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Jaarverslag 2019

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van Wijkberaad Houtwijk bestond dit jaar uit de hiernavolgende personen:
Ramon Meesters
- voorzitter, afgevaardigde Commissie Loosduinen en ROV.
Femke Beeloo-Planken
- secretaris en afgevaardigde Commissie Loosduinen.
Yvonne Hartman
- penningmeester en afgevaardigde WB.
Stephan Bergmans
- lid (jongeren)
Danny Boers
- lid (afgevaardigde ROV, Ruimtelijke Ordening en Verkeer)
Schwanette Beeloo-Bekkema - lid (Evenementen en wijkparken)
Marjolein Minks
- lid
Gesina Versteeg
- lid
Loes Gordijn
- Ondersteuning secretaris
Cees Willemse
- Hoofdredacteur houtwijkblad

Inleiding en samenvatting
Vergaderingen
Het dagelijkse bestuur is wekelijks bij elkaar gekomen, vooral voor het organiseren van
allerhande activiteiten. Wijkberaad Houtwijk heeft tien keer een algemene
bestuursvergadering gehouden, onder meer voor het definiëren van doelstellingen en het
bespreken van lopende zaken en ontwikkelingen die van buitenaf op ons af kwamen. Verder
heeft het wijkberaad twee keer een Algemene Ledenvergadering voor haar bewoners
georganiseerd, waarbij er o.a. door de onder het wijkberaad hangende commissies presentaties
werden gegeven over de projecten waarvoor ze verantwoordelijk waren.
Representatie
Houtwijk is onderdeel van het gebied Loosduinen, waarvan de bewonersorganisaties zich
hebben verenigd in de Commissie Loosduinen, die om de zes weken bijeen komt. De
Commissie Loosduinen heeft twee projectgroepen onder zich en wel Ruimtelijke Ordening en
Verkeer (ROV; gericht op infrastructuur en bebouwing) en Welzijn en Beheer (WB; sociale
aspecten) die beide ook elke zes weken bij elkaar komen. In bijna alle vergaderingen is
Wijkberaad Houtwijk met een afgevaardigde vertegenwoordigd geweest.

Wijkprojecten.
De kinderraad
De kinderraad bestaat afwisselend uit ongeveer tussen de 6 en 12 kinderen. Deze kinderen
zetten zich, onder leiding van Stephan Bergmans en Shailesh Ramnath, actief in voor
houtwijk. De kinderraad komt ongeveer 7 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder
leiding van Shailesh Ramnath. Zo hebben zij ervoor gezorgd dat de Houtwijk gezonder is
geworden, dit project loopt in 2020 ook nog door. Ze denken actief mee over het verbinden
van wijkbewoners met elkaar en staan zij klaar tijdens wijkactiviteiten om de andere
aanwezige vrijwilligers te helpen. Ze bezoeken ook ouderen en mindervaliden om hun een
fijne dag te bezorgen.
Bijzonder dit jaar was dat de kinderraad maar liefst twee keer de krant haalde. In April kreeg
Ando Planken het haags jeugdlintje voor zijn jarenlange inzet in de kinderraad, zijn deelname
aan de kinderrechtenkrant redactie en als supporter van schoon. Daarnaast won de kinderraad
afgelopen November de Piet Vink prijs, met een geldbedrag van 500 euro!

