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Van de voorzitter   

  
Beste wijkgenoten,     
      

    Met de hakken in het zand… 

 
     Ik hou van gezegdes, uitdrukkingen en spreekwoor-
den, omdat deze versimpelingen van de werkelijkheid 
enig houvast bieden bij het maken van keuzes in com-
plexe situaties, waarvan de uitkomst niet bij voorbaat 

vast staat. Daarnaast ben ik door mijn achtergrond als professioneel on-
derhandelaar supergemotiveerd om de juiste onderhandelingsstrategie te 
bepalen vóórdat de onderhandelingen beginnen... Vandaar dat ik net wat 
meer spreekwoorden weet op te rakelen die te maken hebben met onder-
handelingssituaties en keuzes. 
 
     Het college van B&W had een 'Géén bezwaar' afgegeven tegen het 
vestigen van een coffeeshop in de snackbar aan de Oude Haagweg om 
de overlast in het Valkenboskwartier (Weimarstraat) en in het Zeehelden-
kwartier te verminderen. Met als gevolg dat als 'wij', de bewoners van 
Nieuw-Waldeck en Houtwijk, niets van ons zouden laten horen, dat we 
dan een coffeeshop in onze nabijheid zouden moeten aanvaarden. 
 
     Nu is het zo, dat ik als voorzitter van Wijkberaad Houtwijk wel kan aan-
voelen wat de directe omgeving van de beoogde locatie wel of niet wil. En 
ik weet ook, dat politieke partijen - die voor en/of tegen zijn - mij zouden 
gaan 'testen',  als ik namens de wijk 'voor' of  'tegen' de komst zou zijn. 
Spreekt de voorzitter namens de wijk of namens zichzelf? Om dat debat 
te vermijden werd er een petitie opgesteld. Rondom de beoogde locatie 
werd de vraag gesteld over ‘voor-of-tegen’ een coffeeshop en we ont-
vingen meer dan 1600 ‘nee-wij-willen-geen-coffeeshop’-stemmers 
tegen 60 voorstemmers. 
 
     Wijkberaad Houtwijk is geen 'one-issue partij'. In het algemeen is onze 
insteek 'geven en nemen', we maken onderdeel uit van Den Haag, we 
wonen niet op een eiland.. Maar het het was op basis van de uitslag van 
de petitie wel duidelijk dat we compromisloos moesten zijn. ‘Met de 
hakken in het zand…! werd onze insteek. Want, als je niet duidelijk ge-
noeg bent en er ruimte ontstaat voor gesprekken, er een ander spreek-
woord werkelijkheid kan worden: 'Je geeft ze één vinger en ze pakken je 
hele hand!’ 
 
     De uitkomst na een lange middag van debatteren in de gemeenteraad 
leidde tot de conclusie, dat er een gebrek aan draagvlak was voor een 
coffeeshop op die locatie en men nu gaat zoeken naar mogelijke locaties 
op industrieterreinen. Het was dus goed om van begin af aan duidelijkheid 
te verschaffen over onze positie als Houtwijkbewoners. Zie voor meer 
informatie pagina 4. 
 
     Wijkberaad Houtwijk komt dus wederom op voor de belangen van  
de bewoners. Als u mee wilt praten over onze toekomst bent u welkom  
op onze komende Algemene Ledenvergadering. De datum en agenda zijn 
te vinden op de achterpagina van dit blad. Ik hoop van harte dat u erbij 
bent, want het is altijd mooi om bestaande relaties te bestendigen en om 
nieuwe relaties aan te gaan. Ofwel, ik zou het leuk vinden om u te 
leren kennen! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Wijkberaad Houtwijk 
Ramon Meesters 
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Bestuursinformatie                                                      

 

 Géén coffeeshop in Houtwijk… 

Op woensdag 8 september 2021 heeft voorzitter Ramon Meesters namens 
Wijkberaad Houtwijk de Haagse gemeenteraad toegesproken over het cof-
feeshopbeleid. De tekst te vinden op www.wijkberaadhoutwijk.nl >menu-
balk Wijkberaad >Belangrijke informatie. Dit naar aanleiding van de reac-
ties op de petitie tegen de komst van een coffeeshop aan de Oude Haag-
weg: 1600 tegenstemmers, tegen 60 voorstemmers. De bewoners van het 
stadsdeel Loosduinen, waaronder Nieuw Waldeck en Houtwijk, zitten dus 
duidelijk niet te wachten op het af- en aanrijden van gebruikers van soft-
drugs, de aan- en afvoer van softdrugs, wildparkeerders, opstoppingen 
door auto's, drugsgebruik in de buurt en drugsafval. Er zijn in de wijken al 
genoeg andere incidenten en problemen. Er waren nog meer insprekers, 
vooral uit de directe omgeving van de Weimarstraat, die ook hun ongenoe-
gen ken-baar maakten. Na een lange middag van debatteren was de con-
clusie, dat er een gebrek aan draagvlak was voor een coffeeshop op ge-
noemde locatie en dat er gezocht gaat worden naar mogelijke locaties  
op industrieterreinen.  
 

 

Voortgang Connexxion-terrein 
In 2017 werd een ontwerp ingediend voor de bouw van twee XL Supermarkt-
gebouwen op het Connexxion-terrein in Houtwijk-Oost. Echter, de gemeente 
ziet zelf liever een combinatie van 'Wonen' en 'Kleinschalige bedrijvigheid'. 
Na het aanpassen van het bestemmingsplan, waarbij de bouw van super-
markten werd uitgesloten, stapte de aanvrager van de vergunning - na drie 
jaar wachten op een definitieve reactie van de gemeente - naar de rechter . 
Na een gerechtelijke uitspraak moest de gemeente alsnog de omgevings-
vergunning verstrekken. Bewoners en wijkberaad wisten niet dat de aan-
vraag daarvoor al drie jaar bij de gemeente lag. Omwonenden, Wijkberaad 
Houtwijk en de Commissie Loosduinen trekken samen op om een gesprek 
aan te gaan met de betrokken ambtenaren en wethouders én met de eige-
naar van de grond BPD. Ook zullen juridische stappen worden ondernomen.  
Meer informatie over dit dossier is te vinden op onze website www.wijkbe-
raadhoutwijk.nl via het menu Wijkberaad > Belangrijke informatie  
>Voortgang Connexxion-terrein. 
 

