
	



	 2	

	



	

	 3	

Van de voorzitter 
 

Beste Houtwijkbewoner, 
 
     Het is en blijft een voorrecht om onderdeel te mogen zijn van 
Wijkberaad Houtwijk. Zaterdag 26 november 2016 vierden we bij 
sv Houtwijk (Buurthuis van de Toekomst) het 35-jarig bestaan 
van onze vereniging en dus ook van onze wijk. Het thema was 
‘Verleden, heden en toekomst’. Met dank aan het Loosduins 
Museum konden we de aanwezigen mooie beelden uit een ver 
verleden laten zien. De toekomst werd op een bijzondere wijze 
vormgegeven door een Houtwijkse rapgroep en de Houtwijkse 

Jeugdraad, waarin kinderen - van rond de tien jaar - van verschillende Houtwijkse 
basisscholen zitting hebben. Zij maakten hun wensen voor de toekomst kenbaar. 
Wij hebben die allemaal genoteerd en gaan ons nu al inspannen voor één van 
hun grootste wensen: nog meer en mooiere speeltuinen. Een hoogtepunt was 
natuurlijk de uitreiking van de Houtwijkse Zilveren Wichelroedes aan Aad Allaart 
en Paul Buijtelaar door wethouder Boudewijn Revis (zie ook de kolom hiernaast). 
Over ons jubileumfeest is meer te lezen op pagina 17 van dit Houtwijkblad.  
 
     Tijdens onze najaarsledenvergadering van woensdag 12 oktober 2016 was er 
een hoge opkomst van bewoners uit de Architectenbuurt. Zij ondervinden sinds de 
invoering van betaald parkeren in de Mensenrechtenbuurt veel overlast van toe-
genomen parkeerdruk en van naar parkeerplaatsen zoekend verkeer. De verza-
melde klachten en ingebrachte mogelijke oplossingen van veel bewoners in dit 
deel van de wijk zijn inmiddels gedeeld met de gemeente Den Haag. Zij heeft de 
bewoners inmiddels schriftelijk geïnformeerd hoe hiermee zal worden omgegaan. 
Ook zal de parkeersituatie de komende maanden in de gaten worden gehouden 
en zal er bij excessen worden ingegrepen. Zie ook verslag op pagina 4. 
 

     Waar we normaal 
via eenrichtingsver-
keer onze informatie 
naar de toehoorders 
brengen, hadden we 
er bij deze ledenver-
gadering voor geko-
zen om de aanwe-
zige Houtwijkbewo-
ners in groepjes te 
verdelen en hen te 
vragen naar sugges-
ties ter verbetering 
van onder meer 
groenvoorziening, 

verkeer, onderhoud, veiligheid, aanpak ergernissen en betere contacten tussen 
bewoners om vereenzaming te voorkomen. Op pagina 5 is daarover meer te le- 
zen in het kaderstuk ‘Speciale workshop voor wijkgenoten/ Noodzaak participatie’. 
Alle antwoorden zijn inmiddels gedeeld met het stadsdeelkantoor Loosduinen.  
 
     Het stadsdeelkantoor is trouwens in 2016 voor ons een hele goede partner 
gebleken. Door de goede onderlinge contacten konden we tijdig de weg voorbe-
reiden om via de gemeenteraad substantiële budgetten te claimen voor het onder-
houd van de openbare ruimte in onze wijk, met name voor de groenvoorziening. 
Ook heeft het stadsdeelkantoor een groot aantal extra parkeerplekken gecreëerd 
(ten koste van verwaarloosd ‘groen’) en het resterende groen kwalitatief geüp-
graded. En dat in verschillende buurten van onze wijk. Top! 
 
     Mijn verwachting is dat 2017 een mooi jaar zal gaan worden, waarin wij kun-
nen gaan oogsten wat we in de afgelopen jaren hebben gezaaid. De zichtbare 
successen zullen ook een positieve uitstraling hebben op Houtwijkers, die óók 
graag hun bijdrage willen gaan leveren aan het algemeen belang. Misschien hoort 
ook u tot die mensen? Laat ons dat dan even weten. 
 
      Namens het gehele bestuur van Wijkberaad Houtwijk wil ik u allen een gezond 
en gelukkig 2017 toewensen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Ramon Meesters (voorzitter) 

Bestuursnieuws  
 

Zilveren Wichelroede 
Tijdens ons jubileumfeest op zaterdag  
26 november 2016 werden twee wijkge-
noten in het zonnetje gezet: Aad Allaart 
(Laan van Vredestein) en Paul Buijtelaar 
(’t Kleine Hout). Zij kregen de Houtwijkse 
Zilveren Wichelroede uitgereikt door wet-
houder Boudewijn Revis. Voor hun jaren-
lange inzet voor hun straat- en bewoners-
vereniging. De wichelroede is een mid- 
deleeuws gebruikvoorwerp, dat - in de 
handen van de juiste persoon - hielp in  
de zoektocht naar drinkwater, edelstenen 
of andere rijkdommen. Deze symbolische 
onderscheiding wordt uitgereikt aan die 
vrijwilligers die zich op bijzondere wijze 
hebben ingezet om van Houtwijk een 
mooie, groene, veilige en sociale wijk te 
maken. Zie onze website voor meer 
informatie. Op foto boven vanaf rechts 
Aad Allaart, Paul Buijtelaar, wethouder 
Boudewijn Revis en Ramon Meesters. 

 
Speciaal voor jongeren 
In het Houtwijkblad gaat een nieuwe 
rubriek speciaal voor jongeren van start - 
onder leiding van ons nieuwe redactielid 
Femke Beeloo-Planken. Op pagina 15 is 
daarvan het eerste resultaat te zien. Ook 
is zij gestart met een puzzelhoekje voor 
groot en klein (zie pagina 14).

 
Overleden 
Eind september 2016 
is ons oud-bestuurslid 
Anton Hakemulder 
overleden. Hij was al 
enige tijd ziek, maar 
toch kwam zijn over-
lijden nog vrij onver-
wacht. In het Wijkberaad Houtwijk was hij 
onder meer jarenlang actief als bestuurs-
lid en als plaatsvervangend voorzitter. 
Daarnaast had hij ook regelmatig zitting  
in de Commissie Loosduinen. 

 
 

Laatste nieuws 
www.wijkberaadhoutwijk.nl  

Voor het laatste nieuws over 
Wijkberaad Houtwijk en over  

onze wijk. 
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Algemene Najaarsledenvergadering 

Actuele Houtwijkzaken… 
 
Op woensdag 12 oktober 2016 
werd in Zorgcentrum Houthaghe 
de najaarsledenvergadering van 
de vereniging Wijkberaad Hout-
wijk gehouden. Er kwamen weer 
tal van actuele Houtwijk-zaken 
aan de orde waarmee alle wijk-
genoten direct of indirect te ma-
ken (kunnen) hebben. In dit arti-
kel zetten wij even een aantal 
belangrijke thema’s op een rij. 
 
