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Jaarverslag	  2015	  

	  
Bestuurssamenstelling: 
Het bestuur van Wijkberaad Houtwijk bestond dit jaar uit de hiernavolgende personen: 
 
• Ramon	  Meesters	  	   -‐	  voorzitter,	  afgevaardigde	  Commissie	  Loosduinen	  en	  “ROV”	  
• Loes	  Gordijn	   	   -‐	  secretaris	  en	  afgevaardigde	  ROV	  en	  Commissie	  Loosduinen	  
• Yv	  onne	  Hartman	   -‐	  penningmeester	  
• Stephan	  Bergmans	   -‐lid	  (jongeren	  	  en	  afgevaardigde	  WB)	  
• Danny	  Boers	   	   -‐	  lid	  (Ruimtelijke	  Ordening	  en	  Verkeer	  Houtwijk)	  	  
• Fred	  Versteeg	   	   -‐lid	  

 
Inleiding 
 
2015 stond vooral in het teken van gesprekken met de gemeente om het parkeerprobleem in 
de Mensenrechtenbuurt op de kaart te zetten. 2016 zal naar verwachting de voorgestelde 
oplossing worden geïmplementeerd. 
 
In aanloop naar de hoogbouwactiviteiten van Oude Haagweg 42-46 heeft Wijkberaad 
Houtwijk ingezet op het creëren van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein (in de 
parkeerkelder). Helaas hebben we niet kunnen voorkomen dat de gemeente aan de 
projectontwikkelaar toestemming heeft gegeven om onder de parkeernorm te blijven, met als 
gevolg dat er weer meer parkeerdruk op de omliggende straten komt te liggen. 
 
Wijkberaad Houtwijk houdt graag rekening met het algehele welzijn van de bewoners. In 
2015 hebben we daarom in samenwerking met zorgcentrum Houthaghe een avond 
georganiseerd om bewoners van tips te voorzien waardoor zij langer zelfstandig thuis kunnen 
blijven wonen. 
 
Daarnaast organiseerden we een informatieavond over de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten, waarbij kandidaat Statenleden het belang van de Provinciale Staten voor de burger 
kwamen toelichten. 
 
En in de zomer hebben we wijkbewoners een leuke middag aangeboden in het Loosduins 
museum en aansluitend met een rondvaartboot naar Madestein. 
 
Alles bij elkaar was het een geslaagd jaar. 
 
Ramon Meesters 
(voorzitter Wijkberaad Houtwijk) 
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Organisatie 
 
Vergaderingen 
Het dagelijkse bestuur is een keer per week bij elkaar gekomen vooral voor het organiseren 
van allerhande activiteiten. Het Wijkberaad Houtwijk heeft voorts achtmaal een algemene 
bestuursvergadering gehouden, onder meer voor het definiëren van doelstellingen en het 
bespreken van lopende zaken en ontwikkelingen die van buitenaf op ons af kwamen. Verder 
heeft het Wijkberaad twee keer een Algemene Ledenvergadering voor haar bewoners 
georganiseerd, waarbij er o.a. door de 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 zes weken bijeen komt. De 
Commissie Loosduinen heeft twee projectgroepen onder zich en wel Ruimtelijke Ordening en 
Verkeer (ROV; gericht op infrastructuur en bebouwing) en Welzijn en Beheer (WB; sociale 
aspecten) die beide ook elke zes weken bij elkaar komen. In alle vergaderingen is Wijkberaad 
Houtwijk met een afgevaardigde vertegenwoordigd geweest. Daarnaast heeft het Wijkberaad 
bij uiteenlopende activiteiten binnen en buiten Houtwijk zijn gezicht laten zien. 
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2015  Wijkpreventie Houtwijk Jaarverslaglegging 
	  

 
 
