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Jaarverslag 2013
Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van Wijkberaad Houtwijk bestond dit jaar uit de hiernavolgende personen:
Ramon Meesters
- voorzitter, afgevaardigde Commissie Loosduinen en “WB”
Loes Gordijn
- secretaris en afgevaardigde ROV
Yvonne Hartman
- penningmeester
Anton Hakemulder
- lid
Rini van Rooij
- lid, afgevaardigde Loosduinse Ouderencommissie (LOC)
Sharda Somers
- lid en activiteiten
Andreas Dijk
- lid
Stephan Bergmans
- lid
Rachel van der Veen is onze steun en toeverlaat als administratief ondersteuner.
Inleiding
Het Wijkberaad Houtwijk heeft in 2013 wederom te maken gehad met tegenslagen in de privé sfeer
van zijn vrijwilligers. Daardoor is een aantal werkzaamheden weer op de schouders van een beperkt
aantal mensen terechtgekomen en zijn er ook minder initiatieven ontplooid dan in voorafgaande
jaren. Het Wijkberaad Houtwijk kan met de huidige bezetting nooit de kwaliteit leveren die het voor
ogen heeft en zoekt dringend versterking in de vorm van vrijwilligers die in goede harmonie met de
wijkbewoners initiatieven willen en kunnen ontplooien.
Vergaderingen
Het dagelijkse bestuur is gemiddeld 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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Wijkactiviteiten
Kraagregeling parkeren Leyenburg
concept
Plotselinge confrontatie betaald parkeren/parkeerverbod
datum/periode/locatie
april - september 2013/Leyweg-Volendamlaan
activiteit
Houtwijkbewoners aan Leyweg en Volendamlaan bleken onder het
parkeerregime Leyenburg te vallen. Bewoners noch het Wijkberaad
Houtwijk noch Commissie Loosduinen waren voorafgaande aan het
besluit (kraagregeling parkeren) geïnformeerd. Tevens bleek na
invoering van het betaald parkeren dat op een deel van de Leyweg niet
meer geparkeerd mocht worden op een wijze die al achttien jaar goed
functioneerde.
a. Door het wijkberaad is tegen het betaald parkeren inhoudelijk en
procedureel bezwaar gemaakt.
b. Door het wijkberaad is bezwaar gemaakt tegen het feitelijke
parkeerverbod.
resultaat
a. Het bezwaar tegen invoering van de kraagregeling is om formele
redenen afgewezen.
b. Binnen enkele weken waren op het betreffende deel van de Leyweg
parkeervakken aangebracht.
Playgroundcommissie Bokkefort
concept
Houtwijkse jongeren hebben wethouder Klein overtuigd van de
noodzaak dat de basketbal- en voetbalfaciliteit en de directe omgeving
grondig op de schop moesten. De jongeren namen via de
playgroundcommissie de verantwoordelijkheid op zich om na realisatie
van de renovatie de playground te onderhouden en eventuele schade
(ook in de omgeving) te melden aan de gemeente. De jongeren kregen
van het bestuur van het wijkberaad Houtwijk het aanbod om in elk
nummer van het Houtwijkblad over het project te schrijven. Dat
aanbod werd dankbaar aanvaard, maar er was wel behoefte aan
schrijfbegeleiding.
datum/periode/locatie
April - december 2013/Bokkefort
activiteit
Andreas Dijk bood aan de playgroundcommissie bij het schrijven te
begeleiden. Elk kwartaal sprak hij met leden van de
playgroundcommissie en jongerenwerkers van Vóór Welzijn over het
voor het komende nummer gewenste thema en begeleidde hij de
jongeren taalkundig en journalistiek.
resultaat
In alle sinds april verschenen nummers van het Houtwijkblad is een
artikel geplaatst.
Midsummerparty
concept
datum/periode/locatie

