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Concept Verslag
van de openbare Algemene Ledenvergadering
van de Vereniging Wijkberaad Houtwijk
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Locatie : Zorgcentrum Houthaghe
Äanwezig :
Bestuur Wijkberaad Houtwijk :
Ramon Meesters
- voorzitter
Loes Gordijn
- secretaris
Yvonne Hartman
- penningmeester
Fred Appeldooren
- vertegenwoordiger Stadsdeelkantoor Loosduinen
Femke Beeloo
- kandidaat bestuurslid
Stephan Bergmans
- Welzijn en Beheer, en jongeren
Danny Boers
- Ruimtelijke Ordening en Verkeer
Gesina Versteeg
- sociale cohesie
Corry du Burck
- redactie Wijkblad Houtwijk en verslaglegging
Partners :
Martin Taal
Ruben van den Driest

- wijkagent
- wijkagent

Gasten :
Patrick de Brabander
Henk Slijp
Ed van de Wetering
Michael Delneij

- Teamleider Sociale Media Politie Loosduinen
- HSlijp Advies
- Toelichting Azivo-gebouw
- Move Urban Architecure - idem
- Coördinator Wijkteam Buurtpreventie

Aanwezigen

- personen volgens presentielijst : 65
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Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agendapunten 7 en 10 worden
gewisseld.
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De Algemene Ledenvergadering vindt twee keer per jaar plaats : in het voor- en in het najaar. In de
voorjaarsvergadering zijn er bestuursverkiezingen.
Het jaar 2016 was een bijzonder jaar. Het 35-jarig jubileum van het Wijkberaad Houtwijk werd
gevierd op zaterdag 25 november 2016 in het ‘Buurthuis van de Toekomst’ bij SV Houtwijk.
Tijdens deze bijeenkomst is de zilveren wichelroede uitgereikt aan de heren Aad Allaart (voorzitter
‘Laan van Vredestein’) en Paul Buijtelaar (voorzitter Straatvereniging ’t Kleine Hout), als dank voor
hun langdurige inspanning voor een leuke straat/buurt.
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Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 12 oktober 2016

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
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Vaststellen Jaarverslag 2016

Blz. 1 : 2016 stond in het teken van het 35-jarig jubileum van het Wijkberaad Houtwijk. Het
jubileumjaar werd op 26 november 2016 afgesloten met een succesvol feest het
Buurthuis van de Toekomst van de SV Houtwijk.
Blz. 2 : - Afgevaardigden van het Wijkberaad wonen de vergaderingen bij van de twee projectgroepen van de Commissie Loosduinen : ROV – Ruimtelijke Ordening en Verkeer, Welzijn en
Beheer. Het Wijkberaad is hier zeer bij betrokken, het vergemakkelijkt het contact met
de stadsbestuurders.
- De Midsummerparty had als thema ‘Vlaggetjesdag’. De rommelmarkt werd
slecht bezocht, mogelijk vanwege het slechte weer en Vlaggetjesdag.
Blz. 3 : - Vanwege de grote belangstelling voor de bootexcursie ‘Madestein en de oude
druivenkwekerij’ is het Wijkberaad voornemens elk jaar zo’n excursie
te organiseren.
- Het Wijkberaad houdt de vinger aan de pols inzake het parkeerbeleid.
- Er is een Jeugdraad ingesteld, waarbij kinderen tot 13 jaar hun visie op de wijk kenbaar
kunnen maken.
- Communicatie
Korte-termijn info : emailservice (gekoppeld aan website)
Facebook
: mix van gezelligheid, maar ook belangrijke onderwerpen
Twitter-acccount : beheerder is Andreas Dijk
Houtwijkblad
: de middellange termijn terugblik en vooruitblik.
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Financieel verslag 2016

Minder inkomsten door het mislopen van twee subsidies, o.m. door de niet goedgekeurde aanvraag voor het Wijkpreventieteam. Dit is te laat opgemerkt door het WBH, is
uiteindelijk betaald uit de reserve.
Het Wijkberaad hoopt het geheel aan subsidies te behouden. Basissubsidie blijft.
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Verslag huidige kascontrolecommissie en verkiezing nieuwe leden
kascontrolecommissie

De Algemene Ledenvergadering gaat akkoord met het verslag van de kascontrolecommissie en
verleent het Bestuur décharge.
Bob du Burck treedt af als lid van de commissie. De Algemene ledenvergadering stemt in
met de samenstelling van de nieuwe kascontrole-commissie, die zal bestaan uit Marjolein Minks
en Bas van Nugteren. Als reservelid stelt de heer John Kuipers zich beschikbaar.
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Bestuursverkiezingen

