Jaarverslag 2017 Stichting Bewonersoverleg Duinoord
Doel Stichting Bewonersoverleg Duinoord:
De Stichting Bewonersoverleg Duinoord (hierna BO genoemd) stelt zich ten doel om in
Duinoord de belangen van en voor de bewoners te behartigen door het bevorderen van een
goed woon-, leef-, werk- en ondernemersklimaat.
Aandacht voor algemene voorzieningen en sociale cohesie:
Duinoord is een buurt om in te leven en daarom spant het BO zich in voor het behoud van
een veilige, vriendelijke, groene en historisch karaktervolle wijk. Enerzijds is er aandacht
voor het op peil houden van goede algemene voorzieningen, waarbij in het bijzonder de
activiteiten van straatwerkgroepen en werkgroepen als het BIT, Verkeer, Stadsbeeld en
Groen en Duurzaam Duinoord van belang zijn. Ook de Sichting Vrienden van het
Sweelinckplein laat zich niet onbetuigd. I.s.m. het Bewonersoverleg is er volop aandacht
voor het onderhoud van het groen en mogelijk herstel van de zichtlijnen, een historisch plein
waardig. Anderzijds is de aandacht gericht op sociale cohesie in de wijk en richt het BO
activiteiten in die een verbindende rol in de wijk spelen. Hierbij valt te denken aan
werkgroepen als de Duinoordse Vrouwenclub, de Bibliotheek Duinoord, onze wijkkrant ’t
Lopend Vuurtje, Facebook en de contacten die er zijn met welzijnsorganisaties.
Het Trefcentrum als onze centrale ontmoetingsplaats:
Het Trefcentrum is de centrale plek waar iedere buurtbewoner welkom is. In 2017 hebben wij
een omvangrijke operatie, de herinrichting van het Trefcentrum, succesvol kunnen afronden.
Het Trefcentrum ziet er prachtig en heel uitnodigend uit en is geschikt voor allerlei typen van
bijeenkomsten. In toenemende mate weten buurtbewoners het centrum te vinden als plek
om samen te komen. Sinds april is onze buurtbibliotheek, Bibliotheek Duinoord, geopend.
Een enthousiaste groep vrijwilligers zorgt ervoor dat de bieb inmiddels vier keer per week te
bezoeken is. In samenspraak met elkaar is er een interessante collectie boeken bijeen
gebracht. Het aantal bibliotheekleden groeit gestaag.
Vijf keer per jaar organiseert het BO een algemene bewonersbijeenkomst en wekelijks is het
secretariaat geopend en is iedereen welkom voor koffie en zijn of haar vragen. Ter
ondersteuning was in het Trefcentrum geregeld advies in te winnen bij de ouderenadviseur
van Welzijn Scheveningen.
In juli hebben we voor het eerst een Walking Diner georganiseerd. Er hebben zo’n 100
buurtbewoners meegedaan, hetzij als kok, hetzij als gast. Het was een goed georganiseerd
en buitengewoon feestelijk evenement. Maar het Walking Diner was niet de enige geslaagde
bijeenkomst. Ook tijdens de jaarvergadering, de seizoensopening en de
vrijwilligerskerstborrel is het glas geheven op een mooie toekomst in onze prachtige wijk.
Reinken’s duurzame markt i.s.m. de BIZ:
In het najaar heeft een enthousiaste groep vrijwilligers samen met de winkeliers van de
Reinkenstraat voor het eerst een duurzame markt georganiseerd. Een bescheiden succes
dat naar meer smaakt. Het is vooral ook heel waardevol geweest om samen met de
winkeliers op te werken, overigens niet alleen t.b.v. de markt. Ook het parkeerbeleid en de
terrasvergunningen is onderwerp van gesprek geweest.
