
Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 15 januari 2019

Bestuur R. van Moorsel (voorzitter), W. Buwalda (secretaris), D. Hazekamp, R. Klein (penningmeester), 
D. Struik.

Aanwezig B. Aardewerk, A. Beekman, B. Bos, P. Casparie, H. Hazebroek, M. Hazebroek, 
M. van der Hoff, K. Hoogsteder, R. Kat, P. Klamer, B. van Leeuwen, V. Mendes de Leon, 
H. van Moorsel, C. Padmos, E. Pelsman, A. Philipse, mw. Polak, E. Ponsen, M. de Ridder, 
M. Rouppe van der Voort, J. Rouppe van der Voort, O. de Savornin Lohman, G. Spierenburg, 
W. Vader, H. Verhoog-Poiesz, E. Verhulst, N. Westpalm.

Verhinderd D. Bornebroek, A. van den Bosch, D. Regts, M. Teesing, P. Tobi.

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
- De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen en is verheugd dat hun voorkeur uit gaat naar de wijk en niet naar de 

Brexit discussie op de televisie. 
- De aanwezigen worden opnieuw gewezen op de mogelijkheid om in de presentielijst aan te kruisen als zij niet 

met naam en toenaam in het verslag willen.

2. Verslag wijkberaad van 22 november 2018

Tekstueel
- Monique Vermin, bestuursadviseur van Bert van Alphen, laat weten dat haar e-mailadres verkeerd in het 

verslag van het wijkberaad van 27 september 2018 is vermeld. Het moet zijn: moniquevermin@denhaag.nl 
- Het verslag wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van 
- Marijke van der Hoff vraagt naar de voortgang inzake de Leefbaarheids Effect Rapportage (LER). 
- David Struik – we verwachten hierover in het volgende Wijkberaad te kunnen rapporteren.
- Bert Bos – het aparte parkeerregime voor de Bankastraat betreft niet de prijs (niet duurder) maar wel de 

openstelling. Onvermeld is verder de verdubbeling van de prijs van de vergunningen. 
- De voorzitter bedankt Hans Bussink voor zijn niet aflatende inzet inzake de restauratie van de bestrating van de 

koetsenpoort aan de Laan Copes van Cattenburch. De bestrating is nu zo goed mogelijk teruggebracht in de 
oorspronkelijk stijl en de oude hardstenen zijn weer teruggelegd. 

- Gerard Spierenburg meldt dat de containers van Methorst inmiddels zijn opgeruimd door de gemeente. 
- De actie van Debby Bornebroek inzake het herstellen van de invoer van een fout kenteken in de 

parkeerautomaten blijft staan. Actie – gemeente.
- Else Ponsen – de bezoekersvergunning kan nu tijdelijk tot tien uur doorlopen.
- Willem Vader – je kunt inmiddels van tevoren instellen tot wanneer je de pas wil gebruiken. 
- Gerard Spierenburg meldt dat het een kwartslag draaien van de containers aan de Hoge Banka inmiddels weer 

is teruggedraaid. Door de draai kon één van de openingen niet meer worden gebruikt waardoor de capaciteit 
sterk verminderde.

- Gerard Spierenburg laat weten dat er geen waarschuwingsbord komt bij de gladde brug op het Monchyplein. De
werkzaamheden om het oppervlak te herstellen zullen immers op korte termijn beginnen. 

3. Mededelingen bestuur

Bestuursmutaties
- Robert van Moorsel laat weten dat er veel belangstelling was voor de vacature voor een bestuurslid (vrouw uit 

het Willemspark) ter opvolging van Karin Hoogsteder. Hij informeert de aanwezigen over de benoeming van 
Agnès Philipse en Hannie Verhoog. Agnès zal zich onder andere richten op de organisatie van een overleg met 
omringende bewonersorganisaties en de winkeliers van de Frederikstraat. Hannie zal zich onder andere richten 
op de bewoners van het Willemspark, de “expats” en cultuur. Van beiden verschijnt een kort introducerend 
artikel in de volgende wijkkrant.  

