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Opening

De voorzitter heet wethouder Boudewijn Revis welkom, en verzoekt hem deze Algemene
Ledenvergadering te openen.
De wethouder spreekt zijn dank uit voor de uitnodiging deze vergadering te openen. Hij wijst op het
grote belang de saamhorigheid tussen wijkverenigingen te bevorderen. Dit is noodzakelijk om de
stad leefbaar te houden. Ook een goede samenwerking tussen de zes wethouders is essentieel.
Hij heet de Jeugdraad in deze vergadering welkom. Het is goed dat jongeren een bijdrage aan de wijk
leveren.
Opmerkingen/klachten uit de zaal :
Onveiligheid
Wethouder Revis beaamt, dat er in Den Haag sprake is van toenemend asociaal gedrag. Het wordt
steeds moeilijker iemand aan te spreken. Het aanstellen van handhavers (175) helpt wel, maar zij zijn
nu alleen aanwezig tijdens werktijden. De politie wil het team gaan aanvullen, zodat de werktijden
geflexibiliseerd kunnen worden.
AZIVO-Gebouw
Het pand is aan het verpauperen. De onderkant is door de eigenaar dichtgespijkerd. Er komen
steeds meer signalen van What’s App groepen dat men ’s avonds niet meer langs het AZIVO-gebouw
wil. Revis zegt dat als het gebouw op eigen grond staat er niet veel mogelijkheden zijn. Het
onderwerp heeft alle aandacht, hij zal aan Joris Wijsmüller doorgeven hier aandacht aan te schenken.
Wijkberaad Houtwijk heeft het plan om het Azivo-gebouw om te vormen tot een appartementencomplex overhandigd aan de eigenaar van het pand. In het gebouw zouden onder meer enkele
multifunctionele ruimtes en kleine kantoren moeten komen. Zie ook artikel op pagina 15 van het
wijkblad Houtwijk 4/2017 (oktober/november/december 2017).
Revis geeft aan dat het onderhoudsbudget niet genoeg is, eerst komen de gebieden, waar veel
mensen wonen, aan de beurt. Er wordt gekeken waar de nood het hoogst is. Binnenkort wordt
Kraaijenstein onder handen genomen.
Hij vraagt iedereen die gegronde klachten heeft die aan hem te mailen.
Oracs
Bij twee Oracs aan de Architect Wilskade, staat het onkruid erg hoog, vuil en fietsen worden er
neergegooid. Bovendien is het voor oudere mensen vaak erg lastig een Orac te bereiken.
Revis zegt dat er dan iemand van Wegbeheer daarnaar moet kijken.
Verder is hij van mening dat plaatsing van de Oracs een groot succes is.
Hierna geeft hij het woord aan de Jeugdraad.
Shiles Ramnath (kinderwerker VÓÓR WELZIJN) en Stephan Berg (Bestuurslid WBH voor Welzijn en
Beheer, en jongeren), zijn samen voorzitter van de Jeugdraad.
De leden van de Jeugdraad spreken zich uit waar zij voor staan : zij willen meedenken hoe de wijk
mooier en beter te maken. Hieronder zaken, waar de Jeugdraad mee bezig is :
- Er komt een muurschildering op de muur van Bokkefort, in samenwerking met een
kunstenaar wordt er een ontwerp gemaakt, dan wordt er geoefend en daarna wordt de
muur beschilderd.
- Voorbereiding van danslessen aan kinderen.
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- Tijdens het 35-jarig jubileum (25 november 2016) zijn er, onder begeleiding van Shailes
Ramnath, door de Jeugdraadspellen bedacht.
- De kinderen hebben veel last van verwarde personen in de wijk. Shailes Ramnath meldt
dat er contact is met Parnassia : ‘Compassie Pilotgroep’. Deze groep probeert de
kinderen duidelijk te maken dat achter een verward iemand een persoon zit, het kan
iedereen overkomen.
Ramon Meesters bedankt de Jeugdraad met een cadeautje voor alle leden, en ook Wethouder Revis
wordt bedankt voor zijn inbreng.
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Toelichting op het plan voor een Paviljoen bij de Molen
Presentatie Hanneke Besseling