 

Opruimen zwerfafval… 
Zaterdag 18 september was het World Cleanup Day 2021. Ook  
De Nijkamphoeve deed mee! Zij hadden wel hele bijzondere deel-
nemers. Ezels Sanne, Maaike, Igor en Tukker liepen met manden 
op hun rug waarin de vele deelnemers al het zwerfafval konden 
gooien. Er werden twee rondes van een uur gelopen. Gewapend 
met handschoenen, grijpers, vuilniszakken én ezels met manden 
op de hun rug werd een deel van het Bokkefortpark en omgeving 
opgeruimd. Meer dan 10 volle vuilniszakken werden die dag door 
de vrijwilligers uit de buurt opgeruimd. Een mooi resultaat, maar 
nog steeds heel jammer dat dit nodig is. Zwerfafval staat hoog in 
de ergernissen top 10 van de bewoners in Houtwijk. En toch laten 
we het met zijn allen gebeuren en nemen maar weinig mensen 
even de moeite om te bukken en het zwerfafval op te pakken. Zie 
je afval liggen? Kun je het zelf even weggooien, heel graag! Kan 
dit niet? Meld het dan via 14070.

 

OUD 

OUD 
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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 commissieloosduinen.nl 
 

  2. Opknappen Openbare ruimte 
   De plannen om de wijk een grote herinrichting te geven krijgen steeds meer vorm.  
   Zie voor de laatste stand van zaken pagina 12. 

   
  3.Inbraakpreventie 
   Het inbrekersgilde is volop actief in de regio. Zet uw fiets of brommer altijd ergens aan 
   vast, let op elkaar en sluit u aan bij een WhatsAppgroep Buurtpreventie. Onraad: 1-1-2 

. 

  4. Buurtpreventie 
   De Buurtpreventie bestaat uit verantwoordelijke buurtbewoners, die meerdere avonden 
   per week lopen voor een veiliger Houtwijk . Zie pagina 7 voor meer informatie..  
 

  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 
   Ook in het Bokkefortpark worden de nodige voorbereidingen getroffen voor de  
   winter. Het broedseizoen is immers al lang voorbij, dus kan het snoeien gaan beginnen.  
 

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

 

  8. Houtwijk Jong 
   Drie Houtwijk-jongeren hebben het Haags Jeugdlintje gekregen voor hun vrijwilligers-  
   werk en hun aandeel in diverse projecten. Zie artikel op 19. 
 

  9. Houtwijk verbinden 
   Langzamerhand mag er steeds meer. Er is dan ook  veel leuks op komst. Zie voor de 
   actuele  stand van zaken de agenda op pagina 19.  

 
 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. 
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Houtwijkse jongeren                                                                   Mounir El Omari 
 

Binnensport in Bokkefort… 

 
Het wijkcentrum Bokkefort biedt ruimte aan allerlei uiteenlopen-
de activiteiten. Er is nu een uitdagend verzoek van een jongere 
uit Nieuw Waldeck en zijn maatje uit Houtwijk om op het gebied 
van fitness iets te doen. Cliff Wilson (links op foto) en Enes 
Bayrak zijn met Calisthenics begonnen. Dit gebeurt vooral buiten 
en zo zijn ze vaak te vinden in de buurt van het Vinkenlaantje. 
Ze begonnen gewoon voor hun eigen plezier en geven inmiddels 
ook aan anderen les. Calisthenics, ook wel street workout sport 
genoemd, is een trainingsmethode waarbij men enkel het 
lichaamsgewicht als weerstand gebruikt om een zo gezond en  
fit mogelijk lichaam te krijgen. Dit doe je met duw-, trek-, buig-, 
sprong- en zwaai-oefeningen. Hoewel het eigenlijk een buiten-
sport is, is het met het oog op de natte herfst en de koude winter 
wel lekker om ook een ruimte te hebben waar je binnen kunt 
sporten. Op het moment dat dit stukje wordt geschreven wordt 
bezien of zij voor hun lessen onderdak kunnen krijgen in ons 
wijkcentrum Bokkefort. 
 
     

Dialoog in Den Haag              Marjolein Minks                     

 

Uitnodiging voor Houtwijkse Dialoog  
 

Op maandag 15 november 2021 (19.30-21.00 uur) wordt de 
derde Houtwijkse Dialoog gehouden. Wijkgenoten gaan met 
elkaar in gesprek over allerlei wijkgerelateerde zaken.  
Wie zijn wij als Houtwijk, wat zijn onze kenmerken, wat kleurt de 
Houtwijker en hoe zetten wij onze wijk op de kaart? Zijn wij gezel-
lige buurtfamilies die met elkaar iets ondernemen of zijn we meer 
op onze eigen familie gericht en rustig, zijn we tuinders of forensen 
of allebei? Omdat meer mensen Houtwijk niet kenden vóór ze er 
toevallig een voet in zetten, waren en zijn wij benieuwd naar hoe  
u uw wijk, uw buren en buurtgenoten zou willen kenschetsen. De 
dialoog is een gesprek dat in vrijheid en wederzijds respect en 
nieuwsgierigheid gevoerd wordt. In tegenstelling tot een discussie 
is er geen gelijk of ongelijk; er is geen winnaar of verliezer. Er is 
alleen maar menselijke interesse in ervaringen/dromen/ plannen. 
Locatie sv Houtwijk – aanmelden: info@wijkberaadhoutwijk.nl  
Meer informatie: www.dialoogindenhaag.nl.  
 

    

WhatsApp Buurtpreventie Houtwijk                    
 

Kort politieverslag   
 
Het aantal woninginbraken in JULI: 16 (5 pogingen). Vooral rondom de 
Dr. R.J.Fruinstraat was het raak. Van enkele inbraken zijn camerabeelden 
beschikbaar. Er werden geen bedrijfsinbraken gemeld. Auto-inbraken in 
Loosduinen: 23 meldingen (Kijkduin (9) en Waldeck (7), de rest in andere 
wijken (7). Vooral Volkswagens waren het doelwit. Er werd 1 auto gesto-
len. Fietsdiefstal: 24 meldingen, vooral duurdere elektrische fietsen bij 
winkelcentra en bij het strand (Kijkduin (15) en Waldeck (8). Er werden 7 
brommers gestolen (vooral van het merk Piaggio). 
 