Bestuur:
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Aan het einde van 2017 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Ineke Roorda
Gerda Pronk
Loek van Noort
Dorothee van der Donk
Gijs-Jan Bornebroek
Gerard Lucius
Bart Draese

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid

Maandelijkse Bestuursvergaderingen:
Het bestuur is in 2017 minimaal 1x per maand bijeen gekomen. In de bestuursvergaderingen
is de aandacht gericht geweest op een goede taakverdeling, op het coördineren van allerlei
activiteiten, waarbij te denken valt aan het afronden van de herinrichting, de bibliotheek,
facebook, activiteiten op het gebied van duurzaamheid, het onderhouden van contacten met
de winkeliers van de Reinkenstraat en het ontwerpen van een activiteitenprogramma om zo
optimaal mogelijk van het Trefcentrum gebruik te maken en wijkgenoten te verbinden. In het
bijzonder hebben we ons verdiept in het wijkprogramma van het Stadsdeel Scheveningen en
de onderwerpen die daarbij op de agenda staan. Het bestuur participeert in een gezamenlijk
overleg van alle bewonersorganisaties van het Stadsdeel Scheveningen en bespreekt daar
wijkoverstijgende zaken, zoals het Groen en het Verkeer in ons stadsdeel.
Het is buitengewoon plezierig dat een vaste club van zo’n negentig vrijwilligers actief
betrokken is bij alle genoemde activiteiten. Vast onderwerp van gesprek in de
Bestuursvergadering is dan ook de waardering en facilitering van al hun inspanningen.
De Bewonersbijeenkomsten:
De bewonersbijeenkomsten worden over het algemeen prima bezocht. We hebben
verschillende keren de bijeenkomst thematisch ingericht, o.a. over verkeer, groen en
veiligheid. Bewoners zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de wijkplannen van het
stadsdeel. In de terminologie van het stadsdeel is ons Bewonersoverleg ‘bruisend’ en dat
willen we in 2018 graag zo houden!
Verslag van de activiteiten van de werkgroepen:
Redactie van ’t Lopend Vuurtje en de website
De werkgroep ‘Het Lopend Vuurtje’ komt naast de veelvuldige onderlinge communicatie
minimaal vijf keer per jaar samen en bestaat uit vijf redacteuren en de vormgeefster. Bij alle
artikelen is de insteek de wijk Duinoord. Zo proberen we portretten te schilderen van mensen
uit onze wijk of die actief zijn in onze buurt. Sinds enige tijd besteden we ook aandacht aan
nieuwe bedrijven in Duinoord, die vanaf de straat waarneembaar zijn. Soms brengen we
voor onze lezers interessante items uit belendende wijken onder de aandacht onder het
mom ‘Gluren bij de buren’. Een van de redacteuren is van oorsprong Brits en probeert een
eigen invulling te geven aan content voor expats. Doorgaans is dat door het vertalen van de
highlights van de overige artikelen en af en toe ook een stuk specifiek voor deze doelgroep
geschreven. Uitgangspunt hierbij is wel om expats en vaste bewoners meer met elkaar in
contact te brengen. Onze recensies over de lokale eetgelegenheden worden goed gelezen
en gewaardeerd.
Uiteraard probeert ‘Het Lopend Vuurtje’ zoveel mogelijk een connectie te hebben en te
houden met de andere werkgroepen uit de buurt alsmede het bestuur van de wijkvereniging.
Daarom ook dat een van de redacteuren van de Facebookpagina standaard is uitgenodigd.
Een aantal werkgroepen (zoals Groen Duinoord en de Duinoordse vrouwen) en het bestuur
leveren geregeld content aan voor het blad.
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Het Buurtinformatieteam BIT
Vanaf 1 jan 2014 is het BIT Duinoord actief. Het bestaat inmiddels uit 14 leden.
In overleg en samenwerking met de wijkagent zijn het afgelopen jaar in tweetallen ongeveer
40 ronden gelopen door de BIT leden. Daarbij wordt een blauwe hes gedragen met een
duidelijk logo van het BIT, een oranje jas of een polo met dito logo.
