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Van de Voorzitter
Voor u ligt het jaarverslag 2008 van het wijkberaad Houtwijk.
In dit verslag schrijven bestuursleden een stukje over hun werk dat zij o.a. verrichten in de
commissie, waarin zij participeren.
Zoals u waarschijnlijk weet, zit het wijkberaad Houtwijk in verschillende commissies,
projectgroepen en organisaties en op die manier dragen wij Houtwijk uit. Aan de andere kant
worden wij geïnformeerd over zaken, die in Den Haag spelen en waarbij Houtwijk direct of
indirect een rol kan spelen.
De bekende projectgroepen zijn ROV en WB; deze afkortingen staan voor Ruimtelijke
Ordening en Verkeer en Welzijn en Beheer.
U vindt verderop in dit stuk een kort verslag van deze commissies.
Deze commissies zijn weer vertegenwoordigd in de commissie Loosduinen en de
bestuursleden van Houtwijk hebben zowel in het DB als in het AB zitting
In de commissie Loosduinen, waar meerdere wijkberaden zitting hebben, wordt vergaderd
met ambtenaren van het stadskantoor en de politie over allerlei zaken Loosduinen betreffende.
Houtwijk heeft haar inbreng en probeert blijvend constructief te bouwen aan een leefbaar
klimaat in kleiner of groter verband.
Naast deze bekende commissies hebben bestuursleden ook zitting in andere projecten; we zijn
o.a. bezig in de werkgroep WHZZZ (Digitennemast), we nemen deel aan het bewonersoverleg
Scheurleerstraat en zitten in de werkgroep nieuwbouw Leyenburg.
Het positieve klimaat binnen Houtwijk vertaalt zich in het regelmatig vermeld worden in de
media. Ons blad en onze website geven ook aardig weer hoe het is binnen Houtwijk; hoe de
sfeer is en welke leuke plekjes er allemaal zijn binnen zo’n Haagse wijk.
Zoals u ziet, proberen wij, als wijkberaad Houtwijk, onze wijk goed te vertegenwoordigen en
zoals eerder vermeld is, constructief, opbouwend en leefbaar 2009-2010 in te loodsen.

1

Een zorg, die zeker ook hier geuit moet worden, betreft de bezetting van het bestuur. Het is
steeds moeilijker om bestuursleden te vinden, die zich tijd hebben om zich in te kunnen zetten
voor deze wijk.
Ik hoop, dat het ons lukt om nieuwe, enthousiaste bestuursleden te vinden.
Vanaf deze plaats wil ik mijn medebestuursleden bedanken voor hun inzet en motivatie en ik
hoop, dat zij zich weer een jaar voor onze wijk willen inzetten.
Met vriendelijke groet
P.Wijsman (voorzitter)
Van de secretaris.
2008. Het jaar waarin de snuitkever de Haagse tuinen begon te veroveren. Een heel lastig
beestje dat de randen van de planten er als gekartelde stukjes groen laat uitzien en waarvan de
nakomelingen in de grond de wortelen van de planten opeten. Een beestje dat bijna niet te
verdrijven of uit te roeien valt.
Het is weer voorjaar. Nog wel in het begin ervan maar, als je goed kijkt kun je kleine groene
puntjes als uitlopers overal al zien. Voorjaarsbloemetjes bloeien en enkele tuintjes zijn al van
bloeiende plantjes voorzien. Het begint er weer vrolijk uit te zien.
Mocht u een boom(pje) willen in uw voortuin, dan kunt u die gratis krijgen, tezamen met de
benodigde aarde. Dit is een actie van onze “groen” wethouder, de heer R. Baldewsingh die
graag wilt dat wij het groen om ons heen koesteren en respecteren.
2008. Het jaar van de zendmast. Voor u en met u heeft het wijkberaad actie gevoerd tegen de
zendmast en het resultaat is u inmiddels bekend. De weekbladen en het dagblad hebben u
geïnformeerd alsook de website van het wijkberaad.
Voor u en met u is protest aangetekend tegen de ontsluiting van het nieuw te bebouwen
terrein aan de Q.A. Nederpelstraat. Deze zaak is nog niet geheel afgerond.
