
 NOTULEN WIJKBERAAD Archipel & Willemspark op 15 september 2016 in ’t Klokhuis 
 
Voorzitter: R. van Moorsel 
Notulist: A. Bhikhari 
 
Aanwezig: J. Willems, B. Aardewerk, D. Hazekamp, F. Bruins, E. Verhulst, L. Gelling, R. van Eybergen, 

H. Fonhof, M. Weimar, T. Dedel, R. Klein, N. Klamer, M.C. Goedmakers, T. Dike,  
 A. Beekman, C. Padmos, A. Poorter, A. Gerla, K. Kohnstamm, M. Hoogerbrugge (politie),  
 G. Spierenburg (Gem DH), K. Hoogsteder, C. van Oordt, A. Reuchlin, M. Teesing,  
 I. van Milligen, M. Bussink, H. Bussink, P.P.Tobi, mevr. Benders 
Verhinderd: K. Beekman, D. Struik, B. Bos 
  

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 
 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.  
 
2.  Mededelingen van het bestuur: 
 - Voorstellen nieuwe bestuursleden Jack Willems en Robert van Moorsel  
Jack Willems woont sinds 2,5 jaar in Archipel & Willemspark en volgt de ontwikkelingen binnen de wijk op de 
voet. Hij laat weten dat hij zijn taak als bestuurslid binnen het wijkberaad met veel enthousiasme en 
betrokkenheid zal vervullen.  
Robert van Moorsel woont sinds 23 jaar in de Archipelbuurt en kent deze ook nog uit zijn schooltijd. Ook hij 
volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Hij heeft het voorzitterschap met genoegen geaccepteerd en zal zich ten 
volle inzetten.  
Vervolgens volgt er een korte voorstelronde, waarbij alle aanwezigen zichzelf introduceren.  
 
 - Taakverdeling binnen bestuur 
De voorzitter deelt mede dat het voltallige nieuwe bestuur vorige week voor het eerst bijeen is gekomen. 
Hoewel het bestuur alles altijd gezamenlijk overlegt (en ook besluiten neemt), is er een globale verdeling 
gemaakt welk bestuurslid zich in eerste aanleg bezighoudt met welk aandachtsgebied c.q. contact 
onderhoudt met welke werkgroep(en): 
* Jack Willems : aangelegenheden inzake de AWOC (Archipel & Willemspark ondernemersvereniging / 
bestendigen contacten met expats in de wijk / aangelegenheden m.b.t. Bankastraat 
* Ruud Klein : penningmeester / werkgroep zorg & welzijn 
* David Struik : werkgroep ruimtelijke ordening / werkgroep openbare ruimte 
* Karin Hoogsteder: contactpersoon overige werkgroepen / media (samen met Katja), vrijwilligersactiviteiten 
* Katja Beekman : secretaris / vice-voorzitter / media (samen met Karin). 
 
Zoals bekend zijn er in A&W vele vrijwilligers actief in werkgroepen of voor wijken/straten. Vandaag worden 
enkele daarvan ter vergadering vertegenwoordigd door: 
* B. Aardewerk: zorg en welzijn 
* D. Hazekamp: openbare ruimte 
* F. Bruins: (oude) wijkvereniging van Stolkpark – nu Nassauplein 
* E. Verhulst: openbare ruimte + wijkfeestcomité 
* L. Gelling: wijkfeestcomité 
* R. van Eybergen: belangenvereniging Balistraat 
 
 - Verzekeringen, aansprakelijkheid en evenementen (disclaimer) 
De penningmeester bepreekt dit punt aan de hand van een voorbeeld: De gemeentelijke Haagse polis dekt 
wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen van vrijwilligers die actief zijn voor een organisatie in Den Haag. 
Maar bijvoorbeeld ongevallen van deelnemers bij evenementen zoals het wijkfeest vallen daar buiten. In zo’n 
geval is het verstandig om te kijken naar de mogelijkheden voor een evenementenverzekering.  
Hij beveelt dan ook eenieder aan die een activiteit in de wijk organiseert om ook te kijken naar verzekeringen 
en de voorzitter vult aan dat het verstandig is om disclaimers op te nemen bij de verkoop van kaartjes. 
 
3. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 16 juni 2016 
 
Enkele vragen naar aanleiding van het verslag d.d. 16 juni 2016; 
-Wie bepaalt er waar welke schouw plaats zal vinden? 
G. Spierenburg reageert dat de Gemeente hiervoor verantwoordelijk is.  
Mochten er op- en of aanmerkingen zijn, dan zal men zich moeten richten tot de Gemeente.  
 -Wat is de status met betrekking tot dubbel parkeren in de Balistraat en de problematiek rond verlichting?  
M. Hoogerbrugge geeft aan dat de politie, sinds de melding, actief controleert. Inmiddels zijn er mensen 
aangesproken op de handeling. De politie blijft scherp op de situatie.  



De problematiek rondom de verlichting heeft de aandacht van de Gemeente. De Gemeente is bezig de 
verlichting na te lopen, wat de vraag naar een schouw wellicht onnodig maakt. G. Spierenburg roept de 
betrokkenen wel op problemen/ongemakken m.b.t. verlichting te blijven melden aan de Gemeente. 
 
Het verslag wordt voor het overige goedgekeurd, met dank aan de inspanningen van de opsteller.  
 
4.  150 jarig bestaan van hofje Het Javalaantje, Javastraat 99-161.  

Toelichting onderzoek naar de bouw van het hofje. (Marie-Christine Goedmakers) 
.  
M.C. Goedmakers aan het woord:  
“Dit jaar vieren we het 150 jarig bestaan van het Hofje het Javalaantje. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het 
misschien lijkt. Het vaststellen van het bouwjaar heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Allereerst zal ik 
aangeven waar het Javalaantje zich bevindt. Het ligt tussen de Frederikstraat en de Koninginnegracht, in 
Willemspark II. De grenzen van dit deel van Archipel & Willemspark worden gevormd door de 
Koninginnegracht, de Javastraat, de Schelpkade en de Mauritskade/dr. Kuyperstraat. Het ligt dus net buiten 
de vroegere Haagse singels, waarvan de Mauritskade er één was. Het ligt ook buiten het ‘echte’ 
Willemspark, dat aan de andere kant van de Nassaulaan ligt, de vroegere grens van het park van koning 
Willem II. Dit park is in de jaren 50 van de 19e eeuw bebouwd, volgens een gemeentelijk plan. Willemspark II 
kwam grotendeels tussen 1862 en 1900 tot stand.“ 
M. C. Goedmakers hield vervolgens een voordracht, met een uitgebreide toelichting op het onderzoek naar 
150 jarig bestaan Javalaantje. Bij dat onderzoek kreeg zij zelfs bijstand van medewerker(s) van het 
Kadaster. Door de bijzondere en historische feiten waren de aanwezige bewoners aangenaam verrast. 
Het bestuur is M.C. Goedmakers erkentelijk voor al haar inspanningen om tot de toelichting te komen.  
Op verzoek van de aanwezigen zal M.C. Goedmakers de tekst van de voordracht op de website van de 
bewonersorganisatie plaatsen.  
Tot slot wordt geopperd om wellicht een persbericht te wijden aan de overhandiging van het jubileumboek op 
8 oktober as. M.C. Goedmakers wordt gevraagd hierover contact te zoeken met T. Hollander.  
 
