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1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen.
Gerard Spierenburg gaat binnenkort met pensioen en is vanavond voor het laatst namens de gemeente bij het
wijkberaad aanwezig. Het bestuur en de aanwezigen bedanken hem voor zijn inzet en de positieve
ondersteuning aan de wijk gedurende de afgelopen jaren. De voorzitter overhandigt hem een attentie.
Gerard Spierenburg laat weten dat hij zijn werk altijd me veel plezier heeft gedaan en heeft genoten van de
contacten met de bewoners. Er is nog geen opvolger voor Gerard gevonden. De wijk hoopt op een waardige
opvolger en verwacht tot deze er is een beroep op Luc Brocken te kunnen doen.
2.

Bespreking verslag wijkberaad van 18 juni 2019

Tekstueel:
Pag. 1, Loes van Lakerfeld, moet zijn Loes van Lakerveld.
Pag. 2, punt 5, Kantoorpand Alexanderveld 84/Burg. de Monchyplein: Hans Bussink sprak van 1
verdieping extra met balkons aan de straatzijde. Het zijn echter 3 extra verdiepingen met balkons
rondom. Het gebouw wordt 5m hoger dan was toegestaan.
N.a.v.:
Pag. 3, Het afvalstraatje op het Nassauplein is ondergronds gegaan. Else Ponsen zag dat er afgelopen
weekend heel veel plastic afval rond de PMD-container stond en vraagt of 1 van de restafvalcontainers
kan worden ingeruild voor een PMD-container.
Robert van Moorsel zegt dat dit een heikel punt is en raadt Else aan om het voorstel met de
belangenvereniging Nassauplein te bespreken. Het vervangen van een restafvalcontainer door een
PMD-container is alleen mogelijk als de omwonenden het ermee eens zijn.
Gerard Spierenburg zegt dat er een sensor in de containers zit die aangeeft wanneer ze vol zijn.
Dit wordt ook dagelijks gecontroleerd.
Derk Hazekamp attendeert de aanwezigen op een interview met Wethouder Van Tongeren in de
Stadskrant. Zij legt uit waarom je geen karton in de papierbak mag gooien: in de bak zet het zich uit
waardoor de sensor aangeeft dat de bak vol is. Karton mag alleen in de papierbak als het danig in
stukken is gescheurd.
Else Ponsen zegt dat er a.s. donderdag huis aan huis papier en karton wordt opgehaald.
Pag. 4, Middenberm Burgemeester Patijnlaan: Marijke v.d. Hoff kreeg bericht van de gemeente dat
parkeren op de middenberm is toegestaan.
3.