Er is een wijkwandeling geweest met de stadsdeeldirecteur de heer H. Bovenlander en
wethouder F. Huffnagel. Hierbij heeft Vestia zich laten vertegenwoordigen en van het
wijkberaad was de voorzitter aanwezig. Tijdens deze “wandeling” is de aandacht gevestigd op
zaken die aan verbetering toe zijn maar ook aan zaken die al verbeterd zijn.
Het winkelcentrum is aan de orde geweest maar helaas kon de stadsdeeldirecteur er nog niets
over zeggen. Er lag geen plan om er vanuit het stadsdeelkantoor iets aan te doen.
Woonwagen terrein. Helaas heeft het wijkberaad niets kunnen betekenen voor de bewoners
van het terrein. De bewoners waren gelukkig voorzien van rechtskundige bijstand en dat is
een deskundigheid waarover de leden van het wijkberaad niet beschikken. Zover mogelijk
heeft het wijkberaad de gemeente laten weten niet bepaald gelukkig te zijn met de wijze
waarop een en ander is geschied.
Bussluis. De zaak rondom het Haga ziekenhuis ligt op dit moment stil. Dat betekent dat er
geen melding kan worden gedaan over de bussluis. Die ligt er nog en zal er nog wel een
poosje zo blijven liggen.
Speelterreinen. Zowel in Houtwijk noord als in Houtwijk zuid zijn deze terreinen opgeknapt,
zijn toestellen vernieuwd of hersteld en enkele nieuwe toestellen geplaatst.
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Jaarwisseling. Op een paar meldingen over vernielingen en brandjes na, is de jaarwisseling in
Houtwijk plezierig geweest. Ik en velen met mij, vertrouwen erop dat de komende
jaarwisselingen met heel veel plezier gevierd kunnen en zullen worden.
Het bestuur van het wijkberaad hield in 2008 7 maal een vergadering. Regelmatig was de
wijkagent, de heer M. Taal, daarbij aanwezig en ook met de jongerenwerkers en Stichting
Vóór die in Bokkefort werken, is informatie uitgewisseld en is gesproken over hoe samen te
werken
Tweemaal is een algemene openbare vergadering geweest waar bij de laatste bijeenkomst de
projectleider liet horen en zien wat de plannen voor Kijkduin zijn.
In het bestuur van het wijkberaad is de functie van penningmeester in de handen van de heer
K.A. Hakemulder overgegaan.
Het wijkberaad heeft nog steeds de onontbeerlijke steun van mevrouw Loes Gordijn zonder
wiens hulp het wijkberaad niet zou functioneren zoals het doet. Mijn dank voor haar. Evenals
voor mevrouw Debby Groen die sinds 2008 ook haar energie steekt in het wijkberaad
Houtwijk.
Mocht u nog het een ander te binnen schieten dat ik vergeten heb te melden, dan weet ik dat u
oog hebt voor uw wijk, u van uw wijk houdt en u niet zoveel ontgaat. Blijf van uw wijk
houden!
Een goed jaar wens ik u.
Helen Franssen
Secretaris
Van de Penningmeester
Financieel Verslag 2008
Het verslag is als bijlage bij het jaarverslag bijgevoegd.
K.A. Hakemulder
Penningmeester
Commissie Loosduinen
De bestuursleden uit de projectgroep ROV en WB hebben ook zitting in de commissie
Loosduinen. Indien nodig kunnen beide leden, elk wijkberaad heeft 2 zetels in de commissie,
vervangen worden door plaatsvervangers uit ons bestuur.
De jaren 2009-20010 worden weer belangrijke jaren. Den Haag heeft een College, dat na
2jaar wil terug kijken; verschillende stadsdeelwethouders, die hun nieuwe ideeën hebben
gelanceerd, kijken terug met het idee:
Wat is hiervan intussen terecht gekomen en hoe kunnen we verbeteren, indien nodig”!
Regelmatig komen de wethouders op bezoek bij de commissie Loosduinen.
De commissie Loosduinen neemt een aparte plaats in binnen alle stadswijken van Den Haag.
Over veel zaken kan de Commissie Loosduinen gevraagd en ongevraagd advies geven en zal
de politiek dit advies ook meenemen in haar beslissingen. Door de nota burgerschap en
samenspraak- inspraak heeft het stadsdeel wel moeten vechten voor haar ‘status à partus’!
Uiteindelijk hebben we een nieuw convenant met de wethouder kunnen afsluiten.
