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Van de voorzitter   

                                                                                                  
Beste wijkgenoten,  
 
     Op 25 maart 2020 organiseert Wijkberaad Houtwijk 
de voorjaarsledenvergadering. Alle Houtwijkbewoners 
zijn dan welkom. De avond staat in het teken van de 
verkiezing van uw nieuwe bestuur. Ik stel me dan niet 

meer als voorzitter beschikbaar. Na 10 jaar is het is tijd voor een nieuw 
gezicht. Mijn aangekondigde stap terug komt voor u vast niet uit de lucht 
vallen, want ik heb deze bekendmaking ook al in de twee voorgaande 
edities van het wijkblad gedaan. 
 
     Ik hoop, dat er zich vóór die avond een wijkgenoot zal melden, die 
deze leuke rol op zich wil nemen. Het zal toch niet zo zijn, dat er in onze 
wijk met ca. 14.000 bewoners niemand is, die opstaat om het werk voort 
te zetten? Voor uw informatie, er is geen ‘back-up’-plan. Als er niemand 
is, dan gaat het bestuur na de ledenvergadering door zonder een door de 
wijk benoemde voorzitter, en vervalt daarmee een belangrijk onderdeel 
van het formele mandaat om namens u met de gemeente Den Haag in 
gesprek te treden. 
 
     In dit blad vindt u een advertentie, waarmee we een nieuwe voorzitter 
willen werven. De snelle auto, die stil staat, is representatief voor ons be-
stuur zonder voorzitter. Dat is zonde. Ons bestuur wil gewoon verder met 
het oppakken en uitwerken van voor bewoners belangrijke thema's. De 
onderlinge band tussen bestuursleden is goed en zal zeker goed blijven; 
als toekomstig voorzitter beland je dus bij ons in een gespreid bedje. Ik 
zou zeggen: "Kruip achter het stuur van onze goed geoliede bolide en 
geef gas!" 
 
     De Algemene Ledenvergadering van 25 maart 2020 vindt deze keer 
plaats op onze nieuwe thuisbasis bij sv Houtwijk (bij de voetbalvereni-
ging). Bij sv Houtwijk hebben we namelijk de mogelijkheid van het orga-
niseren van een trits aan nieuwe activiteiten. Door de interactie met het 
bestuur van de voetbalvereniging en haar leden, zou het ook zomaar 
kunnen zijn, dat wij als bewonersorganisatie andere accenten gaan leg-
gen. Het komende jaar wordt dus een jaar van veranderingen. 
 
     Sinds kort heeft Loosduinen een nieuwe stadsdeelwethouder. Hilbert 
Bredemeijer (CDA) heeft de ambitie uitgesproken om zich in te zetten 
voor de belangen van de bewoners van Loosduinen, dus ook die van 
Houtwijk. Naast wethouder Stadsdeel Loosduinen is hij ook verantwoor-
delijk voor Sport. Ik hoop, dat sportverenigingen in stadsdeel Loosduinen 
(en dat zijn er nogal wat) zullen profiteren van de combinatie van deze 
twee portefeuilles bij deze ene wethouder. Dat komt u als wijkbewoner  
ten goede.  
 
     Graag wil ik mijn laatste voorwoord op deze plaats afsluiten met  
een welgemeend 'dankjewel' aan de wijkbewoners, voor het feit dat we  
in een leuke wijk wonen, waar het relatief rustig is en waar we over het 
algemeen in goede harmonie met elkaar omgaan. Deze omstandigheid 
heeft ertoe bijgedragen, dat ik me 10 jaar lang met plezier voor de leef- 
omgeving van Houtwijk in heb kunnen zetten. Ook dank ik de huidige 
bestuursleden en álle voorgaande besturen voor hun inzet. Zij zijn alle-
maal kanjers. Zonder hen was ik er niet eens aan begonnen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ramon Meesters 
 
 

 Bestuursnieuws 
 

Zie pagina 4 

Zie pagina 9 

Zie pagina 9 

Zie pagina 12 
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Voortgang actuele thema’s in 2020
 
Op woensdag 25 maart 2020 zal  
- voor de eerste keer- in het club-
gebouw van de sportvereniging  
sv Houtwijk onze voorjaarsle-
denvergadering worden gehou-
den. Er komen weer tal van ac- 
tuele zaken aan de orde.  
 
Zoals de Top 10 van Houtwijk-prio-
riteiten die in het overzicht hieron-
der zijn te vinden. Het gaat hierbij 
om belangrijke projecten waar wij 
met z'n allen dagelijks (in)direct  

 
mee te maken hebben of kunnen 
krijgen. In de tabel hebben we per 
onderdeel aangegeven wat de laat-
ste stand van zaken is. Het is de 
bedoeling dat wij deze informatie 
elk kwartaal actualiseren.  
 
Uitnodiging/agenda 
Een belangrijk agendapunt is in 
ieder geval de zoektocht naar een 
nieuwe voorzitter voor ons wijkbe-
raad. Hoe het daar nu mee staat is 
te lezen in de laatste (voorzitters-)   

 
column van Ramon Meesters op 
pagina 3. Op de achterpagina van 
dit Houtwijkblad is de agenda (+ de 
nodige achtergrondinformatie) te 
vinden voor de komende Leden-
vergadering. Iedereen is van harte 
welkom bij deze bijeenkomst die  
voortaan in het clubgebouw van 
sportvereniging sv Houtwijk zal 
worden gehouden. 
 
 
 

 
 

 Top 10 Houtwijk-prioriteiten 

1. Manifest Loosduinen 
  Commissie Loosduinen vertegenwoordigt de zes bewonersorganisaties en het bedrijfs-  
  even. In een manifest adviseren zij het college van B&W - zie commissieloosduinen.nl 
 
2. Bewonerscommissie Openbare ruimte 

  De bewonerscommissie brengt wijkknelpunten in kaart. Eind maart zullen de resultaten  
  bekend worden gemaakt en kunt u uw stem uitbrengen. Zie pagina 10. 
 
3. Inbraakpreventie 

  Het inbrekersgilde is helaas weer actief in de regio. Zorg voor goed hang- en sluitwerk, let  
  op elkaar en sluit u aan bij een WhatsAppgroep Buurtpreventie. Zie pagina 6. 
 
4. Buurtpreventie 

  Vanuit de wijkbewoners is er veel vraag naar meer en vaker buurtpreventie. Echter,   
  hiervoor zijn dringend meer vrijwilligers nodig! Zie de oproep daarvoor op pagina 7.  
 
