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Van de redactie
‘Houtwijk wordt een
beetje rafelig en oud…’
’Tijdens het ‘KleinGesprek’ konden
Houtwijkers belangrijke thema’s
aan de orde stellen. Een aantal wijkgenoten maakte daarvan gebruik
tijdens het jaarlijkse werkbezoek
van Karsten Klein. Een van de conclusies was dat de wijk een beetje
rafelig en oud begint te worden door
gebrek aan onderhoud en vernieuwing van de openbare ruimte, het
groen, de wegen en de fietspaden.
Zie pagina’s 4/7.

Van de voorzitter
Introductie nieuwe rubrieken
In deze uitgave de eerste aanzet
voor een serie nieuwe rubrieken,
waarin aandacht voor verschillende
activiteiten in onze wijk. Zoals van
sv Houtwijk (realisatie ‘Clubhuis
van de toekomst’), van de wijkagenten en ons wijkpreventieteam,
van het wijkcentrum Bokkefort,
van de wijktuin Houtwijk en van de
Stichting Nijkamphoeve. Op- en/of
aanmerkingen kunnen naar: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl.

Nieuw bestuurslid
Wijkberaad Houtwijk
Het bestuur van het Wijkberaad
Houtwijk is uitgebreid met enkele
leden. Een daarvan is Sharda Somer,
geboren in Paramaribo, woont al
zeventien jaar in Houtwijk. Zij vindt
Houtwijk een mooie, groene en
rustige wijk en wil zich samen met
het wijkberaad gaan inzetten om de
wijk nog mooier en leefbaarder te
maken. Zie kenningsmakingsartikel
op pagina 15.

Info Wijkberaad Houtwijk
Ter beoordeling:
Bestemmingsplan Florence
Nightingale Park
Het concept van het ontwerp-bestemmingsplan Florence Nightingale Park
is ter beoordeling geplaatst op de
website RO-Online. Via onze website
werden alle Houtwijkers verzocht
om hun vragen en/of opmerkingen
puntsgewijs kenbaar te maken aan het
Wijkberaad Houtwijk voor een collectieve brief aan de Dienst Stedelijke
Ontwikkeling. Zie voor de laatste
stand www.wijkberaadhoutwijk.nl.

Tweeledige doelstelling
1.Het vastleggen van de bestaande
ruimtelijke structuur in een juridisch-planologisch kader van
de gebiedsdelen: het Florence
Nightingalepark, de kinderboerderij en de twee
volkstuincomplexen aan de
Dedemsvaartweg,
het transferium
aan Leyweg,
de kiosk en
het terrein met

nutsbedrijven op de hoek van de
Leyweg en de Zuidwoldestraat,
de bestaande woonbuurt aan de
Zuidwoldestraat en het tracé van
de tramlijn ten noorden van de
Zuidwoldestraat.
2.Het mogelijk maken van een aantal nieuwe ontwikkelingen in het
plangebied : de gedeeltelijke vernieuwing en uitbreiding van het
HagaZiekenhuis met ca. 24.000
m2; het realiseren van een aanvullend zorggerelateerd commercieel
programma van ca. 15.000 m2
BVO, parkeergarages en ruim 740
woningen.

Ruimtelijke structuur
De bestaande ruimtelijke structuur
van het plangebied is over het algemeen goed: de openbare ruimte, de
ruimtelijke samenhang en differentiatie, de relatie tussen openbaar en
privé-gebied, de bouwkundige staat
van woningen en voorzieningen en
de kwaliteit van de architectuur. In
het plangebied zijn voldoende voorzieningen: maatschappelijk (sport,
welzijn et cetera) en winkels.

Beste wijkbewoner,

D

e zomervakantie
is weer achter de
rug en het wijkberaad
is weer volop actief
om de wijk gezond te
houden op het gebied van infrastructuur en sociale cohesie.

O

p 24 augustus 2012 bracht
Wethouder Karsten Klein
zijn jaarlijkse bezoek aan onze
wijk, om de wijkbewoners in de
gelegenheid te stellen rechtstreeks
hun vragen aan hem te stellen
of om hun bezorgdheid te uiten
over bepaalde zaken die hier in
de omgeving plaatsvinden. De
opkomst was hoger dan verwacht
en de vragen waren urgenter dan
vooraf ingeschat, waardoor ik als
voorzitter wellicht wat te veel tijd
heb afgesnoept van andere sprekers, waarvoor alsnog excuses.
Volgend jaar zullen de gasten
als eerst aan het woord mogen
komen.

O

p 17 oktober 2012 vindt
onze Algemene (Najaars)
Ledenvergadering plaats om 20.00
uur bij zorgcentrum Houthaghe. U
bent van harte welkom. Wij brengen u dan graag op de hoogte van
de ontwikkelingen in onze wijk in
het afgelopen half jaar. Het thema
waarop we in de loop van de
avond de nadruk zullen leggen is
het straatvertegenwoordigersproject, dat nog steeds onze hoogste
prioriteit heeft.

W

ilt u zich praktisch inzetten
voor uw straat, meldt u zich
dan nu aan. We gaan binnenkort
onze eerste teambijeenkomst houden en dan is het natuurlijk nog
heel goed mogelijk om uw plannen in te passen in het totale project. Deze opstartfase beschouw
ik zelf als een periode waarop we
later met trots zullen terugkijken,
als zijnde de geboorte van iets
moois dat gedragen wordt door
onze eigen bewoners, samen.
Met vriendelijke groet, Ramon Meesters
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Achtergrondartikel
Verbeterpunten Houtwijk in beeld gebracht

‘Houtwijk wordt een beetje rafelig
Tijdens het ‘KleinGesprek’ op vrijdag 24 augustus 2012 hadden
Houtwijkers in het clubhuis van sv Houtwijk de mogelijkheid om bij
wethouder Karsten Klein rechtstreeks belangrijke thema’s aan de orde
te stellen. Een aantal wijkgenoten maakte daarvan gebruik tijdens het
jaarlijkse werkbezoek van de bewindsman. Een van de conclusies was
dat de wijk een beetje rafelig en oud begint te worden door gebrek
aan onderhoud en vernieuwing van de openbare ruimte, het groen, de
wegen en de fietspaden. In dit artikel een samenvatting.

