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Verslag van de openbare Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
WIJKBERAAD HOUTWIJK, d.d. 16 oktober 2013 om 20.00 uur.
Locatie: Zorgcentrum Houthaghe.
Bestuur:

Ramón Meesters
Loes Gordijn
Yvonne Hartman
Anton Hakemulder
Andreas Dijk
Sharda Somer
Stephan Bergmans
Afwezig m.k.: Rini van Rooij
Wijkpartners: Martin Taal
Ruben van den Driest
Andrea Cornets de Groot
Marius Schoon
Verslag:
Rachel van der Veen
Overige aanwezigen:

- Voorzitter.
- Secretaris.
- Penningmeester.
- Vice voorzitter.
- Bestuurslid.
- Bestuurslid.
- Bestuurslid.
- Bestuurslid.
- Wijkagent.
- Wijkagent.
- Stichting VOOR, Burenhulpcentrale.
- Stadsdeelkantoor, wegbeheerder.
- Stichting BOOG

49.

1. Opening.

Ramon opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom. De agenda wordt
gewijzigd en daarna vastgesteld. Er volgt een korte voorstelronde van het bestuur. Rini van
Rooij heeft zich vanavond afgemeld.
2. Bestuurszaken.
 Een aantal bestuursleden trekken zich volgend jaar terug uit het bestuur. Ramon
Meesters de voorzitter stopt per april 2014, Loes Gordijn overweegt te stoppen en
Sharda Somer stopt per 1 januari 2014 als bestuurslid. Ramon doet een oproep voor
nieuwe bestuursleden.
 Het wijkberaad gaat per 1 november 2013 verhuizen naar beneden, vlakbij de ingang.
Het wijkberaad is beneden toegankelijker voor wijkbewoners.
3. Brandveilig Leven.
Mevrouw Mia Wardenier-Vleeming werkzaam bij de Brandweer als
brandveiligheidsadviseur, geeft vanavond een presentatie over de brandveiligheid in het
algemeen.
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4. Mededelingen.
 Het bestemmingsplan Houtwijk is gevalideerd door de gemeente, het wijkberaad
heeft bezwaar gemaakt bij de Raad van State, zij hebben het bezwaar ontvankelijk
verklaard. Het wijkberaad heeft met name bezwaar gemaakt tegen de hoogbouw aan
de Oude Haagweg 42-46. Het is nu afwachten wanneer de Raad van State om actie
vraagt.
 Tegen het bestemmingsplan Florence Nightingale heeft het bestuur geen bezwaar
gemaakt. Het gaat hier vooral over de parkeeroverlast, veroorzaakt vooral door het
personeel van Leyenburg. Er waren echter geen nieuwe argumenten. Dat eist de
Raad van State. En omdat het ook geld kost hebben we geen beroep aangetekend.
 Per 1 juli is de kraagregeling ingesteld in Leyenburg, bewoners wonende aan de
Leyweg en de Volendamlaan die behoren tot het gebied van Houtwijk kregen deze
kraagregeling ook opgelegd. Ook was het wijkberaad niet geïnformeerd door de
gemeente. De grens van Leyenburg loopt tot de voortuin van de Houtwijkbewoners.
Het bestuur heeft een brief gestuurd aan Wethouder Smit, hier is geen bevredigend
antwoord op teruggekomen. Na invoering van de kraagregeling ontstonden op een
deel van de Leyweg parkeerproblemen. Na een brief van het wijkberaad heeft de
gemeente parkeervakken aangebracht.
 Bestemmingsplan Escamplaan het terrein van het voormalig woonwagenkamp. Hier
zijn bij de gemeente aanvragen ingediend voor het bouwrijp maken van de grond en
voor het bouwen van bruggen.
 Jongeren uit Houtwijk hebben samen met jongerenwerkers het plan geopperd om
het voetbalveld en basketbalveld op te knappen, hiervoor hebben zij zelf plannen
ingediend bij de gemeente. Het veld wordt nu aangepast aan de wensen van de
jongeren. Over 6 weken moet het klaar zijn. De velden worden door de jongeren zelf
beheerd.
 In Houtwijk is sinds kort ook een Jeugdraad opgericht. Stephan Bergmans neemt hier
namens het wijkberaad zitting in. Het 1e project wat ze willen proberen te realiseren
is auto's langzamer te laten rijden bij de scholen.
 Vier maanden geleden heeft het wijkberaad in samenwerking met Houthaghe de
Midsummerparty gehouden, dit was een succes. In 2014 wordt het Midsummerfeest
gehouden op 21 juni 2014, Sharda doet een oproep voor vrijwilligers.
 De Commissie Loosduinen bestaat dit jaar 90 jaar. Festiviteiten rondom het 90 jarig
bestaan zijn gevierd. De afsluiting was een politiek debat.
 Ockenburgh: het wordt zo snel mogelijk wind en waterdicht gemaakt. Daarna wordt
de aanbestedingsprocedure opgestart. De Commissie Loosduinen heeft gesprekken
gehad met mogelijke investeerders. In Loosduinen gebeurd heel veel, het thema van
de Commissie Loosduinen voor 2014 is "Loosduinen Leeft".
5. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2013.
Pagina drie, punt 2. Naar aanleiding van het verslag: Yvonne Hartman is gebeld door
mevrouw Hoeke, zij en mevrouw Mehilal hebben zich niet aangemeld voor de werkgroep
Groen, zij wilden alleen hun eigen stukje doen.
Hierna wordt het verslag vastgesteld.
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6. Update van de wijkagenten.
Ramon geeft het woord aan Martin Taal. Het aantal inbraken in Houtwijk is historisch laag.
De politie had twee pilots ingezet, waarbij ook het wijkpreventieteam ook is ingezet. Zij
lopen 5 x in de week en hebben direct contact met de politie in verdachte omstandigheden.
Verder probeert de politie mogelijke inbrekers van te voren te benaderen. Aanwezigen
wordt gevraagd om alert te blijven en bij verdachte omstandigheden de politie te bellen.
Wat betreft de auto-inbraken, ook deze zijn afgenomen met zo’n 25%.
Martin geeft het woord aan Ruben. Ruben vertelt over het project “12 Minners”, het project
werkt zeer effectief in Houtwijk.
Het project houdt in dat politie samenwerkt met de jongerenwerkers. Zij hebben een lijst
van 50 jongeren samengesteld die de neiging hebben voor te vertonen vervelend gedrag.
Van de 50 jongeren hebben zij 15 jongeren boven aan de lijst geplaatst, deze jongeren
hebben een hogere prioriteit, de lijst verschuift regelmatig. De kinderen zijn er inmiddels van
op de hoogte dat alle partijen samenwerken en van hun activiteiten op de hoogte zijn.
Probleem jongeren worden samen met hun ouders uitgenodigd op het bureau, de ouders
worden aangesproken op het gedrag van hun kind. De politie is ook volop bezig met
Oud & Nieuw, jongeren worden hiervoor nu al op het bureau uitgenodigd. Bewoners die een
feestje willen geven tijdens Oud & Nieuw worden ook op gesprek uitgenodigd, de politie
informeert deze mensen over vergunningaanvragen en hoe zij een feest vreedzaam kunnen
laten verlopen.