Overige zaken: commandant Ronald van den Broek verlaat politiebureau 
Loosduinen voor een functie elders bij de politie. Er wordt gewerkt aan een 
nieuwe media-campagne om meer leden te werven voor de WhatsApp-
groepen Buurtpreventie Loosduinen. 

Zeventienplussers: behoefte aan 
ontmoetingsplekken… 
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Wijkpreventie                                             

Onze nieuwe wijkagenten 
Houtwijk heeft twee nieuwe wijkagenten: Hans den Dulk 
en Judith Voois. Zij volgen Hans Jol op die meer als 
schoolwijkagent actief zal zijn. Hans den Dulk gaat als 
werkgebied de Architectenbuurt Houtwijk en het bedrij-
venterrein Zichtenburg en Kerketuinen voor zijn rekening 
nemen. Judith Voois zal dat doen voor de rest van Hout-
wijk. In een van de eerstvolgende uitgaven van het 
Houtwijkblad zullen zij zich wat uitgebreider aan onze 
lezers gaan voorstellen. Inmiddels hebben zij al de 
nodige contacten gelegd met onder meer Wijkberaad 
Houtwijk en Buurtpreventie Houtwijk. Aan de voortgang 
daarvan zullen wij regelmatig aandacht gaan besteden. 
Nu al interesse om te weten wat zij aan het doen zijn? 
Neem dan, bijvoorbeeld, een kijkje op social media als 
Facebook en Twitter. Hun twitteraccounts: Wijkagent 
Hans Den Dulk @WA_ZKD en Wijkagent Judith 
Voois@WA_Houtwijk.	

	

Buurtpreventie Houtwijk                                                                                                           Andreas Dijk  
 

Voor u, maar wel met u…! 
Coronamaatregelen, vakantie. Beide geen reden voor 
ons buurtpreventieteam om niet een paar avonden per 
week de straat op te gaan. Gezondheid en vakantie 
zorgden wel een aantal keren voor wat uitgedunde 
teams. In die zin zijn ook wij kwetsbaar. Ook daarom 
zouden wij het Houtwijkse buurtpreventieteam willen  
uitbreiden. Man, vrouw, non-binair, ons maakt het niet  
uit. Net zo min als leeftijd, als die maar 18 jaar of hoger 
is. Wel van belang - naast gemotiveerd zijn om als extra 
oren en ogen voor de politie actief te worden - de bereid-
heid wekelijks of eventueel om de week anderhalf tot 
twee uur een avond mee te draaien. Houtwijk is vrij groot, 
daarom gaan we bij voorkeur op de fiets. En het liefst met 
een paar ploegjes per avond, zodat we de wijk mooi kun-
nen verdelen. Wilt u meedoen? Stuur dan een mailtje 
naar: info@wijkpreventiehoutwijk.nl.! 

 

Verkeersveiligheid 

 

Horrorpoller in Houtwijk… 
Onze horrorpollers op de Escamplaan zijn beroemd en be-
rucht in Den Haag, maar ook ver daar buiten. Ze hebben  
naast een eigen Twitteraccount ook een eigen liedje, ge-
maakt door Houtwijker Martijn Breeman (foto-inzet rechts-
onder). De beweegbare paaltjes zijn bijna niet meer weg te 
denken uit het nieuws. Ook in de gemeenteraad is het een 
'hot item'. Er wordt gesproken over alternatieven. Een slag-
boom, bijvoorbeeld, maar ook is voorgesteld om de weg 
compleet af te sluiten, de bussluis te laten terugkeren of 
plaatsing van een camerasysteem dat automobilisten die  
er niet thuishoren beboet. Maar voorlopig blijven ze nog 
staan. Na elke aanrijding moeten de beschadigde pollers 
gerepareerd of zelfs vervangen worden. In het ergste ge-
val lopen de kosten per poller op tot 7500 euro. De teller 
staat nu op 28 aanrijdingen. 

Extra ogen en 
oren voor onze 
wijkagenten… 

 

Onze nieuwe wijkagenten  
tijdens hun eerste bestuurs- 
vergadering Wijkberaad Houtwijk. 

Martijn Breeman 
	

 (YouTube) 

 



 8 

 



	

	 9	

Loosduinen/Houtwijk 
 

Koffieuurtje in Coronatijd 
Ter opfrissing: woont u in Loosduinen 
en heeft u ideeën/wensen voor de 
buurt? Weet dan dat u deze kunt be-
spreken tijdens het Loosduins Koffie-
uurtje (elke woensdagmiddag van 
17.00-18.00 uur). Echter, door Corona 
moet dat voorlopig nog wel even tele-
fonisch. U kunt bij de stadsdeeldirec-
teur, politiechef en de voorzitter van de 
Commissie Loosduinen allerlei thema’s 
aan de orde stellen. Bijvoorbeeld over: 
veiligheid, groen, overlast. speeltuinen 
plekken voor jongeren en zorgen over 
eenzame bewoners. Het gesprek is 

persoonlijk en vertrouwelijk en duurt ongeveer 10 minuten. Meld u uiterlijk 
de dinsdag voor het spreekuur aan. Per e-mail: loosduinen@denhaag.nl 
of telefonisch (070) 353 50 09. Vermeld hierbij uw vraag, naam en tele-
foonnummer.  U wordt dan teruggebeld tijdens het spreekuur.  

 

Kunstroute Loosduinen 2021 
Op zondag 19 september 2021 werd 
de Kunstroute in Loosduinen gehou-
den, een jaarlijks evenement voor beel-
dende kunst en muziek. De deelne-
mers konden weer hun werk laten zien, 
hun muziek laten horen of hun gedich-
ten voorlezen. In verband met de Coro-
nacrisis was er, net als vorig jaar, ook 
sprake van een Raam Kunstroute 
waaraan iedereen kon meedoen. 

Deelnemers konden hun kunstwerken voor het raam zetten. Ook kinderen 
konden meedoen, onder meer  met het beschilderen en verstoppen van 
kleine steentjes. Op de website (www.corrydenhollander.nl) van coördi-
nator Corry den Hollander en op haar Facebooksite is meer informatie  
te vinden over de deelnemers en over hun creatieve prestaties.  

