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JAARVERSLAG 2010
Vereniging Wijkberaad Houtwijk

Van de Voorzitter
Voor u ligt het jaarverslag 2010 van Wijkberaad Houtwijk.
De bestuursleden blikken terug op de belangrijkste ontwikkelingen, die er rondom en in de grootste
wijk van Loosduinen plaats vonden en de activiteiten die er door het Wijkberaad werden ondernomen
om de belangen van haar wijkbewoners te beschermen.
Wijkberaad Houtwijk is vertegenwoordigd in verschillende commissies, projectgroepen en
organisaties, waardoor er meerdere kanalen zijn om de belangen van de Houtwijkbewoners te dienen.
De bekende projectgroepen zijn “Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV)” en “Welzijn en Beheer
(WB)”. U vindt verderop in dit stuk een kort verslag van deze commissies.
Deze commissies zijn weer vertegenwoordigd in de “Commissie Loosduinen (CL)”, welke als
instituut een belangrijke steunpilaar is voor de Houtwijkbewoners, aangezien de Gemeente Den Haag
voor belangrijke projecten in Loosduinen advies moet inwinnen bij de Commissie Loosduinen. De
bestuursleden van Wijkberaad Houtwijk hebben zowel zitting in het Dagelijks Bestuur als in het
Algemeen Bestuur.
Naast deze bekende commissies hebben bestuursleden ook zitting in andere projecten; we zijn o.a.
actief in de werkgroep WHZZZ (Digitennemast), werkgroep Bokkefort en in de dit jaar afgesloten
projectgroep “Loosduinse Vaart”. Ook nemen we actief deel aan de door het Stadsdeelkantoor van
Loosduinen georganiseerde “uitvoeringsoverleg”, waarin verschillende partners, zoals politie,
gemeente, woningcorporaties en opbouwwerkgroepen met elkaar van gedachten wisselen over de
ontwikkelingen in de wijk en bepalen welke acties er in gang gezet moeten worden.
De communicatie met onze wijkbewoners vindt voornamelijk plaats via het Houtwijkblad, en in steeds
belangrijkere mate ook via onze website www.wijkberaadhoutwijk.nl. Beide communicatiemiddelen
hebben hun eigen doelstelling en vullen elkaar aan, het wijkblad dient voor belangrijke vaak
langdurige projecten en de website dient voor snelle updates en actuele stand van zaken.
Zoals u ziet doe we er alles aan om onze wijkbewoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.
Karsten Klein is onze nieuwe wethouder voor het Stadsdeel Loosduinen en we zijn tot op heden erg
positief over zijn betrokkenheid bij het wel en wee in Houtwijk, welke werd ingezet met een fraaie
start middels het door hem geïnitieerde “Klein Gesprek”, waar hij pro-actief het contact heeft gezocht
(én gevonden!) met onze bewoners en het Wijkberaad.
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Boven ons hangt de dreiging van forse bezuinigingen en een wijziging van verhouding tussen
wijkbewoners, Wijkberaad en Gemeente. We doen er alles aan om de Gemeente te overtuigen van het
belang van een Wijkberaad, die in de positie wordt gesteld haar bewoners te vertegenwoordigen en te
voorkomen dat wijkbewoners rechtstreeks worden ‘geholpen’ door de Gemeente Den Haag, die
namelijk óók belangen vertegenwoordigt welke strijdig zijn met die van de wijkbewoners van
Houtwijk. Een onafhankelijk Wijkberaad welke wordt erkend als énige belangenvertegenwoordiger
van de wijkbewoners is daarom van essentieel belang.
Een zorg, die zeker ook hier geuit moet worden, betreft de bezetting van het bestuur. Het is steeds
moeilijker om bestuursleden te vinden, die tijd hebben om zich in te kunnen zetten voor deze wijk.
Plannen om wijkbewoners aan het Wijkberaad te binden zijn in ontwikkeling, maar het zal tijd en
mankracht kosten om deze te implementeren en om de vruchten ervan te plukken.
Vanaf deze plaats wil ik mijn medebestuursleden bedanken voor hun inzet en motivatie en ik hoop, dat
zij zich wederom een jaar voor onze wijk willen inzetten.
