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NOTULEN  

 
 
 

overleg Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark  

datum 21 januari 2016 

tijd 20:00 uur 

locatie ’t Klokhuis, Celebesstraat 4 

afwezig C. Scheidel, M. Blom, H. Kramer, M. Siegmund, P. Casparie, M. Weimar 

voorzitter Arnout Offers 

notulist Aashna Bhikhari 

aanwezig  W.F. Hooft Graafland, G. Spierenburg (Gem DH), D. Hazekamp, B. Broekhans,  
F. Bruins, A. Gerla, N. Klamer, A. Beekman, T. Dike, S. van Ee (Pol. Haaglanden),  
M. Hoogerbrugge (Pol. Haaglanden), H. Groenendijk, R. Klein, R. van Eybergen,  
A. Hamburger, M. Teesing, A.J. Schepers, B. Bos, O. de Savornin Lohman, F. Arnbak,  
J. Dingjan (Staedion), K. Beekman, P.P. Tobi, H. Fonhof, I. van Milligen  

 
 

agenda- 
punt 

omschrijving  

1.  

Opening, mededelingen, vaststelling agenda 
 
-De voorzitter opent de vergadering met een trieste mededeling: onlangs werd 
bericht ontvangen dat de heer Bart Wijnberg in oktober jl. Is overleden.  
-Tevens stelt de voorzitter de nieuwe notuliste voor: haar naam is Aashna Bhikhari. Zij 
is in haar hoedanigheid van juriste en kandidaat-gerechts-deurwaarder verbonden 
aan BSR Incasso & Gerechtsdeurwaarders, dat kantoor houdt aan Riouwstraat 142.  
 
-Mededelingen:  
Op 4/5 mei is het Bevrijdingsfestival Den Haag: een vuurestafette volgt de historische 
route van de Irene Brigade en passeert Riouwstraat en Bankastraat.  
Er zal gestopt worden bij het monument van vrede aan het Nassauplein.  
F. Bruins hoopt dat het gemeentebestuur daar dit jaar wel bij aanwezig zal zijn. 
Opgemerkt wordt dat het wenselijk zou zijn als de optocht niet (grotendeels) uit 
militairen zou bestaan.  
 
-Vaststelling agenda: conform voorstel. Geen overige opmerkingen.  

 

2.  

Bespreking verslag wijkberaad d.d. 19-11-15 
 
K. Beekman: op blz 1 sub 1 verwijderen ‘met speciale aandacht voor Willemspark’; het 
gehele bestuur en alle werkgroepen geven die aandacht immers.  
F. Bruins: blz. 2 sub pag. 3 punt 6: Het woord ‘schouw’ is enigszins discutabel.  
Voor het overige worden de notulen goedgekeurd en voor akkoord bevonden. Met 
dank aan voormalig notuliste mevrouw D. van der Laan.  
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3.  

Plan van aanpak tegengaan auto-inbraken   
 
In het kader van zijn opleiding heeft Sven van Ee, student politieacademie, een plan 
van aanpak geschreven voor het tegengaan van auto-inbraken in de wijk 
Archipel/Willemspark. In een presentatie geeft Sven aan dat de meeste auto-inbraken 
in A&W voornamelijk in de tweede helft van het jaar plaatsvinden. Wellicht hangt het 
samen met het uitgaans-/toeristenseizoen en de feestdagen.  
Sven geeft enige uitleg over dader-types en verschillende manieren van inbraak. Hij  
roept bewoners op om altijd aangifte te doen. Maar ook om duidelijk aan te geven 
dat men alert is in de buurt, wat wordt ondersteund door bijv. de grote borden die de 
politie heeft geplaatst. 
De Gemeente sluit zich aan bij de acties van de politie en probeert de waakzaam- 
heid van buurtbewoners op allerlei manieren te bevorderen, zoals bijvoorbeeld het 
project Waaks voor hondenbezitters.  
 
