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Van de voorzitter   

  
Beste wijkgenoten,     
In deze uitgave, de laatste van het jaar 2021, is het een  
mooi moment om even stil te staan bij het verleden, heden  
en toekomst. Laten we de logische volgorde aanhouden en 
dus beginnen met het verleden. We blikken terug in de tijd, 
en niet zomaar met één zielig kort jaartje. Nee, we pakken 
stevig uit en blikken maar liefst 40 jaar terug in de tijd. Want 

jawel, Wijkberaad Houtwijk bestaat sinds november al zo’n lange tijd! Al die jaren 
zetten vrijwilligers zich in voor een leefbare, mooie en leuke wijk. Dat is een 
felicitatie waard. Ik feliciteer daarom alle wijkbewoners, die - ieder op zijn of haar 
manier - iets positiefs hebben bijgedragen aan onze omgeving. Zelfs al was het 
niet meer dan een vriendelijk 'Hé buurman alles goed!?!"' zeggen, want een 
wijk voor elkaar leuk houden, zit hem immers in de kleinste en vriendelijkste 
details. Dat we als wijk hierin succesvol zijn, kunnen we afleiden uit het groot 
aantal jongeren, dat - na een periode van studie elders en het genieten van het 
vrije leven - weer terugkeert naar de wijk waar ze als kind zo'n onbezorgde jeugd 
mochten beleven. Die jongeren gunnen hun kinderen eenzelfde mooie start. En 
laten we ook de senioren/babyboomers niet vergeten: zij die als eersten in de 
jaren '80 in het nieuwe Houtwijk kwamen wonen. Nog velen van het eerste uur 
willen hier niet meer weg. Dat betekent voor mij als voorzitter van onze 
bewonersorganisatie heel veel. 
 
     Al die jaren zet het bestuur van Wijkberaad Houtwijk zich in voor het alge-
mene belang: voor uw welzijn in de wijk. Het bestuur initieert verbeteringen met 
een eigen agenda (bijvoorbeeld: de grootschalige opknapplannen van de wijk 
werden door het wijkberaad opgestart en uitgewerkt door betrokken bewoners), 
faciliteert (bijvoorbeeld: het in kaart laten brengen van de parkeerproblematiek) en 
reageert (bijvoorbeeld: het inspreken in de gemeenteraad tegen de vestiging van 
een coffeeshop bij u om de hoek). Maar ook als het gaat om de sociale kant van 
de wijk zijn we actief. Zo organiseren we jaarlijks een rondvaart vanaf de Loos-
duinse molen, een Midsummerparty en helpen we de straatverenigingen met het 
aanvragen van subsidies voor, bijvoorbeeld, straatfeesten. Het zijn díe momenten 
waar mensen elkaar ontmoeten, spreken en ideeën opdoen. Dat zijn waardevolle 
momenten, want daardoor voelen velen zich gehoord en gewaardeerd. 
 
     Een vereniging zo lang levend houden gaat altijd met ‘ups-and-downs’. Het 
jaar 2021 was lastig door het virus dat de wereld nog steeds in zijn greep houdt. 
Lockdown, anderhalve meter, mondkapjes, handgel, vaccinatie met één of twee 
prik-en, de 'corona app' (wanneer wel en wanneer niet toepassen)? Wanneer 
geplande ontmoetingen zich moeten onderwerpen aan de grilligheid van het virus 
en de grilligheid van de afgeleide maatregelen om het virus onder controle te 
houden, wordt er veel van de vrijwilligers verwacht. Óók het op het allerlaatste 
moment annuleren van een activiteit kost namelijk tijd en ondermijnt je motivatie 
om iets nieuws op te starten. Ondanks dat was er een aantal ‘highlights ‘die door-
gang konden vinden, namelijk Halloween bij sv Houtwijk en de Algemene Leden-
vergadering. Het voelde gewoon érg goed om elkaar weer te ontmoeten. Dus,  
ook al zat 2021 niet mee, we hebben onze mooie momentjes gepakt. 
 
     Wat brengt 2022? Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat we wederom afhanke-
lijk zijn van de grilligheid van het virus dat invloed heeft op onze sociale interactie 
(feesten, rondvaarten, vergaderingen). Het opknappen van de wijk zal verder wor-
den uitgevoerd. De bouwwerkzaamheden bij een aantal basisscholen en het 
Azivo-gebouw zullen van start gaan. Verder verwacht ik de eerste ontwerpen  
te zien voor de nieuwbouw op het Connexxion-terrein. 
 
     Ben ik toch nog van de logische volgorde afgestapt… Het 'heden' had ik name-
lijk overgeslagen. Maar ik wil er wel graag mee afsluiten en wel met de volgende 
woorden: ‘Geniet van deze dagen met vrienden en familie. Geniet van het heden, 
want het verleden is geweest en de toekomst is onbekend. Gelukkige dagen 
toegewenst, namens het bestuur van Wijkberaad Houtwijk!’ 
 
Met vriendelijke groet, 
Ramon Meesters 
 

 Bestuursnieuws 

 

Zie middenkatern 

      Zie pagina 9 

Zie pagina 10 

Zie pagina 11 

OUD OUD 
OUD 

OUD 

  Groene daken actie 

   

Autodelen 

 

Houtwijk knapt op 



 

 4 

Bestuursinformatie                                                      
 
Voor de eerste keer bij sv Houtwijk 

Weer een échte najaarsledenvergadering…
 
Eindelijk mochten we weer een 
beetje als vanouds samenkomen, 
wel moesten er eerst QR-codes 
en identiteitsbewijzen worden  
getoond. In het clubhuis van sv 
Houtwijk waren ruim vijftig bewo-
ners en vertegenwoordigers van 
ondersteunende diensten aan-
wezig. Een kort verslag. 
 
Bouwplannen Houtwijk  
Update Ramon Meesters (voorz.). 
Na bijna tien jaar is het plan voor 
het opknappen het Azivo-gebouw 
goedgekeurd. In 2022 wordt gestart 
met uitbreiding en renovatie. Aan-
pak Connexxion-terrein: nieuwste 
partij heeft vergunningen aange-
vraagd én toegekend gekregen 
voor twee XXL-supermarkten. Ech-
ter, de buurt is hierin niet gekend en 
daarom hebben bewoners én het 
wijkberaad een jurist ingeschakeld 
om te zorgen voor woningbouw in 
plaats van nog meer supermarkten 
binnen straal van 500 meter. Voor 
de Oude Haagweg is een nieuw 
schetsplan goedgekeurd. Richting 
kerk is de hoogbouw geschrapt en 
er komt een combinatie van woon-
huizen met appartementen en een 
parkeergarage. Twee Houtwijkse 
basisscholen (Koos Meinderts en 
Montessori) worden in 2022 afge-
broken en daarvoor komen twee 
‘Kindcentra’ terug (voor-, tussen- 
en naschoolse opvang).  
 
Duurzaam Houtwijk 
Gastspreker Henk Slijp (Energie- 
adviesbureau) gaf een tussenstand 
over ‘Houtwijk in transitie’ voor ver-
duurzaming van woningen. Gast-
spreker Ingrid Vogel (Green2live) 
vertelde iets over hun aanpak om 
van sv Houtwijk een duurzame 
vereniging te maken en over de 
collectieve actie ‘Kleine Groene 
Daken’ om onze wijk te vergroe- 
nen (zie pagina 11). 
 
Buurtpreventie 
Update Andreas Dijk. Drie da- 
gen in de week lopen en fietsen zij, 
zichtbaar en onzichtbaar, door de  
 

 
wijk. Zij letten op openstaande ra-
men en deuren, geven tips over  
fietsverlichting, maken melding van 
kapot straatmeubilair en spreken, 
zo nodig, hangjongeren aan. Er is 
nauwe samenwerking met bureau 
Loosduinen. Meer preventers zijn 
altijd welkom!  
 
Houtwijk knapt op 
Update bestuurslid Danny Boers 
over ‘Houtwijk knapt op’. Aantal 
projecten al gerealiseerd, zoals het 
Rosa Parks Pad en het Munirpad. 
Ook gaat de gemeente binnenkort 
aan de slag bij de Hildo Kroplaan, 
de Gerrit van der Veenlaan en de 
binnentuinen bij de van Gelderlaan. 
Wat groenvoorziening betreft: ‘t 
Kleine Hout is drastisch gesnoeid 
en er zullen delen van het Bokke-
fortpark worden opgeknapt. Fred 
Appeldooren van Stadsdeel Loos-
duinen vult aan dat er op diverse 
plekken 4-seizoensbollen zijn in-
gezaaid. Deze doen het pas vanaf 
het tweede jaar. Berichtgeving over 
de opknapplannen op de gemeen-
telijke website wordt verbeterd. 
 