Contacten en communicatie tussen de bewoners en het Wijkberaad
versterken
22 juni 2013 Zorgcentrum Houthaghe
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activiteit

resultaat

De Midsummerparty is een idee van het wijkberaad Houtwijk om
jaarlijks rond de midzomer een leuk en gezellig feest te organiseren
voor een ieder in Houtwijk. Het doel van dit feest is elkaar beter te
leren kennen, sociale cohesie van de wijk bevorderen evenals
saamhorigheid.
Als wijkberaad hebben wij niet de capaciteit qua gebouw en financiën
om dit feest geheel zelfstandig te organiseren. Wij hebben dit jaar
samenwerking gezocht en gevonden met het verzorgingshuis Florence
Houthaghe. Deze laatstgenoemde heeft in de loop van 2013 het
predicaat Buurthuis van de Toekomst gekregen. Gaandeweg de
samenwerking en de invulling van de activiteiten is Vóór Welzijn ook
gaan mee participeren in onze samenwerking om kinderen uit de wijk
erbij betrekken.
Financiën is een groot probleem om elk jaar weer de Midsummerparty
te organiseren. Dit jaar hebben wij gebruikt gemaakt van diverse
financieringsvormen waaronder: gemeentelijke subsidie, Florence
Houthaghe, Woningbouwvereniging Vestia en de lokale Albert Heijn.
De activiteiten waren divers van opzet: geheugentraining,
bloemschikken, fotografie, zangkoor, salsaworkshop, rommelmarkt,
diverse optredens o.a. door kinderen door een samenwerking met
Stichting Vóór Welzijn. Een onverwachte verrassing was het bezoek van
wethouder Karsten Klein met een inspirerende toespraak.
Een springkussen voor de kinderen buiten konden wij helaas niet
financieren. De PR/marketingactiviteiten zijn mager gebleven eveneens
vanwege onvoldoende financiën hiervoor. De aanwezige kinderen
hadden alleen een grabbelton en schmink om zich te amuseren.
Een Haagse band heeft het geheel omkleedt met een muzikale
omlijsting. Naast twee beroepskrachten van verzorgingshuis Florence
zijn ongeveer vijftien vrijwilligers betrokken geweest op deze middag.
Het was een zeer geslaagd feest met ongeveer 80 aanwezigen.

Parkeeroverlast Houtwijk door personeel HAGA Ziekenhuis
concept
In een deel van Houtwijk, nabij het HAGA Ziekenhuis wordt ernstige
parkeeroverlast ondervonden. Medewerkers van het HAGA Ziekenhuis
benutten niet de parkeermogelijkheden op het HAGA-terrein, maar
zetten de auto op vaak hinderlijke wijze in Houtwijk.
datum/periode/locatie
Ongoing
activiteit
Hergroepering van de werkgroep. Begin 2013 hebben twee
initiatiefnemers uit onvrede met de werkwijze van Wijkberaad
Houtwijk hun functie in de werkgroep neergelegd. Na een mondelinge
oproep in de najaarsvergadering van Wijkberaad Houtwijk zijn er twee
nieuwe werkgroepleden gevonden, Caro Cocx en Martha Tam-Burke.
resultaat
De twee vrijwilligers hebben een aanvang gemaakt met het
inventariseren van de huidige situatie. Ook heeft men een aanvang
gemaakt met het opstellen van een petitie voor de omwonenden.
Architect Berlagelaan 30 km-zone
concept
In een deel van Houtwijk wordt sluipverkeer ervaren.
datum/periode/locatie
Najaar 2011 tot heden
activiteit
Michiel van der Meer, Maurice Elenbaas en de heer van der Klaauw
vormen de Commissie 30-km zone binnen het Wijkberaad Houtwijk.
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In de wijk - met name op de Architect Berlagelaan, Albert
Schweitzerlaan en Laan van Mensenrechten - ondervindt men steeds
meer last van te hardrijdend (sluip)verkeer. Hierdoor ervaart men
steeds meer een gevoel van onveiligheid. De commissie laat geen
middel onbenut om de ervaren overlast te communiceren met het
Stadsdeelkantoor. Zo heeft men op eigen initiatief, met eigen middelen
een verkeersmeting uitgevoerd om het sluipverkeer in kaart te
brengen.
resultaat
Wijkpreventieteam
concept
datum/periode/locatie
activiteit

