Jaarverslag 2016 Stichting Bewonersoverleg Duinoord
Doel Stichting Bewonersoverleg Duinoord:
Volgens de nieuwe statuten die in januari 2016 zijn ingegaan stelt de Stichting
Bewonersoverleg Duinoord (hierna BO genoemd) 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 Duinoord van belang zijn. 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 (Ruil)bibliotheek, de Duinoordse Vrouwenclub, onze
wijkkrant ’t Lopend Vuurtje 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 2016 zijn de
nodige initiatieven ontplooid om deze ontmoetingsruimte nóg aantrekkelijker te maken voor
allerlei activiteiten en bijeenkomsten. 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 en stonden vrijwilligers klaar voor
ondersteuning op digitaal gebied. Twee ochtenden per week waren wijkbewoners in de
gelegenheid een boek te ruilen en op verschillende feestelijke bijeenkomsten als het
afscheid van onze voormalige voorzitter, de seizoensopening en een bijzondere
bewonersbijeenkomst is het glas geheven op een mooie toekomst in onze prachtige wijk.
Bestuurswisseling:
In het afgelopen jaar hebben zich veranderingen in de bestuurssamenstelling voorgedaan.
Niet alleen hebben de voorzitter en de penningmeester het stokje overgedragen, ook is het
bestuur uitgebreid met een aantal algemene leden. Aan het einde van 2016 bestond het
bestuur uit de volgende personen:
Ineke Roorda
Gesien Bruins
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 2016 minimaal 1x per maand bijeen gekomen. In de bestuursvergaderingen
is de aandacht gericht geweest op het coördineren en initiëren van nieuwe activiteiten,
waarbij te denken valt aan de subsidie voor een buurtbibliotheek, herinrichting van het pand,
het ontwerpen van een buurtapp, activiteiten op het gebied van duurzaamheid, oprichten van
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een werkgroep Stadsbeeld, contacten met het nieuwe bestuur van de
Bedrijfsinvesteringszone Reinkenstraat (winkeliersvereniging) en het ontwerpen van een
activiteitenprogramma waardoor het Trefcentrum en het Bewonersoverleg nog beter onder
de aandacht komt van wijkbewoners. 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.
Regulier Afstemmingsoverleg vaker thematisch:
In juni van het jaar is er een eerste thematische vergadering ingericht, waarbij het onderwerp
“de toekomst van het Bewonersoverleg” centraal stond. Inspanningen hebben ertoe geleid
dat alle bijeenkomsten van het BO heel goed bezocht zijn geweest. Wethouder Karsten Klein
heeft de seizoensopening bezocht en was onder de indruk van het elan. Ons
Bewonersoverleg is springlevend en bijzonder gemotiveerd om ook van 2017 weer een mooi
jaar te maken.
Verslag van de activiteiten van de werkgroepen:
Redactie van ’t Lopend Vuurtje en de website
Na vele jaren trouwe dienst zag Kathleen Boet zich genoodzaakt haar werkzaamheden als
vertaler van de Expat pagina te beëindigen. De redactie is verheugd een goede opvolger
gevonden te hebben in Traysi Smith. Voor het overige heeft de redactie dezelfde
samenstelling gehouden als in 2015. De redactieleden zijn Michael Toorop, Pieter
Duimelaar, Marinella Berendes-Strootmann en Kitty Bos. Tijdelijk is in 2016 Gerbrand van
den Ban voor de werkzaamheden aan de website vervangen door Michael Toorop, maar
intussen is Gerbrand weer terug op zijn post. Ook in 2016 mocht het Lopend Vuurtje vanuit
de werkgroepen vele bijdragen ontvangen, waarvoor een plekje gevonden kon worden in ons
mooie wijkblad. Tot tevredenheid van de redactie heeft het bestuur ingestemd met het
verzoek om indien nodig het wijkblad uit te mogen breiden met enkele pagina’s.
Het Buurtinformatieteam BIT
Vanaf 1 januari 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 of een oranje jas
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 wordt aangepakt door de
gemeente.
Er zijn cursussen geweest op het gebied van zelfverdediging en communicatie en EHBO.
De beide coördinatoren hebben deelgenomen aan het coördinatoren overleg van de
gemeente Den Haag in het kader van het Stedelijk Netwerk Bewoners Initiatieven Veiligheid.
Stichting Vrienden van het Sweelinckplein