Algemene Wijkberaadzaken

die op de een of andere manier
overlast veroorzaken. Zo is op tal
van plaatsen de groenvoorziening
totaal uit de hand gelopen (bijvoorbeeld door metershoog voortwoekerend onkruid en door bomen
die volledig uit hun krachten zijn
gegroeid met als gevolg onder meer
regelmatig vallende takken die neerkomen op auto’s maar soms ook op

Ramon Meesters, voorzitter
Wijkberaad Houtwijk, verwelkomde
de wethouder en seinde hem en de
aanwezigen beknopt in over de activiteiten binnen het wijkberaad en
over de lopende zaken in de wijk.
Algemene wijkberaadzaken die de
revue passeerden waren onder meer
de benoeming van een nieuwe penningmeester en twee extra bestuursleden, de verbeterde communicatie
via het wijkblad, de website, de
digitale nieuwsbrief en onze eigen
Facebookpagina voor interactie tussen wijkbewoners, de stand van
zaken ten aanzien van ons nu enigszins stagnerend straatvertegenwoordigersproject, alsmede de succesvolle
Midsummerbarbecue in juni (volgend jaar weer: 22 juni 2013).

Specifieke Houtwijkzaken
Specifieke Houtwijkzaken waren
onder meer de ontsluiting van het
voormalig woonwagenkamp aan de
Escamplaan (bewoners zijn tegen het
gemeentebesluit in beroep gegaan
bij de Hoge Raad), de bebouwing
aan de Oude Haagweg 42-46 (valt
door de hoogte en het volume niet
binnen de Visie Loosduinse Vaart),
het behoud van de kinderboerderij
de Nijkamphoeve (speciale stichting kwam met een reddingsplan),
het sluipverkeer op de Architect
Berlagelaan (met veel overlast door
hoge snelheden) en de parkeerproblematiek in de wijk door de bouwactiviteiten van het Hagaziekenhuis
en hun parkeerbeleid.

Overlast
Tijdens de vragenronde kwamen er
tal van actuele zaken aan de orde

Foto’s: Cees Willemse
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voorbijgangers. Ook zijn er tal van
‘pijnpunten’ door, bijvoorbeeld, her
en der losliggende stoeptegels en
bestrating die door wortelgroei naar
boven wordt gedrukt, door straatmeubilair (zoals vuilnisbakken,
bewegwijzeringsbordjes) waaraan
vandalen zich regelmatig vergrijpen
en de misdragingen van een kleine
groep jongeren die de nodige ergenis veroorzaken. Er werd een lijst
Enkele sfeeropnamen van het ‘KleinGesprek’ in het clubhuis van sv
Houtwijk. Een aantal wijkgenoten
ging stevig in dialoog met wethouder
Karsten Klein over tal van prangende
wijkzaken.

en oud…’
van verbeterpunten opgesteld die
de Gemeente Den Haag zo spoedig mogelijk ter hand zal nemen,
beloofde Karsten Klein.

Opfrissing van Houtwijk:
stap voor stap
Tijdens de bijeenkomst werd door
verschillende deelnemers benadrukt
dat Houtwijk een mooie, groene
woonwijk is, waarin het prettig is om
in te wonen. Gezien de reacties werd
echter ook duidelijk dat de wijk een
beetje rafelig en oud begint te worden door gebrek aan onderhoud en
vernieuwing van de openbare ruimte,
het groen, de wegen en de fietspaden.
Vooral een nieuwere inrichting zou
helpen de wijk weer up-to-date te

maken voor de toekomst, net zoals
hij was toen de eerste bewoners in
1980 de wijk binnentrokken. In dit
verband werd het voorstel gedaan
om de opfrissing van Houtwijk stap
voor stap ter hand te nemen, om te
beginnen met enkele proefprojecten,
waarin straatbewoners en de gemeente Den Haag gezamenlijk de problematiek en (mogelijke) oplossingen in
beeld gaan brengen. De ervaringen
die daarin worden opgedaan kunnen
dan worden gebruikt voor de aanpak
van de gehele wijk. Wethouder Klein
reageerde positief op dit voorstel.
In de volgende uitgaven van het
Houtwijkblad en op onze website zullen wij hieraan regelmatig aandacht
blijven besteden.

Opfrissing van Houtwijk
Zoals te lezen is in dit artikel werd
het voorstel gedaan om de opfrissing van Houtwijk stap voor stap
ter hand te nemen, om te beginnen
met enkele proefprojecten, waarin
straatbewoners en de gemeente Den
Haag gezamenlijk de problematiek en (mogelijke) oplossingen in
beeld gaan brengen. De ervaringen
die daarin worden opgedaan kunnen dan worden gebruikt voor
de aanpak van de gehele wijk.
Iedereen die zich geroepen voelt
om hieraan zijn/haar bijdrage te
leveren, kan dat kenbaar maken aan
het Wijkberaad Houtwijk (e-mail:
info@wijkberaadhoutwijk.nl
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‘Verbeterpunten Houtwijk in beeld’
Groenvoorziening
Op tal van plaatsen is de groenvoorziening totaal uit de hand
gelopen, bijvoorbeeld door
metershoog voortwoekerend
onkruid en door bomen die
volledig uit hun krachten zijn
gegroeid. Op de hoek van de
Gerrit van der Veenlaan en de
van der Goeslaan (bij nummer
278) kan het toegangspad naar de
flat nog nauwelijks worden belo-

Foto’s: Cees Willemse
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pen. Ook wordt het verwilderde
plantsoen regelmatig als openbaar
toilet gebruikt. Dit is eveneens
het geval op het oude terrein van
de Kas-In aan de Escamplaan
tegenover de huizen die nog bij
Houtwijk horen. De bijzondere
vorm van de bomen aan de H.E.
van Gelderlaan zorgt voor gevaarlijke situaties omdat overstekende
voetgangers vaak te laat zichtbaar
zijn. Bomen die ongeremd door-

groeien zijn onder meer te vinden
op de H.E. van Gelderlaan, de
Theodorus Morreslaan, de G.J.
van Marrewijklaan (bij de sloot)
en in het Thoenplantsoen. Ook
in de achterdoorgang tussen de
J.C.van der Lansstraat en de
Q.A.Nederpelstraat staan tot de
hemelreikende bomen die daar
volgens deskundigen (ook van de
gemeente) nooit geplaatst hadden
moeten worden.

