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Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van Wijkberaad Houtwijk bestond dit jaar uit de hiernavolgende personen:
Ramon Meesters
- voorzitter, afgevaardigde Commissie Loosduinen en “WB”
Loes Gordijn
- secretaris en afgevaardigde ROV en Commissie Loosduinen
Yvonne Hartman
- penningmeester
Stephan Bergmans
- lid (jongeren en afgevaardigde WB
Danny Boers
- lid (Ruimtelijke Ordening en Verkeer)
Corry du Burck
- lid verslaglegging AB
Gesina Versteeg
- lid werkgroep Geluk in Loosduinen
Femke Beeloo
- Redactie lid en ondersteuning AB
Cees Willemse
- Hoofdredacteur
Inleiding en samenvatting
In 2016 bestond het Wijkberaad Houtwijk 35 jaar. Daar is in 2016 doorlopend veel aandacht aan
besteed. Het werd afgesloten met een groot feest op 26 november bij het Buurthuis van de Toekomst
van de SV Houtwijk. Dit werd een groot succes.
Verder stond 2016 wederom vooral in het teken van gesprekken met de gemeente om het
parkeerprobleem in de Mensenrechtenbuurt op de kaart te zetten. De door bewoners geuite problemen
spelen al enige jaren en waren destijds vooral gerelateerd aan ziekenhuisbezoekers en personeel die bij
ons in de wijk parkeerden: Bezoekers waren namelijk niet bereid om te betalen om te kunnen parkeren
op het terrein van het ziekenhuis, terwijl het personeel in veel gevallen door het management de
mogelijkheid van gratis parkeren op eigen terrein werd ontzegd. Sinds meer dan een jaar is de
parkeerdruk op onze wijk verder vergroot door het invoeren van betaald parkeren in Leyenburg,
waardoor er een waterbedeffect is ontstaan. Al met al ontvingen we nog meer verzoeken om hulp van
wijkbewoners dan in voorgaande jaren. Dankzij de hulp van betrokken raadsleden werden we in
contact gebracht met de juiste beleidsmedewerker die ons kon helpen om constructief aan een
oplossing te werken. Met vallen en opstaan, en altijd met de intentie om ons bewoners een voor hen
acceptabele oplossing aan te kunnen bieden werd het jaar 2015 beëindigd met een enquête waaruit
bleek dat er onder de bewoners die een parkeerprobleem ervaren, een meerderheid voorstander is van
het introduceren van een vergunningenoplossing. In 2016 is als voorlopige oplossing gekozen voor het
invoeren van betaald parkeren in het gedeelte van Houtwijk wat grenst aan het Ziekenhuis. Dat heeft
nieuwe problemen opgeleverd voor het parkeren in de architectenbuurt. Met de gemeente is
afgesproken dit in maart 2017 te evalueren.
De Midsummerparty stond in het teken van Vlaggetjesdag. Ondanks het vreselijk slechte weer hebben
toch een aantal bewoners van Houtwijk deze dag bezocht.
Ook dit jaar werd weer een excursie (rondvaart Madesteinse plassen en bezoek aan de wijngaard)
georganiseerd. Dit werd een immens succes. Ook dit jaar kon weer niet iedereen die belangstelling
had, mee. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Alles bij elkaar was het een geslaagd jaar.
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Vergaderingen
Het dagelijkse bestuur is wekelijks bij elkaar gekomen, vooral voor het organiseren van allerhande
activiteiten. Wijkberaad Houtwijk heeft tienmaal een algemene bestuursvergadering gehouden, onder
meer voor het definiëren van doelstellingen en het bespreken van lopende zaken en ontwikkelingen die
van buitenaf op ons af kwamen. Verder heeft het wijkberaad twee keer een Algemene
Ledenvergadering voor haar bewoners georganiseerd, waarbij er o.a. door de onder het wijkberaad
hangende commissies presentaties werden gegeven over de projecten waarvoor ze verantwoordelijk
waren.
Representatie
Houtwijk is onderdeel van het gebied Loosduinen, waarvan de bewonersorganisaties zich hebben
verenigd in de Commissie Loosduinen, die om de zes weken bijeen komt. De Commissie Loosduinen
heeft twee projectgroepen onder zich en wel Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV; gericht op
infrastructuur en bebouwing) en Welzijn en Beheer (WB; sociale aspecten) die beide ook elke zes
weken bij elkaar komen. In alle vergaderingen is Wijkberaad Houtwijk met een afgevaardigde
vertegenwoordigd geweest.
Voorzitter Ramon Meesters heeft in de gemeenteraad ingesproken om voor meer budget te pleiten
voor groenonderhoud in Loosduinen. Dit in nauwe samenwerking met Commissie
Loosduinenvoorzitter Pjer Wijsman en Nieuw-Waldeckvoorzitter Henk de Valk. Met positief resultaat
en met dank aan de politieke partijen die Loosduinen een warm hart toedragen. In de komende
begroting van de gemeenteraad komt Loosduinen er relatief veel beter vanaf dan voorheen.
Daarnaast heeft het Wijkberaad bij uiteenlopende activiteiten binnen en buiten Houtwijk zijn gezicht
laten zien.
Activiteiten
Midsummerparty Vlaggetjesdag
Het wijkberaad houdt elk jaar een Midsummerparty met steeds een ander thema. Dit jaar was het
thema “Vlaggetjesdag”. De Midsummerparty is vooral bedoeld om de bewoners onderling met elkaar
