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Van de voorzitter   

                                                                                                  
Beste wijkgenoten,    
 
     Dit voorwoord schrijf ik u als uw voorzitter in reserve-
tijd. Immers, in maart 2020 had het afstand doen van 
mijn mooie voorzittersfunctie al plaats moeten vinden, 
maar door de intelligente ‘lockdown’ maatregelen werd 

de Algemene Ledenvergadering - waarop mijn vertrek door u allen be-
krachtigd had kunnen worden - afgelast. Het voelt voor mij dubbel, want 
enerzijds had ik me mentaal voorbereid op een rol meer in de luwte als 
'gewoon' lid, en gunde ik mijn opvolger zó graag zijn plaats achter het 
stuur van onze goed geoliede organisatie. Anderzijds voelde het toch  
ook weer als ontzettend eervol om mijn wijk als uw voorzitter te mogen 
vertegenwoordigen.  
 
     Door de beperking van de bewegingsvrijheid, waar de gehele maat-
schappij mee te maken heeft, is er de afgelopen drie maanden weinig 
voortgang geboekt op sommige, voor ons belangrijke, thema's en moes-
ten er zelfs activiteiten worden geannuleerd. Afgelast werden onze tra-
ditionele Midsummer Party én onze rondvaart vanaf molen De Korenaer 
naar het Westland en terug. Bij uitstek waren dit de Houtwijk-evenemen-
ten om elkaar op informele manier bij te praten over wat goed gaat en wat 
beter kan. Verder werd het Dickensfestival bij de molen afgelast: Dit jaar 
lag de gedeelde organisatie bij de drie wijkberaden van Kom Loosduinen, 
Kraayenstein en Houtwijk. Maar aangezien de kans op stevige ‘lockdown’ 
maatregelen in de wintermaanden niet denkbeeldig is, slaan we het eve-
nement een jaar over. Zo besparen we - in het ergste geval van afgelas-
ting op het laatste moment - belastinggeld en voorkomen wij teleurstel-
ling bij vrijwilligers die hun droomproject in rook zien opgaan. Ook wil- 
den wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het faciliteren van de 
overdracht van het virus... 
 
     Zijn er ontwikkelingen die wel hun tijdspad doorlopen naar een afron-
ding, of nieuwe ontwikkelingen die het vermelden waard zijn? Ja zeker!  
 
     De transformatie van het Azivo-gebouw aan de Oude Haagweg ter 
hoogte van de Laan van Vredestein van kantoor naar appartementen be-
vindt zich nu in de fase, waarin de eigenaar de bewoners zal gaan infor-
meren. Ook hier geldt dat de bijzondere situatie waarin ons land zich nu 
bevindt, ervoor zorgt dat een persoonlijke bijeenkomst op locatie geen 
doorgang kan vinden. Communicatie zal plaatsvinden via social media. 
Het project van de opknapbeurt van Houtwijk, waaraan betrokken Hout-
wijkers hun steentje hebben bijgedragen, heeft de eerste mijlpaal succes-
vol doorlopen; door bewonersparticipatie heeft de gemeente nu een short 
list van alle op te knappen punten in de wijk. Nu rekenen we natuurlijk op 
de tegenprestatie vanuit de gemeente: dat het voor ons gereserveerde 
geld wordt omgezet in een mooiere leefomgeving! Zie ook pagina 10. 
Verhuizing: Wijkberaad Houtwijk heeft zijn kantoor na meer dan tien jaar 
Zorgcentrum Houthaghe verplaatst naar sportvereniging sv Houtwijk.  
Wij hopen met deze nieuwe locatie meer mogelijkheden te kunnen 
aanbieden, zoals workshops voor jong-en-oud. Zie ook pagina 4. 
 
     U ziet zelfs in deze 'vreemde tijden' gaat het leven in onze wijk toch 
'gewoon' door. En hiermee eindigt mijn voorwoord. Ik had mij voorgeno-
men om het Coronavirus expliciet NIET te benoemen. Oh jee, toch niet 
gelukt… 
 
Met vriendelijke groet, 
Ramon Meesters 

 

 Bestuursnieuws 
 

Zie pagina 10 

Zie pagina 12 

Zie pagina 13 

Zie pagina 20 
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Bestuursinformatie                                                                                                                  
 
Wijkberaad Houtwijk / Sportvereniging Houtwijk 

Start samenwerking voor nieuwe wijkinitiatieven... 
 
Het secretariaat van Wijkberaad 
Houtwijk is verhuisd van Zorg-
centrum Houthaghe naar het 
clubhuis van sv Houtwijk in de  
L. van Vuurdestraat 16 in Hout-
wijk. De Algemene Ledenverga-
deringen (twee keer per jaar) zul-
len voortaan plaatsvinden op 
deze nieuwe locatie.  
 
Nieuwe thuisbasis 
Ramon Meesters, voorzitter Wijk-
beraad Houtwijk: "Onze voorjaars-
ledenvergadering, met tal van be-
langrijke agendapunten, moest op 
het laatste moment worden afgelast 
in verband met de Coronacrisis. Het 
bestuur heeft besloten om deze ver-
gadering te verschuiven naar het 
najaar, op woensdag 14 oktober 
2020 (zie de vooraankondiging op 
de achterzijde van dit blad). Naast 
de reeds geplande thema's zal er 
ook aandacht worden besteed aan 
de organisatie van een trits nieuwe 
activiteiten. Door onze interactie 
met het bestuur van de voetbal- 

vereniging en haar leden, zou het 
ook zomaar kunnen zijn, dat wij  
als bewonersorganisatie andere 
accenten gaan leggen. In het lo-
pende jaar zijn dan ook tal van 
veranderingen te verwachten." 
 
Verstevigde band 
Ed Jacobs, voorzitter sv Houtwijk: 
"Positief is dat de band met het 
wijkberaad wordt verstevigd doordat 
het secretariaat hier bij ons is in-
getrokken. Wij rekenen op een 
goede samenwerking en verwach-
ten dat dit kan leiden tot mooie, 
nieuwe wijkinitiatieven. De ruimte 
van het clubgebouw is hiervoor 
bijzonder geschikt, onder meer, 
voor kaart- of spelletjesdagen, 
seniorenbijeenkomsten, jongeren-
activiteiten en culturele evenemen-
ten. Laat het even weten als u hier 
ideeën voor hebt. U kunt telefonisch 
of per e-mail contact opnemen met 
Wijkberaad Houtwijk (zie colofon 
pagina 19) of met sv Houtwijk via 
(06-22980973)." 