Bestrating
Ook zijn er tal van ‘pijnpunten’ door, bijvoorbeeld, her
en der losliggende stoeptegels en bestrating die door
wortelgroei naar boven wordt
gedrukt. Voorbeelden daarvan
zijn onder meer te vinden op de
paden in het Bokkefort, op het
Vinkenlaantje, op het achterpad
tussen de J.C.van der Lansstraat
en de dr.L.K. Rogierstraat, maar
ook op veel andere plekken in
de wijk. Hierdoor ontstaan vaak
problemen voor mensen die met

een rollator lopen of zich met een
rolstoel moeten voortbewegen.
Maar ook voetgangers en fietsers
ondervinden daar veel last van.

Vandalisme
Vandalisme doet zich op allerlei
manieren voor. Zo worden de
afvalcontainers op de parkeerplaats
van Albert Hein (achter de Hildo
Kroplaan) bij tijd en wijle in de
fik gestoken en storten veel nietbewoners daar ook hun vuil. De
bewoners vragen nu dringend om
een ondergrondse opslagplaats.

Vandalen vergrijpen zich ook
regelmatig aan straatmeubilair:
vuilnisbakken worden regelmatig
‘gedemonteerd’, bewegwijzeringsbordjes (onder meer voor de
hondenwandelroute) zijn spoorloos
verdwenen, ontsierende graffiti
wordt nog steeds aangebracht op
allerlei objecten.
Ook de misdragingen van kleine
groepen jongeren zorgen her en
der voor de nodige ergenis, onder
meer door voetballen op de verkeerde plaatsen en door grof taalgebruik.

7

Sport in Houtwijk
Voetbalclub sv Houtwijk

Nieuwe weg

Actualiteiten

‘Samen Doelgericht Sterker’ is de
slogan die kort en krachtig uitstraalt
waar sv Houtwijk voor staat. De
bestuursvisie die hierbij hoort, geeft
helder aan wat nieuwe leden kunnen
verwachten als zij hier komen sporten, maar geeft ook aan wat er van
de leden wordt verwacht. In het kort
komt het hier op neer: iemand die
zich aanmeldt bij sv Houtwijk doet
dit omdat hij/zij zich wil ontwikkelen als voetbal(st)er, een prestatie
wil neerzetten en er alles aan wil
doen om dit in een leuke sfeer te
realiseren. Uitgangspunt om dit te
kunnen realiseren is dat sv Houtwijk
zich daarbij zal moeten opstellen als
een professionele organisatie, zodat
resultaat en plezier realiseerbaar
zijn. Op dit moment wordt hieraan
met man en macht binnen de vereniging hard gewerkt. Daarbij is de
inzet en hulp van veel vrijwilligers
een noodzaak.

Seizoen weer van start
Na een lange oefenperiode is de
competitie weer van start gegaan.
Oefenhoogtepunt was natuurlijk
ook dit jaar weer het IM Martin
Lunenburg Jr-toernooi met acht
verenigingen uit de Haagse regio.

8

Onze vereniging is dit jaar de competitie ingegaan met tien jeugdteams: vier (zaterdag)seniorenelftallen, twee zondagelftallen en twee
zaalvoetbalteams. Er is dus nog
volop ruimte voor groei. Ons vlaggeschip verdedigt de Houtwijkeer
opnieuw in de 3e klasse. Een leuke
competitie met een aantal altijd
drukbezochte derby’s, zoals de
wedstrijden tegen Die Haghe, RAS,
Duindorp en Quick Steps die altijd
voor spektakel zorgen.

Loosduinen Cup
De jeugdcommissie van sv
Houtwijk heeft het initiatief genomen voor de organisatie van de
Loosduinen Cup voor E- en Fteams. De deelnemende verenigingen zijn RAS, DUNO, ODB, GDA,
Loosduinen en natuurlijk
sv Houtwijk. De Effies van de verenigingen (F1 en F2) werken hun
toernooi af op woensdag 10 oktober
2012 en de E-teams (E1 en E2) spelen op woensdag 31 oktober 2012.
De wedstrijden beginnen om 16.30
uur en zullen om 19.35 uur afgelopen zijn. Locatie: sv Houtwijk aan
de L van Vuurdestraat.

Wijkpreventieteam

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Een veilig huis in een veilige wijk, een veilig gevoel. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet. Woninginbraak en overlast
komen nog steeds veel voor. Het feit dat een onbekende in uw woning
is geweest en uw spullen heeft doorzocht, geeft een onveilig gevoel.
Wacht niet tot het te laat is en er bij
u wordt ingebroken, maar ga zelf
aan de slag om veilig te wonen.
De PKVW-bedrijven (PKVW
staat voor Politiekeurmerk Veilig
Wonen) die door het hele land
zijn gevestigd, helpen u hier graag
bij. Zij kunnen u meer informatie

geven over de manier waarop u alle
‘inbraakgevoelige’ plekken van uw
woning kunt beveiligen.

Vijftig procent minder kans
Gemiddeld laten de onderzoeken
landelijk zien dat er 50 procent minder kans is op een geslaagde inbraak

omdat de inbreker moeilijker een
PKVW-woning kan binnenkomen.
Er zijn ook voorbeelden waarbij
er tot 90 procent minder kans op
een geslaagde inbraak gemeten is.
Een belangrijk onderdeel hierbij
is het gedrag van de bewoners.
Insluipingen gebeuren natuurlijk ook
in een PKVW-woning, goed hangen sluitwerk helpt hier niet tegen.