April 2015 bestond het Wijkpreventieteam 121/2 jaar, waar het Wijkberaad Houtwijk bij stil 
stond.  De leden van het Wijkpreventieteam werden bedankt, getrakteerd en in het zonnetje 
gezet. Wij waren aangenaam verrast. Ook dit jaar hebben we ons o.a. ingezet om zo veel 
mogelijk de criminaliteit te weren uit onze wijk. Wij zijn hier  nu met de wijkagenten 
maandelijks in overleg op het politiebureau om te bezien waar de criminaliteit zich de 
afgelopen maand heeft gemanifesteerd. Op basis van die gegevens kunnen wij onze 
loop/fietsroutes meer gericht indelen. In 2015 hebben ook een aantal van onze vrijwilligers 
hun EHBO-reanimatiediploma behaald. In het verslagjaar hebben we ook een thuishaven in 
Houthaghe gevonden. Wij hebben met Wijkberaad Houtwijk de deal dat wij hun 
accommodatie in de avonduren als vertrek en rustlocatie kunnen gebruiken. De preventers die 
een avondgroep aansturen beschikken over een toegangssleutel van Houthaghe. Dit werkt, 
met name bij slechte weersomstandigheden, erg fijn. Wij hebben zo ook de mogelijkheid om 
even wat met elkaar te bespreken. 
 
Na 12 jaar in een min of meer onopvallende out-fit te opereren (donkere onopvallende jas) 
zijn we nu gekleed in reflecterend geel waardoor we veel meer opvallen, hetgeen voor de 
crimineeltjes natuurlijk ook de bedoeling is. 
In maart 2015 hebben wij ons gericht op de auto-inbraken. Wij hebben daartoe geflyerd in de 
buurten waar veel auto-inbraken in de voorafgaande maanden waren geweest. In de maanden 
juni/juli hebben we kaartjes in de bus gedaan met betrekking tot de vakantieperiode. Ook hier 
weer preventie-adviezen geboden m.b.t. het achter laten van de woning tijdens de 
vakantieafwezigheid. 
In oktober hebben we de actie ingezet voor Woninginbraken “Zet inbrekers in het licht”. En 
in november hebben we de auto-inbraakactie gehad “Geef autokrakers geen kans”.  
Tussendoor hebben we ook nog losstaande fietsen van zadeldekjes voorzien. Zet uw fiets vast 
aan de vaste wereld.  
 
Al met al zijn we dus best druk als vrijwilligers.  Een aantal van ons zijn al vanaf 2002 actief 
voor de wijk en zouden best graag eens afgelost willen worden door jongere nieuwe 
vrijwilligers. Wij roepen, respectievelijk dagen nieuwe vrijwilligers uit, om zich te melden via 
de website:info@wijkpreventiehoutwijk.nl.  Het gaat slechts om 2 uurtjes per week en ook 
dames zijn meer dan welkom. Kom op laat uw wijk niet verloederen en geef een paar uurtjes 
per week. U gaat uw wijk veel beter leren kennen en een paar uurtjes extra beweging is goed 
voor u.   
 
24 februari 2016 
 
Coördinator  
H.Caro A. Cocx 
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Activiteiten	  2015	  georganiseerd	  door	  Wijkberaad	  Houtwijk	  
 

Politieke bijeenkomst - 18 februari 2015 
Concept Informatieavond over de verkiezingen voor de Provinciale Staten, 

waarbij kandidaat Statenleden het belang van de Provinciale 
Staten voor de burger kwamen toelichten. 

datum/locatie  18 Februari 2015 in het restaurant van zorgcentrum Houthaghe 
Resultaat De opkomst was redelijk, waarbij tijdens deze bijeenkomst een 

zeer geanimeerde discussie ontstond tussen de 
partijvertegenwoordigers en de bewoners van Houtwijk 

 
Culturele, Sport en Kunstdag - 20 juni 2015 
  
  
Concept/activiteiten Het bevorderen van contacten en communicatie tussen de 

bewoners van de wijk Houtwijk en het Wijkberaad Houtwijk door 
middel van een een dag vol kunstuitingen , sportieve bezigheden 
en culturele uitvoeringen. Er waren allerlei activiteiten 
georganiseerd zoals een percussie uitvoering, waaraan de 
bewoners konden meedoen. Er was een sportief parcours uitgezet 
voor de jongeren. Ook was een bloemschikworkshop 
georganiseerd. Er waren hapjes en drankjes gemaakt door de 
bewoners. Er was een band ingehuurd waarop gedanst kon 
worden. 

