Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 18 juni 2019
Bestuur
Aanwezig

Verhinderd

R. van Moorsel (voorzitter), W. Buwalda (secretaris), D. Hazekamp, R. Klein (penningmeester),
A. Philipse, H. Verhoog-Poiesz.
B. Aardewerk, A. Beekman, H. Bekius, H. Boenders, F. Bruins, H. Bussink, M. Bussink, P. Casparie,
A. Dijkman, T. van Geel, A. Gerla, M. van der Hoff, K. van der Hout, R. Kat, A. van der Kooi,
I. van Milligen, J. Nicolaï, E. van Noordenne, Chr. van Oordt, E. Pelsman, E. Ponsen, D. Regts,
A. Reijngoud, P. H. Schoemaker, P. Slijpen, G. Spierenburg, E. Struick, M. Thijssen, P. Tobi, H. Toet,
M. Weimar, J.W. van Wensem.
B. Bos, T. Dedel, M. Haisma, Chr. Padmos, A. Reuchlin, J. Rouppe van der Voort,
M. Rouppe van der Voort, M. Siegmund, D. Struik.

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen. Bijzonder welkom aan diegenen die speciaal voor de presentatie van het
kentekenonderzoek doorgaand verkeer zijn gekomen. Met name: J. Nicolaï (Zorgvliet), Henk Toet (Rover),
Piet-Hein Schoemaker (werkgroep Verkeer, Duinoord), Henk Boenders en Willem van Leusden (onderzoeksbureau
ARS).
De Bewonersorganisatie is veel dank verschuldigd aan Loes van Lakerfeld die afscheid neemt van de redactie van de
Wijkkrant.
2. Werkgroep verkeer
De presentatie door Willem van Leusden (onderzoeksbureau ARS) van het kentekenonderzoek doorgaand verkeer
wordt toegezonden aan de aanwezigen. Het onderzoek maakt deel uit van de wens van de gemeenteraad om het
doorgaand verkeer uit overbelaste woonstraten te verminderen. Daarop is (zonder deelname van de gemeente
maar wel onder begeleiding van de gemeente) een georganiseerde structuur in het leven geroepen op grond
waarvan er een plan dient te komen voor een eerlijker verdeling van de overlast. De diverse aanwezigen bij het
wijkberaad van buiten A&W (zoals Duinoord, Zorgvliet en de BIZ-binnenstad) nemen deel in deze “co-creatie”.
In reactie op vragen uit de zaal geeft Willem van Leusden aan dat er rekening is gehouden met leaseauto’s en
andere “autogroepen” die het beeld hadden kunnen vertekenen. Bij meer dan 40 “hits” op één en dezelfde
postcode zijn de betrokken kentekens niet meer meegenomen in het onderzoek. Het Telderstracé (volgens de heer
Nicolaï circa 20.000 auto’s per dag) werd niet betrokken in het onderzoek omdat dit niet onder de opdracht viel. Het
kentekenonderzoek was uiteraard anoniem. Het biedt tevens de mogelijkheid tot analyse op het soort motor,
gewicht van de auto, etc. In principe is ook een fijnstof-meting mogelijk door experts aan de hand van de intensiteit.
Ook relevant voor diegenen die wonen en slapen aan de burgemeester Patijnlaan. Naar verwachting zal de opening
van de Rotterdamse baan, mede door de aanzuigende werking, weinig invloed hebben op de situatie in
Archipel/Willemspark.
3.

Verslag Wijkberaad van 9 april 2019

Tekstueel
- (pagina 3) Marijke Weimar geeft aan dat er op de Balistraat geen Koreanen wonen. Wel (o.a.) Italianen, Grieken
en Oekraïners. Dezen gebruiken voornamelijk de fiets. Van auto-overlast is geen sprake.
- (pagina 3) Mw. Thijssen laat weten dat de gevaarlijke situatie bij het uitrijden zich voordeed bij The Crescent
(Monchyplein) aan de kant van het politiebureau (Alexanderveld).
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Naar aanleiding van
- Schriftelijk commentaar is ontvangen van de heer en mevrouw Rouppe van der Voort inzake de Sumatrastraat.
Zij worden moedeloos van de wijze waarop de gemeente de coördinatie oppakt. Al drie jaar is er nog geen
enkele vooruitgang.
- Bert Bos laat weten dat de suggestie van de heer Tobi (pagina 1) om de fietsen niet aan de stoepzijde maar
tegen de gevel aan te zetten niet kan omdat AH zijn rolcontainers daar langs vervoert. Ook laat hij weten dat de
nieuwe lampen op het Bankaplein zijn geplaatst. Het gebruikte materiaal (Inox) is echter erg “aanwezig” en
wordt daarom door hem en anderen groen geschilderd. Er zijn verder Open Podium concerten gepland op
19/10 en 21/12 in het Vreedehuis.
- Mw. Vos-Krijgsman van de Borneoflat doet het verzoek om te kijken naar de mogelijkheden om een grijs en vies
(elektriciteits)kastje op de hoek Soendastraat/Borneostraat op te knappen. Zij verwijst naar
kunstenaarsinitiatieven in andere wijken die van kleine, onooglijke hoekjes en kastjes iets leuks wisten te
maken. Dit initiatief wordt op vrijdag 20 juni meegenomen in het overleg over het Wijkuitvoeringsplan.
4. Mededelingen bestuur
De recent verschenen Wijkkrant bevat een oproep voor een opvolger van bestuurslid David Struik (werkgroep
Ruimtelijke Ordening). Gezocht wordt naar een buurtgenoot met kennis/verstand van architectuur en de bijhorende
juridische aspecten.
5.