Verbinden in Coronatijd 
Update Secretaris Femke Beeloo-
Planken. Het is lastig om te verbin-
den in Coronatijd, maar we denken 
‘out of the box’ en doen wat we kun-
nen. Zoals de acties van vrijwilligers  
 

 
om in het kader van het Dickens  
Festival kostuums en hoeden uit de 
19e eeuw te maken. Elke woens-
dag inloop tussen 10 en 12 uur op 
het kantoor van het wijkberaad, 
waar mensen stoffen en materialen 
kunnen halen. Inmiddels zijn er 
zestig complete kostuums gemaakt. 
Daarnaast hebben we ook de Kids 
driedaagse en Halloween kunnen 
uitvoeren.  
 
Rondvraag 
Er werd een vraag gesteld over hoe 
vaak onkruid in de wijk wordt ver-
wijderd. Dit wordt één keer per jaar 
door het Veeg- en straatbedrijf Den 
Haag. Veel onkruidoverlast, dan 
melding doorgeven aan gemeente 
(zie pagina 19). Er was ook een 
vraag over ORAC’s die vooral zo-
mers enorm stinken. Of die vaker , 
geleegd en vaker schoongemaakt 
kunnen worden. Dit wordt afge-
stemd met de gemeente. Er waren 
klachten over veel overlast van 
daklozen. Dit probleem heeft de 
aandacht van de betrokken dienst. 
Zo zijn er bij VÓÓR Welzijn infor-
matiemiddagen voor kinderen over 
wat te doen als ze daklozen tegen-
komen. Er was ook nog een vraag 
of de groenvoorziening bij nieuwe 
bouwprojecten in de gaten wordt 
gehouden. Het stadsdeel doet zijn 
best, maar de politiek beslist.  
 

Ramon Meesters 
 

Femke Beeloo 
en 

Danny Boers Henk Slijp 

 

Andreas Dijk Ingrid Vogels 

 

(Gast)sprekers 

Fred Appeldooren 
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Jubileum             
 

Nog geen uitbundige viering… 

In november 2021 bestaat Wijkberaad Houtwijk officieel veertig jaar, 
maar in tegenstelling tot vorige lustrumvieringen heeft het bestuur 
besloten om deze mijlpaal niet uitbundig te vieren. De Coronaperi-
kelen spelen ons ook hier parten.  
Om er toch een beetje een memorabel jaar van te maken zal in de 
december-uitgave van het Houtwijkblad in een speciaal katern worden 
teruggeblikt op 40 jaar Wijkberaad Houtwijk. Ook wordt de laatste hand 
gelegd aan de voltooiing van het historisch Houtwijk-archief op onze 
website. Mochten er wijkgenoten zijn die leuke ideeën/suggesties om  
deze jubileumviering toch een beetje luister bij te zetten, laat ons dat  
dan even weten. Wil je hierover meer horen? Bel dan ons secretariaat,  
via 06-22201645 (alleen op woensdag tussen 09.30-11.30 uur) of stuur 
een e-mailtje naar: info@wijkberaadhoutwijk.nl. In de planning staat wel 
om deze jubileumviering eventueel volgend jaar te laten plaatsvinden, 
vooropgesteld dat dan wel alle seinen op groen staan…  
 

   TOP 10 Houtwijkprioriteiten            

 
1. 1. Commissie Loosduinen  
2. Commissie Loosduinen vertegenwoordigt de zes bewonersorganisaties en het bedrijfs-   

leven. In een manifest adviseren zij het college van B&W – zie middenkatern. 
 

  2. Opknappen Openbare ruimte 
   De plannen om de wijk een grote herinrichting te geven krijgen steeds meer vorm. In-   
   middels is een aantal opknapplannen al uitgevoerd. Zie ook pagina 10. 

   
  3.Inbraakpreventie 
   Nu het sneller donker wordt grijpen inbrekers ook weer hun kans. Zorg voor goed hang-  
   en sluitwerk en voor goede verlichting en/of een camera. Bel bij onraad altijd: 1-1-2 
. 

  4. Buurtpreventie 
   De Buurtpreventie bestaat uit verantwoordelijke buurtbewoners, die meerdere avonden 
   per week lopen en fietsen voor een veiliger Houtwijk. Zie ook pagina 6.  
 

  5. Aanpak ergernissen 
  Graag vragen wij iedereen om klachten over zwerfvuil en hondenpoep ZELF te melden 
  bij de gemeente: via nummer 14070 of via denhaag.nl/meldingen. Zie ook pagina 19. 
 

   6. Groenvoorziening 
   in het Bokkefortpark zijn de nodige voorbereidingen getroffen voor de winter en er  
   wordt een rosarium aangelegd. In ’t Kleine Hout is de afgelopen weken flink gesnoeid. 
 

  7. Renovatieprojecten 
   Renovatie Azivo-gebouw: start 2022. Connexxion-terrein: vergunningen aangevraagd 
   voor twee supermarkten. Buurt en wijkberaad hebben bezwaar aangetekend. 

 

  8. Houtwijk Jong 
   Een van de aandachtspunten in de Wijkagenda: jongeren 12+. Er komt binnenkort een 
   Buurtbudget van € 30.000,00 beschikbaar. Heb jij een mooi 12+ idee? Mail ons dan! 
 

  9. Houtwijk verbinden 
   Verbinden in Coronatijd is lastig. Op kleinere schaal is echter nog wel wat mogelijk. 
   Zoals aanvragen van een lief- en leedpotje voor jouw straat: www.liefenleeddenhaag.nl  

 
 10.Duurzaam Houtwijk 
  Allerlei acties en subsidies voor duurzaam wonen. Zie daarvoor onder meer het artikel 

  ‘Laat je duurzaam inspireren’ op pagina 13.  
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Houtwijkse jongeren                                                                   Mounir El Omari 
 

Straatjeugd anders… 

 
Drie vaste bezoekers van wijkcentrum Bokkefort zijn veelvuldig 
buiten. Het is een nieuw team dat zich met wijkpreventie bezig-
houdt. Drie jongeren, niet concurrerend met het Buurtpreventie-
team Houtwijk maar gericht op een specifieke doelgroep. Name-
lijk jongeren die net iets jonger zijn dan zijzelf. Het initiatief wordt 
ondersteund door de gemeente en Staedion en begeleid door 
het jongerenwerk van VÓOR Welzijn.  
Zij lopen op maandag, dinsdag en woensdag na schooltijd en op 
zondag in en om het Bokkefortpark en het winkelcentrum en let-
ten daarbij op overlast, hinder en aanpakpunten van de hier en 
daar verloederde buitenruimte. Om veiligheidsredenen lopen zij 
nooit alleen, maar minimaal met z’n tweeën. Zij hebben korte 
lijnen met medewerkers van het stadsdeel en met het Buurtpre-
ventieteam Houtwijk. Hun kracht is dat zij de taal van de doel-
groep spreken. Hoewel het project pas net is gestart, heeft de 
burgemeester al aangegeven een keer mee te willen lopen. 
 
     
Buurtpreventie Houtwijk                            Andreas Dijk                                                           

 

Zichtbaar in het donker… 
 

De avond valt vroeg, het ochtendlicht komt laat. Veel duister-
nis dus. Ideaal voor zaken die het daglicht niet verdragen. 
Naast goed hang- en sluitwerk is buitenverlichting - al dan niet 
met bewegingsmelder - goede preventie tegen inbraak. En 
ook goed afgestelde camera’s en die handige video-deurbel 
maken het nog veiliger. Zichtbaar zijn als je op straat loopt of 
rijdt is ook belangrijk.  Als wij ’s avonds onze rondes doen, valt 
het op hoeveel mensen donkere kleding aan hebben. Soms 
zie je ze pas op het laatste moment. Zo’n gele jas met reflec-
tiestrepen waarin wij zichtbaar zijn tijdens onze rondes, hoef je 
natuurlijk niet te dragen, maar iets minder donker en een 
beetje reflectie kan zeker geen kwaad. Opvallend is ook, het 
aantal fietsers zonder licht. En dan is het niet alleen de jeugd 
waar het mis is. ‘Zet je licht aan’ is echt verstandig. Wij spoten 
het dan ook op de weg. 
 