 

Nieuwbouw Houtwijk scholen 
Twee basisscholen in Houtwijk worden 
afgebroken en opnieuw opgebouwd: 
de Koos Meindertsschool en de Mon-
tessorischool Houtwijk. Het wijkberaad 
heeft gesproken met bezorgde wijkbe-
woners en hen op weg geholpen om 
zich te verenigen en informatie te vra-
gen. Informatie over de nieuwbouw is 
vinden op de volgende websites :  
www.koosmeindertsschool.nl/ac-
tueel/ kindcentrum-en-nieuwbouw 
www.montessorischoolhoutwijk.nl/ 
onze-school/nieuwbouw/  
Lucas Onderwijs wil in 2023/2024 de 

nieuwe huisvesting voor de Koos Meindertsschool - 2Bevers - De Jonge 
Bevers in gebruik nemen. De Montessorischool Houtwijk wil in 2023 haar 
intrek nemen in de nieuwbouw van een 12 klassige basisschool, 3 lokalen 
voor de kinderopvang en een gymzaal. 
 
 
 
 

              Pjer Wijsman 

 

 

    Ongedierte 

 

     De laatste tijd staat de krant vol met artike-

len over ongedierte en wat je eventueel hier-

aan kunt doen. De vraag is natuurlijk wel: ‘Wat 

is de definitie van ongedierte?’ In een vergelij-

king met de flora is bekend dat de één een 

roos in een veldje aardappelen onkruid vindt, 

terwijl rozen op zich geen onkruid zijn en men-

sen, die houden van veldboeketjes vinden zo’n 

roos prachtig! Zo is het ook met ongedierte.  

 

     De hoeveelheid ganzen is voor sommigen 

een ramp en anderen vinden het leuke diertjes. 

Anderen jagen hierop en zien het als voedsel. 

Richting de herfst en die ‘vette, grote spinnen, 

die vooral binnen rondlopen en soms voor een 

echt schrikmoment zorgen? Wat te denken van 

die mevrouw, die doodleuk op teevee vertelde, 

dat ze meer dan 30.000 slakken had gevan-

gen, maar wat ze met deze ‘nutteloze’ dieren 

moest doen, wist ze niet. 

     Met al het ‘ongedierte’ hoor ik u denken: ”Ja 

is het wel altijd ongedierte en wat doen we er-

mee?” Dat hangt er dus vanaf. In deze column 

gaat het over ander ongedierte: o.a. ratten en 

muizen. Als we deze beesten zien aan de wa-

terkant of zoals met muizen, die je ineens in je 

kamer vindt, dan hebben we een ander verhaal 

en is het gauw ongedierte, dat verwijderd moet 

worden. Wat ik wel zie, is dat we hier zelf iets 

aan kunnen doen.  

     Een broodje gooien naar de eendjes, staat 

op borden, is verboden en je kunt zelfs een 

bekeuring krijgen. Brood, goed gemikt, eten de 

eendjes, ganzen en zwanen meteen op, maar 

voedsel neergooien in plantsoenen, dat vraagt 

om ellende en een muizen- en rattenplaag heb 

je zo. Misschien moeten we ons beheersen en 

de etensresten netjes opruimen. Goed opge-

ruimd in dichtgeknoopte zakken en niet laten 

slingeren. Voordat je het weet hebben we een 

meeuwenplaag en moeten we weer iets ver-

zinnen. Laten we proberen om dit soort onge-

dierte beperkt te houden. Meld overlast in ieder 

geval via 14070 bij gemeente.    

                                          www.commissieloosduinen.nl  

Nieuwbouw Koos 

Meindertsschool 2023 
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Openbare ruimte Houtwijk                                    
 

Tussenstand Gemeente Den Haag 

Houtwijk knapt op…
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- 
onderhoud, 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. 
 

Eerste ingrepen 
Het Rosa Parkspad werd dit jaar 
opgeknapt en er werd een start 
gemaakt met het talud van de 
Architect Krophollerkade. In het 
najaar worden onder andere het 
Munirpad en toegang tot ’t Kleine 
Hout opgepakt. Met deze ingrepen 
worden de routes voor wandelaars 
en fietsers verbeterd. Maar er staat 
nog meer op stapel: zoals het groot 
onderhoud aan het: B.Thoenplant- 
soen, het dr.R.J.Fruinplantsoen en 
de dr.J. Presserstraat.  
 

Vergroening 
Op andere plekken in de wijk wordt 
gewerkt aan vergroening, bijvoor-
beeld bij het pleintje aan de Archi-
tect de Bazelstraat. In het najaar 
worden twee ontwerpvarianten  
voor het pleintje aan de buurt voor-
gelegd. Daarnaast is er een start 
gemaakt met de herinrichting van 
de Laan van de Mensenrechten.  
In het najaar wordt het schets-
ontwerp tijdens een bewonersbij-
eenkomst gepresenteerd. Meer 
groen draagt bij aan het verminde-
ren van klimaatverandering. Het 
aanplanten van bomen zorgt voor  

 
verkoeling in de zomer en bomen 
houden CO2 vast. `Meer groen,  
in plaats van stenen, kan grote 
hoosbuien opvangen en grotere 
hoeveelheden water vasthouden. 
In de Kunstenaarsbuurt/Historici-
buurt, de Architectenbuurt en de 
Mensenrechtenbuurt wordt onder-
houd aan wegen gedaan om de 
schade veroorzaakt door wortels 
van bomen op te lossen.  

Herinrichting 
Voor de herinrichting van de  
Hildo Kroplaan en de Gerrit van  
der Veenlaan werd begin juni  
de eerste bewonersbijeenkomst 
georganiseerd. Reacties van  
bewoners op het Schetsontwerp 
worden nu in het Voorontwerp ver-
werkt. Daarnaast zoeken we ook 
contact met de winkeliers om hen  
te betrekken bij de herinrichting en 
kwaliteitsimpuls van het winkel-
centrum. In het najaar volgt een 
tweede bewonersbijeenkomst,  
waarna het Voorontwerp ter in- 
zage wordt gelegd en een derde  

 
bijeenkomst wordt georganiseerd. 
Planning realisatie: 2023. De voor-
bereiding van de opknapplannen 
kost tijd, zeker de herinrichtingen. 
Zo kunnen bewoners en andere 
belanghebbenden meepraten.  
 