Alle bestuursleden hebben te kennen gegeven aan te willen blijven. De voorzitter deelt
mede dat het bestuur wordt uitgebreid met een nieuw lid : Femke Beeloo.
Zij is al uitermate actief als redactielid, en zal dat ook blijven. Als bestuurslid zal ze zich met name
richten op de contacten met jongeren, in de puberende leeftijdsklasse.
Femke Beeloo stelt zich voor. Zij is sinds augustus 2016 redactielid bij het Wijkberaad, was zeer
betrokken bij de organisatie van het 35-jarig jubileum en schrijft kinderboeken.
Zij hoopt voor het Wijkberaad veel te kunnen doen.
Hierna stelt de voorzitter alle leden van het Bestuur voor.
De Algemene Ledenvergadering stemt in met de samenstelling van het Bestuur.
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Patrick de Brabander - Gebruik Twitter, What’s App e.d. binnen het politiekorps
Loosduinen

Presentatie Buurt What’s App (d.m.v. filmpje)
- Meldingen worden uitgezet, waardoor de slagkracht van de politie wordt vergroot.
- Werking ‘Buurt What’s App’
* bericht komt binnen bij politie
* politie zet bericht uit naar beheerders
* beheerders What’s App zetten bericht uit naar groepen.
Buurtpreventie en beheerders zijn gesplitst.
Bovengenoemd filmpje staat op Facebook en op Twitter. Patrick de Brabander vraagt iedereen de
politie vooral te volgen op de sociale media.
De voorzitter bedankt Patrick de Brander voor zijn uitleg.
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Nieuws rond het Azivo-gebouw – Presentatie

Een jaar geleden heeft Wijkberaad Houtwijk het initiatief genomen om - met steun van
Stadsdeelkantoor Loosduinen en in samenwerking met de Van Herk Groep - een studie te laten
uitvoeren naar de mogelijkheden voor een nieuwe invulling van het al enige jaren leegstaande
voormalige Vredestein-gebouw, ook wel bekend als 'het Azivo-gebouw’, aan de Oude Haagweg. Het
resultaat van deze studie werd gepresenteerd door heren Slijp en Van de Wetering.
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Presentatie door Henk Slijp en Ed van de Wetering
1.Het gaat om een studie, dus het is geen concreet plan
2. Het resultaat werd positief ontvangen door zowel Wijkberaad Houtwijk als de eigenaar
van het pand, de Van Herk Groep.
3. Het is aan de eigenaar van het gebouw om verantwoordelijkheid te dragen voor de
daadwerkelijke invulling van het terrein met gebouw.
4. Wijkberaad Houtwijk hecht bijzonder veel waarde aan de uitvoering van de in de studie
voorgestelde thema's ’Duurzaamheid’, ’Connect&share’ en ’Vredestein als merk’. En ook
aan het feit dat het gebouw wordt ingevuld zowel met woningen die toegankelijk zijn
voor iedereen (dus ook mindervaliden) als met werkruimtes (ateliers) voor kleine
bedrijven, omdat dit ten goede komt aan de interactie tussen het gebouw en de buurt
als geheel
Het gebouw is eigendom van een vastgoed-bedrijf. De eigenaar besluit of het verkoop of huur
wordt. Eigenaar is voorstander van huur.
Nog niet bekend is hoeveel appartementen er komen en hoeveel parkeerplaatsen er beschikbaar
zullen zijn, tot nu toe wordt uitgegaan van 40 appartementen. De zaal is van mening dat er al veel
verkeersoverlast is.
Tot nu toe is alleen asbest in het sousterrain aangetroffen.
Het voorstel is ook het merk ‘Vredestein’ terug te brengen in Loosduinen :
- in coffeecorner bijv, beeldmateriaal van oude Vredestein fabriek;
- eerste steen ook in nieuwe versie;
- rubber trappen, decoraties, profielen van banden.
De zaal vindt het een goed voorstel en complimenteert het Wijkberaad. Het is een uitdaging voor de
wijk, wat een gunstig resultaat kan hebben.
De voorzitter zegt dat dit een plan is en dat we op de goede weg zijn. Na deze stap wil hij pleiten, dat
er in het kader van de stadsverdichting, lage bebouwing moet komen op het achterliggende
Connexxion-terrein.
Het Wijkberaad Houtwijk is opdrachtgever van het project om de zaak ‘op te stoken’, maar de
eigenaar beslist. Het Wijkberaad is verantwoordelijk voor het plan, de kosten voor deze studie zijn
betaald door stadsdeel Loosduinen.
De voorzitter bedankt de heren Slijp en Van de Wetering voor de presentatie. Het plan wordt
geplaatst op de website van het Wijkberaad Houtwijk.
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Voorstellen coördinator Wijkpreventie Michael Delneij