Meer informatie 
"Sportvereniging Houtwijk bestond 
op 18 april 2020 al 90 jaar. De club 
heeft in haar geschiedenis al eerder 
(75 jaar geleden) een zware perio-
de doorgemaakt en overleefd. Dit 
sterkt ons in de gedachte dat we 
ondanks de huidige lastige omstan-
digheden in staat zullen zijn goed 
uit deze lockdown-periode te ko-
men. Hierbij kunnen wij de steun 
van de Houtwijkbewoners goed 
gebruiken. Wilt u ons ondersteu-
nen als lid van onze vereniging,  
dan is daarover meer informatie  
te vinden op onze eigen website 
www.sv-houtwijk.nl!", aldus Ed 
Jacobs. 
 

 

Op woensdag 20 mei 2020 werd de huur-
overeenkomst ondertekend in aanwezigheid 
van bestuursleden van beide verenigingen.  
Op de foto vanaf rechts namens sv Houtwijk:  
Ed Jacobs (voorzitter) en Theo Das (secretaris) 
en namens het wijkberaad: Ramon Meesters 
(voorzitter), Yvonne Hartman (penningmeester) 
en Femke Beeloo-Planken (secretaris).
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Houtwijk actualiteiten 2020 

Evenementen geannuleerd  

Het zal voor velen niet als een ver-
rassing komen, maar helaas vallen 
ook in onze wijk de meeste evene-
menten in het water. Nadat al eer-
der de opening van het sportsei-
zoen niet echt doorgang kon vin-
den, moeten we nu helaas nu ook  
melden dat de Midsummerparty niet 
door zal gaan. Daarnaast hebben 

we ook onze geliefde boottocht 
moeten annuleren. De buiten- 
speeldag gaan helaas ook al niet 
door en als klapper moesten we 
helaas ook nog beslissen dat  

Dickens Loosduinen in december 
dit jaar geen doorgang kan vinden. 
Gelukkig hebben we wel een duis-
ter lichtpuntje… Vooralsnog kan 
namelijk de Houtwijk Halloween 
Experience in oktober wel doorgang 
vinden. Doordat we met dit evene-
ment altijd al werken met vooraf 
inschrijven en kleine groepjes, kun-
nen we dit event wel coronaproof 
door laten gaan! Ook dit jaar zal 
ongeveer twee weken voor Hallo-
ween de inschrijving geopend 
worden. Houd onze website en 
Facebook-pagina’s in de gaten! 

Voortgang actuele thema’s 
In de TOP 10 Houtwijk-prioriteiten 
gaat het om belangrijke projecten 
waar wij met z'n allen dagelijks 
(in)direct mee te maken hebben of 
kunnen krijgen. In het overzicht 
hieronder hebben we per actueel 
thema aangegeven wat de laatste 
stand van zaken is. Het is de 
bedoeling dat wij deze informatie 
elk kwartaal actualiseren. 
 
 
 

 
 

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

2. Bewonerscommissie Openbare ruimte 
  De bewonerscommissie heeft wijkknelpunten in kaart gebracht. Wijkbewoners hebben   
  projecten kunnen kiezen. De gemeente is nu bezig met een opknapplan. 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. Bel bij onraad 1-1-2. 
 

4. Buurtpreventie 
  De buurtpreventie mag gelukkig weer opgestart worden. Echter, hiervoor zijn dringend 
  meer vrijwilligers nodig! Meld u aan! (Dit kan via het wijkberaad!). Zie ook 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 
  Ook in het najaar krijgt het wijkberaad een superdonatie om nog meer bloembollen te  
  planten in Wijkpark Bokkefort! Alle hulp daarbij is van harte welkom. 
 

7. Renovatieprojecten 
  Achter de schermen krijgen plannen voor Azivo-gebouw en Connexion-terrein langzaam  
  vorm. Wordt vervolgd (ook tijdens onze najaarsledenvergadering).  
 

8. Houtwijk Jong 
  Als wijkberaad willen we de jongeren van Houtwijk beter bereiken en ook horen. Hebben 
  jullie een idee om de buurt beter te maken, stuur dan een e-mail naar het wijkberaad! 
 

9. Houtwijk verbinden 
  In deze coronatijd is het lastig mensen actief te verbinden zonder evenementen. Gelukkig 
  mag Halloween vooralsnog wel doorgaan. Meer informatie zal volgen! 
 

10. Duurzaam Houtwijk 
 Allerlei acties en subsidies voor duurzaam wonen. Gemeente Den Haag moet in 2021 voor 
 elke buurt/wijk een concreet plan hebben voor energietransitie. Zie artikel pagina 11.
. 
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Houtwijkse jongeren               Mounir El Omari                               
 

Jeugdwerk in coronatijd… 

Het was stil in het wijkcentrum, maar dat betekende niet  
dat de jeugdwerkers duimen zaten te draaien. Ook in co-
ronatijd werd met de doelgroep contact gezocht en ge-
vonden. Social media met name Instagram, Facebook  
en uiteenlopende appgroepen bleken doelmatig. Groeps-
activiteiten werden digitaal georganiseerd in de vorm van 
‘challenges’. Verder werden er veel tips gegeven om zich 
thuis niet te hoeven vervelen. Met wie daar behoefte aan 
had waren er één-op-één-gesprekken in het wijkcentrum. 
Bij de speelterreinen werden posters opgehangen om de 
jeugd te herinneren aan het veilige gedrag. De jeugd zelf 
was ook actief. Zo verdeelden zij meertalige flyers over de 
coronamaatregelen. Daarbij werden onder meer alle win-
kelcentra van Loosduinen bediend. Jongeren hielpen ook 
mee bij het samenstellen en bezorgen van voedselpakket-
ten bij kwetsbare wijkbewoners. Op het moment dat dit 
stukje werd geschreven, werden jeugdactiviteiten voor-
bereid onder het nieuwe normaal. 
 

Inbraakpreventie                                                      

 

Ter opfrissing: preventietips woninginbraak 
Binnenkort op vakantie of een dagje weg? Zorg er dan 
voor niet de dupe te worden van een woninginbraak. 
Inbrekers zijn vooral  tijdens vakantieperiodes actief.   
• Geef de woning een bewoonde indruk. Gebruik tijd- 
  schakelaars en bewegingssensoren. 
• Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook  
  als er alleen even boodschappen worden gedaan. 
• Laat sleutels nooit aan de binnenkant deur zitten.  
• Leg waardevolle spullen uit het zicht. 
• Start een buurtpreventiegroep in de buurt. 
• Weekendje weg of op vakantie? Licht de buren in, 
  zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden. 
• Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie komt  
  liever te vaak dan te laat.  
• Tot slot: zorg preventief voor goed hang-en-sluitwerk. 
  