Mededelingen 
 
Onderhoud openbare ruimte.  
Samen met het Stadsdeelkantoor 
Loosduinen gaat Wijkberaad Hout-
wijk in 2017 gedetailleerd in kaart 
brengen, waar extra onderhoud van 
de openbare ruimte gewenst is en 
wordt er geregistreerd wat er met 
deze kennis wordt gedaan. Hiervoor 
zal gebruik worden gemaakt van 
het ‘format’ (werkdocument) dat al 
enige tijd succesvol is gebleken in 
Nieuw-Waldeck. In dit verband 
roept Wijkberaad Houtwijk een 
speciale commissie in het leven. 
Wilt u daarvan deel uitmaken, laat 
het ons dan even weten. 

Contacten straatverenigingen 
Houtwijk is rijk aan vrijwilligers, die 
zich op enigerlei wijze hebben geor-
ganiseerd in verenigingen, zoals sv 
Houtwijk, het Wijkpreventieteam, de 
Houtwijktuin en diverse straat- en 
bewonersgroepen. Wij willen nu op 
korte termijn een bijeenkomst orga-
niseren om samen met de besturen 
van al deze verenigingen te brain-
stormen over de toekomst van onze 
wijk. Om er voor te zorgen dat úw 
vereniging niet wordt vergeten, kunt 
u zich alvast bij het secretariaat 
aanmelden voor deelname.  
 
Parkeerproblematiek Houtwijk 
Volgens de gemeente moeten de 
veranderende parkeer- en verkeers-
stromen in Houtwijk (zie pagina 3) 
zich nog uitbalanceren. Er wordt 
voldaan aan de norm voor het aan-
tal parkeerplaatsen in de Mensen-
rechten- en de Architectenbuurt, 
maar toch heeft het stadsdeelkan-
toor daar nog extra parkeervakken 
weten te creëren om de lokale 
parkeerdruk te verminderen. Dat is 
ook het geval in de Q.A. Nederpel-
straat (rand Dekkershoek).  

ORACs 
In 2014 begon de gemeente met 
het plaatsen van de eerste ORACs 
(ondergrondse restafvalcontainers) 
in Loosduinen (Meer en Bos). Dit 
jaar werden de eerste in onze wijk 
geplaatst in Houtwijk-Noord. Echter,  
het is nu weer even stil rondom de 
introductie van ORACs in Houtwijk-
Zuid. De gemeente had hiervoor  
al een informatie-avond gepland, 
maar de datum daarvoor werd 
inmiddels verschoven naar een 
later (nog onbekend) tijdstip. 
 
Bodemverontreiniging 
In de Notenbuurt is nu eindelijk de  
bodemsanering gestart. Via grond-
waterstromen verspreidt bodem-
verontreiniging zich ondergronds 
(meer dan vijf meter diep) naar 
Houtwijk-Noord richting Laan van 
de Mensenrechten. De vervuiling 
wordt als 'ernstig' geclassificeerd, 
niet vanwege het gevaar voor de 
gezondheid (die is er namelijk niet), 
maar door de mate van versprei-
ding. De komende drie jaar wordt 
ook de  grond onder de Gamma-
locatie in de Notenbuurt gesaneerd. 

Op de foto boven voorzitter Ramon Meesters tijdens zijn 
openingsspeech. Rechts op foto is ook Jan Visserman te 
zien (zie de pagina hiernaast voor meer informatie over 
hem). Hiernaast onze wijkagenten Martin Taal en Ruben 
van den Driest onder meer over de laatste stand van zaken 
op het gebied van inbraakpreventie in Houtwijk.  
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Speciale workshop voor wijkgenoten 
 
Noodzaak participatie 
Wijkberaad Houtwijk zet ook dit 
jaar alles op alles om samen met 
alle wijkgenoten Houtwijk leef-
baarder te maken en te houden. 
Een grotere participatie van de 
bewoners is daarbij essentieel. 
Om daarover meer te weten te 
komen werd er tijdens de leden-
vergadering een speciale work-
shop gehouden. Er  werden be-
wonersgroepjes gevormd die zes 
vragen kregen voorgelegd. De 
antwoorden werden in groeps-
verband besproken en na afloop 
ter evaluatie verzameld. Met een 
aantal reacties (zie hieronder de 
beknopte samenvattingen) zijn 
wij direct aan de slag gegaan.  

 

 
Wat kunnen we samen doen aan 
de vereenzaming in de wijk? 
Meer doen aan sociale controle 
(alert zijn, meer op elkaar letten, 
praatje maken, boodschappen doen 
voor zieken, kortom interesse in de 
medemens tonen) en aan sociale 
contacten (via buurtverenigingen en 
-feesten, kaarten, biljarten, dansen, 
borrelen). Er wordt al best veel 
gedaan, maar mensen moeten ook 
zelf initiatief nemen. 
 
Voelt u zich ergens in de wijk  
wel eens ongemakkelijk 
Algemeen gesteld: bewoners voe-
len zich niet onveilig. Wel zijn er 
plekken waar men zich soms 
ongemakkelijk voelt. Bijvoorbeeld, 
langs de voetbalvelden (slechte 
verlichting), rondom tankstation 
Houtwijklaan (erg donker, veel 
bossage), gevaarlijke verkeers-
situaties (kruisingen met weinig 
zicht), drugsdealers (brug bij  
Hildo Kroplaan). 
 
Waar ergert u zich aan als u in  
de wijk over straat loopt? 
Bewoners ergeren zich o.a. aan 
vervuiling bij containers Hildo 
Kroplaan en aan hondenpoep. Ook 
hoog scoren kapotte bankjes, de-
fecte verlichting, slechte staat van 
trottoirs en bestrating (extreme 
boomwortels). Gevolgd door aso-
ciaal parkeren (ouders Montesorie-
school), dumping fietswrakken, 
drugsdealers en hangjongeren.  
 

Hoe kunnen wij zorgen dat 
iedereen zich hier welkom voelt? 
Wij zullen dan allemaal moeten 
werken aan de verbetering van 
onze sociale contacten. Suggesties 
in dit verband: ‘Even voorstellen’, 
‘Buren gedag zeggen’, ‘Mensen op 
straat groeten’ en ‘Even een praatje 
maken’. Andere tips: lid worden van 
buurtverenigingen en meedoen aan 
buurtfeesten en ‘oud- en nieuw-
borrels’. 
 
Hoe kan de wijkpolitie helpen om 
uzelf veiliger te voelen? 
De wijkagenten kunnen helpen door 
meer zichtbaar te zijn (dus meer 
blauw op straat) door, bijvoorbeeld, 
vaker rond te fietsen. Andere sug-
gesties: ruimere openingstijden 
politiebureau, aanpak van fietsers 
die in het  winkelcentrum op de 
stoep fietsen, meer controle bij 
seniorencomplexen en het tijdig 
aanspreken van ongure types.  
 
Heeft u ideeën voor het 
verbeteren van het groen? 
Verbetering van het groen door 
meer te snoeien: meer open plek-
ken, lagere struiken bij kruispunten. 
Te hoge, meestal verkeerd geko-
zen bomen snoeien of kappen en 
vervangen door kleinere soorten 
(voorbeeld Architect Kropholler-
straat). Regelmatiger onderhoud, 
aanpak wortelwildgroei (Architect 
Oudkade) en beter bermonderhoud.  
 