F. Bruins: is er een centraal nummer dat gebeld kan worden, in het geval van 
calamiteiten of opmerkelijke zaken, bijv. als je fiets is gestolen? Naast 112 en 0900-
nr?  M. Hoogerbrugge komt later in de vergadering hierop terug. 
Voorstel vanuit de politie: het aanmaken van een app-groep waarop buurtgenoten 
elkaar kunnen waarschuwen voor verdachte/gevaarlijke zaken (doel: waakzaamheid).  
Kunnen er camera’s geplaatst worden (vraag F. Bruins)? Ivm de privacy is dit niet 
mogelijk.  
Wat gebeurt er met inbrekers (vraag A. Hamburger)? Deze worden voorgeleid aan de 
Officier van Justitie. Deze neemt een beslissing.  
Folef Hooft Graafland: Wat kan de buurt dan doen om aan te geven dat er sprake is 
van waakzaamheid?  
Sven van Ee: Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld stickers “….”.  
Het laatste woord is niet gezegd over de waakzaamheid in de buurt. Duidelijk is wel 
dat het initiatief voor controle op de wet- en regelgeving waar mogelijk wordt gelegd 
bij de burgers, c.q. bewoners.  
 

 

4.  

Werkgroep Openbare ruimte (Derk Hazekamp):  
 
- Het plan voor het internationale park heeft nogal wat losgemaakt in de wijk. Er zijn 
talloze uiteenlopende reacties ontvangen. En er is een grootscheepse demonstratie  
De Gemeente zal deze reacties beoordelen, nu de termijn van inspraak is verstreken. 
De werkgroep OR heeft een uitgebreide notitie opgesteld waarin de standpunten van 
de bewonersorganisatie per onderdeel van het plan zijn weergegeven. De voorzitter 
complimenteert de werkgroep met de nuances in en kwaliteit van dit stuk.  
 
-Plan uitbreiding Madurodam. Elementen binnen dit plan: parkvisie, veel groen, 
internationaal karakter. Net als 25 jaar geleden is sprake van uitbreidingsplannen die 
niet met de omliggende wijken zijn overlegd. Dit stuit ook nu weer op flinke 
weerstand. Los van de inhoudelijke kant heeft het gebrek aan afstemming bij de 
totstandkoming van de plannen niet veel goeds gedaan bij de wijkbewoners. Een en 
ander is voor Madurodam aanleiding geweest om een gesprek te plannen tussen een 
mediator en vertegenwoordigers van aanliggende wijken. Mr. van Heijningen, destijds 
ook actief was bij het tegenhouden van de uitbreiding, zal er ook namens A&W zijn. 
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-Er wordt aandacht gevraagd voor de schouw aan het Nassauplein: er is nalatig 
onderhoud geconstateerd door de wijkbewoners (van de beplanting, het beeld, e.d.) 
G. Spierenburg: Het beeld is geen eigendom van de Gemeente. Zou van KPN zijn. Voor 
het overige zal er worden opgeknapt (bv nieuwe planten). Op verzoek van F. Bruins 
zal G. Spierenburg schouwverslagen doorsturen. 
 
-G. Spierenburg: binnenkort vindt er regulier onderhoud plaats van de Scheveningse 
Bosjes. Er is sprake van een lichte dunning. De beplanting bij het ruiterpad zal 
gesnoeid worden. Diverse omstandigheden (weer + aanbesteding) bepalen de 
voortgang van dit onderhoud, waarvoor nog geen concreet tijdspad is aan te geven.  
Er zal ook een VTA-controle plaatsvinden, gericht op de vitaliteit van de bomen. 
Inmiddels is dit proces al in gang gezet, dmv een schouwing. Afhankelijk van de 
omstandigheden (bijv. als de leidingen er bijv. hinder door ondervinden) zullen bomen 
zoveel mogelijk op dezelfde plek komen. 
 