 
WhatsApp  Buurtpreventie Houtwijk                                        
 

Kort politieverslag 

Aantal woninginbraken is relatief laag te noemen. Aantal 
diefstallen uit auto's en andere vervoersmiddelen is 
hoog. Enige nuance: op één locatie werd er in zes 
auto ́s van één bedrijf ingebroken. Daarnaast waren er 
diverse inbraken in Vroondaal, wat onder Kraaijenstein 
valt, waarbij men onderdelen van auto ́s had weggeno-
men. In de diverse WhatsAppgroepen werd al massaal 
beeldmateriaal gedeeld. Deze beelden zijn verzameld 
en worden onderzocht door de recherche. De meeste 
fietsendiefstallen blijven onverminderd rondom de di-
verse winkelcentra, waarbij het Savornin Lohmanplein 
een uitschieter is. In het algemeen kan worden gesteld 

dat de criminaliteitscijfers met ongeveer 33% gemiddeld afnemen. Dit gaat dan vooral om de klassieke misdaden. 
Daar tegenover staat dat wij een verplaatsing zien van de criminaliteit via internet en dat wij moeten vaststellen  
dat andere zaken, zoals huiselijk geweld, stijgen. 
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Wijkpreventie                                                                                               Andreas Dijk 

 

Even niet! Nou ja, even?
e waren het nieuwe 
jaar als wijk(buurt)-
preventieteam Houtwijk 

opgewekt en vol goede moed 
begonnen. Oké, ons team was 
nog niet op de gewenste sterkte, 
maar probleemloos konden we 
een paar avonden per week fiet-
send en/of lopend ons preven-
tiewerk doen. Voor iemand die 
eind 2019 na vele jaren stopte, 
kwam er een nieuw lid in de 
plaats. In beginsel inzetbaar op 
willekeurige avonden, dus ideaal 
om na een inwerkperiode een 
ploeg die dringend versterking 
nodig had op die avond in te 
roosteren. Ook waren er plan-
nen om met onze collega’s uit 
de Kom Loosduinen op cursus 
te gaan. 
 
Wel of niet op pad? 
En toen was er corona, en die 
werd al snel manifester en ingrij-
pender voor iedereen. Onze 
coördinatoren hebben half maart 
een risicoanalyse gemaakt. Kun-
nen we nog wel veilig en binnen 
de aanbevelingen van de over-
heid opereren? We dachten van 
wel, zij het dat dat niet voor alle 
teamleden zou gelden. Zeker 
fietsen met een klein team zou 
goed te doen zijn, 1,5 meter 
afstand houden geen probleem. 
Lopen kon ook wel, maar af-
stand houden zou dan extra 
attentie vergen. Natuurlijk was 
het aan elk teamlid zelf om de 
keuze te maken om wel of niet 
op pad te gaan. Groepsdruk was 
- als immer - uit den boze. Zoals 
was voorzien, wilde een aantal 
mensen voorlopig min of meer 
gewoon doorgaan. En toen 
kwam van gemeentezijde het 
dringende verzoek aan alle bij 
het Stedelijk Netwerk Bewoners-
initiatieven Veiligheid aangeslo-
ten buurtpreventie- en buurt-
interventieteams om de activi-

teiten op te schorten. Dit laatste 
ook om voorbeeld te zijn voor 
andere (buurt)initiatieven. Na-
tuurlijk hebben wij aan dit ver-
zoek gehoor gegeven. Wanneer 
we de draad weer kunnen op-
pakken, is op het moment dat dit 
stukje wordt geschreven nog 
niet bekend. Overigens, dat we 
niet georganiseerd op pad gaan, 
betekent niet dat individuele le- 

 
Wijkpreventie Houtwijk: 
Samen kunnen we meer. 

Ga mee op pad! 

 
den als ze om andere redenen 
op straat zijn hun ogen in de  
zak houden.  
 
Geen cursus, wel cursus 
Deelname aan buurpreventie 
biedt ook de mogelijkheden om 
gratis aan cursussen deel te ne-
men. Zo stond voor een aantal 
teamleden samen met leden van 
BPT Kom Loosduinen een cur-
sus Sociale Weerbaarheid en 
Communicatie op stapel. Die 
ging niet door. Wanneer de cur-
sus wel gevolgd gaat worden, is 
nog volstrekt onduidelijk. Net als 
het periodieke overleg dat het 
Stedelijk Netwerk Bewoners-
initiatieven Veiligheid voor coör-

dinatoren organiseert. Een van 
onze teamleden bofte overigens. 
Hij kon voordat alle cursusacti-
viteiten werden stilgelegd nog 
meedoen aan een reanimatie-
cursus die voor BPT Leyenburg 
was georganiseerd. En met suc-
ces. Zowel voor het onderdeel 
niet-spoedeisende hulp als voor 
het onderdeel spoedeisende 
hulp werd een 10 gehaald.  
Toch nog een lichtpuntje in  
deze vervelende tijd. 
 
Toekomst 
Zodra de situatie* het toelaat, 
gaan we natuurlijk weer op pad. 
Met onze huidige teamleden, 
maar liefst ook met nieuwe men-
sen erbij. Zodat we vaker op pad 
kunnen en/of op een avond op 
meer plekken langs kunnen 
gaan. Ook zin om wekelijks of 
om de week een avond een paar 
uur lekker de buitenlucht in te 
gaan? Doe het dan als lid van 
ons preventieteam. Belangstel-
lenden zien we graag binnen-
komen via ons mailadres: 
info@wijkpreventiehoutwijk.nl. 
Wij leggen u graag uit wat wij 
doen en nodigen u zodra het 
kan uit om mee te lopen of te 
fietsen. 
   *Na een onderbreking van 9 weken is het 
    preventieteam sinds eind mei weer op pad. 

