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Verslag van de Algemene Ledenvergadering  

van Vereniging Wijkberaad Houtwijk,  
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Aanwezig, Pjer Wijsman (voorzitter), Ben Ket (vice-voorzitter), Eric de Vries (penningmeester) 

George Welborn, Jan Geertsema. 

Afwezig met kennisgeving: Helen Franssen (secretaris), Patty van der Ende, Frits van Straten. 

Aantal aanwezigen: 69 

 

1.Opening en vaststelling agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

Hij verontschuldigt mevrouw Franssen, die vanwege vakantie niet aanwezig kan zijn, 

Mevrouw Van der Ende, die op dit moment een vergadering over de plannen met het 

Hagaziekenhuis bijwoont en de heer Van Straten, die vanwege zijn werk niet komt. Hij 

verwelkomt Martin Taal, de wijkagent en vaste gast van onze ledenvergaderingen. Hij zal na 

het officiële gedeelte nog even nablijven, zodat bewoners hem wat kunnen vragen. 

 

2. Mededelingen van de Voorzitter 

 

Het Jaarplan voor 2008 en 2009 is verspreid en moet tijdens deze vergadering worden 

goedgekeurd.  

De voorzitter deelt mee dat de heer George Welborn gestopt is met zijn werk als coördinator 

voor het wijkblad. Hij memoreert de hoeveelheid werk die de heer Welborn heeft verzet en 

bedankt hem voor zijn enorme inzet. In de volgende vergadering zal bekend worden hoe het 

met het blad nu verder zal gaan. Hij vraagt de bewoners dringend ook hun bijdrage te leveren 

aan het wijkblad. Laten zij bij het secretariaat stukjes inleveren. Dan worden ze geplaatst 

indien mogelijk.  

De voorzitter deelt mee dat de Website van het Wijkberaad nu definitief in de lucht is en 

dagelijks bijgehouden wordt. Alles wat voor de bewoners van belang is zal er op geplaatst 

worden. De bewoners kunnen zelf ook reageren.  

De volgende mededeling betreft het Hagaziekenhuis. Zoals bekend vindt er een grote 

verbouwing plaats in het ziekenhuis en wordt ook de omgeving meegenomen. Er komt een 

transferium voor het openbaar vervoer. Ook in de Haagse courant wordt hier regelmatig 

aandacht aangegeven. Normaal gesproken zijn er minimaal 2 leden van het bestuur van het 

Wijkberaad Houtwijk als aanpalende wijk aanwezig bij de vergaderingen om de belangen van 

Houtwijk in de gaten te houden.  

Vanuit het Wijkberaad zijn er protesten geuit ten aanzien van het aantal busbewegingen, de 

bezonning van de aangrenzende woningen. Elke woning heeft in principe recht op minimaal 2 
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uur zon. Door de hoogte van de gebouwen komt dit nu in gevaar. Het wijkberaad heeft hier 

bezwaar tegen aangetekend. 

Het feit dat de huidige plannen naar alle waarschijnlijkheid nog meer sluipverkeer in het 

noordelijke deel van Houtwijk met zich mee zal brengen vanwege het grote aantal woningen 

dat de heer Norder hier van plan is te gaan bouwen heeft ook in Houtwijk tot protest geleid.  

Alles wat over deze plannen bekend wordt, zal op de Website worden geplaatst en in het 

Wijkblad worden geplaatst. 

Op dit moment zijn het alleen nog plannen en is het niet mogelijk om een officiële stap te 

zetten. Zodra de plannen definitief worden en ook het bestemmingsplan wordt aangepast, zal 

het Wijkberaad daar waar nodig officieel bezwaar aantekenen. Het is nu eenmaal zo dat pas 

als er iets concreets aan de orde is, je kunt reageren.  

Commissie Loosduinen. De voorzitter heeft de vergadering bijgewoond waarin ook de 

festiviteiten rondom Oud en Nieuw aan de orde zijn geweest. Er mag geen vuur meer gemaakt 

worden en de voorzitter vraagt de bewoners ook mede in de gaten te houden of de jongeren 

lopen te slepen met hout enz. Als dat zo is, kan men de politie bellen maar ook een 

waarschuwing afgeven aan het Wijkberaad.  