Met vriendelijke groet
Ramon Meesters (voorzitter)
Van de secretaris
In 2010 is het Algemeen Bestuur acht maal voor een vergadering bijeen geweest. Er is daarnaast een
voorjaarvergadering en een najaarsvergadering gehouden voor alle bewoners van Houtwijk. Bij de
voorjaarsvergadering is het voltallige bestuur afgetreden. Een nieuw bestuur is gevormd waarbij de
voorzitter de heer P. Wijsman heeft plaatsgemaakt voor de nieuwe voorzitter, de heer R. Meesters en
de penningmeester de heer drs. A. Hakemulder zijn functie heeft overgedragen aan mevr. D.van Hes.
Het wijkberaad heeft administratieve ondersteuning gehad van Stichting Boog.
Het wijkberaad is actief geweest met betrekking tot de zendmast. Een procedure tegen het plaatsen van
de mast loopt bij het Internationaal Hof. Een uitspraak zal nog lang op zich laten wachten omdat het
Hof veel zaken te behandelen heeft. We hebben de bezwaren van de voormalige bewoners van het
woonwagenpark aan de Escamplaan ondersteund en tezamen met bewoners bezwaar gemaakt tegen de
ontsluiting van het nieuw te bebouwen terrein. Het aantal te bouwen woningen is door bemoeienis van
het wijkberaad van 94 teruggebracht naar 78. Het wijkberaad was vertegenwoordigd bij het realiseren
van de bewoning aan de Zichtenburglaan 33 (Den Haag onder Dak). Ook de bouw bij het Haga
ziekenhuis heeft de aandacht van het wijkberaad gezien de te verwachten verkeersdrukte op de
Escamplaan (de bussluis). Bij de vergaderingen van de bewonersgroep Bokkefort is het wijkberaad
aanwezig. De staat van het winkelcentrum wordt steeds onder de aandacht gebracht van het
stadsdeelkantoor en bij het kennismakingsbezoek van de heer K. Klein (wethouder) extra benadrukt.
Ook het slechte onderhoud van het groen, het straatvuil en de kapotte straatdelen worden steeds als
aandachtspunten gemeld bij het stadsdeelkantoor. De jaarwisseling is over het algemeen rustig en
feestelijk verlopen. Veel schade is niet aangericht. Een minpunt is het verwonden van 2 politieagenten
die er waren om onze veiligheid te waarborgen. De aangekondigde bezuinigingen voor 2011 en de
jaren daarna zijn een punt van zorg maar het bestuur zal zich blijven inzetten voor een zo goed
mogelijke belangenbehartiging van de bewoners van Houtwijk. In verband met het 30 jarig bestaan
van het wijkberaad in 2011 is het wijkberaad gestart met de voorbereidingen van dit jubileum. We
wensen alle bewoners van Houtwijk een mooi 2011.
Helen Franssen
secretaris Wijkberaad Houtwijk.
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Van de Penningmeester
Het jaar 2010 kan worden gekenmerkt als ‘overgangsjaar’ voor wat betreft de financiën. Mede door
het feit dat er een wisseling van de wacht was voor de functies ‘voorzitter’ en ‘penningmeester’ werd
het een jaar van pas-op-de-plaats maken om zodoende een goed beeld te krijgen van de door het
Wijkberaad uit te voeren activiteiten en hoe de financiën zich hiermee zouden verhouden.
In verband met dit laatste is er voor gekozen om over te stappen op een nieuw softwarepakket voor de
boekhouding. Het heeft tijd gekost om een ‘lopende’ administratie in een nieuw systeem te brengen,
maar vanaf 2011 zal de financiële situatie overzichtelijker zijn en zal er beter op kunnen worden
gestuurd.
Het resultaat van 2010 ten opzichte van 2009 is positiever (€ 7.283,00 t.o.v. € 2.365,00). Dit komt met
name doordat er geen hoge kosten voor de ‘bestrijding’ van de zendmast waren. Tevens is er
terughoudend omgegaan met andere uitgaven tot het nieuwe boekhoudpakket beter inzicht kon bieden.