te verbinden en om de bewoners de gelegenheid te geven om in contact te komen met de bestuursleden
van het wijkberaad.
In samenwerking met het zorgcentrum Houthaghe, jongerenwerk en de winkeliersvereniging is een
groot feest georganiseerd waarin voor iedereen iets passends was bedacht.
Voor de kinderen was er een “workshop mozaïek” georganiseerd. Deze werd heel druk bezocht.
Voor de jeugd er verder een speurtocht met behulp van GPS uitgezet. Hier was helaas heel weinig
animo voor.
De winkeliersvereniging had zich bij het initiatief aangesloten en een rommelmarkt opgezet. En
Zorgcentrum Houthaghe en het wijkberaad hadden een braderie georganiseerd. Er waren drie bands
uitgenodigd, waarvan een de bewoners ook zelf mee liet doen. Verder was er een fotograaf waar tegen
een kleine vergoeding een foto gemaakt kon worden folklore klederdracht met een haringmand in
erbij. Verder waren er drankjes en hapjes beschikbaar, waaronder verse “Hollandse Nieuwe” op een
echte haringkar, te koop tegen een schappelijke prijs (om niet bij de bestaande viswinkel in het
winkelcentrum zijn omzet af te pakken). Het feest werd gehouden op 3 verschillende locaties
tegelijkertijd: bij het wijkgebouw Bokkefort, het winkelcentrum en het zorgcentrum Houthaghe. De
speurtocht was uitgezet in Bokkefort.
De belangstelling voor de rommelmarkt was niet groot. Dit was vooral te wijten aan het vreselijke
natte en koude weer. De braderie werd desondanks nog goed bezocht. Vooral bij het optreden van de
bands was er toch nog behoorlijk wat belangstelling.
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Ook had het wijkberaad de eigen mascotte Jan Visserman ingeschakeld met ideeënbus, waar bewoners
suggesties voor een betere wijk konden achterlaten.
Excursie Madestein en oude druivenkwekerij.
Er was een rondvaart georganiseerd door de plassen van Madestein met een rondleiding door een
druivenkwekerij zoals ze vroeger bestonden.
Ook hier ging het om de directe contacten tussen de bewoners onderling en met het bestuur.
Dit was een reuze succes. Er waren twee rondvaarten gepland, er zijn er drie gehouden, maar er was
belangstelling voor nog wel vier of vijf. Vooral ouderen melden zich voor deze excursie.
Het was prachtig weer en iedereen was zeer enthousiast over de rondleiding op de kwekerij.
35 jarig bestaan Wijkberaad Houtwijk.
In samenwerking met de sportvereniging Houtwijk werd ter ere van het 35 jarige jubileum van
Wijkberaad Houtwijk een feest georganiseerd op het voetbalterrein en in de kantine van SV Houtwijk.
Er was voor alle leeftijdsgroepen en in samenwerking met de jeugd een uitgebreid programma
gemaakt, met onder andere een rap-act door jeugdige rappers uit de wijk, een visagiste voor de meisjes
en voor jongens als meisjes een lasergamespel.
In de kantine werden toespraken gehouden en Houtwijkse Zilveren Wichelroedes uitgereikt aan twee
bewoners van Houtwijk die zich al meer dan 20 jaar belangeloos hebben ingezet voor het welzijn van
hun buurt; het gaat hier om de heren Paul Buijtelaar (buurtvereniging’t Kleine Hout) en Aad Allaart
(straatvereniging Laan van Vredestein). Wethouder Boudewijn Revis (VVD) reikte de erepenningen
uit. Verder las Loosduinse schrijver Koos Meinderts (waar naar zelfs een school in Houtwijk is
vernoemd) ontroerend voor uit eigen werk over een stukje Loosduinen uit zijn jeugd.
Door SV Houtwijk werden de hapjes en de drankjes optimaal verzorgd. Er was een grote opkomst en
de jeugd heeft zich enorm vermaakt. Al met al was het evenement een groot succes!
Parkeerbeleid
In 2016 is in de Mensenrechtenbuurt betaald parkeren ingevoerd. Dit is gebeurd op basis van een
uitgebreid onderzoek en enquête van de bewoners van heel Houtwijk 1. Als gevolg van deze invoering
is wel een waterbedeffect ontstaan in de Architectenbuurt. Dit is met gemeente Den Haag opgenomen
en deze heeft hierover de bewoners geïnformeerd over de monitoring en eventuele vervolgacties die ze
zal nemen. Het wijkberaad blijft hierbij ook in 2017 betrokken.
Verontreiniging
In 2016 is ook de verontreiniging onder het oude terrein van Giezeman de Wasman een belangrijk
onderwerp gebleken. De verontreiniging bleek in een groot gebied van Houtwijk-Oost verspreid te zijn
en sanering leek maar niet van de grond te komen. Mede door druk vanuit de wijkberaden Notenbuurt
en Houtwijk op de gemeente Den Haag is de sanering nu opgestart onder toepassing van de wet.
Gelukkig blijkt de verontreiniging geen gevaar op te leveren voor de volksgezondheid, want
vervuiling begint pas 5 meter diep onder het maaiveld (dus vanaf 5 meter en dieper).
Verkeersplan nabij Leyenburgziekenhuis
Wijkberaad Houtwijk is ook aangeschoven bij de klankbordgroep De Nieuwe Ley, de ontwikkeling op
het terrein van het Leyenburg ziekenhuis. Hierbij legt Wijkberaad Houtwijk de nadruk op een goede
uitwerking van het verkeersplan zodat de ontwikkeling geen extra overlast in Houtwijk zal opleveren.
Jeugdraad

