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Postbus 52009 
2505 CA  Den Haag 
tel:  070-4400913 
info@wijkberaadhoutwijk.nl 
www.wijkberaadhoutwijk.nl 
Bezoekadres: 
Toon Dupuisstraat 10, kamer 117 
2552 SB  Den Haag 
Zorgcentrum Houthaghe 
 

Verslag van de openbare Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 
WIJKBERAAD HOUTWIJK, d.d. 17 oktober 2012 om 20.00 uur. 

Locatie: Zorgcentrum Houthaghe. 
 

Aanwezig:  Ramón Meesters - Voorzitter. 
  Yvonne Hartman - Penningmeester. 
 Anton Hakemulder - Vice voorzitter. 
 Beatrix Stigter  - Bestuurslid. 
                             Sharda Somer  - aspirant bestuurslid. 
 Stephan Bergmans  - aspirant bestuurslid. 
Afwezig: Helen Franssen  - Secretaris.  

Loes Gordijn  - 2e secretaris. 
Rini van Rooij  - Bestuurslid. 

Verslag: Rachel  van der Veen     - Stichting BOOG 
 
Bewoners : Volgens presentielijst 33. 
 
 
1. Opening & Mededelingen. 
Ramón opent de vergadering om 20.05 uur en bespreekt de agenda. Agendapunt 6 en 7 worden 
omgedraaid. 

 
2. Bestuurszaken. 
Ramón stelt de nieuwe bestuursleden Stephan Bergmans en Sharda Somer voor.  
De rest van het bestuur wordt voorgesteld door Ramón. Helen Franssen, Loes Gordijn en Rini 
van Rooij zijn vandaag afwezig. Irma Lindemans heeft zich als bestuurslid teruggetrokken. 

 
Aftredend :  
Irma Lindemans is als bestuurslid afgetreden en Helen Franssen is als secretaris 
afgetreden. Loes Gordijn neemt het secretarisschap over.  
 
Benoeming: 
Ramón stelt voor de aspirant bestuursleden te benoemen. 
Stephan Bergmans - Bestuurslid. 
Sharda Somer     - Bestuurslid. 
 

Aanwezigen gaan akkoord met deze benoemingen. 
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3. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2012. 
Vanuit Stichting Boog, Josje Adriaansen is een opmerking geweest omtrent de Werkgroep 
Bokkefort. De gemeente heeft Stichting Boog gevraagd om zich terug te trekken. Vervolgens 
heeft Stichting Boog gevraagd de Werkgroep onder haar hoede te nemen. Het bestuur vindt 
dat de Werkgroep Bokkefort opgaat in het straatvertegenwoordigers project. 
Er komt een vraag over de bussluis, deze is niet weg. Tijdens de vorige vergadering in april is 
de bussluis tijdelijk weggeweest. 
Een bewoner maakt een opmerking dat hij de vorige vergadering bij de wegbeheerder een 
idee heeft aangekaart, hierop wordt teruggekomen tijdens het vragen (v)uurtje. 
 
Hierna wordt het verslag vastgesteld. 
 
4. Wat speelt er in de wijk. 
Ramón geeft het woord aan de wijkagent Martin Taal. Martin heeft folders meegenomen 
over babbeltrucs, hij verzoekt aanwezigen deze folders te lezen en mee te nemen. Hierna 
geeft hij voorbeelden van babbeltrucs die worden uitgehaald. 
De woninginbraken hebben top prioriteit bij de politie. Hier informeert Martin de 
aanwezigen over. Er is een speciaal woninginbraken team opgezet, deze wordt dag en nacht 
ingezet. Ook vraagt hij bewoners bij verdachten omstandigheden direct 112 te bellen.  
Tijdens Oud & Nieuw wordt het weer een drukke periode bij de politie. Er zal in de gaten 
gehouden worden waar vreugdevuren worden georganiseerd. Bij verdachte 
omstandigheden vraagt Martin ook hiervoor contact op te nemen met de politie, 
bijvoorbeeld als bewoners zien dat brandbare spullen ergens worden opgeslagen.  Martin 
vraagt of er bewoners/aanwezigen zijn die zich vrijwillig willen aansluiten bij het 
Wijkpreventie houtwijk. 
 
Een bewoner vraagt om een betere samenwerking tussen woningbouwvereniging, gemeente 
en politie in verband met de slechte straatverlichting op sommige plekken. Martin vraagt 
bewoners te blijven bellen naar 14070. 
 