Mededelingen bestuur

David Struik legt, vanwege de voltooiing van de bestuurstermijn, zijn bestuursfunctie neer. Er heeft zich al
iemand gemeld die belangstelling heeft voor een taak in het bestuur. Het bestuur heeft deze kandidaat nog niet
gesproken. Suggesties voor geschikte kandidaten zijn welkom.
Het Wijkenoverleg: (Agnes Phililpse) Het Wijkenoverleg is een overleg van de bewonersorganisatie A&W met de
bewonersorganisaties van de omringende wijken waaronder Benoordenhout, Buurtschap 2005,
Zeeheldenkwartier, Duttendel en Van Stolkpark. Het overleg is 2 x per jaar. Er wordt gekeken of er
gemeenschappelijke punten zijn waarbij de wijken gezamenlijk kunnen optrekken. Het volgende overleg is op 30
september. Bijzonderheden worden aan het wijkberaad gemeld. Het bestuur hoopt voor die datum nader
bericht te krijgen van de gemeente over het navolgen (en handhaven) van de eigen regels door de gemeente
zelf. Ten aanzien van bestemmingsplannen is er al een aanzet maar de andere regelgeving nog niet.
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De Prinsevink: De uitbaters van de Prinsevink hebben het bedrijf verkocht. De wijk heeft in stijl afscheid van hen
genomen. Bert Bos meldt dat het bedrijf uiteindelijk niet is overgenomen door het enthousiaste jonge stel dat de
zaak zou overnemen maar (al dan niet via hen) door een aardige meneer.
5G: De voorzitter meldt dat er verontruste mails zijn gekomen over de introductie van 5G. Het bestuur weet hier
onvoldoende van om er een mening over te hebben. Kan iemand vertellen of je je hier zorgen over moet maken?
4. Werkgroep Ruimtelijke ordening
Bestemming en toekomst Kantoorpand Alexanderveld 84/Monchyplein
Alle bezwaren tegen de ophoging van de toren en de vele balkons rondom zijn afgewezen. Bezwaar maken kan
alleen nog via de rechtbank. Het plan van de projectontwikkelaar is vergund op voorwaarde dat hij voor hij aan
de bouw begint nog een mock-up van de gevel voorlegt aan de Welstandscommissie, zodat deze kan beoordelen
of het gebouw aan welstandsvereisten voldoet.
Auke van der Kooi zegt dat de VvE's teleurgesteld zijn dat de bewonersorganisatie hun bezwaren niet heeft
gesteund omdat ze vindt dat zij geen partij is bij deze kwestie. David Struik was aanvankelijk met de kwestie
bezig, m.n. omdat het plan niet in de stijl is van Bofill. Ook het architectenkantoor van Bofill vond het plan niet
passen bij het Burg. de Monchyplein. Rupert van Heijningen heeft namens omwonenden geprocedeerd. Naar
aanleiding van de vraag of deze procedure mede namens de bewonersorganisatie A&W is ingesteld, werd
meegedeeld dat dit zou worden uitgezocht. [Na het wijkberaad is dit uitgezocht en is gebleken dat de
bewonersorganisatie A&W de bezwaren van de omwonenden op een aantal punten heeft gesteund en op die
punten mede bezwaar heeft gemaakt. De kosten van de procedure zijn, zoals vrijwel altijd, door de
omwonenden gedragen.]
Willem Vader rapporteert:
Riouwstraat 142: Het voormalige deurwaarderskantoor is gekocht door een belegger die er appartementen in
heeft gemaakt. De verbouwing is klaar. De bezwaarprocedure tussen de gemeente en de belegger, is door de
Raad van State beslecht. De kapverdieping die volgens de belegger een helling heeft van 77° en volgens de
gemeente van 73°, voldoet niet aan de vereisten voor een zelfstandige woning in het bestemmingsplan. De
bouwer moet zich, aldus ook de Raad van State, aan het bestemmingsplan houden.
Huisvestingsverordening: Het splitsen van woningen heeft in sommige wijken zo'n grote vlucht genomen dat er
een nieuwe Huisvestingsverordening is gekomen waarin het met ingang van 1 juli 2019 (in vrijwel heel Den Haag
waaronder Archipel en Willemspark) verboden is om woningen op te splitsen in appartementen. Dit is nog
slechts in enkele wijken toegestaan. Naar het zich laat aanzien geldt het verbod alleen voor woningen, waardoor
panden in gebruik met een andere bestemming nog wel konden worden gesplitst .
Sumatrastraat 215A, waar tot voor kort de statushouders woonden, wordt afgebroken. Er komt een nieuw
gebouw op deze plek. De ontwikkelaar heeft een beginselaanvraag ingediend die door de Welstandscommissie in
