerderij zit tot eind maart in de winterstand. Dat be-
tekent dat de boerderij een uur eerder dicht gaat. In plaats 
van 17.00 uur is dat 16.00 uur. Het theehuis is alleen open  
op zaterdag- en zondagmiddag. De kaart met spijs en drank 
is dit seizoen ook wat bescheidener. In oktober zijn twee 
nieuwe speelwerktuigen geplaatst in onze knuffelweide. Deze 
zijn ons ter beschikking gesteld door de gemeente. Dus nog  
meer speelplezier voor de allerkleinste kleuters. Al ruim zeven 
jaar wordt de boerderij succesvol gerund door enthousiaste 
vrijwilligers, onder meer ondersteund door stagiair(e)s. We 
zijn steeds op zoek naar vrijwilligers. Vooral (assistent)be-
heerders die zich bezighouden met het verzorgen van de die-
ren zijn zeer welkom. Wij zorgen voor goede begeleiding en 
eventuele opleiding. Ook voor het theehuis en onze kinder-
activiteiten kunnen we nog wel wat vrijwilligers gebruiken. 
Belangstelling? Mail naar info@nijkamphoeve.nl. 

 
Zorgcentrum Houthaghe                                                                                                        
 

Voor elk wat wils...                                                                                                                          
Een blik op de website van Florence laat zien dat er regel-
matig allerlei leuke activiteiten in Zorgcentrum Hout-aghe 
plaatsvinden. Deze zijn niet alleen voor de bewoners, maar 
ook voor wijkgenoten. Een greep uit het grote aanbod:  elke 
laatste maandag van de maand de Bakclub, elke vierde don-
derdag Bloemschikken, elke vrijdagmiddag Grijze Koppen 
Orkest, elke derde maandag Filmmiddag, elke donderdag-
ochtend muziek met Rob Sprinkhuizen, elke vrijdagmorgen 
Gym/Fitness. In het weekprogramma op de website is meer 
informatie te vinden over de vaste activiteiten. Iedereen is van 
harte welkom! Kijk voor meer informatie en voorwaarden op 
www.florence.nl > houthaghe of bel 070-4131000. 
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Speciaal voor jong en oud                                                                                        Femke Beeloo-Planken 
.  
Winnaar ontwerpwedstrijd: Gezond Houtwijk 

Begin november is het logo onthuld voor het project 

Gezond Houtwijk. Hiermee willen Albert Heijn Houtwijk, 

OBS Houtwijk, sv Houtwijk en uw wijkberaad meer aan-

dacht besteden aan een gezond Houtwijk. Er werd een 

wedstrijd georganiseerd waarbij de jeugd hun eigen 

ontwerp kon insturen. Dat werd dan ook in groten ge-

tale gedaan, tientallen ontwerpen werden voorgelegd 

aan de jury, waarna het winnende ontwerp geschikt ge-

maakt werd door een vormgever. De winnaar van de 

ontwerpwedstrijd is Abi uit groep 6 van OBS Houtwijk. 

Hij heeft hiermee 4 toegangskaartjes gewonnen voor 

Sea Life Scheveningen en uiteraard eeuwige roem… 

Hartelijk dank aan de Kinderraad die ook aan deze 

middag heeft meegewerkt. De posters van het logo 

zullen door de gehele wijk te zien zijn en natuurlijk zult u het logo ook gaan tegenkomen bij georganiseerde,  

(deels) gezonde evenementen! 

 

Kinderraad Houtwijk wint Piet Vink prijs 
Elk jaar rijkt de vereniging van oud-gemeenteraadsle-

den de Piet Vink Prijs uit, vernoemd naar de voorma-

lige Haagse wethouder. Bijzondere projecten of initia-

tieven die belangrijk zijn voor de samenleving en waar-

bij vrijwilligers een grote rol spelen, kunnen hiervoor 

aangemeld worden. Dit jaar zijn er drie vrijwilligerspro-

jecten uitgekozen. ‘Fietsschool Transvaal’, ‘Moeders 

informeren moeders’ en onze eigen kinderraad. Zij 

wonnen hiermee een bedrag van maar liefst 500 euro, 

die zij mogen gebruiken om hun projecten te financie-

ren! Ook kregen zij van wethouder Kavita Parbhudayal 

een mooie oorkonde, bloemen en iets lekkers.  

