NOTULEN WIJKBERAAD Archipel & Willemspark op 27 september 2018
Bestuur
Notulist
Aanwezig

Verhinderd

R. van Moorsel (vrz.), W. Buwalda, D. Hazekamp, R. Klein.
M. van Eten.
B. Aardewerk, B. van Alphen, N. van de Arker, A. Beekman, B. Bos, A. van den Bosch,
A. Breuning, J. Bussink, P. Casparie, A. Dijkman, H. Fonhof, D. Hazekamp,
M. van Heel-Loef, M. van der Hof, G. van der Hut, E. Jongmans, N. Larouz,
J. van Leeuwen, C. Nieuwenhuis, J. van Oordt, S. Overlack, C. Padmos, E. Ponsen,
A. Poorter, A. Reijngoud, I. van Santen, O. de Savornin Lohman, H. Schüte, M. Siegmund,
G. Spierenburg, M. Teesing, P. Tobi, W. Vader, H. Verhoog-Poiesz, M. Vermin,
D. van Vuuren, A. de Waal.
K. Beekman, D. Bornebroek, De Bruin, M. Bussink, T. Dedel, R. van Heijningen,
K. Hoogsteder, A. van de Kooi, D. Struik, G. Tomlow.

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorziter opent de vergadering om 20.00 uur met een hartelijk welkom voor iedereen, met name
wethouder Bert van Alphen. De heer van Alphen geef aan dat hij van 2006 tot 2012 al wethouder was,
ook voor deze wijk. Na al deze jaren is hij aangenaam verrast dat de wijk er nog steeds zo goed uit ziet,
een ware verdienste van de bewoners en het bestuur van de bewonersorganisate. Hij verheugt zich op
het spreekuur dat aan het einde van het jaar zal plaatsvinden en hij staat open voor alle zaken die er
spelen. Ondanks dat hij zelf in een ander stadsdeel woont, heef hij zich altjd welkom gevoeld in de wijk.
Voor zover er zaken zijn die niet kunnen wachten tot het spreekuur, geef hij aan op afroep beschikbaar te
zijn en te bereiken via het stadhuis/per e-mail (bert.vanalphen@denhaag.nl). Mevrouw M. Vermin is
bestuursadviseur, ook zij is te bereikbaar voor zaken die er spelen (monique.vermin@denhaag.nl). De
voorziter dankt de wethouder en mevrouw Vermin voor hun aanwezigheid.
De voorziter atendeert de aanwezigen op de presentelijst. Indien men niet vermeld wil worden in het
verslag (als aanwezige of als spreker) kan dit op de presentelijst worden aangegeven.
2. Bestuur mededelingen
De voorziter geef aan dat er een fetstocht door de wijk met de burgemeester op de planning staat. De
voorziter en Derk Hazekamp zullen hieraan deelnemen.
D. Bornebroek (verantwoordelijk voor verkeer binnen de gemeente) heef zich helaas afgemeld voor de
vergadering. Zo mogelijk schuif zij een volgende vergadering aan om toelichtng te geven op de exacte
toepassing van de parkeernormen uit het Coaliteakkoord en de gevolgen van nieuwe parkeerregimes in
aanpalende wijken.
3. Bespreking verslag wijkberaad van 28 juni 2018
Het verslag werd helaas wat laat op de site gepubliceerd maar wel tjdig toegezonden aan de vaste
bezoekers van het Wijkberaad. A. van de Kooi gaf in een schrifelijke reacte aan dat het verslag ten
onrechte de twee projecten “toekomst kantoorpand Alexanderveld 84” en “hoofdkantoor polite” als één
project benoemde. J. Bussink merkt op dat de bespreking van het probleem bij de ambassade Sudan
(verkeer tegen de richtng in) auto’s betrof, niet fetsen. G. van de Hut merkt op dat er twee bomen
vervangen worden bij het Nassauplein, niet vier.
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4. Mededelingen bestuur
Herziene planning Wijkberaad
Om aanwezigheid van wethouders en gemeenteraadsleden mogelijk te maken wordt voorgesteld om het
Wijkberaad te verplaatsen van donderdag naar maandag. Mevrouw Aardewerk geef aan dat op de
maandagavonden de fractevergaderingen plaatsvinden. De voorziter geef aan dat het bestuur in het
volgend Wijkberaad met een opnieuw aangepast voorstel zal komen. De eerstvolgende vergadering vindt
echter gewoon plaats volgens de oude planning op donderdag 22 november aanstaande.