Het team werkt samen met de politie Loosduinen en is ook in gesprek met woningcorporaties i.v.m.
probleemgevallen in Houtwijk. Ook via de What’s App coördinatie met de politie. Het team loopt
binnen de grenzen van Houtwijk : Van Lippe Biesterfeldwe, tot aan Leyweg, Zichtenburglaan, Oude
Haagweg.
Delneij streeft naar samenwerking met de teams van Kraayenstein, Waldeck en Loosduinen.
Hij verzoekt belangstellenden zich aan te melden als lid (2 uur per week, in overleg). Er wordt
gelopen of gefietst in koppels tot ca. 23.00 uur.
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Geluk in Loosduinen

Gesina Versteeg geeft uitleg over dit onderwerp. Geluk is niet alleen in huis, maar ook daarbuiten,
bijv. een praatje maken, elkaar groeten op straat, vrijwilligerswerk.
Er zal een Amerikaanse ‘schoolbus’ door de wijk rijden. Wijkbewoners kunnen in de bus
plaatsnemen en hun mening, visie en wensen over de wijk kenbaar maken.
De rondrit met de schoolbus is onderdeel van het project ‘Welkom in de wijk, Samen doen maakt het
verschil’, dat tot stand is gekomen door de inzet van Wijkberaad Houtwijk. Iedereen moet zich
welkom voelen in Houtwijk. Doel van dit project is om onze wijkbewoners op een laagdrempelige
manier in contact te brengen met verenigingen in de buurt. Verdere informatie over dit project, zie
het Houtwijkblad en op onze website.
De voorzitter bedankt Gesina Versteeg voor haar toelichting.
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Rondvraag

Wijkagent Martin Taal meldt dat er geen heel grote zorgen zijn. Criminaliteitscijfers zijn gedaald.
Mede door de Buurt What’s App (extra ogen en oren) is het niveau van het aantal inbraken
gehalveerd. Ook het contact via sociale media draagt daar toe bij.
Nachtelijke inbraken komen steeds minder voor, inbraken vinden nu ook overdag plaats.
Bestuurslid Stephan Bergmans meldt dat ‘Compasssie’ valt onder GGZ. Compassie geeft voorlichting
aan kinderen die te maken hebben met verwarde mensen. Op deze voorlichting is positief op
gereageerd.
Bestuurslid Danny Boers doet, n.a.v. van de Algemene Ledenvergadering van 12 oktober 2016, een
oproep zich aan te melden voor het team ‘Vormgeving plan opknappen openbare ruimten’. Dit plan
zal dan worden voorgelegd aan de Gemeente.
De oproep is ook geplaatst in het Houtwijkblad.
Antwoord van Danny Boer op vragen uit de zaal
Ontsluiting ‘De Schoone Ley’
Danny Boers zit in de klankgroep over ontsluiting. Er is overleg gestart met Gemeente en de
Wijkberaden Leyenburg en Houtwijk. De Gemeente heeft inmiddels ontdekt dat er grote problemen
zullen ontstaan en heeft het plan teruggestuurd naar de tekentafel.
Rotonde
Op het huidige plan staat geen rotonde vermeld. De Albert Schweitzerlaan wordt aan de kant van de
Escamplaan afgesloten.
Oracs
Danny Boers zal helderheid proberen te verkrijgen waar en wanneer de oracs zulen worden geplaatst
in de Dr. J. Presserstraat, de Dr. L.J. Rogierstraat en de Dr. R.J. Fruinstraat. De inspraaktermijn is
inmiddels voorbij.
Bestrating Van Marrewijklaan/Van Spronsenstraat
Klachten over slecht bestrate stoepen, hondenpoep e.d. niet alleen aan de Gemeente doorgeven,
maar ook aan Danny Boer (via het Wijkberaad), liefst met foto van de vermelde locatie.
GFT-bakken
Oracs zijn alleen bestemd voor restafval. De GFT-bak blijft en wordt wekelijks geleegd.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng,
en nodigt hij de aanwezigen uit voor een hapje en een drankje.
/5