Stephan Bergmans die namens het Wijkberaad Zorg en Welzijn beheert, heeft zich dit jaar
bijzonder nuttig gemaakt door samen met jongerenwerk een jeugdraad op te richten. Het gaat
hierbij om kinderen van lagere scholen in Houtwijk die eens in de paar maanden samen
komen voor suggesties voor een betere wijk. Ook de wijkagenten zijn hierbij aanwezig. Ze
geven dan aan wat hun problemen zijn (veiligheid, vervuiling, speelplaatsen) en wat ze
verbeterd willen zien. Misschien bevindt zich tussen hen wel een toekomstige voorzitter van
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het wijkberaad? Voor de wijk in het algemeen hebben zij zich ingezet om invulling te geven
aan het 35-jarig bestaan van wijkberaad Houtwijk. Hier werd de jeugdraad trouwens ook
voorgesteld aan de wijkbewoners.
Wijkactiviteiten.
2016 Wijkpreventie Houtwijk Jaarverslaglegging

Wijkberaad Houtwijk heeft in 2016 op afstand het wijkpreventieteam gefaciliteerd met het
beschikbaar stellen van de kantoorruimte in Zorgcentrum Houthaghe om zich na een ronde op te
kunnen warmen. Ook hebben we ons wederom bereid getoond om de door het wijkpreventieteam
aangevraagde subsidiegelden op onze rekening te ontvangen en het door te storten naar de aanvrager.
Helaas werden subsidiegelden niet tijdig door de aanvrager bij de gemeente aangevraagd, waardoor er
mogelijkerwijs een krapte zou kunnen ontstaan.
Wijkcommunicatie via website, wijkblad, facebook en twitter.