W 
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Loosduinen/Houtwijk 
 

Kunstroute wordt Raam Kunstroute 2020 
In voorgaande jaren hielden allerlei 
Houtwijkse kunstenaars 'open huis'. 
Om liefhebbers een kijkje te laten ne-
men in onze eigen 'kunstschatkamer. 
Steeds verrassend om te zien hoeveel 
creativiteit er in onze wijk is. Helaas is 
deze opzet door de Coronacrisis niet 
meer mogelijk en moest er dit jaar wor-
den gekozen voor een andere manier 
van presenteren. Tot en met augustus 
zullen de kunstwerken voor het raam 
worden neer gezet. De deelnemende 
kunstenaars zijn herkenbaar door de 
speciale poster. Allerlei kunstvormen 

zijn mogelijk. Iedereen kan meedoen: jong en oud. Meer informa-
tie is te vinden op: www.kunstrouteloosduinen.nl.  

 

‘JA-Ja-sticker’ onzeker… 

De gemeente voert op  
1 juli 2020 een Ja/Ja-
sticker in. U krijgt dan 
alleen ongeadresseerd 
reclamedrukwerk als u 
dat aangeeft met een 
Ja/Ja-sticker op de brie-
venbus. Huis-aan-huis-
bladen en berichten van 
de gemeente of van een 
netbeheerder vallen bui-
ten de nieuwe maatregel. Toch is niet helemaal duidelijk of dit in-
derdaad door zal gaan. In kort geding heeft het Gerechtshof Arn-
hem-Leeuwarden de gemeente Utrecht in maart 2020 verboden  
dit stickersysteem te handhaven. De rechter acht het zeer waar-
schijnlijk dat de nog lopende bodemprocedure zal uitwijzen dat het 
beleid van Utrecht in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. 

 

Herstart Loosduins Koffie-uurtje 
Het spreekuur waar u met 
het stadsdeel Loosduinen, 
de Politie en de Commis-
sie Loosduinen uw wensen 
en ideeën voor uw buurt 
kunt bespreken, is weer 
van start gegaan. Voorlo-

pig kunt u vanwege de coronamaatregelen alleen telefonisch bij 
het Loosduins Koffie-uurtje terecht. Elke woensdagmiddag tussen 
16.00 en 17.00 uur kunt u uw ideeën en wensen voor een veilige, 
schone en prettige woonomgeving kenbaar maken. Gezamenlijk 
zal dan bekeken worden of er een oplossing is voor de proble- 
men en hoe ideeën en wensen gerealiseerd kunnen worden.  
Wilt u deelnemen aan het spreekuur? Stuur dan een e-mail naar 
loosduinen@denhaag.nl of bel met 070-3535009 (van maandag 
 tot en met woensdag).   
 

Pjer Wijsman 
 

 

 

Communicatie 

     Communicatie is een woord, waar 
we onze mond vaak vol van hebben 
en ik zeker. Met name op het gebied 
van miscommunicatie, non-communi-
catie of een gebrek aan communica-
tie met alle gevolgen van dien. 
 
     Informeren is een vorm van com-
municatie waaraan het vaak schort. 
Je wilt informatie om te kunnen be-
grijpen wat er aan de hand is en om 
eventueel van gedachten te kunnen 
wisselen, communiceren over het on-
derwerp of praten met mensen, die 
de informatie verstrekken. Je wilt niet 
verstoken blijven van informatie, zo-
dat je niet kunt reageren of, zoals 
vaak gebeurt, ergens achteraan loopt 
en te horen krijgt dat de termijn van 
reageren verstreken is. 
 
     Het is dus een proces van infor-
matie uitwisselen of ter hand stellen 
of meedelen. Zoals u dus kunt l-zen, 
is communiceren iets dat je doet om 
iets te verhelderen of gewoon te ver-
tellen. Je wilt ook vragen stellen en 
hier toch een antwoord op krijgen? 
Wat schetst de verbazing: in sommi-
ge gevallen blijft zelfs de gemeente 
achter met het geven van antwoor-
den en het voeren van een discussie. 
 
     De communicatie met uw wijkbe-
raad is belangrijk en nu zij verhuisd 
zijn naar een mooi onderkomen bij  
sv Houtwijk, zijn zij makkelijker te vin-
den. Belangrijk is dat het wijkberaad 
weet wat er speelt in de wijk, maar 
daar hebben ze u bij nodig. Maak  
gebruik van hen en zij kunnen altijd 
weer de vragen, op- en aanmerkin-
gen meenemen naar de Commissie 
Loosduinen. 
 
     Helderheid, zeker in deze tijd, is 
belangrijk en uw wijkberaad kan daar 
goed bij helpen. Met uw steun…! 
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 Openbare ruimte Houtwijk                                                                                                     
 

Gemeente aan de slag met opknapplan 

Uitslag Houtwijk Knapt Op…
Bewoners hebben in oktober en 
november vorig jaar opknappun-
ten aangedragen voor de Hout-
wijkse openbare ruimte. Een be-
wonerscommissie maakte op ba-
sis daarvan - samen met de ge-
meente - concrete plannen. Eind 
maart werden deze openbaar en 
konden bewoners stemmen op 
hun favoriete plannen.  
 
De uitslag van de stemming werd 
eind april bekend gemaakt. Maar 
liefst 16% van de inwoners die hun 
stem mochten uitbrengen, hebben 
dat gedaan. Dat zijn bijna 1.779 
personen. Het project om de toe-
gang tot park 't Kleine Hout te ver-
beteren kreeg de meeste stemmen 
van de bewoners. Zie uitslag op: 
www.houtwijkknaptop.denhaag.nl. 
  

Hoe nu verder? 
De gemeente is nu bezig om een 
opknapplan te maken dat eerst aan 
de wethouder en vervolgens aan 
de raad wordt aangeboden. In dat 
plan komen de projecten die de be-
wonerscommissie heeft gekozen, 
aangevuld met de projecten die van 
de bewoners de meeste stemmen 
hebben gekregen. Er is in ieder 
geval € 2.25 miljoen beschikbaar. 
Er wordt gekeken welke projecten 
binnen dit budget passen. Die wor-
den dan wat verder uitgewerkt om 
een nauwkeurigere kostenraming 
te kunnen maken. Daarnaast be-
kijkt de gemeente of er projecten 
zijn die kunnen meeliften op al ge-
plande onderhoudsprojecten. Hier-
door kan er met relatief weinig geld, 
veel worden bereikt.  
 