3

Het idee om elk wijkberaad vertegenwoordigd te zien in het dagelijks bestuur van de
commissie werkt. Het is een goed middel om de informatie dichter bij de wijken te brengen en
zaken kunnen sneller bediscussieerd worden. De agenda’s kunnen in gezamenlijkheid beter
op elkaar worden afgesteld. Het wordt steeds moeilijker om zaken als wijk sec op te lossen.
Het moet toch meer in een groter geheel gebeuren.
We hebben een nieuwe stadsdeelwethouder gekregen; dhr F. Huffnagel Hij is 1x per maand in
het stadsdeelkantoor aanwezig en daar kunnen mensen uit Loosduinen hem spreken over
zaken de wijk aangaand. In de media wordt vermeld wanneer hij aanwezig is.
Een onderwerp dat altijd op de agenda staat is de viering van oud en nieuw. De ACON,
(Ambtelijke commissie oud en nieuw), heeft vorig jaar besloten om nog één vuur toe te staan
in Houtwijk; dit was op de Escamplaan.
In een evaluatie is aangegeven, dat het meer dan voldoende aandacht behoeft, zodat komende
Oud en Nieuw weer goed kan verlopen.
Wat we als bestuur Houtwijk erg belangrijk vinden, is een fijne viering, die voor iedereen
rustig en plezierig verloopt.
Om zaken nog beter naar de burger te brengen is een pre-acon opgestart. Een aantal
wijkbewoners, uit diverse Loosduinse wijken, is uitgenodigd om over oud en nieuw te komen
praten. Samenwerking in deze geeft toch betere resultaten. Ook Houtwijk heeft hieraan deel
genomen en we proberen de ‘goede sfeer’ weer terug te krijgen.
Kortom: we willen binnen Houtwijk in ieder geval alles duidelijk hebben en onze argumenten
moeten gehoord worden en mogelijk basis kunnen zijn voor verder beleid. Gehoord worden
daar waar nodig en daar waar kan.
Belangrijk is, dat Houtwijk op de kaart staat en dat we goed vertegenwoordigd zijn!
Om dit alles te realiseren zitten onze wijkbestuurders in de diverse commissies en
werkgroepen.
Pjer Wijsman, Vertegenwoordiger Wijkberaad.
Verslag Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV) van de CL
De projectgroep ROV buigt zich over bouwaanvragen en verkeerszaken, die betrekking
hebben op het stadsdeel Loosduinen en adviseert aan de Commissie Loosduinen.
Daarnaast houdt deze projectgroep zich ook bezig met algemene veiligheidszaken.
Enkele grote projecten, die we hebben besproken, zijn:
Revitalisering winkelcentrum Loosduinen, herinrichting en bebouwing Haga-ziekenhuis
(bussluisproblematiek), Ockenburg; hotel en recreatiegebied, bebouwing in de ‘puinduinen,
het
Masterplan Kijkduin’, herinrichting en bebouwing Wijndaelerplantsoen, onderzoek naar de
Loosduinse vaart en betaald parkeren in de diverse wijken.
Er zijn ook kleine zaken aan de orde geweest: het opknappen/verbeteren van de diverse
slootjes en besnoeiing, aandacht voor het winkelcentrum Houtwijk, aanvraag 30 km. zones in
bepaalde straten, de sluiproutes binnen Houtwijk, dak- en thuislozen huisvesting in het ZKD
gebied, de herinrichting van de woonwagenlocatie Escamplaan en de zendmast in ons
bedrijvenpark.
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In het afgelopen jaar zijn er binnen onze wijk enkele ‘grote zaken’ aan de orde geweest, het
‘bevechten’ van de milieuvergunningaanvraag na de plaatsing van een 150 meter hoge
zendmast . Tegen deze plaatsing en de af te geven vergunning wordt, naast elk individueel
bezwaar, namens de bewoners een algemeen bezwaarschrift ingediend en verdere stappen zijn
ondernomen. Op dit moment moet overwogen worden wat we gaan doen met de uitspraak van
de Raad van State.

De openstelling van de Escamplaan blijft ons voortdurend bezig houden. Door een
herinrichting van het Haga-ziekenhuis terrein, bebouwing op dit terrein met alle gevolgen van
dien, zal ook de verkeersituatie opnieuw moeten worden bekeken en zal de
bussluisproblematiek hierin op moeten worden genomen. We zijn ook voortdurend met de
politiek in gesprek over dit onderwerp.