5. Update en info over opvang statushouders in Sumatrastraat  
 
De voorzitter, diens voorganger en mevr. M. Weimar waren aanwezig bij de vergadering.  
De  22 statushouders worden begeleid door de stichting Migrascoop. Deze begeleiding vindt niet in het 
weekend plaats. Tot op heden zijn er geen negatieve berichten omtrent de begeleiding.  
Betrokken partijen bij de begeleiding van statushouders: R. Tondo en M. Ames (St. Anton Constandse). 
Vanuit die zijde is meegedeeld dat jongeren, die statushouders zijn, worden ondersteund in meerdere 
opzichten. Zo worden er taalcursussen gegeven. Er wordt in voldoende mate aangestuurd op integratie in de 
Nederlandse samenleving. Ook worden de jongeren gestimuleerd tot het vinden van een (vrijwiliggers)baan.  
De algemene indruk is dat de begeleiding in goede banen wordt geleid en professioneel wordt uitgerold.  
Er staat een vervolgbijeenkomst gepland, waarbij de begeleiding zal worden doorgesproken.  
H. Fonhof houdt zich aanbevolen om een bijdrage te leveren aan de begeleiding van de statushouders.  
Hij ontvangt graag bericht als er iets vrijkomt.   
B. Aardewerk is ook ter plaatse geweest en zij is vriendelijk ontvangen. Zij is aangenaam verrast door de 
transparante opstelling van iedereen en zij merkt op dat er niet veel spullen staan. Slechts de basale zaken.  
Iedereen wordt uitgenodigd om een kijkje te nemen op 24 september 2016 (Nationale Burendag). Men is 
welkom op het open huis van 15:00 tot 17:30 uur.  
Idee om de oproep op de website te plaatsen?  
Er wordt gevraagd in welke taal er gecommuniceerd kan worden met de statushouders. Engels is 
gebruikelijk, maar er is een persoon is, die analfabeet is. Men kan informeel naar binnen lopen.  
F. Bruins vraagt zich af of er inmiddels ook is nagevraagd of de statushouders iets nodig hebben.  
De voorzitter verwijst naar Migrascoop als coördinerend orgaan die dergelijke vragen in behandeling neemt.  
De voorzitter stelt de belangstelling en betrokkenheid vanuit de bewoners voor de statushouders op prijs, 
maar vraagt of de bewoners zich niet onaangekondigd in groten getale willen begeven naar de ruimte in de 
Sumatrastraat. Men is daar van harte welkom, maar wel graag met beleid.  
Ook de politie was aanvankelijk gevraagd zich gedistantieerd op te stellen met bezoeken i.v.m. mogelijke 
trauma’s van statushouders vanuit oorlogsgebieden. Alhoewel het bezoek door de politie vanuit pure 
belangstelling zou zijn, kon het een averechtse werking hebben op statushouders. Inmiddels is die distantie 
niet meer nodig, zo bleek ook uit de mededeling van mw. Hoogerbrugge. B. Aardewerk voegt daaraan toe 
dat dit niet als een oproep zou mogen worden gezien om geen belangstelling te tonen. Daarvoor zijn de 
statushouders zeer ontvankelijk en dat loopt goed.   
Alle betrokkenen tonen begrip voor de bovenstaande woorden en zullen deze in acht nemen.  
 
 6.  De werkgroepen brengen verslag uit van hun activiteiten 
 
- Openbare ruimte (o.a. uitbreidingsplannen Madurodam, inloopbijeenkomst ORACs)  
D. Hazekamp vertelt dat de ontwikkelingen vanwege de vakantie enigszins gestagneerd zijn geweest.  
Nu is iedereen weer terug is, worden zaken weer opgepakt en worden er weer bijeenkomsten gepland.  



 
Madurodam: Inmiddels is er door Madurodam een nieuwe datum gepland voor de 2e ronde van de 
inloopavond voor bewoners en belangstellenden: 12 oktober van 16:00 tot 20:00 uur. Er is ook een 
vervolggesprek met de bewonersorganisatie. In vervolg op de bijeenkomst van 21 juni jl. is er tussentijds wel 
bekendgemaakt dat er een gesprek volgt met betrokkenen naar aanleiding van een aangepast plan. Het 
laatste woord over deze kwestie is nog niet gezegd.  
C. Padmos vraagt aan D. Hazekamp of deze ontwikkelingen op de website kunnen worden weergegeven, 
graag tekst en informatie aanleveren. 
F. Bruins vraagt zich af of (nauw) overleg met van Stolkpark gewaarborgd is? D. Hazekamp bevestigt dit: de 
vertegenwoordiger van het Van Stolkpark is gesprekspartner in het overleg met Madurodam.  
 