Extra geld 
Verder is er in het coalitieakkoord 
extra geld (€ 9 miljoen) beschikbaar 
gesteld voor Mariahoeve, Nieuw 
Waldeck en Houtwijk. Binnen en-
kele maanden wordt duidelijk hoe-
veel hiervan naar Houtwijk komt.  
Na deze stappen weten we ook 
welke opknapprojecten samen bin-
nen het budget passen en daad-
werkelijk kunnen worden aange-
pakt. De verwachting is dat het op-

knapplan nog voor de zomer aan 
de raad wordt aangeboden en dat 
de raad ook nog voor het reces een 
beslissing neemt. 
  

Coronacrisis 
Aan de gemeente is gevraagd of  
het geld dat beschikbaar is voor de 
openbare ruimte niet beter in de 
economie van Houtwijk gestopt kan 
worden. Dit vanwege de corona-
crisis. Voor de ondersteuning van 
ondernemers heeft de gemeente 
ook een pakket aan maatregelen 
opgetuigd. Het geld dat in het coa-
litie-akkoord is toegezegd voor het 
opknappen van Houtwijk, wordt  
dan ook volgens plan besteed aan 
het verbeteren van de openbare 

ruimte. Dat is belangrijk voor het 

welzijn van Houtwijk. En dat is ook 
waar bewoners al langere tijd om 
vragen. Het college van Burge-
meester en Wethouders vindt het 
ook belangrijk dat lopende projec-
ten, zoals Houtwijk Knapt Op, zo-
veel mogelijk volgens planning wor-
den uitgevoerd. Doorgaan met het 
project zorgt ook voor werk en in-
komsten bij bedrijven. Zo komen 
niet nog meer ondernemers in de 
problemen. 
  

Informatie 
Meer informatie is te vinden op 
www.houtwijkknaptop.denhaag.nl. 
Vragen aan het team Houtwijk 
Knapt Op (Gemeente Den Haag) 
kunnen per e-mail worden gesteld: 

houtwijkknaptop@denhaag.nl. 
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Duurzaam wonen in Houtwijk 
 

Haags stadsbestuur maakt tempo met energietransitie 
Hoe wil Den Haag de overstap maken naar schone 
energie? Met die vraag en met het half april gepubli-
ceerde ontwerp Stedelijk Energieplan onder de arm 
gaat het Haags college de komende tijd de stad in, 
om zo de koers uit te zetten voor de Energietransitie.  
 

Schone energie raakt iedereen 

Wethouder Liesbeth Van Tongeren (Duurzaamheid en 
Energietransitie): “Juist nu moeten we investeren in de 
energietransitie: op korte termijn voor onze economie en 
de werkgelegenheid, en op de langere termijn om onze 
stad ook voor toekomstige generaties groen en leefbaar 
te houden. Hoe we dat gaan doen is een vraag die ons 
allemaal aangaat. Of je nu woont in Mariahoeve of in 
Benoordenhout, op Scheveningen of in Laak. De weg 
naar een stad op schone energie raakt iedereen. Dit 
vraagt veel van bedrijven en organisaties, van inwoners 
van de stad en de gemeente. We hebben iedereen no-
dig om deze opgave tot een succes te maken, daarom 
gaan we dit samen met de Hagenaars doen.” 
 

Wijk voor wijk bekijken 
Het stadsbestuur zet vooral in op bestaande technieken, 
zoals elektriciteit, geothermie (warmte uit de aarde), 
aquathermie (warmte uit water) en restwarmte. Samen 
met bewoners en eigenaren van gebouwen wordt wijk 
voor wijk gekeken met welke oplossingen en in welk 
tempo dit gebeurt. Dit is onder andere afhankelijk van de 
wensen van betrokkenen, het type gebouwen of huizen 
en de aanwezigheid van bronnen. De gemeente neemt 
in de plannen vooral een regierol en koppelt de juiste 
partijen en initiatieven aan elkaar. Als geen financiële 
bijdrage mogelijk is, kan er geholpen worden met ken-
nis, vergunningverlening of omgevingsmanagement of 
bij het aanvragen van landelijke of Europese subsidies. 
 

Zelf aan de slag gaan 

Van Tongeren: “Den Haag heeft als groot voordeel dat 
veel mensen en bedrijven zelf, al dan niet met onder-
steuning van de gemeente, aan de slag zijn gegaan. 

Van kleine of grote aanpassingen in huis die energie 
besparen tot zonnepanelen of warmtepompen, en de 
vele groepen bewoners die als collectief aan de slag 
gaan. Ook zijn er veel kansen voor natuurlijke bronnen, 
zoals geothermie.” 

 

Digitaal contact 
De komende tijd gaat de wethouder in gesprek met de 
stad. Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus 
kan dit niet via bijeenkomsten, maar wordt er gekeken 
hoe hier digitaal een invulling aan gegeven kan worden. 
Op basis van alle input uit de stad wordt het Stedelijk 
Energieplan definitief gemaakt en aan de gemeenteraad 
ter bespreking aangeboden. Informatie: www.denhaag.nl  

 
Informatiebronnen 
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Den Haag/Loosduinen/Houtwijk 
 

Den Haag: 75 jaar vrijheid  
Oorlogstijd in Loosduinen 
In het Loosduins Museum, 
wordt tot 13 september 2020 

de tentoonstelling 
'Oorlogstijd in 
Loosduinen' 
gehouden. Met als 
landelijk thema '75 
jaar bevrijding’. 
Meer informatie: 

www.loosduinsmuseum.nl. 
Zie voor meer informatie ook 

de website: www.75jaarvrijheiddenhaag.nl 

 

Opdat wij nooit vergeten… 

Femke Beeloo-Planken: "Tij-
dens mijn werk als Haagse 
vrijheidsambassadeur kwam 
ik in contact met Jantine van 
de Meeberg-Fros. Haar va-
der, Bram Fros, heeft heel 
veel betekend voor het verzet 
in de tweede wereldoorlog in 
Loosduinen en daarbuiten. 
Voordat Jantine geboren 
werd, werd haar vader opge-
pakt en gefusilleerd. Om toch 
een beetje haar vader te leren kennen, startte zij een onderzoek. 
Dit resulteerde uiteindelijk in een boek vol authentieke brieven, 
foto's en documenten uit die tijd. Het boek ‘Voltooid Verleden' is 
voor € 16,50 te koop via Bol.com.  