Gelegenheid
Het keurmerk richt zich op de gelegenheidsinbreker. Dat is bijvoorbeeld een junk die met een schroevendraaier op zak langs woningen
loopt en kijkt waar een slot eenvoudig opengebroken kan worden. Of
dieven die via een open raam snel
een laptop of een tas met geld uit de
woonkamer weghalen.

Wat kunt u zelf doen?
Uiteraard kunt u ook eenvoudig
zelf veel doen om een inbraak te
voorkomen. Hier zijn lang niet altijd
kosten aan verbonden. Veilig wonen
is vooral een kwestie van bewust
wonen. Kijk voor meer informatie
op internet: http://www.politiekeurmerk.nl/consument

Houtwijk: straten, lanen en pleinen
Lanen onder de loep

‘Ik woon in de Architect Berlagelaan’
Hendrik Petrus Berlage was ooit een van de invloedrijkste
Nederlandse architecten en stedenbouwkundigen. Hij werd op 21
februari 1856 in Amsterdam geboren als zoon van Nicolaas Willem
Berlage, de directeur van het Amsterdamse bevolkingsregister, en
Anna Catharina Bosscha. Hij volgde in Arnhem de hbs omdat zijn
familie daar inmiddels naartoe verhuisd was. Na zijn keuze voor de
architectuur studeerde hij in Zürich in Zwitserland.

I

n de jaren 1880 en1881 reisde
Berlage door Europa, daarbij
gebouwen bestuderend en schetsend, waarna hij terugkeerde naar
Amsterdam. Hij associeerde zich in
1884 met Th. Sanders. Samen ontwierpen ze verschillende gebouwen
in de neorenaissancestijl. In 1889
ging hij zelfstandig werken, waarbij
zijn stijl geleidelijk overging naar
een mengvorm van rationalisme en
jugendstil.

E

r staan talloze werken op zijn
naam, zoals de twee gebouwen van de Nederlanden van 1845
(Kerkplein en Groenhovenstraat),
een woonhuis voor Carel Henny

(directeur van het verzekeringsbedrijf) en de Christian
Science Church aan de Groot
Hertoginnelaan. Ik ontkom er niet
aan om hier ook nog de wereldberoemde Beurs in Amsterdam te
noemen en het huis van de familie
Kröller-Muller in het Nationaal Park
de Hoge Veluwe. Zijn veelzijdigheid kwam ook tot uiting op andere
vlakken zoals het inrichten van de
door hem gebouwde objecten, het
ontwerpen van meubilair en het vervaardigen van litho’s en etsen.

I

In Berlage’s latere werk was de
invloed van de Amerikaan merkbaar. Bijzonder is dat hij heel sterk
onder de invloed van het socialisme
stond en daarbij overhelde naar
een bewondering voor het communisme. Het resulteerde onder andere
in een lidmaatschap van de Bond
van Revolutionair-Socialistische
Intellectuelen. Maar later nam hij ook
zitting in het Centraal Anti-Oorlogs
Comité dat een Wereldstrijdcongres
tegen de oorlog organiseerde.

B

erlage trouwde op 28 juli 1887
met Maria Bienfait. Uit dit
huwelijk kwamen drie dochters en
een zoon voort. Berlage stierf op
12 augustus 1934 in Den Haag en
Maria overleefde hem maar drie
jaar. Het Haagse Gemeentemuseum
was zijn laatste opdracht die hij echter niet voltooid heeft gezien.

n 1914 bezocht hij Amerika en
raakte hij onder de indruk van
het werk van Frank Lloyd Wright.

Dries Weber

Seniorencomplex Muttersborgh

Krasse bewoners voor camera’s Omroep Max
Met het geheugen van de bewoners van Muttersborgh aan de Architect
Mutterskade is het héél goed gesteld. In augustus stonden veertien
bewoners voor de camera’s van Omroep Max in Hilversum, om het
spel ‘Max Geheugentrainer’ te spelen.
In de lokale media werd hieraan
toentertijd al aandacht besteed.
Het programma is dagelijks op
Nederland 1 te zien. Slagen de deelnemers er in om de vooraf getoonde
acht boodschappen te raden, dan
krijgen zij een prachtige prijs uit
handen van omroepdirecteur Jan
Slagter. Slagen zij daar niet in, dan
gaan zij met een pakket dvd’s en
cd’s naar huis.

Geweldige ervaring
Eerder al werd bij eenentwintig
bewoners een screeningtest afgenomen, waarna achttien personen
werden uitgenodigd om dit spel voor
de camera’s te spelen. Twaalf kandi-

daten, waaronder de oudste deelneemster mevrouw Cor van Zilfhout (90),
gingen naar huis met een tablet-pc en
twee met een pakket dvd’s en cd’s.

“Het was een geweldige ervaring
voor de bewoners. Die twee dagen
staan in hun geheugen gegrift en er
zal nog heel lang over worden nagepraat”, aldus Joke Breedijk, voorzitter bewonerscommissie. Namens het
Wijkberaad Houtwijk complimenteren wij deze krasse wijkgenoten met
het fraaie resultaat.
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September 2012
Koffiehuis Bram (8)

‘Schimmenspel in Houtwijk’
Het was mistig rondom het koffiehuis van Bram. Hij kon net de
overkant van de straat zien. Het was een kleine wereld en een beetje
luguber. Auto’s die het koffiehuis op korte afstand passeerden, leken
vage, stinkende monsters. Een scooterrijder sukkelde over het fietspad
en toeterde toen hij vlakbij was. Hij riep wat en verdween weer in de
mist. Klanten waren schimmen totdat ze op het terras stonden.

