Verslag van de Jaarvergadering van het Bewonersoverleg Duinoord
op 9 maart 2016, Sweelinckplein 42, 19.30 uur
Aanwezig: zie presentielijst in het archief van het Bewonersoverleg
Afwezig (mk): Guillaume van Lamsweerde, penningmeester
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Opening en mededelingen
Voorzitter Marc Scheidius opent de vergadering en heet allen welkom op de jaarvergadering. Voor de
voorzitter is dit een bijzondere vergadering, omdat het de laatste bijeenkomst is waar hij als voorzitter
aanwezig is.
De penningmeester is deze avond helaas verhinderd.
De agenda is enigszins gewijzigd. Punten 4A en 4b worden toegevoegd. Punt 7 vervalt.
2. Notulen jaarvergadering 26 maart 2015
Pag. 2 activiteitenplan. Marc vertelt dat het weesfietsenproject voorlopig niet van start gaat. De
handhaving kost te veel menskracht. Het probleem van weesfietsen heeft de aandacht van het
college.
De orac’s zijn een succes. Er is aanzienlijk minder zwerfvuil, en minder opengetrokken vuilniszakken
door meeuwen.
De notulen worden vastgesteld met dank aan Christine Ruha.
3. Jaarverslag van de voorzitter
Marc licht kort enkele punten uit het jaarverslag toe.
In 2015 is het eerste gedeelte van de Atlantikwall route opgeleverd. De panelen worden door
passanten gewaardeerd. Het project wordt in 2016 voortgezet.
De ruilbibliotheek voorziet in een behoefte. Meer bezoekers zijn welkom.
Het Digitale Steunpunt voorziet in een behoefte voor mensen die niet met de computer overweg
kunnen. Dit project moet nog wat meer bekendheid krijgen.
Voor het Verhulstplein is een plan ontwikkeld. Niet iedereen is tevreden, maar zoals het plein er nu bij
ligt is ook voor velen een doorn in het oog. Er wordt een klankbordgroep opgericht.
De werkgroep Verkeer houdt zich o.a. bezig met de parkeerdruk en de drukte op de Centrumring.
De werkgroep Groen Duinoord is zeer actief. Er hebben o.a. 2 bomenwandelingen plaatsgevonden
waar veel belangstelling voor was. Het plan van de gemeente om veel bomen te kappen is nog geen
gestreden zaak.
De Vrienden van het Sweelinckplein zijn ook zeer actief. Het plein wordt gedeeltelijk zelf onderhouden
door het organiseren van een schoffeldag. Ook vindt jaarlijks een zomerfeest plaats.
De Stadhouderslaan is in het middenstuk veel opener geworden. Hierdoor ziet de straat er beter uit.
‘t Lopend Vuurtje is bij iedereen bekend. Dit blad wordt met veel plezier gelezen. Eind 2015 is het
200e nummer verschenen. De uitstraling van het blad is veranderd en geprofessionaliseerd.
De website wordt op goede wijze geactualiseerd. Korte en actuele gebeurtenissen worden
gecommuniceerd.
De DVC is enorm actief. Er zijn circa 60 mailadressen van dames bekend. Voor de activiteiten is veel
belangstelling.
Catharina Abels merkt op dat vanaf 16 april t/m 5 mei veel activiteiten plaatsvinden, waaronder 2
wandelingen langs de Atlantikwall. Meer informatie is te vinden op www.bevrijdingsfestival.nl,
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georganiseerd door de Ruisstichting.
De heer Jan Hendrik Leopold heeft vernomen dat een nieuw fietspad aangelegd wordt o.a. over de
Conradkade. Hij wil graag meedenken.
Wim Seffelaar vertelt dat de plannen van de gemeente zijn aangepast naar de wensen van de
woonbootbewoners van de Conradkade tussen de Laan van Meerdervoort en de Groot
Hertoginnelaan.
Er is geen termijn aan de plannen gebonden. Bij Wim is niet bekend hoe het fietspad wordt aangelegd
op het stuk van de Conradkade bij de Boldinghschool.
Er worden geen vragen gesteld over het jaarverslag.
4. Financieel jaarverslag van de penningmeester
Marc licht het verslag toe.
Er zijn geen opmerkingen.
4A. Begroting
De subsidie is iets lager t.o.v. 2015. Dit heeft te maken met het feit dat in 2015 subsidie voor de
Atlantikwall en de aanschaf van een laptop voor het digitaal steunpunt is aangevraagd.
De post advertenties LV'tje is hoger ingeschaald. Het bestuur hoopt meer inkomsten aan advertenties
te krijgen. De inkomsten van advertenties zijn iets gedaald.
De uitgaven aan activiteiten zijn iets minder. Dit heeft ook te maken met de Atlantikwall en het Digitaal
Steunpunt.
Als een nieuwe activiteit wordt ontplooid wordt subsidie aangevraagd.
De aanwezigen stemmen in met de begroting 2016.
4B. Benoeming Kascommissie
Marc deelt mee dat met de statutenwijziging het instellen van een kascommissie is geïnitieerd. 2016
zal voor het eerst financieel worden nagegaan. Voorgesteld wordt Marcel Tielemans en Paul de Wit
aan te stellen als kascommissieleden.
De vergadering gaat met dit voorstel akkoord.
5. Uitreiking Duinoord wisseltrofee
Marc legt uit dat deze trofee al een aantal jaren wordt uitgereikt om bewoners of een groep die zich op
bijzondere wijze hebben ingespannen in het zonnetje te zetten voor hun activiteiten.
