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Het bestuur
Bestuurssamenstelling begin 2020:
Ramon Meesters
- Voorzitter, afgevaardigde Commissie Loosduinen en ROV.
Femke Beeloo-Planken
- Secretaris en afgevaardigde Commissie Loosduinen.
Yvonne Hartman
- Penningmeester en afgevaardigde WB.
Stephan Bergmans
- Lid (jongeren)
Danny Boers
- Lid (afgevaardigde ROV, Ruimtelijke Ordening en Verkeer)
Schwanette Beeloo-Bekkema - Lid (Evenementen en wijkparken)
Marjolein Minks
- Lid
Loes Gordijn
Cees Willemse

- Ondersteuning secretaris
- Hoofdredacteur Houtwijkblad/Houtwijksite

Bestuurssamenstelling eind 2020:
Ramon Meesters
- Voorzitter, afgevaardigde Commissie Loosduinen en ROV.
Femke Beeloo-Planken
- Secretaris en afgevaardigde Commissie Loosduinen.
Yvonne Hartman
- Penningmeester en afgevaardigde WB.
Danny Boers
- Lid (afgevaardigde ROV, Ruimtelijke Ordening en Verkeer)
Schwanette Beeloo-Bekkema - Lid (Evenementen en wijkparken)
Marjolein Minks
- Lid
Loes Gordijn
Cees Willemse

- Ondersteuning secretaris
- Hoofdredacteur Houtwijkblad/Houtwijksite

1. Ramon Meesters
2. Yvonne Hartman
3. Femke Beeloo-Planken
4. Danny Boers
5. Schwanette Beeloo-Bekkema
6. Marjolein Minks

Aspirant-leden
Christiaan Scheen
Alex van Dierendonck
Maarten Willemse
Helma Scheeres
Audrey Langeveld
Henk Slijp

- Aspirant-lid
- Aspirant-lid
- Aspirant-lid
- Aspirant-lid
- Aspirant-lid
- Aspirant-lid
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Algemeen
Afscheid en Welkom
Het wijkberaad heeft in 2020 afscheid genomen van
Stephan Bergmans, die wegens gezondheidsredenen
besloten heeft te stoppen met zijn vrijwilligerswerk.
Stephan kreeg voor zijn jarenlange inzet de zilveren
wiggelroede uit handen van Ando van de kinderraad
van Houtwijk. Christiaan Scheen, Alex van Dierendonck, Maarten Willemse, Helma Scheeres en Audrey
Langeveld zijn het wijkberaad komen versterken.

Vergaderingen
Het dagelijkse bestuur heeft wekelijks contact gehad, vanwege corona is dit vaak niet fysiek geweest. Wijkberaad
Houtwijk heeft acht keer 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 is de algemene
ledenvergadering afgelopen jaar beide keren niet doorgegaan vanwege corona, hier is geen alternatief voor geweest.

Representatie
Houtwijk is onderdeel van het
gebied Loosduinen, waarvan de
bewonersorganisaties zich hebben verenigd in de Commissie
Loosduinen, die normaal gesproken om de zes weken bijeenkomt. De Commissie Loosduinen
heeft twee projectgroepen onder
zich en wel Ruimtelijke Ordening
Commissie Loosduinen
en Verkeer (ROV; gericht op
infrastructuur en bebouwing) en Welzijn en Beheer (WB; sociale aspecten) die beide ook
normaal gesproken elke zes weken bij elkaar komen. In bijna alle vergaderingen, zowel online
als offline, is Wijkberaad Houtwijk met een afgevaardigde vertegenwoordigd geweest.
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Wijkprojecten
De kinderraad
De kinderraad Houtwijk bestaat afwisselend uit
tussen de 6 en 12 kinderen. Deze kinderen zetten
zich, onder leiding van Schwanette BeelooBekkema en Shailesh Ramnath, actief in voor
Houtwijk. De kinderraad komt ongeveer 12 keer per
jaar bij elkaar om te vergaderen onder leiding van
Shailesh Ramnath. Zo hebben zij zich in 2020
actief ingezet om mensen te verbinden, onder
andere door mee te helpen met de kidsdriedaagse. Ze denken actief mee over het verbinden
van wijkbewoners met elkaar en staan zij klaar tijdens wijkactiviteiten om de andere aanwezige
vrijwilligers te helpen. Ze bezoeken ook ouderen en mindervaliden om hun een fijne dag te
bezorgen. Daarnaast houden ze bijna maandelijks een opruimactie en/of brengen zij winkelwagentjes, die rondzwerven in de wijk, terug naar de supermarkten. Eind 2020 heeft de kinderraad actief meegedacht met het opstellen van de wijkagenda 2021 voor Houtwijk.