Ernstige zaken worden direct ( middels een rechtstreeks mobiel nummer) met de wijkagent
afgestemd. Onduidelijke en onveilige zaken worden via de “BuitenBeter app” doorgegeven
aan de gemeente .
We hebben bereikt dat de “weesfietsen problematiek” in 2017 is aangepakt door de
gemeente. Dit zal in 2018 een vervolg krijgen.
De cursus inbraakpreventie is gevolgd door twee leden.
In het bewonersoverleg van juni 2017 heeft het BIT samen met de wijkagent een presentatie
gegeven over veiligheid in de wijk.
De beide coördinatoren hebben deelgenomen aan het coördinatoren overleg van de
gemeente Den Haag in het kader van het Stedelijk Netwerk Bewoners Initiatieven Veiligheid.
Een tweetal leden is aanwezig geweest bij de bijeenkomst van het Stedelijk Netwerk op 7
oktober.
Stichting Vrienden van het Sweelinckplein
In 2017 heeft de SVS weer veel nieuwe leden mogen verwelkomen.
Het zomerfeest van 26 augustus was goed bezocht, er waren ong. 85 bezoekers, waaronder
veel kinderen. De weergoden waren ons ook dit afgelopen jaar weer gunstig gezind en met
het heerlijke, meegebrachte eten en de activiteiten voor de kinderen was het al met al
bijzonder geslaagd.
Afgelopen jaar was er geen schoffeldag, de Groencommissie was een beetje ingezakt mede
omdat het contact met de gemeentelijke groenvoorziening ook iets minder liep. De
Groencommissie is ondertussen weer actief en ook het contact met de gemeente loopt weer
goed. Voor 2018 is er weer een schoffeldag afgesproken.
Eind 2017 hebben we een lustrumcommissie samengesteld voor 2018, dan bestaat de SVS
15 jaar!
Een van de doelstellingen van de SVS is het bevorderen van de sociale cohesie van de
pleinbewoners en daarin zijn we tot nu toe zeker geslaagd, echter een andere doelstelling,
het bevorderen van de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid, loopt helaas nog wat stroef daar
het contact met de Gemeente bijzonder traag verloopt.
Werkgroep Bibliotheek Duinoord
2017 was het jaar van de overgang voor ons wijk van ruilbibliotheek naar uitleenbibliotheek.
In de eerste drie maanden van 2017 werd de herinrichting van het pand van het
bewonersoverleg zo goed als voltooid.
In die maanden werd de collectie van de ruilbibliotheek geschoond; de interessante
overgebleven boeken werden voorzien van een boekkaart en stempelstrook.
Er volgden in de zomermaanden nog enkele aanpassingen aan het interieur, zodat de
boekenkasten optimaal konden worden benut.
In het eerste halfjaar hebben een drietal vrijwilligers van de bibliotheek zich zeer intensief
gebogen over de aangeleverde lijsten met nieuw aan te schaffen boeken. Er werden
overwogen keuzes gemaakt. Deze commissie heeft ook in de 2e helft van 2017 de collectie
uitgebreid voor een zo breed mogelijk publiek. Alle bestellingen zijn verwerkt en vormen,
samen met de al aanwezige boeken, een fraaie collectie.
Er zijn ook enkele tijdschriften (soms op proef) aangeschaft.
Op 10 en 12 april werden er instructiebijeenkomsten gehouden voor de nieuwe vrijwilligers,
grotendeels afkomstig uit de Duinoordse Vrouwenclub.
Het 3 x per week bezetten van de bibliotheek door de 15 enthousiaste vrijwilligers verliep
probleemloos.
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Vanaf april konden er boeken via het nieuwe uitleensysteem door leden van de bibliotheek
worden geleend. Het lidmaatschap is kosteloos, maar een bijdrage wordt op prijs gesteld.
Op 7 oktober werd de bibliotheek feestelijk geopend tijdens de jaarlijkse seizoenopening van
het BO door Deniece van der Burg, beleidsadviseur van de Gemeente Den Haag.