Wij als aanpalende wijk en direct betrokkenen bij deze verkeerssituatie proberen hier zoveel
mogelijk te monitoren voor onze eigen wijk en de commissie Loosduinen.
Tijdens de wijkwandeling met de stadsdeelwethouder is deze zaak uitvoerig aan de orde
gekomen. Het niet werken van de bussluis is een andere ergernis. Waar is men nu precies aan
toe?
Veiligheid binnen onze wijk blijft een voortdurend punt van aandacht. Er wordt nauw
samengewerkt met de wijkagent en onze wijkpreventie. Samen sterk, is nog steeds ons motto!
Binnen ROV en later binnen de commissie Loosduinen zijn we nog steeds bezig om aandacht
te vragen voor ons winkelcentrum. De leegloop op dit moment is onze grootste zorg. Extra
aandacht voor ons winkelcentrum hebben we gevraagd aan de wethouder tijdens de
rondwandeling. Er is een gemeentelijke werkgroep opgericht, die in de diverse wijken de
winkelcentra moeten bekijken. Uiteindelijk moet over deze centra een beslissing genomen
worden. De leegstand wordt alleen maar groter en het blijft erg moeilijk om winkeliers te
interesseren.
Pjer Wijsman
Vertegenwoordiger ROV

Verslag van de werkzaamheden van de projectgroep Welzijn en Beheer
Binnen de in het convenant vastgelegde structuur van de Commissie Loosduinen is de
projectgroep Welzijn en Beheer een van de twee opererende projectgroepen. Deze
projectgroep heeft als primaire taak het bewaken en stimuleren van alle denkbare activiteiten
op het gebied van welzijn, sport en recreatie in het stadsdeel Loosduinen. Om dit doel te
verwezenlijken, voert de projectgroep, en/of de afgevaardigden hiervan, overleg met alle
relevante groeperingen zoals maatschappelijke ondernemingen, de politiek en de diverse
gemeentelijke diensten.
Ook ontplooit de projectgroep eigen initiatieven op alle gebieden van welzijn in Loosduinen.
Dit uiteraard in nauwe samenwerking met de relevante instellingen en betrokken burgers.
Indien de noodzaak hiervoor aanwezig is, zal het eindresultaat van dit overleg dan resulteren
in een gekwalificeerd advies van de projectgroep. De projectgroep heeft het verdelingsrecht
van twee gemeentelijke budgetten, het initiatieven- en het wijkleefbaarheidsbudget.
De samenstelling van de projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Loosduinse
bevolking (via afvaardiging van de Loosduinse bewonersorganisaties), ambtenaren van de
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diverse gemeentelijke diensten, de Stadsdeelcoördinator, Politie (Korps Haaglanden) de
Stichting Welzijnsorganisatie Segbroek/Loosduinen, de Loosduinse Ouderen commissie, de
Stichting Boog en de kerken. Indien voor specialistische onderwerpen het nodig/wenselijk
was kon ook aanvulling van uit de particuliere sector aangewend worden.
Om naar behoren bovenstaande taken te kunnen uitvoeren is een gedegen overleg vereist
waarbij een tijdige en volledige uitwisseling van kennis, ideeën en voornemens van essentieel
belang is. Juist dit onderdeel is van grote waarde om het overleg en de daaraan verbonden
besluitvorming op een goede en verantwoorde wijze te kunnen starten en afronden. Om een
gedegen en afrondend resultaat te kunnen bereiken moeten de leden van de projectgroep
Welzijn en Beheer terdege kunnen vertrouwen op een optimale en vakkundige inzet en
uitvoering door de daarvoor geëigende instellingen en diensten.
Immers de projectgroep is zelf geen uitvoerend orgaan en moet dit in goed vertrouwen
kunnen overlaten aan aangegeven organisatie, diensten en instellingen.
In het jaar 2008 mag worden geconstateerd dat het overleg met de gemeentelijke diensten in
het algemeen en die van het stadsdeelkantoor Loosduinen in het bijzonder, wederom in een
goede harmonie en met wederzijds respect is verlopen. In 2008 heeft een aantal wisselingen
van bestuursleden uit de wijken die mede de projectgroep W&B plaatsgevonden.