principe is goedgekeurd met een reeks aanbevelingen ter verbetering. Het ontwerp zou goed in de omgeving
passen. Het oude pand wordt momenteel anti-kraak bewoond.
Dakopbouw Bankaplein: Bert Bos heeft een mail aan David Struik en Robert van Moorsel gestuurd over de
dakopbouw die gepland is op een van de panden op het Bankaplein. Er is hiertegen protest, want het plein vormt
onderdeel van het beschermd stadsgezicht. De buurman van dat pand (zelf advocaat) trekt het protest.
Robert van Moorsel zegt dat er vroeger een fraai dak op de andere kant van dat pand stond, wat misschien – als
alternatief voor het plan – zou kunnen worden teruggeplaatst als dit herstel in de oude toestand van dat dak wel
de steun heeft van de omwonenden. Voorlopig is de gemeente echter aan zet.
Locatie Politiebureau: Niet iedereen is het eens met het artikel in het AD dat de bewonersorganisatie niet
afwijzend staat ten opzichte van het eventueel - deels - realiseren van sociale huurwoningen op de locatie van
het Politiebureau. Twee VvE's van het Monchyplein hebben hierop gereageerd met een brief naar wethouder
Revis waarin zij melden dat zij geen voorstander zijn voor andere bestemmingen dan de huidige
kantoorbestemming. Auke van der Kooi zegt dat bewoners van het Monchyplein zich eraan storen dat de
bewonersorganisatie met een standpunt naar buiten kwam zonder dat er met de betrokken VvE's was overlegd.
Bert Bos vindt eveneens dat de bewonersorganisatie niet zonder overleg met een opinie naar buiten hoort te
komen.
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Robert van Moorsel wijst erop dat de optie van woningbouw, inclusief deels sociale woningbouw op een deel
van de locatie van het politiebureau verschillende keren aan de orde is geweest in het wijkberaad, waaronder op
18 juni en dat daar, op een beperkt aantal aanwezigen na, niemand tegen leek te zijn. Alle bewoners van de
wijken zijn altijd, en waren dus ook, van harte welkom om bij wijkberaden hun visie uiteen te zetten en van die
mogelijkheid is ook gebruik gemaakt. De wethouder heeft eind 2018 aangegeven op zoek te zijn naar ruimte
voor betaalbare woningen voor bv. leraren, politiemensen en verpleegkundigen in de stad. De
bewonersorganisatie zou er geen bezwaar tegen hebben als dergelijke woningen ook in A&W worden gebouwd.
Nu de wijk steeds duurder wordt, dreigt de mix van bewoners teloor te gaan.
Else Ponsen voegt toe dat de wijk vroeger trots was op de gemengde samenstelling. In de wijk is altijd al een deel
sociale woningbouw geweest, zoals onder meer achter de Bonistraat, in de Atjehstraat, achter de Javastraat en
achter de Surinamestraat. Couperusduin is ook gebouwd als huurwoningen met een redelijke huur. Deze
woningen worden nu allemaal verkocht. Men lijkt soms te denken dat sociale huur asociale huur betekent.
Willem Vader zegt dat er volgens de Gebiedsvisie Internationale zone kantoren komen voor organisaties met een
band met het Vredespaleis. Deze gebiedsvisie is al lang en breed ter inzage gelegd en besproken.
Robert van Moorsel heeft recent contract opgenomen met de wethouder. Deze heeft meegedeeld dat het
college de visie heeft dat het vinden van een geschikte locatie voor of meer een internationale organisaties aan
meer eisen gebonden is dan het ontwikkelen van woningbouw dus dat het eerste inderdaad de voorkeur heeft.
Momenteel zijn er ter plekke geen ontwikkelingen, maar het staat een ieder vrij om hier een visie op te hebben.
Verder deelde de wethouder meer dat het nieuwe politiebureau in de Binckhorst nog lang niet af is, dus het zal
nog even duren voordat er iets gaat veranderen en vermoedelijk niet binnen deze collegeperiode. Zodra er
nadere relevante ontwikkelingen zijn, komt de locatie weer aan de orde.
Bert Bos attendeert de aanwezigen erop dat er een voorstel is gedaan om de gemeente toe te staan om een
vertrouwelijke omgevingsvergunning af te geven voor bepaalde veiligheidsgevoelige projecten zoals woningen
van ministers en ambassades. Robert van Moorsel antwoordt dat de HSP hierover terecht raadsvragen heeft
gesteld met name waar de restrictie haar doel voorbij schiet. Verwacht mag worden dat de ontwikkelingen die
aan de buitenzijde zichtbaar zijn altijd openbaar zullen worden gemaakt. Het onderwerp komt ook aan de orde in