Internationaal park: Na de massale afwijzing van het eerdere plan heeft wethouder Revis gezegd dat hij de 
planvorming rond de drie parken in handen van de bewoners wilde leggen. Inmiddels heeft hij het idee van 
stadslabs laten uitwerken: bijeenkomsten per stadsdeel waarin bewoners richtinggevende input kunnen 
leveren en waar per avond een “gedelegeerde” wordt verkozen die deelneemt in een Denktank die de 
toekomst van de drie parken moet uitwerken tot aan het moment van besluitvorming door de Gemeenteraad. 
Het gesprek per stadslab bevat alle voor het gebied relevante onderwerpen: Wat moet er met het groen in 
die specifieke gebieden gebeuren? Wat betekent het groen voor de bewoners? Inmiddels is er een stadslab-
bijeenkomst – met overigens weinig deelnemers - geweest in de wijk Leidschenveen waar de eerste 
consensus luidde: ‘vooral niet teveel veranderen, goed onderhoud van het groen is noodzakelijk, voorkeur 
om alles te handhaven’. D. Hazekamp geeft aan dat op 28 september een tweede stadslab plaatsvindt voor 
Den Haag Centrum. Dit is tevens het tweede stadslab.  
In dit verband geeft mevr. Benders op voorhand aan dat er veel zwerfvuil op de paden te vinden is. Idee om 
meer containers te plaatsen. Men vraagt zich af hoe het zit met de vertegenwoordiging vanuit Archipel/ 
Willemspark. 
D. Hazekamp geeft aan dat er vanuit het bestuur en de bewonersorganisatie ook mensen deelnemen aan de 
stadslabs, maar kan nog niet zeggen wie vertegenwoordiger wordt in de Denktank. Wordt vervolgd.  
 
Schouw Nassauplein: Er heerst ontevredenheid over het onderhoud van de planten, de situatie omtrent de 
bomen en banken. Wat is er met het algemene verslag gebeurd?  
G. Spierenburg geeft aan dat dit verslag is doorgezet binnen de gemeente, waar men ermee bezig is. Alleen 
stuit men binnen de gemeente wel op het financiële aspect van de gewenste maatregelen (bijv. lampen). Er 
moeten financiële middelen worden aangeboord en dat zorgt ervoor dat het proces niet voortvarend verloopt.  
Er worden momenteel grondwaterleidingen aangelegd op het Nassauplein. Vanuit de betrokkenen is er de 
oproep aan de gemeente om hier serieus aandacht aan te geven: de manier waarop dit gebeurt, zal 
gevolgen hebben voor het straatbeeld.  
Heer Bussink kaart de situatie van de bomen aan; is er genoeg aarde gebruikt om de bomen te stabiliseren?  
Aan de Gemeente wordt gevraagd extra aandacht te besteden aan de situatie met de bomen.  
 
Hoe zit het met beeld (monument PTT-gevallenen WOII) op het Nassauplein? Dit beeld moet geconserveerd 
worden, maar de gemeente en de “PTT” doen er klaarblijkelijk niets aan. Valt dit onder wethouder Revis?  
G. Spierenburg geeft aan dat de grond wel onder zijn verantwoording valt, maar het beeld niet.  
Oproep vanuit de bewoners: wie kent iemand die dit beeld zou kunnen conserveren?  
C. van Oordt vraagt zich af of er wel eens met iemand van de PTT (post.nl) is gesproken? 
En of dit niet een taak is van de Gemeente. G. Spierenburg staat hier niet onwelwillend tegenover en 
ontvangt graag contactgegevens, indien deze voorhanden zijn.  
B. Aardewerk: Is het Museum van Communicatie niet een interessante partij om het beeld te adopteren?  
 
Populieren vervangingsplan: Er heeft een onderzoek plaatsgevonden door de Universiteit van Wageningen. 
Dit heeft uitgewezen dat de situatie omtrent de bomen lang niet zo gevaarlijk was als aanvankelijk gedacht.  
Desondanks worden de populieren vervangen. P. Tobi wil weten welke soort bomen er dan voor in de plaats 
komen? Volgens D. Hazekamp is dit nog onbekend, maar er worden zeker geen populieren meer in het 
straatprogramma opgenomen. Kastanjebomen zijn ook in ieder geval uitgesloten.  
 
