Jaarverslag 2011
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Wijkberaad Houtwijk bestond dit jaar uit de hiernavolgende personen:
Ramon Meesters
- voorzitter, afgevaardigde Commissie Loosduinen en “ROV”
Helen Franssen
- secretaris
Dana van Hes
- penningmeester
Anton Hakemulder - lid en vice-voorzitter
Rini van Rooij
- lid, afgevaardigde Loosduinse Ouderencommissie (LOC)
Beatrix Stigter
- lid, afgevaardigde “WB”
Irma Lindemans
- aspirant lid.
In 2011 verliet Loes Gordijn het wijkberaad als administratief ondersteuner wegens het
bereiken van de 65-jarige leeftijd. Zij werd opgevolgd door Debby Groen, haar vervangster.
Toen deze op 1 september een andere baan aanvaardde werd Rachel van der Veen onze
steun en toeverlaat als administratief ondersteuner.
Dana van Hes heeft (tot onze grote spijt) eind 2011 haar functie als penningmeester en als
lid ter beschikking gesteld. Zij zal door Yvonne Hartman in de loop van 2012 worden
opgevolgd.
Vergaderingen
Het Dagelijkse Bestuur is gemiddeld 1x per week bij elkaar gekomen voor het organiseren
van allerhande activiteiten (zie “Activiteiten”).
Wijkberaad Houtwijk heeft voorts in 2011 8 maal een Algemene Bestuursvergadering
gehouden voor het definiëren van doelstellingen en het bespreken van ontwikkelingen die
van buitenaf op ons af kwamen. Tot slot heeft het Wijkberaad 2 keer een Algemene
Ledenvergadering voor haar bewoners georganiseerd, waarbij er door tal van onder het
Wijkberaad hangende Commissies presentaties werden gegeven over de projecten waarvoor
ze verantwoordelijk waren.
Representatie
Houtwijk is onderdeel van het gebied Loosduinen, waarvan de bewonersorganisaties zich
hebben verenigd in De Commissie Loosduinen, die om de 6 weken bij elkaar komt. De
Commissie Loosduinen heeft 2 werkgroepen onder zich, Ruimtelijke Ordening en Verkeer
(ROV) (gericht op infrastructuur en bebouwing) en Welzijn en Beheer (WB) (sociale
aspecten) die beide ook elke 6 weken bij elkaar komen. In alle vergaderingen is Wijkberaad
Houtwijk met een afgevaardigde vertegenwoordigd.
Stadsdeelwethouder Karsten Klein organiseert 1 x per jaar een bezoek aan Houtwijk voor het
houden van zijn “Klein Gesprek”, waarbij bewoners op een laagdrempelige manier met hem
in contact kunnen treden . Dit jaar werd de heer Klein ontvangen bij SV Houtwijk.
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Activiteiten
30-jarig jubileum Wijkberaad Houtwijk
concept

Historie/cultuurdag

Datum/periode/locatie

16 april 2011 Kerk/wijkcentrum Bokkefort



activiteit



Rondleiding O.L.V. Hemelvaart
Vervaardiging mozaïektableau door Houtwijkers voor
Houtwijk
Geschiedkundige presentatie Houtwijk door de eeuwen
heen (fotomateriaal Loosduins museum)

Vervaardigen foto’s van Houtwijkers door Nico Orie in
historische kleding “nostalgie naar de Veilingtijd”.
resultaat

Positief. Ondanks de middelmatige opkomst, waren de
bezoekers enthousiast over de invulling van deze dag.

concept

Sport/activiteiten

Datum/periode/loca
tie

18 juni 2011 SV Houtwijk

activiteit

resultaat







voetbalclinic door SV Houtwijk
Springkussens
Scoutingactiviteiten
Discoavond voor jongeren
Wijkwandeling georganiseerd door Dries Weber

Negatief. De opkomst was erg laag, waarschijnlijk door een
combinatie van het slechte weer in de ochtend (storm), een door
winkelcentrum Houtwijk georganiseerde braderie op hetzelfde
moment en de onbekendheid/afstand voor veel bewoners met
SV Houtwijk. Niemand heeft de wijkwandeling gedaan en er is
niemand naar de disco gekomen.
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concept

Receptie 30 jarig jubileum

Datum/periode/locatie

19 november 2011 Wijkgebouw Bokkefort

activiteit

Opening door wethouder Karsten Klein. Uitreiking
Houtwijkpenning (de Zilveren Wichelroede) aan 2 bijzondere
vrijwilligers, Hans de Bruin en Dries Weber.
Hans de Bruin ontving daarnaast een eigen straatnaambord
(het Hans de Bruinpad). Dries Weber ontving het eerste
exemplaar van een door hem geschreven boek (Moord op
Bokkefort). Alle bezoekers kregen een gratis exemplaar.
Live muziek in gezellig versierde ruimte met verse bloemen
en lekkere hapjes.

resultaat

Hoge opkomst (150 mensen) variërend van wijkpartners
(politie en stadsdeelkantoor), oud-bestuurders en
betrokken/actieve bewoners en veel enthousiasme. Contacten
werden aangehaald.