 
WhatsApp Buurtpreventie Houtwijk                    
 

Kort politieverslag   
 
Het aantal woninginbraken in OKTOBER: 8 (in september 22). De politie 
maakt graag gebruik van beelden van buurtbewoners waar deurbellen in 
combinatie met camera's zijn geïnstalleerd. Bedrijfsinbraken: 3 (in sep-
tember 7) - Nikkelwerf, Zilverstraat en Machiel Vrijenhoeklaan. Gestolen 
voertuigen: in oktober geen meldingen (in september 4). In oktober wer-
den 3 motoren ontvreemd. Diefstal uit voertuigen: 14 meldingen ontvan-
gen. Gestolen brommers: 4 meldingen onder meer vanaf Zichtenburg-
laan. Fietsdiefstallen: 14 meldingen (in september 27) - vooral elektri-
sche fietsen bij winkelcentra (Waldeck, Houtwijk, Kom Loosduinen en 
Savornin Lohmanplein. Andere zwaartepunten politie: handhaving vuur-
werkverbod, aandacht voor jongerenoverlast rond de Hildo Kroplaan, 
aanpak overlast bedelaars die her en der in Loosduinen actief zijn. 

Zeventienplussers: behoefte aan 
ontmoetingsplekken… 

Foto: Willem Fray 
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Wijkpreventie Loosduinen                                                                                                           Bert van der Snoek/Wijkinfo       
 
Koppeling WhatsApp-groepen Buurtpreventie en Buurtpreventieteams 

Hoe meer vrijwilligers, hoe veiliger Loosduinen 
 
Onbekend maakt onbemind. Want 
wie heeft wel eens gehoord van 
WhatsAppgroepen met preventie 
als doel? En van Buurtpreventie-
teams, kortweg BPT? Ja, als ze 
actief zijn in uw buurt, maar wist u 
ook dat veel van deze groepen en 
teams aan elkaar zijn gekoppeld om 
de veiligheid van alle betrokken 
wijken en van heel Loosduinen 
te verbeteren?  
 
In het politiebureau van Loosduinen 
werd onlangs over dit onderwerp een 
briefing gehouden waarbij overduide-
lijk werd dat onbekend bemind moet 
gaan worden. Het gaat hierbij name-
lijk over veiligheid, leefbaarheid en 
preventie in Loosduinen, dus ook  
in uw directe woonomgeving. 
 
Herindeling WhatsApp-groepen 
Bewoners die in een WhatsApp-
groep Buurtpreventie zitten, waar-
schuwen elkaar als er zich een ver-
dachte situatie voordoet. En ze bel-
len de politie, bijvoorbeeld, via 112 of 
via 0900-8844. Heel goed, maar dat 
kan nog beter, vonden Loosduiners 
George Gräper en Marcel ten Brinck.  

 
Marcel ten Brinck en George Gräper, initiatiefnemers 
herindeling WhatsAppgroepen Loosduinen. Midden 
wijkagent Robert, coördinator Politie Loosduinen. 

 
En wel door alle bestaande Whats- 
Appgroepen te clusteren. Dat heb-
ben ze gedaan door eerst alle wijken 
in Loosduinen in kaart te brengen en 
zoveel mogelijk bestaande Whats-
Appgroepen te traceren. Zo werden  

 
er nieuwe WhatsAppgroepen per  
wijk ingericht. Elke wijk heeft nu een 
eigen wijkbeheerder en ieder groeps-
hoofd (beheerder) van een groep 
binnen een wijk is gekoppeld aan  
de wijkbeheerder.    
 
Groepsinformatie 
Als mensen iets verdachts zien,  
melden ze dat in hun Whatsapp-
groep en bellen ze 112 of de politie. 
Bij twijfel kunnen ze met hun groeps-
hoofd overleggen wat er eerst moet 
gebeuren: direct 112 bellen of even 
wachten tot duidelijk is wat er aan de 
hand is. Als het incident zich naar  
andere wijken verplaatst, dan geeft 
het groepshoofd dit door aan de wijk-
beheerder, die op zijn of haar beurt 
alle groepshoofden van de wijk in-
formeert. En indien nodig kan de 
wijkbeheerder alle andere wijkbe-
heerders informeren, en is heel 
Loosduinen gewaarschuwd!  
 
Hoe meer hoe beter 
Waarom vertellen we dit? Wel, er 
nemen momenteel ongeveer 4500 
mensen deel in WhatsApp-groepen 
en dat is minder dan 10% van het 
totaal aantal Loosduiners. Om het  

 
aantal misdaden in Loosduinen  
(zie afbeelding hierboven) nog ver-
der te verminderen, moeten volgens 
de initiatiefnemers meer mensen 
meedoen. Ook u kunt zich per e-mail 
aanmelden via: veiligloosduinen@ 
hotmail.com, met vermelding van uw 
naam, wijk, straat en 06-nummer.  
U wordt dan bij de juiste Whatsapp-
groep ingedeeld.  Zie voor meer 
informatie de websites: 
-denhaag.nl/veilig  
-alerteburen.nl/loosduinen 
-digitaalveiligindewijk.nl  
 

 

De Buurtpreventieteams werken in nauw 
overleg met de Politie Loosduinen en 
zitten ook maandelijks met de politie, het 
Handhavingsteam Loosduinen en het 
stadsdeel om de tafel.  
 
Wilt u meer weten over het Buurtpreven-
tieteam Houtwijk, dat elke week een paar 
avonden de straat op gaat? Of wil u ook 
meedoen? Stuur dan een mailtje naar: 
info@wijkpreventiehoutwijk.nl. 
 
Nieuw in de preventiewereld zijn de 
‘digitaal ambassadeurs’. Daarover meer 
in een volgend nummer. 
 

Ronald v.d. Broek (oud-commandant politie 
Loosduinen) en Mustapha el Boumeshouli  

(stadsdeeldirecteur) 

ANDERE FOTO 
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Leefbaar Houtwijk 
 

Voortgang autodelen in Houtwijk 
 

In de vorige uitgave van het Houtwijkblad (september 2021) werd aandacht 
besteed aan een ‘hot item’: coöperatief autodelen met subsidie, bedoeld om 
Houtwijk leefbaar en bereikbaar te houden. Even tijd voor een update. 
 

Zo meldde AD-journalist 
Ton Voermans dat deel-
auto's nauwelijks wor-
den gebruikt en dat de 
verwachte populariteit is 
uitgebleven. Bijna een 
miljoen mensen hebben 
zich ooit ingeschreven 
bij een deelautodienst, 
maar 80 procent maakt 
daar nooit gebruik van.  
In dit verband geeft 
<Dominik van Lankeren, 
voorvechter van het 
Autodelen in Houtwijk, 
de volgende reactie: 
"Uiteraard hebben we 
dat artikel ook gelezen, 
maar het is een kwestie 

van hoe je ernaar kijkt. Ton Voermans verwijst naar een onderzoek van het ken-
nisinstituut voor Mobiliteit (KiM) uit 2020. Er is in een jaar echter heel veel veran-
derd. Kijk je naar het aandeel (wat hij dus heeft gedaan) dan is dat inderdaad ge-
ring: 8,5 miljoen auto's in Nederland (en 4800 in Houtwijk) vervang je ook niet zo-
maar van de een op de andere dag. Een auto is ook een duur en vaak ook per-
soonlijk ding. Dat doe je niet zomaar weg, zeker niet als je hem vaak gebruikt 
voor, bijvoorbeeld, het werk." 
 

Ander gezichtspunt 
"Wij bekijken het van een andere kant. We zien juist dat autodelen heel sterk aan 
het groeien is. We zijn in twee jaar tijd van 0 naar 4 deelauto's in de wijk gegaan. 
Het aantal gebruikers en de bezetting van de Houtwijkse deelauto's zijn in 2021 
verdrievoudigd. Vorig jaar verving een deelauto nog 4 à 5 eigen auto's. Nu zitten 
we al op 8 à 9. De grotere diversiteit in auto's sinds begin dit jaar (klein, groot, 
elektrisch) heeft daarbij echt geholpen, horen we terug. Dat is dan een reden om 
nog eens goed te kijken naar de noodzaak van een tweede of soms zelfs eerste 
auto in het huishouden. Nog thuiswonende kinderen kiezen ook steeds vaker voor 
een abonnement bij Mywheels of Greenwheels in plaats van een eigen auto. We 
merken dat er dus echt plaats is voor autodelen in de wijk. Het is een kwestie van 
tijd voor we dat in de wijk echt op straat gaan merken in de parkeerdruk", bena-
drukt Dominik. "Maar er speelt nog iets. Over acht jaar rijden in Europa de laatste 
brandstofauto's uit de showroom. Autorijden wordt volledig elektrisch. Door milieu-
zones wordt het zeker met tweedehandsauto's ook steeds lastiger om op veel 
plekken te komen. De stap van een oudere auto naar een nieuwere of elektrische 
auto met rijhulp en boordcomputer is voor veel wijkbewoners misschien een grote 
en dure stap. Het autodelen biedt de mogelijkheid om aan nieuwe systemen en 
elektrisch rijden te wennen zonder dat je meteen zelf een dure nieuwe auto hoeft 
te kopen. Je zal zien dat elektrisch rijden in een stille auto eigenlijk heel prettig is!" 
 