Lantaarnpalen: Bewoners van het Javalaantje geven al tijden aan dat klassieke lantarenpalen hun voorkeur 
hebben op de straat naar het Javalaantje toe.  
G. Spierenburg geeft aan dat dit enigszins moeilijk ligt, omdat deze wens budgettair zwaar weegt.  
A. Reuchlin geeft aan dat er tijdens een schouw uitdrukkelijk is gevraagd om klassieke lantaarnpalen. G. 
Spierenburg was ermee bezig en probeerde zelfs e.e.a te bespoedigen. Hoe zit dit nu? Wat is de stand van 
zaken en wanneer is plaatsing van klassieke lantaarnpalen - zoals de bedoeling was - te verwachten? 
Hoe ver is de gemeente en wat is de toewijding van de gemeente bij zo’n  uitdrukkelijk verzoek van 
bewoners?  
G. Spierenburg geeft aan dat het geld voor de realisatie er maar gedeeltelijk is, voorts wordt er gekeken of 
die lantaarnpalen daar dan kunnen worden geplaatst. Meer concreets kan nu niet gemeld worden.  
A. Reuchlin neemt geen genoegen met deze stand van zaken en eist een concreet stappenplan.  



G. Spierenburg geeft aan dat de afdeling openbare verlichting hiervoor verantwoordelijk is. A. Reuchlin wil 
dan graag zelf overleggen en vraagt een rechtstreeks telefoonnummer van medewerkers van deze afdeling.  
De voorzitter vraagt om hoeveel lantaarnpalen het gaat. G. Spierenburg weet dit nog niet.  
C. van Oordt snijdt direct het punt van goede verlichting in de Bankastraat aan. De voorzitter oppert dat 
wellicht verstandig is om de stap naar de gemeentelijke ombudsman te maken inzake de verlichting.  
  
Werkzaamheden Hoge Banka: Hier wordt aandacht voor gevraagd. Deze vinden plaats vanaf half oktober. 
Er komt een omleidingsroute, waardoor de Hoge Banka slecht bereikbaar is. Deze omleiding komt op de 
website van de gemeente. Ook worden natuurlijk bewoners en winkeliers op de hoogte gehouden. 
 
Overlast op schoolplein Atjehschool: M. Hoogerbrugge stelt dat er in totaal vier meldingen zijn gedaan mbt 
overlast. Gebleken is dat de overlast voornamelijk plaatsvond in de periode van het voorjaar tot de zomer. 
Voor de politie zijn dit belangrijke metingen, omdat eruit geconcludeerd kan worden dat de overlast 
‘seizoensgebonden’ is en dat er nu minder tot geen overlast zal zijn. In de zomerperiode hebben 
surveillerende agenten wel diverse bekeuringen voor overlastbezorgers uitgeschreven. De surveillance door 
de politie vindt ook nu plaats. Na deugdelijk onderzoek van de klachten is de overlast beheersbaar gebleken. 
 
Oracs: De inloopavond in ‘t Klokhuis had een goede opkomst. Tot 6 oktober kunnen bewoners hun 
zienswijze indienen bij de Gemeente (via de website) Bij het indienen van een zienswijze wel de volgende  
tip in acht nemen: geef een alternatieve locatie mét onderbouwing mee voor de te plaatsen orac.  
Benadrukt wordt dat er bij elk plan van de gemeente een inspraakperiode van 6 weken wordt gehanteerd.  
T. Dike: mensen in de directe invloedssfeer worden geïnformeerd bij aanpassing van het initiële plan. 
C. Padmos merkt op dat het geluid dat de orac maakt als storend kan worden beschouwd. Kan er iets aan 
gedaan worden? Wellicht rubber tussen scharnieren?  
De voorzitter vult hierop aan dat de Raad van State de klachten van geur- en/of geluidsoverlast veroorzaakt 
door een orac verwerpt. Het is misschien een idee om het via een andere manier te proberen, door 
bijvoorbeeld het aantal decibel te meten en het storende effect op die manier aanhangig maken?  
 
Scheveningseweg: T. Dike doet verslag. Het is zaak dat er voldoende zand rondom de bomen blijft. Er moet 
dus niet teveel zand opgegraven worden. Er is overleg met de HTM om vanaf of in de zandplaat een 
constructie te bedenken, die de laag alsmede het wortelpakket niet teveel aantasten. Kosten hiervan moeten 
nog nader bepaald worden. Een mogelijke oplossing zou liggen in het rooien van 20 tot 30 bomen.  
T. Dike merkt op dat alle betrokken partijen zich constructief opstellen, wat positief is voor de verdere 
ontwikkelingen.  
 