In 2008 hebben meerdere vergaderingen van de projectgroep plaatsgevonden, waarin een
aantal zaken aan de orde zijn geweest. Mocht u belangstelling hebben voor de volledige
notulen dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat van de Commissie Loosduinen of inzien
op de website www.denhaag.nl (kies voor de optie stadsdeel Loosduinen en daarna
Commissie Loosduinen).
Aan de orde zijn o.a. geweest:
Er is een stadsdeelanalyse gemaakt voor Loosduinen. Het ging hier om het welzijn in de wijk.
De subsidietrajecten voor de stichting BOOG en voor de St Voor zijn behandeld.
Er zijn afspraken gemaakt over de besteding van de wijkleefbaarheidsgelden (Een deel
daarvan is gebruikt voor het opknappen van de gebouwen en de grond van de Wijktuin
Houtwijk).
Er zijn vergadering geweest over de huisvesting van dak- en thuislozen in het industriegebied
ZKD.
Daarvoor is een werkgroep opgericht, waarin ook het Wijkberaad Houtwijk is
vertegenwoordigd.
Verder is er in 2008 veel aandacht gegeven aan de pre- en decentrale ACON
(Ambtenarencommissie Oud en Nieuw). Getracht is de viering van oud en nieuw 2008/2009
soepeler en met veel minder schade te laten verlopen.
De planontwikkeling voor het landgoed en landhuis Ockenburg zijn uitgebreid besproken,
evenals de aanpak van het Kijkduin.
Slotwoord
Diverse agendapunten zullen een vervolg krijgen in 2009 en in de daarop volgende jaren. Dit
omdat het werk van de projectgroep Welzijn en Beheer van de Commissie Loosduinen in
nagenoeg alle gevallen bestaat uit meerjarenplannen. De veranderingen in de mogelijkheden
en onmogelijkheden op het gebied van de Welzijnsvoorzieningen evenals het, in zijn
algemeenheid gesproken, denken daarover brengen met zich mee dat er sprake is van continu
werk voor de vrijwilligers van de Projectgroep Welzijn en Beheer.
Ben Ket
Vertegenwoordiger
Projectgroep Welzijn en Beheer.
Houtwijkse Ouderenzaken
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De doelstelling van de sectie Ouderenzaken is ongewijzigd voortgezet. Alle relevante
ontwikkelingen betreffende ouderenzaken zijn doorgegeven aan de doelgroep via het wijkblad
en in persoonlijke contacten. Meestal in samenwerking met Vóór-Loosduinen en de
Loosduinse Ouderen Commissie (LOC), waarin de ouderenbonden vertegenwoordigd zijn.
Het Wijkberaad is helaas niet meer vertegenwoordigd in de Loosduinse Ouderen commissie.
De heer Welborn wordt bedankt voor zijn inzet op dit gebied. .

Wijkpreventie Houtwijk
SAMEN OP WEG NAAR EEN BETERE WOONOMGEVING

Al weer zes jaar wordt trouw door rond de 20 mensen preventierondes gelopen door
Houtwijk. Vrijwilligers die op de doordeweekse dagen tussen 19.30 en 23.30 uur dwars door
Houtwijk de ogen en oren van de politie zijn en dienen daarmee de veiligheid en leefbaarheid.
Er wordt nog steeds contact gelegd met de jongeren en dan blijkt dat deze jongeren best
aanspreekbaar zijn. Per definitie hoeft een groep jongeren niet direct voor overlast te zorgen.
Wel hebben ze soms een beetje aansturing nodig. Het preventie team neemt daar dan ook de
tijd voor. De locaties zijn bekent waar de jongeren zich ophouden.
De samenwerking met het politiebureau Loosduinen is nog steeds uitstekend en in het
bijzonder met onze wijkagent Martin Taal. Een erg betrokken agent die pal achter “zijn”
preventieteam staat. Meer dan vijf jaar samenwerking met het bureau heeft het preventieteam
ook meer inzicht gegeven over hoe de politie werkt. Hard werkende agenten die graag een
zaak oplossen, die met raad en daad het preventie team bijstaan. We voelen ons dan ook erg
nuttig. Het is fijn om deel uit te kunnen maken van een “winning team “. Het direct in kontact
komen met de wachtcommandant werpt zijn vruchten af. Snel reageren indien nodig is dan
mogelijk.