Traditiegetrouw zijn we het jaar gestart met de Nieuwjaarsborrel op 16 januari 2016 bij een
van de bewoners thuis. De Nieuwjaarsborrel werd zeer goed bezocht en voor de
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(kleine)kinderen was er in het huis een eigen plek ingericht met oppas, ook hebben we weer
een aantal nieuwe leden mogen begroeten.
Zaterdag 23 april heeft er weer een ‘schoffeldag’ plaatsgevonden, waarbij wij ook weer
ondersteuning hebben gekregen vanuit het stadsdeelkantoor in de vorm van handkracht en
materiaal, er is weer veel rommel opgeruimd, onkruid gewied en nieuwe geraniums geplant
bij de boomspiegels die te kaal werden
Het zomerfeest was dit jaar op 25 juni, een groot succes met 118 aanmeldingen waarvan 31
kinderen!!
Naar aanleiding van het succes van vorige jaar, was er ook dit jaar weer de mogelijkheid om
grofvuil aan te bieden in de maanden september/oktober op de donderdagavond.
Daar de klachten van overlast nog steeds aanhouden, heeft de SVS Anje Veentjer verzocht
borden op de toegangshekken naar het plantsoen te laten plaatsen met o.a. de tekst: ‘Geen
toegang na 22.00 uur.
Werkgroep Ruilbibliotheek
Met de vrijwilligers van de Ruilbibliotheek werden een aantal lunchbijeenkomsten belegd om
het gebruik /beheer van de ruilbibliotheek te bespreken.
De bijeenkomsten vonden plaats op 13 januari -11 mei en 7 september
Op die bijeenkomsten werd ook de bezettingslijst op de woensdag- en zaterdagochtend
ingevuld.
In alle gevallen werd er, vaak door onderling te ruilen, een optimale bezetting gehaald.
Het bezoekersaantal wisselt per week. Op de zaterdag is het bezoekersaantal niet groot en
komt men vaak voor aanverwante zaken betreffende het BO.
Na de zomer van 2016 is er subsidie aangevraagd om de ruilbibliotheek om te zetten in een
kleine buurtbibliotheek in het Trefcentrum van het Bewoners Overleg.
Om een en ander te realiseren zijn er vergevorderde plannen om de beschikbare ruimte
anders in te delen en voor een buurtbibliotheek geschikt te maken
Deze plannen zien er veelbelovend uit.
Werkgroep Groen Duinoord
De werkgroep Groen Duinoord bestaat uit vijf actieve leden, Jaap van Loenen, Mies Brugma,
Mettje Oosterhuis, Hanneke van Veen en Mary Beuk. Indien nodig kan de werkgroep een
beroep doen op enkele vrijwilligers voor praktische zaken, zoals klein snoeiwerk of het
ophangen van een vogelhuisje.
De werkgroep komt maandelijks bij elkaar en had tot voor kort een goed contact met de
groenbeheerder van stadsdeel Scheveningen, Fanja Rekkers. Zij heeft in het voorjaar
afscheid genomen. Incidenteel hebben enkele werkgroepleden al contact gehad met de
nieuwe groenbeheerder, Maarten van der Sluijs; begin 2017 zal hij kennis komen maken met
de hele werkgroep.
De werkgroepleden zijn erg blij met een nieuw werkgroeplid nl Hanneke van Veen. Zij is
sinds kort woonachtig in Duinoord, maar was in haar vorige woonwijken creatief en actief op
gebied van vergroening en duurzaamheid. Ook ‘guerilla-gardenening’ ( het beplanten van
kale stukjes in de wijk) ligt haar heel goed. Hanneke heeft het plan boomspiegels te maken
in straten met weinig groen. Ze is inmiddels begonnen de winkeliers en bewoners van de
Valeriusstraat enthousiast te maken. Ook heeft ze de groenbeheerder in de arm genomen
voor het leveren van passende plantjes in het komende voorjaar.
De werkgroep Groen Duinoord is actief betrokken geweest in de strijd tegen de rigoureuze
populierenkap. Onze wijkbewoner Jaap Postma heeft samen met de Bomenstichting Den
Haag, leden van de werkgroep Groen Duinoord en Zorgvliet en andere natuurbeschermers
met alle middelen en met ludieke acties geprobeerd de gemeente een alternatief aan te
reiken. Maar ondanks bezwaarschriften en juridische acties, mogelijk gemaakt via
crowdfunding (ook in Duinoord) is het niet gelukt de gemeente op andere gedachten te
brengen. In oktober zijn in Zorgvliet en Duinoord de eerste tientallen monumentale bomen
gekapt.
Zoals beloofd werden in november de werkgroepen Zorgvliet en Groen Duinoord uitgenodigd
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om mee te denken over de herplant van nieuwe bomen. Hierbij was ook een