Communicatie
Communicatie
Wijkberaad Houtwijk heeft in 2016 een keer per kwartaal een huis-aan-huis blad uitgebracht. Hierin worden
allerlei wetenswaardigheden over de wijk opgenomen om iedereen te informeren over actuele wijkzaken, over
de voortgang daarvan en over de bereikte resultaten. Het decembernummer was een speciale jubileumuitgave.
De oplage bedraagt 6500 exemplaren. Daarnaast werden er ook huis-aan-huis flyers verspreid, onder meer voor
de speciale schoonmaakacties in het voorjaar, voor de midsummerparty (juni), voor de rondvaart (juli) en voor
het jubileumfeest (november).
Het redactieteam heeft afscheid moeten nemen van bestuurslid Rob Brink die tijdens een vakantie in Bulgarije
overleed. Het huidige redactieteam voor het Houtwijkblad en de Houtwijksite bestaat uit: Cees Willemse
(hoofd- en eindredactie + vormgeving), Ramon Meesters, Corry du Burck en Femke Beeloo-Planken (ook voor
Facebook). Marcel Dullaart is webmaster.
Houtwijk digitaal
De Houtwijksite (www.wijkberaadhoutwijk.nl) is een digitale informatiebron waarop berichten van het
wijkberaad worden geplaatst, maar ook andere voor bewoners relevante berichten. Het streven is om met de
nieuwe redacteuren tot een actuelere berichtgeving over de wijk te komen. De software van onze website is
inmiddels geupdated. Het is nu mogelijk om, bijvoorbeeld, digitale nieuwsbrieven nog sneller naar
wijkbewoners te zenden. Het gaat dan aan om die wijkgenoten, die daarvoor hun e-mailadres hebben
doorgeven aan het wijkberaad. Ook kan de site nu ook goed bekeken worden op tablets en mobiele telefoons.
Social media
Onze site op Facebook (Houtwijkinfo) heeft een grote schare trouwe lezers en mensen die reageren. Dat geldt

ook voor Twitter (@houtwijkinfo) waarmee een herstart werd gemaakt. Met het redactieteam zal
worden nagaan of en in hoeverre deze interactieve communicatiemiddelen nog beter kunnen worden
gebruikt in onze contacten van en naar de wijkgenoten. Ons jongste redactielid Femke BeelooPlanken heeft het beheer van onze Facebooksite op zich genomen. Voor alle hiervoor genoemde
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media (Houtwijkblad, Houtwijksite en social media) staat een lezerskring- en gebruikersonderzoek in
de planning.

Wat gaat het jaar 2017 ons brengen:

•
•
•
•

29 maart Jaarvergadering + verkiezing
17 juni Midsummerfeest
30 juni Excursie
25 oktober Najaarsvergadering

Den Haag, 21 maart 2016
Loes Gordijn, Secretaris

Bijlage 1 Overzicht Financiën
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