Bijna zes jaar door de wijk hebben ook enkele meetpunten opgeleverd. Het is zo slecht nog
niet in Houtwijk. In gedeeltes van de wijk die extra aandacht nodig hebben, en ook hebben
gekregen, is naar onze mening de leefbaarheid toegenomen. Ook het veiligheids gevoel is er
toegenomen. Erg fijn dat de teamleden door bewoners worden aangesproken en dat ook mede
delen. Natuurlijk niet alleen door de activiteiten van het preventie team natuurlijk. Wel maken
we deel uit van een groter geheel. Politie, wooncorporaties, wijkberaad, gemeente Den Haag,
jeugd en jongeren werk, scholen, stichting Boog, commissie Loosduinen IN 2008 is de
Hotspotplek Scheurleerstraat opgeheven. Het wijkberaad betreurt dat, omdat de overlast
gedeeltelijk is verplaatst naar het winkelcentrum.
Daarom heeft het preventieteam ook zitting in diverse overlegorganen. De bewonersgroep
Scheurleerstraat en omgeving (inmiddels bewonersgroep Bokkefort) geven mogelijkheden om
ervaringen uit te wisselen. Ook buiten Houtwijk is het preventie team actief. Ook in het
stedelijk netwerk blaast het preventie team een deuntje mee. Het netwerk is opgericht om
informatie en ervaringen uit te wisselen onder alle preventie teams die in Den Haag hun werk
doen.
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In 2008 vierden we ons eerste lustrum. Dat is geslaagd geweest. Onze website
www.wijkpreventiehoutwijk.nl is in de lucht. Heeft u nuttige ideeën voor de website of mist u
iets, geef dat dan gerust aan. Op de site kunt u ook mailen naar de wijkpreventie. We staan
open voor positieve kritiek.
Het preventie team draait goed. De vrijwilligers hebben er zin in. Wilt u ook deel uit maken
van dit team, heeft u drie uur per week voor uw wijk over, een goed gesprek met jongeren
gaat u niet uit de weg, u heeft geen moeite om zichtbaar door de wijk te gaan, of u wilt juist
minder zichtbaar als straat contactpersoon een steentje bijdragen………….kijk eens op de
website en meld je aan. Op ons logo staat dan ook terecht
“ SAMEN OP WEG NAAR EEN BETERE WOONOMGEVING “
Hans de Bruin
Coördinator Wijkpreventie
De voorzitter vraagt aandacht voor het feit dat Hans de Bruin, coördinator van het
projectgroep Wijkpreventie, van de gemeente de Stadspenning heeft ontvangen voor zijn
enorme inzet bij de werkgroepen en andere vrijwilligerswerkzaamheden.
Hij wordt daarvoor mede namens alle bewoners van harte gefeliciteerd.
De Haagse Koepel
Met andere wijkberaden neemt het wijkberaad Houtwijk deel in DE HAAGSE KOEPEL. De
Koepel biedt de Haagse wijk- en bewonersorganisaties directe ondersteuning als zij er om
vragen. Zij is tevens ontmoetingsplaats voor het onderling uitwisselen van meningen en
ervaringen. Discussie wordt op gang gebracht door middel van publicaties en studiedagen. Zij
bevordert de samenwerking tussen de organisaties op bovenwijks- of stedelijk niveau en kan
met instemming van de deelnemers ook namens hen optreden (richting Gemeente).
De Koepel beheert een kennisbank over wonen, woonomgeving, leefbaarheid,
milieu, verkeer, e.d.
Het afgelopen jaar is er een door de gemeente een groot onderzoek gestart naar het
functioneren van de Haagse Koepel. Naar aanleiding van dit onderzoek is de Haagse Koepel
gereorganiseerd en is er een nieuw bestuur aangetreden.
Haga ziekenhuis en wijkblad.
Op de ledenvergadering van 10 mei 2006 ben ik bestuurslid geworden van het
WB Houtwijk.
Ik heb me in 2008 voornamelijk bezig gehouden met deelname aan het
Wijkblad in allerlei vormen en met het grote project Haga. Bouwplannen rondom het Haga
Ziekenhuis
In 2008 is het gelukt om speelvelden binnen Houtwijk opgeknapt te krijgen. Ook is door een
persoonlijke actie van Rick Dullaart een kabelbaan aangelegd in het Kleine Hout.