landschapsarchitect aanwezig met meerdere ideeën over groene inrichting van het
Stadhoudersplantsoen en omgeving. Het voornemen is om in april 2017 met nieuwe
aanplant te starten.
In het voorjaar was een kleine evaluatie-bijeenkomst met leden van het Haags
Milieucentrum bij het insectenhotel in het Stadhoudersplantsoen.
In de augustus werd op verzoek van de stichting Stad en Kerk door Jaap van Loenen een
deels nieuwe bomenwandeling uitgezet. Jammer genoeg was de geplande datum een
regendag, waardoor slechts een paar deelnemers een korte wandeling maakten.
Een lid van de werkgroep Groen Duinoord is samen met een afgevaardigde van het
Bewonersoverleg ook betrokken bij het ontwikkelen van een brede wijkvisie Groen
Scheveningen. Dit gebeurt in samenwerking met gemeentelijke diensten o.a. Stedelijke
Dienst Groenbeheer, de Scheveningse groenbeheerder, landschapsarchitecten en ecoloog.
De meeste buurten nemen hieraan deel en ook Duinoord heeft een prioriteitenlijstje
ingediend. Maandelijks is er een bijeenkomst. Ook is per fiets een route door het stadsdeel
gereden om ter plekke ideeën op te doen of mogelijkheden te onderzoeken. Enkele malen
werd door buurtbewoners advies gevraagd, meestal in verband met dreigende kap van een
boom in een achtertuin. Er is zo goed mogelijk antwoord gegeven of doorverwezen naar bv
de Bomenstichting Den Haag.
Toen bleek dat bij de bouwactiviteiten van de nieuwe Boldingh school aan de Dünklerstraat
de enkele overgebleven bomen te lijden hadden van zwaar materieel, werd actie
ondernomen. Inmiddels zijn de bomen allen voorzien van een houten mantel.
Regelmatig werd een stukje voor Lopend Vuurtje en de website aangeleverd.
In het nieuwe jaar zal de werkgroep Groen Duinoord zich in het bijzonder richten op meer
vergroening van de wijk en het nut daarvan. De wijken Statenkwartier en Archipelbuurt willen
zich hierbij aansluiten.
Werkgroep Verkeer
De werkgroep Verkeer heeft eind 2016 de volgende samenstelling: Carel van Braam van
Vloten, voorzitter, Jan Barendse, Jan Evenhuis, Fred Kueter, Jan-Hendrik Leopold, Robert
van der Linde en Henny van der Zanden.
Activiteiten:
De onderstaande onderwerpen zijn tijdens de vergaderingen besproken en over de punten
heeft op 10 maart 2016 overleg met vertegenwoordigers van de gemeente plaatsgevonden.
 Openbaar vervoer.
 Zwaar verkeer en trams veroorzaken trillingen aan huizen.
 Fietsen en oversteekplaatsen.
 Veiligheid fietsers smalle deel Laan van Meerdervoort.
 Kruising Laan van Meerdervoort-Conradkade. Oversteek fietsers ter hoogte van de
Reinkenstraat.
 Gevaarlijke oversteekplaatsen bij Stadhouderslaan, Valeriusstraat en de President
Kennedylaan.
 Fietsroute op de Conradkade. Er komt een STER-fietsroute.
 Kruising Laan van Meerdervoort-Koningin Emmakade-Waldeck Pyrmontkade.
Voorgesteld is om op het fietspad witte kruisen te schilderen om gebied vrij te houden
voor doorgaande fietsers. Is in 2016 uitgevoerd.
 Auto’s en CentrumRing.
 Voorgesteld is om op de Waldeck Pyrmontkade (na de wegversmalling bij
Obrechtstraat) een snelheidsdisplay te plaatsen. Dit is begin 2017 gerealiseerd.
 Parkeren en parkeerdruk.
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De parkeerdruk is toegenomen, mede door het verdwijnen van parkeerplaatsen door
geplaatste ORAC’s en reservering van parkeerplaatsen voor opladen van elektrische
auto’s.
Uit gemeentelijke metingen in 2016 blijkt dat in gebied Groot Hertoginnelaan-Laan
van Meerdervoort-Conradkade de parkeerdruk 96% is en in het gebied PresidentKennedylaan-Conradkade-Groot Hertoginnelaan-Stadhouderslaan (excl. Het
Verhulstplein) is de parkeerdruk 77%. In het gebied Laan van MeerdervoortConradkade-Groot Hertoginnelaan was de parkeerdruk 88% in 2015.
Verkeersafwikkeling Verhulstplein. De werkgroep gaat uit van lastige en
gevaarlijke situaties die gaan ontstaan door het toenemende verkeer. Immers op de
President-Kennedylaan (richting Kijkduin) is het Verhulstplein pas de eerste linksafafslag na het Gemeentemuseum en de kruising met de Valeriusstraat om de wijk
Duinoord in te gaan.
De milieuproblematiek en het Actieplan Luchtkwaliteit van de gemeente is
besproken.