Maatwerkplan bomen 
Naast deze projecten komt er een 
plan om de problemen die boom-
wortels veroorzaken blijvend op te 
lossen. In Houtwijk staan meer dan 
1.500 bomen. Meer dan 70% van 
deze bomen drukt met zijn wortels 
de stoepen en straten kapot. Er 
blijven zoveel mogelijk bomen 
staan, maar een deel zal moeten 
worden vervangen. Hiervoor wordt 
een speciaal plan gemaakt.  
 

Meer informatie
Op de website van de gemeente  
(denhaag.nl/houtwijkknaptop) 
staan de projecten uitgebreider 
beschreven. Mail vragen over het 
opknapplan voor Houtwijk naar: 
houtwijkknaptop@denhaag.nl. 
 

Het gemeentelijk opknapplan voor Houtwijk  
is momenteel in uitvoering en stap voor stap 
worden de eerste resultaten zichtbaar, zo-
als hier het opgeknapte Rosa Parkspad.  
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Leefbaar Houtwijk                                              Tekst: Iris Schut 

Houtwijk leefbaar en bereikbaar houden 

Coöperatief autodelen met subsidie 
 
Op donderdag 30 september gaf 
de gemeente de allereerste auto-
deel online informatieavond. We 
spraken met een van de gast-
sprekers en bewoner van Hout-
wijk, Dominik van Lankeren, over 
de buurt, autodelen én de subsi-
die hiervoor. 
 
Wie ben je? 
Ik ben Dominik van Lankeren en ik 
woon sinds 2008 met mijn gezin 
aan de zuidkant van de Houtwijk-
laan. We hebben drie kinderen van 
7, 11 en 13 jaar. Ik werk zelf als  
adviseur mobiliteit in Schiedam, en 
heb in Houtwijk als vrijwilligers-
project www.autodelenhoutwijk.nl.  
 
Wat vind je van Houtwijk? 
Houtwijk is een van de mooiste 
wijken van de stad: er is veel groen, 
het is centraal gelegen en ‘t bruist 
er. Maar er is nog genoeg te doen. 
We hebben achterstallig onderhoud 
aan de bestrating en plantsoenen te 
maken. En er zijn erg veel auto’s, 
die overal geparkeerd staan: soms  
moet je zelfs de weg op, omdat een  
auto de stoep blokkeert.   

Wat is autodelen? 
Bij autodelen maak je met meer 
mensen gebruik van dezelfde auto. 
Je pakt er één wanneer jij ‘m nodig 
hebt, en betaalt alleen voor je ge-
bruik. Het belangrijkste voordeel is 
dat je zo met elkaar veel minder 
auto’s nodig hebt dan wanneer 
iedereen een eigen auto heeft.  
Bij commercieel autodelen (via 
bijvoorbeeld Mywheels of Green-
wheels) mag iedereen gebruik ma-
ken van de auto’s en kan je alleen 
kiezen uit het aanbod van de aan-
bieder. Bij coöperatief autodelen 
deel je een auto met een vaste 
groep buurtgenoten. Je kiest met 
elkaar welke het beste passen, en 
je deelt de kosten afhankelijk van 
het gebruik. 

Wat zijn de grootste voordelen? 
Bij coöperatief autodelen heb je zelf 
alles in de hand: van het type auto 
tot de kosten, je krijgt een vaste 
parkeerplaats, er wordt (parkeer) 
ruimte bespaard én het is best een 
mooie manier om je buren beter te 
leren kennen en met elkaar wat 
moois te doen.  

        Commercieel autodelen? 

 

Houd voor een probeeraanbod 

www.denhaag.nl/autodelen en  
de social media van de gemeente  
Den Haag in de gaten.  Start actie: 

half oktober 2021. 
 

 
Welke subsidie is beschikbaar? 
Er is subsidie beschikbaar om een 
halfjaar met tenminste 20 huishou-
dens samen het delen van elektri-
sche auto’s uit te proberen. Zo kan 
je zien hoe het werkt en ontdekken 
of het iets voor jou en je buurt is. 
 
Waarom wil jij dit in de wijk? 
Bij enquêtes in Houtwijk komen 
vaak de problemen in de openbare 
ruimte en op parkeergebied naar 
voren. Toch blijft het aantal auto’s 
groeien en wordt er steeds meer  
op de stoepen geparkeerd. Veel blik 
staat soms dagenlang ongebruikt 
op dezelfde plek en dat is zonde 
van de ruimte. Door corona heeft 
iedereen kunnen ervaren hoe be-
langrijk je eigen woonomgeving is 
en hoe prettig het is als je veilig en 
zonder hindernissen door je buurt 
kan bewegen. 
 
Tegelijkertijd zou het mooi zijn  
als iedereen in Houtwijk mee kan 
blijven doen. Ook mensen die 
misschien wat extra hulp kunnen 
gebruiken. Je makkelijk en goed-
koop kunnen verplaatsen is dan 
belangrijk. Autodelen helpt daarbij. 
 
Ik zie dat er in de wijk veel saam-
horigheid is en dat mensen graag 
met elkaar activiteiten organiseren. 
Dat buurtbewoners echt betrokken 
zijn bij het wel en wee en zorg heb-
ben voor elkaar en de omgeving. 
Dat is een kracht waar je veel mee 
kan bereiken. Coöperatief auto-
delen past hier heel goed bij. 
 

Informatie/aanmelden 
Meer weten of aanmelden voor 
coöperatief autodelen in Houtwijk? 
Ga naar denhaag.nl/autodelen of 
mail naar autodelen@denhaag.nl. 

 

Foto: Dominik van Lankeren 

volgt 

Dominik van Lankeren,  
voorvechter  van het  

Autodelen in Houtwijk.                             

                                                                                  

 

Foto: Yelena van Lankeren 
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Den Haag/Loosduinen/Houtwijk 
 

Kunstzinnig centrum in Loosduinen 
 

Siena is een centrum voor kunstzinnige dagbesteding 
en individuele begeleiding, vooral gericht op mensen 
met NAH (niet aangeboren hersenletsel) en andere 
psychische aandoeningen, maar ook mensen met 
burn-outklachten, jongeren en ouderen die tijdelijk 

wat extra aandacht nodig hebben en mensen die op professionele 
wijze ondersteund moeten worden tijdens een revalidatieproces,  
zijn van harte welkom. Eigenlijk is iedereen van harte welkom,  
zelfs mensen die geen beperkingen hebben. 
 