Datum/locatie  20 juni 2015 in en om het zorgcentrum Houthahge 
Resultaat Dit was uitstekend, mede door alle georganiseerde activiteiten was 

de opkomst hoog  en het enthousiasme werkte aanstekelijk. Er 
werd meegedanst, meegezongen en meegegeten.  

 
Excursie Loosduins Museum en rondvaart door Madestein - 30 juni 
Concept De bewoners van Houtwijk kennis laten maken met met de 

geschiedenis van Houtwijk en in het bijzonder  van Loosduinen 
met actieve medewerking van het Loosduins museum.  Na de 
rondleiding maakten we een rondvaart naar de Madesteinse 
plassen. 

Datum/locatie  30 juni/Loosduins museum en Madesteinse plassen 
Resultaat Geweldig. De opkomst was zo groot, dat we twee rondes  hebben 

moeten organiseren. Daarna waren er veel bewoners die vroegen 
om een herhaling in 2016. Het was ook weer prachtig weer en er 
waren zeer veel contacten tussen de bewoners. We hebben dankzij 
de dag er ook nog een actief bestuurslid bijgekregen. 

 
WMO bijeenkomst - 9september 2015 
Concept Voorlichtingsbijeenkomst voor de ouderen in de wijk om de 

vragen te beantwoorden die in het afgelopen jaar zijn ontstaan nu 
de WMO enige tijd werkt. 

Datum/locatie 9 september 2015 , restaurant Zorgcentrum Houthaghe 
Resultaat Er was een redelijke opkomst. Met behulp van zorgcentrum 
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Houthaghe was er gezorgd voor voorlichting om bewoners langer 
zelfstandig te kunnen laten wonen. Ook waren een aantal 
deskundigen uitgenodigd om de directe vragen van de bewoners  
met kennis van zaken te kunnen beantwoorden. De bezoekers 
waren zeer tevreden over het resultaat.  

 
Eindejaarsfeest -  18 december 2015 
Concept Ook hier ging het om de contacten tussen de bewoners onderling 

en Wijkberaad Houtwijk te bevorderen door het jaar samen af te 
sluiten. 

Datum/locatie 18 december 2015/restaurant zorgcentrum Houthaghe 
Resultaat Er waren een aantal cursussen georganiseerd waaronder zingen en 

muziek maken, bloemschikken en koken. 
De opkomst was enorm. Er was een cabaretgezelschap uit 
Houtwijk uitgenodigd. Ook dat was een enorm succes.   

	  

Commissie	  Loosduinen	  
 

	  
Bestemmingsplan	  Florence	  Nightingale	  Park	  
concept Wijkberaad Houtwijk heeft zitting in de Commissie Loosduinen, 

en in de er onder hangende werkgroepen ROV (Ruimtelijke 
Ordening en Verkeer) en WB (Welzijn en Beheer). 

datum/periode/locatie 2015, 3 x 6 vergaderingen 
activiteit Meedenken en meepraten over de ontwikkeling van de 

leefomgeving in Stadsdeel Loosduinen 
resultaat Door het intensieve relatiemanagement van Commissie 

Loosduinen is het makkelijker om bij bepaalde issues de juiste 
persoon (ambtenaar, politicus, bestuurder) sneller te contacteren 
en invloed uit te oefenen. 

	  
Wat	  er	  op	  ons	  af	  kwam	  (niet-‐gezochte	  activiteiten)	  

 
Buurt	  Bestuurt	  
concept De gemeente zoekt een nieuwe structuur van samenwerking 

tussen stakeholders binnen een bepaald geografisch gebied.  
datum/periode/locatie Alle vergaderingen 
activiteit Voor Houtwijk wordt ingezet op het gebied rondom het 

winkelcentrum. Samenwerking tussen de winkeliers, corporaties, 
winkelpandeneigenaars, wijkpreventieteam, etc. en Wijkberaad 
Houtwijk staat hoog in het vaandel.  

resultaat Er is een convenant gesloten tussen stakeholders in bijzijn van 
stadsdeelwethouder Ingrid van Engelshoven 