het Wijkenoverleg.
Auke van der Kooi zegt, naar aanleiding van het politiebureau, dat de focus van de bewonersorganisatie op
behoud van “de oorspronkelijke Archipel” vs. eventuele ontwikkelingen bij “de nieuwe Archipel” te scheef is en
dat de gemeente de bewonersorganisatie beschouwt als representant van de hele wijk, maar vindt dat de direct
omwonenden de eerst belanghebbenden zijn. Hij bepleit dat er in de toekomst vanuit A&W beter overleg
gepleegd wordt. Robert van Moorsel antwoordt dat zij uiteraard belanghebbend zijn maar dat de
bewonersorganisatie “wijkbreed” kijkt en bereid is verder overleg met de VVE’s, ook buiten het wijkberaad, te
stimuleren.
5. Werkgroep Openbare ruimte
Geveltuintjes: Derk Hazekamp attendeert de bezitters van een geveltuintje erop dat er anderhalve meter
stoepruimte vrij moet blijven. Het is dus verstandig om al te weelderige begroeiing op te binden.
Geparkeerde fietsen: Ook daarbij moet de doorgang vrij blijven. Ideeën om de enorme hoeveelheid fietsen in de
wijk netjes te stallen zijn welkom. Hans Bussink vindt het verwijderen van weesfietsen het kansrijkste initiatief.
Gerard Spierenburg zegt dat dit niet zomaar gaat. Gelabelde fietsen moeten nog lange tijd blijven staan om de
eigenaar de gelegenheid te geven om zijn fiets weer in gebruik te nemen.
Buurauto: Er staat inmiddels 1 buurauto in de wijk: een elektrische auto die je met je buren deelt. Als 3 of 4
buren een auto gaan delen, doen deze bewoners hun eigen auto weg, dus blijven er parkeerplaatsen over. Dit
biedt de kans om een parkeerplaats om te turnen in een fietsparkeerplaats, uiteraard in overleg met de buren.
Gerard Spierenburg deelt mee dat er plateaus verkrijgbaar zijn waarmee je veel fietsen op een autoparkeerplaats
kan parkeren. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de bewonersorganisatie of met Gerrit v.d. Hut.
De Japanse Duizendknoop: is aangetroffen op het Nassauplein. Medewerkers van Groenbeheer hebben de
planten volgens de veiligheidsvoorschriften weggehaald en verbrand.
Bomen Nassauplein: Er zijn helaas enkele bomen op het Nassauplein doodgegaan. Er wordt onderzocht of er iets
in de bodem zit dat de bomen ziek maakt. T.z.t. worden er nieuwe bomen geplant.
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Vergroeningsprojecten:De groenstrook op het Nassauplein wordt doorgetrokken naar de uiteinden van het plein.
De middenberm van de Burg. Patijnlaan wordt vergroend met struiken.
Fietspad Laan Copes van Cattenburch: is in slechte staat. Het wordt pas in 2020 weer opgeknapt. Marianne
Bussink hoopt dat ze deze keer eerst de kabels leggen voor de fietspaden worden opgeknapt. Nader overleg met
de wethouder verkeer heeft opgeleverd dat het herstel van de fietspaden in Q1 van 2020 zal plaatsvinden.
Lelijke Casema- en elektriciteitskastjes: De werkgroep Openbare ruimte heeft geïnventariseerd waar dergelijke
kastjes staan en wat eraan kan worden gedaan. In de Riouwstraat is zo'n kastje keurig in dezelfde tinten als het
huis geschilderd, waardoor het nauwelijks nog opvalt. Wordt vervolgd.
AED's: Bert Bos en Derk Hazekamp hebben geïnventariseerd hoeveel AED’s er in de wijk zijn. Het zijn er meer dan
in de app of op de website van het Rode Kruis staan. Derk heeft de AED's in kaart gebracht en vraagt Cristo
Padmos om het kaartje op de website te zetten. Mocht iemand nog een AED zien, gelieve dit door te geven.
De meeste AED's zijn inpandig. AED's die buiten hangen en altijd toegankelijk zijn, zijn o.a. in de Malakkastraat,
Surinamestraat/hoek Javastraat en in de Laan Copes (2 stuks).
Het Rode Kruis geeft binnenkort een cursus AED in het Klokhuis. Wie interesse heeft, kan meedoen voor € 40.
Bloemenkiosk Hoge Bankastraat: De bloemenkiosk gaat verhuizen richting de glasbakken. De behandeling van de
omgevingsvergunning is verlengd.
Er komen Oracs in de Pr. Mariestraat. Degene die tegen was, heeft kabels verlegd en het bezwaar ingetrokken.
Gevaarlijke hoek Bankstraat/Laan Copes: Derk heeft het punt bekeken met E. Pelsman. Anders dan het plaatsen
van een hek of borden, wat niet wenselijk is, is er weinig aan te doen. De wegbeheerder weet ook geen
oplossing.
6.