Het aantal leden van de bibliotheek staat per 31-12-2017 op 60. Regelmatig komen er
nieuwe leden bij: Enthousiaste buurtbewoners die een kijkje komen nemen en een praatje
maken.
Een computer speciaal voor de bibliotheek werd geïnstalleerd. De alfabetische catalogus is
ingevoerd; ook is de bibliotheek via de mail met een eigen mailadres te bereiken. De service
voor de wijkbewoners van Duinoord via de website wordt nog verder uitgebreid.
Tijdens een zevental bijeenkomsten zijn de medewerkers van de bibliotheek bijeen geweest
om gezamenlijk het inrichten en werken in de bibliotheek en de service aan de leden van de
bibliotheek te verbeteren.
Werkgroep Groen Duinoord
De werkgroep Groen Duinoord bestaat uit vijf actieve leden
Jaap van Loenen, Mettje Oosterhuis, Mies Brugsma, Hanneke van Veen en Mary Beuk.
Ieder jaar wordt een thema uitgekozen waar het accent op ligt. In 2017 was dat het aandacht
besteden aan de noodzaak tot meer vergroening van Duinoord. Er zijn daartoe meerdere
artikelen geschreven in wijkblad Het Lopend Vuurtje.
Jaap van Loenen schreef voor ieder Lopend Vuurtje een kenmerkend artikel, zoals over een
bepaalde boom in de wijk, over nieuwe bomenaanplant in het Stadhoudersplantsoen en een
zeer boeiend artikel over het sociale leven van bomen, want ook bomen blijken een vorm
van intelligentie te hebben. Dit naar aanleiding van het lezen van twee wetenschappelijke en
op ervaring gebaseerde boeken. Binnenkort komt van Jaap een boek uit met een
verzameling van zijn jarenlange beschrijving van een bepaalde boom of struik.
Op maandag 13 maart organiseerde de werkgroep in samenwerking met de groengroepen
uit Statenkwartier en Archipelbuurt een lezing over het belang van vergroening in de stad in
deze tijd van klimaatsverandering. Deze lezing werd verzorgd door ecoloog Hein van
Bohemen. Behalve over het belang van vergroening kwam ook de noodzaak van opvang
regenwater ter sprake.
Inmiddels was Hanneke van Veen al in gesprek met de Groenbeheerder van de wijk
Scheveningen over het beplanten van de boomspiegels in de Valeriusstraat. Ook de
winkeliers werden bij het project betrokken. Hanneke is hier zeer voortvarend mee bezig
gegaan. Met een aantal actieve buurtbewoners en met eigen handen werden de tientallen
kleine tuintjes aangelegd. Via een z.g. burgerinitiatief werd door Fonds 1818 een bedrag
beschikbaar gesteld om de laatste boomspiegels te kunnen aanleggen en gieters
beschikbaar te stellen aan de winkeliers. Via haar Facebookpagina en website
www.meergroenzelfdoen.nl werden door Hanneke praktische tips geplaatst.
Door de werkgroep werd contact gelegd met het hoofd van de nieuw te bouwen Nutsschool
Boldingh over de mogelijkheid een van de buitenmuren te vergroenen. Een gespecialiseerd
bedrijf in Katwijk heeft betaalbare begroeiing voorgesteld zonder de muur te beschadigen.
Hopelijk kan dit in 2018 worden gerealiseerd.
Een afgevaardigde van de werkgroep heeft deelgenomen aan een gezamenlijk overleg van
Scheveningse ‘groengroepen’ om in samenwerking met groenbeheerder,
landschapsarchitect en ecoloog vanuit de gemeente Den Haag tot een samenhangende
“Groenvisie Scheveningen” te komen. Inmiddels is dit plan door de gemeenteraad
goedgekeurd en kunnen de buurten hiermee aan de slag.
Werkgroep Verkeer
De werkgroep Verkeer heeft eind 2017 de volgende samenstelling:
Carel van Braam van Vloten, voorzitter, Jan Barendse, Jan Evenhuis en Robert van der
Linden. Gedurende 2017 waren gedurende een korte periode ook lid van de werkgroep: JanHendrik Leopold en Fred Kueter.