Communicate aan gemeente over inzage aanvraag vergunningen
De voorziter geef aan dat het tegenwoordig (o.g.v. de nieuwe privacywetgeving) niet meer mogelijk is
om bij de aanvraag van vergunningen de stukken te downloaden van het internet. Men moet nu naar het
stadhuis om daar op de computer de stukken (tekeningen) in te zien, waarbij het verboden is om foto’s te
nemen. Het bestuur heef in een brief aan de gemeente hier bezwaar tegen aangetekend. Ook andere
wijken geven aan dit een ongewenste gang van zaken te vinden. Wellicht is het een opte dat de gemeente
voortaan de privacygevoelige informate apart houdt. Sommige aanwezigen geven aan dat zij inmiddels
wel digitaal toegang kregen tot de bijlagen bij een omgevingsvergunning. De voorziter geef aan dat het
inzien van tekeningen gelinkt aan een aanvraag, niet mogelijk bleek.
Brief stadsdeeldirecteur Prins inzake verkeer
Van stadsdeeldirecteur Prins is in april een brief ontvangen waarin werd aangegeven dat de gemeente
onze bewonersorganisate ziet als vertegenwoordiger van de bewoners en ondernemers in de wijk. In
oktober zal er verder overleg plaatsvinden tussen de gemeente en BAW over het Wijk Uitvoeringsplan
(WUP) met daarin alle geplande gemeentelijke actes, waaronder die gericht op verkeer.
Rooster van afreden bestuur per 1 januari 2019 en consultate wijkberaad
Per 1 januari zijn Ruud Klein en Karin Hoogsteder afredend. Ruud stelt zich herkiesbaar, Karin helaas niet.
Het bestuur gaat op zoek naar vervanging voor Karin, zo mogelijk een vrouw uit Willemspark.
5. Werkgroep ruimtelijke ordening
Israëlische ambassade op Plein 1813 nr. 4/5
De voorziter geef een kort verslag van de recente actes. A&W heef op 7 september een zienswijze
ingediend waarin werd aangedrongen op regelhandhaving (geen nieuwbouw nabij het historische Plein
1813) en niet op het algehele vertrek van de ambassade. Daarbij werd afgeweken van de oorspronkelijke
zienswijze van de werkgroep RO waarin wel werd aangedrongen op vertrek.
De zienswijze leidde tot een gesprek met Wethouder Revis. Deze gaf aan nog niet onderzocht te hebben of
het Verdrag van Wenen alleen van toepassing is op de aankoop zelf of ook op de te plegen nieuwbouw.
Volgens A&W moeten beide in lijn met de architectuur, stjl en status van de omgeving worden
vormgegeven. Daarbij gaat het zowel om het poortgebouw als een nieuw te bouwen bungalow. Als het er
dan toch moet komen, ondanks alle bezwaren, is het de hoop dat het in ieder geval aan het zicht
ontrokken wordt. De voorziter geef aan dat de gemeente nog wel invloed hierop kan uitoefenen,
ofschoon het Rijk vrij baan heef gegeven aan de Israëliërs.
A. van den Bosch geef aan dat de communicate met de ambassade moeizaam verloopt. Er wordt veel
afgeweken van tekeningen, er is veel wisseling van personeel en afspraken worden nooit schrifelijk

2

bevestgd. Verder wordt er veel gesproken over de veiligheid van de ambassade, maar niet over die van de
bewoners. Er zijn gelukkig twee bomen uit de kapvergunning gehaald mede dankzij de bemoeienis van
S. Overlack van de Bomenstchtng.
Rode Kruisgebouw
R. van Heijningen heef in een e-mail laten weten dat er een bouwplan is gepresenteerd voor het Rode
Kruisgebouw. Omwonenden werden uitgenodigd om de toelichtng van de architect bij te wonen. De
keuze voor de vormgeving is blijkbaar discutabel, maar R. van Heijningen houdt dit in de gaten.