D

e vaste jongens lieten zich
echter niet weerhouden en stuk
voor stuk doken ze uit die andere
wereld op. Sommigen schudden
zich als natte honden en scholden
op het weer. De warme koffie trok
meer aanhangers dan normaal en
ondanks het vroege uur dampte de
erwtensoep op bijna alle tafels.
Plots hoorden ze buiten een auto
piepend remmen. Binnen was er
ineens een beklemmende stilte. Ze
wachtten op een vervolg dat even
later scheurend uit de mist kwam.
De deur ging open en een vreemde
man kwam vloekend binnen. Het
duurde even voor hij goed uit zijn
woorden kon komen:
“Hij zit tegen een boom. De idioot.
Ik stak bij de zebra over en hij zag
me te laat. Ik kon net wegspringen
maar hij ging verkeerd. Kunnen jullie 112 bellen ? “
Bram zat met z’n mobiel in zijn
handen en bevend frummelde hij
het alarmnummer bij elkaar. Toen
hij de centrale aan de lijn kreeg,
begon-ie te hakkelen. Lange Jan zag
het en greep het mobiel. Kort en

bondig werkte die de boodschap af
en gaf het apparaat terug aan Bram,
die wat verbaasd keek toen het ding
weer in zijn handen gedrukt werd.
Al snel vertrok er een kleine processie vanuit het koffiehuis naar het
kruispunt. Ze kwamen echter geleidelijk terug toen sirenes de komst
van politie of ambulance aankondigden. Het was nu de vreemde man
die naar buiten ging: “Ik zal ze even
wat gaan vertellen over die idioot.”
Bram was nieuwsgierig en vroeg
aan Lange Jan:”Leeft-ie nog ?”
“Zo te zien valt het mee. Hij zat wat
te kreunen en greep naar zijn hoofd
maar voor de rest leek hij mij nog
aardig heel.”
Inmiddels begon de mist wat weg
te trekken en kwam er meer zicht
op het kruispunt met de zebra en
de knipperende verkeerslichten. Er
stonden twee politiewagens en een
ambulance.
De vreemde man stond druk te
gebaren en een van de ambulancebroeders was in gesprek met een
man wiens hoofd gewikkeld was in
een soort tulband. De neus van een

auto koesterde een klein boompje
dat van de confrontatie meer geleden had dan het voertuig.
De stemmen in het koffiehuis klonken weer op en Bram vond het goed
zo.
Plots klonk de stem van Lange Jan:
“Daar komen ze.”
Een paar jongens stonden voor het
raam: “Verrek dat is die vreemde
vent die hier binnen was en een vent
met een tulband op zijn hoofd. Ze
komen hierheen.”
Even later ging de deur open en de
twee mannen stapten binnen. De
vreemde stak zijn hand op: “Geef
ons twee koffie. Dit is de kerel die
bij het kruispunt tegen een boom is
gereden.”
Bram bracht de koffie naar het tafeltje waar ze plaats hadden gevonden.
De vreemde legde zijn hand geruststellend op de schouder van de man
die hij had meegebracht:
“Hij kon er eigenlijk niks aan doen.
Het is dat pokkeweer. Z’n wagen
wordt weggesleept en hij wil hier
even wachten tot ze komen. Dat is
toch wel goed, hè ?” Bram knikte.
De jongens bekeken de twee alsof
ze zojuist van Mars geland waren en
een licht gemompel zweefde door
de zaak. Het duurde even en de
onverwachte gasten namen nog een
tweede bakkie.
Met veel lawaai kwam een takelwagen langs en zowel de man als de
vreemde snelden naar buiten. Weer
stonden een stel klanten voor het
raam en keken hoe het
wagentje getakeld en
opgeladen werd. Het
ging snel en binnen een
kwartier was alles weg
…. ook de vreemde en
de man met de tulband.
Iedereen ging weer zitten maar Bram mompelde:
“Ze hebben de koffie
niet betaald.”
Niemand luisterde.
Dries Weber

11

Postbus 52009
2505 CA Den Haag
tel: 070-4400913
info@wijkberaadhoutwijk.nl
www.wijkberaadhoutwijk.nl
Bezoekadres:
Toon Dupuisstraat 10, kamer 117
2552 SB Den Haag
Zorgcentrum Houthaghe

UITNODIGING
VOOR DE OPENBARE ALGEMENE LEDENVERGADERING
van de Vereniging WIJKBERAAD HOUTWIJK
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Op woensdag 17 oktober 2012 zijn alle bewoners van Houtwijk en andere belangstellenden
van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering van Vereniging Wijkberaad Houtwijk

Locatie:
Zorgcentrum Houthaghe (Grote zaal)
Toon Dupuisstraat 10
Den Haag
Aanvang 20.00 uur
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening.
Bestuurszaken.
Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18 april 2012.
Wat speelt er in de wijk.
Nieuws uit het stadsdeel.
Vragen(v)uurtje.
Activiteitenplan Houtwijk (inventarisatie bewonerswensen).
Sluiting.

De vergadering wordt afgesloten met een gezellig drankje.
De vergaderstukken zijn één uur voor de vergadering verkrijgbaar in de vergaderzaal of op
aanvraag Toon Dupuisstraat 10 kamer 117 zorgcentrum Houthaghe. Tel. 4400913.
Openingstijden dinsdag & donderdag van 12.30 tot 14.30 uur.
Laatste moment aanvullingen op deze agenda kunt u vinden op www.wijkberaadhoutwijk.nl

Buurtcentrum Bokkefort

i-Shop Houtwijk weer geopend
Gedurende de zomer was i-Shop Houtwijk (aan de voorzijde van
buurtcentrum Bokkefort) wegens verbouwing een aantal weken gesloten. Op dinsdag 28 augustus gingen de deuren weer open.

D

e i-Shop is de Weetwinkel in
de wijk. Iedereen kan bij ons
terecht voor gratis informatie en
advies op het gebied van wonen,
welzijn, zorg, werk, inkomen en
ontspanning. Ook kunnen vragen
of problemen worden aangedragen
en wij zoeken dan uit hoe en waar
de betrokkenen het beste geholpen
kunnen worden.

hulp, aanpassingen in huis of een
Taxibuspas. Veel mensen komen
ook voor informatie over activiteiten in de wijk, kwijtschelding,
schuldhulpverlening, burenhulp of
vrijwilligerswerk. Bij de i-Shop zijn
voldoende folders te vinden en er is
een computer beschikbaar waarop
men zelf naar informatie kan zoeken.