Een bewoonster spreekt namens de bewoners van Muttersborgh. De struiken langs het 
gebouw zijn erg hoog, bewoners voelen zich hierdoor onveilig en hebben slecht zicht. Ook 
zijn er jongeren die zich voor het gebouw ophouden en blikjes op de balkons gooien. Martin 
vraagt mevrouw te blijven melden bij 14070.  
 
Anton vraagt hoe het gaat met de meneer die de Chinees is binnengereden. Martin geeft 
aan dat meneer een rijtest moet doen voordat hij zijn rijbewijs terug krijgt. Gelukkig zijn er 
geen gewonden gevallen. Ook vraagt Anton naar het Burgernet bericht over de beroving op 
het parkeerterrein aan de Toon Dupuisstraat, de overvaller is nog niet gepakt. 
 
Een bewoner vraagt om de bordjes “verboden voor honden” terug te plaatsen bij het 
Bokkefortpark, het is nu onduidelijk of hier honden uitgelaten mogen worden. Martin vraagt 
meneer 14070 te bellen en duidelijk uitleg te geven. 
 
Ramón vraagt bewoners nogmaals om het Wijkpreventieteam Houtwijk te ondersteunen. 
Ook vraagt Ramón aandacht voor het straatvertegenwoordigers project, hij geeft hier uitleg 
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over en vraagt bewoners zich in te schrijven als straatvertegenwoordiger. Het is de 
bedoeling dat de straatvertegenwoordigers een aantal keer per jaar samen te komen. 
Ramón geeft het woord aan Stephan Bergmans, hij geeft een aantal voorbeelden van zijn 
taken.  
 
Wethouder Karsten Klein heeft een aantal weken geleden Houtwijk bezocht. Uit het bezoek 
is gebleken dat er veel achterstallig groen onderhoud is in Houtwijk en dat de wijk niet meer 
zo is als dat hij was. Tijdens de wandeling is er door de Architectenbuurt gelopen om de 
overlast snel rijdend verkeer. Het moment met de wethouder reed men niet te hard. 
 
5. Nieuws uit het stadsdeel. 
Ramon geeft het woord aan Pjer Wijsman, voorzitter Commissie Loosduinen. De Commissie 
Loosduinen bestaat uit 7 wijkorganisaties en behartigen belangen van zo'n 50.000 mensen in 
Loosduinen. Voor Ockenburg zijn bouwplannen ontwikkeld, de gemeente wilde de grond 
verkopen aan een projectontwikkelaar. Projectontwikkelaar Nova heeft een plan gemaakt 
voor 3000 m2. bebouwing. 
De plannen zijn bekeken door de ROV. Een architect en een bouwkundige hebben een 3d 
presentatie gemaakt. Hierdoor werden de plannen voor bewoners duidelijker. 
De Commissie Loosduinen heeft bezwaar gemaakt, bewoners hebben handtekeningen gezet 
tegen de plannen. Er is een Werkgroep Ockenburg opgericht, deze werkgroep heeft 5 weken 
uitstel gekregen om bezwaar te maken. A.s. vrijdag biedt de Commissie Loosduinen de 
gemeente een alternatief plan van aanpak.  Hier wordt samen met de projectontwikkelaar, 
de gemeente en de werkgroep naar gekeken. 
Op 30 oktober van 18.30 tot 20.30 uur houdt de Commissie Loosduinen een inloopavond in 
de Abdijkerk om de plannen te presenteren.. 
 
Vanavond tijdens de Algemene Ledenvergadering van Kijkduin Beach Resort zullen de 
voortgangsplannen van Kijkduin bad gepresenteerd worden. Fortress is voornemens de 
winkels die slopen en opnieuw op te bouwen met hierboven woningen in Toscaanse stijl. 
Pjer geeft hier verdere uitleg over de plannen. Het hotel is eigendom van de Bava groep en 
zal worden opgepikt. 
 
Pjer Wijsman nodigt bewoners van Houtwijk uit om aanwezig te zijn tijdens CL 
vergaderingen. Volgend jaar bestaat de Commissie Loosduinen 90 jaar, dit zal kleinschalig 
gevierd worden ivm de bezuinigingen. 
 
 
6. Activiteitenplan Houtwijk. (inventarisatie van bewonerswensen). 
Ramon geeft uitleg, het wijkberaad behartigt de belangen van wijkbewoners. Het bestuur wil 
graag weten wat de aanwezige bewoners belangrijk vinden in Houtwijk. Ramon geeft het 
woord aan Beatrix. Het bestuur wil bewoners meer betrekken bij de plannen van het 
wijkberaad. Hierna worden de vragen besproken in groepjes. 
Beatrix probeert in grote lijnen de ideeën op papier te zetten.  
 