Buurtpreventie Houtwijk
Met een onderbreking van negen weken vanwege
coronamaatregelen waren wij van 1 januari t/m 31
december met regelmaat op pad. Het jaar 2020
startte met een iets kleiner team dan 2019 eindigde
en in de loop van het jaar namens we van nog enkele trouwe leden afscheid. Er kwamen ook nieuwe leden bij, waardoor 2 loop/fietsavonden per week verzekerd waren en er perspectief op uitbreiding naar
weer 3 avonden ontstond. Tijdens onze preventierondes - die startten en eindigden met contact met
de politie - letten wij niet alleen op criminaliteit en
overlast, maar ook op, bijvoorbeeld, kapotte straatverlichting en afval. Op oudejaarsdag werd traditioneel extra gelet op mogelijke brandhaarden.
Het geven van voorlichting hoorde ook bij de activiteiten. Samen met de andere teams in Loosduinen was er periodiek overleg met de politie. Ook zin om mee te doen? Om inzet voor uw
buurt te combineren met twee uur lichaamsbeweging? Mail: info@wijkpreventiehoutwijk.nl.

Parkeerproblematiek
Nog steeds hebben diverse delen van Houtwijk in
grote mate te maken met parkeerdruk. Nu ‘de
schone lei’ grotendeels af is, blijkt toch dat ook
deze bewoners hun, veelal tweede, auto in Houtwijk parkeren. Er zijn tegen de afspraken in vergunningen afgegeven. Daarnaast is er sprake van
een waterbedeffect, waar parkeerautomaten staan
wordt minder overlast gemeld, echter in het deel
van de wijk waar dit stopt, ondervinden ze dat de
parkeerdruk toe neemt. Het bouwproject aan de
Laan van Vredestein zal ook met minder parkeerplaatsen terugkomen, en wel meer auto’s door meer bewoners krijgen. Met de gemeente en
andere partijen is hier geregeld overleg over. Een echte oplossing lijkt nog ver weg.
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Kwaliteit Openbare ruimte
Een bewonerscommissie is samengesteld om
wijkplannen te beoordelen van het project
Houtwijk knapt op. Van 27 maart tot en met
15 april konden bewoners van Houtwijk
stemmen op hun favoriete projecten voor het
opknappen van de wijk. Er hebben 1.779
mensen gestemd. Dat is 15,96% van het
aantal mensen in Houtwijk dat mocht
stemmen. Op basis van de uitslag gaat de
gemeente nu het opknapplan voor de wijk
verder uitwerken. De projecten die binnen het
budget passen komen in het opknapplan. Er
zou gestart worden met opknappen eind
2020, door corona iets later geworden.