 

Korte herdenking op Facebook 
Een bijzondere dag: 4 mei, de dag waarop 
we de mensen herdenken die het leven 
lieten voor de vrijheid. Haagse vrijheids-
ambassadeur Ando Planken kwam met 
het idee om even na achten een korte 
herdenking op de Facebookpagina van 
het wijkberaad te plaatsen. ‘s Middags 
vertrokken Ando en zijn moeder Femke 
Beeloo-Planken, ook vrijheidsambassa-
deur, naar het Loosduins monument. Al-
daar vertelden zij voor de camera wie al 
deze mannen waren die op het monument 

stonden. Deze mannen stierven, allen veel te jong, voor onze vrij-
heid. Een aantal mensen sloot aan tijdens deze mooie bijeen-
komst: een bijzonder, klein en ingetogen herdenkingsmomentje.  
Jammer genoeg ging er iets mis met het maken van de film en kon 
deze helaas niet op 4 mei zelf geplaatst worden. Twee dagen later 
is het filmpje alsnog geplaatst. Benieuwd wie deze verzetshelden 
waren? Kijk dan op: Facebook.nl/houtwijkinfo.  
 
 

Theo van Daalhoff  

 

 

 

Herdenking 
     Ik mag als columnist een woord wijden 
aan de herdenking van 75 jaar bevrijding 
van de Tweede Wereldoorlog; een bizarre 
oorlog die zoveel veranderingen, wereld-
wijd, teweeg heeft gebracht.  
 
     Aan de rand van onze wijk, Houtwijk, 
staat het monument ter herdenking aan 
de 24 gevallen verzetshelden uit Loos-
duinen. Jongens en mannen die zich, 
veelal in stilte, niet wilden neerleggen  
bij de nukken van een bezetter. Ons 
Nederland behoorde ons toe: een bui-
tenlandse machthebber konden zij niet 
verdragen. Zij hebben dat, op jonge leef-
tijd, met de dood moeten bekopen.  
 
     Op 4 mei wordt het monument van de 
kunstenaar Biesiot elk jaar door welhaast 
duizend belangstellenden bezocht. Men-
sen van alle leeftijden en gezindten. Op 
deze 4 mei 2020, om 20.00 uur, heerste 
er stilte. Een passende stilte. Namens de 
stichting die bij de Haagse Monumenten 
kransen legt, legde mijn zoon een krans. 
Onze 24 verzetshelden blijven in onze 
gedachten. Zij symboliseren de verkre-
gen vrijheid, die behouden en uitgedra-
gen moet blijven.  
 
     Ons wijkberaad vroeg mij tevens te 
vermelden, dat ik als schrijver, ter gele-
genheid van dit jubileumjaar, het boek 
‘Verplicht in Duitsland’ heb gepubliceerd. 
Een boek over dwangarbeid van mijn 
vader en over diens broer, die op het 
monument vermeld staat als gevallen 
verzetsheld. Ik eer deze mannen. Het 
boek is te verkrijgen in de boekhandel. 
  
     Nu de coronabeperkingen afnemen is 
het boek ook te koop in het Loosduins 
Museum, dat een mooie tentoonstelling 
heeft ingericht over de oorlog in Loosdui-
nen. Het vergaarde museale materiaal is 
hoogwaardig. Als het museum straks 
open is op zaterdagen, is het de moeite 
waard kennis te nemen van wat zich in 
onze directe omgeving afgespeeld heeft. 
‘Ons’ Loosduins Museum verdient deze 
aandacht en na het zien van de tentoon-
stelling kom je naar buiten met een 
gevoel van verbazing. 
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Coronatijd in Houtwijk 
 

Laten wij elkaar steunen… 
Ook in Houtwijk is de impact van de coronacrisis in nagenoeg alle geledingen voelbaar. Zo wordt in deze 
uitgave van het Houtwijkblad duidelijk dat sommige verenigingen in de wijk de grootste moeite hebben om 
het hoofd boven water te houden. Door de crisis vallen allerlei inkomsten weg, maar gaan de vast lasten 
toch gewoon door. Zij kunnen allemaal uw steun gebruiken om heelshuids deze crisis door te komen. 

 

Puzzelen voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken 
 

Houtwijk Woordzoekpuzzel     
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   Markante wijkgenoten                                                                                                          Marjolein Minks 

 

 
Yvonne Hartman, een nijvere bij 

‘Vrijwilligerswerk móet niet,  
vrijwilligerswerk dóe je gewoon…!’ 
 
Interview met Yvonne Hartman, 
Wijkberaad Houtwijk 
 
     Zo nu en dan bezoek ik een 
markante Houtwijker die ik van wat 
dichterbij ken. Dat is deze keer het 
geval, want ik ben thuis bij Yvonne 
Hartman de penningmeester van 
ons eigen Wijkberaad Houtwijk en 
lid van het dagelijks bestuur. Zij 
komt op mij over als een nuchtere 
en nijvere bij. En in dit interview laat 
zij, niet verwonderlijk, ook dit beeld 
achter. Naast dat haar penning-
meesterschap bij het wijkberaad, 
bekleedt zij die functie ook bij de 
EHBO-vereniging en bij de parochie 
De Vier Evangelisten van de Katho-
lieke Kerk. Om een beetje het over-
zicht te behouden zullen we het hier 
voornamelijk over haar activiteiten 
voor het wijkberaad hebben. 
 
     Yvonne kwam ongeveer tien  
jaar geleden bij het wijkberaad op 
uitnodiging van de huidige voorzit-
ter Ramon Meester. “Eerst deed ik 
alleen de cijfers, maar van lieverlee 
ben ik met meer dingen gaan mee-
denken en -organiseren.” Zij orga-
niseert, bijvoorbeeld, de jaarlijkse 
boottochten vanaf het Loosduins 
Museum door het Westland.  
 
     Haar werk als penningmeester 
houdt in dat zij de subsidies van de 
gemeente (mede) aanvraagt en be-
heert en er achteraf aan de ge-
meente verantwoording over aflegt. 
Dit moet onder de juiste rubrieken 
en met een goedkeuring door een 
kascommissie en de jaarlijkse le-
denvergadering. En we weten alle-
maal uit onze belastingaangifte dat 
dit ook voor een bepaalde datum 
moet. Yvonne: “Het boekhouden 
zelf, het binnenlezen van de bank-
rekening en het wegboeken ervan, 
dat is niet het meeste werk. Het is 
het verhaal dat naar de gemeente 
moet en de voorbereiding daarvan 
in de ledenvergadering en de con-

trole door de kascommissie, is wat 
het meeste tijd kost”. Yvonne ziet 
het als haar taak om een zo goed 
mogelijk sluitende begroting te 
maken. “Zodat je het geld krijgt wat 
je ook écht opmaakt, want aan het 
eind van het jaar tot de ontdekking 
komen van ojee, er moet nog zo-
veel geld terug, dat schiet niet op.”  
 