5. Aanpak ergernissen 

  Helaas zien we vaker hondenpoep op wandelpaden liggen. Ook meer sprake van van- 
  dalisme en zwerfafval. Meldingen via nummer 14070 of via denhaag.nl/meldingen.  
 
6. Groenvoorziening 

  Op 18 maart doen Wijkberaad Houtwijk, stadsdeel Loosduinen en OBS Houtwijk mee aan 
  de Nationale Boomplantdag. In wijkpark Bokkefort is alle hulp van harte welkom.. 
 
7. Renovatieprojecten 

  Achter de schermen krijgen plannen voor Azivo-gebouw en Connexion-terrein langzaam  
  vorm. Wordt vervolgd (ook tijdens onze voorjaarsledenvergadering).  
 
8. Houtwijk Jong 

  Als wijkberaad willen we de jongeren van Houtwijk beter bereiken en ook horen.     
  We zijn daarom onder andere bezig met een Instagram-account.  
 
9. Houtwijk verbinden 

  Om bewoners in Houtwijk actief met elkaar te verbinden, organiseren we diverse evene-  
  menten om jong, oud, cultuur, rijk en arm met elkaar in contact te brengen.  
 
 10.Duurzaam Houtwijk 
  Allerlei acties en subsidies voor duurzaam wonen. Zie artikel op pagina 11. Gemeente moet 
  in 2021 voor elke buurt/wijk een concreet plan hebben voor energietransitie.
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Houtwijkse jongeren               Mounir El Omari                                
 

Eindejaarsdrukte in Bokkefort… 
De jaarwisseling ligt al weer een tijdje achter ons, maar  
toch blikken wij nog even terug op de eindejaarsdrukte. 
Voorspelbaar was dat de onrust die ontstond nadat be- 
sloten was dat er geen vreugdevuren op het strand moch- 
ten komen, gevolgen zou hebben voor Houtwijk. Kopieer- 
gedrag is populair. Zoals snel iets in de brand steken,  
een foto maken en die op social media delen. Voor de 
jeugdwerkers van VÓÓR Welzijn een extra stimulans om 
alert te zijn. Een aantal activeringsactiviteiten was al ge- 
pland maar de nieuwe ontstane situatie vroeg om meer.  
In straatwerkcontacten met 18+ jongeren die in positieve  
of negatieve zin een voorbeeldfunctie hebben, werd na- 
drukkelijk geadviseerd om niet deel te nemen aan het rel- 
gedrag Daarnaast was er ook een groot aantal activiteiten  
in en vanuit centrum Bokkefort. Zo was er een succesvol 
zaalvoetbaltoernooi in sporthal Ockenburgh. Natuurlijk  
waren er de traditionele oliebollen voor de bewoners van 
Houthaghe en het buurtpreventieteam 

WhatsApp Buurtpreventie Loosduinen                                                      
 

Samenwerking  Loosduinse WhatsAppgroepen  
In de Posthoorn (15.01.2020) aandacht voor een	initiatief 
van onze wijkgenoot Marcel ten Brinck en George Graper,  
(Wijkpreventie Waldeck). Zij hebben onderzoek gedaan 
naar het bestaan en gebruik van WhatsAppgroepen bin-
nen Loosduinen die zich specifiek richten op veiligheid en 
buurtpreventie. Conclusie was dat het gebruik van deze 
groepen, 52 in totaal, sneller en effectiever kan. In Hout-
wijk/Zichtenburg alleen al zijn 20 groepen getraceerd. Bij 
verdachte situaties is de procedure dat 112 wordt gebeld 
en de melding vervolgens wel of niet in de groepsapp wordt 
geplaatst. Op dat moment worden alleen de mensen in de 
betrokken groepsapp geïnformeerd. Nu heeft de ervaring 
geleerd dat er een grijs gebied is tussen het wel of niet 
doorgeven van een melding naar 112. Hierin willen beide 
heren verandering brengen door een betere samenwerking 
tussen de verschillende WhatsAppgroepen. Het volledige 
artikel is terug te vinden via een link op onze website.  
 
WhatsApp  Buurtpreventie Houtwijk                                         
 

Kort politieverslag 
Woninginbraken: in januari 20 inbraakpogingen, Hout- 
wijk (8) en Bohemen (8). Ook inbraken in Waldeck en  
Kom Loosduinen. Inbraken worden vaak gepleegd door  
het openbreken van ramen. Hoekhuizen zijn relatief vaak 
het doelwit. Er zijn geen meldingen binnengekomen van 
inbraakpogingen bij bedrijven. Auto-inbraken: 10 stuks 
(iets hoger dan gemiddeld) in Houtwijk, Waldeck, Bohe-
men, Kom Loosduinen en Kraaijenstein. Ook werden na- 
vigatiesystemen, maar ook autokentekenplaten, gesto- 
len. Fiets- en brommerdiefstallen: zeven fietsen en vijf 
brommers (hoofdzakelijk Paggio’s). De afgelopen maan- 
den hebben zich ruim 100 mensen aangemeld voor nieu-
we of bestaande Whattsappgroepen in Loosduinen. 
.  
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Wijkpreventie                                                                                               Andreas Dijk 
 

Buurtpreventie Houtwijk in 2019
 
Wat deed het buurtpreventieteam 
allemaal in het afgelopen jaar? Veel. 
Hieronder volgt een korte schets met 
zo min mogelijk data. 
 
Op 1 januari was al een kleine buurt-
schouw om de jaarwisselingsschade in 
ogenschouw te nemen en mogelijke 
risico’s voor het volgende jaar in kaart 
te brengen. Een dag later volgde nog 
een beknopte schouw vanuit het Bokke-
fort met jongeren die door VÓÓR Wel-
zijn waren aangemeld. Buurtschouwen 
werden later in het jaar ook gedaan bij 
een onderzoek van Bureau Graswortel 
en met Groep de Mos en de Haagse 
VVD. Politieke contacten waren er 
meer. Zo gingen fractievertegenwoor- 
digers van enkele partijen in de avond 
mee op pad met het buurtpreventie-
team. En ook een nieuwe medewerker 
van VÓÓR Welzijn kon zo de wijk beter 
leren kennen. 
 