 

 

 

De zeven in Houtwijk (13) 
Zinab spartelde en Yuna ging voor haar staan: ”Jaiden laat haar los! Dat is mijn 

vriendin!“ Jaiden bleef haar vasthouden: ”Sorry Yuna, maar vriendinnen kunnen 

ook geheimen doorvertellen.” Martin, de wijkagent, legde zijn hand op Jaidens 

schouder: “Laten we even met zijn allen het wijkgebouw Bokkefort ingaan. Dan 

kunnen we rustig praten!” Jaiden liet Zinab los en Zinab en Yuna omhelsden el-

kaar. Gezamenlijk liepen de zeven met de wijkagent en Zinab naar het wijkge-

bouw. Patrick en Shailesh keken verbaasd op, toen het hele gezelschap binnen 

kwam: “We hebben even privacy nodig hier”, zei Martin. “Natuurlijk”, zei Shailesh, 

“ga maar in de vergaderruimte zitten.” Ando keek Shailesh aan, ze kenden elkaar 

goed. Shailesh regelde het jeugdwerk bij VÓÓR welzijn en hij was voorzitter van 

de kinderraad. “Eigenlijk zou ik het wel fijn vinden als Shailesh er ook bij komt. Hij 

weet heel veel!” Shailesh knikte: “Natuurlijk!” Met zijn allen namen ze plaats in de vergaderruimte. Yuna liet haar 

gave zien van het onzichtbaar worden en Ando vertelde vervolgens woord voor woord wat Shailesh zijn gedachten 

waren. Kaylee liet zien dat ze supersnel was, Floortje tilde de hele vergadertafel op, liet deze per ongeluk op Jai-

dens tenen vallen, waarna Roos haar helende krachten kon demonstreren. Kaj vertelde het hele verhaal van Mor-

dival en dat hij nu zijn krachten kwijt is. Shailesh, Martin en Zinab luisterden aandachtig. Af en toe stelde Martin 

een vraag. Toen de kinderen uitgesproken waren zei Shailesh: “Okee, als ik het kort samenvat, dan willen jullie dat 

Kaj zijn krachten terugkrijgt, iets dat enkel kan met de Mega-Macht-Machine. Die staat in de opslag bij de politie 

neem ik aan?” De kinderen knikten. Martin keek hen bezorgd aan: “Phoe, jullie brengen me wel in een lastig  

parket hoor… Meenemen kan niet zomaar, iemand naar binnen smokkelen is ook een ding… “ 

Wordt vervolgd in de volgende editie. 
Zie ook onze facebooksite Houtwijkinfo. 
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Korte berichten 
) 

Badmintonspelers gezocht 
Vereniging voor Recreatief 
Badminton Houtwijk zoekt spe-
lers. Wil je lekker bewegen? 
Zoek je een vast moment in de 
week? Wil je een uur gezellig-
heid en sportiviteit? Wellicht is 
badminton dan iets voor jou…  
Op de dinsdag is er van 19.30 uur 
tot 20.30 uur plaats voor begin-
nende spelers. Op de donderdag 
is er van 20.30 uur tot 21.30 uur 
plaats voor meer gevorderde spe-
lers. Je bent van harte welkom in 

de gymzaal van de Koos Meindersschool aan de C.A. van Beverenstraat 
40. De ingang van de gymzaal ligt aan het A. Kortekaasplantsoen 125. 
Als je besluit om het te proberen dan zijn de eerste drie weken vrij van 
contributie. Daarna betaal je slechts 30 euro per kwartaal. Voor meer 
informatie kan contact worden opgenomen met Bob Meerstadt, mobiel 
bereikbaar via: 06 112 170 45. 

 
Charles Dickens herleeft… 

Bewonersorganisatie Kraaijestein 
organiseert - samen met Wijkbe-
raad Houtwijk en Kom Loosdui-
nen - het Dickens Festival. Het 
gebied rond de Loosduinse mo-
len, het Loosduins museum en  
de Abdijkerk wordt hiervoor om-
getoverd in de Engelse sfeer van 
Charles Dickens uit de 19e eeuw. 
Beroemde personages van deze 
Engelse schrijver komen in Loos-
duinen tot leven. Op het Dickens-
terrein is die dag van alles te zien 
en te doen. Wat te denken van 
een schitterende levende kerststal 
met een heuse kameel. Optre-
dens van De X-Mas Vocals, The 
Ladies of Carols, het Dickens 
Duet, de verhalenverteller Scroo-
ge en diverse koren. De kerstman 
komt ook vast en zeker een kijkje 

nemen. Om de sfeer compleet te maken wordt er ook een tiental oude 
ambachten uitgeoefend. Noteer zaterdag 21 december 2019 in je 
agenda wanneer je als Loosduiner de kerstdagen gezellig wilt 
starten in hartje Loosduinen. 
bdijkerk) 
Agenda 2020* 
 
18-03-2020 Nationale Boomplantdag 
19-03-2020 Lenteuitgave Houtwijkblad 
25-03-2020 Voorjaarsledenvergadering (Zorgcentrum Houthaghe) 
22-04-2020 Opening sportseizoen 
 
Meer informatie 
*Situatie per 15.12.2019. Kijk steeds voor de actuele stand van zaken op 
onze website: www.wijkberaadhoutwijk.nl > Agenda. Daar is ook informa-
tie te vinden over de bestuursvergaderingen Wijkberaad Houtwijk en 
Commissie Loosduinen. 
 

