Activiteitenoverzicht Archipel & Willemspark (A&W) in 2016
Binnen de bewonersorganisatie Archipel & Willemspark zetten meer dan 80 bewoners
uit de wijk zich vrijwillig in als lid van een werkgroep, redacteur van wijkkrant of
website, bestuurslid, adviseur of bezorger van de wijkkrant dan wel organisator van het
wijkfeest of van andere wijkactiviteiten.
Ereprijs
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2016 werd aan mevrouw Marjan Teesing de A&W
Ereprijs 2015 uitgereikt, als blijk van erkentelijkheid voorhaar vele verdiensten als
vrijwilliger bij Archipel & Willemspark, zowel als lid van de werkgroep duurzaamheid
als van de redactie van de wijkkrant.
Bestuur
In juli trad Arnout Offers terug als voorzitter van het A&W-bestuur, na het eerdere
vertrek van Tieke Dedel. Er werd een oproep gedaan in de wijkmedia voor kandidaatbestuursleden waar, na vier aanmeldingen, een bestuurscommissie mee kennismaakte.
Dit resulteerde in twee nieuwe bestuursleden.
Het voltallige nieuwe bestuur kwam in september voor het eerst bijeen. 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 (ondernemersvereniging), verkeer,
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 K.
Beekman), vrijwilligersactiviteiten;
* Katja Beekman : secretaris / vice-voorzitter / media (samen met K. Hoogsteder);
* Robert van Moorsel : voorzitter.
Plannen Internationaal Park & Denktank
Het plan voor de aanleg van het internationale park heeft nogal wat losgemaakt. Door
bewoners van A&W maar ook vanuit de omliggende wijken is ertegen geageerd.
Bewoners uit diverse wijken deden begin van het jaar mee aan een grootscheepse
demonstratie. De werkgroep Openbare Ruimte heeft een uitgebreide notitie opgesteld
waarin de standpunten van de bewonersorganisatie per onderdeel van het plan zijn
weergegeven. De plannen zijn door de wethouder ingetrokken onder de latere
aankondiging van een te constitueren Denktank vanuit de diverse belanghebbenden.
Werkgroep Openbare Ruimte-voorzitter Derk Hazekamp trad toe als lid van de
Denktank die een nieuw plan gaat voorbereiden voor het gebied, welk plan zal worden
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Madurodam
Ook de plannen van Madurodam om - tegen de afspraken ten tijde van de vorige
uitbreiding van 25 jaar terug om dat niet meer te doen - uit te breiden, richting de
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Scheveningse bosjes (achterzijde) roepen veel weerstand op. Na een aantal
bijeenkomsten met bewoners- en natuurorganisaties die bleven aandringen op
alternatieven, kwam Madurodam met een variant waarin 0,7 ha bos zou kosten. Eind
van het jaar heeft het bestuur, na consultatie van het wijkberaad, namens de
bewonersorganisatie A&W laten weten dat zij hoe dan ook het verlies aan groen
betreuren, maar eventueel akkoord zullen gaan onder de strikte voorwaarde dat zowel
Madurodam als de gemeente onomstotelijk zullen vastleggen dat het bos rondom het
park en het parkeerterrein nooit meer verder wordt aangetast. Madurodam is daartoe
bereid maar de gemeente nog niet.
Schouw
In 2016 werd aan follow-up van de schouw rond het Nassauplein gewerkt en er
werden schouwen georganiseerd op de Sumatrastraat, de Javastraat en rond de
Scheveningse Bosjes.
Aanpassingen Javastraat
In 2016 werden de aanpassingen van de Javastraat afgerond: tweerichtingsverkeer
voor fietsers ten koste van een rijbaan voor auto’s plus het nodige onderhoud zoals
vernieuwing riolen en grondsanering in een deel van de Javastraat. Op enkele plaatsen
zijn nog op- en aanmerkingen die door de gemeente moeten worden afgehandeld,
waaronder een goede verlichting en het markeren van gevaarlijke oversteekplaatsen
voor voetgangers en fietsers.
Ernstige verkeersoverlast
Het steeds verder toenemende verkeer in en om de buurt blijft zorg opleveren: de
chronische overlast door luchtvervuiling, gevaarlijke situaties en ongemak
voorbewoners en ondernemers door de drie verkeersstromen (Burgemeester
Patijnlaan, Laan Copes van Cattenburch, Javastraat en Mauritskade/Dr. Kuyperstraat)
in/rond de wijk zijn onacceptabel, temeer daar A&W een woonwijk is. Vooral het
jarenlange niet-ingrijpen door het gemeentebestuur wekt grote ergernis. Eind van het
jaar werd op voorstel van de werkgroep Verkeer besloten om begin 2017 een
verkeersforum te organiseren om de gemeentelijke politici te vragen naar hun
standpunt hierover, mede met het oog op hun voorbereiding op de verkiezingen in
2018.
De werkgroep verkeer houdt - samen met bewoners uit omliggende wijken - ook de
ontwikkelingen aan de Scheveningseweg goed in de gaten en draagt oplossingen aan
om zoveel als mogelijk te verhinderen dat de komst van nieuwe en bredere trams leidt
tot het onnodig rooien van de bomen langs het spoor.