     Yvonne heeft haar eigen admini-
stratiekantoor en als ik haar vraag 
of ze op die manier niet teveel ‘ad-
ministreert’, zegt zij: “Ik vind het 
juist leuk om mijn vak voor de ge-
meenschap in te zetten. Als ik het 
niet leuk had gevonden, had ik nooit 
‘ja’ gezegd. Wat zij prettig vindt aan  
het vrijwilligerswerk is de samen- 

werking in een leuk team en ‘de 
glinstering in de ogen van mensen  
als ik namens het wijkberaad of de 
kerk iets kom brengen’. 
 
     Tot slot vraag ik haar of zij nog 
een boodschap voor u, lezer, heeft. 
Yvonne roept u op uw ideeën voor 
de wijk naar het wijkberaad te mai-
len of er naartoe te gaan als u iets 
wilt doen. “Kom naar ons toe of mail 
ons, want wij kunnen alle ideeën en 
mensen goed gebruiken!”  
 

 
Mail tips voor deze rubriek naar: 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 
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Wijktuin Houtwijk                                                     Christiaan Scheen 

 

De wijktuin en de coronacrisis 
Sinds maart heeft het coronavirus Nederland in zijn macht. Ook voor 
de tuinvereniging heeft dit gevolgen. De richtlijnen van het RIVM gel-
den ook op het complex. Het is echt wennen om de 1,5 meter in acht 
te nemen als je op en rond het complex met elkaar de tuinen verzorgd. 
De activiteiten op de dinsdagmiddag gaan toch ook gewoon door. Ge-
lukkig gaat de natuur zijn eigen gang en is het wel te merken, dat de 
planten groeien en de bloemen bloeien. In de hectiek van alledag en 
discussies over de nieuwe samenleving is een uurtje tuinieren positief 
voor geest en lichaam. De hele dag het nieuws volgen, is ook niet al-
les. Het devies is: gewoon doorgaan en vertrouwen, dat op een dag 
het Tuinbericht over de richtlijnen in de prullenbak kan verdwijnen.  
Als u langs het complex wandelt of fietst, kijk dan toch met verwonde-
ring naar het resultaat van de noeste arbeid. Hopelijk geeft dit nieuwe 
kracht en energie. Zelfs voor de natuur geldt: wij moeten het samen 
doen. Zie voor meer informatie onze website: www.wijktuinhoutwijk.nl.   
 

  

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve                                                                Ed Vols 
 

Coronacrisis treft ook De Nijkamphoeve 
In het vorige Houtwijkblad waren we nog vol goede moed toen het 
nieuwe seizoen van start ging. Echter, door de coronacrisis is ook de 
BuurtBoerderij gesloten, maar het verzorgen en voeren van de dieren 
gaat zeven dagen in de week gewoon door. Dat betekent dat we wel 
kosten maken, maar geen inkomsten hebben. Zeker nu ons theehuis, 
normaal gesproken een belangrijke bron van inkomsten, op 1 april niet 
open kon gaan. Dat weegt financieel zwaar op ons. Onze vrijwilligers 
blijven zich in deze onzekere tijd inzetten om de dieren te verzorgen. 
We zijn hen daar zeer dankbaar voor. In maart hebben we een mooie 
prijs ontvangen van ING, die ons helpt de kosten enigszins te kunnen 
dekken. Ook diverse donateurs hebben hun donatie voor dit jaar al ge-
daan om ons te steunen. Om te zorgen dat we de komende periode 
kunnen overbruggen, doen wij een oproep om ons te steunen in deze 
moeilijke tijd. Doneer aan Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve op 
rekeningnummer NL22 RABO 0168 774 615 en stel daarmee het voort-
bestaan van onze BuurtBoerderij veilig. 
 

Sportvereniging Houtwijk                                                           
 

Ook in coronatijd werken aan toekomst… 

Sinds 16 maart is het stil op de club. Geen wedstrijden meer, geen 
trainingen en de kantine op slot. Het pas op 19 februari aangetreden 
nieuwe bestuur werd geconfronteerd met een crisis van ongekende 
omvang. Alle verenigingsactiviteiten kwamen abrupt tot stilstand. Ook 
het bijna zekere kampioenschap van het 1e elftal bleek niet door te 
gaan. Hoewel de vereniging best wel een aantal weken 'lamgeslagen' 
was, is er inmiddels het besef dat er weer toegewerkt kan worden naar 
een nieuw seizoen. Het bestuur heeft zijn plannen weer opgepakt en de 
technische staf is al druk bezig met de nieuwe selectie waarvan we nog 
steeds hopen dat het 1e in de 3e klasse mag starten. Ook is nu al dui-
delijk dat we in ieder geval met drie seniorenteams op zaterdag van 
start zullen gaan en er is ruimte voor meer. Ook bij de jeugd liggen er 
plannen klaar voor een nieuw seizoen en zijn we op zoek naar nieuwe 
aanwas. Samen met de gemeente worden activiteiten georganiseerd 
voor jongeren in de wijk die (nog) geen lid zijn van een vereniging. 
Meer informatie: www.sv-houtwijk.nl 
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Speciaal voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken 
 

Kinderraad denkt volop mee… 
De Kinderraad heeft in deze coronatijd vooral via Whats-
App gecommuniceerd. Zo konden zij toch kijken of be-
paalde ideeën haalbaar waren om uit te voeren. Op die 
manier hebben zij een inspirerende drone video mogelijk 
gemaakt boven heel Loosduinen. Nu kijken zij of er in de 
zomervakantie workshops gegeven kunnen worden om 
de kinderen ook in de vakantie een leuke tijd te geven. 
Bijzonder is wel dat zij ook meedenken over het kinder-
werk van VÓÓR. Zo denken zij mee over de looproutes in 
wijkgebouw Bokkefort en testen zij die ook. Zodoende kan 
het kinderwerk voor de tweede week van juni weer veilig 
aan de slag. Het kinderwerk zal ook een iets anders vorm 
gaan krijgen: tot nader order mogen kinderen onder de 
zes jaar niet deelnemen aan de activiteiten en kunnen er 

maximaal tien kinderen tegelijk komen. Ouders mogen het gebouw niet in. Nieuw tijdschema wordt als volgt: maan-
dag 15.00-16.30 uur en woensdag 13.00-14.00 activiteiten voor 6-8 jaar, dinsdag en vrijdag 15.00-16.30 voor 9-12 
jaar. Elke dag na de activiteiten, plus vrijdagmiddags is er huiswerkbegeleiding voor de kinderen van 8 tot 12 jaar.   