Jan Visserman, die namens Wijkberaad 
Houtwijk vist naar suggesties voor een beter 
Houtwijk,kon tijdens onze najaarsleden-
vergadering zijn hart ophalen. Tijdens de 
speciale workshop ‘Participatie bewoners’ 
werden er tal van suggesties en tips 
binnengehaald. 

 
Meer informatie 
Verslag vergadering 
Het (concept)verslag van deze 
Algemene Najaarsledenvergade-
ring is binnenkort te vinden op 
www.wijkberaadhoutwijk.nl. Daar is 
ook meer informatie te vinden over 
de hierboven vermelde Jan Visser-
man, die sinds kort actief is voor 
Wijkberaad Houtwijk.
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Stukje geschiedenis van Loosduinen/Houtwijk  

Wat historische feiten op een rij… 
 
Bij een jubileumfeest wordt tradi-
tioneel altijd even teruggeblikt. 
Dat doen wij nu ook in dit be-
knopt historisch overzicht. Om te 
laten zien wat er vooraf ging aan 
de ontwikkeling van Loosduinen 
en daarna van ons eigen Hout-
wijk. Soms best een beetje taaie 
kost, maar soms toch ook wel 
wetenswaardig.  
 
In de historische geschriften duikt 
in de 12e eeuw de eerste aanwijzing 
naar de naam Loosduinen op.  
Graaf Floris III liet namelijk op een 
strandwal een soort ‘villa’ (boerderij) 
bouwen die ‘Losdun’ werd ge-
noemd. Floris IV, dezelfde die een 
aanvang maakte met de bouw van 
het Binnenhof, stichtte omstreeks 
1230 een Cisterciënzer nonnen-
klooster, waarvan de huidige Abdij-
kerk een overblijfsel is. In vogel-
vlucht nog een paar historische 
feiten op een rij: in 1242 vaardigde 
Graaf Willem II van Holland een 
oorkonde uit in ‘die Haga’, de oudste 

vermelding van Den Haag, in 1276 
zou Margareta van Henneberg 364 
kinderen hebben gebaard (‘het 
Wonder van Loosduinen’), in 1595 
werd de Mauritsmolen (oftewel de 
Korenaer) gebouwd, in 1882 kwam 
de eerste stoomtram en in 1899 
werd de eerste groenteveiling 
opgericht. 
 
Economische bloei 
De belangrijkste verbinding met  
Den Haag vormde van oudsher de  
 

Verleden 
 
Haagweg met daarnaast de Loos-
duinse Vaart, aangelegd in 1645. 
Tot omstreeks 1800 was het grond-
gebied van het latere Loosduinen 
verdeeld over Den Haag en Mon-
ster. In 1811 werd de gemeente 
Loosduinen gevormd, samengesteld 
uit delen van het oude Loosduinen, 
Poeldijk, het dorp Eik en Duinen en 

Kwintsheul. In 1816 gingen Poel- 
dijk en Kwintsheul over naar de 
gemeente Monster. Aan het eind 
van de 19de eeuw maakte Loos-
duinen een economische bloei  
door als gevolg van de ontwikke- 
ling van de tuinbouw.  
 
Ontstaan Houtwijk 
De bebouwing van Den Haag na-
derde eind negentiende eeuw de 
gemeentegrens van Loosduinen.  
Dit leidde er toe dat in 1902 grond-
gebied werd geannexeerd om de 
hofstad aan bouwgrond te helpen.  
In 1923 werd Loosduinen bij Den 
Haag gevoegd en hield het op als 
zelfstandige gemeente te bestaan. 
In het gebied dat volgens de officiële 
wijkindeling Loosduinen heet, ver-
rezen na 1980 een uitgestrekte 
stadswijk en een bedrijventerrein: 
Houtwijk en Zichtenburg/Kerke-
tuinen/Dekkershoek. Het steden-
bouwkundig ontwerp voor Houtwijk 
werd geleverd door ir. R.P. Voskuil 
en ir. K.Y. de Neef van de Dienst 
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Afbeeldingen boven: 
Sfeeropnamen van Houtwijk in aanbouw 
in de periode rond 1980. 
 
Afbeeldingen links: 
Sfeeropnamen van historisch Loos-
duinen. De twee foto’s links  tonen de 
veilingen nog in volle glorie. De foto 
rechtsboven toont de Houtweg waaraan 
onze wijk zijn naam te danken heeft. 
Rechtsonder luchtfoto van rubberfabriek 
Vredestein aan de Oude Haagweg. 

 
 
Stadsontwikkeling, op grond van het 
bestemmingsplan uit 1973. Er wer-
den hier onder meer 5370 wonin-
gen gebouwd, waarvan 55% een-
gezinswoningen. 
 
Naamgeving 
Houtwijk dankt zijn naam aan het 
eeuwenoude pad genaamd Hout-
weg. Deze weg werd een geasfal-
teerd fietspad, kreeg in 1967 de 
naam Kapelaan Meereboerweg  
en werd in 2016 omgedoopt tot 
Tulapad. De Houtweg liep van het 
dorp Loosduinen naar de Leyweg. 
De naam geeft aan dat de weg  
door een bosrijke omgeving liep. In 
Holland werd in vroegere tijden een 
bos aangeduid met ‘hout’. De weg  

 
werd rond 1224 onder meer gebruikt 
voor het vervoer van hout benodigd  
voor de bouw van het Cisterciënzer 
nonnenklooster en van woningen.  
 
Bedrijfsvoering 
In Houtwijk waren twee fabrieken 
gevestigd die landelijke bekendheid 
hadden. Tot 1980 lag aan de Oude 
Haagweg de tot in het buitenland 
bekende rubberfabriek Vredestein,  

 

35 jaar Houtwijk: 
Haagse nieuwbouwwijk op 

Loosduins grondgebied 
 

eind zeventiger jaren overgenomen 
door het Amerikaanse BF-Goodrich. 
En langs de Burgemeester Hovy-
laan bevond zich de modelboerderij 
Berkendael. Ook waren er ooit op 
Houtwijks grondgebied drie groen-
tenveilingen actief: de derde Loos-
duinse Veiling (1906) die later 
(1916) werd opgedeeld in de Loos-
duinse Groentenveiling en de 
Coöperatieve Veiling Loosduinen, 
die beide gevestigd waren aan de 
Houtweg en Stationsweg/Veiling-
straat, nu Lippe Biesterfeldweg. 

Indeling Houtwijk 
Houtwijk bestaat uit twee delen, 
doorsneden door de Houtwijklaan,  
en is onderverdeeld in acht buurten. 
In het deel tussen Houtwijklaan en 
Leyweg liggen Vredestein, Archi-
tectenbuurt en Mensenrechtenbuurt. 
In het deel tussen Houtwijklaan en 
Margaretha van Hennebergweg/ 
Lippe Biesterfeldweg: Burge-
meestersbuurt, Verzetsheldenbuurt, 
Historicibuurt, Kunstenaarsbuurt en 
Raadsledenbuurt. 
 