Communicatie

Wijkcommunicatie
De wijkcommunicatie vindt nu onder meer plaats via onze website en ons wijkblad, alsmede via
social media Facebook, Twitter en nu ook Instagram. Ook via Nextdoor en Hoplr. In 2020 werd
een keer per kwartaal het huis-aan-huis verspreide Houtwijkblad uitgebracht (oplage papieren
versie 6500 exemplaren). Met allerlei wetenswaardigheden over de wijk om iedereen te
informeren over actuele (wijk)zaken, over de voortgang daarvan en over de bereikte resultaten.
Het huidige redactieteam voor het Houtwijkblad en de Houtwijksite bestaat uit: Cees Willemse
(hoofd- en eindredactie + vormgeving), Ramon Meesters, Marjolein Minks, Andreas Dijk
(Twitter) en Femke Beeloo-Planken (ook voor Facebook en Instagram).
Houtwijk digitaal
De Houtwijksite (www.wijkberaadhoutwijk.nl) is een digitale informatiebron waarop berichten
van het wijkberaad worden geplaatst, maar ook andere voor bewoners relevante berichten. Het
streven is om met de redactieleden tot een actuele berichtgeving over de wijk te komen.
Social media
Onze site op Facebook (Houtwijkinfo) heeft een grote schare trouwe lezers, inmiddels staat
de teller op meer dan 1200 volgers. Twitter acount @houtwijkinfo wordt minder gevolgd,
maar de meer dan 350 mensen die volgen ‘retweeten’ een boel berichten als zijnde waardevolle
bijdragen. Ons Instagram-account heeft na 3 maanden al bijna 100 volgers.
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Activiteiten
1 januari - Nieuwjaarsvegen
Ook dit jaar is Femke van ons wijkberaad op nieuwjaarsdag
de straten opgegaan om mensen enthousiast te krijgen om
schoon te maken. Vele mensen werden beloond met handschoenen van Supporter van schoon en USB kaartjes die
de gemeente Den Haag beschikbaar had gesteld hiervoor.
Femke en haar clubje ruimden maar liefst 44 volle vuilniszakken op! Hiermee wonnen zij ook nog eens de prijs met
de schoonste straat van Houtwijk! En toen kwam Corona,
vele activiteiten moesten gecanceld worden en staan al
maanden op ‘HOLD’.
Midsummer Party werd ‘kids driedaagse’...
Ook dit onze traditionele midsummer party mocht niet
doorgaan. In overleg mochten wij de subsidie gebruiken
voor de ‘kids driedaagse’. Kleine activiteiten in de zomervakantie waarvoor kinderen zich vooraf in moesten schrijven. Doordat velen door Corona niet op vakantie konden
gaan, was dit een zeer gewaardeerde activiteit. De kinderen genoten drie maandagen op een rij van een escaperoom, lasergamen, mad science, bumperballen en virtual
Reality games. De kinderraad, Albert Heijn Houtwijk en
Vóor Welzijn waren weer onmisbare partners!
Bolplantdagen maart en november 2020
Op meerdere dagen werden duizenden bloembollen in
wijkpark Bokkefort in de grond gezet. Vele kinderen uit de
buurt hielpen hier enthousiast aan mee. De zomerbollen
zijn helaas minder goed opgekomen, maar de bollen van
november komen in grote getale nu al op. Krokussen en
narcissen laten hun bloemen al zien.

Dickens Loosduinen!
Al snel bleek dat ook Dickens 2020 geen doorgang kon
vinden. Samen met de wijkberaden Kraaijenstein en Kom
Loosduinen besloten we een speciale Loosduinse Kerstbal
te laten maken. Een gewild collectors item. Maar liefst 2500
stuks werden er uitgedeeld door heel Loosduinen heen,
waarbij natuurlijk alle tehuizen niet werden vergeten.
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Wat gaat het jaar 2021 ons brengen:
● Alles onder voorbehoud van Corona, we hopen in ieder geval iets rondom de
Midsummer te doen. De kids driedaagse, Halloween en Dickens. We gaan het zien!
● Dickens naaiproject. Elke woensdag kunnen er materialen en patronen gehaald worden
om zelf thuis de mooiste Dickens kostuums te kunnen maken.Nu al een groot succes!
● Het hele jaar door: Aandacht voor de openbare orde, ontwikkeling van voormalig Azivo
gebouw en connexxion terrein, aandacht voor parkeerproblemen, wijkpreventie en vele
andere wijkgerelateerde projecten die vast op ons pad komen!
Den Haag, 6 maart 2021
Femke Beeloo-Planken, Secretaris
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Financiële Jaarstukken 2020

De Financiële Jaarstukken 2020
moeten nog worden goedgekeurd
door de kascommissie. Pas na
haar akkoord zullen de definitieve
stukken op onze website worden
geplaatst.
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Colofon
Uitgave
Dit is een uitgave van
Wijkberaad Houtwijk.
Bestemd voor alle bewoners van Houtwijk.
Secretariaat
Postadres:
Wijkberaad Houtwijk
Postbus 52009
2505 CA Den Haag
+31 6 2220 1645
Bezoekadres:
Wijkberaad Houtwijk
L.van Vuurdestraat 16
2552 JE Den Haag
Website
www.wijkberaadhoutwijk.nl
E-mail
info@wijkberaadhoutwijk.nl
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