Deelcoöperatie in Houtwijk? 
Op 30 september 2021 was de eerste Haagse autodeelbijeenkomst. Ruim 20 
Houtwijkers waren erbij. Tijdens deze bijeenkomst kregen zij uitleg over het idee 
achter het delen van auto's met buurtgenoten in een deelcoöperatie. Gemeente 
Den Haag ondersteunt een proefperiode en het oprichten van een deelcoöperatie 
als er meer dan 20 Huishoudens in een wijk met elkaar willen autodelen. Al 11 
enthousiaste Houtwijkers hebben nu aangegeven dat ze de stap richting een 
Houtwijkse proefperiode willen zetten. Dat is echt al boven verwachting, maar er 
kunnen nog wel meer mensen bij.  
 

Maandelijkse korte informatieavond 
Op donderdag 13 januari 2022 is de volgende digitale bijeenkomst voor een verdere kennis-
making. Aanmelden kan via autodelenhoutwijk@gmail.com. Sta je voor de keuze om je auto 

te vervangen of staat deze vaak stil? Denk na over autodelen en sluit je aan bij Houtwijk 
DEELt in oprichting. Meer info hierover binnenkort via www.autodelenhoutwijk.nl 

 

              Pjer Wijsman 

 

 

    De nieuwe plannen… 

 

     Een paar weken geleden werden de nieuwe 

plannen gepresenteerd voor de herinrichting 

van de Gerrit van Veenlaan en de Hildo Krop-

laan. Ik moet zeggen: het ziet er groen en fris 

uit en het knapt zeker op! Zie ook pagina 10 

van dit Houtwijkblad. 

     Deze plannen komen voort uit de ideeën, 

die door bewoners zijn ingestuurd naar aan-

leiding van het extra geld dat Houtwijk heeft 

ontvangen voor de opknap van de wijk. U weet 

nog wel: die extra miljoenen voor het achter-

stallige onderhoud. De wijk moet aangepakt 

worden, maar als je alles wilt doen, dan heb je 

veel meer geld nodig en daarnaast geld om het 

verder te kunnen blijven onderhouden. 

     Om dit geld enigszins goed te kunnen be-

steden, is aan de bewoners gevraagd om met 

ideeën te komen: plannen voor opknap, herin-

richting of vernieuwing. Er is goed gebruik ge-

maakt van deze optie en uiteindelijk zijn uit het 

grote aanbod door de bewoners zelf plannen 

gekozen, die de komende tijd verwezenlijkt 

gaan worden. 

     Leuke schetsontwerpen en zeker het aan-

zien waard. Jammer dat er niet zoveel bewo-

ners zijn komen kijken. Misschien speelden het 

weer, het tijdstip en/of de presentatieplaats 

een rol, maar als straten ‘op de schop gaan’ en 

je woont daar, dan ben je toch nieuwsgierig.Als 

men eenmaal bezig is, gaat men niet opnieuw 

luisteren naar op- en aanmerkingen; het werk 

gaat dan gewoon door. Ik denk altijd maar:  

“Nu heb je inspraakmogelijkheden en kun je 

interesse tonen, waarom hier dan geen gebruik 

van maken? Plezierig wonen is véél waard! 

     Wat ik zelf jammer vind, is dat het schoon-

maken van de ‘vijver’ niet in het plan zit. Dat 

water is weer van een andere partij: het Hoog-

heemraadschap. Ja en waarom zal je het niet 

meteen integraal, met alle partijen dus, fris en 

fruitig aanpakken. Helaas gemiste kans, maar 

het wordt wel groen!  

                                          www.commissieloosduinen.nl  
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Houtwijk Knapt Op                                   
 

Aanpak Hildo Kroplaan en Gerrit van der Veenlaan 

Voorontwerp  herinrichting  winkelcentrum (en omgeving)   
Het plan ‘Houtwijk Knapt Op’ 
maakt deel uit van de opknap-
plannen van de Gemeente Den 
Haag die uitvoering geven aan 
fysieke opgaven om de wijk 
mooier te maken, onder meer 
door groot onderhoud, groen- 
voorziening, kwaliteitsimpulsen 
en herinrichtingen. De projecten - 
groot en klein - moeten de basis-
kwaliteit van de buitenruimte 
weer op orde krijgen. Het op-
knapplan voor Houtwijk is met  
de bewoners opgesteld. 
 
Bewoners gaven het al aan: de 
openbare ruimte van Houtwijk is toe 
aan een opknapbeurt. De gemeente 
investeert daarom € 5,5 miljoen in 
de wijk. En nog eens € 1,5 miljoen 
extra vanuit het budget voor weg-
onderhoud. Met deze investeringen 
wordt een eerste stap gezet om de 
openbare ruimte van de wijk op een 
goed niveau te krijgen. Het opnieuw 
inrichten van de Hildo Kroplaan en 
de Gerrit van der Veenlaan is één 
van de projecten, die door de bewo-
ners en de bewonerscommissie is 
gekozen en waaraan een deel van 
het opknapbudget wordt besteed. 
 

Ontwerpfasen

Na de digitale bewonersavond 
Schetsontwerp op 8 juni 2021 werd 
op 4 november een inloopavond 

georganiseerd voor het concept 
Voorontwerp. Kon u de avond niet 
bijwonen? Dan kunt u hieronder - 
onder Toelichting - het ontwerp zien 
en eventuele vragen of opmerkin-
gen mailen naar houtwijkknaptop@ 
denhaag.nl. De reacties worden van 
een antwoord voorzien en gepubli-
ceerd op www.denhaag.nl (opzoe-
ken via ‘Houtwijk knapt op’). 
 

Ter inzage

Het Voorontwerp wordt begin vol-
gend jaar zes weken ter inzage ge-
legd. Tijdens deze periode volgt 
een derde wijkbijeenkomst waar het 
ontwerp nogmaals wordt toegelicht. 
Na het verwerken van de ziens-

wijzen wordt het ontwerp door het 
college definitief vastgesteld. De uit-

voering staat gepland voor 2023.  

 

Toelichting

Toelichting bij de 3 ontwerpbladen 
(zie de afbeeldingen hieronder): 
1.Toen: opknappunten bewoners 

enbewonerscommissie. (blad 1)

2.Nu: Voorontwerp en referentie 

beplanting. (blad 2)

3. Straks: Impressies nieuwe 
situatie in het winkelcentrum eruit 
zien? (Ontwerpblad 3).  
Meer informatie is te vinden op: 
www.wijkberaadhoutwijk.nl 



 

 

Wijkberaad Houtwijk: 40-jarig jubileum 
 

We vieren het toch een beetje…
In november 2021 bestond 
Wijkberaad Houtwijk offici-
eel veertig jaar, maar in te-
genstelling tot vorige lus-
trumvieringen heeft het  
bestuur besloten om deze 
mijlpaal niet uitbundig te 
vieren. Corona speelt ook 
ons hierbij parten. 
 
Om er toch een beetje een 
memorabel jaar van te maken 
wordt er in dit katern beknopt 
teruggeblikt op 40 jaar Wijk-
beraad Houtwijk. Ons wijkbe-
raad werd op 24 november 
1981 opgericht om het reilen 
en zeilen in onze wijk in de  
gaten te houden. Als het be-
stuursorgaan van een vereni-
ging waarvan alle wijkbewo-
ners automatisch gratis lid 
zijn. Dat laatste is overigens 
nog steeds niet bij iedereen 
bekend. Uitgangspunt is al-
tijd dat bewoners het hele 
jaar door bij ons kunnen aan-
kloppen met hun wensen, 
problemen en oplossingen.  
 

Communicatie, 
Van begin af aan heeft het 
Houtwijkblad een belangrijke 
rol gespeeld in de communi-
catie met de wijkbewoners.  
In de fotocollage hiernaast 
een impressie van de vorm-
geving door de jaren heen. 
Later volgden onze website, 
digitale nieuwsbrief en social 
media, zoals Facebook en 
Twitter. 
 
  

  In dit katern: 

  
  -Jubileumviering 
  -Historisch archief 
  -Verleden/Heden/Toekomst 
  -Commissie Loosduinen 
 
 

 

Houtwijkblad: 

al veertig jaar een 
belangrijke rol 

in Houtwijk 

! 

www.wijkberaadhoutwijk.nl 



 

Wijkberaad Houtwijk: 40-jarig jubileum 
 

Ons eigen historisch archief 
                                            
In verband met het 40-jarig 
bestaan van Wijkberaad Hout-
wijk zijn achter de schermen 
de eerste stappen gezet naar 
het ‘upgraden’ van ons eigen 
historisch archief.  
 