Menskracht 
De ambitie om meer dan vier keer per 
week ’s avonds op pad te gaan bleef 
helaas bij ambitie… Dit door gebrek aan 
menskracht. Sterker nog, wij zijn naar 
drie avonden teruggegaan. Dat had me-
de te maken met de avondsluiting van 
het politiebureau Loosduinen waardoor 
een van onze koppels vanwege een 
onveiligheidsgevoel aansluiting heeft 
gezocht bij een team op een andere 
avond. Af en toe wordt ook samen op-
getrokken met medewerkers van de 
Loosduinse handhavingsorganisatie. 
Vanwege drukke professionele werk-
zaamheden besloot Michael Delneij te 
stoppen als coördinator. Zijn rol is in  
de zomer overgenomen door het duo 
Andreas Dijk en Marcel ten Brinck. De 
eerste richt zich vooral op communica-
tie en externe contacten en de tweede 
neem de interne organisatie en (finan-
ciële) administratie voor zijn rekening. 
Voor Facebook worden zij ondersteund 
door Ronald Albers. Helaas hebben en-
kele leden het team verlaten, gelukkig 
traden ook twee nieuwe enthousiaste 
mensen toe. Maar we blijven kwets-
baar. Er blijft behoefte aan ‘vers bloed’ 
bij het buurtpreventieteam! 
 
Zichtbaarheid 
Zichtbaarheid is niet alleen tijdens de 
preventierondes van belang - hoewel 
we soms ook incognito actief zijn - maar 
ook bij andere activiteiten binnen de 
wijk. Want zeker dan kunnen mensen 
gemakkelijk met vragen en opmerkin-
gen bij ons terecht. Zo waren we bij het 
Nieuwe Kansen Festival, de Veilig- 

                                                    
heidsdag op het Loosduinse Hoofd- 
plein, het Zomerfeest van BuurtBoerde- 
rij De Nijkamphoeve, de ingebruikstel-
ling van de Bokkefortse broodcontainer 
en het afscheid van stadsdeeldirecteur 
Harm Benthem. En natuurlijk bij de le-
denvergaderingen van het wijkberaad. 
Ook Twitter en Facebook zijn middelen 
waarmee wij aan permanente zichtbaar-
heid van de buurtpreventie werken. 
 
Overleggen 
Als het enigszins mogelijk was werd 
aangeschoven bij bestuursvergaderin-
gen van het wijkberaad, zodat we el-
kaar over en weer konden informeren. 
Verder was er het maandelijks overleg 
met de collega’s van de andere Loos- 

 
‘Behoefte aan ‘vers bloed’ 

bij ons eigen Houtwijk 
buurtpreventieteam’ 

 
duinse teams, medewerkers van het 
stadsdeel, en handhavers. Dit zoge-
noemde BIT-appel staat onder leiding 
van de Houtwijkse wijkagenten Martin 
Taal en Hans Jol. Ook met het jeugd- 
en jongerenwerk in Bokkefort waren 
goede contacten. Verder werd geparti-
cipeerd in de decentrale Acon, een 
Loosduinse coördinatie ter voorberei-
ding van een zo veilig mogelijke jaar-
wisseling. Bij dit overleg zijn mede- 
werkers van het stadsdeel maar ook  
het handhavingsteam, politie, brand-
weer, woningcorporaties, VÓÓR Wel-
zijn en verschillende buurtpreventie- 
teams betrokken.  

 
Adviezen en acties 
 Een van onze teamleden was op ver-
zoek van de wijkagenten van Leyen- 
burg betrokken bij het opzetten van een 
preventieteam in die wijk. Enkele leden 
van dat team kwamen ook een kijkje in 
de Houtwijkse keuken nemen. Bij een 
bezorgde wijkgenote werd een advies 
uitgebracht hoe haar woning beter te-
gen inbraak beveiligd kon worden.  
Toen de wintertijd inging kon men het 
buurtpreventieteam met een spuitbus  
in de weer zien. Op tactische plekken 
werd ‘Zet je licht aan’ op fietspaden 
gespoten. Ook werd contact gezocht 
met hondenbezitters die ’s avonds hun 
hond uitlieten. Voor de honden hadden 
we hondensnacks mee en voor de eige-
naren een flyer om ook als ‘oog en oor’ 
voor de politie op te treden. 
 
Toekomst 
Oudejaarsdag gingen we met verschil-
lende ploegen op pad tot het moment 
dat het vuurwerk afsteken legaal was. 
Doel was om onder meer zicht te krij-
gen op potentiële brandhaarden en die 
bij het Handhavingsteam Loosduinen te 
melden om het materiaal te laten weg-
halen. Ook werden vuurwerkbrillen uit-
gedeeld. Al met al was het buurtpre-
ventieteam van de eerste tot en met de 
laatste dag actief. Dat willen we ook in 
2020 voortzetten. Om te slagen heb-
ben we wel meer teamleden nodig, dus 
daar ligt een uitdaging. Niet alleen voor 
ons, maar  ook voor onze wijkgenoten.  
 
Belangstelling? 
Belangstellenden kunnen zich aanmel-
den via info@wijkpreventiehoutwijk.nl.  
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Loosduinen/Houtwijk 
 

Den Haag voert JA-JA-sticker in 
Met ingang van 
april 2020 krijgen 
bewoners alleen 
nog ongeadres-
seerd reclame-
drukwerk in de 
brievenbus als ze 
met een JA-JA- 
sticker aangeven 
dat ze dat willen. 
Ongeadresseerd 
reclamedrukwerk 
wordt lang niet 

altijd gelezen en belandt vaak bij het oud papier of in het restafval. 
Met de maatregel wil Den Haag papierverspilling tegen gaan.  
Met het nieuwe systeem blijven mensen die geen sticker 
hebben geplakt wel huis-aan-huisbladen ontvangen, mede 
omdat daarin berichten van lokale instanties staan. Wie ook 
deze bladen niet wil ontvangen, kan net als nu de brievenbus voor-
zien van een NEE-NEE-sticker. Ook de huidige NEE-JA-sticker 
blijft gewoon geldig. Overigens, alle Houtwijkers zijn (gratis) lid 
van de vereniging Wijkberaad Houtwijk en ontvangen daarom 
het Houtwijkblad kostenloos in de bus. De gemeenteraad moet 
nog definitief besluiten over de invoering van de nieuwe sticker. 
Daarna volgt informatie over het aanvragen ervan.  

 
Dr. J. Presserstraat, Houtwijk  
Dr. 