Koninginnegracht: T. Dike vertelt over het verzwaren van de Koninginnegracht, meer specifiek de expertise 
hierover. Men is tot de conclusie gekomen dat er gebruik moet worden gemaakt van een aangedragen 
techniek. De techneuten hebben zich over de problematiek op de Koninginnegracht gebogen.  
Wordt vervolgd.  
 
- Verkeer (o.a. herinrichting Bankastraat, afsluiting Raamweg, infobijeenkomst luchtvervuiling) 
 
Verkeer: herinrichting Bankastraat is een lokaal project, er is weinig nieuws te melden. De afsluiting van de 
Raamweg staat na de Laan van Meerdervoort in de planning.  
Betrokkenen vragen: Wat zijn de ideëen omtrent de inrichting? De wethouder komt met het antwoord na de 
informatiebijeenkomst. Er is een informatieavond om een nadere toelichting te geven op de start van de 
werkzaamheden herinrichting Bankastraat: deze is op 12 oktober van 19:00 uur tot 20:30 uur in ‘t Klokhuis.  
De gemeente heeft een speciale internetpagina gemaakt voor het project van de herinrichting Bankastraat. 
Hier komt ook bericht van op de website van de bewonersorganisatie.  
 
Balistraat: heer en mevrouw Bussink kaarten de gevaarlijke situatie bij de Javastraat. Deze is ontstaan  
door het tweerichtingsverkeer voor fietsers. Zij vragen dan ook om een stopbord ter hoogte van de Balistraat. 
G. Spierenburg is van deze situatie op de hoogte en gaat kijken wat hij kan doen.  
De politie verwijst naar wegbeheer.  
Vervolgens wijst de heer Bussink ook op het gevaar dat het verkeer veroorzaakt door tegen de richting in te 
rijden (in de Balistraat). De hoeveelheid verkeer is teveel en niet meer te overzien. De veiligheid is niet meer 
gewaarborgd hierdoor. M. Hoogerbrugge bedankt voor de informatie en meldt dat hierop gecontroleerd zal 
worden. Ook zal gecontroleerd worden op het dubbel parkeren in de Balistraat. Dit is een punt van ergernis 
voor veel bewoners en daar moet een einde aan komen.  
Er wordt meegedacht over hoe dit probleem meer minnelijk op te lossen: werken met nep-bekeuringen, is 
dat een oplossing? Met bijvoorbeeld een tekst: ‘Wilt u dit niet meer doen!”. Misschien dat de politie en de 
bewoners hierin samen zouden kunnen optrekken.  
Heer Bussink uit zijn teleurstelling over zijn constatering dat de verkeersheuvel in de Balistraat veel onrust 
veroorzaakt in het verkeer in plaats van een veilige situatie.  



Tot slot: er worden steeds meer voormalige kantoorpanden omgebouwd tot (studenten)woningen. Inmiddels 
is gebleken dat de appartementen niet bestemd zijn voor studenten, maar voor andere doelgroepen. Een 
van de consequenties is dat de parkeernorm enorm overschreden wordt. Dat kan nooit de bedoeling zijn.  
De gemeente moet ingrijpen! 
 
Javastraat: T. Dike haalt nog een gevaarlijke verkeerssituatie aan. De zebrapaden lopen niet door over de 
fietspaden in de Javastraat. Hierdoor kan een voetganger niet veilig het zebrapad over, aangezien de 
fietsers feitelijk niet hoeven te stoppen. Dit is een ongewenste situatie.  
G. Spierenburg en de politie merken op dat het zebrapad-beleid luidt: een zebrapad wordt niet 
doorgetrokken over een rood fietspad. Hier kan dus helaas niks aan gedaan worden. Voetgangers zullen 
bedachtzaam moeten zijn op dit risico bij het oversteken.   
 
- Duurzaamheid 
Binnenkort wordt er weer een Energiecafé georganiseerd. Momenteel is men druk bezig met de selectie van 
experts, die hun bijdrage zouden kunnen leveren. Het thema is gericht op de aanschaf van warmtepompen. 
Men wil eerst een selectie van experts, daarna zal er gekeken worden naar een selectie van leveranciers 
van deze panelen. Wordt vervolgd. 
 