Er is al best wat interessant 
historisch materiaal beschik-
baar, maar het blijkt toch nodig 
om daarin eerst enige structuur 
aan te brengen om het archief 
aantrekkelijker en inzichtelijker 
te maken. Nu zien de bezoekers 
vaak door de bomen het bos 
niet meer… 
 
Voortgang  
De komende tijd zal er dan ook  
- onder meer - worden gewerkt 
aan een overkoepelende ge-
schiedkundige presentatie van 
Houtwijk (1981-2021) met ver-
wijzing naar de beschikbare 
foto’s, films en publicaties. Ook 
wordt het hele archief van het 
Houtwijkblad stap voor stap 
gedigitaliseerd. Op dit moment 
zijn de uitgaven van 2008 tot  
en met 2021 al op onze website  
terug te vinden. Voor de liefheb-
bers is een kijkje absoluut de 
moeite waard. 
. 
Meer informatie 
De laatste stand van zaken is 
terug te vinden op onze website: 
www.wijkberaadhoutwijk.nl (via 
menu Archief). 
 
 
 
  

  In dit katern: 

  
  -Jubileumviering 
  -Historisch archief 
  -Verleden/Heden/Toekomst 
  -Commissie Loosduinen 
 
 

www.wijkberaadhoutwijk.nl 



 

 

Wijkberaad Houtwijk: 40-jarig jubileum 

 

  Verleden, Heden, Toekomst
Bij een jubileumfeest wordt 
traditioneel altijd even terug-  
en vooruitgeblikt. Dat doen 
we hier ook met deze drie 
overzichten: Verleden, He-
den en Toekomst (zie ook 
onze website).  
 

Verleden 
Stukje geschiedenis van Loos-
duinen/Houtwijk met wat his-
torische feiten op een rij. Om  
te laten zien wat er voorafging 
aan de ontwikkeling van Loos-
duinen en daarna van ons ei-
gen Houtwijk. Soms best een 
beetje taaie kost, maar soms 
ook wel wetenswaardig... 
 

Heden 
Zo staat Houtwijk er nú voor… 
Wat het heden betreft wordt 
in dit artikel even op een rijtje 
gezet hoe het er nú met ons 
Houtwijk voorstaat. Gebaseerd 
op informatie afkomstig uit het 
Wijkprogramma 2016-2019 
Stadsdeel Loosduinen/Hout-
wijk (Revisie 2021). 
 

Toekomst 
Het jaar 2040 lijkt nog ver weg, 
maar toch worden er nu al al-
lerlei stappen gezet om ons 
een beeld te vormen van een 
mogelijke toekomst voor Loos-
duinen/Houtwijk. Zoals in de 
Agenda ‘Ruimte voor de Stad’, 
waarin ook ons stadsdeel aan 
de orde komt.  
 
 
   

  In dit katern: 

  
  -Jubileumviering 
  -Historisch archief 
  -Verleden/Heden/Toekomst 
  -Commissie Loosduinen 
 
 

www.wijkberaadhoutwijk.nl 



 

www.commissieloosduinen.nl 

Wijkberaad Houtwijk: 40 jarig jubileum                  
 

                   Samenwerking Commissie Loosduinen  
 

Al veertig jaar werkt Wijkberaad 
Houtwijk nauw samen met de 
Commissie Loosduinen. Vooral  
bij wijkoverstijgende projecten 
en problemen zijn de contacten 
met deze bijna 100-jarige werk-
groep uitermate belangrijk.  

 
Een stukje geschiedschrijving: Loos-
duinen is ouder dan onze residentie 
en meer dan 4000 jaar geleden leef-
den hier al mensen, zoals gebleken 
uit opgravingen onder meer in Ock-
enburgh. In de 19e eeuw bloeide het 
voormalige tuindersdorp op door het 
telen van aardappelen en komkom-
mers bestemd voor Engeland. Door 
de groei van Den Haag vond er in 
1903 een herindeling plaats. Loos-
duinen verloor toen een groot deel 
van zijn grondgebied. Op 1 juli 1923  
werd het hele gebied definitief toe-
gevoegd aan de residentie. 
 

Nipte overwinning 

Binnen de Loosduinse gemeente-
raad was hierover gestemd en het 
werd een nipte ‘overwinning’. Er wa-
ren namelijk veel tegenstanders en 
burgemeester Hovy zelf was mordi-
cus tegen, hetgeen het einde van zijn 
burgermeesterschap betekende. De 
gemeente Den Haag strooide de 
Loosduiners zand in de ogen door 
hen een commissie toe te zeggen, 
die hun bijzondere belangen moest 
gaan behartigen: een Commissie van 
Advies voor Land- en Tuinbouw die 
in 1923 werd geïnstalleerd.  
 

Officiële instelling 

Na de tweede wereldoorlog werd de 
Commissie Loosduinen opnieuw 
‘opgericht’. Na vijf jaar aanmodderen 
werd deze commissie uiteindelijk 
officieel ingesteld en B&W benoem-
de de leden en de voorzitter. Door de 
tijd heen veranderde de commissie-
samenstelling. Andere geledingen 
werden gevraagd om hieraan deel  
te nemen en door de stadsuitbreiding 
kregen meer Loosduinse wijken in- 

 
vloed in deze commissie. Er werd 
een onafhankelijk voorzitter gekozen, 
maar de Commissie Loosduinen valt 
nog steeds onder de wethouder, die 
wijkzaken in de portefeuille heeft. 
 

Ontwikkeling 
We kennen de geschiedenis van de 
verdere ontwikkeling van de Com-
missie Loosduinen. Ze kreeg twee 
projectgroepen: ROV (Ruimtelijke 
Ordening en Verkeer) en WB (Wel-
zijn en Beheer) en door de snelle 
ontwikkeling van het stadsdeel qua 
woningbouw, die ten koste ging van 
de tuinbouw, had de projectgroep 
ROV veel te doen. De commissie 
heeft 9 wijken/ buurten onder zich: 
Houtwijk, Bohemen, Waldeck, Kijk-
duin, Kraayenstein, Notenbuurt, Tui-
nenbuurt, Nieuw Waldeck en waar 
het eigenlijk mee begon in het oude 
centrum: de Kom Loosduinen. Moge-
lijk komt er snel een nieuwe wijk bij: 
Vroondaal. 
 

Belangenbehartiging 
“De Commissie Loosduinen probeert 
vandaag de dag de Loosduiners op          
. 

 
allerlei manieren te vertegenwoordi- 
gen en geeft B&W en de gemeente-
raad gevraagd/ongevraagd advies. 
Bouwprojecten worden eerst gepre-
senteerd binnen ROV of de Commis-
sie Loosduinen en zij geeft advies na 
raadpleging van haar project- en 
commissieleden. We hebben elkaar 
dus nodig en waar Houtwijk denkt, 
dat een bepaald project, probleem  
of nieuwe uitdaging groter wordt en 
eigenlijk wijkoverstijgend aan het 
worden is, vindt er overleg plaats  
met de commissie en proberen we 
samen een oplossing te vinden.  
 

Vele kleintjes… 

 ‘Vele kleintjes maken een grote’ 
speelt hierbij een belangrijke rol en 
naar het Stadsdeelkantoor én naar  
de gemeente kun je als bovenlig-
gend orgaan meer invloed uitoefe-
nen. De samenwerking is stevig ver-
ankerd en Houtwijk timmert zelf goed 
aan de weg, maar waar nodig 
springt onze commissie graag  
bij!”, aldus Pjer Wijsman, 
commissievoorzitter. 
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Leefbaar Houtwijk        

Duurzaamste sportvereniging in regio Den Haag… 

Sportvereniging Houtwijk verduurzaamt
 
Samen met Ingrid Vogels van 
Green2live is sv Houtwijk aan de 
slag gegaan om één van de duur-
zaamste verenigingen in de regio 
te worden. In dit artikel een over-
zicht wat er tot nu gerealiseerd is 
en wat er nog op stapel staat.  
 
Ingrid Vogels levert met haar bedrijf 
Green2live - in nauwe samenwer-
king met Duurzaam Den Haag - een 
actieve bijdrage aan het realiseren 
van de klimaatdoelstellingen onder 
meer betrekking tot energietransitie 
en klimaatadaptatie. Zo helpt zij 
onder meer sportverenigingen om 
tot actie over te gaan, zoals het 
geval is met sv Houtwijk. Op haar 
website is daarover meer te lezen: 
www.green2live.net 
 

Aanpak sv Houtwijk 
Green2live heeft een plan van aan-
pak opgesteld om stap voor stap te 
komen tot de gewenste duurzame 
oplossingen. Alles bij elkaar is het 
best een behoorlijke investering 
voor de club. Gelukkig zijn er de  

overheidssubsidies (gemeentelijk 
en landelijk) en subsidies van ande-
re instanties waarvan gebruik kan 
worden gemaakt . "Hiermee willen 
we bereiken dat ons sportcomplex 
niet alleen weer helemaal up-to-
date is, maar dat het ook een laag 
energieverbruik heeft, waardoor de 
inkomsten van de club zoveel mo-
gelijk besteed kunnen worden aan 

de sporters", benadrukt voorzitter 
Ed Jacobs. "Het zou toch mooi zijn 
als hierdoor Houtwijk met sv Hout-
wijk een van de duurzaamste clubs 
in onze regio gaat huisvesten...?" 
 
