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- Voorzitter.
- Penningmeester.
- Vice voorzitter.
- Secretaris.
- aspirant bestuurslid.
- aspirant bestuurslid.
- Bestuurslid.
- Stichting BOOG

Bewoners:

26, volgens presentielijst.

1. Opening & Mededelingen.
Ramon opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom.
 Mevrouw Stiksma van de Kascommissie is vanavond niet aanwezig, zij is op vakantie.
 De wijkagent heeft zich voor vanavond afgemeld en heeft zijn mededelingen
doorgegeven aan Ramon. Het gaat goed in Houtwijk met betrekking tot de
crimininaliteit. Er zijn momenteel weinig woning inbraken. De politie heeft 2 daders
gepakt voor auto inbraken.
 Ramon wil een agendapunt toevoegen. Groen voorziening wordt agenda punt 8.
 Het wijkberaad heeft een brief ontvangen van mevrouw van Weers, haar
opmerkingen op het verslag van 17 oktober 2012 zullen worden verwerkt.
 Op 22 juni wordt het Midsummerfeest gehouden, aanwezigen worden van harte
uitgenodigd. Ramon geeft uitleg wat er te doen is die dag.
 Ramon laat de aanwezige jongeren aan het woord, zij zijn hier onder begeleiding van
Mounir de jongerenwerker van Stichting Voor. Op de Jongerenconferentie gehouden
in Loosduinen zijn 6 plannen gepresenteerd, hiervan kwamen er 3 uit Houtwijk. De
jongeren willen het stenenveld bij de Bokkefort aanpassen, hiervoor hebben zij een
plan gemaakt. Dit jaar wordt ook het Basketbal veld aangepakt. Er worden duidelijke
afspraken gemaakt met diverse partijen. Momenteel wordt hiervoor een convenant
opgesteld.

2.
Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 oktober 2012.
De opmerkingen van mevrouw van Weers zullen worden verwerkt.
Bij Groepje Blauw: punt 2. laatste zin verwijderen. Hierna wordt het verslag vastgesteld.
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3.
Vaststellen Jaarverslag over 2012.
Caro Cocx van het Buurtpreventie team mist op pagina 4, de acties die zij hebben gehouden
omtrent woninginbraken. Loes vraagt of Caro tekst aan wil leveren, hij zegt dit toe.

4.
Financieel beleid (penningmeester)
Yvonne geeft uitleg over het financieel beleid. Aanwezigen hebben het financieel
verslag bij binnenkomst ontvangen. Aanwezigen hebben geen vragen.

5.
Kascommissie & verkiezing kascommissie.
Ramon geeft het woord aan Caro Cocx. Op 22 april heeft de kascommissie controle
uitgevoerd, Caro geeft complimenten aan de penningmeester.
Hij stelt voor om 1 lid te wisselen om de continuïteit te behouden, Caro doet de kascommissie
volgend jaar weer. Klaas Persoon meldt zich aan.
Ramon bedankt de leden van de kascommissie.

6.

Bestuursverkiezingen:
Aftredend :
Beatrix Stigter – bestuurslid.
Aftredend & herkiesbaar:
Rini van Rooij
- Bestuurslid.
Anton Hakemulder
- Vice Voorzitter
Loes Gordijn
- Secretaris.
Yvonne Hartman-Ark
- Penningmeester.
Ramon Meesters
- Voorzitter.
Benoeming:
Andreas Dijk
Stephan Bergmans
Sharda Somer

- Bestuurslid.
- Bestuurslid.
- Bestuurslid.

Aanwezigen gaan akkoord met deze benoemingen. Ramon vraagt of aanwezigen interesse
hebben voor een functie binnen het bestuur, hierop komt geen reactie.