Verder zijn er weinig verschillen tussen de kosten in 2010 in vergelijking met die van 2009.
Andere subsidies die niet terugkomen in de cijfers -omdat het Wijkberaad ‘slechts’ als tussenstation
fungeert en geld van de gemeente één-op-één rechtstreeks doorsluist- zijn de subsidies voor
straatfeesten. Voor straatfeesten is er in 2010 een bedrag van € 1.350,-- ontvangen en volledig
overgemaakt aan de betreffende straatverenigingen.
Dana van Hes
Penningmeester

Commissie Loosduinen (CL)
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. Het jaar 2010 was een belangrijk jaar: De commissie
Loosduinen kreeg een nieuwe voorzitter en Den Haag koos een nieuw College. Dit nieuwe college kan
samen met de ‘nieuwe’ wethouders voor de nodige veranderingen zorgen. De economische crisis
speelt echter nu al een rol van betekenis.
Zo werd er door de CL met de Gemeente Den Haag gesproken over de nieuwe ontwikkelingen in
Kijkduin. Het was een moeizaam proces waarbij de CL gevraagd en ongevraagd advies gaf aan de
Gemeente. Er kwam een resultaat in de vorm van “Masterplan Kijkduin”. De verrassing was groot
toen de Gemeente onder druk van de economische crisis zich als direct betrokken partij terugtrok. De
ontwikkeling van Kijkduin wordt nu overgelaten aan marktpartijen, waardoor de controle van de
wijken op deze ontwikkelingen aanzienlijk is verzwakt.
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.
Een onderwerp dat altijd op de agenda staat is de viering van oud en nieuw. De “Ambtelijke
commissie oud en nieuw (ACON)” doet er alles aan om Loosduiners (waaronder dus ook de
Houtwijkbewoners) een fijne viering te geven die rustig en plezierig verloopt.
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Dit jaar verliep “Oud&Nieuw” erg voorspoedig met minder incidenten en vernielingen dan het jaar
darvoor. Een domper op onze feestvreugde was dat er op de valreep twee agenten doelbewust werden
verwond met een op hen afgeschoten vuurpijl.
Dus ondanks de verbeteringen in het voorkomen van overlast tijden Oud&Nieuw is het nog te vroeg
om deze organisatie wegens succes op te heffen.
De CL wil de ontwikkeling van Loosduinen (waaronder Houtwijk) pro-actief beïnvloeden en heeft
daarom de projectgroep “Loosduinse Vaart” in het leven geroepen. Deze projectgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van wijkberaden en een architectenbureau heeft het gebied Loosduinseweg
(beginnende bij de Thorbeckelaan) tot het einde van de Oude Haagweg (bij de Lisztstraat) in kaart
gebracht en een visie ontwikkeld gebaseerd op de uitgangspunten voor het behoud van de
kleinstedelijke/dorpse uitstraling die Loosduinen wenst te behouden t.o.v. de hoogbouw in Den Haag.
De visie is voorgelegd aan de bewoners en integraal (met opmerkingen van de bewoners) aan de
Gemeente aangeboden. Wethouder Norder heeft de visie in ontvangst genomen. Nu is het zaak er voor
zorg te dragen dat de Gemeente Den Haag, DSO (Dienst Stedelijke Ontwikkeling, verantwoordelijk
voor het verlenen van bouwvergunningen) en de Welstandscomissie deze visie óók als de hare gaan
beschouwen en hier naar gaan handelen bij de beoordeling van nieuwe bouwplannen.
Ramon Meesters
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:
Ockenburg; hotel en recreatiegebied, herinrichting en bebouwing Wijndaelerplantsoen, onderzoek naar
de Loosduinse vaart (fase 2 project) de Zandmotor (kustversterking), en last-but-not-least de
“internationale Ring”, welke het verkeer moet gaan verwerken dat rechtstreeks vanuit Rotterdam (A4
Wippolderlaan) naar Den Haag/Scheveningen komt en vice-versa..