Bestemming/toekomst Kantoorpand Alexanderveld 84
Een delegate van bewoners heef in een onderhoud met wethouder Revis enkele overschrijdingen van het
bestemmingsplan aangegeven.
Bezuidenhout leefaarheidsefectrapportage
Door de wijkvereniging Bezuidenhout is een eigen Leefaarheidsefectrapportage (LER) ontwikkeld. Het
bestuur zal bezien of de LER ook voor onze wijk voordelen biedt.
Nieuwbouw Bankastraat
Er is een vergunning aangevraagd om te bouwen op het open stukje tussen Brickmedia en Anna’s Home,
wellicht ten behoeve van een wijnwinkel. B. Bos geef aan dit nader te zullen onderzoeken.
Bestemming/toekomst Hoofdbureau polite
Wethouder Revis heef aangegeven dat er nog geen concrete plannen zijn voor de toekomst van het
Hoofdbureau van polite. D. van Vuuren wenst graag nog in te gaan op de constatering in de vorige
vergadering dat de wijk geen bezwaren heef tegen deels sociale woningbouw. Wat hem betref zou
grootschalige sociale woningbouw een ramp zijn voor de buurt, vanwege het tere “ecosysteem”. Als we
zien hoe groot het politebureau is, zou dit een grote negateve invloed kunnen hebben op de buurt en de
aanwezige voorzieningen. Uitbreiding van sociale woningbouw zou hooguit op gebalanceerde wijze
moeten plaatsvinden. M. van der Hof zegt blij te zijn dat dit onderwerp op de agenda staat. Op de
achtergrond zijn er wel degelijk mensen mee bezig. Nieuwbouw zal ongetwijfeld een groot beroep doen
op onderwijs, sociaal-culturele voorzieningen en groenvoorzieningen. Zij wil graag aan de slag met de LER
en onderzoeken of dat eventueel als instrument aangeschaf kan worden. In ieder geval moet worden
voorkomen dat men wordt overrompeld met plannen die al gevorderd zijn. D. van Vuuren verwijst nog
naar het project aan de Kortenaerkade, waar een overheidsgebouw is omgebouwd tot
appartementencomplex en de parkeerdruk enorm toenam. Vanuit de aanwezigen wordt gesuggereerd dat
sociale woningbouw juist minder parkeerdruk met zich mee zou kunnen brengen. Wellicht dat een
internatonale organisate interesse heef voor het complex.
6. Werkgroep openbare ruimte
Ontwerp kiosk op Nassauplein
Het bestuur heef bezwaar aangetekend tegen het nieuwe ontwerp van de kiosk op het Nassauplein. Op
verschillende punten is sprake van strijd met het bestemmingsplan. Ook de Vereniging Nassauplein heef
een zienswijze ingediend. Een kleine uitbreiding wordt door A&W prima gevonden als deze in lijn is met de
architectuur van de omgeving, maar een grote zal een ongewenste aanzuigende werking hebben. De
Vereniging Nassauplein zit er strakker in, en heef ook aangevoerd de ongewenste extra
verkeersproblemen en fjnstof. De huidige uitbater maakt overigens niet maximaal gebruik van de
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vergunning die verkoop tot 00.00 uur toestaat. Er is enige angst dat een eventuele volgende uitbater dat
wel zal doen.
Bomen Nassauplein
D. Hazekamp geef aan dat er twee bomen op het Nassauplein worden vervangen. Er zijn er verder nog
twee of drie die wellicht niet levensvatbaar zijn. Mogelijk dat hergebruik van de grond bij de toenmalige
herinrichtng van het Nassauplein hier een rol speelt.
Zebrapad verzoek Nassauplein
G. Spierenburg geef aan dat een zebrapad op het Nassauplein om verkeerstechnische redenen niet
mogelijk is. Er wordt wel gekeken naar een andere oplossing, eventueel nog via een versmalling van de
weg. Actiepunt: Gemeente
Kamperen in de Scheveningse bosjes
B. van Leeuwen (wijkagent) geef aan dat er recent veel tenten zijn aangetrofen, van voornamelijk dak- en
thuislozen. De polite is bezig om hulpverlening in te schakelen om een blijvende oplossing te realiseren.
Eenieder die een tent ziet, vooral als er een kind bij betrokken is, wordt gevraagd om dit te melden.
