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Locatie : Zorgcentrum Houthaghe
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Opening en mededelingen

Ramon Meester opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Hij meldt het overlijden
van bestuurslid Fred Versteegh. Fred was een gewaardeerd lid van het bestuur en zal zeer worden
gemist.
Deze vergadering staat in het teken van :
- bestuursactiviteiten Wijkberaad Houtwijk
- parkeeroplossing Mensenrechtenbuurt
- introductie Oracs (Ondergrondse Restafval Containers)
De volgorde van de agendapunten wordt gewijzigd. Eerst zal agendapunt 7 aan de orde komen :
- introductie Oracs (Ondergrondse Restafval Containers)
toelichting hierop door Richard van Coevorden (projectmanager)
- invoering betaald parkeren Mensenrechtenbuurt
toelichting hierop door Selma van der Swart (Gemeente Den Haag).
Daarna zullen de agendapunten 2 t.e.m. 6 aan de orde komen.
Oracs - Richard van Coevorden
Binnenkort zullen er 5 000 Oracs in Den Haag zijn geplaatst. 87% van de bewoners vindt de Oracs een
verbetering. Voordeel van de Oracs is dat men 24 uur per dag het restafval kwijt kan (bij voorkeur wel
tussen 07.00 – 19.00 uur).

Oracs - Richard van Coevorden (vervolg)
Gemiddeld worden er 100 zakken in één week in een Orac gedeponeerd. Gezocht wordt nu naar
geschikte locaties, waarbij men probeert zoveel mogelijk groen en parkeerplaatsen te behouden.
Vragen/opmerkingen uit de zaal
- Bewoners boven het winkelcentrum ondervinden overlast van bijplaatsing bij de Oracs
(bijv. computers, keukenapparatuur enz.). Ook deponeren anderen dan de bewoners hun afval in de
Oracs.
Richard v. C. : - Oracs zijn openbare bakken door heel Den Haag.
- In het Westland heeft men wel sleutels van Oracs.
- Bij de Regentesselaan zijn er als test camera’s geplaatst.
- Melden van bijplaatsing bij Stadsdeel Loosduinen.
- GFT-afval wordt opgehaald op dezelfde manier als nu.
- In de toekomst komen er ook zoveel mogelijk ondergrondse afvalcontainers voor
plastic.
- Op diverse locaties In de wijk wordt nu gegraven om te kijken hoe leidingen, kabels
enz. liggen. Dat wil niet zeggen dat daar dan ook Oracs komen.
- Rekening wordt gehouden met afstanden die mensen moeten afleggen naar de
Oracs, in het bijzonder oudere mensen.
Invoering betaald parkeren Mensenrechtenbuurt – Selma van der Zwart
Dat is het gebied omgeven door de Leyweg, Escamplaan, Oude Haagweg, Jan Palachstraat en Albert
Schweitzerlaan. De parkeerdruk in deze buurt is hoog, voornamelijk in de omgeving van het Hagaziekenhuis. Naar aanleiding daarvan is in het najaar van 2015 een draagvlakonderzoek gehouden naar
invoering van betaald parkeren :
- 1718 zijn aangeschreven
- 57 % heeft gereageerd
- 41% heeft een parkeerprobleem
- 60 % in de Mensenrechtenbuurt
- 12 % in de Architectenbuurt
- parkeerprobleem doet zich voornamelijk voor in de middag en avond
- 18 % is van mening dat de Gemeente de veroorzaker van het parkeerprobleem is
- in de Architectenbuurt wordt geen betaald parkeren ingevoerd (onder voorbehoud!).
De ‘kraagregeling’ in de wijk Leyenburg geldt vanaf 18 t.e.m. 24.00 uur, in de Mensenrechtenbuurt
vanaf 13.00 t.e.m. 24.00 uur.
Dinsdag 28 juni 2016 licht de gemeente de parkeerregeling toe tijdens een inloopbijeenkomst. Dan
wordt ook de plaatsing van de Oracs bekend gemaakt. De inspraaktermijn bedraagt 3 maanden.
Vragen/opmerkingen uit de zaal
- Er zal uitgeweken worden naar de Architectenbuurt waar gratis kan worden geparkeerd.
Selma vd Z. : Bezoekers zullen niet zover willen lopen.
- Parkeerprobleem moet worden beheerst door Gemeente.
- Waarom geen gratis vergunning voor bewoners? Gemeente is veroorzaker van het probleem.
Selma vd Z. : Kosten parkeervergunningen als volgt :
Parkeervergunning 1e auto
€ 36,00
Bezoekers
€ 18,36 (223 uur)
Parkeervergunning 2e en volgende auto’s € 210,00
Bedrijven
€ 341,52
Leges (éénmalig)
€ 13,20
Gemeente Den Haag is hierin de goedkoopste gemeente.