Allerlei hulp

Openingstijden

Wij kunnen ook helpen met het
aanvragen van voorzieningen, zoals
de Ooievaarspas, huur- en zorgtoeslag, een uitkering, huishoudelijke

We zijn geopend van maandag
tot en met donderdag van 09-17
uur. U bent van harte welkom in
onze i-Shop aan de Dr. H.E. van

Gelderlaan 260 in Den Haag. U
kunt ons ook bellen of mailen: 070
397 7248 of i-shop-houtwijk@voorwelzijn.nl
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Wijktuin Houtwijk

Op naar bredere samenwerking in de wijk
De wijktuin Houtwijk (Burgemeester Hovylaan) heeft opnieuw een
(geld)prijs ontvangen. In 2008 werd een bedrag ontvangen voor de
(her)inrichting van de wijktuin om deze helemaal rolstolvriendelijk te
maken. Nu is een bedrag van duizend euro toegezegd als tegemoetkoming in de samenwerkingskosten met Zorgcentrum Nieuw Berkendael.

F

onds 1818 vroeg de vereniging
om een project te bedenken met
als thema ‘SAMEN’ voor een bredere samenwerking in de wijk. Er
werd contact gezocht met Nieuw
Berkendael en sinds mei is een aantal
cliënten - met een teamleidster dagactiviteiten - elke dinsdagmiddag samen
met wijktuinleden vol enthousiast
bezig met het onderhoud van de tuin.

Bevordering samenwerking
In het juryrapport van de Lenteprijs/
Lammetje staat dat het geld dient te
worden gebruikt om de samenwerking tussen vrijwilligers en bewoners
van Nieuw Berkendael te bevorderen
door het bijhouden van bloemperken
in de Wijktuin Houtwijk. “De vereniging zorgt hiermee voor een mooiere
wijk en voor contact tussen verschillende groepen. Hieraan is - vinden wij
- al heel goed voldaan en wij hopen
dat dit ‘samenwerkingsverband ‘ nog

lange tijd stand zal houden. Alle
buurtbewoners zijn van harte welkom
om - op elk tijdstip van de dag - een
bezoek te brengen aan de tuin,” aldus
woordvoerster Riet van der Laan.
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Fysiotherapie
Osteopathie
Orthopedische manuele therapie
Medische trainingstherapie
Dry needling
Sport fysiotherapie
Orthomoleculaire voedingsadvies
Sportverzorging
Gezondheidsproducten

BEKIJK OOK ONZE WEBSHOP!
M&O | Mimosastraat 4 | 2555 DR Den Haag
T 070 368 89 57 | E info@mulderenvanoostveen.nl

www.mulderenvanoostveen.nl

Even voorstellen
Nieuw bestuurslid Wijkberaad Houtwijk

Kennismaking met Sharda Somer

aan te kaarten en uiteraard ook met
oplossingen te komen. En tegenwoordig kan het lekker gemakkelijk
via de digitale weg!”

Het bestuur van het Wijkberaad Houtwijk is uitgebreid met enkele
leden. Een daarvan is Sharda Somer, die wij in dit artikel graag even
aan onze lezers willen voorstellen.

Uitdagingen

S

harda, geboren in Paramaribo,
woont al zeventien jaar in
Houtwijk. Zij heeft een universitaire opleiding en is onder meer
beleidsambtenaar bij de gemeente
Den Haag geweest. Op dit moment
werkt zij bij de stichting IntEnt en
begeleidt adspirant-ondernemers
die in het buitenland willen starten.
Sinds kort heeft zij ook een eigen
praktijk voor consulten, massages
en workshops met een Ayurveda
(kennis van het leven). Op haar
website www.chaksu.nl is daarover
meer te lezen. Tussen de bedrijven
door probeert zij ook nog eens tijd
te vinden voor haar twee kinderen
en haar hobbies: lezen, sporten
(aerobic, joggen, yoga), ayurveda,
koken, reizen, films, muziek, dansen
en schrijven!

Problemen

Foto: Cees Willemse

‘Ik vind Houtwijk een mooie,
groene en rustige wijk en wil mij
samen met het wijkberaad gaan
inzetten om de wijk nog mooier en

leefbaarder te maken!”, zegt Sharda
strijdvaardig. “Ik zie heel veel problemen, zoals de recente berichten
over straatberovingen in onze wijk,
waarvan ik altijd gedacht heb dat
zoiets zich hier nooit zou kunnen voordoen. Ook zijn er tal van
zaken die voor overlast zorgen. Zo
heeft onze wijk, net als vele andere
wijken, last van hondenpoep. Nota
bene voor mijn eigen voordeur heb
ik er mee te maken gehad. De hond
kon er zelf niets aan doen, maar de
baas van de hond wel!”

Oplossingen
“Ik zie het als een uitdaging om
samen met mijn collega’s in het
wijkberaad en de bewoners van
Houtwijk aan oplossingen te gaan
werken!”, benadrukt Sharda.
“Uiteraard kan het wijkberaad niet
alles oplossen en dat is het streven
ook niet. Maar, daar waar mogelijk
en in ons bereik, dan natuurlijk wel.
Tegelijk is het ook aan de buurtbewoners om kwesties te signaleren,

Een van de uitdagingen die Sharda
is aangegaan is om elk jaar rond de
langste dag (21 juni) een gezellige
midsummerparty te organiseren,
die dan in Houtwijk hopelijk een
traditie gaat worden. In dit verband
doet zij ook een oproep aan alle
wijkgenoten om mee te helpen bij
het invullen van dit jaarlijkse evenement. “Ik hoop hiermee te bereiken
dat Houtwijkers meer betrokken
raken bij hun wijk, dat buren gezellig met elkaar omgaan en dat wij
met z’n allen trots op Houtwijk
zijn!”, zegt Sharda die van plan
is om in ieder geval vier jaar als
bestuurslid door te gaan. “Daarna
vind ik dat het tijd wordt voor
nieuw bloed, verjonging. Want, ook
de Houtwijkjongeren zou ik graag
meer betrokken willen zien bij het
wijkgebeuren!”
Ons nieuwe bestuurslid Sharda Somer
wil samen met haar medebestuursleden
bereiken dat iedereen meer betrokken
raakt bij Houtwijk, dat buren gezellig
met elkaar omgaan en dat alle Houtwijkers trots op hun wijk kunnen zijn.
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De Nijkamphoeve