 

Bollen planten in  Bokkefort 
Wat was het gek om slechts 5 dagen voor de nationale 
boomplantdag te horen dat alle scholen per direct geslo-
ten werden. En hoe moest dit dan verder met mijn schuur 
die vol stond met 2500 bloembollen die tijdens deze 
boomplantdag geplant zouden worden door de kinderen 
van de openbare basisschool Houtwijk. Omdat de bollen 
toch de grond in moesten heb ik met mijn eigen kinder-
opvang (Huisje, kindje, beestje), alle bollen in de grond 
gezet. En er kwam ook nog hulp van buitenaf. Uiteindelijk 
hebben we met een klein groepje, van 2 tot 67 jaar oud, 
alle bollen in de grond gezet. Zo komen er, als het goed 
is, in juni, juni en augustus een hoop bloemen op in het 
Bokkefortpark. De anonieme gulle gever wil nogmaals 
bloembollen doneren om ook in de herfst bollen te plan-
ten. Dus in voorjaar 2021 nog meer bloemenpracht! 
 

 

De zeven in Houtwijk (15)  
Hij keek naar de snoeren die van de Mega-Macht-Machine naar de helm liepen. 
Ze zaten allemaal vast. Hij keek naar de stekker van de machine… die zat niet in 
het stopcontact! Snel keek hij om zich heen. Aan de andere kant van de kamer zat 
een stopcontact. Hij probeerde de Mega-Macht-Machine op te tillen, zodat hij hem 
aan kon sluiten, maar hij was veel te zwaar. Ondertussen hoorde hij de politiechef 
zeggen: “Laten we maar naar binnen gaan, dan kunnen we eens kijken!”  Kaj zette 
snel een stoel tegen de onderkant van het handvat van de deur aan. Hij zag de 
klink naar beneden gaan en blokkeren tegen de stoel. Hij hoorde de politiechef 
zeggen: “Hé, dat is raar, de deur blokkeert…” Kaj duwde met alle macht tegen het 
bureau waarop de Mega-Macht-Machine stond. Met een luid geschraap schoof het 
bureau richting het stopcontact. “Wat gebeurt daarbinnen?” De politiechef klopte 

op de deur: “Alles goed daarbinnen? Doe de deur eens open?” Vlug deed Kaj de stekker in het stopcontact en 
drukte de grote rode knop aan de bovenkant van het apparaat in. Meteen begon het apparaat luid te zoemen en te 
ratelen. Binnenin de kamer stak een stevige wind op. Alle papieren die op het bureau lagen, draaiden rond door de 
kamer. “RENNEN JONGENS!”, riep Kaj op zijn hardst om boven het geluid van de machine en de wind uit te ko-
men. De wijkagent duwde net op tijd de groep kinderen en de politiechef naar achteren en tegen de grond. Door de 
krant van de wind werd de hele deur naar buiten geblazen. Hij vloog met een kracht over de groep heen en knalde 
met een enorme klap tegen de muur. Daarna was het stil… doodstil... 
 

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

Jong en oud  

helpen een handje… … 
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Korte berichten 
) 

Aanvraag Lief & Leedpotje 
Woont u in een straat waar de buren 
nog echt oog voor elkaar hebben? 
Een straat waarin lief en leed samen 
wordt gedeeld. Vraag dan het Lief & 
Leedpotje aan. Dat maakt het buren-
contact in uw straat nog warmer. Of 
woont u in een straat waarin de buren 
wel wat meer naar elkaar zouden mo-
gen omkijken? Waar het onderlinge 
contact best wat intensiever mag?  
Dan is dat ook een mooie reden om 
het Lief & Leedpotje aan te vragen.  
Wilt u met uw straat ook zo’n potje 
aanvragen? Dan kunt u zich aanmel-
den via liefenleeddenhaag.nl. Het potje 
wordt geheel contactloos afgeleverd 
met allerlei leuke hulpmiddelen om Lief 
& Leed op gang te helpen in uw straat. 

Albert Heijn en Fonds 1818 maken meedoen zelfs nog aantrekkelijker. 
Bovenop het Lief en Leedpotje van € 75 stelt AH een cadeaubon van € 25 
beschikbaar. Daarnaast geeftt Fonds 1818 € 75 per straat beschikbaar 
voor corona-erelateerde hulpactiviteiten. Meer informatie is verkrijgbaar 
per e-mail: info@liefenleeddenhaag.nl of bel 06-29233430.  

 

Zonder woorden… 

 

Agenda 2020* 
 

14.10.2020  Najaarsledenvergadering 
30.10.2020  Halloween 
medio september          Bolplantdag 2e editie 
eind september             Najaarseditie Houtwijkblad 
 

Meer informatie 
*Situatie per 15.06.2020. 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  

 

Adres:  
Clubhuis sv Houtwijk 
L. van Vuurdestraat 16 
2552 JE Den Haag 
Telefoon: nog niet beschikbaar  
 
E-mailadres:  
info@wijkberaadhoutwijk.nl  
Website:  
www.wijkberaadhoutwijk.nl 

 
Houtwijkblad 3/2020 
Inleveren kopij: 31.08.2020 
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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VOORAANKONDIGING 

Uitnodiging voor 

najaarsledenvergadering 
 

Op woensdag 14 oktober 2020 zijn alle Houtwijkers  
van harte welkom op de Algemene Najaarsledenvergadering van Vereniging  
Wijkberaad Houtwijk. Deze bijeenkomst wordt 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 herkiesbaar 

-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 
vergaderstukken zijn voor de 
vergadering verkrijgbaar in de 
vergaderzaal of op aanvraag bij 
het secretariaat (zie colofon op 
pagina 19 Houtwijkblad).  
 
Op www.wijkberaadhoutwijk.nl 
zijn via Wijkberaad Houtwijk 
>Verslaggeving de eerder ver-
schenen jaarverslagen en notu-
len van ledenvergaderingen 
(vanaf 2007) te vinden. 
 

 
 
 

Zie voor meer informatie: www.wijkberaadhoutwijk.nl 

Wijkberaad Houtwijk 
Voorjaarsledenvergadering 

25 maart 2020 

	