Nog meer informatie 
Zie voor de (beeld)geschiedenis van 
Houtwijk de volgende websites: 
www.haagsebeeldenbank.nl 
www.loosduinsmuseum.nl 
www.denhaag.nl 
www.wijkberaadhoutwijk.nl 
Wijkgenoten die meer willen weten 
over de ontwikkeling van Houtwijk 
wordt het boek ‘Het veranderende 
stadsbeeld van Den Haag / Plannen 
en processen in de Haagse Stede-
bouw 1890-1990’ aanbevolen. 
Waanders uitgeverij, Zwolle 
(ISBN 90-6630-239-9). 
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Wijkprogramma 2016-2019 

Zo staat Houtwijk er nú voor… 
 
Wat het heden betreft zetten wij 
in dit artikel even op een rijtje 
hoe het er nú met ons Houtwijk 
voorstaat. Gebaseerd onder meer 
op informatie afkomstig uit het 
Wijkprogramma 2016-2019 Stads-
deel Loosduinen/Houtwijk. 
 
Jeugd en onderwijs 
In Houtwijk is 21,8% van de bewo-
ners jonger dan 25 jaar. De wijk telt 
vier basisscholen: Koos Meinderts-
school, OBS Houtwijk, Montessori-
school Houtwijk en De Eshof. Van 
de kinderen tussen de 6 en 19 jaar 
heeft 15,7% overgewicht (Haags 
gemiddelde: 18%). Het percentage 
ouders actief op school: 12,1% 
(Haags gemiddelde: 20,7%). In het 
buurtcentrum Bokkefort worden 
Houtwijkse jongeren actief begeleid 
door Jeugdwerk. Het project om 
kinderen van onder de 12 jaar op 
het goede spoor te houden, werpt 
zijn vruchten af. Er is geen sprake 
meer van hinderlijke jeugdgroepen 

of andere groepen die in de wijk 
overlast veroorzaken.  
 
Wonen 
Houtwijk (met 12.273 inwoners) telt 
5.370 woningen, waarvan meer dan 
de helft (55,7%) koopwoning is. Bij-
na 40% van de woningen is sociale 
woningbouw. Gemiddelde waarde 
van de woningen (€ 181.350) ligt 
iets onder het Haagse gemiddelde. 
Houtwijkers geven het rapportcijfer 
8,4 voor hun eigen woning. Daar- 
 

Heden 
 
mee scoort Houtwijk het hoogst van 
alle Loosduinse wijken. Gemiddeld 
cijfer Den Haag: 6,8. Bijzonder 
bouwproject: op de Escamplaan 
(terrein voormalig woonwagen-
kamp) bouwen particulieren en 
projectontwikkelaars zelf 55 
woningen (oplevering 2016).  

Leefbaarheid en veiligheid 
Begin 2015 hebben politie, wo-
ningcorporaties en gemeente de 
handen ineengeslagen om de 
woninginbraken in Loosduinen/ 
Houtwijk aan te pakken. Dat be- 
leid blijkt effectief te zijn.  
In Houtwijk zijn veel parkeerproble-
men (onder meer door het Haga- 
Ziekenhuis), die leiden tot illegaal 
parkeren en tal van verkeersonvei-
lige situaties. Met man en macht 
wordt aan de oplossing van deze 
parkeerproblematiek gewerkt. 
Bewoners maken zich grote zor- 
gen over de verkeersveiligheid.  
Er wordt vaak te hard gereden en  
er is sprake van veel vrachtverkeer. 
Ook zijn zij niet erg tevreden over 
het onderhoud van de buitenruimte: 
57,7% vindt het onderhoud goed 
(het Haags gemiddelde ligt op  
68,7%). Er zal een grootschalige 
herinrichting nodig zijn om de 
buitenruimte van Houtwijk weer op 
residentiekwaliteit te brengen. 
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Afbeeldingen linkerpagina: 
Enkele sfeeropnamen die laten zien 
hoe groen Houtwijk eigenlijk is. Toch 
blijft de aanpak en het onderhoud van 
ons groen een actueel thema, omdat 
bewoners en gemeente niet altijd op 
dezelfde golflengte blijken te zitten. 
 
Afbeeldingen rechts 
In Houtwijk is 21,8% van de inwoners 
jonger dan 25 jaar. Ruim 18% van de 
wijkgenoten is 65-plusser. In de buurt-
waardering geven de bewoners hun 
eigen woonomgeving een 7,4. 
 

 
Werk en inkomen  
Het gemiddeld besteedbaar inko-
men in onze wijk bedraagt € 24.200 
(Haagse gemiddelde: € 23.300). 
Het percentage huishoudens met 
een minimuminkomen, 11,6%, is 
een stuk lager dan het stedelijk 
gemiddelde, net als het percentage 
huishoudens met schulden (26,1%). 
Er zijn erg grote inkomensverschil-
len binnen Houtwijk. De bewoners 
van de sociale huurwoningen rond 
de Jan Romeinstraat, bijvoorbeeld, 
hebben een veel lager inkomen dan 
het stedelijk gemiddelde, terwijl het 
in de Architectenbuurt een stuk 
hoger zal liggen.  
 
Opvoeding en zorg 
Ruim 18% van de bewoners in 
Houtwijk is 65-plusser. Dit percen-
tage is lager dan in de overige 
Loosduinse wijken, maar is hoger 
dan het Haagse gemiddelde 
(13,8%). In heel Loosduinen is regie 
nodig op het aanbod van senior-
vriendelijke woningen, omdat het 
het meest vergrijsde stadsdeel van 
Den Haag is. Het is vooral be-
langrijk om de voorzieningen, de 
buitenruimte en de welzijns-
activiteiten af te stemmen op  
de wensen van ouderen. Zo is het 
belangrijk dat ouderen aan bewe-
ging doen. Ook is het goed dat 
ouderen meer nadenken over de 
vraag hoe ze in hun eigen woning 
kunnen blijven wonen en wat ze 
daarvoor nodig hebben. 
 
Sociale cohesie 
Van heel Loosduinen heeft Houtwijk 
het hoogste percentage bewoners 
van niet-westerse afkomst (19,9%) 
en - frappant genoeg - het laagste 
percentage dat zegt zich gediscrimi-
neerd te voelen door buurtgenoten  

(1,7%). Over het algemeen zijn zij  
tevreden over de sociale cohesie in 
hun wijk. Bijna 70% zegt dat ze 
prettig met elkaar omgaan en dat ze 
zich thuisvoelen in de wijk. In Hout- 

 

Wijkberaad Houtwijk: 
actieve vereniging  

voor alle wijkgenoten 
 

wijk is al jarenlang een Buurtinter-
ventieteam (BIT) actief en er is een 
actieve bewonersorganisatie.  
Eenzaamheid onder ouderen is een 
aandachtspunt. Een grote groep 
ouderen vindt dagbesteding in 
groepsverband belangrijk, maar 

hecht ook aan een maatje - iemand 
die geregeld langskomt. 
 
Buurtwaardering 
Houtwijk heeft een vrij stabiele 
bevolking: slechts 8,7% van de 
bewoners verhuist per jaar; in  
Den Haag is dat gemiddeld 13%. 
Ongeveer 80% van de bewoners 
woont er langer dan drie jaar. 
Bewoners geven hun eigen 
woonomgeving het cijfer 7,4 
(gemiddeld Den Haag (6,9). 
 