Handhaving bestemmingsplan en parkeeroverlast
In 2015 werd het uit 1982 daterende bestemmingsplan voor A&W door de
gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Daarbij heeft de werkgroep ruimtelijke ordening
zich ingezet om het bestemmingsplan zo specifiek mogelijk aan te scherpen om het
karakter van de buurt te beschermen (Archipel en Willemspark I en II zijn Beschermd
Stadsgezicht sedert 1993). Ook blijft de werkgroep onverminderd aandringen op
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handhaving door de gemeente op belangrijke punten zoals dakopbouwen en - mede
vanwege parkeerdruk - splitsing van een pand in te kleine eenheden. Maar helaas
worden de normen telkens verzacht of omzeild. Met name de toenemende
parkeerdruk is een punt van zorg, en zelfs op bepaalde plekken onhoudbaar.
ORACs
In 2015 en 216 werd duidelijk dat dit verder zou verergeren door de komst van de
ORACs die uiteindelijk begin 2017 zijn geplaatst.
De plaatsingsplannen voor deze ORACs zijn in 2016 bekend gemaakt. De bekendmaking
alsmede de terinzagelegging hebben plaatsgevonden met hulp van de werkgroep
Openbare Ruimte.
Javalaantje 150 jaar
Het 150-jarig jubileum van het Javahofje was aanleiding voor een onderzoek door
bewoonster M.C. Goedmakers, die daarbij zelfs werd bijgestaan door medewerkers
van het Kadaster. Haar bevindingen zijn te boek gesteld. De wijk is haar zeer erkentelijk
voor al haar inspanningen in deze.
Duurzaamheid
De werkgroep Duurzaamheid Archipel & Willemspark ‘Groene Buurt’ organiseerde in
februari een Duurzame Energie Vierdaagse, met voorlichting door specialisten, de
Haagse Kracht Karavaan, advies over verwisselen van energiebesparende lampen,
diverse vormen van cross selling en allerlei gastsprekers. Het promoten en faciliteren
van zonnepanelen werd uitgebreid door samenwerking met omliggende wijken.
De website van de werkgroep - groenebuurt.net - is inmiddels een digitaal
kenniscentrum voor duurzaamheidsmaatregelen in en om het huis.
Zorg & Welzijn
De werkgroep Zorg & Welzijn heeft samen met Florence het 25-jarig bestaan van het
Schakelpunt (waar vrijwilligers o.a. ouderen ontvangen voor koffie en een gesprek)
georganiseerd met een feestelijke open dag.
De komst van 22 statushouders die in de Sumatrastraat worden opgevangen is goed
begeleid door de instanties maar er werd ook veel aandacht en betrokkenheid vanuit
de wijk getoond.
Feesten
In augustus werd in de Frederikstraat weer een animeerde Classic Car Show gehouden,
met allerlei nevenactiviteiten - racen met simulator maar ook een springkasteel voor
kinderen.
In september werd een wijkfeest gehouden, verluchtigd met muzikanten uit de buurt.
Er heerste een sociale samenhang; de organisatie hecht er waarde aan dat dit
benadrukt wordt. Er was een buurtmaaltijd, allerlei evenementen voor jongeren en ook
de jonge statushouders uit de Sumatrastraat waren aanwezig en werden welkom
geheten door een bewoner.
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Alle lof voor de organisatoren van het wijkfeest en het enthousiasme van alle
betrokkenen: er is een prachtig resultaat neergezet. Dat geldt uiteraard ook Fonds
1818 en de ondernemers uit de wijk voor de verstrekking van (financiële) support.
Ook dit voorjaar was er weer een zeer geanimeerde Walking Dinner , waarbij
wijkbewoners van huis tot huis lopen en bij drie verschillende koks/bewoners een
andere gang geserveerd krijgen. Het Walking Dinner verheugt zich in een steeds groter
aantal aanmeldingen, van koks zowel als gasten.
Media & ArchipelpoëZie
De Stichting ArchipelpoëZie organiseerde in november 2016 de onthulling van het
twaalfde gedicht: als altijd prachtig afgebeeld in een door de Ontwerpvloot
geselecteerd lettertype, mooi voorgelezen en vergezeld van een passende speech.
Ook door de redacties van de wijkmedia wordt wezenlijk werk verricht. Zij zorgen dat
de wijkbewoners zich optimaal op de hoogte kunnen stellen: met hun actuele
informatie en archieffunctie op de website en in de digitale nieuwsbrief, en met
achtergrondverhalen en praktische informatie voor mensen zonder internet in de
wijkkrant.
Een aparte redactie vertaalt de website en nieuwsbrief in het Engels en redigeert
teksten waardoor de vele expats die in de wijk wonen op een uitstekende manier
geïnformeerd worden.
De muurkrant - opgezet met gewaardeerde bijdragen van de gemeente v.w.b. het
systeem en de schermen - werd eind 2016 om allerlei redenen gestopt.
Gekeken wordt of de A&W facebook- en LinkedIn-groepen verder te activeren zijn.
Wijkberaad en bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde 10 maal in 2016.
Het wijkberaad werd vijf keer gehouden. Deze bijeenkomsten hebben de functie van
een platform, waarbij niet alleen uitwisseling en aanvulling van informatie een rol
spelen, maar ook de afweging van voorstellen of nieuwe initiatieven aan de orde
kunnen komen. Het bestuur brengt er algemene zaken naar voren, werkgroepen en
commissies doen verslag over hun werkzaamheden en kondigen activiteiten aan.
Ook is er gelegenheid voor afgevaardigden en individuele belangstellenden om
informatie te geven of kritiek te uiten over, dan wel aandacht te vragen voor zaken die
hen ter harte gaan. Hierbij wordt de aanwezigheid van wijkagenten en
gemeenteambtenaren (met name van Stadsbeheer en het Stadsdeel Centrum) - die ter
zake kundige antwoorden kunnen geven - zeer op prijs gesteld.
Katja Beekman,
secretaris Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark
Den Haag, maart 2017
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