-plaatsing van Orac (ondergrondse restafvel containers): De bedoeling is dat deze 
vóór einde 2016 geplaatst zijn, vooralsnog alleen in de Archipel (pas later in 
Willemspark). Zodra de exacte plaatsen bekend zijn, kan bewoners daar bezwaar 
tegen maken. De werkgroep zal de voortgang monitoren, maar ziet voor zichzelf geen 
taak om te mediaten tussen ontevreden bewoners en de gemeente.  
H. Groenendijk: hoe om te gaan met gedrag van expats in dit kader? Deze zetten nl  
op een ongeoorloofde manier nogal wat afval op straat.  
G. Spierenburg: wellicht een idee om deze groep ‘op te voeden’. Wellicht met een 
flyer met ‘opvoedingsregels’ of info op de website. De sociale controle zou ook 
verhoogd kunnen worden, waarbij wijkbewoners hun buren op foutief handelen op 
dit punt wijzen.  
R. van Eijbergen: Is er van tevoren nog een melding over de plaatsing van een Orac?  
B. Bos: Er komt ook een denktank mbt de Orac plaatsing vanuit  A&W. 
G. Spierenburg: De Gemeente maakt haar plannen kenbaar aan de wijk. Het is ieders 
eigen verantwoordelijkheid om bezwaar te maken. 
F. Bruins: Wat is de norm voor de plaatsing van de Orac containers?  
Tim Dike: Max .70 meter lopen om bij een Orac te komen, behalve op doorgaande 
wegen (zoals Laan Copes) omdat die niet mogen worden gekruist. 
 
-G. Spierenburg: de hoeveelheid fietsen en de stalling daarvan in de wijk zijn een 
probleem aan het worden. Wellicht is een project van weesfietsen een optie.  
Ander idee: heeft men een garage beschikbaar voor de stalling van fietsen, maak dit 
s.v.p. kenbaar. Het is goed mogelijk dat hier subsidie voor wordt verstrekt.  
 
-B.Bos: Nu herinrichting Javastraat, vervolgens de Laan van Meerdervoort, aanleg van 
fietspaden. In november ’16 staat de herinrichting van de Bankastraat gepland.  
Wens van ondernemers is om werkzaamheden liever over te hevelen naar Q1 2017. 
Het is zaak in dit kader deugdelijk te communiceren richting winkeliers. Op 27-1 as zal 
er een bespreking plaatsvinden in de Brasserie (Bankastraat).  
Deelnemers: D. Hazekamp/B. Bos/projectleiders herinrichting.  
B.Bos: Bijzondere aandacht in deze bespreking voor bepaalde elementen in de 
Bankastraat: m.n. fietspaden/bomen/laden lossen plaatsen. Bijzondere aandacht voor 
fiets(suggestie)stroken ivm Sterroute en het rioleringsplan.  
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Werkgroep Verkeer (Tim Dike): 
 
- De werkzaamheden in de Javastraat lopen. Er was enige tegenslag (de vondst van 
een oude trambaan) maar aannemer Van Gelder communiceert goed – heeft zelfs een 
aparte app waarop men de voortgang kan volgen. 
Vanwege een opmerking vanuit de aanwezigen roept de voorzitter op om te blijven 
letten op de intensiteit van de verlichting in de Javastraat.  
- Het beroep dat Tim Dike en Guus Nieuwenhuys hebben ingesteld tegen de status 
van de Laan Copes van Cattenburch en de Burg. Patijnlaan (om degradatie te bewerk-
stelligen van wat nu een hoofdverkeersweg zonder doorgaand verkeer heet) is helaas 
mislukt. 
 
Wijkfeest 2016 (Bert Bos):  
 
Het wijkfeest vindt vooralsnog plaats op zaterdag 10 september as. Er is nog geen 
concrete invulling gegeven aan het programma.  
  
Werkgroep Duurzaamheid (Albert-Jan Schepers): 
 
Vanaf 6 februari is er een Duurzame Energie Vierdaagse georganiseerd door de 
Groene buurt werkgroep, met diverse activiteiten: voorlichtingen, Haagse Kracht 
Karavaan, advies over verwisselen van energiebesparende lampen, diverse vormen 
van cross selling, diverse gastsprekers. Het definitieve programma wordt eerdaags 
bekendgemaakt. Er zullen flyers worden gedistribueerd in de wijk  onder de bewoners 
en geïnteresseerden. A.J. Schepers roept allen op om te komen maar in ieder geval 
reuring te geven aan dit initiatief.  

