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1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Hij verontschuldigt de heer Ket, die wegens ziekte afwezig is en de heren De Vries en Van 
Straten, die wegens werkzaamheden elders, niet aanwezig kunnen zijn. De gastspreker van 
vanavond is helaas verhinderd, hopelijk kan hij in het najaar alsnog worden uitgenodigd.

2. Mededelingen van de voorzitter

De website van het wijkberaad is inmiddels in de lucht. De voorzitter vraagt de bewoners om 
de website regelmatig te checken. Deze is tevens bedoeld voor het geven van reacties en steun 
aan het wijkberaad. 

Stand van zaken werkgroep Leyenburg (HAGA-ziekenhuis):
Het laatste deel van de Leyweg zal waarschijnlijk in de derde week van april gereed zijn. De 
verkeerssituatie ter plaatse zal drukker worden mede door de wegversmalling en de komst van 
de nieuwe keerlus van de lijnen 4 en 6. Verwacht wordt dat het verhogen van de 
parkeertarieven bij het HAGA-ziekenhuis er toe leidt dat er meer in de wijk geparkeerd gaat 
worden. Patty van der Ende en Helen Franssen zullen in de klankbordgroep Ziekenhuis Haga 
(Leyenburg) meer aandacht vragen voor de verkeersoverlast.
De plannen zijn vooral gericht om bebouwing van het gebied rond het ziekenhuis, maar hoe 
dat er precies gaat uitzien is nog niet bekend. Op de website wordt gemeld dat men bij de 
keerlus bij het Haga-ziekenhuis gebruik wil gaan maken van aardwarmte (geothermie). Dit is 
bedoeld als alternatief voor de stadsverwarming van Den Haag Zuid. 
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Het bestuur telt minder leden dan voorheen waardoor de werkdruk is toegenomen. De 
voorzitter roept betrokken bewoners van de buurt op werkgroepen te vormen, die het 
wijkberaad kunnen informeren. Hij geeft daarbij aan dat d.m.v. de inspraak en 
samenspraakregeling van dhr. Baldewsingh, bewoners zelf in staat zijn subsidie aan te vragen 
voor bepaalde werkgroepen, gevormd in straten of buurten. Het wijkberaad kan daarbij hulp 
bieden. 
Het bestuur van het wijkberaad neemt, naast de belangrijkste projecten als 
Werkgroep rond de Digitennemast, Het Haga-Leyenburgziekenhuis en de projectgroep 
veiligheid Houtwijk, de bewonersgroep Scheurleerstraat en de Werkgroep verbouwing 
Gamma aan de Loosduinseweg ook nog deel aan de Commissie Loosduinen, waaronder  de 
projectgroepen Ruimtelijke Ordening en Verkeer en de projectgroep Welzijn & Beheer 
vallen.
Tevens is de secretaris lid van het dagelijkse bestuur van de Cie Loosduinen.

In de najaarsvergadering wil het bestuur een discussie organiseren over alle punten, die in de 
wijk spelen. Te denken valt aan de Digitennemast, de verbouwing van Leyenburg, de 
Gamma-locatie, de problematiek van de hangjongeren en het teruglopende winkelcentrum.
Daarover kan dan in kleine groepjes worden gediscussieerd en met de conclusies kan het 
Wijkberaad verder aan de gang gaan.

Wanneer men geen wijkblad heeft ontvangen, kan men contact opnemen met Loes Gordijn, 
administratief ondersteuner van het wijkberaad via telefoon of email.

Het winkelcentrum staat nog steeds op de agenda. Ook in het wijkblad is hieraan aandacht 
besteed d.m.v. een bijdrage door Patty van der Ende. De winkeliersvereniging verliest leden, 
doordat winkels ophouden te bestaan. Recent is er een brief van het wijkberaad naar de twee 
eigenaren van het winkelcentrum uitgegaan met het verzoek de stand van zaken te bespreken. 
Het wijkberaad streeft ernaar dat het gemak van de aanwezige voorzieningen behouden blijft.