Workshops 
Het centrum maakt gebruik van beeldende kunst, dans en muziek als 
basis voor haar methodiek. Deze werkwijze wordt ook toegepast bij 
workshops voor mensen die geen enkele indicatie hebben, maar kunst 
zien als een middel om andere mensen te ontmoeten, vrienden te maken 
en hun talenten te ontdekken. De workshops worden begeleid door kunst-
zinnige specialisten. Zij maken de talenten van iedere deelnemer inzich-
telijk en adviseren desgewenst een vervolgtraject.  

 
Team 
Siena werkt alleen met gecertificeerde medewer-
kers, die veelal antroposofisch zijn geschoold. 
Deze kunstzinnige specialisten worden periodiek 
ondersteund door kunstenaars, dansers en muzi-
kanten, om de kunstzinnige beleving compleet te 
maken. 
 

Kunstwerken 
Een aantal leden van de dagbesteding vormen 
een speciale expogroep. Deze groep maakt bij-
zondere kunstwerken waarmee wordt 
geëxposeerd en die verkocht worden via de site van Siena 
(www.centrumsiena.nl) of via galerieën en kunstmarkten. Van de 
opbrengst maken de deelnemers kunstreizen naar andere landen in 
Europa en op dit moment is het streven om in 2022  
naar Berlijn af te reizen. 
 

Locatie 
Siena is gevestigd in het gebouw van Popradar in Loosduinen, een orga-         
nisatie die zorgt voor een levendige en diverse popscene binnen Den 
Haag. Siena heeft een eigen entree aan de Engeringstraat 46 en is 5 
dagen per week geopend. Meer informatie: www.centrumsiena.nl. 

           Theo van Daalhoff  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                 

  Vrienden van Den Haag 
         
        De Vereniging ‘Vrienden van Den Haag’ 

vroeg mij, als vrijwilliger, om op twee recente 

nazomerse zaterdagen rondleidingen te ver-
zorgen in onze mooie wijk. Gelukkig straalde 
de zon volop. Wij, als bewoners, kennen het 

verhaal over Houtwijk vermoedelijk bijna alle-
maal. Na 1980 ontwikkelde zich een behoor-
lijk grote nieuwbouwwijk, die voorheen vooral 

tuinbouwgebied was. Een metamorfose toen 
ik nog jong was en van het voetbalveld van 
GDA over een zwart kooltjespad fietste, waar 
de flatgebouwen van Leyenburg nog maar 

net verrezen waren. Dáár begon het echte 
Den Haag pas. 

 

        De genoemde vereniging koestert het 
goede in Den Haag en is kritisch over plan-
nen die de stad geen goed doen. Als Hage-

naar zeg je dan geen ‘nee’ tegen zo’n ver-
zoek. Ons Houtwijk is al zo’n kleine 40 jaar 
een plek waar het goed wonen is. Alhoewel 

in de toenmalige “nieuwbouw” de woonfunc-
tie centraal stond, konden de bezoekers zich 
laven aan andere goed bedachte functiona-

liteiten in onze wijk: de groene longen in de 
wijkparken, de landelijkheid van waterstro-
men en ruimtelijke opzet van de wijk, als-

mede van de vaak behoorlijke architectuur.  
           
        De wortelopdruk, de grote verkeersader 

Houtwijklaan en de staat van het winkelcen-
trum waren de wat kritischere plekken. Eén 
van de fraaiste plekken was in de optiek van 

de bezoekers de Nijkamphoeve. Over onze 
kinderboerderij wordt regelmatig gewag ge-
maakt in het Houtwijkblad. Volkomen terecht. 

Een unicum. Afgestoten door de gemeente 
Den Haag en daarna met glans overgeno-
men door wijkbewoners, die ieder jaar een 

bedrag van € 50.000,-- of meer bij elkaar 
moeten zien te sprokkelen. De plek is zó 
overweldigend mooi. 

 
        De dag na de tweede rondleiding vond er 
   een Franse middag plaats. Met andere musi-

ci mocht mijn muziekformatie Chant des Du-
nes daar het Franse chanson laten horen. 
Het terras was vol, het weer fraai en de sfeer 

uitstekend. Een soort Montmartre aan de 
rand van onze wijk. Als alles goed gaat, dan 
gaan we op herhaling bij het volgende pro-

gramma van de Nijkamphoeve.  
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 Duurzaam Hout 

 

          Cees Willemse 

 





 

 15 

  Markante wijkgenoten                                                                                                          Marjolein Minks 

 
 

Groenvoorziening, infrastructuur, speelvoorzieningen en openbare ruimte 

Werken aan  Houtwijk… 
 

Interview met Danny Boers, 
Lid Wijkberaad Houtwijk 

 
   Ditmaal praat ik met Danny 
Boers, een collega uit het wijk-
beraad en eentje met wie ik mijn 
vrijwilligerswerk in Houtwijk be-
gon, namelijk in de projectgroep 
Openbare Ruimte Houtwijk. 
 
     Danny ontdekte Houtwijk  
vijftien jaar geleden tijdens zijn 
zoektocht naar een betaalbare 
gezinswoning in een groene 
omgeving. Daarvóór wist hij 
niets van het bestaan van Hout-
wijk. Ik had diezelfde ervaring, 
toen ik hier zeven jaar geleden 
een huis zocht met mijn dochter. 
Nog steeds is het beeld van 
Houtwijk wat wazig voor ons 
beiden. Zouden meer bewoners 
dat zo voelen en welke ideeën 
hebben zij erover? Daarom be-
sloten wij dit tot gespreksthema 
van de derde Houtwijkse dia-
loog (maandag 15 november 
2021) te maken - zie pagina 6. 
 