Wijkpreventie Houtwijk
Ook dit jaar hebben we ons o.a. ingezet
om zo veel mogelijk de criminaliteit te
weren uit onze wijk. We zijn ook nog
meer de samenwerking aangegaan met
wijkpreventieteams uit naburige wijken.
Dit met begeleiding van politie
Loosduinen, waar maandelijks
overleggen mee zijn geweest. Zo hebben
wij de politie actief ondersteund op
oudejaarsdag, waar we de hele dag
zichtbaar en onzichtbaar aanwezig
waren en veiligheidsbrillen uit hebben
gedeeld aan de buurtbewoners.
Wij zoeken altijd nieuwe vrijwilligers op
om ons team te versterken. Wij roepen nieuwe vrijwilligers op, om zich te melden. We zoeken
nog veel deelnemers die mee willen lopen. Dat kan via info@wijkpreventiehoutwijk.nl. Het
gaat slechts om 2 uurtjes per week. Wij zijn een leuk team van dames en heren en beloven
bijzondere avonden samen! Kom op laat uw wijk niet verloederen en geef een paar uurtjes per
week. U gaat uw wijk veel beter leren kennen en een paar uurtjes extra beweging is goed voor
u.
Parkeerproblematiek
Afgelopen jaar is de gemeente op zoek geweest naar een integrale oplossing voor het parkeren
in de wijken Houtwijk en Leyenburg. Bij deze bijeenkomsten is ook het wijkberaad aanwezig
geweest.
Het vinden van een integrale oplossing is erg moeizaam gebleken. De verschillen tussen de 2
wijken, maar ook tussen de verschillende delen van die wijken bleken meermaals
onoverbrugbaar.
Nu de bouw van de schone lei vordert en binnenkort een herinrichting plaats zal vinden en
wegen afgesloten, zal de parkeerdruk hopelijk snel verminderen.
Buurtbudget project
Afgelopen jaar heeft wijkberaad Houtwijk actief meegeholpen het buurtbudget project voor
Houtwijk een succes te maken. Bij elke bijeenkomst was het wijkberaad actief aanwezig, bij
de organisatie werd meerdere keren een beroep op ons gedaan. De winnaar werd bekend
gemaakt op onze jaarvergadering. Maar liefst twee projecten werden uitgevoerd. Het
freerunning/ Fitness parcours en de broodcontainer. Beiden zijn inmiddels (bijna)
gerealiseerd.

Kwaliteit Openbare ruimte
Het rapport dat de projectgroep heeft opgesteld
is goed opgepakt. Bij het verkiezingsdebat
gaven de diverse partijen al aan dat zij hiermee
direct aan de slag wilden gaan. Het is dan ook
in het coalitieakkoord opgenomen dat er een
aantal wijken, waaronder Houtwijk opgeknapt
zullen gaan worden. Hiervoor is de komende
jaren 10 miljoen beschikbaar. In 2019 werd het
plan van aanpak voor Houtwijk opgesteld. Na
de installatie van een nieuwe coalitie kregen
we er nog eens 5 miljoen bij. Er is een
bewonerscommissie opgesteld om te kijken
wat de grootste knelpunten zijn.
Communicatie
Wijkcommunicatie via website, wijkblad,
Facebook en twitter.
Wijkberaad Houtwijk heeft in 2018 een keer per
kwartaal het huis-aan-huis verspreide
Houtwijkblad uitgebracht (oplage papieren
versie 6500 exemplaren). Met allerlei
wetenswaardigheden over de wijk om iedereen
te informeren over actuele (wijk)zaken, over de
voortgang daarvan en over de bereikte
resultaten. Daarnaast werden er ook
huis-aan-huis flyers verspreid, onder meer voor
de Midsummer party, de rondvaart en
Halloween.
Het huidige redactieteam voor het Houtwijkblad
en de Houtwijksite bestaat uit: Cees Willemse
(hoofd- en eindredactie + vormgeving), Ramon
Meesters, Marjolein Minks en Femke
Beeloo-Planken (ook voor Facebook). Marcel
Dullaart is webmaster.
Houtwijk digitaal
De Houtwijksite (www.wijkberaadhoutwijk.nl) is een digitale informatiebron waarop
berichten van het wijkberaad worden geplaatst, maar ook andere voor bewoners relevante
berichten. Het streven is om met de redactieleden tot een actuele berichtgeving over de wijk
te komen. Sinds 2017 wordt in als er extra nieuws is, een beknopte digitale nieuwsbrief
uitgebracht (zie onze website onder 'Nieuwsbrieven'). Verzending vindt plaats naar die
wijkgenoten waarvan de e-mailadressen bij ons bekend zijn. Bij te weinig nieuwswaardige
feiten wordt de nieuwsbrief niet verstuurd.