- De vergadering spreekt nogmaals dank uit aan Karin Hoogsteder (luid applaus).
- Robert van Moorsel meldt dat tijdens het kerstdiner voor de vrijwilligers Bert Bos en Bert Huisman de ereprijs 

van de wijk ontvingen voor hun langdurige inzet (luid applaus). De bewonersorganisatie is verder zeer verheugd 
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over het Wijk Uitvoerings Plan (WUP). Een goed instrument om wederzijds afspraken in vast te leggen en te 
monitoren.

- Gerard Spierenburg – het WUP wordt in principe nog in januari in het college besproken. Het is overigens geen 
statisch geheel. Er is altijd ruimte voor nieuwe ideeën. Zo heeft Derk Hazekamp gewezen op het ontbreken van 
onze wijk in de lijst van op te ruimen weesfietsen. 

- Derk Hazekamp – na besluitvorming door de gemeente publiceren wij het WUP in de wijkmedia. In de wijkkrant 
zal dat (vanwege de omvang van het WUP) gebeuren door de vermelding van een linkje naar de relevante 
website.

4. Werkgroep ruimtelijke ordening
Robert van Moorsel – het bestuur heeft vooraf aan alle werkgroepen gevraagd om hun plannen voor 2019 te 
presenteren. We hechten immers aan planmatig werken en open communicatie. 

David Struik – ook voor onze werkgroep is de WUP van belang. Hierin zijn opgenomen: de wijk hecht er groot belang 
aan dat gemeente & welstand zich houden aan de regels van bestemmingsplannen, beheersverordeningen, de 
Welstandsnota 2017 en de Erfgoedwet. Andere punten zijn: het ontwikkelen van beleid inzake binnenterreinen; het 
vroegtijdig betrekken van BAW bij de ontwikkeling van het hoofdkantoor van politie. Inmiddels is een uitnodiging 
voor overleg over een aantal punten ontvangen. 

Over een aantal lopende dossiers het volgende: 
- over de herontwikkeling van een aantal appartementen op het Rode Kruisterrein aan de Koninginnegracht zal 

eind januari een vergadering plaatsvinden;
- inzake de verbouw aan het Monchyplein wordt gewacht op de zitting van de bezwarencommissie;
- de vergunningsaanvraag voor de Israëlische ambassade aan Plein 1813 is inmiddels ingetrokken. 

Bert Bos – kan de bewonersorganisatie sturing geven aan het vervolgproces over dit pand?
Robert van Moorsel – de kans op “wilde” dingen wordt door onze bemoeienis altijd beperkt. Ook Monumentenzorg 
en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (stelde al een rapport op) spelen speelt hierbij een rol. De markt zou in 
principe het ontwikkelen van een beperkt aantal appartementen mogelijk moeten maken – zegt het voort!

Robert van Moorsel – inmiddels is er een ontwerp voor de kiosk op het Nassauplein die de toets van de 
Welstandscommissie wist te doorstaan. A&W heeft ook over dit ontwerp de nodige vragen maar de vereniging 
Nassauplein houdt zich hier verder en zelfstandig mee bezig. 

5. Werkgroep openbare ruimte
Derk Hazekamp geeft een toelichting op de plannen voor 2019. In de werkgroep Openbare Ruimte zitten verder ook 
Erika Verhulst, Marie-Louise de Ridder en Bert Bos.

Ook onze plannen staan grotendeels in het WUP: 
- samen met de gemeente onderzoeken we de mogelijkheden tot vergroening van de wijk; 
- in overleg met de omwonenden komt er een betere verlichting van de fontein op het Bankaplein (lichten 

schijnen nu alleen in het water); 
- realisatie van het weesfietsenbeleid (monitoren, hotspots melden, bewoners aansporen weesfietsen te melden 

bij de gemeente); 
- handhaving verkeersregels, met name het parkeren op hoeken en stoepen (laadplaats Albert Heijn en 