     Zo’n tien jaar geleden meld-
de Danny zich bij het wijkberaad 
om meer aandacht aan de bui-
tenruimte te gaan besteden. 
Daarvoor heeft hij contact met 
de gemeente over ontwikkelin- 
gen, problemen en mogelijke 
oplossingen. Zo heeft hij zich in 
diverse buurten beziggehouden 
met parkeerproblemen. In 2017 
nam hij het initiatief tot de vor-
ming van de projectgroep Open-
bare Ruimte Houtwijk. Met zes 
medevrijwilligers nam hij heel 
Houtwijk kritisch onder de loep: 
groenvoorziening, infrastructuur, 
speelvoorzieningen en openbare 
ruimte. Een jaar later kwam de 
groep met het heldere rapport  
 

‘Houtwijk: opmaat naar ‘Resi- 
dentiekwaliteit’, de kwaliteit die 
Den Haag in al haar wijken wil 
etaleren! Dit rapport stond cen-
traal tijdens de speciale debat-
avond in Zorgcentrum Hout-
haghe in februari 2018. Het 
bracht meerdere politieke par-
tijen nog diezelfde avond tot de 
toezegging zich te gaan inspan-
nen voor een budget voor het 
opknappen van de Houtwijkse 
buitenruimte. Met als resultaat 
dat in het collegeakkoord het  
project ‘Houtwijk knapt op’ werd 
opgenomen. Danny is hierbij 
nog steeds betrokken, samen 
met andere wijkgenoten. Zie  
ook Wijkagenda Houtwijk. 
  
     Danny ziet werk en vrijwilli-
gerswerk eigenlijk als twee zij- 

 

den van één medaille. Hij houdt 
ervan om problemen onder de 
loep te nemen en daar dan 
oplossingen voor te zoeken.  
Hij gaat ervanuit dat een goed 
plan vanzelf wordt opgepakt. 
Dat dit soms wat langer duurt 
maakt voor hem niet zoveel uit. 
Ook vertelt hij dat zijn vrijwilli-
gerswerk voor Houtwijk een rol 
heeft gespeeld bij het vinden 
van zijn huidige baan: in beide 
jobs houdt hij zich bezig met  
de openbare ruimte. Er is voor  
hem geen wezenlijk verschil 
tussen zijn betaalde en onbe-
taalde werk: hij zet zijn tanden 
erin en probeert de buitenruim- 
te te verbeteren. Dat hij voor  
de een wel en de ander niet  
betaald krijgt, maakt voor hem 
geen verschil! 

  

Vrijwilliger Danny Boers nauw 
betrokken bij een mooier en schoner 

Houtwijk, onder meer in de projectgroep 
Openbare Ruimte Houtwijk.. 
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Wijktuin Houtwijk                                                     Christiaan Scheen 

 

Die mooie zomer is weer voorbij… 
Hugo de Jonge had het ons toch zo beloofd: in de zomer mag en kan 
alles weer. Nou, dat viel uiteindelijk allemaal wel een beetje tegen. Pas 
in september 2021 konden wij eens goed van de zon genieten. Inmid-
dels worden de gevolgen van de klimaatcrisis in ons land ook merkbaar 
en voelbaar. In Brabant en Limburg kunnen ze hierover meepraten. In 
een paar dagen kwam de wateroverlast en de mensen zagen alles in 
het water verdwijnen. Ook wereldwijd gaat de natuur haar eigen gang. 
Over 20 of 30 jaar zal men het echt gaan merken. Op ons tuincomplex 
zijn de eerste voorbereiding voor de herfst al begonnen. Sommige 
planten kunnen worden verwijderd, de tomaten hebben het slecht 
gedaan. Het onkruid bleef groeien.I n september 2021 is met een klei-
ne renovatie begonnen. De vloer in de gereedschapsruimte moest 
worden vervangen en met hulp van de gemeente is de afvoer op de 
riolering aangesloten. Wilt u eens komen kijken of helpen? Elke 
dinsdagmiddag zijn wij op het complex.              www.wijktuinhoutwijk.nl 
. 

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve                                                                Ed Vols 
 

Tussen zomer en winter… 
De zomer is voorbij. Na het opheffen van de lockdown hebben veel 
buurtgenoten ons weer weten te vinden. Ook het theehuis is als van-
ouds een drukbezochte plek. Onze heerlijke zelfgemaakte taarten vin-
den gretig aftrek. Tot 1 november is ons theehuis dit jaar nog open en 
wij proberen op een aantal zondagen levende muziek op het terras te 
hebben. Daarnaast zijn er nog schilderlessen waar u zich voor kunt 
opgeven (info: corry@kwalitist.nl). Op zondag 3 oktober vieren wij de 
dierendag met een heerlijke lunch voor de dieren en leuke activiteiten 
voor de kinderen. Altijd als sluitstuk van het jaar hebben we ons Sinter-
klaasfeest. Dit jaar op woensdag 1 december. Houd voor meer informa-
tie Facebook, Twitter en Instagram in de gaten.  
 
Door het ‘gebroken’ jaar is onze financiële positie niet rooskleurig. We 
hopen dat u ons wilt steunen met een kleine donatie. U kunt uw gift stor-
ten op rekening NL22RABO068774615 van Stichting Vrienden van De 
Nijkamphoeve.                                                       www.nijkamphoeve.nl. 

 

Sportvereniging Houtwijk                                                                          Ed Jacobs 
 

We zijn weer begonnen… 
     Met maar liefst 9 jeugdteams en 5 seniorenelftallen werd er afgetrapt 
voor het seizoen 2021/2022. De sfeer is prima, de trainingen zijn van hoog 
niveau, maar…er is nog ruimte om verder te groeien. Los van jeugdleden 
die altijd welkom zijn, hebben we ook nog ruimte voor een aantal vetera-
nen. Ben je de 35 gepasseerd en ben je een laatbloeier, kom dan een keer 
meetrainen op de woensdagavond (via secretaris@svhoutwijk.nl).  
     We hebben naast het weer op de rit zetten van de organisatie binnen 
onze club ook  werk gemaakt van het verduurzamen van ons complex. 
Onder meer met een zonneboiler en een energiezuinige CV-installatie en 
door volledig om te schakelen naar LED-verlichting. Zowel op de velden 
als binnen in ons clubgebouw en de kleedkamers. Daarnaast ligt er een 
plan voor 80 zonnepanelen op het dak van het clubgebouw.  
     Door de komst van Wijkberaad Houtwijk naar ons clubgebouw weten 
wijkbewoners ons steeds vaker te vinden, bijvoorbeeld, als locatie om te 
vergaderen. Wilt u hierover meer weten, stuur dan even een mailtje naar: 
secretaris@svhoutwijk.nl.                                               www.svhoutwijk.nl   

 

Foto’s Andreas Dijk 

 

Foto: Andreas Dijk 
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Speciaal voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken        
 

Haags Jeugdlintje voor Houtwijktoppers
Maar liefst drie toppers van onze kinderraad zijn geëerd met het Haags Jeugdlintje! Deze jaarlijkse onder-
scheiding is bedoeld voor alle actieve jonge Hagenaars. De gemeente wil hiermee de jeugd stimuleren om 
zich belangeloos in te zetten voor de stad in het algemeen en voor specifieke bewoners in het bijzonder.  