Normaal gesproken komt de klankbordgroep Haga om de 6 weken bij elkaar. In het
Houtwijkblad en op de website van het wijkberaad probeer ik u zou goed als mogelijk op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de bouwplannen van het Haga Ziekenhuis.
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Sinds november 2008 zijn alle bijeenkomsten van de klankbordgroep komen te vervallen Op
dit moment is er een time-out ingesteld. De time-out is ingesteld omdat de plannenmakers de
plannen en onderhandelingen nog eens goed naast elkaar willen leggen om deze te kunnen
vergelijken. De onderhandelingen lijken moeilijker en weerbarstiger dan de plannenmakers
verwacht hadden
Er zullen pas weer bijeenkomsten plaatsvinden als er overeenkomst is over de plannen en wij
als klankbordgroep weer reden hebben om over de plannen te praten. Ook zullen de
informatiekrant en informatieavonden voor de omwonenden opgeschort worden.
In de klankbordgroep probeer ik telkens het sluipverkeer in de architectenbuurt onder de
aandacht te brengen.
Met als klein resultaat dat er op11 tot 13 juni een verkeerstelling is geweest.
Over de uitkomst hiervan: 10% van het verkeer tussen 15:00 en 19:00 kan gezien worden als
sluipverkeer (= omgerekend bijna elke minuut 1 auto die hier niets te zoeken heeft) In de
klankbordgroep heb ik gevraagd of er persoonlijk iemand naar de situatie in Houtwijk Noord
kon komen kijken en of Houtwijk geen 30 km zone kan worden. Of dat er een andere goede
oplossing is voor het toenemende sluipverkeer.
Op vrijdag 20 februari 2009 zijn Mevrouw van der Poel, Verkeersplanoloog Escamp en de
Heer van der Bijl, beleidsmedewerker verkeer in Houtwijk Noord persoonlijk polshoogte
komen nemen.
Patty van der Ende
Werkgroep Natuurlijk milieu
De werkgroep Natuurlijk milieu leidt een slapend bestaan. Dit als gevolg van het terugtrekken
van de voorzitter en een gebrek aan Leden.
Wel zijn door het Bestuur de relevante zaken voor Houtwijk nauwlettend gevolgd en indien
noodzakelijk voorgelegd aan de commissie ROV. Daarnaast heeft iedere bewoner de
mogelijkheid om zaken aan te brengen bij het stadsdeelkantoor afdeling Groenvoorziening.
Commissie Digitennemast
De Raad van State deed 14 januari 2009 uitspraak betreffende het beroep dat was ingesteld
tegen een milieuvergunning voor het zendstation in Zichtenburg. Die uitspraak beperkt het
gebruik van de zendmast tot digitale televisie. De gemeente Den Haag had geen vergunning
voor een zendcapaciteit van 28 V/m mogen verlenen aan KPN Broadcast Services. De KPN
heeft indertijd bij de aanvraag alleen de nodige informatie en een veldsterkteberekening voor
digitale televisie ingediend; daarvoor is een capaciteit van 3 V/ m voldoende. Volgens de
Raad van State had de gemeente niet meer capaciteit mogen vergunnen dan is aangevraagd.
Tijdens de rechtszitting op 1 december 2008 bleek al, dat de staatsraad aanstuurde op een
compromis. Was de KPN toen niet bereid geweest genoegen te nemen met een zendcapaciteit
van 3 V/m en had de gemeente toen niet toegegeven door te zeggen dat ze “ met de reductie
van de zendcapaciteit kon leven, als de RvS dit wilde” dan had de Raad van State de
milieuvergunning ongetwijfeld helemaal nietig verklaard. De KPN kan de zendmast nu dus
wel blijven gebruiken voor digitale televisie. Maar als de KPN andere zenders of meerdere
antennes in de 155 meter hoge mast wil hangen, dan moet hiervoor een aparte
milieuvergunning worden aangevraagd.
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DE WIJK HEEFT VOOR 75% GEWONNEN; STADSBEHEER en de KPN HEBBEN
VOOR 150% VERLOREN
Het Wijkberaad Houtwijk en enkele actieve buurtbewoners ( zij vormen samen de
COMMISSIE WONEN IN HOUTWIJK ZONDER ZENDMAST ZICHTENBURG, kortweg
Cie ZZZ) stelden begin 2008 dit beroep in bij de Raad van State nadat de vele bezwaren
vanuit de wijk tegen het zendstation door de dienst Stadsbeheer waren afgewimpeld. Enkele
andere bewoners ( één uit Houtwijk en twee uit Bouwlust) deden dat ook.