Feestelijke heropening Nijkamphoeve
Met ingang van 13 juli 2012 is de Stichting Vrienden van De
Nijkamphoeve de nieuwe beheerder van BuurtBoerderij De
Nijkamphoeve. De gemeente had de subsidiekraan dichtgedraaid,
maar doordat buurtbewoners de krachten bundelden kon de dreigende
sluiting ongedaan worden gemaakt.

O

p zaterdag 15 september 2012
kon in samenwerking met scoutinggroep Pépé een open dag wor-

den gehouden waarmee de heropening van de boerderij werd gevierd.
Onder grote belangstelling werd de

officiële openingshandeling verricht door wethouder Karsten Klein.
De stichting hoopt dat de boerderij
een vertrouwde plek wordt voor de
buurtbewoners, voor de personeelsleden van het Haga Ziekenhuis en
voor de bedrijven uit de buurt. Voor
iedereen is het mogelijk om onder
het genot van een kopje koffie of
een drankje te genieten van de rustige en groene omgeving.

Voortgang
Foto; Jacques Zorgman AD/Den Haag.

Bestuurslid Jan Rompa zal voortaan in een speciale rubriek in het
Houtwijkblad over de voortgang
verslag doen. Daarnaast is het laatste
nieuws over De Nijkamphoeve steeds
te vinden op hun vernieuwde website:
www.nijkamphoeve.nl. Op de foto
enkele leden van het nieuwe bestuur
van buurtboerderij De Nijkamphoeve:
(vanaf links) Jolanda Smit, Jan
Rompa en Marion Vols.

Korte berichten
Winteropvang
De winteropvang voor Haagse daklozen wordt in de periode 2012-2017
gerealiseerd in het pand van Schroeder
van der Kolk aan de Zilverstraat 40
in Kerketuinen. De afgelopen twee
winters werden tijdelijke noodopvangvoorzieningen gerealiseerd. Echter, de
gemeente wil nu de winteropvang meer
structureel gaan organiseren.

Straatvertegenwoordigers
Wijkberaad Houtwijk heeft tot nu toe
twee actieve straatvertegenwoordigers.
Maar, voor een aantal andere straten
zijn wij op zoek naar mensen die zich
willen inzetten om de wijk nog leuker,
veiliger en leefbaarder te maken. Deze
vertegenwoordigers zijn de ‘ogen en
oren’ van de straat. Doe mee, het is
leuk en nuttig! Meer informatie:
info@wijkberaadhoutwijk.nl

Huiswerkbegeleiding
Unieke samenwerking tussen
ViaHuiswerk en zorgcentrum Florence
Houthaghe. Huiswerkbegeleiding binnen een gezellige en huiselijke omge-

ving waarin de leerling centraal staat en
niet alleen zijn of haar huiswerk. Lees
meer over de bijzondere combinatie van
jong en oud op www.viahuiswerk.nl

Koffie-inloop Bokkefort
Iedere woensdagochtend tussen 10 en
12 uur is er een gezellige koffie-inloop
voor senioren in wijkcentrum Bokkefort
in Houtwijk (H.E. van Gelderlaan 260).
Naast een kopje koffie drinken kan
men er sjoelen, een spelletje rummikub
spelen of gewoon een praatje maken.
Loopt u gerust eens binnen! Meer informatie: wijkcentrum Bokkefort, telefoon:
070-39772.48.

Tijdelijke verhuizing
Sinds eind augustus is het SHG
Gezondheidscentrum Houtwijk tijdelijk verhuisd naar Platinaweg 25 te
Den Haag. De verwachting is dat zij
in januari 2013 weer terug kunnen
naar hun volledig vernieuwde locatie
aan de Hildo Kroplaan. Hun telefoonnummers en openingstijden blijven
ongewijzigd. Voor meer informatie:
www.shg.nl

Moord op Bokkefort
In de politieroman ‘Moord op Bokkefort’,
geschreven door Dries Weber, onderzoeken Dick Welter en hoofdinspecteur
Jan Verzijden de moord op een jonge
vrouw. Tegen de achtergrond van allerlei Houtwijkse locaties ontwikkelt het
detectiveverhaal zich tot een zinderende
climax. Er zijn nog exemplaren over (kosWHQ½SHUVWXN 0HHULQIRUPDWLH
secretariaat Wijkberaad Houtwijk.
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U doet gratis mee met de graffiti-schoonmaakregeling bij u in de wijk. Maar meldt
u ook altijd als er graffiti of posters op uw pand zitten? Trouwe melders weten hoe
belangrijk het is om snel te melden. Hoe eerder u meldt, hoe eerder de gemeente de
graffiti en posters kan laten verwijderen. Zeker op muren waar graffiti inzuigt, is
snel schoonmaken belangrijk.

U mailt het meldingsformulier naar meldpuntgraffiti@denhaag.nl. Bellen kan
ook direct naar 070-353 4605 of het algemene nummer Den Haag 14070.
En: doet u nog niet mee met de graffiti-schoonmaakregeling, aarzel dan niet
langer. Bel Meldpunt Graffiti voor uw deelnameformulier. Uw deelname
is en blijft gratis, omdat uw bewonersorganisatie met de gemeente een
collectief contract heeft gesloten.
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Als u meer wilt weten over de graffiti-schoonmaakregeling en de
rol die uw bewonersorganisatie daarbij speelt, bel naar Meldpunt
Graffiti. Via het meldpunt krijgt u snel en eenvoudig de
formulieren die u nodig hebt om mee te doen en te melden.
Ben zuinig op uw huis en werk samen met de gemeente aan een
schone en veilige stad zonder plak en klad.