3. Verslag vorige vergadering d.d. 18 oktober 2007

Blz. 1, punt 2, Haga ziekenhuis
Vlakbij de Albert Schweitzerlaan/Laan van de Mensenrechten is het aantal zonuren per dag 
een probleem. Dit houdt de definitieve plannen op; minimaal twee uur bezonning per dag is 
de norm. Het onderzoek naar de bezonning is in te zien bij Loes Gordijn. 
Blz. 2, de wijkschouw van 11 oktober jl.
De heer Van Delft wil graag weten wat de problemen zijn, die geïnventariseerd zijn tijdens de 
rondwandeling eind oktober vorig jaar. Hij vindt het geen goede zaak, omdat hier sprake is 
van een hotspot, dat de wijk een negatieve kwalificatie krijgt.
Ter toelichting deelt de voorzitter mee dat een hotspot een probleemgebied is waar al langere 
tijd sprake is van overlast en criminaliteit. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met 
bewoners of hangjongeren.
De heer Faay woont in het hotspot gebied. Hij geeft aan dat er verbeteringen zichtbaar zijn, 
vooral wat betreft onderhoud door de gemeente, maar dat de situatie nog niet voldoende is 
verbeterd. De voorzitter geeft aan dat het oplossen van dit soort problemen veel tijd kost, van 
belang is het nu niet op te geven. Ook bewoners zijn hierbij nodig. De politie heeft inmiddels 
‘bikers’ ingezet (agenten op mountainbikes).
De heer Stegers geeft als voorbeeld van beginnende verpaupering het niet goed dichtmaken 
van de stoepen na werkzaamheden van Casema. 
De heer Ketelaar meldt dat bij de rondwandeling in oktober bleek dat eerder gerepareerde 
zaken soms opnieuw vernield zijn. Hij laat weten dat bewoners zelf meldingen aan de 
gemeente kunnen doen via het stadsdeelkantoor, telefoonnummer 14070. Vanwege het stellen 
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van prioriteiten en het gemeentebeleid, zullen meldingen niet direct worden aangepakt, maar 
is het wel van belang deze door te geven. George Welborn meldt nog dat er een regelmatig 
overleg is van de bewonersgroep Scheurleerstraat, waarin woningorganisaties, politie, 
wijkberaad, wijkpreventie en de St. BOOG zijn vertegenwoordigd. Deze houden op zo’n 
manier een goed zicht op de stand van zaken.
Hij licht ook nog toe dat er geen sprake is van nieuwe ongunstige instroom m.b.t. nieuwe 
bewoners, de geconstateerde problemen zijn bestaande gevallen. 
Overigens bestaat 90 % van de in de wijkschouw geconstateerde punten uit achterstallig 
onderhoud van gevels, tuinen, straatmeubilair e.d. De wijkschouw is een inventarisatie 
waarbij op papier komt te staan wie wat zou moeten verbeteren en wat er gedaan is. Van de 
oorspronkelijke lijst, die uit vier pagina’s bestond, zijn nog zes punten over. Het blijft nodig 
hiervoor aandacht te vragen, o.a. door het houden van een wijkschouw.
Blz. 5, bestrijdingsmiddelen
Het feit dat in Loosduinen meer bestrijdingsmiddelen gebruikt worden dan in andere wijken 
van Den Haag stond in de krant. De gemeente heeft op vragen hierover nog geen 
duidelijkheid gegeven.

Het verslag wordt vastgesteld. 

4. Vaststellen Jaarverslag over 2007

Er is een wisseling geweest van penningmeester. Eric de Vries is penningmeester met ingang 
van 1 januari jl. 
Daar de jaarvergadering meestal later in het jaar plaatsvindt, zijn de cijfers wel klaar, maar is 
in overleg met de kascommissie besloten deze later te bekijken. De cijfers zullen op de 
website en in het volgende wijkblad worden gepubliceerd. 

Bespreking van het verslag:
Blz. 8
Bij de Laan van de Mensenrechten op de hoek met de AlbertSchweitzerlaan kunnen grote 
vrachtwagens de bocht moeilijk maken. Hierover is meerdere malen gebeld.
De voorzitter meldt dat dit in brieven aan de gemeente is aangegeven en dat dit ook in de 
projectgroep ROV van de Commissie Loosduinen is besproken. Toch raad hij aan opnieuw te 
bellen omdat de gemeente eindverantwoordelijk is.
Blz. 10
Op de hoek van de J. Bosmanstraat en de G.J. van Marrewijklaan zorgt een zwanennest (m.n. 
het mannetje) voor overlas,t doordat hij auto’s beschadigt. De voorzitter zal dit punt 
bespreken in de projectgroep W&B van de Commissie Loosduinen en raadt aan dit te melden 
op het eerder genoemde telefoonnummer van de gemeente en/of bij de heer John Meijer, 
hoofd groenvoorziening. Loes Gordijn zal de AVN (Haagse Natuurbescherming) hierover 
inlichten. Er wordt gewezen op de overlast, die grotere vogels en ratten veroorzaken, die 
verschijnen als gevolg van het voeren van kleinere vogels. 