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De werkgroep heeft zich op de volgende activiteiten gericht: Op 15 februari 2017 heeft in het
Trefcentrum een druk bezochte thema-avond Verkeer plaatsgevonden.
Onder voorzitterschap van Gerard Wallis de Vries, o.a. oud wethouder openbare werken,
verkeer en vervoer, monumentenzorg en binnenstad zaken van de gemeente Den Haag,
heeft Jan-Hendrik Leopold aan de hand van een door hem opgestelde notitie “Eline
beweegt” de verschillende onderwerpen behandeld. De notitie aangevuld met de
opmerkingen van de deze avond zijn door hem vastgelegd in het verslag d.d. 16-05-2017.
Dit bevat de aandachts- en actiepunten voor Verkeer in Duinoord en is als bijlage
toegevoegd. Over deze notitie “Eline beweegt” en het verslag d.d. 16-05-2017 en de
actiepunten voor Verkeer in Duinoord heeft laatstelijk op 17 juli 2017 overleg plaatsgevonden
met vertegenwoordigers van de gemeente, t.w. met Deniece van der Burg van het
Stadsdeelkantoor Scheveningen en Quinten de Jong verantwoordelijk voor verkeer
Scheveningen. Voortzetting van dit overleg moet nog plaatsvinden.
In 2017 is de werkgroep gestart met uitbreiding van de werkgroep, een activiteit die in 2018
nog wordt voortgezet.
Duinoordse Vrouwenclub
De Vrouwenclub is opgericht in 2011. De Vrouwenclub bestaat uit een kleine kerngroep.
Deze kerngroep komt 1 x per jaar bij elkaar om een programma te ontwerpen en data af te
stemmen. Dat de Duinoordse Vrouwenclub een succes is, blijkt ook weer aan het aantal
deelnemers per activiteit; gemiddeld zijn dat 12 tot 15 deelnemers. Wat altijd weer
verrassend is dat het iedere keer een andere samenstelling van de groep is.
Het aantal dames die geïnformeerd willen worden over de activiteiten is inmiddels opgelopen
tot 66.
Ook dit jaar zijn er weer verschillende activiteiten geweest, acht in totaal van en door de
leden van de DVC georganiseerd. Wij hebben Musea en Schouwburg bezocht, verrassende
wandeling door de Binckhorst, fietstocht naar Kijkduin, bezoek aan de Stadsboerderij Urban
Farmers en een lezing in het Trefcentrum. Dank aan iedereen die jaarlijks weer een succes
maken van de Duinoordse Vrouwenclub!

Werkgroep Stadsbeeld
De werkgroep Stadsbeeld zet zich in voor het behoud van het rijksbeschermd stadsgezicht in
Duinoord, in het bijzonder panden en monumenten die hier deel van uitmaken. Daartoe
signaleert zij gevallen van aantasting van het beschermd stadsgezicht, bijvoorbeeld
voortgaand achterstallig onderhoud waardoor onherstelbare schade dreigt te ontstaan. In
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eerste instantie overlegt de werkgroep met de eigenaar van een pand. Meestal wordt het
probleem hiermee al opgelost. Mocht contact met de eigenaar echter niet leiden tot herstel,
dan meldt de werkgroep dit aan de gemeente Den Haag voor handhaving.
Het is een succesvol jaar voor de werkgroep Stadsbeeld geweest. De werkgroep heeft zich
in totaal met 13 projecten beziggehouden. Een daarvan betrof slechts advies. Van de
overige 12 zaken zijn er 8 afgehandeld, waarvan 5 door melding aan de Gemeentelijke
Pandbrigade. Bij de overige 3 panden werden al op korte termijn herstelwerkzaamheden
uitgevoerd, zodat inschakeling van de Pandbrigade niet nodig was. Er waren eind 2017 nog
4 dossiers in behandeling. Het BIT Duinoord is een goede aangever van mogelijke projecten
gebleken. In sommige gevallen ging het slechts om achterstallig verfwerk. Maar in 4 gevallen
bleek de situatie ernstig genoeg voor actie door de werkgroep.