Duinoordse Vrouwenclub
De Vrouwenclub is opgericht in 2011 en In 2016 bestond de Duinoordse Vrouwenclub alweer
5 jaar. De Vrouwenclub bestaat uit een kleine kerngroep. De kerngroep komt 1 x per jaar bij
elkaar om af te stemmen op welke data er een activiteit is. Er is ook een vraag binnen
gekomen of alle email- adressen voor iedereen zichtbaar moet zijn, wij hebben gemeend dat
dit zo moet zijn om iedereen in de gelegenheid te stellen, ook onder elkaar wat af te spreken,
buiten de geplande data. Dit bevordert de sociale cohesie.
Dat de Duinoordse Vrouwenclub een succes is, blijkt ook weer uit het deelnemers.
Het aantal dames die geïnformeerd willen worden over de activiteiten is inmiddels opgelopen
tot 65.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal activiteiten geweest, negen in totaal, van en door de
leden van de DVC georganiseerd. Gemiddeld hebben 10 dames deelgenomen aan een
activiteit, met een uitschieter van 17 naar de Schouwburg. De samenstelling is steeds
wisselend waardoor je iedere keer weer nieuwe dames ontmoet. Ook ontstaan er spontane
afspraken onder elkaar.
Door omstandigheden ben ik niet het hele jaar actief geweest. Dank aan Wil Hoogteijling en
Dineke Dezentje die het tijdelijk van mij hebben overgenomen.
Digitaal Steunpunt
In 2016 was tot eind augustus elke woensdagochtend een vrijwilliger in het trefcentrum
aanwezig om wijkbewoners te helpen met problemen in hun digitale contacten. Technische
computerproblemen vallen buiten deze dienstverlening. Het aantal hulpvragen was laag
zodat de vrijwilliger vaak twee uur aanwezig was zonder bezoekers.
Daarom regelde de werkgroep in september dat de dienstdoende vrijwilliger binnen 10
minuten aanwezig was indien nodig
Bij de evaluatie over 2016 is besloten de werkgroep op afspraak te laten functioneren wijkbewoners kunnen een hulpvraag stellen bij het secretariaat, zodat een vrijwilliger op
afspraak hulp kan bieden, in het trefcentrum of bij de bewoner aan huis.
De werkgroep bestond begin 2016 uit zeven vrijwilligers, eind 2016 waren er vijf.
Werkgroep Stadsbeeld
De werkgroep Stadsbeeld kwam voort uit de samenwerking tussen de Stichting Vrienden van het
Sweelinckplein (SVS) en het Bewonersoverleg Duinoord (BO) om het pand van de Kroatische
ambassade aan de Groot Hertoginnelaan voor verdergaande verpaupering te behoeden. De SVS
richt zich uitsluitend op de rijksmonumenten aan het Sweelinckplein, maar kon niet lijdzaam
toezien hoe het pand van de Kroatische ambassade, ook een rijksmonument, steeds verder in
verval raakte. Hiertoe zocht de SVS dus samenwerking met het BO.
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De samenwerking bleek in een behoefte van Duinoord te voorzien en zo werd eind mei 2016
de werkgroep Stadsbeeld van het BO gestart met de leden Marc Scheidius en Terence
Dezentje. Woensdag 19 oktober werd de werkgroep compleet gemaakt met de deelname
van Nelleke Linssen.
Het doel van de werkgroep is als volgt geformuleerd:
De werkgroep Stadsbeeld zet zich in voor het behoud van het beschermd
stadsgezicht, in het bijzonder de panden 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 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.