- Ruimtelijke ordening: Geen mededelingen.  
 
- Terugblik op het Wijkfeest 
Er zijn veel positieve reacties ontvangen door de organisatie naar aanleiding van het wijkfeest. Er was 
sociale samenhang en het feest was zoveel mogelijk duurzaam (composteerbare plastic glazen, bestek, 
kommen en biologische wijnen). Muziek was van muzikanten uit de buurt.  De (overwegend biologische) 
buurtmaaltijd is gedeeltelijk uitbesteed bij gebrek aan voldoende kokers om voor 350 buurtgenoten te koken. 
De aangemelde kokers hebben een gedeelte van de buurtmaaltijd verzorgd. 
De jonge statushouders waren ook aanwezig, hun aanwezigheid is zeer op prijs gesteld. Dat geldt ook voor 
het welkomstwoord van een van de bewoners aan de statushouders. 
De wijkfeest organisatie bedankt de Gemeente Den Haag, Fonds 1818 en de ondernemers/winkeliers voor 
hun bijdrage aan het wijkfeest. De bewonersorganisatie spreekt haar dank uit aan eenieder die aan het 
wijkfeest heeft bijdragen en aan alle buurtbewoners die eraan deelnamen. 
Tot slot: alle lof voor de organisatoren van het wijkfeest en het enthousiasme van alle betrokkenen: er is een 
prachtig resultaat neergezet.   
 
- Scheveningse bosjes: Geen bijzonderheden 
 
- Zorg/Welzijn: Geen bijzonderheden 
 
- Cultuur: Geen bijzonderheden 
 
- Redactie website: 
C. Padmos: A. Beekman heeft zich lange tijd ten volle ingezet voor de ontwikkeling van de website van de 
bewonersorganisatie. Zij heeft besloten hiermee te stoppen. Omdat ook Frits Hoorweg recent ook al was 
gestopt, zijn er inmiddels twee nieuwe vrijwilligers gevonden (Maud Siegmund en Floris Hulfhoff Pol), die 
zich gaan inzetten voor de ontwikkeling van de website. Er wordt een dankwoord uitgesproken naar Ank 
Beekman voor haar vele inspanningen.  
 
7. Gemeente en politie (aanwezig voor suggesties, opmerkingen en klachten): 
  
- Mededelingen van de politie (Marianne Hoogerbrugge en Marco Scherpenisse) 
M. Hoogerbrugge vertelt dat het Corpsloop op 6 oktober as. plaats zal vinden om 12:00 uur. Deze loop zal 
plaatsvinden in de Scheveningse bosjes, waar de politie gezamenlijk drie rondjes zullen rennen voor het 
goede doel. Dit jaar staat de corpsloop in het teken van de St. Hartekind.  
- Mededelingen van de gemeente (Gerard Spierenburg) 
Er zijn geen bijzondere mededelingen vanuit de gemeente na alles wat al eerder aan de orde kwam.  
 
8. Rondvraag en sluiting 
 
Vertegenwoordiging Surinamestraat in het bestuur:  
Er zitten inmiddels drie leden in het bestuur die in de Surinamestraat wonen. 
De voorzitter informeert dat, om eventuele vertroebeling in de besluitvorming te voorkomen, binnen het 
bestuur is afgesproken dat deze drie leden zich zullen onttrekken aan de beraadslagingen c.q. onthouden 
van stem mochten er ooit specifieke kwesties of besluiten betreffende de Surinamestraat aan de orde 
komen. Dat geldt overigens ook voor deelname aan besluitvorming van andere bestuursleden voor “hun” 
straten.  
De diverse bewonersorganisaties van de straten blijven zich zelfstandig inspannen voor hun eigen belangen.  



Geen fietsen tegen bomen parkeren:  
F. Bruins verzoekt om geen fietsen tegen bomen te parkeren en vraagt of er rondom de bomen iets kan 
komen om ze hiertegen te beschermen.  
 
Bomen in de Laan Copes van Cattenburgh: 
Een bewoner doet het verzoek om de bomen in de Laan Copes wel water te blijven geven, voor een goed 
behoud van deze bomen. Kan dit verzoek in de nieuwsbrief?  
 