De samenwerking met de Pandbrigade maakte een goede start door prettig overleg op het
stadhuis, waarin beide partijen voordeel zagen in samenwerking. Helaas bleek de praktijk
aanzienlijk anders. De aangewezen contactpersoon bij de Pandbrigade bleek nergens op te
reageren. Op verzoek van de werkgroep wijst sindsdien het hoofd van de Pandbrigade per
project een contactpersoon aan. Dit werkt aanzienlijk beter. Ook koppelt de Pandbrigade
terug naar de werkgroep. Zo weet de werkgroep of er een aanschrijving is uitgegaan en
welke termijn voor de renovatie is opgelegd
Straatwerkgroepen:
• Verhulstplein
Heel het jaar 2017 stond in het teken van de sloop van de kantoorgebouwen rondom
het Verhulstplein. Hetgeen veel overlast heeft veroorzaakt. Geregelde navraag bij de
inspecteur van de Gemeente heeft uitgewezen dat er steeds binnen het kader van de
omgevingsvergunningen is gehandeld. Gelukkig nadert het proces van afbraak van
de kantoren nu zijn einde. Langs de Conradkade is de opbouw van ‘de President’ al
tot op het maaiveld genaderd. Alle koopwoningen zijn vlot verkocht. Begin 2019 is de
eerste oplevering te verwachten.

Het nieuwe scholencomplex aan de Dunklerstraat is inmiddels volop in gebruik. Het
ziet er mooi uit. Er is overleg met de directies van de scholen, de wijkagent en
buurtbewoners om gebruik van de openbare ruimte zo goed mogelijk met elkaar af te
stemmen.
•

2e van Blankenburgstraat
De werkgroep 2e van Blankenburgstraat heeft in 2017:
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o
o
o
o
o
o
o

2 permanentie grote blauwe papiercontainers geplaatst; gevolg: minder
zwerfvuil en geen nat papier en karton op straat, papier altijd op de juiste
manier aangeboden.
In de deksel van de containers in 4 talen aangegeven hoe het papier/karton
aangeboden moet worden in de containers teneinde die niet met bijvoorbeeld
2 dozen “vol” te hebben.
Expats en nieuwe Nederlandse bewoners in 4 talen welkom geheten in de
straat met ook de gegevens van het Bewonersoverleg daarin vermeld.
Expats en nieuwe bewoners uitleg gegeven over het “lopend Vuurtje”.
Expats en nieuwe bewoners voorlichting gegeven m.b.t. ophalen van grofvuil.
Regelmatig doorgeven aan de gemeente/handhaving van fietswrakken en
weesfietsen.
Regelmatig doorgeven aan de politie van gevaarlijk parkeergedrag van steeds
dezelfde kentekens door foutparkeerders op de hoeken van de straat

•

Woonboten Conradkade
Ook 2016 stond in het teken van de fietsroute. Inmiddels is duidelijk geworden dat de
wenselijkheden die we hebben uitgesproken ingewilligd worden. Zo lijkt het voor
eenieder toch nog ten goede te draaien. Ook voor de bewoners van de zogenaamde
kleine huisjes aan de ventweg van de Conradkade. Verbeterpunt moet zijn dat zij
meer bij onze activiteiten moeten worden betrokken en niet alleen mondeling en
incidenteel op de hoogte moeten worden gesteld. Dat was in de aanloop van het hele
traject ook niet het geval. Verder hebben we dit jaar een groepsapp gestart. Het nut
daarvan heeft zich al bewezen bij een calamiteit van een van de arken. Middels de
app was hulp en oplossing van het probleem snel geregeld.
