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Bewonersbijeenkomst Archipelbuurt/Willemspark, gehouden op 5 oktober 2017 

19.30 - 21.45 uur, Buurtcentrum Het Klokhuis te Den Haag. 

 
Thema Leefbaarheid 
Voorzitter is Gerrit van der Hut.  

 

 

Dit thema werd bezocht door ongeveer twintig mensen. Bewoners wordt gevraagd naar 

aandachtspunten en ideeën met betrekking tot dit thema. Deze worden gebruikt als input 

voor het Wijkuitvoeringsplan 2018. Er waren twee sessies. Op verzoek van de voorzitter 

zijn deze als een geheel verwerkt in dit verslag. Aan het eind van de sessies krijgen 

bewoners drie stickers die zij mogen plakken bij de voor hen belangrijkste onderwerpen. 

De volgende onderwerpen worden genoemd. 

 

 Verkeersveiligheid  
 De verkeersveiligheid is onvoldoende bij de Laan Copes van Cattenburch, 

Burgemeester Patijnlaan en Javastraat.  

 Overlast van uitstoot.  
 Fietspaden zijn te smal. Bij verkeerslichten is er weinig ruimte voor fietsers om 

stil te staan. 

 Overlast van fietsers en scooters op het voetpad en het rijden van tegengestelde 

richting op het fietspad. Handhaving hierop is gewenst.  
 Graag het besluit inzake de binnenring terugdraaien (dit blijkt al te zijn gebeurd). 

 Kruising Aletta Jacobsweg/Kerkhoflaan. Dit wordt meegenomen in de visie van de 

denktank.  
 De Balistraat wordt door verkeersdeelnemers gebruikt in twee richtingen. Dit leidt 

tot gevaarlijke situaties. Als oplossing wordt genoemd het smaller maken van de 

straat.  

 De Laan Copes van Cattenburch is onoverzichtelijk. Aanleg van een zebrapad is 

gewenst.  
 

 Buitenruimte 

 Overlast van het stoken van hout (open haard, allesbranders, vuurkorven) in 

verband met vrijkomend fijnstof. Regelgeving is wenselijk.  
 Behoefte aan regelgeving met betrekking tot schoorstenen. 

 Verlichting Bankaplein.  
 Structureel stimuleren van het voortbestaan van Het Schakelpunt en van Het 

Klokhuis.  
 De wijk raakt steeds meer verdicht door de bouw van nieuwe huizen. Dit is een 

onwenselijke ontwikkeling.  
 ORAC’s zijn voor oudere mensen soms te ver om naar toe te lopen.  
 De container voor papier is te snel vol omdat mensen er ook karton in deponeren.  

Graag hierop handhaven en de container vaker legen.  
 Gevaarlijke situaties door bladeren op de straat en fietspad. Met onstuimig 

herfstweer als vandaag is hier niet tegenop te werken.  
 Overlast van weesfietsen in een al te beperkte ruimte om fietsen neer te zetten. 

 
 Parkeerplaatsen voor de toko in de Frederikstraat worden regelmatig gebruikt als 

bouwplaats.  
 Het bosje van Repelaer achter de Frederikstraat wordt gebruikt als openbaar toilet 

en hondenuitlaatplaats.  

 Het water loopt niet weg bij de Sophialaan/Plein 1813.  

 Er is behoefte aan het beplanten van boomspiegels met aarde in plaats van zand. 
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 Een markt met pure producten zoals in de Piet Heinstraat is wenselijk in de 

Bankastraat of op het Nassauplein. Dit is iets voor de wijkvereniging om op te 

pakken.  

 Aan de Burgemeester Patijnlaan is veel overlast van verkeerslawaai. Gevraagd 

wordt om geluidswerende voorzieningen. 

 Type lantaarnpalen Kerkhoflaan en Bankastraat uitbreiden in de richting 

Kerkhoflaan bij de katholieke begraafplaats en bij het Javalaantje.  
 De Sumatrastraat is ontoegankelijk door fietsen, bankjes, bloembakken et cetera. 

Er is de gemeente vaak gevraagd hier iets aan te doen, maar er gebeurt helemaal 

niets. Gewenst wordt een grondige herinrichting/aanpak. Afgesproken wordt dat 

de actiepunten van de schouw van twee jaar geleden erbij worden gepakt. 

 
 Door parkeerdruk in de Balistraat wordt er steeds vaker geparkeerd op de Laan 

Copes van Cattenburch. Bewoners van de Balistraat zijn tegen schuin parkeren, 

maar dit is wel een oplossing voor het probleem. De gemeente gaat het profiel 

bekijken.  
 Als gevolg van het weghalen van de afslag Carel van Bylandtlaan is er nu meer 

verkeer in de wijk. Er wordt door de gemeente met twee maten gemeten.  

 Slechte tegelbestrating bij flatgebouw III, Burgemeester Patijnlaan en eerste stuk 

Anna Paulownastraat (tegenover de Franse Ambassade).  

 Door huidige werkzaamheden is de parkeermeter in de Borneostraat hoek 

Burgemeester Patijnlaan onbereikbaar.  

 

 Expats  

 Expats leveren weinig bijdrage aan de sociale cohesie en houden zich niet altijd 

aan de regels.  
 Doen niet hun best de taal te leren en spreken je in het Engels aan.  
 Als oplossing wordt aangedragen het organiseren van activiteiten in de 

buurtcentra die ook aantrekkelijk zijn voor expats.   
 

 


