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1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
en in het bijzonder de heer Ruud Ruigrok, manager van de SV Houtwijk die zo vriendelijk is
de kantine van de sportvereniging ter beschikking te stellen en als gastheer van de
najaarsvergadering van het wijkberaad op te willen treden.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen van de voorzitter.
Deze geeft eerst het woord aan de penningmeester Dana van Hes. Zij deelt mee dat de
financiën behoorlijk in de pas lopen met de begroting. Ook is de subsidie voor de
projectgroep Wijkpreventie over 2008/2009 inmiddels goedgekeurd en die voor 2011
toegekend.
Er wordt een nieuw boekhoudpakket aangeschaft om werkzaamheden ten aanzien van de
financiën wat overzichtelijker en makkelijker te maken.
Daarna neemt de voorzitter weer het woord.
Hij vraagt zich af waar we als wijkberaad in de wijk staan. Sluiten we ons aan bij wat de
bewoners van het wijkberaad verwachten.
Volgens het bestuur moet het wijkberaad het bindmiddel, de schakelfunctie zijn tussen de
bewoners en de gemeentelijke instanties.
Naar zijn mening is het van enorm belang dat de bewoners ook hun steentje bijdragen aan de
werkzaamheden van het wijkberaad teneinde er voor te zorgen dat onze wijk leefbaar,
gezellig en goed verzorgd blijft.
Volgend jaar wordt het wijkberaad 7% gekort op het budget, waardoor het nog moeilijker
wordt om alle taken te vervullen. Dit ook al omdat daardoor de administratieve ondersteuners
ook minder uren krijgen. Het jaar daarop gaat het totale beleid ten aanzien van de wijkberaden
op de schop. Dan zal het wijkberaad alleen nog kunnen functioneren als er een aantal
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werkgroepen worden geformeerd die meehelpen een groot aantal projecten van de grond te
krijgen.
Verder deelt de voorzitter mee dat in 2011 het wijkberaad Houtwijk 30 jaar bestaat. De
bedoeling is om hier het hele jaar aandacht aan te geven.
Verder deelt hij mee dat de website inmiddels zo is opgezet dat het een dagelijks aanvulling is
op het wijkblad dat maar een keer per kwartaal verschijnt. (http:\\wijkberaadhoutwijk.nl.)
Loes is binnenkort 11 jaar in dienst bij het wijkberaad, maar zal in 2011 de
pensioengerechtigde leeftijd bereiken en het wijkberaad dan als administratieve ondersteuner
gaan verlaten.
Wat speelt op dit moment in Houtwijk. De voorzitter deelt mee dat de wethouder Karsten
Klein een bezoek heeft gebracht aan de wijk. In het wijkcentrum Bokkefort hebben een aantal
bewoners met hem kunnen spreken. Het is zijn bedoeling om vaker in de wijken langs te
gaan, zodat hij weet wat er speelt.
De Straatvereniging de Erker heeft een sociale sofa gemaakt ter ere van hun 25 jarig bestaan.
De wethouder heeft deze feestelijk geopend.
Het woonwagenkamp aan de Escamplaan is inmiddels ontruimd. Er zullen daar 92 woningen
worden gebouwd. Een aantal bewoners uit oa. de Van der Tangstraat en de Q.A.
Nederpelstraat heeft zich tegen het voorliggende plan verzet. Ook het wijkberaad heeft beroep
aangetekend, vanwege de naar hun mening slecht georganiseerde afwikkeling van het verkeer.
Inmiddels heeft de Raad van State het plan afgekeurd vanwege de groenvoorziening en moet
er een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Ook dan zal het Algemeen Bestuur de zaak
nauwkeurig bestuderen en eventuele meningen van de omliggende bewoners meenemen.
Op 18 december 2010 zal er een feestelijk festijn zijn in het winkelcentrum dat georganiseerd
wordt door de bewonersgroep Bokkefort en waar o.a. ook het wijkberaad aan meewerkt.