De werkzaamheden aan de kade tbv de sterfietsroute is sneller gestart dan was
voorzien. De realisatie loopt ongeveer een jaar vooruit. Niet erg. Wel een minpuntje is
de overval bij de start van een en ander. We hopen dat het beoogde doel snel
gerealiseerd zal zijn. De bewoners van de Suezkade zullen er ook enige last van
ondervinden want er zal tbv het parkeren ook daar een uitweg gezocht moeten
worden.

•

2e Sweelinckstraat
Nieuwjaarsborrel van de straat was zeker een succes en opkomst was prima.
We zien steeds meer groen voor de huizen in de straat zoals nieuwe geveltuinen,
beplanting van de boomspiegels en potten met beplanting voor de huizen. We
trachten elkaar hier nog meer te inspireren.
Een aantal buren hebben verdere stappen genomen voor duurzaamheid acties dit
jaar te realiseren zoals verdere vloer en gevel isolatie, groene daken en
zonnepanelen.
Sociale interactie tussen verschillende buren in de vorm van ´Wijn en Spijs’-club in de
straat wordt steeds hechter.
We zien uit naar de realisatie van de vergroening (2 driehoeken) kruising 2e
Sweelinckstraat en Groothertoginnelaan in het voorjaar.

•

Sunny Court
De werkgroep bestaat dit jaar 40 jaar! Des te bijzonderder dat we, natuurlijk ook dit
jaar weer met nieuwe bewoners erbij en wat rolwisselingen, maandelijks het park
onderhouden en dagelijks het park openen en sluiten. Het is een hechte enthousiaste
groep bewoners die ook dit jaar weer met enthousiasme de activiteiten heeft
georganiseerd.
De vaste werkdag is de eerste zondag van de maand. Op dat moment wordt het park
ontdaan van zwerfvuil, geschoffeld, gesnoeid en bladeren verwijderd.
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Activiteiten die ondernomen zijn:
o Klein onderhoud in het park
o Bloembollen voor het jaarlijks ‘bloembollen planten met kindjes uit de buurt’
o St Maarten Viering in het park op 11-11: dit jaar met live muziek van een van
de jongeren uit de Obrechtstraat, met talent voor de gitaar. Met warme drank,
wat lekkers en grabbelton voor de kinderen, is het ook dit jaar weer een
succes geweest. Ongeveer 300 kinderen komen jaarlijks naar de St Maarten
viering toe.
o Jonge fruitplanten zijn geplant, zodat in het park genoten kan worden van
bramen, bessen, frambozen.
o De jaarlijkse barbecue voor werkgroepleden en hun gezinnen heeft deze
zomer ook plaatsgevonden.
Voor de werkgroep blijft het van belang om een balans te bewaken van het wankele
evenwicht tussen spelen en groen. Sunny Court maakt onderdeel uit van de route
‘Struinen in Haagse Tuinen’. Indien er overlast is in Sunny Court nemen
werkgroepleden eventueel contact op met de wijkagent.
Nog tot slot:
Dit jaar heeft een van de werkgroepleden de werkgroep opgegeven voor de Gulden
Klinker nominatie. We zijn natuurlijk zeer vereerd dat we die gewonnen hebben. Naar
verluid zal in 2018 de huidige klinker bij de ingang vervangen worden door een
nieuwe klinker. Bij deze nominatie hoort ook een bedrag dat besteed mag worden
aan het Sunny Court. Samen met Sven Walleze, de groenbeheerder die vanuit de
Gemeente sinds enige tijd actief betrokken is bij het Sunny Court, worden ideeën
vormgegeven om in 2018 stapsgewijs tot uitvoer te brengen. Van het eenmalige
bedrag van €500,- dat de werkgroep is toegekend in 2017, is wat extra gereedschap
voor het park, kinderharkjes en schepjes voor bollen planten aangeschaft, alsmede
wat extra Biologische Bloembollen. Op maandag 18 december 2017 hebben enkele
leden van de werkgroep de nominatie op het stadhuis ontvangen.
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