Werkgroep ruimtelijke ordening

Bestemming/toekomst Kantoorpand Alexanderveld 84/Monchyplein
Auke van der Kooi laat weten dat er donderdag een hoorzitting van de bezwarencommissie plaatsvindt. Rupert van
Heijningen is hier hard mee bezig.
Hans Bussink vernam (via de MVGM) dat het voorliggende plan nog steeds één verdieping extra met balkons aan de
straatzijde omvat.
Gebiedsvisie internationale zone
De heer Tobi complimenteert de Bewonersorganisatie met de uitstekende brief. Het is verder jammer dat er veel
bedrijven en kantoren bij komen maar relatief weinig woningen voor de minder draagkrachtigen.
Derk Hazekamp geeft aan dat A&W vooral twijfels heeft over de Hub bij Madurodam en het realiseren van integrale
gebiedsbeveiliging rond Plein 1813. De renovatie van het plein zelf gaat niet door (ondanks beroep van onze
voorzitter bij wethouder De Mos) maar de herinrichting van de tramhaltes van de Alexanderstraat levert wel een
paar kleine verbeteringen op. Verder wordt opgemerkt dat het erop lijkt dat de visie, op onderdelen zoals ten
aanzien van Plein 1813 voor zwaar te beveiligen ambassades, een jaar geleden is geschreven en niet is bijgewerkt.
6.
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Werkgroep openbare ruimte
Derk Hazekamp - de klassieke lantarenpalen in het Javahofje zijn eindelijk gerealiseerd. Veel dank aan de
gemeente en de verantwoordelijke wethouder.
Gerard Spierenburg - een nieuwe deklaag op de brug over de vijver van The Crescent wordt pas in het 3e
kwartaal gerealiseerd; in de boomspiegels van het Prinsevinkenpark zijn bollen geplant, hetgeen teniet werd
gedaan omdat iemand vervolgens weer zaden strooide; de geplande hekjes voor de boomspiegels worden nu
eerst van bolletjes (op de pieken) voorzien; ook op de Malakkastraat zijn alle boomspiegels beplant.
Betty Aardewerk - pluim voor de gemeente waar het gaat om de boomspiegels. De redactie van de wijkkrant
zorgt voor een stukje over dit onderwerp in de wijkkrant.
Derk Hazekamp - in de Scheveningse bosjes is een drietal proeflocaties (o.m. Indisch monument en zandvlakte)
met meubilair en bestrating, bewoners kunnen stemmen op “hethaagsegroen.nl”.






7.

Betty Aardewerk - hou hierbij svp ook rekening met toegankelijkheid voor minder mobiele mensen.
Hans Bussink - graag aandacht voor de fietspaden op de Laan Copes van Cattenburch. Door de vele elkaar
opvolgende werkzaamheden is het er gevaarlijk en ongastvrij. Ook hangen nog niet alle fietsborden op hun
plaats.
Chris van Oord - het is goed dat de afvalsorteerstraat op het Nassauplein onder de grond gaat. Maar kan er
geen hekwerkje komen zodat het vuil niet doorwaait?
Gerard Spierenburg - de “oren” van het Nassauplein worden vergroend en verlengd. Dat gaat de verstening en
het wildparkeren tegen. Het hekje bij de afvalsorteerstraat wordt dan meegenomen.
Overige werkgroepen