De achteruitgang in het winkelcentrum is enigszins teruggedrongen door de komst van een
nieuw tandartscentrum, Zeeman en een investering in Kalisvaart, zoals ook Albert Hein dat
afgelopen jaar had gedaan. Het gaat de goede kant op.
Een werkgroep heeft zich bezig gehouden met de toekomst van het zogenaamde gebied
Loosduinse Vaart. Het gaat om het gebied tussen de Thorbeckelaan en de Lippe
Biesterfeldweg.
Dat complex zal zeker in de komende twintig jaar op de schop gaan, en het wijkberaad heeft
daarover een toekomstvisie op papier laten zetten. Dit is ook besproken in de Commissie
Loosduinen. Hiermee wil het bestuur voorkomen dat we achteraf gaan reageren op plannen
van de gemeente.
Inmiddels is er een sloopvergunning verleend voor de sloop van het AZIVO gebouw. De
voorlopige bouwvergunning sluit zeker niet aan bij de visie op het gebied van de Loosduinse
Vaart.
De voorzitter deelt mee dat de commissie Loosduinen een werkgroep Openbaar Vervoer in
het leven wil roepen en vraagt vrijwilligers zich aan te sluiten bij deze werkgroep.
Het Ambtelijk overleg voor viering van Oud en Nieuw (ACON) is druk bezig een plan te
maken om dit feest nog veiliger te laten verlopen. Hierbij zijn een groot aantal partijen
aangesloten.
Over de zendtoren is geen nieuws te melden. De zaak ligt nog steeds bij het Europese Hof
voor de rechten van de mens.
In de Marechausseekazerne aan de Leyweg wordt een opvangcentrum voor daklozen die
begeleid moet gaan wonen en later zelfstandig zullen gaan wonen. Het wijkberaad is bij het
overlegplatform betrokken en dit een kijkje gaan nemen in een reeds bestaand centrum.
Daardoor zijn een aantal zorgen weggenomen. Bovendien komt er een monitorsysteem, wat
over een jaar geëvalueerd zal worden.
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De verbouwing van het Hagaziekenhuis Leyenburg is vertraagd.
Het opvangcentrum aan de Zichtenburglaan MiCasa wordt op 2 november officieel geopend
door wethouder Karsten Klein
De voorzitter sluit af met de opmerking dat het bestuur veel ambitie heeft om allerlei zaken
aan te pakken binnen de wijk, maar dat er eigenlijk te weinig bewoners zijn die mee helpen.
Het bestuur wil graag hulp bieden, maar zou vooral willen dat de bewoners het bestuur
daadwerkelijk ondersteunen.
Er is grote behoefte aan juridische kennis en andere expertise op bijvoorbeeld het gebied van
openbaar vervoer, verkeer, groenvoorziening enz.
Het wijkblad is een belangrijk maar duur medium. Andere wijkbladen hebben duurdere
advertenties en dat zal ook voor ons onvermijdelijk zijn. Er is ook dringend behoefte aan
iemand die advertenties kan verkopen. Verder wordt gekeken naar de digitale mogelijkheden
voor het blad.
De voorzitter is nog steeds reuze blij met de inzet van de projectgroep wijkpreventies. Deze
mensen doen geweldig goed werk. Maar er kunnen nog altijd meer bewoners mee doen.
Het wijkberaad wil meer aan de weg timmeren met bijvoorbeeld het wijkblad, maar ook met
de website en eventueel met flyers als er een belangrijke zaak aan de orde is.
De heer van de Meer en de heer Elenbaas maken zich samen sterk om ook een 30-km zone in
het noorden van Houtwijk boven de Houtwijklaan aangelegd te krijgen. Ze zullen samen die
kar trekken en ook proberen om daar de montessorischool bij te betrekken.
Er komen wat opmerkingen van de aanwezige bewoners over de plaats van de vergadering.