Hanneke Besseling (Stuurgroep Ontwikkeling Erfgoedgebied Oud Loosduinen) geeft in een
presentatie het volgende aan :
1. het gaat om een nieuw stukje in het oudste deel van Loosduinen;
2, De wens is een restaurant in het hart van Loosduinen;
N.a.v. punt 1 :
Eeuwenlang bestonden er herbergen, tavernes. In de jaren ’70 is er veel kaalslag ontstaan, waardoor
door het verdwijnen van deze gelegenheden sociaal maatschappelijk veel verloren is gegaan.
N.a.v. punt 2 :
Loosduinen groeit, er vinden transformaties en verbeteringen plaats, zie bijv. landgoed Ockenburgh.
Het oude hart van Loosduinen blijft echter achterwege.
Het plan is echter nog een concept.
Mogelijkheden zijn bijv. het aanstellen van 2molenaars die activiteiten ontwikkelen, vaartochten
naar het Westland.
In 2017 is een natuurspeelplaats geopend, mogelijk kan die worden uitgebreid.
Hanneke Besseling benadrukt de grote waarde van het gebied, het is een groen gebied, er staat
een prachtige molen. Inmiddels is er vanuit de Rjjksoverheid en de Provincie Zuid-Holland
opwaardering van molens. Er komt een gesprek met de desbetreffende wethouder en Fred
Appeldooren (Groenbeheer Loosduinen).
Hanneke Besseling vraagt een ieder wensen en ideeën in te dienen.
Inmiddels heeft de Stuurgroep toestemming van de gemeente de mogelijkheden te onderzoeken
voor een ontmoetings- en belevingsplek bij het Loosduins Museum. Een duurzaam
paviljoenrestaurant, als sfeervol trefpunt, om te recreëren en te leren.
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Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 25 oktober 2017

Op het verslag zijn geen op- en/of aanmerkingen. Hierbij wordt het verslag vastgesteld.
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Mededelingen

Vacature secretaris Wijkberaad Houtwijk
Ramon Meesters meldt dat door het vertrek van Loes Gordijn als secretaris een vacature is ontstaan.
Het is een leuke functie, met veel contacten. ‘Jong bloed’ is welkom, ook aanmeldingen als
bestuurslid zijn zeer welkom.
AZIVO Gebouw
Wijkberaad Houtwijk heeft het plan het Azivo-gebouw om te vormen tot een appartementencomplex, overhandigd aan de eigenaar van het pand. In het gebouw zouden onder meer enkele
multifunctionele ruimtes en kleine kantoren moeten komen. Zie ook onder agendapunt 2 ‘AZIVOGebouw”, en het artikel ‘Aanpak overlast en onveiligheid Azivo-gebouw’, pagina 15 van het
Houtwijkblad nummer 42-17 (oktober/november/december).
Goed opletten wat er op de Website van Gemeente Den Haag over dit onderwerp wordt
gepubliceerd!
Inspreken door de voorzitter Ramon Meesters bij de Gemeenteraad
1. Verloedering van de wijk, blijven pushen.
2. Parkeerprobleem in een deel van de Architectenbuurt.
In een deel van de Architectenbuurt is een ‘waterbedeffect’-probleem veroorzaakt door het
introduceren van betaald parkeren in de Mensenrechtenbuurt.
Hondenpoep e.d.
Veel mensen ruimen de hondenpoep niet op, sigarettenpeuken worden op straat gegooid, mensen
daarop aanspreken werkt niet.
Ramon Meesters en Gesina Versteeg hebben het plan elke week door de wijk te gaan, te beginnen in
het Winkelcentrum.
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Welkom in de wijk – Gesina Versteeg

Om ieder zich welkom te laten voelen in de wijk, is er vijf zaterdagen in mei een aantal
bestuursleden met een Amerikaanse schoolbus van De Uithof in de wijk aanwezig geweest. Doel was
wijkgenoten kennis te laten maken met verenigingen in de omgeving. Er is een bezoek gebracht aan
Manege De Wildhoef, Scouting Rimboejagers en Bibliotheek Nieuw Waldeck. Het thema ‘WELKOM IN
DE WIJK, samen doen maakt het verschil’ geeft aan hoe wij als buren samen kunnen leven.
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Openbare ruimten en parkeerbeleid

Openbare ruimten
In het kader van ‘meedenken over kwaliteit openbare ruimten’ is er een projectgroep van
wijkbewoners ingesteld om een inventarisatie te maken waar onderhoud van zowel groen als van
bijv. straten moet worden gepleegd. Over deze inventarisatie is nu een stuk opgesteld. Stuk is nu nog
een concept, definitieve vorm wordt over ca.1,5 maand gepresenteerd aan de gemeente. In de
Algemene Ledenvergadering in maart 2018 zal er meer over dit onderwerp worden verteld.
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Parkeerbeleid – Danny Boers
In oktober 2016 zouden er tellingen in de Mensenrechtenbuurt worden gehouden. Begin 2017 nog
geen tellingen gehouden. Nieuwe tellingen nu pas bekend.
In de architectenbuurt is door het betaald parkeren in de Mensenrechtenbuurt nu een
parkeerprobleem ontstaan.
Vanuit de zaal komt de opmerking dat niet iedereen gelukkig met de huidige tijden voor betaald
parkeren (13.00 – 24.00 uur). Ook zou er wel wat meer controle moeten zijn.
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Rondvraag