De Cie ZZZ constateert dat de uitspraak voor nu doeltreffend is, maar voor de toekomst niet
afdoende. Doordat de mast blijft staan en mag blijven zenden, is er een – weliswaar door
onze actie beperkt, maar toch aanzienlijk - gezondheidsrisico voor wijkbewoners, vanwege de
elektromagnetische straling. Bovendien houden we last van de horizonvervuiling, doordat het
ijzeren gevaarte in de hele wijk boven alles uit torent.
KOM OP VOOR UW EIGEN BELANG! De COMMISSIE WONEN IN HOUTWIJK
ZONDER ZENDMAST ZICHTENBURG ( de Cie ZZZ is in 2007 in het leven geroepen door
het Wijkberaad Houtwijk ) heeft vanaf het begin van haar - altijd legale - acties tegen de
zendmast de hulp gehad van juridisch adviseur Baakman van Rechtspraktijk BAWA te
Haaksbergen, die veel van dit soort zaken tegen zendmasten begeleid en behandeld. Op de
site www.stopumts.nl staan de wapenfeiten. BAWA (in casu de heer Baakman) zal de Cie
ZZZ ter zijde staan bij de vervolgacties tegen de zendmast. Het is belangrijk, dat alle
wijkbewoners beseffen, dat het hun goed recht is voor hun eigen belang, én dat van hun
kinderen, op te komen. Hoe meer bewoners bereid zijn tot actie over te gaan, hoe groter de
kans dat we ons gemeenschappelijk doel, een gezonde woonomgeving zonder zendmast,
bereiken.
1. BEZWAAR TEGEN HOOGTE WOZ-WAARDE EIGEN WONING, KOOP ZOWEL
ALS HUUR
Iedereen kan zelf bezwaar maken tegen de door de gemeente ingeschatte hoogte van de
WOZ-waarde (betekent waarde volgens de Wet Onroerende Zaken) van de eigen woning. In
een gemeentelijke brief, die eind februari in iedere woning op de mat is gevallen, is die
waarde voor 2009 bekend gemaakt. De verhoging van de waarde ten opzichte van het jaar
ervoor is onterecht. De waarde van onze woningen is eerder gedaald dan gestegen, sinds de
komst van de mast. Het heeft geen zin de ogen te sluiten voor dit pijnlijke feit. Elders in het
land blijkt dat woningen minder waard worden als er een zendmast in de buurt wordt
geplaatst. Het is beter deze realiteit te erkennen en onder ogen te zien. Dat doen eventuele
toekomstige kopers ook, als ze in de buurt van uw woning het niet te vermijden obstakel zien
staan. Via www.houtwijk.net (doorklikken op zendmast ZKD) is te lezen hoe U het bezwaar
tegen de WOZ-waarde kunt motiveren.

2. HET AANSPRAKELIJK STELLEN VAN DE GEMEENTE VOOR EVENTUELE
SCHADE
Het is raadzaam om de gemeente aansprakelijk te stellen voor eventuele toekomstige
materiële en/of immateriële schade als gevolg van het zendstation. Dit kunt u zelf doen als U
de juridische kennis in huis hebt, maar het is eenvoudiger BAWA te machtigen dit voor U te
doen. De kosten kunnen zo per persoon laag gehouden worden; deze is € 50,00 per
machtiging. Op dezelfde site van het Wijkberaad Houtwijk is hiervoor een formulier met
nadere informatie te vinden: www.houtwijk.net (doorklikken op zendmast ZKD).
VERZET IS ZINVOL Bovengenoemde acties zijn zeer zinvol om zowel de gemeente als de
KPN te laten weten, dat wij ons blijven verzetten tegen de zendmast. Hoe meer mensen
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meedoen en het Wijkberaad steunen bij onze gang naar het Europese Hof, des te verder zal
onze gezamenlijke stem doorklinken. En dat zou nog wel eens een veel groter belang kunnen
dienen, dan alleen dat van onze eigen woonwijk Houtwijk!
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