Een aantal mensen is het totaal ontgaan dat het bij SV Houtwijk was en men vindt het
bezwaarlijk dat men twee trappen op moet om bij de vergaderzaal te komen. Bovendien vindt
men het koud. Voor veel mensen is dat toch een bezwaar. Men heeft liever dat het weer
gewoon in zorgcentrum Houthaghe wordt gehouden. Dat ligt centraal in de wijk. Bovendien
kunnen de bewoners van Houthaghe dan ook meedoen.
3. Verslag vorige vergadering.
Het verslag wordt doorgenomen en daarna goedgekeurd door de vergadering.
4/5 Vragen(v)uurtje; rondvraag
Een bewoonster stelt een vraag over het feest in augustus bij het muziekcentrum. Ze woont
daar vlak bij en heeft veel hinder ondervonden van de harde muziek.
Er zal aandacht aan worden gegeven.
In de burg. Waldeckstraat worden regelmatig auto's geparkeerd op de stoep. Kunnen hier geen
Hagenaartjes worden geplaatst. vraagt een andere bewoner. Ook hier zal in de projectgroep
ROV een vraag over worden gesteld.
Anton Hakemulder gaat op verzoek van een bewoner in op het bezuinigingsbeleid van de
gemeente. Hij wijst er extra op dat er nog niets vast ligt. Het zijn nog slechts plannen.
Een bewoner stelt een vraag over het 30 jarig bestaan. Meegedeeld wordt dat de plannen nog
niet vaststaan, maar dat er zeker tijdig veel publiciteit aan gegeven zal worden.
Hans de Bruin wijst naar aanleiding van een vraag op het bestaan van de i-shop in het
wijkcentrum Bokkefort. Men kan hier terecht voor allerlei zaken de wijk aangaande.
Hierna neemt Martin Taal het woord.
Hij deelt mee dat er hard gewerkt wordt in de ACON aan het voorbereiden van een feestelijke
oud en nieuw. De tijd rond oud en nieuw is altijd een heel intensieve tijd voor de politie en
voor de projectgroep Wijkpreventie. Maar de ACON is in het leven geroepen om met alle
groeperingen tezamen (Politie, wijkberaden, St. Voor, jongerenwerkers, wijkpreventie enz.)
een mooi programma te maken waardoor het gezellig blijft. Er komt tijdens de viering van
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oud en nieuw een No zero tolerance, heeft de heer Koenraads aangekondigd en er zal veel
extra politie worden ingezet.
Naar aanleiding van het feit dat er veel woninginbraken plaatsvinden in Den Haag, heeft de
corpschef Haaglanden extra personeel en extra budget ingezet. Daardoor zijn 15 inbrekers
aangehouden en als gevolg daarvan hebben er het laatste half jaar weinig inbraken
plaatsgevonden.
Een van de bewoners vindt dat de inrichting van de wijk Houtwijk vraagt om inbraken met al
die achterompaden. Martin is het hier mee eens en daarom erg blij met de agenten die zich op
mountain bikes overal tussendoor kunnen bewegen.
Anton Hakemulder vraagt aandacht voor het feit dat het zeer moeilijk is op de politie in het
stadsdeel Loosduinen te bereiken. Men moet altijd het algemene nummer draaien en wordt
vaak niet doorverbonden. Als men zelf naar het bureau zou gaan, krijgt men de agent in
kwestie wel te spreken. Het is natuurlijk vreemd dat dat via de telefoon niet kan.
Hierna bedankt de voorzitter Martin Taal, de wijkagent, Hans de Bruin coördinator
wijkpreventie en alle bewoners voor hun bijdrage aan de discussie.
De vergadering wordt afgesloten door een verhaal van Ruud Ruigrok voor de plannen van de
SV Houtwijk. Deze sportvereniging wil trachten een deel van de wijk te zijn, door mee te
denken en een aantal zaken te organiseren. Hij deelt een formulier uit waarop de bewoners
hun wensen kunnen zetten.
Hierna wordt de vergadering afgesloten met een hapje en een drankje.
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