Schoonste straat van Loosduinen 
Samen zorgen  
we voor een 
schone en nette 
stad. Daarom 
organiseerde de 
gemeente Den 
Haag voor het 
tweede jaar op  
rij de Schoonste 
Straatverkiezing. 
Na de succesvolle 
pilot met drie stads-
delen vorig jaar, is 
de verkiezing deze 

jaarwisseling uitgebreid naar alle acht de stadsdelen. Op 1 januari 
gingen in de hele stad honderden bewoners aan de slag om in hun 
straat met hun buren vuurwerkresten en ander rommel op te rui-
men. In stadsdeel Loosduinen werd  de prijs gewonen door de  
dr. J. Presserstraat. Deze straat was de schoonste straat met  
de meeste stemmen in stadsdeel Loosduinen. De straat kan het 
bedrag van 2500 euro besteden aan bijvoorbeeld een straatfeest. 
“We doen elk jaar op 1 januari een opruimactie, en elk jaar met 
steeds meer mensen. Het is ontzettend gaaf dat we deze fantas-
tische prijs hebben gewonnen. Wij gaan daar met de straat een 
leuk feestje van bouwen”, vertelt de initiatiefneemster en bewoon-
ster van de straat Femke Beeloo-Planken. 

Pjer Wijsman 
 
 

 
 

Coalitie-akkoord 
 
     Zoals u weet, hebben we nieuwe 
wethouders en een nieuw coalitie-
akkoord. Voor ons Houtwijkers is in 
dit akkoord in ieder geval opgeno-
men, dat er extra geld gereserveerd 
wordt voor, onder meer,  Houtwijk. 
Een mooi succesje, zeker ook voor 
het Houtwijkteam, dat samen met de 
Commissie Loosduinen veel overleg 
hierover heeft gevoerd hetgeen uit-
eindelijk resulteerde in een stukje 
tekst ter waarde van 2,5 miljoen. 
 
     Prachtig, maar om eerlijk te zijn,  
is dit een paar druppeltjes op die be-
roemde gloeiende plaat. Het is een 
eenmalige investering en is met na-
me bedoeld voor achterstallig onder-
houd. Als je alles bij elkaar optelt, 
dan moet er voor véél meer geld  
een inhaalslag worden gemaakt. 
 
     Zoals u weet: ‘Stilstand is achter-
uitgang’ en dat is helaas voor lange 
tijd gebeurd. Er zijn redenen te over 
waarom, maar goed…. Nu extra geld 
investeren helpt zeker, maar omdat 
het accidenteel is, heb je kans dat er 
voor deze inhaalslag volgende keer 
geen geld is, om dat herstel ook weer 
te onderhouden. 
 
     Het zijn die beroemde cirkels waar 
we in rondlopen en soms kunnen we 
hieraan ontsnappen, maar helaas 
heb je – om dat te kunnen doen – te-
veel overleg nodig. Je hebt eigenlijk 
een professionele ‘cirkelbreker’ nodig 
en het wijkberaad is hier naarstig 
naar op zoek! 
 
Is dit niet iets voor u? 
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 Openbare ruimte Houtwijk                                                                                                     
 
Tussenstand activiteiten bewonerscommissie  

Hoe knappen we Houtwijk op?  
De gemeente Den Haag heeft geld 
vrijgemaakt om de openbare ruim-
te van Houtwijk op te knappen. 
Bewoners hebben hiervoor in ok-
tober en november 2019 opknap-
punten aangedragen. Een speci-
ale bewonerscommissie maakt  
op basis hiervan - samen met de 
gemeente - concrete plannen. 
Deze zullen op 27 maart 2020 
worden bekend gemaakt, waarna 
alle bewoners kunnen stemmen 
op hun favoriete plannen. 
 
Speciale bewonerscommissie 
De bewonerscommissie is een tijde-
lijke commissie van bewoners, die 
bestaat zolang er aan het opknap-
plan voor de wijk wordt gewerkt. In 
de commissie zitten enkele leden 
van onze projectgroep Openbare 
Ruimte Houtwijk: Danny Boers, Ra-
mon Meesters, Paul Buijtelaar, Rene 
van de Vliet en Richard Westmaas.  

Zij brachten begin 2018 het rapport  
‘Houtwijk: opmaat naar ‘Residentie-
kwaliteit’ uit’ (zie onze website: 
www.wijkberaadhoutwijk.nl). 
 
Werkbijeenkomsten 
De eerste werkbijeenkomst was op 
21 november 2019. Tijdens deze 
bijeenkomst werd de kaart met de 
verzamelde opknappunten bekeken 
en werden de punten geanalyseerd 
en gebundeld. De tweede werkbij-
eenkomst was op 10 december 
2019. Hierin kwamen verschillende 
plannen met mogelijke oplossingen 
voor de opknappunten aan de orde.  
Het gemeentelijk ingenieursbureau 
ging daarna berekenen wat deze 
oplossingen zouden gaan kosten. 
Tijdens de derde werkbijeenkomst, 
op 18 februari 2020 werd onder 
meer bekeken welke oplossingen 
binnen het beschikbare budget pas-
sen. De definitieve keuzes worden 

gebundeld in opknapplannen, die 
eind maart 2020 aan alle wijkgeno-
ten ter beoordeling zullen worden 
voorgelegd. 
  
Opknappunten  

Een groot aantal opknappunten werd 
in kaart gebracht op de website: 
www.houtwijkknaptop.denhaag.nl 
zie ook de afbeelding hieronder. 
De teller staat op 150 opknappunten 
die stuk voor stuk op genoemde site 
kunnen worden teruggevonden.  
Wel moeten we ons realiseren dat 
met het beschikbare budget slechts 
een deel van de opknappunten kan 
worden aangepakt. 
 
Voortgang 
Alle achtergrondinformatie over dit 
project en over de voortgang ervan  
is te vinden op de website: 
www.houtwijkknaptop.denhaag.nl
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Duurzaam wonen in Houtwijk 
 

Acties en subsidies duurzaam wonen 
Om duurzaam wonen toegankelijker te maken biedt 
Hou van je Huis verschillende acties aan. Daarnaast 
is er een aantal subsidies vanuit de gemeente. Zo 
worden duurzame oplossingen, zoals isolatie en 
groene daken, een stuk betaalbaarder. Subsidie 
voor isolatie. Voor dak- en vloerisolatie is subsidie 
beschikbaar. Lees hierover meer op de website: 
www.denhaag.nl pagina ‘Subsidie dak- en vloeriso-
latie aanvragen’. Subsidie voor groene daken Een 
groen dak biedt goede isolatie voor een woning. Het 
houdt de woning in de winter warm en in de zomer 
koel. Daarnaast wordt regenwater opgenomen door 
de planten. Hierdoor wordt het riool minder belast. 
Voor groene daken is subsidie beschikbaar. Kijk voor 
meer informatie op de webpagina ‘Subsidie groene 

daken aanvragen’. Maakt u gebruik van een subsidieregeling voor isolatie of groene daken? Dan kunt u een e-mail 
krijgen met vragen over het uitvoeren van duurzame maatregelen. Info: www.denhaag.nl