Nassauplein bij doorsteek monument); 
- ontwikkeling flyer over geveltuinen en hoe bewoners daarmee kunnen bijdragen aan een groene wijk; 
- het nieuw leven inblazen van een eerdere actie vanuit de HSP fractie voor een meetstation fijnstof; 
- het onderzoeken van de mogelijkheden inzake de realisatie van een AED netwerk op grond van de 6-minuten 

norm en bijbehorende vrijwilligers;  
- in samenwerking met andere werkgroepen (verkeer/duurzaamheid) komt er een pilot “herinrichting openbare 

ruimte” op het moment van het instellen van een Buurauto locatie. De werkgroep Duurzaamheid organiseert 
hierover een voorlichtingsbijeenkomst in de eerste helft 2019.

- het promoten van vuurwerkvrije zones (geen handhaving) bij de jaarwisseling 2019/2020, mede n.a.v. een 
vuurwerkongeval met een gewonde baby in de Bankastraat. 
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Betty Aardewerk – ook graag aandacht in onze media voor het opruimen van de vuurwerk-rommel. 

Verder zal in 2019 een aantal projecten en studies starten waar de werkgroep of aan deel zal nemen of input 
voor zal leveren. Denk hierbij aan de Dr. Aletta Jacobsweg en Ver Huellweg (n.a.v. Visie Denktank Scheveningse 
Bosjes). Mogelijk dat de in ontwerp zijnde Visie Internationale Zone nog een actielijstje oplevert. We zullen 
wijkbewoners proberen te enthousiasmeren om deel te nemen aan natuurwerkdagen in de Scheveningse Bosjes en 
andere activiteiten die de openbare ruimte kunnen verbeteren.
Arcadis en de gemeente hebben een tweede sessie inzake de DODO (dicht-open, dicht-open overkapping 
Teldersweg) gehad. Knelpunt is momenteel de zichtlijn op het Indisch monument en de inpassing van de tram aan 
de noordzijde. Wellicht volgt nog in januari een besluit. 

In antwoord op een schriftelijk vraag van de heer Tobi over de nieuwe bomen aan de Scheveningseweg: aan de  
boszijde zijn twee soorten linden en resistente iepen geplant en aan de wegzijde alleen linden.

Robert van Moorsel – de bomen aan de Paramaribostraat staan inmiddels op het “groenlijstje” van de gemeente 
maar op de één of andere manier is er vertraging bij het planten.

6. Werkgroep Verkeer
Robert van Moorsel – het grote project is de denktank Centrum Noord. Dat proces is soms rommelig en kent 
natuurlijk de nodige hobbels. Er zijn immers veel wijken met andere belangen. Spijtig dat de Beatrixlaan geen tunnel 
meer krijgt vanwege de ontoereikende reservering van ontbrekende middelen bij de gemeente Rijswijk en deels Den
Haag. Door het ontbreken van deze lange termijn oplossing komt er nog meer nadruk te liggen op het succes van 
onze korte termijn oplossingen. Inmiddels vinden er metingen plaats om meer zicht op de verkeersstromen te 
krijgen.

7. Overige werkgroepen

Cultuur
Bert Bos – concerten zijn gepland voor 9 februari en 13 april. Latere data (mei en na het zomerreces) volgen. De 
Open Atelierroute gaat in 2020 weer van start.

ArchipelpoëZie 
Derk Hazekamp – voor de zomer verwachten wij er weer twee muurgedichten bij te hebben. 
Victoria Mendes de Leon - wie selecteert de gedichten?
Derk Hazekamp - we gebruiken een longlist gekoppeld aan overleg met omwonenden. Soms worden gedichten 
specifiek voor de locatie geschreven.

Archipel/Willemspark Ondernemers Club (AWOC)
Bert Bos – in maart is er weer een netwerkborrel.

Werkgroep Duurzaamheid
Wouter Buwalda – vanwege het vertrek van een aantal leden wordt er gewerkt aan een herinrichting van de groep. 
Zo mogelijk wordt bij een herstart gebruik gemaakt van een nog te schrijven gezamenlijk actieplan.