Dit jaar gaat de wisseltrofee naar het BIT team.
Het bestuur is trots op het Duinoordse BIT team. In Nederland zijn ruim 600 buurtteams actief.
Door de BIT teams is de misdaad op veel plaatsen afgenomen. Het BIT heeft geen juridische basis.
De wijkagent Anje Veentjer loopt mee en coacht het BIT team. Voor haar inspanningen overhandigt
Marc haar een bos bloemen.
De wisseltrofee overhandigt Marc aan de aanwezige vertegenwoordigster van het BIT team, Willy
Verburg. Ook ontvangt zij een bos bloemen.
Willy bedankt Marc. Tevens doet zij een oproep aan de aanwezigen om zich aan te melden voor het
BIT team. Dit kan door een mail te sturen aan BIT@duinoord-denhaag.nl. Op de website staat een link
bij het BIT team.
6. Benoeming bestuursleden
De secretaris geeft aan dat zich geen andere kandidaten hebben gemeld voor de functie van
voorzitter.
Het bestuur heeft Ineke Roorda voorgedragen als voorzitter.
Gesien is herkiesbaar. Zij geeft aan in 2017 haar functie neer te leggen.
Guilaume van Lamsweerde heeft aangegeven zijn penningmeesterschap te continueren.
Er zijn 2 kandidaat bestuursleden: Dorothee v.d. Donk en Gijs-Jan Bornebroek.
Ineke is actief geweest voor de werkgroep Verhulstplein en ook bij diverse andere activiteiten voor het
Bewonersoverleg.
Dorothee ook actief geweest in de werkgroep Verhulstplein. Een aantal jaren geleden heeft zij op zeer
professionele wijze het verkiezingsdebat geleid.
Gijs-Jan woont sinds 2006 op het Sweelinckplein. Hij heeft zich als bestuurslid aangemeld.
Onder applaus gaan de aanwezigen akkoord met de benoemingen.
De bestuurswisseling volgt.
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Ineke bedankt iedereen voor het in haar gestelde vertrouwen. Zij kijkt ernaar uit de functie te
vervullen.
17 mei wordt officieel afscheid van Marc genomen en kan nader kennis worden gemaakt met Ineke.
Ze nodigt iedereen alvast uit voor deze middag/avond.
Ineke spreekt Marc kort toe. Hij is 16 jaar voorzitter geweest van het Bewonersoverleg. Dit geeft zijn
grote betrokkenheid aan voor de wijk.
Marc geeft aan dat hij in de rol van voorzitter is gegroeid. Duinoord is een wijk die niet veel problemen
geeft.
Hij dankt iedereen voor de samenwerking en de gezelligheid.
Hij wenst de nieuwe bestuursleden veel succes en hoopt allen 17 mei te zien.
Ineke stelt zichzelf voor. Ze is in 2015 met pensioen gegaan. Ze heeft bijna 40 jaar in het onderwijs
gewerkt. Ze is in die periode directeur van een school geweest en heeft 15 jaar als onderwijskundige
op de Haagse Hogeschool gewerkt.
Ze vindt het belangrijk dat als je met elkaar als vrijwilliger werkt dit leuk en gezellig is.
Dorothee vertelt dat ze al weer 12 jaar in Den Haag woont. Ze is in Den Haag geboren, maar heeft
lang buiten Den Haag gewoond.
Ze heeft deel uitgemaakt van de werkgroep Verhulstplein. Ze heeft gemengde gevoelens over het
behaalde resultaat, maar ze is blij dat ze haar stem heeft kunnen laten horen.
Met enkele andere dames heeft ze de DVC opgericht. Dit is een leuke sociale club.
Gijs-Jan is 33 jaar. Hij werkt in het onderwijs als beleidsmedewerker. Op zaterdag en zondag soms bij
de Bijenkorf.
Hier gaat hij mee stoppen om actief in de wijk te kunnen worden.
7. Begroting
Punt is vervallen. Zie punt 4A.
8. Activiteitenplan 2016
Ineke geeft aan dat al 2 thema bijeenkomsten zijn bedacht: groen en visie op het Bewonersoverleg,
d.w.z..waar moet het Bewonersoverleg in de toekomst naar toe.
Ineke hoopt via Gijs-Jan meer jongeren bij het BO te betrekken.
Het belang van een digitaal steunpunt is heel groot. Het heeft langere inlooptijd nodig.De DVC liep in
het begin ook moeizaam, maar heeft nu grote bekendheid. Hopelijk geldt deze ontwikkeling ook voor
het Digitaal Steunpunt.
Jan Hendrik zou graag als themabijeenkomst het verkeer aan de orde stellen. Vooral voor fietsers
kunnen zeer gevaarlijke situaties ontstaan.
Ineke vraagt of hij plaats wil nemen in de werkgroep Verkeer.
Catharina vindt het jammer dat de facebookpagina niet wat actiever is en dat er niet gereageerd kan
worden.
Gerbrand antwoordt dat de redactie iemand zoekt die de pagina wil beheren.
Gerbrand en Catharina overleggen na de vergadering hierover.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
10. Sluiting
Ineke sluit om 20.30 uur de vergadering.
Ze verzoekt allen een beetje te helpen met het verschuiven van de tafels, zodat de heer Snuverink
een presentatie kan geven.
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