Safae El Arnouki El Missaoudi (1) 
Safae (12) zet zich in voor haar wijk, Houtwijk. Daarnaast 
zit zij in de Kinderraad. Ze heeft actief meegeholpen bij 

het vernieuwen en rookvrij maken van de speeltuin in het 
Bokkefort. In 2019 ontving ze, namens de Kinderraad, de 

Piet Vink Prijs (bedoeld voor vrijwilligersprojecten).  

Lamyae Akoudad (2) 
Voor Houtwijk zet de 12-jarige Lamyae zich in: als lid van 

de Kinderraad, voor het sportseizoen en de buitenspeel-
dag, voor de kids-driedaagse, voor het schoonhouden 
van de wijk en het maken van de Voedselbankkaarten. 

Ook regelt zij gespreksthema’s voor de meidenmiddag.  

Nada Hajji (3) 

Het verbinden van mensen is waar Nada (12) goed in is. 
In 2019 ontving ze al voor haar werk in de Kinderraad 
van Houtwijk de Piet Vink Prijs. Ze heeft veel goede 

ideeën voor de wijk en voor de Kinderraad. En ze helpt 

mee om de wijk schoon en veilig te houden. 

Onzekere planning 
We leven nog steeds in onzekerheid. Hoever kunnen we plannen, kunnen 
we de activiteiten door laten gaan en zo ja, op welke manier zal dat zijn. 
Moeten wij ook gebruik gaan maken van QR-codes en controles? Het is 
voor ons als verbindende partij in de wijk lastig. Maar we proberen te 
doen wat we kunnen en roeien met de riemen die we hebben  

Vooralsnog hebben we al negen maanden bijna elke woensdag het Dickens 
Kleding project. De prachtigste kostuums worden gemaakt door wijkbewoners 
uit Loosduinen en omstreken. Ik ben zo trots op deze dames, die dit stuk voor 
stuk geheel vrijwillig doen. In oktober zullen er drie workshops zijn in Dickens 

Thema, vanwege Corona kleinschalig, dus helaas Vol = Vol. Daarnaast hebben we ons draaiboek voor de Houtwijk 
Halloween Experience tevoorschijn gehaald. We hebben die vorig jaar al behoorlijk coronaproof gemaakt, dus we 
hebben er goede hoop op, dat dit kleine evenement wordt goedgekeurd door de gemeente. Ook zijn we bezig met 
Dickens Loosduinen. Hopelijk kunnen we 18 december de oude stadskern van Loosduinen weer omtoveren tot het 
leven in het jaar 1900. Volg ons via Facebook, Instragram, Twitter, Hoplr, Nextdoor en onze website.

 De zeven in Houtwijk (20)   
ordival viel hard opzij. Hij probeerde overeind te komen en stond 
weer bijna rechtop toen Kaj en Jaiden hem nog een duw gaven. 
Deze keer in de kamer van hagelstenen. ”Zo!’, riep Kaj trots: “En 

nu ben jij je krachten kwijt!” Jaiden en Kaj gaven elkaar een High five en 
keken de rest aan. “Top!”, riep Yuna. “Goed gedaan, jongens,” juichte 
Kaylee. In de kamer hoorden ze Mordival lachen. “Domme, domme kinde-
ren,” zei hij met een valse stem. “Die kamer is gemaakt met mijn krachten. 
Zonder krachten hoef ik alleen maar te wachten tot het smelt!” Kaj ge-
bruikte zijn kracht om met een paar bomen het gat in de ijskamer dicht te 
maken: “Dit houdt hem voorlopig even op zijn plek.” We moeten de M-M-M 
(mega-macht-maker) vinden en reparen. Dat is de enige manier om Mordi-
val zijn krachten af te nemen.” “Hoe moeten we dat doen, de M-M-M ligt 
ergens op het politiebureau en wijkagent Martin is met pensioen… “, zei 
Floortje peinzend.  In de verte zag Roos een vrouw en man in politie- 
uniform fietsen: “Zullen we hen vragen? “ “Er zit weinig op”, zei Ando en 
gezamenlijk renden de kinderen richting de agenten, die erg snel fietsten.  
Dus vroeg Yuna de groep nijlganzen in de speeltuin of ze het fietspad wilden versperren en zo de agenten wilden tegenhouden. 
In een grote groep vlogen de vogels op en landden precies voor de agenten, zodat deze wel moesten stoppen.  

Wordt vervolgd - zie Facebook/Houtwijkinfo. 
 

M   

1 2 3
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Korte berichten 
 

Evenementen Agenda 2021 
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 4/2021 - december 
Inleveren kopij: 10.11.2021 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 20	

 

Woensdag 20 oktober 2021 

Uitnodiging voor 

najaarsledenvergadering 
 

Op woensdag 20 oktober 2021 zijn alle bewoners van Houtwijk en andere belangstel-
lenden van harte welkom tijdens 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 (inloop: 19:30 uur). 

 

Belangrijke agendapunten 
-Opening en Mededelingen  
-Voorstelrondje bestuur 
-Wijkberaad 40-jarig jubileum 
-Activiteiten wijkberaad 2021 

-Voortgang Connexxion-terrein 
-Duurzaam wonen en leven 
-Update wijkagenten 
-Update wijkpreventie 
 

Rondvraag/sluiting  
Met hapje en drankje. 
 

Documentatie 
De definitieve agenda is te vinden 
op onze website. De vergaderstuk-
ken zijn voor de vergadering ver-
krijgbaar in de vergaderzaal of op 
aanvraag bij het secretariaat (zie 
colofon op pagina 19 Houtwijkblad).  
 
Op www.wijkberaadhoutwijk.nl zijn 
via Wijkberaad Houtwijk >Verslag-
geving de jaarverslagen te vinden 
vanaf 2008 en de notulen van alle 
ledenvergaderingen vanaf 2007. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Zie voor meer informatie: www.wijkberaadhoutwijk.nl 

Wijkberaad Houtwijk 
Najaarsledenvergadering 

          20 oktober 2021	
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Actualiseren	

Ramon/Femke	