Binnenkort zal een ander groot project de aandacht van het ROV opeisen, en zal men zo spoedig
mogelijk haar inbreng opeisen binnen de projectgroep, welke zal adviseren waar en hoe het
elektriciteitskabeltracé van een windturbinepark op zee aan land komt om haar weg naar de
elektriciteitscentrale van Wateringen te vervolgen. De belangen van de bewoners van Loosduinen
staan hier voorop.
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, de verdere ontwikkeling van een dak- en thuislozen huisvesting in het
ZKD gebied, de herinrichting van de woonwagenlocatie Escamplaan, de invulling van Oude Haagweg
42-46.
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! Zijn er problemen,
neem dan als bewoner de telefoon en maak hiervan melding. Natuurlijk kunt u klachten ook
doorgeven aan uw wijkberaad.
Binnen ROV en later binnen de commissie Loosduinen zijn we nog steeds bezig om aandacht te
vragen voor ons winkelcentrum. De leegloop wordt namelijk tegengegaan met de verhuur van de
panden aan nieuwe bedrijven, die een dienstverlening aanbieden die niet past in een doelstelling om
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levendig winkelcentrum te ontwikkelen voor de dagelijkse boodschappen. Extra aandacht voor ons
winkelcentrum hebben we gevraagd aan de wethouder tijdens de rondwandeling.
Ramon Meesters
Vertegenwoordiger ROV
Verslag 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 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 2010 is 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 2010 hebben vijf 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 in willekeurige volgorde:
In de vergaderingen is gesproken over het wijkleefbaarheidsbudget. Een aantal aanvragen zijn
gehonoreerd, enkele aanvragen zijn afgewezen op grond van prioriteit, dan wel het niet voldoen aan de
criteria.
Aan de orde kwam Het Sociaal Buurtnetwerk Loosduinen, een sociaal netwerk op het internet.
Besproken werd het geïntegreerd groenbeheer in Loosduinen.
Vertegenwoordigers van de stichting BOOG en de Stichting Voor hebben een presentatie gegeven
over de voorgenomen werkzaamheden in 2011. Daarnaast een presentatie over de voorgenomen
activiteiten rond Oud en Nieuw.
Aan de orde was “Micasa”, een opvang voor (ex)verslaafde dak- en thuislozen in Zichtenburg.
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Er werd een presentatie gegeven over het steunpunt Mantelzorg.
Aangekondigde bezuinigingen op de subsidies voor de wijkorganisaties kwamen uitvoerig aan de
orde.
Aan de orde kwam Burgernet, de vervanger van SMS-alert.
Beatrix Stigter
Vertegenwoordiger W & B

Houtwijkse Ouderenzaken
Als u door Houtwijk wandelt zult u ervaren dat er hier heel wat ouderen wonen, sommigen in een
aangepaste woonsituatie, velen nog zelfstandig. Het wijkberaad is er vanzelfsprekend ook voor hen en
in de verschillende groepen en commissies waarover u in dit verslag leest komen ook hun belangen
aan de orde.
Bestuurslid Rini van Rooij vertegenwoordigt het wijkberaad in de Loosduinse Ouderen Commissie
(LOC). Behalve de vertegenwoordigers van de wijkberaden van het stadsdeel Loosduinen is bij de
vergaderingen van de LOC ook altijd een ouderenconsulente van de Stichting Vóór aanwezig. Door
het ouderenwerk van deze stichting worden, deels in samenspraak met de LOC, veel activiteiten voor
ouderen verzorgd. Regelmatig wordt over de activiteiten gepubliceerd in de Nieuwe Loosduinse
Krant. Ook in buurtcentrum Bokkefort vindt u deze informatie. Daar is de I-shop gevestigd waar u
gratis inlichtingen en adviezen krijgt over onder andere wonen, welzijn, vervoer en zorg.
Vanuit de LOC wordt zo nodig ook aan instanties aandacht gevraagd voor bepaalde zaken. Zo werd
enige tijd geleden de HTM benaderd met een klemmend verzoek om aandacht voor ouderen in bussen
en trams. Van verscheidene kanten was vernomen dat ouderen, vooral bij het optrekken en stoppen,
letsel hadden opgelopen. De HTM zegde toe daaraan aandacht te laten besteden binnen de organisatie.