Geslaagde regentonactie 
Tuincentrum Ockenburg heeft Duurzaam Den Haag 
de Klimaatkrachtige doorgeeftrofee uitgereikt. Voor 
de geslaagde regentonnenactie en voor de Operatie 
Steenbreek-acties. Edwin Cornelissen, projectleider 
Operatie Steenbreek (zie foto): “In 2019 organiseer-
de Duurzaam Den Haag samen met de Kopgroep 
2030 de Groene Zaterdag. Hierbij werden 1700 te-
gels omgeruild voor groen en werden er 70 regen-
tonnen voor weinig aangeboden. De actie was zo 
succesvol dat er tijdens de buurtcamping een ver-
volgactie werd georganiseerd. Toen zijn er nog eens 
bijna 90 tonnen aan de man gebracht.” De actie is 
georganiseerd door Kopgroep 2030 in samenwer-
king met Duurzaam Den Haag en is mede mogelijk 
gemaakt door Het Hoogheemraadschap van Delf-

land en Tuincentrum Ockenburg (samen partners van Klimaatkrachtig Delfland) en de Gemeente Den Haag. Duur-
zaam Den Haag maakt samen met vele bewoners en bewonersorganisaties de stad groener, mooier en klimaat-
adaptiever. Via Operatie Steenbreek zijn er in 2019 al ruim 30.000 tegels omgeruild voor groene planten. In 2020 
gaan we nog meer onttegelen en vergroenen en komen er meer regentonnenacties! Wil je ons helpen de stad 
klimaatadaptief te maken? Doe mee! Info: www.duurzaamdenhaag.nl

 
Informatiebronnen 
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Den Haag/Loosduinen/Houtwijk 
 

Den Haag viert 75 jaar vrijheid 
In 2020 herdenken we de 
oorlogsslachtoffers, vieren 
we dat we in vrijheid leven 
en blikken we vooruit op de 
toekomst van Den Haag als 
internationale stad van vre-
de en recht. Met een pro-
gramma vol van herdenkin-
gen, evenementen en expo-
sities staan we stil bij de 
Tweede Wereldoorlog. We 
vieren en herdenken dit jaar 

niet alleen op maandag 4 en dinsdag 5 mei, maar tot aan zaterdag 
24 oktober 2020. Grote nationale evenementen vinden plaats in 
Den Haag waaronder de nationale start van Bevrijdingsdag, de 
Invictus Games, de Nederlands-Indië herdenking en het 75-jarig 
bestaan van de VN. In Den Haag staan we ook uit-gebreid stil bij 
de herdenking van het bombardement op Bezuidenhout en Haag-
se Bevrijdingsdag op 8 mei. Zie voor meer informatie website: 
www.75jaarvrijheiddenhaag.nl 

 

Vrijheidsambassadeurs 
Maak kennis met de Haagse 
Vrijheidsambassadeurs, ze 
zijn van 11 tot 83 jaar. Zij 
gaan dit jaar voor ons op 
zoek naar unieke verhalen 
over vrede en vrijheid. Ach-
ter iedere Haagse voordeur 
gaat een ander verhaal 
schuil. In een stad waar  
wel 180 nationaliteiten wo-
nen, heeft vrijheid veel be- 
tekenissen. Zij gaan met 
mede-Hagenaren en met 

elkaar in gesprek, want sámen geven we vrijheid door! Houtwijk 
wordt vertegenwoordigd door Femke Beeloo-Planken (Wijkberaad 
Houtwijk) en haar zoon Ando. "Ik hoop met het geschreven woord, 
vele mensen te bereiken en hen te laten nadenken hoe gelukkig  
wij zijn dat wij in vrijheid kunnen leven, dankzij al die mensen die 
zo dapper waren ons te bevrijden!”, aldus Femke. Meer informatie 
is te vinden op: www.75jaarvrijheiddenhaag.nl 
. 
Tentoonstelling Loosduins museum 

 
Oorlogstijd in Loosduinen 
In het Loosduins Museum, Margaretha 
van Hennebergweg 2a 2552 BA Den 
Haag (naast de molen) wordt tot 13 
september 2020 de tentoonstelling 
'Oorlogstijd in Loosduinen' gehouden. Met 
als landelijk thema '75 jaar bevrijding’. 
Informatie: www.loosduinsmuseum.nl 

Theo van Daalhoff (columnist) 

 
 

 
 

Bevrijding… 
 
      In 2020: herdenking bevrijding 
Tweede Wereldoorlog. Dit jaar her-
denkt Nederland dat het 75 jaar gele-
den bevrijd werd. Waar in delen van 
de wereld allerlei gewapende conflic-
ten spelen, zijn wij als Nederland al 
75 jaar gevrijwaard van dergelijke 
gruwelen.  
      
    De gemeente Den Haag besteedt 
met tal van organisaties/vrijwilligers 
aandacht aan dit jubileumjaar. Kom 
naar het Loosduins Museum, daar is 
een boeiende tentoonstelling over dit 
onderwerp. Bijeenkomsten en evene-
menten zijn ook voor de jongeren van 
belang, want zij bepalen hoe ons land 
er in de toekomst uitziet. 
 
     Zij bepalen of democratische be-
ginselen ook in pakweg de komende 
75 jaar onverkort gelden. Dat is een 
opgave in een tijd waarin verschillen 
van mening of inzicht via o.a. de digi-
tale weg niet altijd op fatsoenlijke wij-
ze worden behandeld. Die scherpe 
toonzetting lijkt mode te worden. 
 
     Ik geloof in het fatsoen van men-
sen en ik zie ieder jaar bij gastlessen 
over de oorlog, op de Koos Mein-
dertsschool in Houtwijk, dat kinderen 
allemaal beschaafd en nieuwsgierig 
zijn. En zich verbazen dat er zoveel 
slechte mensen waren in de oorlog.  
 
     Mensen werden verraden voor 
geld. Een meisje zei tijdens een gast-
les: “Dat is geld waar bloed aan zit”. 
Een volwassene had het niet mooier 
kunnen formuleren. Indrukwekkend. 
 
     In april lever ik een kleine bijdrage 
aan de herdenking. Met een boek dat 
over dwangarbeid gaat. Een getroffen 
Loosduinse familie. Wordt vervolgd.    
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 Nederland viert 75 jaar vrijheid 
 

 
 

Herdenking bombardementen Loosduinen 
 
Precies 75 jaar na de bombar- 
dementen op Loosduinen werd 
op zaterdag 8 februari 2020 een 
plaquette onthuld met daarop de 
achttien namen van de dodelijke 
slachtoffers. Haagse Vrijheids-
ambassadeur Femke Beeloo-
Planken was erbij en deed ver-
slag van de ceremonie en de ge-
beurtenissen 75 jaar geleden.  
 