Verkeer

Zorgvliet en Archipelbuurt behoren nu tot hetzelfde vergunningsgebied. Bewoners van Zorgvliet mogen nu in de
Archipelbuurt parkeren en vice versa. Men verwacht niet dat dit problemen gaat opleveren.
De kruising Zeestraat/Javastraat/LvM,. Hier wordt aan gewerkt. Het fietspad van de Scheveningseweg wordt
doorgetrokken naar de Zeestraat. Het kruispunt is gevaarlijk, waaronder voor fietsers. De huidige plannen
bevatten echter nog geen bescherming.
De Hubertustunnel gaat regelmatig dicht voor onderhoud. Houdt de berichtgeving in de gaten.
Verkeer Centrum Noord: Agnès Philipse (Buurtschap 2005), Tim Dike en Ad Reijngoud (A&W) zijn hierin actief als
werkgroepleden en Robert van Moorsel als klankbordlid. Het plan dat en petit comité binnen de werkgroep is
ontworpen is al gedeeltelijk doorgerekend en is hopelijk over een paar maanden zover dat het aan het college
kan worden voorgelegd. Het verkeer neemt nog steeds toe en daarmee de gevaren, waaronder de hoeveelheid
fijnstof.
7.

Overige werkgroepen

Cultuur
Er komt weer een reeks Open Podia in het Vreedehuis. Het eerste vindt plaats op 19/10.
Er wordt in 2020 weer een Open Atelierroute georganiseerd. Deze gaat plaatsvinden in het weekend van
in het weekend van 26/27 september of het daaropvolgende weekend van 3 en 4 oktober.
Tijdens de Open Monumentendagen worden er rondleidingen gegeven op de Joodse begraafplaats.
Individuele bezoekers kunnen buiten de Monumentendagen de sleutel vragen bij het NIBC.
Duurzaamheid
Michel Ottolander - De werkgroep is uitgebreid en weer actief en houdt zich bezig met de energietransitie. De
werkgroep organiseert op 15/10 een bijeenkomst in het Vreedehuis waaraan de Wethouder Milieu zal
meewerken en enkele bewoners die veel van het thema weten. Aan het eind van de avond kunnen zij bewoners
adviseren hoe zij zelf de 1 e stap kunnen zetten naar het verduurzamen van hun huis.
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ArchipelPoëZie
Op 13/10 wordt er een nieuw gedicht onthuld in de Bankastraat. Een uitnodiging volgt.
Zorg/Welzijn
De werkgroep is versterkt met Tjebbe Ypma die een reactie op de nota Jeugd, Zorg en Volksgezondheid 20192022 aan de gemeenteraad heeft opgesteld. De beperkt aangepaste versie van de brief zal binnenkort uitgaan en
gepubliceerd worden.
Redacties wijkkrant en website
- Op de voorpagina van de wijkkrant van september komt een verhaal over de energietransitie en de
bijeenkomst in het Vreedehuis.
- Er zit nu iemand in de redactie die eind jaren 70/ begin jaren 80 betrokken was bij de ontwikkeling van het
bestemmingsplan. Destijds was de verkantorisering van de wijk een hot item. Inmiddels is het andersom.
- Het upgraden van de website duurt iets langer dan verwacht, maar in het najaar zal de nieuwe website klaar
zijn. Er komen dan ook regels voor het aanleveren van kopij, zodat het minder moeite kost om het te plaatsen.
- Door misverstanden bij de bewonersorganisatie zijn er berichten op de website gepubliceerd die voor een
besloten gezelschap bleken te zijn. De aanwezigen bij het wijkberaad en de wijk worden erop geattendeerd dat
het mensenwerk is en dat al dit soort berichten “onder voorbehoud” zijn.
AWOC
-- Annelies van den Ende draagt Alexanderhoeve per 28 september over aan Mariëlle Knijnenburg. De AWOC
zorgt voor een gepast afscheid van Annelies.
-De intocht van Sinterklaas vindt op 30 november plaats in de Bankastraat, Frederikstraat en waarschijnlijk ook in
de Denneweg. Deelname van de Denneweg hangt af van de route van de stedelijke intocht. Sinterklaas neemt 25
zwarte pieten mee.
8.