3

infrastructuur
concept

Actie tegen bestemmingsplan Escamplaan

Datum/periode/locatie

Pinksteren 2011 tot 26 januari 2012

activiteit

De heren Koos Zuiderwijk en Cor Werksma hebben met
actieve ondersteuning van het wijkberaad actie gevoerd tegen
het voorstel van de Gemeente Den Haag om de ontsluiting van
het met woningen te bebouwen terrein op het voormalige
woonwagenkamp in de Q.A. Nederpelstraat te laten
plaatsvinden. Hiervoor heeft men een enquête opgesteld voor
de straatbewoners met een response van 40% retour binnen
een week, en met een resultaat waaruit naar voren kwam dat
100% van de ca. 60 respondenten ‘tegen’ het voorstel van de
Gemeente was.
Met dit resultaat heeft het Wijkberaad via Commissie
Loosduinen aan de Gemeente Den Haag geadviseerd om naar
andere mogelijkheden te zoeken voor ontsluiting. Ook heeft
het Wijkberaad de zienswijzen aangeleverd met argumenten
tegen het voorgestelde bestemmingsplan. Daarnaast heeft de
voorzitter van Wijkberaad Houtwijk tot 2x toe de
Gemeenteraad tijdens raadsvergaderingen verzocht om naar
goede alternatieven te zoeken.

resultaat

Het beoogde resultaat werd helaas niet bereikt. De
Gemeenteraad heeft op 26 januari 2012 ingestemd met het
voorstel voor 2 ontsluitingen aan de Q.A. Nederpelstraat en
afsluiting van de bestaande ontsluiting aan de Escamplaan.
Wethouder Norder heeft toegezegd de bestaande
onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeersafwikkeling vanuit
de wijk naar de Hennebergweg en de uitgang aan de Dr. J.
Presserstraat in onderzoek te nemen en passende
maatregelen te nemen.
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concept

Parkeeroverlast Houtwijk door personeel Hagaziekenhuis

Datum/periode/locatie

Najaar 2011 tot heden

activiteit

Het personeel van het HAGA-ziekenhuis aan de Leyweg
parkeert bij ons in de wijk, waardoor plekken voor bewoners
wegvallen. Op termijn zal bovendien het HAGA terrein
worden uitgebreid met woontorens en
parkeervoorzieningen.
De heren Cor Smits en Bert Lots vormen de Werkgroep
Parkerenhaga als commissie van het Wijkberaad Houtwijk
met als doel de parkeeroverlast veroorzaakt door het
ziekenhuis in onze wijk te minimaliseren.

resultaat

Een gesprek met het ziekenhuis (Cor Ouwehand) heeft reeds
plaatsgevonden. Tevens nemen de heren Smits en Lots
namens Wijkberaad Houtwijk plaats in de Klankbordgroep,
waar de deelnemers de mogelijkheid wordt geboden om
binnen randvoorwaarden mee te denken aan de invulling
van het project.

concept

Architect Berlagelaan 30 km-zone

Datum/periode/locatie

Najaar 2011 tot heden

activiteit

Michiel van der Meer, Maurice Elenbaas en de heer Van der
Klauw vormen de Commissie 30-km zone binnen Wijkberaad
Houtwijk.
In de wijk (met name Berlagelaan) ondervindt men steeds
meer last van te hardrijdend (sluip)-verkeer. Hierdoor
ervaart men steeds meer een gevoel van onveiligheid.

resultaat

Een enquête werd gehouden met 30% response met de
bevestiging van het gezamenlijk gedeelde gevoel van
onveiligheid. De vervolgstap is de uitvoering van een eigen
meting, waarbij men op een dag bij alle uitgangen van
Houtwijk-Noord zal posten voor het registreren van
nummerborden en tijdstippen van autoverkeer dat de wijk
inrijdt en verlaat. Zo zal men het percentage sluipverkeer
kunnen meten. Het resultaat zal de basis zijn voor
gesprekken met de gemeente.
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Veiligheid
concept

Wijkpreventieteam

Datum/periode/locatie

2011

activiteit

Hans de Bruin heeft als leider van het Wijkpreventieteam het
stokje overgedragen aan Caro Cocx.
In 2011 heeft Wijkberaad Houtwijk meegeholpen in een wijk
overschrijdend project met Nieuw Waldeck voor de aanschaf
van portofoons en gebruikmakend van een centrale
zendmast op Industrieterrein Zichtenburg.

resultaat

concept

Winkelcentrum Houtwijk

Datum/periode/locatie

Mei 2011

activiteit

Winkelcentrum Houtwijk heeft deelgenomen aan het
Keurmerk veilig ondernemen

resultaat

In mei 2011 heeft Wethouder Karsten Klein dit keurmerk
aan de winkeliers uitgereikt.