resultaat

Wijkbewoners werken actief aan een veiliger wijk.
2013
Het Wijkpreventieteam Houtwijk bestond in 2013 uit een kleine
twintig personen. Er wordt op werkdagen in de avonduren op
verschillende tijdstippen geacteerd in de wijk zowel te voet als met de
fiets. Als je de totale wijk wilt bestrijken is dit lopend niet goed meer te
doen en wordt er derhalve meer en meer uitgeweken naar de fiets.
Ook tijdens braderieën in het weekend, intocht van St Nicolaas en rond
de jaarwisseling is het team actief. Er kwamen veel nieuwe mensen in
het team. Gelukkig, omdat de mensen van het eerste uur het na twaalf
jaar het wel voor gezien houden. Er is dan ook grote behoefte aan
nieuwe mensen voor het Wijkpreventieteam. De relatie met de
wijkagenten is optimaal en zij supporten het team maximaal. Nadat het
team in het najaar van 2012 een woning-inbraakpreventieactie had
gehouden in het oudste deel van Houtwijk is in maart 2013 een autoinbraakproject ingezet om het aantal autodiefstallen te reduceren. Op
basis van de gegevens van de politie (de auto-inbraakadressen) is op
1.500 adressen geflyerd en zijn folders ter voorkoming van autodiefstal in de brievenbus gedaan.
Ook het project twaalf min of meer van onze wijkagenten geeft rust op
straat. De resultaten hiervan worden steeds zichtbaarder wat een
goede ontwikkeling voor Houtwijk is.
Het aantal woning-inbraken en autodiefstallen is significant gedaald in
2013 en dat is zeker niet in alle wijken het geval.

Bestemmingsplan Houtwijk
concept
Actualisering van het bestemmingsplan Houtwijk leidt tevens tot een
ongewenste bebouwingmogelijkheid.
datum/periode/locatie
2013
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activiteit

resultaat

Het bestemmingsplan Houtwijk had als doel het actualiseren van het
document door het inpassen van bestaande regelgeving, daarom werd
dit plan “conserverend van aard” genoemd. Er werd wel een
aanpassing van situatie voorgesteld voor de percelen Oude Haagweg
42-46, met als doel het mogelijk maken van de bouw van een
appartementencomplex van 5+2 hoog. De tekening van de architect
was bijgevoegd en toonde een volumineus complex waarbij sommige
balkons zelfs over de rooilijnen uitstaken.
Het Wijkberaad Houtwijk heeft zienswijzen ingediend en twee keer de
Gemeenteraad toegesproken (een keer in de Commissie Ruimte en een
keer in de Raadsvergadering). De Gemeenteraad is er op gewezen dat
het ontwerp niet past in het kleinschalige karakter dat het Wijkberaad
wenst te creëren/behouden.
Men heeft het bestemmingsplan aangepast, door het grote gebouw
van 5+2 hoog te vervangen door 2 torens van 5+2 hoog, waardoor het
bouwvolume afneemt. Wijkberaad Houtwijk is in beroep gegaan bij de
Raad van State, want ziet liever een vermindering van het bouwvolume
door het verlagen van de hoogte.

Communicatie
Houtwijkblad
concept
datum/periode/locatie
activiteit

resultaat

Website
concept
datum/periode/locatie
activiteit

resultaat
Digitale nieuwsbrief
concept
datum/periode/locatie
activiteit

resultaat
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Wijkberaad Houtwijk geeft een keer per kwartaal een huis aan huis
verspreid blad uit.
2013
De lay-out werd verbeterd. Het blad werd het hele jaar in full colour
uitgebracht. Dankzij redacteur Cees Willemse kreeg het blad een
geweldige kwaliteitsimpuls.
Ondanks alle nieuwe media blijkt het Houtwijkblad nog steeds het
beste middel om de bewoners te bereiken.