Meer informatie 
Wijkprogramma 2016-2019 
Stadsdeel Loosduinen/Houtwijk zie: 
www.wijkberaadhoutwijk.nl.
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Toekomstvisie voor Loosduinen/Houtwijk 

Ons Houtwijk in het jaar 2040… 
 
Het jaar 2040 lijkt nog ver weg, 
maar toch worden er nu al allerlei 
stappen gezet om ons een beeld 
te vormen van een mogelijke toe-
komst voor Loosduinen/Hout-
wijk. Zoals in de Agenda ‘Ruimte 
voor de Stad’, waarin ook ons 
stadsdeel aan de orde komt. 
Alles bevindt zich daarin nog in 
een verkennende en experimen-
tele fase, maar toch is het uiter-
mate boeiende materie!  
 
Elk jaar komen er in de gemeente 
Den Haag 5000 bewoners bij. Die 
moeten een plek hebben om te wo-
nen en te leven nu en in de toe-
komst. In dit verband nam de 
gemeente het initiatief om samen 
met de bewoners aan de Agenda 
‘Ruimte voor de Stad’ te gaan wer-
ken om antwoorden te vinden voor 
ruimtelijke vraagstukken (zie site: 
www.ruimtevoordestad.nl). Structu-
rele veranderingen op het gebied 

van economie, demografie, techno-
logie en duurzaamheid vragen 
immers om een nieuwe manier van 
werken. Speciale ontwerpteams zijn 
dit jaar met de inwoners van ver-
schillende stadsdelen om de tafel 
gaan zitten om te kijken wat de 
kansen, mogelijkheden en struikel-
blokken binnen hun buurt zijn.  
 

Toekomst 
 
Verkenningstraject 
In elk stadsdeel, dus ook in Loos-
duinen/Houtwijk, werd een verken-
ningstraject uitgevoerd. Het ont-
werpteam Buro Plint en de lokale 
gebiedscoalitie, bestaande uit een 
groep actieve bewoners, werkten 
samen om de ruimte van Loos-
duinen/Houtwijk te verkennen en  
om op basis van hun inbreng hun 
wijk leefbaarder en duurzamer te 

maken. Het resultaat daarvan is 
te vinden op onze homepage: zie 
www.wijkberaadhoutwijk.nl in het 
document ‘De Ruimte van Loos-
duinen/De longen van Den Haag’. 
“In het eerste deel van dit document 
delen wij onze visie met u, waarna 
wij in deel twee ook aandacht 
schenken aan een reflectie op het 
proces en suggesties voor vrucht-
bare samenwerkingen in de toe-
komst”, meldt Buro Plint daarin. 
“Samen hebben wij stappen gezet 
naar het Loosduinen van 2040 en 
beelden gevormd over een moge-
lijke toekomst. Deze zien wij vol 
vertrouwen tegemoet en we gaan  
de handen uit de mouwen steken 
om de volle potentie uit dit mooie 
groene stadsdeel aan de zuidgrens 
van Den Haag te benutten!” 

 
Ook Houtwijkers kunnen hun stem laten 
horen bij de Agenda ‘Ruimte voor de 
stad’ om daardoor een bijdrage te 
leveren aan te toekomst van onze wijk.  
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Mogelijke trends 
Tijdens de bijeenkomsten werd een 
aantal trends besproken en gebruikt 
als inspiratie voor een gezamenlijke 
visie. Een korte weergave: 
 
Zelfrijdende auto 
Volgens experts hebben we in 2040 
geen benzineauto meer in ons 
bezit. In plaats daarvan hebben we 
een abonnement op mobiliteit. Met 
een app op de smartphone roepen 
we een elektrische auto op. Deze 
auto staat op een externe parkeer-
plaats of rijdt rond op weg naar 
klanten. Een resultaat van deze 
ontwikkeling is een afname van  
het aantal parkeerplaatsen.  
 
Robotisering 
Door robots en zelfdenkende 
computersystemen zal volgens 
experts (Deloitte) een deel van de 
banen verdwijnen. Buschauffeurs, 
bankmedewerkers en productie-
medewerkers worden vervangen 
door geautomatiseerde productie-
systemen. Een grote groep mensen 
heeft dan minder geld, maar zal wel 
over veel meer vrije tijd kunnen 
gaan beschikken.  

Transitie naar duurzame energie 
In 2040 is Den Haag grotendeels 
overgestapt op duurzame energie. 
Zonnepanelen worden steeds meer 
grootschalig toegepast in de be-
bouwde omgeving.  
 
Aanpassing aan klimaat 
Om de hitte in de zomer en piek-
belasting door hevige regenbuien  
te absorberen wordt er op grote 
schaal groen op en rond gebouwen 
gebruikt. Dit vergroot de leefkwa- 

 

Structurele veranderingen:  
economie, demografie, 

technologie, duurzaamheid 
 

liteit en de biodiversiteit. Het zomer-
seizoen in Nederland wordt langer. 
 
Vergrijzing en zorg 
Om de stijgende kosten van de zorg 
in te perken zal een deel van de 
verzorging van ouderen door familie 
en mantelzorgers worden over 
genomen. De generatie ouderen 
van na 1945 zal er veel aan doen 
om zorg binnenshuis te organi-  

seren. Woonhotels en appartemen-
tencomplexen met geïntegreerd 
zorgaanbod zullen toenemen.  
 
Conclusie 
Het toekomstdocument voor Loos-
duinen/Houtwijk laat zien dat wijk- 
genoten graag in dit stadsdeel 
willen blijven wonen. Wel moet er 
dan voor worden gezorgd dat het 
aantrekkelijker wordt en blijft, ook 
voor jongeren. Om dit te realiseren 
werden er in de brainstormfase 
allerlei ideeën geuit. Zoals: ‘Pak het 
Loosduinse Hoofdplein krachtdadig 
aan’, ‘Zet het ZKD-bedrijventerrein 
op z’n kop’ en ‘Ondertunnel de 
Lozerlaan en doorbreek de 
scheiding tussen stad en groen’. 
Veel bewoners van Loosduinen/ 
Houtwijk realiseren zich niet dat  
ook zij in deze fase een rol van 
betekenis kunnen vervullen. Daar-
om is het van groot belang dat meer 
ouderen en jongeren zich aan-
sluiten bij Agenda ‘Ruimte voor  
de Stad’, zodat ook hun stem kan 
worden gehoord!  
 
Meer informatie 
www.wijkberaadhoutwijk.nl 
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Vijfendertig jaar Wijkberaad Houtwijk 

 Hun mening over... 
 
Samen met enkele wijkgenoten en andere direct-betrokkenen staan 
wij in dit artikel even stil bij het 35-jarig jubileum van ons Wijkberaad 
Houtwijk. Zij vertellen onder meer iets over hun eigen ervaringen en/of 
geven ook hun mening over het reilen en zeilen in de wijk.