Uit onderzoek is gebleken dat men voldoende heeft aan de uren van de
bezoekerspas. Bovendien kunnen meerdere bezoekers worden aangemeld.
- Haga Ziekenhuis heeft twee parkeergarages. Deze garages staan voor de helft leeg. Personeel van
ziekenhuis verplichten daar te parkeren i.p.v. in de Mensenrechtenbuurt.
Selma vd Z. : Gemeente kan dit niet opleggen, alleen als het eigen terrein is.
Garages van bewoners worden soms gebruikt voor andere doeleinden dan voor het
parkeren van de auto.
- De zaal is van mening dat Gemeente zich niet door Haga moet laten wegsturen.
- Ramon M. : Gesprekken over de parkeerproblemen zijn al vier jaar gaande, we zijn er niets mee
opgeschoten, de irritatie in de wijk neemt toe, daarom is nu de parkeerregeling
ingevoerd. Na een jaar zal er worden gekeken of de regeling werkt.
- Selma vd Z. : - Op het parkeren van bedrijfsbusjes in de wijk hanteert de gemeente geen
handhavingsbeleid.
- Voor meer elektrische oplaadpunten is de wijk nog niet rijp. Wanneer dat wel het
het geval is, wordt dit doorgeven.
- Een bewoner van de Mahatma Gandhistraat spreekt zijn tevredenheid uit over de in te voeren parkeerregeling.
Ramon M. bedankt mw. Selma vd Zwart en de heer Richard van Coevoerden voor hun toelichting op de
desbetreffende onderwerpen.
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Vaststelling concept-verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 07 oktober 2015

Allereerst stelt Ramon M. het Bestuur van het Wijkberaad Houtwijk voor :
Ramon Meesters - voorzitter
Loes Gordijn
- secretaris
Yvonne Hartman - penningmeester
Stephan Bermans - jongeren en welzijn
Nieuwe bestuursleden :
Danny Boers
Rob Brink
Vaststelling verslag
Blz. 1 : Geen opmerkingen
Blz. 2 : Vervuiling (Ramon M. geeft verder in deze vergadering een toelichting)
Blz. 3 : Geen opmerkingen
Blz. 4 : Geen opmerkingen.
Hierbij wordt het verslag vastgesteld.
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Vaststelling Jaarverslag 2015

Het verslag bevat :
- activiteiten wijkberaad Houtwijk;
- activiteiten die op ons afkomen;
- aanpalende zaken zoals bijv. Loosduinen.
Blz. 2

Buurt bestuurt
Belangrijke rol in het Winkelcentrum.

Blz. 3

Wijkpreventie
Funtioneert goed, goede contacten met politie. Inmiddels 13 medewerkers.
Blz. 4 Activiteiten Wijkberaad Houtwijk
Bijeenkomst ‘Politiek voor Houtwijk’ m.b.t. Verkiezingen Provinciale Staten
Opkomst redelijk, inhoudelijk hoge kwaliteit.
Rondvaart Loosduinen
Twee rondvaarten georganiseerd, hoge opkomst. Verzoek dit in 2016 weer te doen.
WMO bijeenkomst
Meer voorlichting aan bewoners (langer zelfstandigwonen).
Eindejaarsfeest
Hapjes, drankjes, was gezellige bijeenkomst.
Parkeren nieuwbouw Oude Haagweg 42-46
Er zijn te weinig parkeerplaatsen in de garage. Zal nu op straat worden geparkeerd.
Florence Nightingalepark
Bewoners feedback aan Wijkberaad Houtwijk.
Communicatie met bewoners
Redactie wijkblad twee nieuwe leden, t.w. Corry du Burck en Rob Brink.
Facebook
Moet ‘luchtig’ blijven (zie o.a. foto’s van Tineke Arbach). Wijkberaad plaatst af en toe
serieus artikel.
Twitter
Geen bijzonderheden.
Flyers
- Schoonmaakdag
- Sportieve dag in samenwerking met SV Houtwijk
- Midsummerparty
- Historische wandeling
- 35 jaar Wijkberaad Houtwijk.
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Financieel beleid/jaarrekening

Yvonne Hartman geeft een toelichting :
- Het positief saldo bedraagt € 4.000,--.
- Van de via een stichting administratieve ondersteuning, die enkele uren per week voor
het Wijkberaad werkte, is afscheid genomen. Loes Gordijn (secretaris WBH) heeft deze
werkzaamheden overgenomen. Kosten daardoor gedrukt. Voorheen € 9.000,--, nu bijna € 600,-- Verkregen subsidie moet worden verantwoord.
Voor projectsubsidie was aangevraagd € 19.000,--. De kosten bleken lager dan was begroot, het
teveel (€ 4.522,--) wordt teruggestort naar de Gemeente.
- Van de nog overige reserve kunnen nog wat activiteiten worden betaald.
- Liquide middelen € 22.000,-- (min € 4.500,--).
Namens de kascontrolecommissie déchargeert Bob du Burck de penningmeester.
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Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie

- Het Bestuur WBH is décharge verleend voor begroting 2016.
- Elke twee jaar worden er nieuwe leden voor de kascontrolecommissie gekozen. Mw. Marjolein Minks
en de heer Bas Nugteren stellen zich beschikbaar. De heren Persoon en Du Burck worden bedankt voor
hun inzet.
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Bestuursverkiezingen

Alle huidige bestuursleden hebben zich herverkiesbaar gesteld.
Met de toetreding van de heren Rob Brink en Danny Boers wordt hierbij unaniem het nieuwe
Bestuur gekozen.
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Rondvraag

Politie – Martin Taal (wijkagent)
- Preventie
Voor de bewoners is een aantal documenten beschikbaar :
- Instellen van een groepsapp. Werkt goed in andere steden (minder inbraken).
In Houtwijk zijn er nu 5 groepsapps
- Bepaalde stof om waardevolle spullen te markeren. Stof beschikbaar voor kostprijs : € 29,--.
Men kan zich daarvoor opgeven.
- Stickervel (sticker op deur aanbrengen).
- Vraag uit de zaal :
Bekend dat er een golf inbraken is in Houtwijk?
Martin Taal :
Houtwijk steekt erg ongunstig af bij. andere wijken. Den Haag staat op derde plaats in Nederland wat
betreft inbraken.
- Vraag uit zaal :
In Architectenbuurt staat een onbewoonde verwaarloosde woning. Aantrekkelijk voor inbrekers
Kan op eigenaar druk worden uitgeoefend voor verkoop of verbouwing?
Martin Taal :
Kan niet worden opgelegd.
- Vraag uit zaal :
Mogen bewoners zelf camera’s aanbrengen?
Martin Taal :
Is toegestaan, tot een maximum van 1 m uit de gevellijn.
- Door het voederen van dieren op straat ontstaat er een toename van ongedierte.
Martin Taal :
Melden aan Gemeenten : tel. 14070.
- Wijkbewoners hebben geconstateerd dat er veel zwervers in de wijk zijn.
Martin Taal
Meerdere meldingen gekregen hierover : Slapen in het park, doen behoefte in portieken, enz. Ook
over mensen met psychiatrische ondersteuning heeft
de politie klachten gekregen
Bewoners moeten blijven melden!
- Afsteken vuurwerk
Bij de Laan van Vredestein wordt iedere avond tussen 19.00 – 20.00 uur vuurwerk afgestoken.
Politie zal dit oppakken.
Ramon M. bedankt de wijkagenten voor hun inbreng en gaat verder met de rondvraag.
- Grondvervuiling Oude Haagweg 42 – 46
Deze vervuiling loopt onder de wijk door tot aan de Laan van Mensenrechten, veroorzaakt door
wasserijen (gebruik van loog) en kleine bedrijfjes en verspreidt ernstige ziekten. Vervuiling
begint Op 5 m diepte.
Bewoners hebben van de Gemeente een brief ontvangen, dat bij verkoop de vervuiling moet worden
gemeld. Op verzoek wil het Wijkberaad de bewoners helpen hoe dit te verwoorden.

- Gemeente heeft vervuiler gevraagd tussen nu en 4 jaar een plan aan te leveren. Gemeente
heeft geen middelen en kan pas na vier jaar handhavingsbeleid voeren.
Getoetst door GGD :
- geen gevaar voor volksgezondheid
- bodemloket : geen verder onderzoek noodzakelijk.
- Azivo Gebouw
Gebouw staat te verpauperen. Bewoners Laan van Vredestein contact gezocht met eigenaar,
geen resultaat opgeleverd.
Harm Benthen (Stadsdeel Loosduinen), alsmede de heren Slijp en Van de Wetering (architecten) zijn nu
in onderhandeling met de eigenaar (Van Herk Groep) over bijdragen aan de renovatie van het
pand. Streven naar duurzaamheid.
Misschien op het gebouw het merk ‘Vredestein’ terug te laten komen?
- Zonnepanelen
Vraag uit de zaal :
Kan er een project in de wijk worden gestart mbt het aanbrengen van zonnepanelen, te
beginnen bij het Azivo Gebouw?
‘Green Choice’ voert actie voor goedkope zonnepanelen. Aanschaf is in 7,5 jaar terugverdiend.
Een wijkbewoner meldt dat door het aanbrengen van zonnepanelen zijn energierekening
gedaald is van € 180,-- naar € 120,--.
Ramon M. : hoe zien we Houtwijk/Loosduinen in 2040, o.m. wat betreft duurzaamheid. Hij verwijst
hierbij ook naar de ‘Visie Wijkgroen Loosduinen’ (beschikbaar op internet).
Niets meer aan de orde zijnde, sluit Ramon M. de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun
inbreng. Hij nodigt iedereen uit onder het genot van een drankje even na te praten.
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