 
 



4 

 

 

Groepje Ramon Groen: 

 Verloedering openbare ruimtes. Brandnetels zeer hoog. Wortels van de bomen 
komen uit de stoepen. 

 Verloedering en afval lozing. 

 Losse stenen bij het Kleine Hout bij het gemaal. 
 
Groepje Stephan Beige: 

 Veiligheid ook in 30 km. Zone 

 Openbaar groen, trottoirs,  

 scooters op fietspaden. 

 Wijkpreventie zichtbaar maken. 

 Activiteiten Bokkefort niet goed bekend. 

 Overlast jongeren. 

 Muziekoverlast Dekkershoek 

 Vuurwerk overlast. 
 
Groepje Sharda rood: 

 Plaatsen van containers met name plastic containers. 

 Ondergrondse vuilcontainers. 

 Afval naast containers bij Albert Heijn. 

 Onveilig gevoel van groepen jongeren ’s avonds, ook maken zij veel troep. 

 Groot verbeterpunt de hekjes bij Bokkefort. Ook de omgeving is verbeterd. 

 De Tandem is gesloten er zijn weinig leuke activiteiten in de Bokkefort voor Jong en 
Oud. 

 Sinds kort voedselbank in de Bokkefort. Interview in Houtwijkblad met Don Barents. 
Ook kunnen zij vrijwilligers gebruiken. 

 Bestrating en verkeersdrempels met name bij Mari Andriessenstraat. 

 Het Houtwijkfeest Midsummer Party, Sharda heeft hierover leuke ideeën gehoord. 
Het wijkberaad moet hier meer bekendheid aan geven om bewoners te laten 
optreden. 

 Parels van Houtwijk. Parels doorgeven aan het wijkberaad. 

 Senioren met tourbus door Den Haag naar lichtjes te kijken. Misschien iets voor in 
Houtwijk. 

 Sociaal Sofa. Hierover een oproep in het Houtwijkblad. Liefst sociaal sofa bij 
Bokkefort. Mevrouw komt na de vergadering bij Ramon om gegevens uit te wisselen. 

 
Groepje Anton geel: 

 Speeltuin zonder kunstgras Jan de Gripstraat. 

 Q.A. Nederpelstraat onveilig door begroeiing en bebouwing. 

 Fietspad Albert Schweitzerlaan/ hoek Houtwijklaan. De brug opknappen en meer 
verlichting. 

 Hangjongeren overlast en vuil veroorzakend. 

 Te weinig activiteiten voor jongeren. 

 Geen jongeren op de vergadering. 

 Jeu de boules plekken gewenst. 
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Groepje Yvonne blauw: 

 Afval door bewoners op de H.E. van Gelderenlaan. 

 Burgerparticipatie Dr. J. Presserstraat plantsoen opknappen. De bewoners krijgen 
weinig medewerking gemeente. 

 Fietsers en scooters op de stoep bij de winkelcentrum. 

 Activiteiten in Bokkefort, alleen iets voor ouderen. Er kunnen meer activiteiten 
georganiseerd worden maar daarvoor heeft men vrijwilligers nodig. 

 Activiteiten Houthaghe niet bekend. 
 
Het bestuur neemt dit mee en gaat dit bespreken. Beatrix geeft een aantal voorbeelden van 
de mogelijkheden die kunnen en vraagt bewoners mee te helpen. 
 

 
7. Vragen (v)uurtje.             
Meneer vraagt naar de bezorging van het Houtwijkblad, de bezorging heeft in de week van 3 
oktober plaatsgevonden. Meneer doet een voorstel om een vooraankondiging te doen via 
de mail. Ramon vindt dit een goed idee. 
 
Een bewoonster kaart de Leefbaarheid en veiligheid in de Architectenbuurt en Architect 
Berlagelaan aan. Er is veel overlast door de hoeveelheid verkeer en de snelheid van het 
verkeer. Bewoners hebben om drempels gevraagd maar krijgen deze niet omdat het 
doorgaande weg is, andere straten in Houtwijk die ook een doorgaande weg zijn hebben wel 
drempels. In het begin van de Albert Schweitzerlaan heeft altijd een verkeersbord gehangen 
verboden voor vrachtwagens, mevrouw vraagt dit bord terug in dit gedeelte van de straat. 
Michiel van de Meer voegt toe dat de wethouder met bewoners aan de slag wil. Hij vraagt 
Ramon een afspraak te maken met de wethouder. Ramon zegt dit toe. 
 
 
8. Sluiting. 
Ramon sluit de vergadering om 22.30 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst. 

 
 
 

De vergadering wordt afgesloten met een gezellig drankje. 
 
 