Duurzaamheid
Wouter Buwalda - de informatiebijeenkomst over de elektrische Buurauto trok circa 25 belangstellenden. Naar
verwachting plaatst Buurauto binnenkort 1-2 nieuwe auto’s in de wijk. De gemeente verwacht rond de zomer een
projectleider Energietransitie aan te stellen voor de wijk.
ArchipelpoëZie
Derk Hazekamp - op Atjehstraat 13 is een raamgedicht geplaatst. Na de zomer komen er weer nieuwe
muurgedichten.
Zorg/Welzijn
Mw. Regts - de recent verschenen Contourennota van wethouder Parbhudayal schetst de herstructurering van het
welzijnsbeleid en de wijze waarop de taakstelling omschreven in het coalitieakkoord wordt gerealiseerd. De
herstructurering betekent enerzijds een groter accent op decentraal werken en zeggenschap voor inwoners (Haagse
tafels) en anderzijds evaluatie van doelmatigheid en vergroting van de effectiviteit. Dit mag dan ook geen
bezuiniging worden genoemd. Naar verwachting worden de grote welzijnsorganisaties gekort.
Derk Hazekamp - we moeten nog zien wat de effecten zijn van de verwachtte 40 miljoen bezuiniging.
Betty Aardewerk - vorig jaar waren er in Den Haag 10 zorgpilots. Van die 10 is alleen het project Rijker Leven
overgebleven, alhoewel de financiering voor volgend jaar weer onzeker is. In het najaar organiseert The Dutch
Dance Company in de toneelzaal iets met ballet. In het Schakelpunt start Eva van Heijningen met een programma
vol gedichten, teksten, herinneringen en het zelf schrijven van een boek met persoonlijke verhalen.
Redacties wijkkrant en website
Robert van Moorsel - complimenten voor de nieuwste Wijkkrant.
Else Ponsen - gelukkig laat de krant zich elke keer weer op een natuurlijke manier opvullen.
Verkeer
Ad Reijngoud - in vervolg op de presentatie van het kentekenonderzoek gaan de werkgroep en stuurgroep gewoon
door. En petit comité wordt een concreet plan ontworpen als voorzet. Hieraan doen ook Tim Dike
(Archipel/Willemspark) en Agnès Philipse (Buurtschap 2005) mee.
Mw. Regts - wethouder van Asten (mobiliteit) wil bijeenkomsten organiseren om de vele verkeersproblemen te
bespreken. Den Haag heeft nu al de hoogste verkeersdichtheid van Nederland en het aantal inwoners stijgt.

3

8. Overheid (suggesties, opmerkingen, klachten en mededelingen)
Diverse bewoners maken melding van problemen rond het weesfietsbeleid. Sommigen vanwege de trage actie van
de gemeente en anderen vanwege het onnodig labelen van hun oude fietsen. Gerard Spierenburg geeft een en
ander door.
Marijke van der Hoff - ik heb meerdere malen melding gedaan bij Handhaving van het illegaal parkeren op de
middenberm van de Burg. Patijnlaan (veel werklui maar ook politie).
Gerard Spierenburg - een extern bureau doet onderzoek naar de aanwezige kabels; naar verwachting wordt de
middenberm volgend jaar pas vergroend.
De heer Bruins vraagt om ook te handhaven op het tussenstuk van het Nassauplein.
Robert van Moorsel - al deze zaken bespreken we aanstaande vrijdag ook in het overleg met de gemeente over het
Wijkuitvoeringsplan (WUP).
Robert Kat (politie Haaglanden) meldt dat het, op een paar onderlinge conflicten tussen ondernemers na, vrij rustig
was in de wijk. Hij spoort de bewoners aan om vooral te melden als er iets is.
9. Rondvraag en sluiting
Robert van Moorsel - er gaat een algeheel woningsplitsingsverbod gelden in heel Den Haag per 1 juli aanstaande
met uitzondering van bepaalde wijken. De Bewonersorganisatie is overigens niet in alle gevallen tegen
woningsplitsing. Dat geldt met name in die gevallen waarin beide delen een volwaardige woning kunnen opleveren
voor jonge gezinnen (e.e.a. onder de voorwaarde dat er geen extra parkeervergunningen bijkomen). Het verbod op
algehele splitsing kan namelijk dan over het doel heen schieten. Donderdag overlegt het bestuur hierover met
wethouder Revis. De verwachting is echter niet dat deze, voordat de regeling geëvalueerd is (over een jaar),
uitzonderingen maakt op het algehele verbod.
Chris van Oordt - een aantal van de (nieuw aangeplante) bomen op het Nassauplein is dood of stervende.
Gerard Spierenburg - we gaan hier weer naar kijken.
E. Pelsman - graag nogmaals aandacht voor de verzakte en versmalde stoep op de hoek van de Bankastraat Patijnlaan. Ofschoon het probleem van de lekkende dakgoot is opgelost blijft het hier heel gevaarlijk. Een verhoogde
stoep zou een oplossing kunnen bieden.
Gerard Spierenburg - ik laat hier nogmaals naar kijken.
Marijke Weimar - ik stoor mij in hoge mate aan het aantal peuken dat op straat wordt gegooid.
Robert van Moorsel - velen storen zich hieraan maar we kunnen als bewonersorganisatie daar weinig tegen doen,
wel bij deze een oproep aan de overtreders om dat niet meer te doen.
Mw. Struick - het pand aan de Sumatrastraat dat statushouders huisvest wordt gesloopt. Er komen appartementen.
Jammer dat we hier niet eerder over werden geïnformeerd door de eigenaar of de vertrekkende organisatie.
Betty Aardewerk – Sommige bewoners hebben zelf voor vervangende woonruimte gezorgd, de overigen zijn door de
gemeente gehuisvest in de Moerwijk in Den Haag. De eigenaar wil het pand in de Sumatrastrat verkopen, dus
opletten wat er daarna gaat gebeuren!
De voorzitter spreekt zijn dank uit voor ieders aanwezigheid en actieve deelname en ziet iedereen graag weer terug
op dinsdag 10 september.
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