 
Ingrid van Engelshoven 
Wethouder (verantwoordelijk voor stadsdeel Loosduinen/Houtwijk) 
Wijkberaad Houtwijk bestaat vijfendertig jaar. Daar mag ik u mee feliciteren. Voor 
mij is het wijkberaad een toetssteen voor ons beleid. Voelen we in het stadhuis de 
stemming in de wijk voldoende aan? Nemen we besluiten die voldoende draagvlak 
hebben? De naam Houtwijkberaad doet vermoeden dat inwoners vooral in overleg 
zijn. Maar gelukkig blijft het daar niet bij. U neemt allerlei initiatieven en stimuleert 
tal van activiteiten in de wijk. Als wijkberaad heeft u het hart op de juiste plaats.  
Blijf u sterk maken voor de eigen leefomgeving. Dan versterkt u de stad. 

 
Rabin Baldewsing 
Wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport  
Bewoners bewijzen mij steeds weer hoe veerkrachtig, betrokken en gepassioneerd 
zij zijn voor hun wijk. Dit zijn bewoners die samen hun wijk leefbaar, groen en veilig 
houden. Zoals de vrijwilligers van Wijkberaad Houtwijk, van BuurtBoerderij De Nij-
kamphoeve en de bewoners van Centraal Wonen Houtwijk met hun zonnepanelen. 
Ook vanuit onze ‘Wijkaanpak’ zie ik mooie initiatieven ontstaan, waarbij bewoners, 
maatschappelijke partners in de wijk, bedrijven en de gemeente samen optrekken 
om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Zulke initiatieven zijn goud waard!

 
Riet van der Laan  
Secretaris Wijktuin Houtwijk 
Wijktuin Houtwijk en de hobbytuintjes hiernaast zijn ontstaan ná de bouw van 
Houtwijk. In die beginjaren was er veel vraag naar hobbytuinen en dat is ook nu 
nog steeds het geval. Ook de wijktuin voorziet duidelijk in een behoefte, zoals 
regelmatig te lezen is in het Houtwijkblad. Zo komen hier wekelijks cliënten van 
Nieuw Berkendael en andere vrijwilligers om te helpen. Extra handen blijven echter 
van harte welkom. Een goed beleid vinden wij dat de gemeente er alles aan doet 
om veel ‘groen’ in Houtwijk te laten staan en te onderhouden.  

 
Martin Taal/Ruben v.d.Driest 
Wijkagenten/Politie Loosduinen 
Als wijkagenten zijn wij natuurlijk onlosmakelijk verbonden met Wijkberaad Hout-
wijk en zijn wij erg verheugd met de uitstekende samenwerking. De komende jaren 
zal burgerparticipatie een steeds grotere rol gaan spelen om de leefbaarheid en de 
veiligheid op een nog hoger plan te brengen. Denk hierbij, bijvoorbeeld, aan het al 
geruime tijd uitstekend functionerende Buurtpreventieteam en de recentelijk opge-
richte BuurtWhatsApps-groepen. Hiermee krijgen wij steeds meer ogen en oren in 
de wijk en wordt het voor criminelen lastiger hun snode plannen te verwezenlijken. 

 
Bestuur Bewonersvereniging ’t Kleine Hout 
Ron de Bock, Joke Bianchi, Paul Buijtelaar, Bert Trumpie, Frances v.d. Water (vlnr) 
Onze bewonersvereniging ’t Kleine Hout bestaat al meer dan dertig jaar. We 
richten ons uiteraard op de belangen van onze eigen buurt, maar daarnaast kijken 
wij ook - samen met Wijkberaad Houtwijk - naar de oplossing van wijkgerelateerde 
problemen. Zoals het betaald parkeren, de komst van ORACs, de slechte staat 
van wegen en trottoirs, de achterstand in het groen onderhoud en woning- en 
auto-inbraken. Maar ondanks alles is het nog steeds prima wonen in Houtwijk. 
Hulde aan het wijkberaad dat zich daar altijd sterk voor inzet! 
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Wil en Joke Bianchi 
Wijkgenoten 
Wij hebben het hier naar ons zin en voelen ons nauw betrokken bij de wijk. Ikzelf 
ben, vanuit mijn politieke achtergrond en namens de Haagse Fietsersbond, actief 
voor het Loosduins Museum, de Commissie Loosduinen en het wijkberaad. Mijn 
vrouw is één van de kunstenaars die onze wijk rijk is. Zij begon in 2007 te beeld- 
houwen en maakt stenen sculpturen, waarvan er een bij verpleeghuis Houtwijk 
(foto) staat. De laatste jaren heeft zij meegedaan aan de Loosduinse Kunstroute. 
Ook is zij is leidster van de Jeu de Boulesclub van Zorgcentrum Houthaghe.  

 
Rini van Rooij  
Wijkgenote/oud-bestuurslid Wijkberaad Houtwijk 
In 1982 betrokken wij een nieuwe eengezinswoning in Houtwijk. In vierendertig 
jaar is er veel veranderd, in de wereld en in Houtwijk. Destijds waren de tuintjes 
opener en groener, minder bestrating en minder schuttingen. Er was, denk ik, ook 
tussen de mensen meer openheid en saamhorigheid. Oud en nieuw kon hier 
zonder problemen worden gevierd en burenhulp was er als vanzelf. Er moeten nu 
meer zaken worden georganiseerd, maar gelukkig zijn er nog steeds mensen die 
zich voor de samenleving willen inzetten. Ik hoop nog lang in Houtwijk te wonen! 

 
Bestuur Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve 
Joop van der Waart, Ed Vols, Jan Korving, Joost Treebusch (vlnr) 
Het wijkberaad van Houtwijk is voor ons als stichting Vrienden van De Nijkamp-
hoeve een hele goede buur. Bij onze oprichting in 2011 en bij de pogingen om de 
stadsboerderij te behouden heeft het wijkberaad ons altijd van harte terzijde ge-
staan. We hebben dit gevoeld als een sterke steun in de rug. Ook in de jaren 
nadat we de boerderij hadden overgenomen heeft het wijkberaad ons met raad en 
daad bijgestaan. Dit heeft er mede toe geleid dat onze BuurtBoerderij nu floreert 
en een niet meer weg te denken goede buurtvoorziening is.

 
Pjer Wijsman 
Voorzitter Commissie Loosduinen/ex-voorzitter Wijkberaad Houtwijk 
Houtwijk is een fijne wijk om in te wonen met veel groen, waarvoor echter veel 
inzet nodig is om dat te behouden. Daarnaast zijn er allerlei voorzieningen voor de 
bewoners en is de bereikbaarheid naar de wijk toe, maar ook naar andere stads-
delen, goed geregeld. Als oud-voorzitter heb ik samen met het bestuur altijd geij-
verd voor ‘Je moet je thuis voelen in je straat, je buurtje, je wijk, een wijk voor 
iedereen’ en deze lijn is goed doorgezet! Parkeren blijft nog wel een probleem, 
maar samen met het wijkberaad moeten wij dat kunnen oplossen.  

 
Harm Benthem 
Stadsdeeldirecteur Loosduinen 
Loosduinen is een verzilverd stadsdeel van Den Haag. Eenzaamheid onder oude-
ren is een aandachtspunt. Ook Wijkberaad Houtwijk roept vrijwilligers op om die 
ouderen thuis te bezoeken. Voor een praatje of om samen aan beweging te doen. 
Bijvoorbeeld, wandelen door de buurt, naar het park, een bezoek aan de biblio-
theek of samen boodschappen doen op de Hildo Kroplaan. Dat behoort tot de 
beste winkelgebieden van Den Haag. Waar het om gaat is dat we mensen uit hun 
isolement halen. Dat we blijven deelnemen aan de maatschappij. Jong en oud. 