Verantwoording
Voor de privacy van particuliere eigenaren van panden is dit verslag geanonimiseerd. Voor
het begrip van het bestuur zijn uitsluitend straatnamen gegeven. Dit betreft niet de
Kroatische Ambassade, omdat dit pand mede door de inzet van de werkgroep reeds
onderdeel was van een item in het NOS-Journaal.
Projecten in 2016
Een project is het proces van de werkgroep Stadsbeeld om een bepaald pand in overleg
met de eigenaar en/of de gemeente voor verval te behoeden. Soms gaat het om meerdere
panden met één eigenaar.
De werkgroep heeft gewerkt aan 7 projecten. Tezamen betroffen het 15 of 16 panden.
Enkele projecten liepen al in 2015 en één in 2014.
Daar waar de werkgroep de aandacht van de gemeente heeft gevestigd op het probleem,
blijft de werkgroep terugkoppeling op de voortgang vragen en krijgen van de gemeente. De
samenwerking met de gemeentelijke dienst die de handhaving verzorgt op het behoud van
monumenten en beschermd stadsgezicht is goed.
Locatie
Koningin Emmakade

Groot Hertoginnelaan
Kroatische ambassade

aantal
Stand van zaken
panden
1
Project in samenwerking met de gemeente. Start
inzet 2014 door SVS. Het pand is inmiddels
provisorisch onder handen genomen. De gemeente
kan hier niet verder op ingrijpen. Blijft onder de
aandacht van de werkgroep.
1
Project in samenwerking met de gemeente. Start
inzet voorjaar 2015 door SVS. Vanaf zomer 2015 in
samenwerking met BO.
Na correspondentie met B&W en vragen aan de
wethouder in het Monumentenplatform, begint er
zicht te komen op herstel van het pand. Er is wat
vertraging ontstaan door een
ambassadeurswisseling. De nieuwe ambassadeur
heeft te kennen gegeven de ambassade opnieuw in
het pand te willen onderbrengen. Hiertoe zijn
offertes aangevraagd.
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Locatie

aantal
panden

Stand van zaken
Het pand blijft onder de aandacht van de werkgroep.