De bedoeling is dat de politie in het voortraject er boven op zit. 

Ook zal een aantal bewoners bezocht worden en zal er tijdens de dagen voor oud en nieuw en 

op de avond zelf een aantal bikers (politieagenten op mountainbikes) rondrijden. 

 

Zoals iedereen al heeft vastgesteld is het zuidelijke deel van Houtwijk een 30 km.zone 

geworden. De politie zal hier uitgebreid op gaan letten en ook gaan bekeuren. De bedoeling is 

dat ook het noordelijke deel van Houtwijk een 30 km zone zal worden. Het Wijkberaad 

Houtwijk zal de gemeente hierover een brief schrijven.  

Er wordt gevraagd of de ophogingen nog worden voorzien van witte strepen. De voorzitter 

weet dat dat hier en daar al gebeurd is en gaat ervan uit dat die overal aangebracht zal worden. 

Er wordt geïnformeerd wanneer er maatregelen genomen zullen worden om  het vracht-

verkeer door de wijk zoveel mogelijk te weren. Dit wordt regelmatig aangekaart in de 

projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV) van de Cie Loosduinen. Het wordt ook 

steeds onder de aandacht gebracht van het stadsdeelkantoor Loosduinen.  Tot op heden is nog 

geen afdoende reactie ontvangen. 

 

Op 11 oktober is er een wijkschouw geweest in het centrum van Houtwijk. De St. BOOG 

heeft dit georganiseerd. Er is rondgewandeld rond de Jan Romeinstraat en de Dr. J. 

Scheurleerstraat. Ook de woningbouwvereniging Staedion, de wijkagent, projectgroep 

Wijkpreventie en twee vertegenwoordigers van het Wijkberaad waren hierbij aanwezig. Er is 

een inventarisatie gemaakt van de problemen en tegelijkertijd is aan het einde van de 

wandeling bekeken wie de verantwoordelijke is om die problemen aan te pakken. Het was een 

nuttige bijeenkomst.  

Ook hier bij bleek weer, dat als bewoners van de wijk iets signaleren, ze dat zo snel mogelijk 

moeten melden bij het Wijkberaad. Deze kan dan actie ondernemen. 

 

Bij binnenkomst werd de bewoners gevraagd om te tekenen voor het bezwaar dat het 

wijkberaad Houtwijk wil gaan aantekenen tegen het verlenen van de milieuvergunning voor 

het plaatsen van zenders op de grote mast die ca150 meter hoog is en kortgeleden geplaatst is 

in Kerketuinen. 

De voorzitter meldt dat deze mast bedoeld is voor zendingen voor tv en radio voor de 

digitenne-uitzendingen van de KPN. Er komen met ter tijd dan ook nog allerlei andere 

zenders aan te hangen. De mast is bedoeld voor het grootste gedeelte van Zuid-Holland.  
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Het Wijkberaad wil namens de bewoners van Houtwijk bezwaar aantekenen. De mast is in de 

vakantieperiode geplaatst, terwijl de milieuvergunning nog niet verleend is. Een aantal jaren 

geleden is de bouwvergunning verleend. In deze vergunning heeft niet gestaan hoe hoog de 

mast zou worden. Tevens is toen een milieuvergunning verleend voor 3 jaar. De 

bouwvergunning was voor onbeperkte tijd. De milieuvergunning is verlopen. 

De mast kon dus neergezet worden zonder dat er zenders aangehangen zijn. Deze moeten 

wachten op een nieuwe milieuvergunning. Het Wijkberaad heeft al bezwaar aangetekend 

tegen deze conceptbeschikking, maar moet binnen 14 dagen met nadere argumenten komen 

die het bezwaar onderbouwen.  

Er zijn al een aantal bewoners binnen Houtwijk in het geweer gekomen. Die hebben op 

Internet een website geopend, waarin de bewoners hun bezwaar kunnen ondersteunen. 