7. Brandveilig Leven.
Mevrouw Vleeming van de Brandweer Den Haag is helaas niet gekomen.

8. Updates van de Werkgroepen
 Ramon bespreekt het bestemmingsplan. Er zijn een aantal bewoners die een
zienswijze hebben ingediend, zo ook het Wijkberaad. Voor het Wijkberaad waren de
belangrijkste punten het gebouw aan de Oude Haagweg. Hier wil men een flat
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bouwen van 7 verdiepingen hoog, de tekeningen zijn fraai, alleen de niet op die
locatie.
Het 2e punt binnen het bestemmingsplan Houtwijk is dat het onduidelijk is wat er
gebeurt met het Azivo gebouw.
Voor het concept bestemmingsplan Florence Nightinggale heeft het wijkberaad ook
een zienswijze ingediend. Hier worden veel woningen neergezet. Momenteel heeft
men veel parkeeroverlast door sluipparkeerders en werknemers van het HaGa
ziekenhuis.
Een bewoner vraagt of de bussluis weer geopend kan worden. Loes laat weten dat zij
gisteren hierover een stuk heeft gelezen in het AD. Vervoer naar ziekenhuis kan wel,
maar doorgaand verkeer kan niet.
Tijdens de vorige vergadering is in groepjes gesproken, hier is uitgekomen dat Groen
belangrijk is voor bewoners van Houtwijk, het bestuur pakt dit op als project in de
vorm van een snoei- en bloeiactie zoals gehouden in Nieuw Waldeck.
Het Stadsdeelkantoor Loosduinen heeft € 10.000 toegezegd aan het Wijkberaad voor
het aanpakken van het groen.
Ramon vraagt of aanwezigen interesse hebben om plaats te nemen in een
werkgroep.
Bewoners zijn meer betrokken door het aanpakken van het groen bij de Dr. J.
Presserstraat. Mevrouw Hoeke geeft aan dat het kleinschaliger moet worden
aangepakt.
Mevrouw Melihal en mevrouw Hoeke melden zich aan. Het ligt in de planning om in
het najaar de eerste snoei- en bloeiactie te houden.
Het Wijkberaad heeft samen met de Werkgroep 30 km zone. een wandeling gemaakt
met de wethouder. Die dag was het erg rustig op de Architect Berlagelaan.
Veiligheid. Het aantal scooters die in het winkelcentrum reden is teruggebracht door
inzet van de wijkagenten.
Verloedering. Er volgt een discussie over het ondergrondse restafval containers.
Afgesproken wordt dat het Wijkberaad een brief naar gemeente stuurt met de vraag
om zo snel mogelijk ondergrondse containers te laten plaatsen. Ramon laat weten
dat wijken in volgorde worden afgewerkt, Houtwijk als laatste aan de beurt.
Straatvertegenwoordigers project. Er hebben zich 4 bewoners aangemeld als
straatvertegenwoordiger. Zij hebben elkaar leren kennen en geholpen bij het
eindejaarsfeest. Het wijkberaad zoekt nog meer straatvertegenwoordigers.
Het vuil wat gedumpt wordt bij de Toon Dupuisstraat is heel erg, auto's stoppen om
hun vuil te dumpen. Caro geeft aan dat je moet proberen kentekens van de auto’s te
noteren. Bij volle containers bellen met 14070.
Bij Bokkefort is een boom waar al een aantal keren de stenen zijn uitgehaald en terug
gelegd. Laatst zijn de ramen van Peach Garden ingegooid. Anton geeft aan dat
Boudewijn Revis de verantwoordelijk Wethouder is voor dit soort problemen en
Andreas stelt voor om vooral de raadsleden hiermee lastig te vallen.
Een bewoner van de Oude Haagweg heeft een app gedownload van de gemeente,
hierop kan je meldingen doen en een foto sturen van de klacht. De app werkt primal!
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9. Rondvraag & Sluiting.
Per 1 juli wordt er betaald parkeren ingevoerd in Leyenburg, hierdoor moeten bewoners van
de Leyweg, gelegen in Houtwijk ook een parkeervergunning aanvragen.
Michel Rogier laat weten dat de Commissie Loosduinen niet betrokken is geweest in deze
plannen en herinnert het bestuur aan de constructie die is toegepast op de Thorbeckelaan.
Het wijkberaad gaat bezwaar maken.
Het fietspad bij het HaGa ziekenhuis is afgesloten vanwege het bouwverkeer. Meneer wordt
geadviseerd contact op te nemen met het stadsdeelkantoor Escamp.
Mevrouw Mehilal uit haar ergernis over het parkeren op hoeken. Dit vormt een gevaar
omdat men niet goed kan kijken tijdens het oversteken. Deze klacht zal worden
doorgegeven aan de wijkagenten en gemeente.
Ook is er ergernis over de geparkeerde bestelbusjes in Houtwijk. De wethouder werkt aan
een plan om dit aan te pakken.
Op de Burgemeester Hovylaan was veel overlast van busjes, sinds de recessie ineens niet
meer omdat er geen werk is.
Een bewoner laat weten dat bewoners van Houthaghe niet veilig kunnen oversteken naar
het winkelcentrum. Loes laat weten dat er een toezegging was van de gemeente is voor het
plaatsen van een oversteekplaats in de Toon Dupuisstraat. Het bestuur zal hierover contact
opnemen met de gemeente.
Het pad bij de Bokkefort is slecht geasfalteerd, bewoner wordt gevraagd zelf contact op te
nemen met 14070 (de gemeente). Ook bij de volkstuinjes bij Bokkefort wordt vuil
neergegooid, hiervoor moet ook contact opgenomen worden met de gemeente.
Meneer vonhoff heeft last van graffiti. Omdat hij in een huurwoning woont kan hier niets
aan gedaan worden. Meneer moet zelf melding doen bij de eigenaar van het pand.
Ben je particuliere eigenaar dan is daar een regeling voor bij de gemeente, het wijkberaad
heeft hiervoor een abonnement voor afgesloten.
Een bewoner die naast het Azivo pand woont op de Oude Haagweg geeft aan dat de ramen
zijn ingegooid. De verlichting is daar gedoofd ’s avonds en er hangen duistere figuren rond.
Er wordt gevraagd of de politie vaker wil surveilleren op deze plek.
Ramon sluit de vergadering om 21.40 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst.

De vergadering wordt afgesloten met een gezellig drankje en een hapje.
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