 
Mounir El Omari 
Jeugdwerker Loosduinen/Houtwijk 
Toen het negen jaar terug in Houtwijk over jongeren ging, spraken we over: over-
last, criminaliteit, spanningen met politie en geen verantwoordelijkheidsgevoel voor 
hun leefomgeving. Vandaag de dag zien we jongeren met succes hun opleiding 
afronden met daardoor een beter toekomstperspectief, jongeren hebben bijbaan-
tjes, communiceren met politie en hebben verantwoordelijkheidsgevoel. Ik ben van 
mening dat oud-jongeren uit de eigen wijk erg waardevol zijn bij de aanpak van de 
risicojeugd. Zij zijn verder in hun ontwikkeling en zijn rolmodellen voor anderen. 
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Speciaal voor Houtwijk-jongeren                                                                                Femke Beeloo-Planken

De jeugd van Houtwijk denkt mee! 
Een paar maanden geleden is er een 
Jeugdraad gevormd door Shailesh 
(VÓÓR Welzijn) en Stephan (Wijkbe-
raad Houtwijk). De wijkagenten Mar-
tin en Ruben sluiten ook af en toe 
aan. Samen bespreken ze onder-
werpen in de wijk. Onderwerpen die 
de kinderen belangrijk vinden!  

Ontzettend leuk om te zien hoe deze 
kinderen, die op de basisscholen 
Houtwijk en de Eshof zitten, hun best 
willen doen om hun wijk in de toekomst 
mooier, leuker en beter te maken! 
Onderwerpen die ze bespreken zijn, 
bijvoorbeeld, veiligheid in de wijk. Ze 

maken zich zorgen dat er soms 
dronken mensen rondlopen. Een 
aantal maanden geleden liep er, 
bijvoorbeeld, een man rond school 
die iedereen om geld vroeg. De 
wijkagenten ondernamen direct 
actie en toen was de overlast snel 
verdwenen.  

Tal van onderwerpen 
Daarnaast delen de kinderen de zorg 
om vervuiling in het park, met name 
hondenpoep en zwerfafval, maar er 
komen uiteraard meer onderwerpen aan 
bod. Natuurlijk hebben ze zich ook actief 
ingezet voor het 35-jarig jubileumfeest 

van Wijkberaad Houtwijk. Ze hebben 
spelletjes geregeld, hapjes gemaakt en 
supergoed geholpen! “Ik zal jullie op de 
hoogte blijven houden van deze Jeugd-
raad! In ieder geval mogen we blij zijn 
met zo’n groep toppers in onze wijk!”, 
aldus Femke. 

Houtwijk Puber-panel 
Naast de Kinderraad, hebben we 
tegenwoordig ook een Houtwijk 
Puber-panel. Heel modern, voor-
namelijk via de WhatsApp, maar af  
en toe zie ik de meiden en jongens 
ook bij mij thuis.  
 
Het Puber-panel is opgericht omdat we 
wilden weten waar onze oudere kinde-
ren (van de middelbare school), nu be-
hoefte aan hadden met, bijvoorbeeld, 
het jubileum van Wijkberaad Houtwijk. 
Femke: “Er kwamen hele grappige din-
gen voorbij, zoals een BBQ, we spra-

ken elkaar namelijk op een warme dag. 
Maar het feest was natuurlijk in novem-
ber! Ook leek een echt voedselgevecht 
erg leuk, maar daarvan begrepen ze dat 
zoiets in deze tijd, met veel honger, ar-
moede en voedselbanken, geen goed 
idee zou zijn.  
 
Allerlei ideeën 
Andere ideeën die we wel hebben kun-
nen uitvoeren: een beauty-uurtje met 
een echte visagiste, laser-gamen en nog 
meer spelletjes en… gratis hapjes en 
drankjes! Verder hebben deze leuke 

jongens en meiden de playlist samen-
gesteld voor de muziek die buiten bij  
het lasergamen werd gedraaid. Daarna 
moesten we samen pannenkoeken eten, 
oh wat erg...!        
 
Speciale dank 
Ik wil één naam even in het bijzonder 
noemen: Koen. Deze jongen heeft zich 
namelijk zo ontzettend ingezet voor het 
jubileumfeest en dat terwijl hij er die dag 
niet eens bij kon zijn! Hart voor zijn wijk! 
Bedankt lieve pubers, heel fijn dat ik op 
jullie kan rekenen!”

 

         Kaj zat bovenin de grote glijbaan. “Verstoppertje spelen met 
Yuna is geen bal aan!”, zuchtte hij. Ando lachte: “Ja helemaal eer-
lijk is het niet!” Kaj tuurde rondom de glijbaan. Zag hij blaadjes be-
wegen? Ja! “Yuna gezien! In de bosjes bij het basketbalveldje!” 
Yuna maakte zichzelf lachend weer zichtbaar. Na hun avontuur 
met Mordival was dit toch wel het leukste wat er was overgeble-
ven. Onzichtbaar kunnen worden was toch wel het gaafste wat er 
was gebeurd. Nu Jaiden nog vinden… 
          Bij het doeltje van het voetbalveldje zaten wel heel erg veel 
vogels op elkaar. “Ja, Jaiden ook gezien, onder die vogels!” 
Jaiden kwam overeind en vroeg de vogels van hem af te gaan. 
Kwetterend vlogen ze de bomen in. Plotseling werd het stil. De 
vogeltjes vlogen op. De lucht werd langzaam donkerder. In de 
verte zagen ze Kaylee. Binnen twee tellen stond ze beneden aan 
de glijbaan: ”VLUG! ERUIT!” Maar het was al te laat. De wind 
rondom de glijbaan begon steeds harder te waaien. Er ontstond 
een windhoos om de glijbaan heen. De grote houten palen 
kraakten. Ando pakte zijn grote broer beet en keek hem vragend 
aan: “Mordival?! Hier?!” Kaylee pakte Yuna bij de hand en trok 
haar weg van de glijbaan. Jaiden rende achteruit. De glijbaan ging 
enorm heen en weer. “Kaj! Hij breekt! Maak je krachtveld!” 
          Kaj stak zijn hand omhoog en al snel verscheen er een 
ronde bol om hem en Ando heen. Met een luid gekraak stortte de 
glijbaan in elkaar. Kaj en Ando zaten veilig in het krachtveld. De 

grote palen en de ijzeren staven leunden erop, nu zaten ze nog veilig in het krachtveld, maar Kaj begon al last te krijgen van zijn 
arm. Hij kon dit niet heel lang volhouden, en als het krachtveld zou verdwijnen, zouden de palen van de glijbaan op hem en 
Ando terecht komen. De wind was verdwenen en Kaj hoorde Kaylee praten: “Floortje, je moet nu naar het Bokkefortpark 
komen. NU!”  