Gemeente Den Haag
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Actualiteit
Zie voor het actuele
Houtwijknieuws onze website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl

Wijkberaad Houtwijk
Postadres:
Postbus 52009,
2505 CA Den Haag
Bezoekadres:
Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuisstraat 10, K.1.17
Openingstijden kantoor:
maandag 09.00-11.30 uur
dinsdag 12.30-14.30 uur
donderdag 12.30-14.30 uur
Telefoon: 070-440 0913
E-mail adres:
info@wijkberaadhoutwijk.nl
Website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl
Dagelijks bestuur:
Ramon Meesters, voorzitter
Helen Franssen, secretaris
Yvonne Hartman-van der
Ark, penningmeester
Administratie:
Rachel van der Veen
Werkgroep Wijkpreventie:
info@wijkpreventiehoutwijk.nl

Stadsdeelkantoor
Algemeen nummer:
Telefoon: 070-353 7900
Commissie Loosduinen:
Telefoon: 070-353 7945
Stadsdeeldirecteur :
Telefoon: 070-353 7920
(H. Bovenlander)
Contactpunt Stadsbeheer
en Handhavingsteam:
Telefoon: 14 070
Informatie: www.hoeveiligismijnwijk.nl

Gemeente
Dienst Stadsbeheer
Telefoon: 14 070
contactcentrum@dsb.denhaag.nl
Storingen Openbare
Verlichting:
Telefoon: 14 070 (24 uur
per dag)
Stadhuis Spui:
Telefoon: 070-353 2000
Gemeentelijk
Informatiecentrum:
Telefoon: 070-353 3777
Gemeentelijke
Belastingdienst:
Telefoon: 070-353 7932
Gemeentelijke Ombudsman:
Telefoon: 070-346 9565
Grofvuil ophaaldienst:
Telefoon: 070-366 0808

Politie
Noodnummer: 1-1-2
Géén spoed, wel politie:
Telefoon: 0900-8844
Anonieme misdaadmelding:
Telefoon: 0800-7000
Politie Loosduinen:
Openingstijden (08.00 tot
16.00 uur)
Telefoon: 0900-8844
Wijkagenten Martin Taal/
Ruben van den Driest:
Telefoon: 0900-8844

Agenda
Zie www.wijkberaadhoutwijk.nl/agenda

Medische hulp
Apotheek Houtwijk:
Telefoon: 070-397 2746
Apothekerstelefoon:
Telefoon: 070-345 1000,
Openingstijden Apotheken
regio Den Haag:
Op werkdagen van 08.30 tot
17.30 uur.
Voor spoedeisende recepten
buiten de reguliere openingstijden:
Apotheek Leyenburg
Leyweg 295, Den Haag
Telefoon: 070-359 8506
SAL Apotheek Segbroek
Laan van Meerdervoort 558,
Den Haag
Telefoon: 070-363 4944
Dokterstelefoon:
Telefoon: 070-346 9669
Gezondheidscentrum:
Telefoon: 070-397 1101,
Receptenlijn:
Telefoon: 070-397 2162
Spoed:
Telefoon: 070-397 1634,
Tandarts (spoed):
Telefoon: 070-311 0305
Ziekenhuis Leyenburg:
Telefoon: 070-210 0000

Ouderenzorg
Burenhulp:
Telefoon: 070-346 7054
Boodschappendienst
Telefoon: 070-397 6001
CIPO (informatiepunt
ouderen):
Telefoon: 070-364 3818
Huisbezoekdienst:
Telefoon: 070-397 6001
Klussendienst:
Telefoon: 070-397 6001

Meldpunt Sociale
Veiligheid Ouderen:
Telefoon: 070-397 4646
De Henneberg, Tramstraat 15
Ouderenconsulenten:
Esther de Groen,
Joannemie van Dijk en
Thea Huiberts
De Henneberg, telefoon;
070-397 6001
Telefooncirkel:
Telefoonnummer:
070-397 6001
Wijkbus Viool:
Telefoon: 070-397 8778
Verpleeghuis Houtwijk:
Telefoon: 070-397 2121
Verpleeghuis Nieuw
Berkendael:
Telefoon: 070-440 3000
Zorgcentrum Houthaghe:
Telefoon: 070-754 6000
Woonzorgpark Loosduinen:
Telefoon: 070-888 1888

Steunpunt Mantelzorg
Algemeen nummer
Mantelzorg
Telefoon: 070-346 8701
Mantelzorgbrigade:
telefoon: 070-397 6001
Sociaal Raadsman:
Telefoon: 070-353 7900
De Henneberg:
Telefoon: 070-397 6001
Dienstenwinkel:
Telefoon: 070-360 1465
Klusjesdienst:
Telefoon: 070-397 6001
Thuiszorgwinkel:
Telefoon: 070-330 1010
Den Haag Op Maat:
Telefoon: 070-353 7500
I-Shop Houtwijk:
Telefoon: 070-397 7248

Inleveren kopij
Houtwijkblad

Adverteren in
Houtwijkblad

Vormgeving

Kopij inleveren voor het volgende nummer: 15 november 2012.
Teksten en artikelen, illustraties
(digitale foto’s, minimaal 300
dpi, en tekeningen) bij voorkeur
per e-mail: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl. Papieren kopij
naar postadres wijkberaad.

Het Houtwijkblad wordt in een
oplage van 6.500 exemplaren
huis-aan-huis verspreid.
Interesse in het plaatsen van een
advertentie? Neem dan contact op
met Beatrix Stigter Telefoon:
06-13393429 e-mail:
beatrix.stigter@gmail.com

Druk

Peter Molenaar, 06-14302447

Drukkerij Bouwlust b.v.
Chroomstraat 33, 2544 EX Den Haag

Verspreiding:
Gratis huis-aan-huis bezorging
BOWI v.o.f. verspreidingsgroep
Telefoon: 0174-631748
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