5.  

Mededelingen vanuit de politie (Marianne Hoogerbrugge):   
 
- Zij vraag aandacht voor het grote bord (waarschuwing voor woninginbraak) dat 
geplaatst is op het Nassauplein (hoek Laan Copes). Met name in de feestmaanden 
steeg het aantal inbraken, dus het bord was noodzakelijk. In januari is er ook meer 
surveillance geweest door de politie. Zij herhaalt de algemene oproep aan de 
buurtbewoners om alert te blijven! 
F. Bruins: Is het aantal inbraken teruggelopen door de plaatsing van dit bord?  
M. Hoogerbrugge: Dat is niet bewezen. Men is uitgegaan van een preventieve 
werking. Er wordt ook nog gewezen op een buurt what’s app groep, die dezelfde 
werking zou moeten hebben. Zo  mogelijk nog effectiever.  
 
- Zij licht toe dat alarmnummer 112 niet meer alleen voor levensbedreigende situaties 
is bestemd, maar ook gebruikt mag worden bij heel verdachte omstandigheden en 
wanneer iemand op heterdaad wordt betrpt. Het 0900-nummer is voor zaken die niet 
spoedeisend zijn en geen direct ingrijpen van de politie vereist is. 
 
- Zoals bekend, worden er de laatste maanden heel veel fietsbanden lekgestoken op 
de hoek van de Frederikstraat/Prinses Mariestraat. Iedereen met nadere informatie 
wordt verzocht dat aan de politie te melden. 
K. Beekman: Kan er geen camera geplaatst worden – het is immers een winkelstraat?  
M. Hoogerbrugge: De politie mag niet stimuleren dat er camera’s komen te hangen. 
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De Burgemeester bepaalt waar er camera’s komen te hangen.  
K. Beekman gaat kijken of ze dit met andere bewoners toch kan realiseren. 
 
Mededelingen vanuit de Gemeente (Gerard Spierenburg): 
 
-Is er mogelijkheid tot een BPT (Buurt Preventie Team)? Er staat een kleine vergoeding 
voor de patrouillerenden tegenover. De wethouder (Revis) zou dit graag gerealiseerd 
willen zien.  
Zebra zou bijvoorbeeld ingeschakeld kunnen worden voor patrouilles op verschillende 
tijden.  
B. Bos stelt zijn vraagtekens bij de effectiviteit van een BPT.  
De voorzitter zou graag een concreet plan van de Gemeente aan de bewoners-
organisatie voorgelegd willen zien, zodat duidelijk wordt wat precies de bedoeling is 
en of het haalbaar/wenselijk is. 
 
  

 
 
 
 

 

 
Actiepunten 

 
omschrijving 

 
wie 

realisatie 
vervolg 

    

1 Waakzaamheid in de buurt Alle bewoners  

2 
Gesprek ikv het plan uitbreiding Madurodam  A.Offers en D. 

Hazekamp 
 

3  

Nalatig onderhoud verhelpen Nassauplein + 
nazending schouwverslagen 
plan Orac  
regulier onderhoud Scheveningse Bosjes 
plan BPT 

Gemeente DH / 
Gerard 

Spierenburg 
 

 

4  
Buurt what’s app groep?  Wijkbewoners 

(+politie?) 
 

5 
Camera’s in de winkelstraten? Wijkbewoners > 

burgemeester 
 

6  
Verlichting Javastraat monitoren Wijkbewoners> 

Gemeente 
 

 
 
 

Nieuwe data wijkberaad 

 
 

datum eerstkomende: 17 maart 2016 (daarna 16 juni, 15 september en 17 november) 

tijd 20:00 uur 

locatie ’t Klokhuis, Celebesstraat 4 te ’s-Gravenhage 
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