Bij de verlening van de vergunningen zijn een aantal fouten gemaakt. Daar wil het wijkberaad 

op inhaken en op de gezondheidsrisico’s voor de bewoners van Houtwijk en op de 

economische gevolgen. Het bestuur van het Wijkberaad vraagt in deze vergadering de steun 

van de bewoners en zal ook op de website van het Wijkberaad een artikel hierover schrijven, 

waar ook steun kan worden betuigd. Tevens zal er een lijst worden neergelegd bij het 

zorgcentrum en in het Winkelcentrum. De aanwezigen gaan akkoord met de stappen die het 

Wijkberaad wil gaan nemen. De bewoners zullen via de website en via het wijkblad op de 

hoogte worden gehouden van de stand van zaken. De voorzitter wijst er op dat dit kan 

betekenen dat het Wijkberaad op een gegeven moment namens de bewoners van Houtwijk 

naar de rechter zal moeten stappen. Gevraagd wordt of er bewoners zijn die hiermee ervaring 

hebben en eventueel kennis. Misschien wonen er stralingsdeskundigen in Houtwijk die het 

bestuur kunnen ondersteunen. Alle hulp en kennis is in deze welkom.  

Het gaat er om dat geprobeerd gaat worden om in eerste instantie de mast te laten verdwijnen 

en als dat niet lukt, om de hoeveelheid straling aan banden te leggen. Tevens wordt de 

gemeente aansprakelijk gesteld voor de eventuele (economische of medische) gevolgen van 

het plaatsen van deze mast.  

De wijkberaden die tot het Loosduinse stadsdeel horen, hebben ingestemd met de stappen van 

het wijkberaad Houtwijk. Ook Bouwlust en Leyenburg hebben stappen ondernomen en zijn 

op de hoogte gesteld van de handelswijze van het Wijkberaad Houtwijk. Het zal ook nog 

worden behandeld in de Cie Loosduinen.  

 

3. Verslag vorige keer 

 

Blz. punt 2 mededelingen. 

De voorzitter geeft een korte toelichting op de werkgroepen die zich bezig houden met de 

Hotspot Jan Romeinstraat en dr.J. Scheurleerstraat. 

De Werkgroep Leefbaar Loosduinen. Deze  hield zich vooral bezig met de veiligheid en is 

kortgeleden opgeheven. 

Er is een werkgroep Overleg Houtwijk. Hierin zijn vertegenwoordigd de directeur van het 

Stadsdeel Loosduinen, de politie in de persoon van Martin Taal, de projectgroep 

Wijkpreventie in de persoon van Hans de Bruin, het Wijkberaad Houtwijk in de persoon van 

George Welborn, een vertegenwoordiger van Staedion en de St. Boog ondersteunt deze 

werkgroep. Dan is er de bewonersgroep Dr. J. Scheurleerstraat. Hierin hebben zitting een 

aantal bewoners, Staedion, het wijkberaad en ook st. BOOG 

In het Stadsdeelplan voor Loosduinen is nu voor een nieuwe opzet gekozen waar groepjes 

bewoners uit de wijken problemen in de wijk kunnen aankaarten bij de gemeente. Dit zal 

worden ondersteund door de Cie Loosduinen en de St. BOOG. 

Blz.3 punt 11 Rondvraag. 
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Nav de vraag van de heer Brandenburg over de groene paaltjes die ’s avonds niet goed 

zichtbaar zijn, deelt de voorzitter mee dat dit 2 keer is aangekaart in de projectgroep ROV en 

dat nu gekozen is om het neer te leggen bij de stadsdeeldirecteur met de hoop dat zijn 

ambtenaren hieraan iets kunnen doen. Misschien kunnen er witte lichtgevende randen rond de 

paaltjes worden geschilderd.  

Blz. 4 Mevrouw van der Laan vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de aanvraag 

voor financiële ondersteuning voor het opknappen van de wijktuin. De voorzitter deelt mee 

dat dit is ondergebracht bij de projectgroep Welzijn en Beheer( WB). Deze heeft het 

aangekaart bij de directeur van het Stadsdeelkantoor. 