Overheid (suggesties, opmerkingen, klachten en mededelingen)

•
Gemeente (Gerard Spierenburg)
Het Bosje van Repelaer krijgt schelpenpaden. Ze worden tegelijkertijd met het onderhoud van het schelpenpad
op het Lange Voorhout aangelegd. Alle bomen voor het Bosje zijn besteld. De bomen die dit plantseizoen niet
meer geplant kunnen worden, worden volgende lente geplant.
De Turkse hazelaars in de Paramaribostraat , die er overigens deels levenloos uitzien, worden vervangen door
prunussen die daar oorspronkelijk beoogd waren. Er komt een nieuwe boom op de plek in de Surinamestraat
waar een boom is gesneuveld. Ook in de Bankastraat wordt een boom vervangen.
Er komt een brief van Arnie Caprino over het handhaven van de eigen regels van de gemeente.
Wethouder Van Alphen houdt een inloopspreekuur in A&W op 29 oktober van 18.00 uur – 20.00 uur in 't
Klokhuis. Een ieder die de wethouder wil spreken, kan zonder afspraak langskomen.
•
Politie Haaglanden (Bart van Leeuwen)
Overlast hangjongeren Bankaplein: De wijkagent heeft elk weekend gecontroleerd en de heer Garvelink heeft
het tuinmeubilair weggehaald. Sindsdien is er geen last meer.
Bert Bos bedankt de wijkagenten voor het oplossen van de overlast aan het Bankaplein en in het Bosje van
Repelaer. In het Bosje van Repelaer wordt binnenkort een wijkschouw gehouden. Er is trouwens goed overleg
opgestart tussen de eigenaar aan het Bankaplein en de omwonenden.
Geluidsoverlast door dansvloer Flamed: de omwonenden hebben de overlast met een handtekeningenactie
onder de aandacht gebracht. De politie ontdekte dat er nog een nachtontheffing van de vorige eigenaar van het
pand gold. Deze wordt nu ingetrokken en dan is Flamed alleen nog een restaurant.
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Woninginbraken: De afgelopen zomervakantie waren er 5 woninginbraken in A&W, waarvan een aantal in
panden die werden verbouwd. De inbrekers hadden het kennelijk voorzien op gereedschap. Er waren geen autoinbraken. De preventiemedewerker heeft informatie over inbraakpreventie in A&W gegeven.
Bier drinken op bankjes Monchyplein: Mw. Thijssen vraagt of dit mag. De politie antwoordt dat dit niet is
toegestaan en dat je de politie kan bellen als je zoiets ziet.
Handhaven:
- Hans Bussink wilde vorige week melden dat er een vrachtwagen tegen de gevel van Laan Copes nr. 60 stond. De
politie verwees hem door naar de gemeente en de gemeente verwees hem terug naar de politie. Bart van
Leeuwen raadt aan om in zo'n geval nogmaals de politie te bellen. Twitteren mag ook.
- Mw. Weimar ziet nooit dat er de Balistraat gehandhaafd wordt op appen op de fiets of fietsen op de stoep.
- Wordt er gehandhaafd als een elektrische auto langdurig bij een laadpaal geparkeerd staat en allang is
opgeladen? Bart van Leeuwen zegt dat dit lastig is te zien als de stekker er nog inzit. Er is recent wel een
handhavingsactie in Scheveningen gehouden.
9.

Rondvraag en sluiting

Derk Hazekamp heeft folders meegenomen over de Haagse Polis die de gemeente heeft afgesloten voor
vrijwilligers en mantelzorgers bij Centraal Beheer/Achmea. De Haagse Polis is een secundaire
aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers waarmee ze tijdens het doen van hun vrijwilligerswerk verzekerd
zijn. De bewonersorganisatie heeft hiernaast een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
De voorzitter sluit de vergadering. Het volgende wijkberaad is op dinsdag 19 november
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