Sweelinckplein
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Pand A. Naar aanleiding van actie heeft de
gemeente uiteindelijk een aanschrijving naar de
eigenaar verstuurd. Deze loopt 5 december af.
Project wordt vervolgd
Pand B. Naar aanleiding van actie door uiteindelijk
bewoners zelf (huur), heeft de gemeente een
aanschrijving naar de eigenaar verstuurd. Dit heeft
geresulteerd in het herstel van het pand. Project
beëindigd.
Pand C. Eigenaar gesignaleerd dat een mogelijk
gevaarlijke situatie voor voetgangers kan ontstaan.
De eigenaar bleek al een offerte te hebben. De
verwachting is dat het werk uitgevoerd zal worden.
Het pand blijft zolang onder de aandacht van de
werkgroep.
Pand D. Schilderwerk pand in slechte staat. Rot in
het houtwerk. Aan achterzijde kan gevaar ontstaan
door vallende delen. De buren bespreken dit met de
eigenaar. Het pand blijft onder de aandacht van de
werkgroep.
Pand E. Vier panden van één eigenaar met
schilderwerk merendeels in slechte staat en houtrot
in ornamentaal lijstwerk. De eigenaar heeft
toegezegd dit aan te pakken. De panden blijven
onder de aandacht van de werkgroep.

Obrechtstraat

5 of 6

Meer dan 10 jaar steigers aan de achterkant en nu
meer dan een jaar ook aan de voorzijde. De
gemeente is in onderhandeling met de eigenaar. De
panden blijven onder de aandacht van de
werkgroep.

Budget
Informatie die de werkgroep nodig heeft om aan een project te kunnen werken, is meestal te
achterhalen via de standaardbronnen. Soms is het echter niet eenvoudig de NAW-gegevens
van een eigenaar van een pand te achterhalen. Hiervoor zal dan een “Kadastraal
eigendomsbericht” opgevraagd moeten worden. Een kadastraal eigendomsbericht kost €
14,85*.
In een enkel geval is het noodzakelijk met aangetekende brieven te werken. Het tarief voor
het aangetekend versturen van een brief binnen Nederland is € 8,15*.
De werkgroep Stadsbeeld verwacht niet dat de kosten in 2017 zullen uitgaan boven het
standaardbedrag van 200 euro per werkgroep.
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*

Prijzen vastgesteld op 27 november 2016

Straatwerkgroepen:
 Verhulstplein
Begin 2016 zijn de contouren voor het nieuwe aanzien van het Verhulstplein meer en
meer duidelijk geworden. Er verrijzen twee appartementengebouwencomplexen: de
President en de Stadhouders. In afwachting van alle vergunningen zal er begin 2017
gestart worden met de sloop. Op het internet is het een en ander te vinden aan
plaatjes en informatie over het nieuwe uiterlijk van het plein.
De werkgroep heeft zich vooral gericht op de inrichting van de openbare ruimte: de
hof tussen de nieuwe gebouwen. Er zijn in de voorbereiding daarvan een tweetal
bijeenkomsten geweest met de landschapsarchitecten van het Ingenieursbureau van
de Gemeente Den Haag. Ideeën over de inrichting zijn op een informatieve
bijeenkomst van de Gemeente over de ontwikkeling en inrichting van het
Verhulstplein gepresenteerd aan de buurt. Met een van de ideeën is het
Ingenieursbureau verder gegaan en dit concept is in het najaar nogmaals aan de
buurt gepresenteerd. De verkeersafwikkeling is nog een heikel punt, waar op deze
bijeenkomst stevig over is gediscussieerd. De gesprekken tussen Gemeente en de
werkgroep Verhulstplein worden in 2017 gecontinueerd.
De school is zonder veel problemen afgebroken en wordt inmiddels voortvarend
herbouwd. Een interessant proces om te volgen. Over de (kleine?) ergernissen is
contact met bouwer en de Gemeente.
De werkgroep heeft voor haar werkzaamheden geen gebruik hoeven maken van
beschikbare geldelijke middelen en verwacht dat in 2017 ook niet te hoeven doen.
Namens de leden van de groep: Bert Ouwehand, Robert vd Linde, Fern Eschauzier,
Jan Evenhuis en Ineke Roorda (voorzitter a.i.).