 

4. Jaarplan 

Naar aanleiding van het plan doet de voorzitter opnieuw een oproep voor nieuwe 

bestuursleden. 

Voor wat betreft het Houtwijkblad. We zijn nog op zoek naar iemand die de acquisitie wil 

doen (het verwerven van advertenties). Een bewoner vraagt waarom het artikel over de 

wijktuin niet is geplaatst. De voorzitter antwoordt dat dat de verantwoordelijkheid van de 

redactie is. Maar meestal gaat het erom, dat er door gebrek aan advertenties maar weinig 

pagina’s beschikbaar zijn voor artikelen. Dan moet er een keuze worden gemaakt. 

Het artikel zal zo snel mogelijk alsnog worden geplaatst. 

Wijkpreventie. 

De voorzitter deelt mee dat de leden van de wijkpreventie aselect door de wijk lopen. De ene 

keer in het zuidelijk deel, dan weer eens rond de burgemeestersbuurt. Hans de Bruin, de 

coördinator van de wijkpreventie deelt mee dat ze lopen daar waar er eventuele problemen 

zijn aangemeld.  

Op een vraag over de nieuwbouw in de plaats van de huidige Gamma deelt de voorzitter mee 

dat dit buiten onze wijk valt, maar dat er twee leden van het bestuur van het Wijkberaad in de 

begeleidingsgroep zitten en daar de belangen van Houtwijk zullen verdedigen.  

Naar aanleiding van het groenbeleid deelt de voorzitter mee dat ook hij zich zorgen maakt 

over het onderhoud van de wijk. Als er bomen omgehakt worden, moeten er nieuwe geplaatst 

worden. Of dat altijd gebeurt, daar zet hij ook zijn vraagtekens bij. Wat betreft het onkruid; er 

wordt veel minder onderhoud gepleegd dan een aantal jaren geleden.  

 

5. Vragen(v)uurtje 

 

Er wordt geïnformeerd of er geen bankjes aan de vijver geplaatst kunnen worden? Dit is reeds 

voorgelegd aan het Stadsdeelkantoor. 

Kunnen er lantaarnpalen geplaatst worden op het Kapelaan Mereboerveld? Het is zo’n 

donkere plek. Dit lijkt niet gewenst omdat de jongeren dan geneigd zullen zijn langer te 

blijven rondhangen. Bovendien zijn er nooit eerder klachten over geweest.  

Wederom wordt er geklaagd over het vele sluipverkeer over de A.Schweitzerlaan. Het wordt 

gebruikt als doorgangsroute.  

Het wijkberaad zal om een 30 km- zône vragen voor het noordelijke deel van Houtwijk. Dat 

maakt het misschien minder aantrekkelijk om de wijk te doorkruisen. Zolang de plannen rond 

het Haga-ziekenhuis nog niet duidelijk zijn, zal de gemeente terughoudend zijn met hun 

maatregelen. Er komt een geheel nieuw Verkeerscirculatieplan (VCP). Er zal gevraagd 

worden om maatregelen die mensen ontmoedigen om door de wijk te rijden. 

 

Naar aanleiding van verschillende klachten drukt Martin Taal nog eens iedereen op het hart 

om zodra er problemen zijn de politie te bellen. (het nummer staat in het wijkblad). Hij geeft 

aan dat als er meerdere klachten komen de politie meer actie zal ondernemen.  
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Er zijn weer klachten over de pinautomaat van Fortis. Veel bezoekers zetten hun auto’s op de 

stoep. Er was om paaltjes gevraagd, dat kan niet vanwege de hulpdiensten. De voorzitter zal 

het weer aankaarten in de projectgroep ROV.  

Er stond een artikel in het AD over het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in 

Loosduinen. Het blijkt dat dit veel ernstiger is dan in andere wijken. Ook dit zal de voorzitter 

meenemen in de eerstvolgende zitting van de Cie Loosduinen en in de projectgroep WB. 

 

6. Sluiting 

 

De voorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en doet nog een oproep om 

stralingsdeskundigen en om ondersteuning bij het Bestuur en nodigde iedereen uit voor een 

drankje en hapje.     

 