Wat gebeurde er nu eigenlijk die 
drie dagen in dit kleine tuinders-
dorp. De Engelsen waren ervan 
overtuigd dat er in het complex van 
de Westlandsche Stoomtram Maat-
schappij (WSM) materialen voor  
V2-raketten opgeslagen lagen, die 
de Duitsers vanuit dit gebied af- 
vuurden richting Engeland. Begin 
februari 1945 voerde de Engelse 
luchtmacht luchtaanvallen uit op 
meerdere lanceerplaatsen in Loos-
duinen. Er werden ruim 200 brisant-

bommen afgeworpen. De WSM-
remise werd geraakt, maar was nog 
steeds bruikbaar. De materiële 
schade aan omliggende tuinderijen 
was enorm, maar veel erger was 
dat er veel bommen in de naastge-
legen burgemeestersbuurt vielen. 
Hier stierven maar liefst 18 ‘peen-
buikers’, zoals de Loosduiners ook 
wel genoemd worden. De jongste 
slechts 3 jaar oud, de 
oudste was 61. Niet 
alleen rouwden de 
Loosduiners om de 
overledenen en de 
vele gewonden, maar 
ook moest er vervan-
gende woonruimte 
gezocht worden voor 
de gezinnen waarvan 
de huizen getroffen 
waren. Daarnaast 
waren er tussen de 
bommen minstens 

zeven blindgangers. De bommen 
wogen tussen de 100 en 250 kilo 
per stuk en hadden een grote ver-
woestende kracht. In totaal werd er 
14 ton, meer dan 200 stuks, aan 
bommen afgeworpen. Slechts één 
raakte doel. Het hele verslag van 
Femke is te vinden op de website: 
www.75jaarvrijheiddenhaag.nl 





 

 15 

   Markante wijkgenoten                                                                                                          Marjolein Minks 
 
 
Joop van der Lans, een uitzonderlijke vrijwilliger: 

‘Heel normaal dat je elkaar helpt…!’ 
 
Interview met Joop van der Lans  
en zijn vrouw Corrie. 
 
     Ik ontmoet Joop van der Lans  
op dinsdag 21 januari 2020 in het 
stadsdeelkantoor Loosduinen waar 
hij onder valse voorwendselen naar 
toe is gelokt, omdat zijn buren hem 
hebben voorgedragen voor de 
Haagse stadsspeld. Dit is een on-
derscheiding voor uitzonderlijke 
Haagse vrijwilligers .   
    
     Twintig jaar geleden, toen Joop 
met pensioen ging, dacht hij niet dat 
zijn leven als pensionado er zo zou 
uitzien als het dat nu doet. “Toen ik 
stopte met werken vroeg een col-
lega ‘Wat ga je dan doen als je niet 
meer werkt?’ Ik zei toen dat ik zou  
gaan tennissen en bridgen, want 
dat doen mensen die niet meer wer-
ken. Maar ik ben van het een in het 
andere gevallen en ben nooit aan 
bridgen en tennissen toegekomen.”  
 
     Voor Joop liep het anders door-
dat zijn zoon een huis kocht waar 
veel aan geklust moest worden en 
daarna is hij niet meer opgehouden 
met anderen te helpen. Na zijn 
zoon waren dat andere familieleden 
en van lieverlee kwamen daar zijn 
buren bij. “Hier in de buurt is mijn 
‘werk’ op gang gekomen doordat 
mijn buren mij mijn huis zagen 
schilderen en mij toen vroegen  
of ik hun huis ook kon doen.“ 
 
     Er kwamen steeds meer buren 
met hun verzoeken. Hij onderhoudt 
tuinen, schept goten leeg, schildert 
buitenwerk, repareert schuttingen 
en legt stoepjes. Wel legt Joop  een 
verzoek langs de ladder van ‘het 
moet écht nodig zijn’. Veel buren 
willen niet dat hij het helemaal voor 
niks doet, daarom vraagt hij er wat 
voor, zodat ze hem voor een vol-
gende keer weer durven te vragen. 
Joop ten voeten uit; hij vraagt niet 
omdat hij er wat voor wil hebben, 
maar om zijn buren op hun gemak 
te stellen! 
      

     Joop doet al deze klussen omdat 
het eigenlijk zijn hobby is. “ik vind 
het prettig om in de tuin te werken 
en af en toe een huis opknappen 
voor mensen die dat zelf niet meer 
kunnen, want niemand die durft hier 
op een ladder te staan, daar zijn ze 
te oud voor”, zegt Joop die zelf 80 
is! Hij is niet de enige die dat wel 
eens vergeet; hij ziet er vitaal uit, is 
kerngezond en zwemt elke woens-
dagmiddag met zijn vrouw Corrie 
nog 40 baantjes in het Zuiderpark-
zwembad of gaat met mooi weer 
naar het strand voor een wandeling 
en een duik in de golven. Op mijn 
vraag aan Corrie of zij nu eigenlijk 
nog steeds een werkende man 
thuis heeft die 8 uur per dag van 
huis is, zegt zij trots: “Nee, hij is 
vakkundig hovenier, dus hij doet 
een klus als grasmaaien in een half 
uurtje.”  
 
     Toen Nieuw Waldeck werd ge-
bouwd, waar Joop en zijn broer een 

tuinderij hadden en ze er werden 
uitgekocht, heeft Joop gekozen om 
wat anders te gaan doen. Hij hield 
van buiten werken en is de oplei- 
ding tot hovenier gaan doen. Nog 
weer later is Joop overgestapt naar 
het werken met mensen in de so-
ciale werkvoorziening; hierbij be-
hield hij zijn geliefde buitenwerk  
en vak als hovenier.  
 
     Dit is Joop ten voeten uit en wat 
zijn hart sneller doet slaan: buiten 
werken! Met als doel het helpen van 
mensen. Dit deed hij professioneel 
en nu vrijwillig: “Ik vond het leuk om 
die mensen wat te leren en daar 
had ik tevredenheid in.” 
 
     Als ik tot slot vraag aan Joop wat 
hij over zijn ervaring als vrijwilliger 
kwijt wil zegt hij: “Ik vind het heel 
normaal dat je elkaar helpt. Waar-
om zou je het niet doen, zolang je 
het nog kan.” 
 