concept

12-min of meer

Datum/periode/locatie

2011

activiteit

De Wijkpolitie heeft een actieplan ontwikkeld om door het
vroegtijdig signaleren van normafwijkend gedrag bij
jongeren rond de 12 jaar, de overlast in de Haagse wijk
Houtwijk terug te dringen en te voorkomen dat deze
jongeren in de criminaliteit belanden.

resultaat

Hiervoor heeft de politie de Veiligheidsprijs RPC Haaglanden
2011 gewonnen.
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Aanpalend
concept

Nijkamphoeve

Datum/periode/locatie

2011

activiteit

Wijkberaad Houtwijk verleent een podium aan Stichting tot
het behoud van De Nijkamphoeve. Het onderhoud van de
Nijkamphoeve wordt door de bezuinigingen in 2012 gestaakt
en de gemeente is actief op zoek naar overnamekandidaten.
De Stichting wordt gedragen door een aantal
Houtwijkbewoners die de Nijkamphoeve als kinderboerderij
wil laten voortbestaan.

resultaat

concept

Werkgroep Bokkefort

Datum/periode/locatie

2011

activiteit

De werkgroep Bokkefort kwam in 2011 7 x bijeen.
Op 16 maart vond er een veegactie plaats met groep 7 van de
Houtwijkschool.
Op 19 maart was er een grote veegactie in de wijk
georganiseerd door de werkgroep Bokkefort, in
samenwerking met wijkberaad Houtwijk, Stichting Boog,
Stichting Vóór, de woningcorporaties, de winkeliers en de
Gemeente. Tijdens de veegactie werden folders verspreid en
werd getracht bewoners bewust te maken van nut en
noodzaak van het schoonhouden van de eigen leefomgeving.
Na afloop konden wijkbewoners met een hapje en een
drankje napraten.
Op 17 december werd het Winterfeest Bokkefort gehouden.
De wijkbewoners konden kerststukjes maken, er was een
meezingconcert, een verhalenverteller, een
lampionnenoptocht en uiteraard hapjes en drankjes. Het
doel was wijkbewoners bij elkaar brengen en aandacht
vragen voor een veilige jaarwisseling.

resultaat
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Communicatie
concept

Wijkblad

Datum/periode/locatie

2011

activiteit

Er zijn 4 edities wijkbladen verspreid. De Lay-out werd
verbeterd, de 4de editie werd in full-colour uitgebracht
vanwege het 30-jarige jubileum.

resultaat

Er is een groei in omzet uit advertentie-inkomsten door het
aanstellen van een wijkberaadslid (Beatrix Stigter) voor de
acquisitie. Er werden méér en duurdere advertenties
verkocht. De kleureneditie heeft zo’n positieve indruk
gemaakt, dat het Wijkberaad van plan is hiermee door te
gaan.

concept

Website

Datum/periode/locatie

2011

activiteit

De website is verder ontwikkeld en trekt steeds meer
bezoekers.

resultaat

De Commissie Loosduinen heeft na onderzoek van de
aanwezige websites van de wijkberaden in Loosduinen de
websiteontwikkelaar van de Houtwijksite gevraagd een
dergelijke site voor de Commissie te ontwikkelen.

concept

Digitale nieuwsbrief

Datum/periode/locatie

2011

activiteit

Voor het op de hoogte brengen van wijkbewoners van
‘urgent’ nieuws is de digitale mailing ontwikkeld. Waar
mogelijk verzamelt het Wijkberaad emailadressen van de
bewoners. Bij belangrijk nieuws of verzoeken die niet
kunnen wachten, krijgen deze mensen een nieuwsbrief toe
gemaild. Men kan zich hier van afmelden.

resultaat

Sneller contact met bewoners als het er toe doet.
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concept

Social media

Datum/periode/locatie

December 2011- heden

activiteit

Wijkbewoner Lorenzo Sendar heeft voor Houtwijk een eigen
Facebook pagina ontwikkeld “Houtwijk info”.
Hier kunnen geïnteresseerden in Houtwijk elkaar ontmoeten
en discussies aangaan.

resultaat

Dit interactieve communicatiemiddel zal in 2012 voor meer
verbondenheid tussen bewoners zorgen.

Wat gaat het jaar 2012 ons brengen
* Implementatie “Straatvertegenwoordiging/ de ogen en oren in de wijk”.
* 20 juni 2012, Midsummer BBQ (de bedoeling is een jaarlijks terugkerende traditie)
* Kostenbesparing op het Houtwijkblad door selectie goedkopere leveranciers
* Intensievere samenwerking met wijkbewoners door meer contact via nieuwsbrieven
en Facebook en meer vrijwilligers door Straatvertegenwoordiging.

maart 2012
Ramon Meesters, voorzitter
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