6. De Burenhulpcentrale.
Andrea Cornets de Groot van de Burenhulpcentrale geeft uitleg over de Burenhulpcentrale.
De Burenhulpcentrale is gevestigd in De Bokkefort. De opzet hiervan is dat buren iets voor
hun buur kunnen betekenen, in de vorm van boodschapjes of iets dergelijks. Door de
centrale wordt er een match gezocht tussen “vrager” en de “gever. Voor het ophangen van
de brandmelder bijvoorbeeld kun je ook de burenhulpcentrale bellen. Men kan ook samen
koken, iemand naar het ziekenhuis brengen. Andrea heeft informatiefolders bij zich en
aanmeldformulieren, aanwezigen kunnen zich opgeven wanneer zij dit willen.
Bij de burenhulpcentrale ben je deelnemer, je krijgt hiervoor een pasje als je je hebt
aangemeld, je moet je wel legitimeren. Het is geheel op eigen risico, dus zorg dat je een WA
verzekering hebt.

7. Nieuws uit het Stadsdeel.
Dit punt wordt samengevoegd met punt 8.

8. Vragen(v)uurtje
De heer Burgemeester heeft gemerkt dat er een toename is van op de hoek parkeren in de
wijk, dit is met name toegenomen sinds betaald parkeren is ingevoerd in Leyenburg. Nog
een bewoner klaagt over de parkeeroverlast in zijn buurt.
Ramon laat weten dat men in heel Loosduinen wil geen betaald parkeren wil.
Een bewoonster plakt regelmatig briefjes bij auto op het raam die niet in haar straat
thuishoren.
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Een andere bewoonster stelt het bestuur van het wijkberaad voor om meer te laten zien in
de media (Posthoorn en Houtwijkblad) wat het wijkberaad doet aan de parkeerproblemen.
De werkgroep Loosduinse Vaart gaat de visie aanpassen aan de huidige situatie. Omdat er
vorige keer nauwelijks aandacht voor was bij de gemeente en men ook niet bereid was de
mening van de bewoners mee te nemen in is de Commissie Loosduinen van plan het nu aan
iedere partij en aan elke wethouder persoonlijk aan te bieden.
Dhr. Kuipers woont op de Albert Schweitzerlaan, de parkeerdruk is daar heel er hoog.
Marius Schoon wil hier op reageren. De problematiek van Leyenburg kent hij niet. Dhr.
Elenbaas heeft een antwoord gekregen op zijn brief aan DSO, het blijft een punt van zorg. De
gemeente gaat een onderzoek doen naar het sluipverkeer in dit gedeelte van Houtwijk.
Voorgesteld wordt om een handtekeningen actie te houden, de heer Bianchi stelt wel dat
het bestuur en met name de voorzitter dit niet alleen op zich kan nemen.
Drie aanwezigen geven zich op voor het organiseren van de handtekeningenactie. Ramon
vraagt hen zich na afloop van de vergadering bij Rachel te melden.
De heer Keus heeft een mail gestuurd naar het wijkberaad met de vraag, wie eigenaar is van
de containers bij de flat bij Albert Heijn, hierop heeft hij een reactie gekregen van Loes.
Meneer Keus heeft overlast van de grote bomen, in huis zit hij de hele dag met het licht aan.
Marius laat weten dat de tijdelijke groenbeheerder opdracht heeft gekregen om heel
Houtwijk eens goed tegen het licht te houden, er zal extra aandacht besteed worden aan het
groen.
De heer Burgemeester heeft nog een vraag naar aanleiding het verslag van 24 april 2013,
pag 3, plaatsing orac’s. Wanneer komen er orac’s in Houtwijk. Marius laat weten dat er
voldoende orac’s zijn maar dat er momenteel een logistiek probleem is in de stad. Houtwijk
zit voorlopig nog niet in de planning. Zodra de orac’s geplaatst worden, zullen de groene
kliko’s door de gemeente ingenomen worden. Het stadsdeel probeert Houtwijk naar voren
te trekken in de plaatsing.

9. Sluiting.
Ramon sluit de vergadering om 22.20 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst.

De vergadering wordt afgesloten met een gezellig drankje en hapje.
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