 

Joop en Corrie van der Lans tijdens de 
feestelijke uitreiking van de Haagse stadsspeld. 
ff 
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Wijktuin Houtwijk                                                     Christiaan Scheen 
 

Een nieuwe lente… 
Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Deze dichtregel komt 
voor in het gedicht Mei (1889) van Herman Gorter. Voor de wijk-
tuinvereniging is dit zeer zeker van toepassing. Het is net alsof 
iedereen uit de winterslaap is ontwaakt. Er wordt druk gezaaid 
en geplant; gelukkig worden de dagen weer langer. In de tuin 
werken kost natuurlijk tijd en energie, maar zo wordt je hoofd wel 
lekker leeg. Als je de hele dag op kantoor zit achter een compu-
ter is het bijna bevrijdend op de tuin orde op zaken te stellen. In 
de wintermaanden zijn sommige planten blijven groeien en is het 
een kwestie van kiezen: eruit halen of nieuwe kopen. De vereni-
ging heeft in februari 2020 alweer de jaarvergadering gehad. 
Onder het genot van een kopje koffie zijn zaken besproken en 
heeft eenieder zijn of haar zegje kunnen doen. Er zijn ook nieu-
we leden verwelkomd en iedereen gaat met frisse moed aan de 
slag. U mag altijd een keer komen kijken. Op de dinsdagmiddag 
vindt het onderhoud in de gemeenschappelijke tuin plaats.  

 
BuurtBoerderij De Nijkamphoeve                                                                Ed Vols 
 

Nuttige tijdsbesteding… 
De BuurtBoerderij ontwaakt langzaamaan uit haar winterslaap. 
De afgelopen periode hebben we gebruikt om onderhoudswerk-
zaamheden uit te voeren. Zo is er een aantal hekken vervangen 
en is de buitenren van de konijnen vernieuwd. Ook zijn de latten-
banken in de knuffelweide van een nieuwe laklaag voorzien. De 
schilderlessen van Corry den Hollander gingen op kleine schaal 
door. Medio april starten weer de woensdag- en vrijdagseries. 
Nieuw is dat we maandelijks een knutselmiddag hebben. De zo-
mertijd is de tijd voor meer activiteiten. Zoals een kinderkleedjes-
rommelmarkt op zondag 19 april 2020. Het actuele overzicht 
staat op www.nijkamphoeve.nl. Op woensdag 1 april 2020 gaat 
het theehuis weer open en bent u van harte welkom voor een 
kopje koffie of thee met iets lekkers. Zoekt u nog een nuttige 
invulling van uw tijd? We kunnen nog steeds mensen gebruiken 
als beheerder/verzorger van de dieren of gastvrouw of -heer van 
het theehuis. Belangstelling? Mail naar info@nijkamphoeve.nl. 

 
Sportvereniging Houtwijk                                                           
 

Op volle kracht vooruit… 
De contracten van hoofdtrainer Richard Douw (op toto links) en 
assistent Dave Lamens zijn verlengd met twee seizoenen. Hun 
dienstverband met sv Houtwijk telt dan vier jaar. Ook de spon-
sors Amasil en Van Roon Hoogwerkerverhuur zijn blij met de 
verlenging en blijven nog minimaal voor deze periode verbonden 
aan onze club. Daarnaast ontving het bestuur ook een bedrag 
van 6000 euro, uitgereikt door de Zwaluwen coördinator Jos 
Klaassen aan de huidige voorzitter Rinus van Roon. Het geld 
wordt gebruikt voor de renovatie van het trappenhuis en bordes 
(uit 1981), tevens vinden er aanpassingen plaats qua hoogte, in-
gang/inloop van het clubhuis en komen er ook antislipstrippen.  
In dit project zitten ook twee hardhouten seniorenbanken voor 
beneden. Het bestuur is, samen met Wijkberaad Houtwijk, ook 
bezig om te kijken of het gebouw een lift kan krijgen, zodat alle 
wijkgenoten het clubhuis kunnen betreden. Wordt vervolgd! 
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Speciaal voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken 
.  
Hoe zou jij een ton verdelen …? 

Inmiddels een jaar geleden werd Houtwijk uitgekozen 
voor dit bijzondere buurtbudgetproject. Buurtbewoners 
konden zelf bepalen welke aspecten zij belangrijk von-
den in de wijk, hierna konden zij zelf projecten indie-
nen. Zo ook Jaiden Groenland, destijds 13 jaar, die sa-
men met zijn moeder Petra Beeloo een plan indiende 
om een sportpark te plaatsen bij het skatepark. Zo is 
daar ook wat te doen voor de wat oudere kinderen en 
sportieve volwassenen in de wijk. Zijn plan kreeg veruit 
de meeste stemmen. Inmiddels wordt er hard gewerkt 
om het plan ook daadwerkelijk te realiseren. Als alles 
staat moet het nog gekeurd worden. Als dan groen 
licht wordt gegeven kunnen we ons verheugen op  
een mooie opening van dit bijzondere project! 

 

Nationale Boomfeestdag in Houtwijk 
Op 18 maart is het Nationale Boomfeestdag en probeert 
heel Nederland maar liefst 500.000 bomen te planten. Uw 
wijkberaad doet hieraan graag mee. Samen met stads-
deelkantoor Loosduinen en Openbare Basisschool Hout-
wijk planten wij op woensdagochtend 18 maart meer dan  
30 bomen in wijkpark Bokkefort. Daarnaast proberen we  
die ochtend ook meer dan 2000 bloembollen te planten,  
niet alleen in het park, maar alle aanwezigen mogen ook 
een ‘zwerfbol’ meenemen. Zo willen we Houtwijk op meer-
dere plekken kleuriger en geuriger maken! Dit bevordert 
de biodiversiteit in onze wijk én we hopen ook mensen 
meer naar buiten te trekken om te genieten van al dat 
moois. In het verlengde daarvan hopen wij dat we meer 
verbinding kunnen maken tussen bewoners en dat wij 
eenzaamheid nog meer kunnen terugdringen. 