Volgende editie gaat dit spannende verhaal verder! Weten hoe het begon? Lees dat in ‘De zeven en de verrijzenis van Mordival...’ (zie ook onze website)		
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Vijfendertig jaar Wijkberaad Houtwijk 
 

Feestelijke afsluiting historisch jubileumjaar 
 
Op zaterdag 26 november 2016 
werd ons 35-jarig jubileum fees-
telijk afgesloten. De opkomst in 
het clubgebouw van sv Houtwijk 
was hoog te noemen, ruim twee-
honderd wijkgenoten gaven daar 
acte de présence.  
 
Mede dankzij de inzet van vrijwil-
ligers van Wijkberaad Houtwijk en 
sv Houtwijk (Buurthuis van de Toe-
komst) kan worden teruggezien op 
een zeer geslaagde bijeenkomst. 
 
Voor elk wat wils 
Er waren volop lekkere hapjes en  
drankjes, er was veel muziek (Rap-
groep Houtwijk en Autoreverse Jazz 
Orchestra), oud-wijkgenoot schrijver 
Koos Meinderts blikte op humoris-
tische wijze terug op het ‘oude’ 
Houtwijk en ook de Jeugdraad OBS 
Eshof liet van zich horen. Het Loos-
duins Museum verzorgde een inte-
ressante, doorlopende film over de 
historie van Loosduinen/Houtwijk. 
Tussen de bedrijven door kwamen 
jongeren, onder begeleiding van 

Femke Beeloo-Planken (Wijkberaad 
Houtwijk) en Shailesh Ramnath 
(VÓÓR Welzijn), in het buitenge-
beuren aan hun trekken met laser-
gamen, beauty-uurtje en nog veel 
meer leuke dingen.  
 
Zilveren Wichelroedes 
Een hoogtepunt was natuurlijk de 
uitreiking van de Houtwijkse Zilve-
ren Wichelroede aan de vrijwilli- 
gers Paul Buijtelaar en Aad Allaart. 
Zij kregen deze opgespeld door 
wethouder Boudewijn Revis (Bin-
nenstad, Stadsontwikkeling en 
Buitenruimte). Zie ook pagina 3.  
 
Terugblikken 
Ed Jacobs blikt namens sv Houtwijk 
met plezier terug op dit stukje puike 
samenwerking met Wijkberaad 
Houtwijk: “Een goede voorberei-
ding en een gedetailleerd draaiboek 
zorgden voor een probleemloos 
verlopen feest. Het was erg leuk  
om dit als Buurthuis van de Toe-
komst mede te mogen organiseren. 
Ik denk dat het een goede basis 

vormt om in de 
toekomst meer 
samen met het 
Wijkberaad en de Houtwijkers te 
organiseren.” Ook het wijkberaad-
bestuur is dik tevreden met het 
bereikte resultaat getuige de 
conclusie van voorzitter Ramon 
Meesters: “Voor het eerst werd 
‘verleden, heden en toekomst’ niet 
alleen verbeeld met foto- en video-
presentaties, maar ook door het 
samenbrengen van jeugd met 
ouderen. Symbolisch was ook de 
presentatie van de Houtwijkse 
Jeugdraad die meedenkt en -praat 
over de toekomst van Houtwijk.” 
Het spelprogramma speciaal voor 
jongeren bleek ook een schot in de 
roos. “Ondanks de kou kwamen 
zeker honderd kinderen op de 
spelletjes en het lasergamen af! 
Vooral in het donker en met de 
rookmachine een geweldig succes! 
Dat er iets mis was gegaan met de 
geplande stormbaan waren velen 
zo vergeten!", aldus Femke. 
 



	



	

	 19	

Korte berichten 
 
Goed voornemen: hondenpoep opruimen 

Zowel hondenbezitters als men-
sen zonder hond moeten op een 
prettige manier gebruik kunnen 
maken van de beperkte openbare 
ruimte in onze stad. Daarom zijn 
er regels opgesteld en speciale 
losloopgebieden aangewezen.  
In bijna de gehele stad mag u 
met uw hond aangelijnd komen. 
Er zijn enkele gebieden waar 
honden niet zijn toegestaan. 
Honden mogen, bijvoorbeeld, niet 
op kinderspeelplaatsen en speel- 
en ligweiden komen. Wellicht een 
goed voornemen voor de vele 

honden‘liefhebbers’ om in 2017 deze regels niet meer aan hun laars te 
lappen...? Zie voor meer informatie ook: www.denhaag.nl. 

 

Vrijwilligers gezocht voor Huisbezoekdienst  
VÓÓR Welzijn, Ouderenwerk Loos-
duinen is op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers om aan de toenemende vraag 
naar de Huisbezoekdienst te voldoen.  
Als vrijwilliger bezoekt u wekelijks een 
oudere die behoefte heeft aan gezel-
schap. Dit kan gaan om ouderen die, 
bijvoorbeeld, niet meer zelfstandig de 
deur uit kunnen. Het ouderenwerk is 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers die samen met de oudere een krantje 
lezen, een spelletje doen of een wandeling maken. In overleg met de 
cliënt bepaalt de vrijwilliger welke middag of ochtend het beste uitkomt 
voor een bezoek. Voor meer informatie: Judith Hoogeveen, telefoon: 070-
2052590 / e-mail: j.hoogeveen@voorwelzijn.nl 

 

Vrijwilligers gezocht voor Mantelzorgbrigade 
Mantelzorgers zijn soms dag en 
nacht bezig met de zorg voor een 
echtgenoot, kind of ouder. Vrijwil-
ligers bieden met hun onder-
steuning uitkomst. Zij komen een 
paar uur per week op bezoek om 
de mantelzorger te ontlasten en 
houden de cliënt gezelschap. 
VÓÓR Welzijn, Ouderenwerk 
Loosduinen zoekt gemotiveerde 
mensen die ouderen willen be-

zoeken die niet alleen kunnen zijn, affiniteit hebben met de doelgroep, 
inlevingsvermogen hebben en betrouwbaar zijn. Voor meer informatie: 
ouderenconsulent Linda Edelenbos, Wijkcentrum de Henneberg, telefoon: 
070-2052590 /  e-mail: l.edelenbos@voorwelzijn.nl 

 

Colofon 
 
Wijkberaad Houtwijk 
Postbus 52009 
2505 CA Den Haag  

 
Bezoekadres:  
Wijkzorgcentrum Houthaghe  
Toon Dupuissstraat 10, BG  
Openingstijden kantoor:  
Bezoek op afspraak  
Telefoon: 070-4400913 
                06-14953864 

 
E-mailadres:  
info@wijkberaadhoutwijk.nl  
Website:  
www.wijkberaadhoutwijk.nl 
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redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 

 
Advertenties: 
Informatie over adverteren:  
Corry du Burck (06-22926438) 
Cees Willemse (06-33808056) 
e-mail: adverteren@wijkberaad-
houtwijk.nl 

 
Druk 
Oranje van Loon Drukkers b.v.  
Chroomstraat 33,  
2544 EX Den Haag 

 
Belangrijke telefoonnummers 
Medische hulp, Ouderenzorg en 
steunpunt Mantelzorg zie onze 
website > Contact		

	

	
	



	