Eenzaamheid onder ouderen is een speciaal aandachtspunt van het ouderenwerk en de LOC, onder
meer door het brengen van huisbezoeken.
Achterin het Houtwijkblad vindt u onder het kopje Ouderenzorg veel adressen en telefoonnummers.
Rini van Rooij

Jaarverslag 2010 Wijkpreventie team Houtwijk.
Ook het jaar 2010 heeft het team bestaan uit 23 vrijwilligers. De wijk was gewent dat het team alle
door de week iedere avond de wijk in trok. Helaas echter was de vrijdag avond niet meer vol te
houden. Maandag t/m vrijdag tussen 19.30 – 22.30 uur in prima en nauwe samenwerking met het
bureau Loosduinen en in het bijzonder de twee wijkagenten de straat op. Regelmatig en indien nodig
intensief contact met Martin Taal en Ruben van den Driest. Afgelopen jaar toezicht gehouden op de
zomer braderie, Sinterklaasintocht en kerstactiviteiten in het winkelcentrum Houtwijk. Tijdens de
zomer braderie is een grote hoeveelheid folders en gadgets uitgedeeld waar o.a. tips in stonden om je
huis beter te beveiligen. In Houtwijk Noord is het “witte voetjes project”uitgevoerd. Sterk gericht op
het voorkomen van inbraken in woningen door bijna iedere woning te schouwen en indien nodig aan
te bellen of de wijkagenten verzoeken de woning te bezoeken waar een brief door het team was achter
gelaten. Er is een actie geweest gericht op auto inbraken in gebieden waar veel voertuigen voorzien
werden van een speciale flyer die aan de binnenspiegel gehangen kan worden. Preventie projecten zijn
gegeven aan bewoners van de Muttersborg en verenigingen van eigenaren tijdens jaarvergaderingen.
Contacten onderhouden met: Stichting BOOG in vergaderingen met bewoners van Houtwijk,
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Gesprekken met VOOR WELZIJN om op de hoogte te blijven van wat er onder de jongeren speelt,
Contacten met de basisscholen in Houtwijk, Vergaderingen met het Wijkberaad Houtwijk,
winkeliersvereniging Houtwijk, deelgenomen aan de pre-ACON overleggen Loosduinen, contacten
met medewerkers van het stadsdeelkantoor Loosduinen, deelgenomen aan overleggen van het
overkoepelend stedelijk netwerk en ook de evenementen bezocht om ervaringen uit te wisselen met
andere preventie teams uit den haag.
Afgelopen jaar is veel inzet gepleegd door de politie aan het onveilige gevoel in Bokkefort en
omgeving. Een speciaal team is bijna een half jaar intensief aan de slag geweest om jongeren de
nodige aandacht te geven. Het preventie team is regelmatig “op de hoogte gehouden” en daar ook naar
gehandeld. Afgelopen jaar de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw nadrukkelijk en zichtbaar op
straat geweest tussen 14.00 – 22.30 uur. Scholen / winkeliers verzocht verlichting tijdens de
jaarwisseling aan te houden en degelijk af te sluiten. Ondanks de vuurpijl die twee agenten heeft
verwond is het een jaarwisseling om trots op te zijn. Daar is door veel mensen keihard aan gewerkt.
Politie/Brandweer/GGD/Stadsdeel kantoor/Jongerenwerk/BOOG/VOOR WELZIJN/Buurtbewoners
van Houtwijk/Winkeliersvereniging Houtwijk en dan vergeet ik vast een aantal mensen en
ja………ook het preventie team Houtwijk heeft bijgedragen.
We kijken terug naar een erg nuttig en zinvol jaar. Het preventie team Houtwijk bedankt de
Politiemensen van het Bureau Loosduinen voor de betrouwbare en enthousiaste medewerking om op
een verantwoorde en veilige manier een steentje bij te dragen aan de veiligheid en welzijn in
Houtwijk.
Hans de Bruin
Wijkpreventieteam 2010
Hiervan zal mondeling verslag worden gedaan tijdens de Algemene Ledenvergadering van Vereniging
Wijkberaad Houtwijk op 13 april a.s.
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