5. Statutair aftreden bestuur
Het bestuur treedt in zijn totaal af. 

6. Herbenoeming voorzitter

De heer Pjer Wijsman stelt zich nogmaals voor een jaar beschikbaar als voorzitter.
De vergadering gaat akkoord.
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7. Herbenoeming secretaris

Mevrouw Helen Franssen, de secretaris stelt zich nogmaals een jaar beschikbaar, tevens zal 
zij wederom deelnemen in de Commissie Loosduinen.
De vergadering gaat akkoord.

8. Verkiezing penningmeester

De heer Hans Köhler nam afscheid als penningmeester. De heer Eric de Vries is bereid hem 
op te volgen.
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.

9. Verkiezing Algemeen Bestuur
Alle andere leden worden herkozen.
De heer Anton Hakemulder stelt zich beschikbaar als bestuurslid. Ook hier gaat de 
vergadering mee akkoord.

10. Verkiezing kascommissie

De kascommissie Nugteren/Kortekaas wordt gevraagd nogmaals zitting te nemen. Dit wordt 
bij proclamatie aangenomen.

11. Stand van zaken Digitennemast

Even ter herinnering. In augustus 2007 is het zendstation met circa 155m hoge mast aan de 
Zichtenburglaan gebouwd. Het is bedoeld voor digitale tv en radio uitzendingen van de KPN. 
Vandaar de naam Digitenne-mast. De KPN wil in de toekomst nog veel meer zenders in de 
mast hangen voor commerciële doeleinden; bijna tweehonderd in totaal. Het Wijkberaad heeft 
vorig jaar namens de bewoners van Houtwijk bezwaar aangetekend tegen de (milieu-) 
vergunning, vanwege de grote hoogte van de mast en vanwege de elektromagnetische 
straling, die schadelijk voor de gezondheid kan zijn. De overheid vindt de hoeveelheid 
straling veilig; de KPN houdt zich aan de regels. Maar in andere steden en dorpen, waar zo'n 
soort mast staat, zijn er veel gezondheidsklachten van omwonenden. Er is steeds vaker veel 
protest tegen het plaatsen van dit soort masten vlakbij woningen . Wij vinden dat de gemeente 
Den Haag hier een te groot risico neemt, doordat het zendstation in onze wijk staat en heel 
dichtbij andere woonwijken. Maar zoals bekend is,  heeft de gemeente onze en de bezwaren 
van 196 bewoners uit onze en omliggende wijken naast zich neergelegd. 
 
Inmiddels heeft het Wijkberaad Houtwijk een aparte commissie in het leven geroepen, die als 
doel heeft: wonen in Houtwijk zonder zendmast Zichtenburg. Vandaar ook de naam: de 
COMMISSIE WONEN IN HOUTWIJK : ZONDER ZENDMAST ZICHTENBURG (Cie 
WHW:ZZZ). Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester van het Wijkberaad Houtwijk 
zijn ook Gwen Maclaine Pont en Pim Zevenhuizen lid van deze commissie. Deze twee 
buurtbewoners (sinds 1982) doen verslag van wat de commissie tot nu toe heeft gedaan.
 
Nadat de gemeente toch een milieuvergunning aan de KPN had verleend, is het Wijkberaad 
Houtwijk in beroep gegaan bij de Raad van State. Daarbij kreeg ons wijkberaad de steun van 
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andere wijkberaden, die onderdeel zijn van stadsdeel Loosduinen. Ook heeft het Wijkberaad 
een advocaat ingeschakeld, die vaker dit soort zaken behandeld heeft. 
Het wijkberaad heeft om een "Voorlopige Voorziening" gevraagd bij de Raad van State om te 
voorkomen dat de KPN de zenders alvast in gebruik zou kunnen gaan nemen. Op 10 maart 
2008 is hierover een hoorzitting geweest. Helaas is dit verzoek afgewezen.
Hierna heeft het Wijkberaad met behulp van de advocaat de "Bodemprocedure" doorgezet. De 
Raad van State moet binnen 1 jaar uitspraak doen. Ondertussen zullen wij nog extra 
informatie inleveren om onze bezwaren verder toe te lichten. Want uiteindelijk is het wel zo 
dat er rapporten zijn, die aantonen dat veel straling gevaarlijk kan zijn voor de bewoners 
rondom de mast. Vooral jonge kinderen kunnen hiervoor gevoelig zijn. Wij vinden dat de 
overheid de regels strenger moet maken en de zendmast moet verbieden.
 