Schouw Bosjes van Repelaer
Er heef een schouw plaatsgevonden van de Bosjes van Repelaer. Het voorstukje tussen het hofe en de
flat ziet er treurig uit. Ook zijn er grote gaten en veel dode bomen in het parkje. Dit komt dit jaar op de
agenda en wordt opgepakt. Ten aanzien van het stukje aan de voorzijde vinden ontwikkelingen plaats in
het kader van parkeren. Wellicht als de vakken zijn aangelegd kan nadien het groen hersteld worden. In de
droogte van de afgelopen zomer is er duidelijk ook een gebrek aan bewatering geweest. De gemeente
geef aan dat Groenvoorziening alleen bewatert op projectbasis. B. van Leeuwen meldt dat bij
verschillende controles van agenten er geen sprake was van overlast. Bewoners en G. Spierenburg geven
echter aan dat er wel degelijk drugsoverlast is en dat er ook handel is geconstateerd, B. Van Leeuwen gaat
dit oppakken. Actiepunt: B. van Leeuwen
DODO strategie

De gemeente zal binnenkort een extern ingenieursbureau inschakelen om de haalbaarheid van een DODO

(dicht open dicht open) overkluizingsstrategie te onderzoeken van de Teldersweg.
Winkelman en Van Hessen
Bij Winkelman en Van Hessen is een monumentaal hek vervangen door een modern hek, zonder
vergunning.
B. Bos geef aan dat achter het parkeerterrein bij Winkelman en Van Hessen (nabij Hoge Banka nr. 100),
een terreintje is met veel overlast van hangjongeren, vooral op de vrijdag- en zaterdagavonden. Er zijn al
borden geplaatst met “verboden voor onbevoegden”. Actiepunt: B. van Leeuwen
Madurodam
Men hoopt voor het Kerstreces het hele plan ter inzage gehad te hebben. Oproep aan de aanwezigen om
de gemeenteberichten hierover in de gaten te houden.
Kapaanvraag Plein 1813 nr. 2 (circa 50 bomen)
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Er is een kapaanvraag ingediend voor de kap van 50 bomen. Het gaat voornamelijk om zieke of dode
bomen. Naar verluid is er iets misgegaan met de grondsanering door de Rijks vastgoeddienst. G. van der
Hut geef te kennen dat er wellicht een herplantplicht en een stortng in het bomenfonds komen.
Tramhaltes Alexanderstraat
W. Buwalda licht toe dat de tramhaltes in de Alexanderstraat worden verbreed om ze rolstoeltoegankelijk
te maken. Hierdoor schuif de smallere rijbaan op richtng stoep, wordt de stoep versmald en sneuvelt een
aantal bomen. Er komen (deels) nieuwe, smallere bomen voor in de plaats. BAW is uitgenodigd om in een
vroeg stadium mee te denken over het ontwerp.
Kolken
J. Bussink geef aan dat hij gemerkt heef dat de gemeente opdracht heef gegeven de kolken in het
fetspad aan de Laan Copes van Catenburg te vervangen. De vervanging lijkt onnodig omdat ze nog in
goede staat verkeren. De voorziter spreekt de hoop uit dat J. Bussink dit met G. Spierenburg kan
oppakken. Actiepunt: J. Bussink & G. ppierenburg
Kerstverlichtng
B. Bos geef aan dat er dit jaar weer kerstverlichtng komt op de Bankastraat.
Adopte PTT monument
Het is nog steeds de vraag wie het monument kan adopteren. De voorziter geef aan dat dit bij uitstek iets
is dat de Vereniging van het Nassauplein kan oppakken.
7. Werkgroep verkeer
Denktank aanpak doorgaand verkeer Centrum Noord
A. Reijngoud licht toe dat er sprake is van een co-createproces. In overleg met de burgers wordt gezocht
naar de beste oplossingen voor de aanhoudende verkeersproblemen op vooral de Laan Copes, Javastraat
en Mauritskade. De gemeente geef aan de adviezen over te zullen nemen en voor te zullen leggen aan de
Raad. Er zijn 2 werkgroepen en 1 klankbordgroep (in de laatste is de voorziter betrokken). Er worden nu
30 mogelijke oplossingen (waarvan 8 oorspronkelijk van de gemeente afomstg) doorgerekend om te zien
wat de efecten zullen zijn. J. Bussink waarschuwt dat veel rekenmodellen met 24-uursmetngen werken,
zodat pieken gemiddeld worden. A. Reijngoud geef aan dat ook dit met de gemeente besproken is.