De website is een actuele informatiebron waar bewoners dag en
nacht toegang toe hebben.
2013
De website is verder ontwikkeld. Op de site worden berichten van het
Wijkberaad maar ook andere voor de bewoners relevante berichten
geplaatst.
De website trekt steeds meer bezoekers.

Voor snelle berichtgeving maakt het Wijkberaad Houtwijk gebruik van
digitale nieuwsbrieven.
2013
Voor het op de hoogte brengen van wijkbewoners van “urgent”
nieuws is de digitale mailing ontwikkeld. Waar mogelijk verzamelt het
Wijkberaad e-mailadressen van de bewoners. Bij belangrijk nieuws of
verzoeken die niet kunnen wachten, krijgen deze bewoners een
nieuwsbrief gemaild.
Sneller contact met bewoners als het er toe doet.
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Facebook
concept

Aanvullend op de traditionelere communicatiemiddelen maakt het
Wijkberaad Houtwijk om een nieuwe generatie te bereiken gebruik
van de zogenoemde social media, waaronder Facebook.
December 2011 - heden
Wijkbewoner Lorenzo Sendar heeft voor Houtwijk een eigen
Facebookpagina ontwikkeld “Houtwijk info”.
Hier kunnen geïnteresseerden in Houtwijk elkaar ontmoeten en
discussies aangaan.
Dit interactieve communicatiemiddel heeft in 2013 voor meer
verbondenheid tussen de bewoners gezorgd en heeft een trouwe
schare lezers en mensen die reageren. Het teller van het aantal vindt
het aantal “likes” voor de hele pagina staat einde 2013 op 160.

datum/periode/locatie
activiteit

resultaat

Twitter
concept

Nieuwste loot aan de communicatieboom is Twitter, een eenvoudig
en snel medium.
Najaar 2013
Met Twitter werd in najaar 2013 een herstart gemaakt. Er wordt in
toenemende mate getwitterd via het twitteraccount @houtwijkinfo.
Tweets hebben betrekking op situaties in de wijk, maar worden ook
benut om bijvoorbeeld op activiteiten te wijzen. Bestuurslid Andreas
Dijk is de gangmaker.
De tweets worden vaak “geretweed”’ (een teken dat deze activiteit
wordt opgemerkt en als positieve bijdrage wordt ervaren). Ook wordt
er door volgers op tweets gereageerd.

datum/periode/locatie
activiteit

resultaat

Radio
concept

Het Wijkberaad schroomt niet van andersmans media gebruik te
maken.
25 en 26 december 2013
Voorzitter Ramon Meesters heeft een radio-interview gegeven via online radiostation “Christmas24.nl”. Hierin blikte hij terug op 2013 en
wenst hij een Wijkberaad met nog meer vrijwilligers.
Er zijn ideeën om veelvuldiger gebruik te gaan maken van deze vorm
van communicatie.

datum/periode/locatie
activiteit

resultaat

Stadsdeelbreed
Klein Gesprek
Concept
datum/periode/locatie

Wethouder Klein ging onder het motto “Klein Gesprek” een aantal
malen met bewoners en organisaties in Loosduinen in gesprek.
2013/Loosduinen
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activiteit

resultaat

Hoewel Klein Gesprek geen Houtwijkse activiteit is, is het ook voor
Houtwijk een relevante aangelegenheid. Enerzijds vanwege de
informatie-uitwisseling met de wethouder en ambtenaren en
anderzijds om van andere (bewoners)organisaties en individuele
bewoners te horen wat er leeft en om ideeën op te doen.
Bestuursleden van het Wijkberaad hebben de 4 gesprekken actief
participerend bijgewoond.
Meer dialoog en informatie.