Bij binnenkomst werden de bewoners gevraagd om hun handtekening te plaatsen, waarmee 
zij de acties van het Wijkberaad steunen.
De tekst waarvoor alle aanwezigen getekend hebben, luidt als volgt: 
“Ik ondersteun alle legale acties van de commissie WHW:ZZZ "WONEN IN HOUTWIJK: 
ZONDER ZENDMAST ZICHTENBURG"(en zo ook de Vereniging Wijkberaad Houtwijk) 
om mijn bewoners- en gebruikersbelangen te behartigen, die door de bouw en ingebruikname 
van het zendstation aan de Zichtenburglaan 218-220 te Den Haag mogelijk geschaad kunnen 
worden en deels al geschaad kunnen zijn. Het betreft o. a. :
 -  gezondheidsrisico's op korte en lange termijn vanwege diverse soorten elektromagnetische 
velden en straling.
 -  financiële schade door waardevermindering van mijn woning (of ander onroerend goed) 
i.v.m. dit zendstation incl. horizonvervuiling door hoge zendmast.”
 
Wij zijn voornemens nog meer handtekeningen in te zamelen en de volgende acties uit te 
voeren:
■ Het aanvullen van gegevens ( rapporten)  t.b.v. de bodemprocedure bij de Raad van State.
■ Het aansprakelijk stellen van de gemeente Den Haag (vergunningverlener).
■ Het aansprakelijk stellen van de KPN Broadcast Services BV (vergunninghouder).
■ Het aansprakelijk stellen van de bezitter van de grond, waar het zendstation staat 
(opstalrechtverlener).
■ Het indienen van een rekest bij het Europees Parlement, Luxemburg / Europese Commissie, 
Brussel.
 
Het inhuren van een advocaat kost veel geld en helaas heeft het Wijkberaad dat niet.
Daarom kan het zijn dat het Wijkberaad de bewoners om financiële steun zal vragen. 
Zo kan het Wijkberaad de belangen van de bewoners van Houtwijk op langere termijn blijven 
behartigen in deze voor onze woonwijk zo belangrijke zaak.
“Wij houden U op de hoogte en danken u voor uw steun tot nu toe!”

12. Rondvraag

Een van de aanwezigen deelt mee dat hij pas afgelopen vrijdag het wijkblad heeft ontvangen 
en dat hij dat rijkelijk laat vindt voor een uitnodiging. De voorzitter antwoordt dat het blad 
verspreid zou worden op dinsdag en woensdag en dat is een week van tevoren.
Langer van te voren heeft geen zin, want dan is iedereen het weer vergeten.
Bovendien is het zo dat het wijkberaad alleen op woensdag open is, en het dus lastig is om de 
agenda of het wijkblad op te halen.
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Voortaan zal de agenda ook neergelegd worden in het halletje naast de lift van het 
zorgcentrum Houthaghe. Dan is men niet afhankelijk van de openingstijden van het 
Wijkberaad. Tevens wordt de agenda op de site gezet.
Op het Vinkenlaantje in Bokkefort is het niet duidelijk hoe het fietspas en het voetpad lopen, 
doordat de borden niet goed zouden staan. De voorzitter raadt aan het servicenummer (14070) 
te bellen. Verder zal er naar gekeken worden en indien nodig zal het stadsdeelkantoor 
benaderd worden. 
De heer Faay vraagt zich af of het wijkberaad het wijkblad ook niet kan laten vertalen in het 
Arabisch. Er wonen veel buitenlanders in het centrum van Houtwijk en zij begrijpen niets van 
het blad. De voorzitter ziet hiervoor geen mogelijkheid.
Nog steeds zijn er klachten over de verlichting van de wijk. Als een lantaarnpaal kapot is, 
moet dit gemeld worden op het servicenummer. Het haalt helaas weinig uit. Er zijn meerdere 
bewoners op de vergadering, die klagen over de afhandeling van hun klachten. Het 
wijkberaad zal hier nog eens extra aandacht aan besteden en contact op nemen met het 
stadsdeelkantoor.
Patty van der Ende vraagt waarom de vuil- en hondenbakken, die met Oud en Nieuw 
verwijderd zijn, nog niet teruggeplaatst zijn.
Ook hier zal contact gezocht worden met het Stadsdeelkantoor en de cie Loosduinen.

13. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en 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. 
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