8. Overige werkgroepen
Cultuur
B. Bos geef aan dat op 8 december aanstaande het volgende concert zal plaatsvinden. Op 6 en 7 oktober
vindt de Open Atelierroute plaats.
Duurzaamheid
M. Teesing heef de vorige vergadering de acte Hou van je huis al toegelicht. Nu heef de Atjehstraat een
brief gekregen om het huis aan te pakken. Bijvoorbeeld door dubbel glas te plaatsen om het
energieverbruik te verminderen. Er zullen nu ook brieven worden verspreid in de Celebesstraat en de
Kerkstraat. Het doel is het ontzorgen van de bewoners inzake duurzaamheid. De werkgroep is benieuwd
naar de ervaringen en verneemt die graag per e-mail via duurzaam@archipelwillemspark.nl.
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ArchipelpoëZie
D. Hazekamp geef aan dat aanstaande zaterdag het 16 e muurgedicht geplaatst wordt, het zal gaan om
een kindergedicht dat de dichteres zelf onthult. Op de website is meer informate te vinden.
Zorg/welzijn
B. Aardewerk geef aan bezig te zijn met het project “Rijker Leven” om te zorgen dat senioren kunnen
blijven doen wat ze altjd leuk vonden. Bijvoorbeeld het bezoeken van een tentoonstelling, te combineren
met andere belangstellenden. Het versterkt cohesie in de wijk en voorkomt isolement. Zo is er inmiddels
een cultuurgroep, een praatgroep over levenszaken en een eetgroep. Het is de bedoeling dat dit zich
allemaal als een inktvlek verspreidt en steeds meer senioren bereikt.
Op de laatste vrijdag van de maand is er ook een happy hour in het Schakelpunt, belangstellende worden
aangemoedigd om vooral langs te komen en iemand mee te nemen.
Redactes wijkkrant en website
C. Padmos geef aan dat wordt gewerkt aan een nieuwe vormgeving van de website die tevens geschikt zal
zijn voor mobiele weergave. De redacte komt met een voorstel en overlegt met de penningmeester.
Wellicht zullen de wijkkrant en website ook dezelfde huisstjl gebruiken. Ook over het bewaren van
informate op de website wordt nagedacht. E. Ponsen geef aan het te waarderen als de wijkkranten in
ieder geval bewaard blijven op de website.
9. Overheid
Gemeente (Gerard Spierenburg)
In heel Den Haag worden steeds meer ORAC’s geplaatst, ook voor kleding en plastccontainers.
Polite (Bart van Leeuwen)
B. Aardewerk merkt op dat in de Bonistraat, waar onderhoud plaatsvindt aan een flat, de gehele stoep vol
staat met busjes van de aannemers. Ook met de fets kan men er nu niet meer langs. B. van Leeuwen zal
dit meegeven aan Handhaving. Actiepunt: B. van Leeuwen
Vanuit de aanwezigen komt de opmerking dat sommige weesfetsen driedubbel gestckerd worden, het
lijkt alsof de teams langs elkaar lopen. Actiepunt: B. van Leeuwen
Direct omwonenden van het hoofdbureau van polite klagen erover dat de polite al bij het hek de sirene
aanzet. Naar hun idee onnodig. B. van Leeuwen geef aan dat het gaat om “rapid response eenheden” met
meer bevoegdheden dan reguliere polite. Hij kan hier weinig aan doen.
Men vraagt ook of het mogelijk is om meer WhatsApp buurtpreventeborden te verkrijgen zijn.
G. Spierenburg geef aan dat men zich bij hem kan melden.
10. Rondvraag en sluiting
P. Tobi wil graag nog bewondering uiten voor de zienswijze met bezwaren omtrent de Israëlische
ambassade, ook aan T. Dedel. De aanwezigen ondersteunen dit met een applaus.
(Volgende bijeenkomst donderdagavond 22 november 2018)
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