	  
Parkeerproblematiek	  	  Mensenrechtenbuurt	  
concept 2015 stond vooral in het teken van gesprekken met de gemeente 

om het parkeerprobleem in de Mensenrechtenbuurt op de kaart te 
zetten. De door bewoners geuite problemen spelen al enige jaren 
en waren destijds vooral gerelateerd aan ziekenhuisbezoekers en 
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personeel die bij ons in de wijk parkeerden: Bezoekers waren 
namelijk niet bereid om te betalen om te kunnen parkeren op het 
terrein van het ziekenhuis, terwijl het personeel in veel gevallen 
door het management de mogelijkheid van gratis parkeren op 
eigen terrein werd ontzegd. Sinds iets meer dan een jaar is de 
parkeerdruk op onze wijk verder vergroot door het invoeren van 
betaald parkeren in Leyenburg, waardoor er een waterbedeffect is 
ontstaan. Al met al ontvingen we nog meer verzoeken om hulp 
van wijkbewoners dan in voorgaande jaren.  

datum/periode/locatie Heel 2015 
activiteit Dankzij de hulp van betrokken raadsleden werden we in contact 

gebracht met de juiste beleidsmedewerker die ons kon helpen om 
constructief aan een oplossing te werken. Met vallen en opstaan, 
en altijd met de intentie om ons bewoners een voor hen 
acceptabele oplossing aan te kunnen bieden werd het jaar 2015 
beëindigd met een enquête waaruit bleek dat er onder de bewoners 
die een parkeerprobleem ervaren, een meerderheid voorstander is 
van het introduceren van een vergunningenoplossing.  

resultaat 2016 zal naar verwachting de voorgestelde oplossing worden 
geïmplementeerd. 

	  
Parkeerissue	  rondom	  bouwproject	  Oude	  Haagweg	  42-‐46	  
concept In aanloop naar de hoogbouwactiviteiten van Oude Haagweg 42-

46 heeft Wijkberaad Houtwijk ingezet op het creëren van 
voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein (in de parkeerkelder). 
Helaas hebben we niet kunnen voorkomen dat de gemeente aan de 
projectontwikkelaar toestemming heeft gegeven om onder de 
parkeernorm te blijven, met als gevolg dat er weer meer 
parkeerdruk op de omliggende straten komt te liggen. 

datum/periode/locatie Zomer 2015 
activiteit Inspreken in bezwarencommissie gemeente Den Haag  
resultaat Helaas hebben we niet kunnen voorkomen dat de gemeente aan de 

projectontwikkelaar toestemming heeft gegeven om onder de 
parkeernorm te blijven, met als gevolg dat er weer meer 
parkeerdruk op de omliggende straten komt te liggen. 

	  

Wijkaanpalend	  
 

	  
Bestemmingsplan	  Florence	  Nightingale	  Park	  
concept Het bestemmingsplan Florence Nightingale Park behandelt de 

herinrichting van het gebied van en rondom het HAGA 
Ziekenhuis. Er wordt voorzien in extra woontorens aanpalen aan 
onze wijk. 

datum/periode/locatie 2015 
activiteit Er is aan twee vergaderingen deelgenomen 
resultaat Afhankelijk van de voortgang door de gemeente 
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Communicatie	  met	  de	  bewoners	  
	  

Houtwijkblad	  
concept	   Wijkberaad Houtwijk heeft in 2015 een keer per kwartaal een 

huis-aan-huis verspreid blad uitgebracht.	  
activiteit	   Hierin worden allerlei wetenswaardigheden over de wijk 

opgenomen om iedereen te informeren over actuele wijkzaken, 
over de voortgang daarvan en over de bereikte resultaten. De 
oplage bedraagt 6500 exemplaren. De redactie is uitgebreid met 
twee nieuwe redactieleden: Corry du Burck (69) en Rob Brink 
(63). Het huidige redactieteam voor het Houtwijkblad en de 
Houtwijksite bestaat uit: Cees Willemse (hoofd- en eindredactie 
+ vormgeving), Ramon Meesters, Rob Brink en Corry du Burck. 
Marcel Dullaart is webmaster.	  

resultaat	   Bewoners	  geven	  aan	  dat	  ze	  het	  blad	  waarderen	  en	  tevreden	  zijn	  over	  
de	  inhoud.	  