Wijkagenten Martin Taal en Ruben van den Driest
De focus van de politie is gericht op de toekomst :
- nog meer samenwerking met de bewoners;
- actieve samenwerking met Michael Delney (Buurtpreventie);
- App-groepen meekijken, meldingen aan de politie leveren succes op.
- nieuwe app-‘s zijn in ontwikkeling, deze zijn begin 2018 nog makkelijker te downloaden.
Er zijn vergaderingen en overleg met beheerders App-groepen en preventiegroepen.
Door mee te denken hoe ergernissen te behandelen is er een daling van het criminaliteit-cijfer.
Politie waarschuwt voor babbeltrucs. Men krijgt wel een steeds beter beeld van de daders.
Bij een overval bij Albert Heijn Hildo Kroplaan werd door de overvaller en nepvuurwapen gebruikt.
Een klant van Albert Heijn bleek niet bang te zijn, gaf de overvaller een schop. De overvaller ging er
met het geld vandoor, politie kon hem snel aanhouden bij Nieuw Berkendael.
Teruggekregen vals geld wordt door de bank niet aangenomen. Politie adviseert in dit geval altijd
aangifte te doen.
Ramon Meesters bedankt de wijkagenten voor hun inbreng en vraagt de aanwezigen op de
wijkagenten te stemmen. Zij zijn genomineerd als wijkagent van het jaar.
Paticipatielessen
Er is een participatielessenreeks opgezet, die zijn aangeboden aan de basisscholen in Houtwijk, met
o.a. als doel ‘jongeren onderweg in participatie’. OBS Houtwijk had aangegeven interesse te hebben
in deze lessen. Thema’s van deze lessen waren :
- Wie werken er in je wijk en wat kan er beter?
- Wat vind je van de buurt?
- Wat wil je verbeteren in je buurt?
- Buurthuis van de Toekomst SV Houtwijk.
Vragen/Klachten/opmerkingen uit de zaal
- Klacht : hoge bomen, zoals aan de slootkant achterkant Dr. L.J. Rogierstraat, houden zonlicht
tegen. In de zomer is daardoor in de tuinen nog maar ca. 2 uur zonlicht. Bomen snoeien of
kappen?
Antw. : Onder hoge bomen verstaat men 24 meter hoog. Het compensatiebeleid is : 500 bomen
gekapt, 500 bomen terug.
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- Vraag : Waar komt uiteindelijk de aanvraag voor kapvergunning terecht en wie maakt de afweging
tot verlenen van de vergunning?
Antw. : Aanvraag komt bij de afdeling Vergunningen. Die bekijkt de situatie en geeft een advies.
Dit advies wordt gekoppeld aan de vergunning, juristen bekijken het advies en geven dan
wel of niet een akkoord.
Mogelijk is een aanpassing van het beleid noodzakelijk.
- Opm. : Op de Albert Schweitzerlaan zijn er 8 bomen gekapt, waarvan er maar 2 slecht waren.
Antw. : Vanwege onveilige situatie, ontstaan door verandering van ‘windvang’, zijn deze bomen
gekapt.
- Opm. : Een bewoner van de Hovybuurt spreekt zijn dank uit voor het onderhoud aan de Hovylaan.
Hij zou ook graag het Houtwijk blad ontvangen. Gebeurt nu niet.
Antw. : Hier zal naar worden gekeken. Versterking uit de Hovybuurt, o.a. in het Bestuur
is zeer welkom.
Klacht : Kan er iets aan worden gedaan aan de onveiligheid in de Pisuissestraat, veroorzaakt
door het vele vrachtverkeer?
Antw. : Het wijkberaad erkent het probleem, wordt genoteerd.
Visie Loosduinse Vaart
Zeven jaar geleden is de 1e versie van deze visie verschenen. De visie is geinitieerd door Pjer
Wijsman. Gaat over stedelijke bebouwing, waar is ruimte voor hoogbouw. Het was een goed plan,
maar men heeft er geen zeggenschap over.
Inmiddels is er wel wat met het plan gebeurd. Het plan kan een rol spelen bij de beoordeling door de
Gemeente bij hoogbouwplannen.
Pjer Wijsman is van mening dat geprobeerd moet worden de politiek te bewerken en dat er moet
worden geluisterd naar de Commissie Loosduinen. Hij verwijst naar de komende Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Lees de programma’s van de politieke partijen!
Hierna sluit Ramon Meesters de vergadering, onder dankzegging aan de aanwezigen. Hij nodigt
iedereen uit voor een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.
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