Social media
Onze site op Facebook (Houtwijkinfo) heeft een grote schare trouwe lezers, inmiddels staat
de teller op meer dan 1000 volgers. Twitter acount @houtwijkinfo wordt minder gevolgd,
maar de meer dan 350 mensen die volgen ‘retweeten’ een boel berichten als zijnde
waardevolle bijdragen. Om ook de groep jongeren te bereiken proberen we een instagram
account op te starten.

Activiteiten
1 januari - Nieuwjaarsvegen
Ook dit jaar is Femke van ons wijkberaad op nieuwjaarsdag de straten opgegaan om mensen
enthousiast te krijgen om schoon te maken. Vele mensen werden beloond met handschoenen
van Supporter van schoon en een mooie zaklamp die de gemeente Den Haag beschikbaar had
gesteld hiervoor. Femke en haar clubje ruimden maar liefst 36 volle vuilniszakken op!

9 januari 2019 Nieuw jaar, nieuwe kansen festival
Dit jaar voor het eerst het nieuw jaar,
nieuwe kansen festival. Een vooral heel
koud festival waar we bedrijven en
bewoners met elkaar in verbinding
brachten. Hier werd ook veel aandacht
besteed aan het opkomende buurtproject en
mensen werden opgeroepen naar de
buurtbudget cafe’s te komen en hun plannen
in te dienen. Veel sponsors, zoals bakkerij
van kempen en albert heijn, zorgden voor
versnaperingen. Er waren activiteiten op
diverse plekken in de wijk en de
vernieuwde speeltuin werd feestelijk
geopend met kinderchampagne voor
iedereen.

24 april 2019: Opening sportseizoen 2019
Op deze wisselvallige middag werkte wijkberaad Houtwijk samen met Streetsport, Voor
welzijn. Om 13.00 uur was de aftrap met een voorzichtig zonnetje. Er was een springkussen,
een judo workshop, een rodeostier, een kussengevecht op hoogte, een voetbaltoernooi en zelfs
gezonde smoothies die de kinderen van Voor welzijn zelf maakten.
Kortom, een gezellige, sportieve dag voor jong en oud! Albert Heijn Houtwijk sponsorde
heerlijk fruit.

12 juni Buitenspeeldag 2019
Op 12 juni was het weer nationale buitenspeeldag. Dit jaar met 5 partijen die hun krachten
bundelden.
Femke Beeloo-Planken, met natuurlijk de Gemeente Den
Haag achter zich!
Voor welzijn.
Kinderraad Houtwijk, met Jantje Beton achter hen staan!
Wijkberaad Houtwijk.
Streetsport.
Na weken vergaderen met de kinderraad van Houtwijk hadden
we een prachtig plan klaar voor de buitenspeeldag. Deze
kinderen hebben zelf alles verzonnen en hebben ook op de dag
zelf keihard gewerkt om deze dag voor alle andere kinderen
een groot succes te maken. En het was een groot succes,
ondanks dat de regen met bakken uit de hemel viel! Ongeveer 100 kinderen en hun
ouders/verzorgers hebben zich vermaakt op deze dag!
Albert Heijn Houtwijk was ook een ontzettend goede partner. Zij sponsorden Fruit en
ingrediënten voor cupcakes en materialen om deze te versieren.Voor de ouders hadden we dit
jaar een zithoekje met koffie/thee en spelletjes. Na de activiteit hielpen bijna 50 kinderen en
hun ouders mee met alles opruimen.
Kortom, we kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag, ik kan niet half zeggen hoe trots
ik ben op zoveel kinderen in Houtwijk! Daarnaast natuurlijk
super trots op de vrijwilligers die de hele dag klaar stonden voor hun wijk. En natuurlijk
Shailesh, Manon en Mustapha met hun stagiaires van Voor Welzijn en streetsport!

Midsummer Party 15 juni 2019
Ook dit jaar was onze traditionele midsummer party er weer. Weer op het terrein van
Houthaghe. Helaas besloten de medewerkers van het huis ‘hun’ deel alleen binnen te doen,
waardoor het buiten erg karig was.
Maar we hadden toch een gezellige dag, in samenwerking met albert Heijn, die een kraampje
had neergezet met haring en broodjes. Het liep storm. Er was op diverse plaatsen live muziek,
er waren kraampjes, er waren spelletjes, en een ballonnenclown die ook nog eens een
geweldige goochelshow opbouwde. De enveloppenloterij liep helaas niet zo goed, maar het
goede doel, kika, was erg blij met de opbrengst.