In de afbeelding hierboven is de 
meest recente stand van zaken te 
lezen. De voortgang is te volgen  
op: www.svhoutwijk.nl

 

 

 Help mee om onze wijk te vergroenen 

 Collectieve actie Kleine Groene daken  
 
 Ingrid Vogel begeleidt in allerlei Haagse   
 wijken bewoners om hun wijk te vergroenen  
 met groene daken, met verticale groene  
 muren en met regentonacties.  
 
 Wijkberaad Houtwijk, sv Houtwijk en Green2live 
 hebben de handen ineengeslagen om ook  
 Houtwijk te gaan vergroenen. Heeft u interesse 
 om mee te doen aan de actie ‘Kleine Groene 
 daken Houtwijk' kijk dan even op de website  
 van green2live (zie afbeelding hiernaast). 

 
U kunt zich aan-
melden tot maan-
dag 27 december 
2021. Er is een 
‘Doe-het-zelf pakket’ voor bewoners die zelf het groene dak willen leggen of die dat 
liever laten doen (een aangelegd groendak). Op het aanmeldingsformulier kunt u zelf 
uw keuze maken. Uitlevering wordt collectief gedaan met meerdere deelnemers. 
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Sportief Houtwijk 
 

Badminton iets voor jou...? 
 

De recreatieve badmintonvereni-
ging Houtwijk (VTH) heeft weer 
ruimte voor nieuwe spelers. Wil 
je lekker bewegen? Zoek je een 
vast moment in de week? Wil je 
een uur gezelligheid en sporti-
viteit? Dan is badmintonnen bij 
ons wellicht iets voor jou!  
  
Wij spelen op dinsdag en donder-
dag. Op beide speelavonden is er 
van 19.30 uur tot 20.30 uur plaats 
voor beginnende spelers en voor 
meer gevorderden van 20.30 uur 
tot 21.30 uur. Je bent van harte 

welkom in de gymzaal van de Koos Meindersschool aan de C.A. van 
Beverenstraat 40. Ingang van de gymzaal: A.Kortekaasplantsoen 125.  
  
Als je besluit om het te proberen, dan zijn de eerste 3 weken vrij van 
contributie. Daarna betaal je slechts € 30 per kwartaal. Neem voor meer 
informatie contact op met: Bob Meerstadt (mobiel: 06 112 170 45). 
 

Duinbehoud 
 

Onze eigen duinen... 
 
We staan er niet altijd bij stil, maar met onze eigen duinen hebben 
wij een soortenrijke en gevarieerde natuur vlak bij de hand. De Stich-
ting Duinbehoud informeert ons regelmatig over de mooie natuur op 
het strand en in de duinen. Maar ook over de bedreigingen van de 
natuur door stikstofuitstoot en toenemende recreatiedruk. 
 
Zandverstuiving in de duinen is van groot belang. Dit heeft vooral te ma-
ken met de verzuring en vermesting van de duinen door de stikstofuit-
stoot. Hierdoor groeien de duinen snel dicht met grassen en struiken en 
worden de kruidenrijke vegetaties weggedrukt. Door verstuivingen komt 
weer kalkrijk zand naar de oppervlakte waardoor de bodem minder zuur 
wordt en de stikstof minder negatieve effecten heeft op de plantengroei.  
 

Het duinkonijn 
Tijdens de Dag van de Duinen 
(september 2021) werd de rol van  
het konijn als kleine grazer in het  
duin benoemt. Door zijn geknaag  
en gegraaf zorgt het konijn voor  
een gevarieerd duinlandschap 
met hoge biodiversiteit. Een duin-
helling met konijnen is rijk aan 
mossen en korstmossen en een 
vogel als de tapuit broedt in ko-
nijnenholen. Helaas gaat het nog 
steeds slecht met het konijn als 
gevolg van virusziekten. Meer 
informatie over konijnen en de 
natuur in de duinen kun je vinden 
in het tijdschrift DUIN van Stich-
ting Duinbehoud.  
 

 

Theo van Daalhoff 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

        Koos Meinderts… 
         

       Tijdens het weekfestival ‘Loosdui- 
   nen gaat los’ - een breed laagdrempelig 

jaarlijks cultuurprogramma - was er veel 
te beleven in Loosduinen en Houtwijk. 
De gemeente en veel samenwerkings-
partners maakten het de gemiddelde 
‘cultuursnuiver’ niet gemakkelijk. Er  

   viel veel te kiezen. In de kas van Villa 
Ockenburgh kon menigeen genieten 
van de droge humor van Koos Mein-
derts: liedjesschrijver voor Harrie Jek-
kers; 64 boeken op zijn naam; theater-
stukken geschreven. 

   
       De nuchtere Koos (‘Waar heb ik dát 

nou aan verdiend: bij leven een school 
in Houtwijk naar mij vernoemd?’) ver-
haalde over zijn liefdevolle jeugd. Een 
groot katholiek gezin, bescheiden mid-
delen, veel plezier. Koos gebruikte zijn 
dierbare moeder zaliger als spiegel in 
zijn verhalen. Moeder zal vaak ver-
baasd zijn geweest over de slimme  

   en een tikkeltje eigenwijze Koos. Tege-
lijkertijd gebruikt Koos zijn jeugd als 
hefbrug naar zijn literatuur. En wat ver-
baast: Koos schrijft in de kern kinder-
boeken. Maar die zijn doorspekt met 
metaforen waaraan volwassenen zich 
kunnen laven. 

 
        Als pupil heb ik met Koos in een 

voetbalelftal gespeeld. Hij stootte bij 
GDA door naar de selectie. Ik niet. Na-
dien volgen veel voetbalvrienden uit 
Loosduinen Koos op de voet. Zodoen- 

   de was de bomvolle kas van Villa 
Ockenburgh gevuld met Loosduinse 
kennissen. De herkenbare verhalen 
over voetbal, de zee, de (Houtwijkse) 
sloten brachten je terug naar je jeugd. 
Het boek ‘De Zee Zien’, de ontsteltenis 
en droefenis van het verhaal van de 
jongen die in de schoorsteen klom: ik 
ben geen reclameman, maar het was 
een avond om van te smullen. Het 
laatste boek van Koos: ‘Stapelbed-
broers’ is hilarisch mooi. Gesitueerd 

  op nog geen 100 meter van Houtwijk. 
   
 

www.duinbehoud.nl 



	

13	

 Duurzaam Houtwijk 

 
 

          Cees Willemse 

 
      Het was me het jaartje wel zeg... 
 Voor de gemiddelde Nederlander,  
 waren er zeker momenten waarop  
 er even flink moest worden geslikt.  
 Ik zal u, als lezer, niet vermoeien   
 met een opsomming van wat er  
 landelijk uit de bocht is gevlogen.  
 Het meeste u is al bekend, onder  
 meer via de vele praatshows op tv  
 en via social media. Velen zullen hun 
 best hebben gedaan om die info op 
 juiste waarde in te schatten. Dus zij  
 hebben niet alles klakkeloos voor  
 waar aangenomen. Uiteraard is dat  
 een hele goede eigenschap, maar 
 helaas niet voor iedereen….  
 
     Zeker in deze bezinningsperiode  
 zullen velen zich ongetwijfeld afvra- 
 gen: 'Hoe moet het nu verder...?" 
 Deskundigen kunnen daarop geen 
 eensluidend antwoord geven. Hope- 
 lijk gaan op landelijk niveau onze 
 politieke vertegenwoordigers dat op- 
 pakken, maar dichter bij huis, in on- 
 ze eigen wijk, zullen wij het toch voor 
 een deel zelf moeten doen. Gelukkig    
 zijn er al wijkgenoten die zich aange- 
 sproken voelen en meehelpen aan 
 de oplossing van onze problemen,  
 zoals de Houtwijk-ergernissen.  
 
     Goede voornemens worden he- 
 laas niet altijd gerealiseerd. Makke- 
 lijk dan om de schuldvraag bij ander- 
 en neer te leggen. Niets menselijks 
 is ons immers vreemd... In dit ver- 
 band denk ik even aan de volgende 
 tegeltjeswijsheid:‘Verbeter de wereld  
 en begin bij uzelf!’ Voor onze wijk  
 een kleine aanpassing: 'Verbeter de 
 wereld en begin met uw eigen wijk!’  
 Stel dat iedereen van hoog tot laag 
 zich daaraan zou houden, hoe an- 
 ders zou de wereld er er dan uit 
 kunnen zien. Zie ook artikel ‘Hout- 
 wijk leefbaar houden’ (pagina 20). 
 