Archimedesstraat
Het jaar 2016, was het jaar van de herinrichting van de Archimedesstraat en
omstreken.
Na de informatie en inloopavonden in 2015 was er overeenstemming tussen de
bewoners en de projectgroep van de gemeente, betreffende , de te planten bomen,
herbestrating, Oracsplaatsing e.d.. De meeste verzoeken en wijzigingen werden waar
mogelijk ingewilligd, zoals de verbreding van het trottoir aan de even zijde van de
Archimedesstraat en enige versmalling van de oneven zijde van de
Archimedesstraat, het aantal parkeerruimtes, de wijziging van bijvoorbeeld de
plaatsing van een orac voor de ingang van de Galvanischool.
De herinrichting liep in de eerste maand (januari) twee weken vertraging op door een
probleem met de afvoerbuizen.
Nadat men met herbestrating begon, bleek naast de nieuwe stenen voor de
herbestrating van de rijweg en het trottoir, de oude klinkers van de voormaling rijweg
gebruikt te worden voor de parkeerstroken.
Na contact hierover met de verantwoordelijke projectleider, kreeg een aantal
straatbewoners uitleg, waarbij het hergebruik uit milieuoverwegingen was gedaan en
men zorgvuldig omging met de beschadigde stenen (die werden zoveel mogelijk
verwijderd.)
Dit kon de werkgroep waarderen, vervolgens werd er door de werknemers en leiding
van de aannemer plezierig gewerkt,
Inmiddels zijn de bomen geplant, een verkeersdrempel direct in de buurt van de
Laan van Meerdervoort aangebracht op verzoek van een aantal bewoners, daar men
vond dat de voormalige te ver van de inrit L. v. M. - Archimedesstraat lag. Waardoor
er te hard de straat in werd gereden.
Ergo, alles uiteindelijk in goed overleg en in contact met de Gemeente Den haag
verlopen.
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In november zijn alle oracs geplaatst en in gebruik genomen
In december is door Wethouder Revis in aanwezigheid van een aantal
straatbewoners officieel een boom geplant, waarmee de herinrichting is afgerond.
Als laatste werden in januari de bovengrondse containers voor de
Suezkadebewoners weg gehaald. De herinrichting is afgerond.


Stadhouderslaan
Veel verkeer en het bijbehorende lawaai, maar dit is eerder dit jaar al bij de gemeente
aangekaart. Ik hoop dat de commissie Verkeer daar echt iets mee doet, want de
gemeente reageert hier averechts op door de grens voor de geluidshinder in de
omgeving te verhogen.



2e van Blankenburgstraat
De werkgroep 2e van Blankenburgstraat is hoofdzakelijk bezig geweest met het
verwijderen van oude fietsen en het helpen van verwarde bewoners in 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 sterroute 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 was in 2016 wat minder druk dan voorheen, vandaar dat we de
zomerborrel op de stoep nu in 2016 hebben overgeslagen om meer bewoners naar
de nieuwjaarsborrel in 2017 te trekken. Door wellicht een veel mooiere uitnodiging
werd de nieuwjaarsborrel van 2017 inderdaad erg druk.
In 2016 werden veel boomspiegels van onze straat weer beplant en volgend jaar
willen we hiermee weer doorgaan.
In de straat zijn ook wijn & spijs clubs, schaak verbanden, etc. nog steeds erg actief.
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