 

De zeven in Houtwijk (14) 
De wijkagent voelde zich erg ongemakkelijk. Natuurlijk wilde hij niet iets doen dat 
tegen de wet was, maar hij wilde de kinderen wel helpen met hun probleem. Hij 
besloot zijn politiechef deels op de hoogte te brengen, natuurlijk zou hij daarbij niet 
vertellen dat zij bijzondere krachten hebben, maar wel dat zij misschien het raad-
sel op kunnen lossen wat dit apparaat nou precies doet. Gelukkig was zijn chef 
heel meegaand: “Het zou fijn zijn als de kinderen ernaar kunnen kijken”,' zei hij. 
“Misschien weten zij wel wat het is.” De volgende middag, tegen sluitingstijd van 
het bureau, nam Martin de kinderen mee naar het bureau. Veel personeel was al 
naar huis en het was lekker rustig in het politiebureau. Ze liepen naar een van de 
verhoorkamers, waar de Mega-Macht-Machine al klaar stond op de tafel. “Ik haal 
even een kan limonade voor jullie”, zei de politiechef en de wijkagent liep met hem 

mee. “Dit is je kans…!”, fluisterde Martin toen hij langs Kaj liep en de deur van de verhoorkamers sloot. De kinde-
ren gingen rondom de tafel staan. “En nu?”, zei Yuna. Kaj keek naar de rest: “Ik zet de helm op en druk op de 
knop. Hopelijk is dat voldoende en krijgen we geen chaos.” Kaj zette de helm van de Mega-Macht-Machine op  
zijn hoofd en wilde net de knop indrukken toen Kaylee hem tegenhield: “Wacht! Maar nu staan wij erbij! Straks  
zijn wij onze krachten juist kwijt! Wij moeten eruit!’ Jaiden knikte: “Je hebt gelijk! Kom, naar buiten.” De kinderen, 
op Kaj na, verlieten de kamer. Kaj bleef alleen in de kamer. Met trillende vingers drukte hij de knop in. Er gebeur- 
de niets!  Kaj keek verbaasd om zich heen en probeerde zijn krachtveld te maken. Niets… Er gebeurde helemaal 
niets. Op de gang hoorde hij de politiechef en de wijkagent met zijn vrienden praten. Hij had maar een kans.  
En die was nu. Waarom deed dat ding het niet…? 

 
Wordt vervolgd in de volgende editie. 

Zie ook onze facebooksite Houtwijkinfo. 
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Korte berichten 
) 

Tennis voor 55 plus 
In Park Overvoorde is een tennis-
baan waar 55 plus actief zijn 
thuisbasis heeft in de lente en 
zomer. In de herfst en winter 
wordt er getennist op de Mient. 
Nu denkt u misschien: dit heeft 
niets met Houtwijk te maken. 
Toch spelen er aardig wat wijk- 
genoten bij deze vereniging. Er 
wordt getennist op alle dagen in 
de week. Tennissen kan op alle 
niveaus en er wordt zowel dubbel 
als gemengd dubbel gespeeld. 
Deze club, die dit jaar 25 jaar be-
staat, heeft niet alleen als doel 
tennissen, maar heeft ook sociale 

contacten hoog in het vaandel staan. Vaak ontstaan er dan ook spontaan 
vriendschappen. Ook is er een jeu de boules baan aangelegd door de  
leden. Onze vereniging heeft naast tennis nog twee andere disciplines: 
Sport en spel en Dynamic tennis in de Loosduinse Sporthal, Groen van 
Prinstererlaan. Zonder enige verplichting kunt u met beide disciplines 2  
keer gratis meedoen. De vereniging is op zoek naar nieuwe leden. Iets 
voor u? Meer informatie: www.tennisparkovervoorde.nl / Thea Wingelaar.  

 
Onze nieuwe thuisbasis 

Het secretariaat van Wijkberaad 
Houtwijk gaat binnenkort verhui-
zen van Zorgcentrum Houthaghe 
naar het clubhuis van sv Houtwijk 
op de L.van Vuurdestraat 16, Den 
Haag/Houtwijk. Onze Algemene 
Ledenvergadering zullen vanaf  
nu plaatsvinden op onze nieuwe 
thuisbasis. Bij sv Houtwijk hebben 
we namelijk de mogelijkheid om 
een trits nieuwe activiteiten te 
gaan ontplooien. Door de inter-
actie met het bestuur van de voet-
balvereniging en haar leden, zou 
het ook zomaar kunnen zijn, dat 

wij als bewonersorganisatie andere accenten gaan leggen. Het komende 
jaar wordt dus een jaar van veranderingen. De contactgegevens die in de 
colofon hiernaast staan vermeld zijn voorlopig nog even actueel. Zodra  
de nieuwe situatie helemaal rond is dan zullen deze gegevens in het 
Houtwijkblad en op onze website/social media worden gewijzigd. 

 
Agenda 2020* 
 
18.03.2020 Nationale Boomplantdag 
15.04.2020 Opening sportseizoen 
10.06.2020 Buitenspeeldag 2020 
10.06.2020 Zomeruitgave Houtwijkblad 
13.06.2020 Midsummerparty (bij sv Houtwijk) 
08.07.2020 Traditionele Boottocht (of 15.07.2020) 
 
Meer informatie 
*Situatie per 15.03.2020. 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 2/2020 
Inleveren kopij: 06.05.2020 
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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Woensdag 25 maart 2020 

Uitnodiging voor 
voorjaarsledenvergadering 

 
Op woensdag 25 maart 2020 zijn alle bewoners van Houtwijk en andere belangstel-

lenden van harte welkom op de Algemene Voorjaarsledenvergadering van Vereniging 
Wijkberaad Houtwijk. Deze bijeenkomst wordt voortaan gehouden  in het clubhuis van sv 

Houtwijk, L.van Vuurdestraat 16, Den Haag. Aanvang 20:00 uur (zaal open: 19:30 uur). 
 
Belangrijke agendapunten 
-Opening en Mededelingen  
-Vaststellen jaarverslag 2019 
-Financieel jaarverslag 2019 
-Kascommissie 
-Bestuursverkiezing 
   Voorzitter Ramon Meesters treedt af - 
    overige bestuursleden herverkiesbaar 
-Afscheid van Ramon Meesters 
-Update wijkagenten 
-Update wijkpreventie 
-Houtwijk knapt op 
-Duurzaam Den Haag 
 
Rondvraag/sluiting  
Met hapje en drankje. 
 
Documentatie 
De definitieve agenda is te vinden 
op onze website. De vergaderstuk-
ken zijn voor de vergadering ver-
krijgbaar in de vergaderzaal of op 
aanvraag bij het secretariaat (zie 
colofon op pagina 19 Houtwijkblad).  
 
Op www.wijkberaadhoutwijk.nl. zijn 
via Wijkberaad Houtwijk >Verslag-
geving de jaarverslagen te vinden 
vanaf 2008 en de notulen van alle 
ledenvergaderingen vanaf 2007. 
 
 
 
 
 
 

Zie voor meer informatie onze website: www.wijkberaadhoutwijk.nl 

Wijkberaad Houtwijk 
Voorjaarsledenvergadering 

25 maart 2020 
	