Zorg/Welzijn
Betty Aardewerk – onze wijk doet mee aan een pilot in het kader van de werkwijze Haags Ontmoeten. Een 
preventieve voorziening om ouderen met verhoogd risico op kwetsbaarheid en verlies van regie en/of geheugen te 
ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen. Het 1e half jaar van 2019 krijgen we hiervoor nog subsidie. Het 
project loopt geweldig. Zo is er een tweede gespreksgroep van start en is een cultuurgroep actief met het “losjes” 
organiseren van theater, muziek, etc. Ook organiseerden we een lezing waar veel belangstelling voor was. De 
wijkbus faciliteert waar mogelijk. De 2e vrijdag in februari komt er een inloopochtend (dan is ook bibliotheek open) 
in het Klokhuis. 
Rondom het Borneo complex speelt een aantal issues zoals de toegankelijkheid voor scootmobielen en rolstoelen. 
Behoud van het complex (met extra grote hal) en allerlei voorzieningen is van groot belang voor de wijk. Indien het 
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complex (eigendom van Staedion) daadwerkelijk bedreigd zou worden zou een ondersteunende brief van de 
bewonersorganisatie op prijs worden gesteld. 
Paul Casparie – de nu verminderde toegankelijkheid voor scootmobielen heeft vooral te maken met de 
brandveiligheid. De voorgestelde oplossing (opslagruimte scootmobielen op grasveld) leidde tot veel protesten. Hij
doet zelf een poging om de opgeheven bewonerscommissie weer op te richten.
Robert van Moorsel – wat ons betreft zijn nu eerst de bewoners zelf aan zet in goed overleg met alle betrokkenen.

Redacties wijkkrant en website 
Else Ponsen – de redactie van de wijkkrant heeft er een nieuw redactielid bij. De middenpagina, die geheel voor 
duurzaamheid was gereserveerd, zal nu ook worden gebruikt voor demografische gegevens. 
Cristo Padmos – het voorstel voor herziening van de website is door het bestuur goedgekeurd. De website krijgt een 
facelift en wordt geschikt gemaakt voor mobiele telefoons. Naar verwachting is een en ander over circa drie-vier 
maanden gereed. De Wijkwijzer, met gerichte informatie over de detailhandel, wordt vanwege de grote hoeveelheid
werk, helaas niet gecontinueerd. Veel dank aan Katja Beekman en Maud Siegmund voor al het werk. 
David Struik – we houden ons aanbevolen voor informatie over degene die het e-mail adres 
archipelwillemspark@gmail.com beheert of achter het fake Twitter account @archwillem_dh zit.
Robert van Moorsel – wethouder Bert van Alphen houdt op 30 januari van 19.00 – 20.30 uur spreekuur (inclusief 
rondwandeling in de buurt) in het Klokhuis. Belangstellenden worden gevraagd zich tevoren aan te melden. 
Gerard Spierenburg – hier komt ook nog een poster over.

8. Overheid (suggesties, opmerkingen, klachten en mededelingen)

Gemeente (Gerard Spierenburg)
- In het Prinsevinkenpark liggen inmiddels twee mooie boomrotondes. De gemeente werkt verder aan het 

vergroenen van de wijk. In ieder geval zijn de Zeestraat en de burgemeester Patijnlaan (middenberm) in beeld. 
Bij deze laatste vindt nog onderzoek plaats naar aanwezige kabels. 

- Else Ponsen – de middenberm diende er altijd toe om brandweer en politie snel te kunnen laten draaien. 
- Gerard Spierenburg – daar blijft ruimte voor. 
- Robert van Moorsel – het is jammer dat het college heeft bedacht dat de vergroening van Plein 1813 wellicht  

niet doorgaat nu de Israëlische ambassade aldaar niet meer wordt gerealiseerd.
Politie   (Bart van Leeuwen)  
- Er was een korte hausse van auto-inbraken aan de Koninginnegracht. Na preventieve acties zijn de inbraken 

weer gekelderd. 
- Bert Bos – zadel je met preventie de burger niet te veel op?
- Bart van Leeuwen – het gaat om de juiste persoon op de juiste plaats, en het op tijd afstand nemen. Op het 

bureau is overigens ook een medewerker preventie.
- Wouter Buwalda – de grote daling van de criminaliteit in de gehele Westerse wereld komt voor een belangrijk 

deel voor rekening van de inzet op preventie door burgers en bedrijfsleven. De politie kan immers niet voor elke
deur op wacht staan. 