 
 

Verbeter  

de wereld... 



 

Adverteren in Houtwijkblad 2022 
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Markante Loosduiners/Houtwijkers 

 

Dickens Loosduinen Parade  
Wat was het veel schakelen voor 
de organisatie van het Dickens 
Festival dit jaar. Waar we eerst 
dachten dat we op het erfgoed-
park een mooi festivalletje kon-
den neerzetten, kwamen al snel 
QR-codes en afzettingen om de 
hoek kijken.  
 
     Dit bracht ook zodanige kosten 
met zich mee, dat we besloten te 
kijken naar een andere locatie.  
Villa Ockenburgh leek een ge- 
weldige plek, slechts éen ingang, 
goed te controleren, tot we hoorden 
dat vooraf alle bezoekers moesten 
worden geregistreerd via kaartver-
koop. Voor een stel vrijwilligers die 
ook vaak nog een baan hebben, 
een opleiding volgen etcetera is  
dit gewoon niet haalbaar. Plan C, 
een kleine optocht met een paar 
koetsen en figuranten die leuke 
dingen uit zouden delen langs de 
route, werd helaas ook afgewezen. 
Na ook deze teleurstelling hebben 

we afgesproken onze tijd hier nu 
niet langer in te steken. Er is op dit 
moment helaas gewoon geen echt 
veilige manier om Dickens te orga-
niseren. We kijken nog wel of we, 
net als vorig jaar tijdens de Lock- 

down, op een willekeurige tijd en 
plaats weer kerstballen en andere 
Dickens Goody's kunnen uitdelen. 
En hopelijk..., hopelijk tot ziens op 
Dickens 2022

 

Dickens Naai Project groot succes! 

Het Dickens Naai Project werd 
eind oktober verrast door wet-
houder Bredemeijer met prach-
tige bloemen. En terecht, want 
waar we ooit het project startten 
met het idee zo'n 15 kostuums te 
maken, zijn dit er nu al 75!  
 
Dat werd tijdens een modeshow 
aan een select groepje getoond. 
Maar liefst acht modellen, van elf 
jaar tot gepensioneerd, showden 
diverse creaties, gewoon gemaakt 
door mensen uit de buurt. De orga-
nisatie van het Dickens Festival  

Loosduinen, de wethouder en de 
medewerkers van stadsdeel Loos-
duinen waren zeer onder de indruk. 
En eigenlijk kunnen wij het zelf ook 
niet zo goed geloven. 
 
Verrassende nominatie 
Des te verrassender was het dat we 
een mailtje ontvingen dat we geno-
mineerd zijn voor de beste Haagse 
vrijwilligersorganisatie 2021! We 
staan gewoon in de top 5 daarvan! 
Op 11 december zouden we horen 
krijgen of we ook die eerste plaats 
hebben gehaald. Helaas kunnen  

we dat door Corona niet met samen 
meemaken, aan de andere kant 
was het hele project er zonder Co-
rona niet eens geweest! Kortom, we 
zijn enorm trots op elkaar, op ons 
allemaal, maar vooral op wat we als 
groep samen hebben neergezet! 
We gaan voorlopig nog even door  
met het project, we hebben nog 
genoeg materialen. Wilt u nog 
meedoen, dan bent u van harte 
welkom! Elke woensdag van  
10.00 -12.00 uur op sv Houtwijk. 
Kom langs of stuur een mailtje naar 
info@wijkberaadhoutwijk.nl. We vol-
gen wel de Coronamaatregelen.  
 
 
 <Wethouder Hilbert Bredemeijer tijdens zijn 
  verrassingsbezoek aan de vrijwilligers van  
  het Dickens Naai Project (oktober 2021). 
 
  Op de groepsfoto: 
  1.Staand: Marianne, de wethouder, Wil, Elian,  
  Margreet, Ria, Ingrid, Angelique, Hizkia,  
  Petra en Loes 
  2.Zittend: Ando, Femke, Yuna en Elles 
  3.Liggend: Schwanette 
 
  Niet op de foto:  
  Gerda, Klaasje, Froukje, Jolanda, Kaj,  
 

Het Loosduinse ‘Dream’team (vanaf 
links): Nico Bosman, Petra Beeloo, 
Ron Planken, Femke Beeloo-Planken 
en Frans Helvensteijn 

 

Foto: Andreas Dijk 
 

Foto: Koos Maquelin 
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Wijktuin Houtwijk                                                     Christiaan Scheen 

 

Op de drempel van 2022 
En weer is er een jaar voorbij. De herfstkleuren zijn bijna verleden tijd 
en op ons tuincomplex is het rustig. De gereedschapsruimte is gere- 
noveerd. Dankzij gemeentesubsidie kon de vloer worden vervangen. 
Er was ook een lekkage in de kruipruimte en de afvoer van het toilet 
moest worden aangesloten op het rioleringssysteem. De gemeente 
zorgt voor nieuwe beplanting. Vanaf deze plaats dank aan iedereen 
die op enige wijze heeft meegeholpen en ook financiële steun heeft 
gegeven! Toch is er bezorgdheid voor de toekomst. Er moet name- 
lijk door minder mensen meer werk worden gedaan op de dinsdag- 
middag. Wij hebben behoefte aan nieuwe vrijwilligers om alles netjes 
te houden. Houtwijk heeft een wijkagenda en buurtbewoners worden 
betrokken bij het opknappen van de wijk. Dit geldt ook voor de groen-
voorzieningen. Onze wijktuin is zo’n plek waar het zeker met goed 
weer goed is om elkaar te ontmoeten. Wilt u donateur worden van  
de wijktuin? Neem dan contact via www.wijktuinhoutwijk.nl.                   
. 

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve                                                             Andreas Dijk 
 

Woelige tijden… 
Op allerlei plekken in Nederland heerst vogelgriep. Het is een rotvirus. 
Daarom zitten onze kippen en ganzen afgeschermd en mogen bezoe-
kers er niet dichtbij komen. Ondertussen moest onze ezel Maaike een 
forse tandheelkundige ingreep ondergaan. De onvoorziene kosten wa-
ren hoog, maar die hebben we graag voor haar over. Het gaat weer 
goed met haar, zoals ook bij Samen voor Loosduinen was te zien. En 
dan corona. Ook op De Nijkamphoeve hebben we er last van. Soms 
omdat vrijwilligers of stagiairs in quarantaine moeten en dan weer om-
dat er (nieuwe) beperkende maatregelen gelden. Zoals wel toegang tot 
het terrein, maar niet tot de boerderij. Nieuw is dat we dit jaar van dins-
dag 28 tot en met donderdag 30 december ‘s middags o.a. oliebollen 
en appelbeignets verkopen. Houd voor wat er allemaal gebeurt of he-
laas niet doorgaat onze social media (Twitter, Facebook, Instagram)  
en de posters bij het hek in de gaten.                   www.nijkamphoeve.nl 
 
 
 

Sportvereniging Houtwijk                                                                          Ed Jacobs 
 

Vrijwilliger? Wij zien je graag komen! 
Rode draad in 2021 was natuurlijk ook voor ons Corona (COVID-19). 
Gelukkig konden we sinds augustus weer sporten, maar op het mo-
ment van schrijven zijn er alweer flinke beperkingen van kracht. Vaak 
moeilijk te handhaven maar we doen ons best. Met ‘ons’ bedoelen we 
de vrijwilligers die de club draaiende houden. Echter, we komen regel-
matig handjes of kennis te kort. Dus als je nog op zoek bent naar een 
goed voornemen voor 2022…?. Zou het niet leuk zijn om in je eigen 
wijk mee te bouwen aan de leukste sportvereniging van Den Haag? 
Er is altijd behoefte aan (jeugd)trainers, (assistent)scheidsrechters of 
teambegeleiders. Ook zoeken we klusjesmannen/vrouwen die een och-
tendje per week de kleine reparaties voor hun rekening willen nemen. 
Maar ook medewerkers voor bar- of keukenwerkzaamheden die onze 
gasten willen ontvangen in het clubgebouw. Mensen die goed zijn met 
social media en onze website willen beheren zijn ook van harte wel-
kom. Ook zijn er tal van administratieve taken waarbij we hulp kunnen 
gebruiken. Interesse? Mail dan naar secretaris@svhoutwijk.nl of bel 
06-22980973. Heel fijne feestdagen toegewenst en gauw tot ziens!    
                                                                                    www.svhoutwijk.nl                                           

Foto’s Andreas Dijk 

 

Foto: Andreas Dijk 

Helpende handjes gezocht… 
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Speciaal voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken        
 

Een gruwelijk Halloween…
Het afschuwelijke topteam, zussen Petra en Femke, stond ook  
dit jaar weer klaar, ondanks de onzekerheid van Corona, om een 
gruwelijke Halloween neer te zetten. Gewapend met mondkapjes  
en QR-codes konden wijkbewoners een uur durende tocht lopen 
door een heel spookhuis en op een spookveld.  
 