Weesfietsen: 
Heer Bussink: Er zijn nog (te)veel weesfietsen in de omgeving te vinden. Zou de Gemeente hier iets aan 
kunnen doen, in ieder geval beginnen met een rondje door de wijk om zelf waar te nemen?  
Wat gebeurt er overigens met de fietsen, die de Gemeente oppikt? En zijn deze te koop? G. Spierenburg 
licht toe dat deze weesfietsen worden opgeslagen in een speciale daartoe bestemde ruimte in de Binckhorst. 
Inmiddels staan daar 180.000 fietsen en deze zijn niet te koop voor inwoners uit Den Haag. G. Spierenburg 
legt het beleid uit: inwoners uit andere streken van het land kunnen wel fietsen uit Den kopen. Andersom 
kunnen Hagenaren fietsen uit andere gebieden aanschaffen. (naschrift = info K. Hoogsteder: Er is een aantal 
loodsen in Den Haag waar tweedehandsfietsen verkrijgbaar zijn, zie bij * onderaan het verslag!) 
 
Orac in het Willemspark: 
A.Reuchlin vraagt zich af wanneer de orac’s in het Willemspark worden geplaatst. Deze worden daar niet 
geplaatst, aangezien de straten te smal zijn en zich niet lenen voor plaatsing.  
 
Website bewonersorganisatie: 
T. Dike geeft aan dat er veel spam via links binnenkomt. Het secretariaat (T. Hollander) krijgt een mail over 
het aanbrengen van een spam-filter.  
C. Padmos voegt toe dat de introductie van het bestuur op de website thans vrij mager is. Hij zou graag zien 
dat de bestuursleden enkele onderliggende gegevens aanleveren, zoals foto’s en functies.  
 
Inbraken:  
K. Hoogsteder vraagt de stand van zaken m.b.t. de problematiek van inbraken in de wijk.  
M. Hoogerbrugge legt uit dat hun eigen onderzoek heeft uitgewezen dat er relatief meer inbraken hebben 
plaatsgevonden in de vakantieperiodes (bijv. kerst). Nu valt er niet veel nieuws of opvallends te melden over 
gepleegde inbraken.  
 
Bezoekers(parkeer)pas: 
R. van Eybergen heeft gesignaleerd dat het activeren van de bezoekers(parkeer)pas er ingewikkelder op is 
geworden. Voorheen werd de pas geactiveerd middels een telefoontje. Nu is er een nieuwe (digitale) manier 
en deze is helaas ingewikkelder. Uit navraag bij de aanwezigen blijkt dat meerdere bewoners de nieuwe 
manier van activeren geen vooruitgang vinden. Voor nu kan daar helaas niks aan gedaan worden.  
 
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 22:00 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst.  
 

Actiepunten: 
• Problemen/ongemakken m.b.t. verlichting melden aan de Gemeente: bewoners 
• Contact met T. Hollander over een persbericht 150 jarig hofje Het Javalaantje: M.C. Goedmakers 
• Ontwikkeling mbt Madurodam op website plaatsen, tekst aanleveren aan C. Padmos: D. Hazekamp 
• Contact over het ‘PTT-beeld’ met post.nl c.q. Museum voor Communicatie: G. Spierenburg 
• Verstrekken contactgegevens afdeling openbare verlichting aan A. Reuchlin: G. Spierenburg 
• Informatie vragen mbt afsluiting van de Raamweg (Wim Bosboom): werkgroep Verkeer 
• Dubbel parkeren Balistraat onder de aandacht van collega’s brengen: politie 
• Controle op rijgedrag op de Laan Copes ter hoogte van de Balistraat en in de Balistraat: politie 
• Controle op schenden parkeernorm ‘studenten’-appartementen: gemeente  
• Oproep om bomen Laan Copes te bewateren: redactie nieuwsbrief 
• Spam-filter aanbrengen: T. Hollander 
• Onderliggende informatie tbv website aanleveren: bestuursleden 

 
* Loodsen tweedehands fietsen: Stichting Leren-Doen Fruitweg 240 
      Stichting Stunt  Rotterdamseweg 404    
     Leger des Heils  Poolsterstraat 11 
      Stichting Op=Op Zichtenburglaan 31 
      Bike Stage  Sara Burgerhartweg 4 