9. Rondvraag en sluiting
Maarten Rouppe van der Voort vertelt over “het verdriet van Sumatrastraat 42/43 (est. 1880)”. Wat begon als een 
conflict over een te hoge stalen skeletbouw is inmiddels uitgegroeid tot een 20 jaar durende strijd met steeds 
wisselende eigenaren en architecten van het inmiddels gesloopte pand.  De rol van de gemeente in deze, met name 
die van de voormalige eigenaar die tevens voorzitter was van de Welstandscommissie, is vaak dubieus. De huidige 
eigenaren zouden inmiddels een aannemer hebben en in onderhandeling zijn met de gemeentelijke 
bouwinspecteur inzake veiligheidsaspecten relevant bij de bouw. De situatie is na twintig jaar dus nog steeds 
onduidelijk.
Robert van Moorsel – ik raad aan om ook contact op te nemen met de bouwinspecteur. 
Joke Rouppe van der Voort – er is enige tijd geleden een schouw geweest in de Sumatrastraat. Daarna is er echter 
niets gebeurd. Er zijn echter serieuze pijnpunten, vooral aan de even zijde. Daar is sprake van een te smalle stoep 
met veel uitdijende tuintjes die de doorgang, zeker voor minder validen, belemmert. Ook is het er donker. Graag 
informatie van de gemeente over de plannen.
Gerard Spierenburg – ik zoek het uit. Actie – Gerard Spierenburg.
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Een bewoner van het Monchyplein meldt dat de stoep op de hoek van de Bankastraat – Laan Copes veel smaller is 
dan de andere stoepen in de buurt. Er kunnen geen twee mensen naast elkaar lopen en je moet goed om de hoek 
kijken of er iemand aankomt, ook omdat er vaak hard gefietst wordt. Zeker voor mensen met kinderwagens is het er
gevaarlijk. De situatie wordt verergerd door de lekkende dakgoot van het pand op de hoek naast Brickmedia. Door 
het water is de stoep wat verzakt en daardoor extra gevaarlijk.
Betty Aardewerk – het kruispunt Bankastraat/Nassauplein blijft gevaarlijk voor fietsers door de omslachtige 
“bocht” die ze moeten maken. Jammer dat ze niet gewoon rechtdoor kunnen. 
Victoria Mendes de Leon – rechtdoor gaan heeft het nadeel dat er conflicten kunnen ontstaan met afslaande auto’s. 
Mw. Klamer – de abri van de bushalte op de Hoge Banka zou een betere bescherming aan de zijkanten moeten 
hebben tegen regen. 
Bert Bos – die is er uit gehaald op verzoek van een mevrouw met een scootmobiel die er niet door kon.
David Struik – de bewonersorganisatie heeft nog financiële ruimte voor activiteiten van de werkgroepen. 
Else Ponsen – het PEP (Participatie Emancipatie Professionals) biedt vrijwilligers als dank voor hun inzet een kleine 
attentie. Het systeem is alleen ontzettend ingewikkeld. Kan de gemeente dit niet vereenvoudigen?
Gerard Spierenburg – ik geef het door.
Hannie Verhoog – wat zijn de laatste ontwikkelingen in de bosjes van Repelaer?
Bart van Leeuwen – er wordt voor de politie binnenkort een enquête uitgevoerd door twee studenten.

De voorzitter spreekt zijn dank uit voor ieders aanwezigheid en actieve deelname en ziet iedereen graag weer terug op 
dinsdag 9 april.
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