Boottocht 17 juli 2019
Ook dit jaar hadden we de traditionele rondvaart. Dit jaar twee vaarten die binnen 40 minuten
helemaal volgeboekt waren.
De ochtendvaart was eigenlijk wel vredig te noemen. We genoten met zijn allen van alle
jonge dieren die te zien waren op de stille wateren. Ondertussen werden de aanwezigen
getrakteerd op wat drinken, een koekje en we kregen onderweg nog een heerlijk ijsje.
De middagvaart was totaal anders! Gezellig druk, meerdere mensen hadden wat lekkers voor
de hele boot meegenomen.
Iedereen was erg tevreden over de tocht, onderweg werd er iets verteld over de plaatsen waar
we langs voeren!

Halloween 28 oktober 2019
Na het daverende succes van vorig jaar, besloten we ook dit jaar een Houtwijk Halloween
Experience te organiseren. Helaas kon dit niet op de locatie van vorig jaar, maar SV houtwijk
bleek een fantastische partner. Het hele gebouw werd omgetoverd in een spookhuis waar
mensen hun route kunnen lopen. Het jeugdteam van SV Houtwijk organiseerde een
zombi-run, Ready2Play had een echte Duivelse band ingezet voor de bezoekers, Jeugs uit
Houtwijk hadden zelfs een echte escaperoom gemaakt hiervoor. Er was weer teveel om op te
noemen, maar stuk voor stuk een groot succes!
Op zoek naar sponsors voor het snoep, wat bij Halloween hoort, was niet moeilijk! Albert
Heijn Houtwijk bleek wederom een ontzettend betrokken sponsor! Met een volgeladen auto
konden we de bezoekers van de Houtwijk Halloween Experience meer dan goed voorzien!
Onze eigen Cees Willemse ontwierp een fantastisch pakkende flyer, die twee weken voor het
evenement op 6000 adressen werd verspreid! Bij ons, de organisatie, gierden de zenuwen
door ons lijf! Zouden er wel aanmeldingen komen? Zouden we de groepen ook dit jaar vol
krijgen?! Groot was de verrassing toen bleek dat het hele evenement binnen 10 dagen bijna
volgeboekt was! Zowel vorig jaar als dit jaar hebben we iedereen die meedeed gevraagd om

een reactie. De enquête werd enorm veel ingevuld en maar liefst 98% gaf 4 of 5 sterren aan
het evenement. De verbeterpunten worden natuurlijk meegenomen naar volgend jaar, zo
vonden sommige mensen het dit jaar te eng, en moest er soms te lang gewacht worden.

Dickens Loosduinen!
Wat was Dickens ook dit jaar fantastisch. Met velen van ons wijkberaad, wijkberaad
Kraaijenstein en Kom Loosduinen hebben we weer een fantastische dag neergezet voor de
bewoners van de aangrenzende wijken. Drukbezocht, gezellig en historisch bijzonder zijn de
woorden die we mochten horen van de bezoekers.

Wat gaat het jaar 2020 ons brengen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

18 maart Nationale Boomplantdag
25 maart algemene ledenvergadering
22 april opening van het sportseizoen
10 juni Buitenspeeldag 2020
13 juni Midsummerparty (op sv Houtwijk)
8 of 15 juli Traditionele Boottocht
14 oktober najaars ledenvergadering
30 oktober Houtwijk Halloween Experience
19 december Dickens Loosduinen

● Het hele jaar door: Aandacht voor de openbare orde, ontwikkeling van voormalig
Azivo gebouw en connexxion terrein, aandacht voor parkeerproblemen, wijkpreventie
en vele andere wijk gerelateerde projecten die vast op ons pad komen!
Den Haag, 16 januari 2020
Femke Beeloo-Planken, Secretaris
Bijlage 1 Overzicht Financiën