 
Website	  
concept	   De Houtwijksite is een digitale informatiebron waarop berichten 

van het wijkberaad worden geplaatst, maar ook andere voor 
bewoners relevante berichten.	  

datum/periode/locatie Het streven is om met de nieuwe redacteuren tot een actuelere 
berichtgeving over de wijk te komen. De webmaster is 
momenteel bezig met het updaten van de inmiddels ietwat 
verouderde software. Het moet dan mogelijk zijn om, 
bijvoorbeeld, digitale nieuwsbrieven nog sneller en beter te 
zenden aan die wijkgenoten die daarvoor hun  
e-mailadres hebben doorgeven aan het wijkberaad. 
 

activiteit Het up to date houden door alle nieuwtjes in de wijk en nieuwtje 
s die van belang zijn voor de wijk hier op te plaatsen. 

resultaat	   Elk	  jaar	  zien	  we	  een	  toeneming	  van	  gasten.	  Voor alle hiervoor 
genoemde media (Houtwijkblad, Houtwijksite en social media) 
staat voor 2016 een lezerskring- en gebruikersonderzoek in de 
planning.	  

 
Facebook	  (Houtwijkinfo)	  

concept Facebook biedt bewoners een laagdrempelige vorm van met 
elkaar in contact treden over wissewasjes uit de buurt. Voor 
Wijkberaad Houtwijk is het een medium waarmee de 
wijkbewoners ook snel over belangrijkere zaken te informeren, 
zoals anti-inbraaktips en aankondigingen van activiteiten. 

 	  
datum/periode/locatie Hele jaar door 
activiteit Het plaatsen van berichtjes om bewoners en relaties (raadsleden) 

te binden aan Wijkberaad Houtwijk. 
resultaat Met het nieuwe redactieteam zal worden nagaan of en in 

hoeverre deze interactieve communicatiemiddelen nog beter 
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kunnen worden gebruikt in onze contacten van en naar de 
wijkgenoten. Voor alle hiervoor genoemde media 
(Houtwijkblad, Houtwijksite en social media) staat voor 2016 
een lezerskring- en gebruikersonderzoek in de planning. 

	  
Twitter	  (@Houtwijkinfo)	  

Concept Facebook biedt bewoners een laagdrempelige vorm van met 
elkaar in contact treden over wissewasjes uit de buurt. Voor 
Wijkberaad Houtwijk is het een medium waarmee de 
wijkbewoners ook snel over belangrijkere zaken te informeren, 
zoals anti-inbraaktips en aankondigingen van activiteiten. 

  
datum/periode/locatie Hele jaar door 
activiteit Het plaatsen van tweets om bewoners en relaties (raadsleden) te 

binden aan Wijkberaad Houtwijk. 
resultaat Met het nieuwe redactieteam zal worden nagaan of en in 

hoeverre deze interactieve communicatiemiddelen nog beter 
kunnen worden gebruikt in onze contacten van en naar de 
wijkgenoten. Voor alle hiervoor genoemde media 
(Houtwijkblad, Houtwijksite en social media) staat voor 2016 
een lezerskring- en gebruikersonderzoek in de planning.	  

	  
Dit jaar heeft de redactie ook een aantal themaflyers ontwikkeld en gedistribueerd om 
wijkbewoners te informeren over aanstaande activiteiten, waarvoor de bewoners werden 
uitgenodigd. We hebben de indruk dat de flyers sterk bijdragen aan een veel hogere opkomst 
van bewoners.	  	  

	  
	  

Wat	  het	  jaar	  2016	  ons	  gaat	  brengen:	  
 

• 21 mei Sportieve dag Houtwijk actief 
• laatste week mei  schoonmaakdag 
• 18 juni Midsummerfeest 
• 6 juli Excursie 
• 5 september Culturele Historische wandeling 
• 26 november  Grootse viering van het 35 jarig jubileum van het wijkberaad Houtwijk 

 
 
 

21 maart 2016 
Loes Gordijn, Secretaris 
 
 
 