Gelukkig konden ze van tevoren even boodschappen inslaan bij de 
Albert Heijn... waar het personeel helaas al zombies waren geworden. 
Via de vampieren kwamen de gasten bij de heksen die een heerlijke 
soep aan het maken waren. Tegen die tijd was het woord: ‘Zebrapad’ al 
vaak gevallen. Dit was namelijk het woord dat geroepen kon worden als 
het toch te eng was! Via de kluis van La Casa de Papel konden mensen 
door naar het ziekenhuis, waar er regelmatig een oor of hand werd af-
gezaagd. Eenmaal uit het ziekenhuis was het gillen en rennen, want 
daar stond de engerd met de kettingzaag. Veel rust was er niet, bij de 
piraten kon je proberen iets van de gouden schat te stelen, waarna je 
kon kijken in de Hemel of je naar de Hel moest. Vrijwel iedereen kwam 
uit bij de Duivels, die op slinkse manier vele handtekeningen onder con-

tracten wisten te krijgen en zo vele zielen te pakken hebben gekregen. Een bloederige tweeling hield mensen tegen bij het kerk-
hof en bij Squidgame konden bezoekers, als zij dit nog durfden, Green light Red Light spelen. Via de dino-cave konden mensen 
nog even naar het Circus Cafe om in het ballenbad te spelen en op de foto te gaan. En daarna vooral heel veel opruimen voor 
de ruim 40 vrijwilligers die het dit jaar weer mogelijk maakten. Natuurlijk hadden we dit nooit zo kunnen neerzetten als we geen 
hulp van vele partijen hadden gehad: Roc Mondriaan, Albert Heijn Houtwijk, sv Houtwijk, Kadootje, Actief en gezond, Domino's 
Pizza Oude Haagweg en Fancy FotoBooth. En wat mooi dat ons evenement ook hierna zulke goede recensies kreeg.  

 

Rechten van het kind 
Zaterdag 20 november was het de internationale dag van de 
rechten van het kind. Overal in Den Haag ontstonden mooie 
projecten over de rechten van het kind.  

Onze eigen kinderraad maakte een 
Quiz over kinderrechten voor alle 
kinderen uit de buurt. Daarnaast 
maakten zij een toneelstuk over 
een juf die rookt en drinkt in de 
klas. Dit ging natuurlijk over het 
recht op onderwijs. Zeer actueel in 
deze coronatijd. Hierbij konden zij 
gebruik maken van de kinderrech-
tenrant die elk jaar gemaakt wordt door Haagse kinderen uit de 
bovenbouw van het basisonderwijs. Daarnaast ontwikkelden 

jongeren uit heel Den Haag samen met 5 basisschoolklassen een toneelstuk over kinderrechten. Hieraan deed ook 
een jongere uit onze kinderraad mee. Onze wijk heeft zich ook deze dag goed ingezet voor de kinderrechten. 

 De zeven in Houtwijk (21)   
erwijl wijkagenten Judith en Hans hun ronde door Houtwijk fietsten, landden er ineens allemaal nijlganzen en kleine 
vogels voor hen op het fietspad. Ze knepen hard in hun handremmen. “Wat is dit!”, riep Judith uit terwijl ze bijna over haar 
stuur vloog. “WACHT”, riep Kaj op zijn hardst.Hans keek verbaasd naar het groepje kinderen die hard naar de agenten 

toe-renden. Een meisje met lang donkerbruin haar leek iets te zeggen tegen de ganzen en – 
het leek wel afgesproken - de vogels vlogen gezamenlijk weg. Hans en Judith keken verbaasd 
naar de wegvliegende vogels en daarna naar Yuna. Kaj keek de agenten aan en vroeg: ”Okee, 
wat weten jullie eigenlijk van de M-M-M?” Hans en Judith keken elkaar aan: “Nu snappen we 
het, jullie zijn de kinderen die bij onze oud-collega Martin zijn geweest! Nu begrijpen we de 
ernst!” Na kort overleg met de kinderen besloten de wijkagenten de Mega-Macht-Machine op te 
halen bij het politiebureau en deze naar het wijkcentrum Bokkefort te brengen. Ze spraken af 
elkaar de volgende dag te zien en een plan te bedenken om Mordival voor eens en altijd uit te 
schakelen. Snel gingen de kinderen naar huis. “Wisten jullie dat Houtwijk al 40 jaar geleden 
gevormd is?”, vroeg Kaylee terwijl ze door de straten liepen. “Wow, dat is eigenlijk een feestje waard!”, zei Roos blij. Jaiden 
zuchtte: ”Ja… stomme pandemie… hopelijk kan er volgend jaar een feestje komen!” Eenmaal binnen bij Floortje dronken de 
kinderen lekker warme chocolademelk: “Op 40 jaar Houtwijk!”, riep Ando. De kinderen hieven allemaal hun beker: “Op 40 jaar 
Houtwijk!” Yuna voegde lachend toe: “En op de ondergang van Mordival!”  
                                                                                                                                                                              Wordt vervolgd - zie Facebook/Houtwijkinfo. 

T   
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Twee Houtwijkse Halloweengriezels  

in beeld: Kai Planken (boven) en  

Petra Beeloo (links)  
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Korte berichten 
 

Evenementen Agenda 2022 
Om bewoners in Houtwijk actief met elkaar te verbinden, willen wij 
proberen ook dit jaar diverse evenementen te organiseren om jong, 
oud, cultuur, rijk en arm met elkaar in contact te brengen. Echter, 
alles wel coronaproof… 
 
Dickens Naaiproject  
elke woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur  
  6 oktober        Dickens Hoeden workshop 
13 oktober        Dickens Workshop door Siena 
20 oktober        Dickens Hoeden Workshop 
20 oktober        Algemene Ledenvergadering   
30 oktober        Houtwijk Halloween Experience 
13 november    Houtwijk: Light 
18 december    Dickens Loosduinen            
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Op 13 november 2021verzorgt Siena  
3x muziekworkshop voor alle leeftijden.  
Jong/oud/gezinnen, Iedereen is welkom 
(11.00/12.30/15.45 uur). Wel eerst aan-
melden via ons e-mailadres (zie colofon 
hiernaast). Vol is vol… 
 
Optredens op diverse plekken in de wijk. 
Route/plekke worden niet vooraf bekend  
gemaakt (in verband met Corona). 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Actuele stand: www.wijkberaadhoutwijk.nl/agenda 
 

Colofon 
 
Wijkberaad Houtwijk 
Postbus 52009 
2505 CA Den Haag  

 

Adres:  
Clubhuis sv Houtwijk 
L. van Vuurdestraat 16 
2552 JE Den Haag 
Telefoon: +31 6 2220 1645 
Alleen op woensdag tussen 09.30-11.30 uur  

op andere dagen is e-mail sneller 

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

 
Uitgave 1/2022 - maart 
Inleveren kopij: 02.02.1022 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 

 
Advertenties: 
Informatie over adverteren per  
e-mail: adverteren@wijkberaad-
houtwijk.nl 

 
Druk 
Oranje van Loon Drukkers b.v.  
Chroomstraat 33,  
2544 EX Den Haag 
 
Redactie/vormgeving 
Cees Willemse  
 
Belangrijke telefoonnummers 
Medische hulp, Ouderenzorg en 
steunpunt Mantelzorg zie onze 
website > Contact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona speelt ons parten…  
Het is op dit moment niet mogelijk om 
een nieuwe planning voor het nieuwe  
jaar op te stellen. Er zijn nog te veel 
onzekerheden (Corona…).  
 
Zodra mogelijk zullen wij onze nieuwe 
jaarplanning op onze website zetten en 
ook in de maart-uitgave van het 
Houtwijkblad (editie 2022). 
 



	

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

 
 
 

Samen houden wij onze wijk leefbaar… 
Doet u ook mee? 

 

   Bestuursleden  
Wilt u meedoen als bestuurslid? 
Wijkgenoten die Houtwijk een warm hart toedragen - 
en die wat tijd kunnen vrijmaken - kunnen zich als 
bestuurslid aanmelden. Onder meer om samen  
allerlei wijkgerelateerde problemen op te lossen. 
 
 

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

 
   Of anders… 

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

 

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

                
                 

                     Volg ons via Facebook, via onze eigen website en via Twitter. 

                                                             
 
                                                             ©ceeswillemse/wijkberaadhoutwijk 