Colofon 
 
Wijkberaad Houtwijk 
Postbus 52009 
2505 CA Den Haag  

 
Bezoekadres:  
Wijkzorgcentrum Houthaghe  
Toon Dupuissstraat 10, BG  
Openingstijden kantoor:  
Bezoek op afspraak  
Telefoon: elke woensdag van 
09.00-11.00 uur: 070-4400913 

 
E-mailadres:  
info@wijkberaadhoutwijk.nl  
Website:  
www.wijkberaadhoutwijk.nl 

 
Houtwijkblad 1/2020 
Inleveren kopij: 05.02.2020 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 

 
Advertenties: 
Informatie over adverteren:  
Cees Willemse (06-33808056) 
e-mail: adverteren@wijkberaad-
houtwijk.nl 

 
Druk 
Oranje van Loon Drukkers b.v.  
Chroomstraat 33,  
2544 EX Den Haag 

 
Belangrijke telefoonnummers 
Medische hulp, Ouderenzorg en 
steunpunt Mantelzorg zie onze 
website > Contact 
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Meer begrip voor onze wijkagenten in 2020 

’Rol wijkagent wordt vaak onderschat’ 
 
De wijkagent speelt een veel be-
langrijker rol in het politiekorps 
dan vaak wordt gedacht. Hij of zij 
vormen ‘de oren en ogen van de 
straat’. Ook bij het oplossen van 
misdrijven kunnen zij veel bete-
kenen door hun contacten met  
de buurt. In dit artikel een plei-
dooi van onze wijkagenten Martin 
Taal en Hans Jol voor gewoon 
wat meer begrip. 
 
"‘Wij zien nooit een wijkagent’, ‘Als 
je belt dan duurt het een week voor-
dat er teruggebeld wordt’… Dit zijn 
zomaar wat kreten die wij als wijk-
agenten weleens voorbij horen ko-
men. Hoog tijd daarom om alle wijk-
genoten wat meer achtergrondin- 
formatie te gaan geven over onze 
werkzaamheden. In de hoop dat er 
daardoor wat meer begrip zal ko-
men over ons doen en laten. En 
vooral over dat laatste willen wij 
meer van u te weten komen!" 
  
Onder druk 
"Onze functie staat behoorlijk on-
der druk. De wijkagent moet bin-
nen de eigen organisatie steeds 
meer bijspringen door personeels-
tekort. Ook merken wij dat aller-
hande samenwerkingspartners  

steeds vaker doorverwijzen naar  
het loket ‘Wijkagent’. Zo komen er  
bij ons veel probleemgevallen bin-
nen op het gebied van GGZ (Gees-
telijke Gezondheidszorg), Woning-
bouw en Zorg. Problematiek die fei-
telijk niet bij ons thuis hoort, maar 
waaraan wij wel tijd en aandacht 
moeten besteden!" 
 
Positief blijven 
"Toch blijven wij er positief onder  
en proberen wij zo goed mogelijk  
te helpen. Zorgen voor verbinding 
met jong en oud voor een veilige en 
leefbare wijk. Dit is natuurlijk wel 
iets wat we samen moeten doen. 
Samen met wijkbewoners, samen 
met het wijkberaad, samen met 
ondernemers, samen met de ge-
meente (ons Stadsdeelkantoor, 
Handhavingsteam en Bestuurs-
dienst), samen met Jeugd- en 
Kinderwerk en ga zo maar door…" 
 
Extra oren en ogen 
"Sinds jaar en dag hebben wij ook 
meerdere buurtpreventieteams in 
het Loosduinse. Deze teams be-
staan uit wijkbewoners die vaak te 
voet of met de fiets, door weer en 
wind, zich op vrijwillige basis inzet-t 
en voor ‘hun wijkje’. Ook de Pre- 
venters van het Buurtpreventie- 

Martin Taal en Hans Jol (rechts) willen het 
volgend jaar meer van u te weten komen om 
daardoor - waar gewenst - hun dienstverle-
ning te kunnen verbeteren. 
 
team Houtwijk, die geregeld in hun 
herkenbare gele jassen in Houtwijk 
voorbij komen, zorgen voor de zo 
broodnodige extra oren en ogen in 
de wijk." 
 
Buurtpreventieteams 
"Als wijkagenten houden wij na-
mens de Politie Loosduinen maan-
delijks een bijeenkomst voor de 
Buurtpreventieteams en de Whats-
Appgroepen Buurtpreventie om hen 
bij te praten over lokale misdaad-
cijfers, om ervaringen te delen en 
om de dialoog aan te gaan over 
wijkzaken. Ook in ons stadsdeel 
neemt het aantal WhatsAppgroepen 
gestaag toe. Wilt u zich aansluiten 
bij een groep in uw straat dan is 
daarover meer informatie te vin- 
den op www.denhaag.nl.” 

 
 

Fijne jaarwisseling, 
maar wees voorzichtig 

met vuurwerk! 
 

Zie tips op website 
www.denhaag.nl 