Wijkaanpalend
De Nijkamphoeve
concept
datum/periode/locatie
activiteit

resultaat

Hoewel Buurtboerderij de Nijkamphoeve niet in Houtwijk ligt, heeft de
voormalige stadsboerderij wel een belangrijke functie voor Houtwijk.
2013
Veel wijkbewoners van jong tot oud, bezoeken de Nijkamphoeve. Een
aantal van hen is er ook als vrijwilliger actief. Ook zijn de vrijwilligers
van de Nijkamphoeve actief Houtwijk: zij komen elke week met een
aantal cavia’s een bezoek aan Verpleeghuis Houtwijk brengen. Om
enerzijds de wijkbewoners over de Nijkamphoeve te informeren en
anderzijds deze buitenwijkse buurtvoorziening een platform voor
promotie te geven, is de Nijkamphoeve al in 2012 aangeboden om in
elk nummer van het Houtwijkblad een artikel te plaatsen.
In elk nummer van het Houtwijkblad is een artikel verschenen.

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
2013
activiteit
Wijkberaad Houtwijk heeft zienswijzen ingediend en twee keer de
Gemeenteraad toegesproken (een keer in de Commissie Ruimte en een
keer in de Raadsvergadering). De Gemeenteraad is er op gewezen dat
ernstige parkeeroverlast in Houtwijk wordt verwachten door het niet
realiseren van voldoende parkeerplaatsen in het plangebied.
resultaat
De gemeente heeft haar plannen niet aangepast.
LIMOR-doorstroomvoorziening Leyweg
concept
In en op het terrein van de voormalige KMAR-kazerne aan de Leyweg is
in 2013 een zogenoemde doorstroomvoorziening (tijdelijke opvang en
begeleiding kwetsbare personen) gerealiseerd. Toen in 2010 bekend
werd dat net over de wijkgrens in Leyenburg een daklozenopvang zou
worden komen, ontstond veel onrust.
datum/periode/locatie
2013/Leyweg 2-6
activiteit
Tot de feitelijke ingebruikname op 1 november 2013 was er een
klankbordgroep bestaande uit o.a. omwonenden en
vertegenwoordigers van wijkberaden ingesteld. In de klankbordgroep
werd met de gemeente en met LIMOR gesproken over voortgang,
mogelijke gevolgen van de bouw en het gebruik van de voorziening en
over eventuele oplossingen.
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resultaat

Re-visie Loosduinse Vaart
concept

datum/periode/locatie
activiteit

resultaat

De klankbordgroep is inmiddels feitelijk (formalisatie in de loop van
2014) omgezet in een zogenoemde beheergroep. De beheergroep
monitort de eventuele (nadelige) effecten die de
doorstroomvoorziening en haar bewoners op de directe omgeving kan
hebben. Wijkberaad Houtwijk was in 2013 in de klankbordgroep
vertegenwoordigd door Andreas Dijk. Ook in de beheergroep is het
wijkberaad door Andreas Dijk vertegenwoordigd.
Mede door inbreng uit Houtwijk is een opvangvoorziening gerealiseerd
die voor de omgeving acceptabel is.

De Re-Visie Loosduinse Vaart behandelt de herinrichting van het gebied
langs de Oude Haagweg, startend bij de Thorbeckelaan en eindigend bij
de Lizststraat.
Najaar 2013
Wijkberaad Houtwijk heeft deelgenomen aan het project “Re-visie
Loosduinse Vaart” om het 3 jaar eerder aan wethouder Norder
aangeleverde plan “Visie Loosduinse Vaart” nieuw leven in te blazen
Dit project wordt aanvang 2014 afgerond.

Wat gaat het jaar 2014 ons brengen:









18 januari, Nieuwjaarsbijeenkomst in samenwerking met Florence Houthaghe.
4 februari, Bewonersavond Politiek Debat.
9 maart, Excursie “Kamp Amersfoort”
12 maart, Algemene Ledenvergadering.
21 juni, Midsummerparty in samenwerking met Florence Houthaghe (een jaarlijks
terugkerende traditie)
17 september, Algemene Ledenvergadering.
Intensievere samenwerking met wijkbewoners door meer contact via nieuwsbrieven, het
Houtwijkblad, Twitter en Facebook.
Najaar 2014 een Snoei-en bloeiactie organiseren .

13 maart 2014
Loes Gordijn, Secretaris
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