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Van de voorzitter 
 

Beste Houtwijkbewoner,  
 
     De Haagse gemeenteraad hield op donderdag 9 juni 2016 
algemene beschouwingen op de Voorjaarsnota. Deze nota 
schetst het budgettaire kader voor 2016 en de komende 
jaren. Wijkberaad Houtwijk werd getipt, dat de mogelijkheid 
om in te spreken tijdens deze beschouwingen, een unieke 
kans bood om structureel meer aandacht (én nog meer geld) 
te vragen voor het groenonderhoud in onze wijk. Dat extra 
geld is écht nodig. Het is algemeen bekend en erkend, dat 

het groen in Loosduinen door gebrek aan financiële middelen onvoldoende 
goed kan worden onderhouden. Juist, omdat Loosduinen zo'n groen stadsdeel 
is, leidt een niet optimaal groenonderhoud van de buitenruimte tot verpaupe-
ring van een heel stadsdeel.  
 
     Daarom sprak ik als voorzitter van Wijkberaad Houtwijk de raadsleden toe 
op het eerste en juiste moment in het proces van de verdeling van de centjes. 
Ook de voorzitters van Wijkberaad Nieuw Waldeck en Commissie Loosduinen 
deden een vergelijkbare oproep voor meer geld voor structureel groenonder-
houd. Het resultaat mocht er zijn. Onder leiding van eenmansfractie ‘Groep 
Van der Helm’ werd er door middel van een motie een meerderheid gezocht 
met andere partijen, die het voor ons stadsdeel willen opnemen. En met suc-
ces! CDA, VVD, PvdA, Christenunie/SGP, D66, Haagse Stadspartij en Groep 
Okcuoglu ondertekenden de motie en toonden tegelijkertijd aan, dat samen-
werking tussen politieke partijen van cruciaal belang is om een belangrijk 
onderwerp hoog op de agenda te krijgen. Wie ‘A’ zegt, moet ook ‘B’ zeggen. 
Wij rekenen daarom op een trendbreuk met het verleden en ook op meer 
financiële steun voor het onderhoud van de openbare ruimte in Loosduinen. 
Wordt vervolgd. 
 
     Binnenkort wordt er een parkeerregeling ingevoerd in de Mensenrechten-
buurt. We hopen dat er hierdoor voldoende parkeerplaatsen beschikbaar 
komen voor onze eigen wijkbewoners, dat er minder overlast is van rondrijden-
de auto's, die een plekje zoeken en dat het straatbeeld rustiger wordt. Ook 
worden er ORACs (ondergrondse restafvalcontainers) geplaatst in heel Hout-
wijk. Uiteraard zijn wij als wijkberaad ook benieuwd naar uw ervaringen.  
 
     Op woensdag 12 oktober 2016 organiseert Wijkberaad Houtwijk de 
najaarsvergadering voor alle Houtwijkbewoners. Het belooft weer een infor-
matieve avond te worden met tal van actuele Houtwijkzaken waarmee alle 
wijkgenoten direct of indirect te maken kunnen krijgen. Ook zullen onze wijk-
agenten weer een ‘Houtwijk Veilig’-update geven. Daarnaast wordt het ook 
een interactieve avond, waarbij u in kleine groepjes plaats kunt nemen om 
mee te denken en mee te praten over tal van onderwerpen om Houtwijk nog 
mooier en leuker te maken, dan het al is. Zie voor meer informatie de kolom 
hiernaast. U bent van harte uitgenodigd.  
 

     Op zaterdag 26 november 2016 vieren we 
het 35-jarig bestaan van onze vereniging. Ons 
team is nu al druk bezig met de voorberei-
dingen om er een geslaagd evenement van  
te maken. Er zal worden teruggeblikt op het 
verleden, het heden zal worden gevierd en we 
kijken vooruit naar de toekomst. De grote vraag 
is natuurlijk of dit jaar de ‘Houtwijkse Zilveren 

Wichelroede’ weer zal worden uitgereikt. Dé erepenning voor Houtwijkers die 
hebben aangetoond voorop te lopen in het verbeteren van het leefklimaat in 
onze wijk. Wie gaan hem ontvangen? De ontvangers scharen zich in een 
select gezelschap, want de wichelroede werd slechts drie keer eerder uitge-
reikt. Meer informatie over deze jubileumviering is te vinden op pagina 7. 
 
     Deze column is te kort voor het benoemen van alle belangrijke onderwer-
pen die onze wijk aangaan. Lees daarom de andere pagina's in dit Houtwijk-
blad en blijf zo op de hoogte van het wel en wee in onze wijk en in uw buurt.  
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Met vriendelijke groet,  
Ramon Meesters (voorzitter) 

 
Bestuursnieuws  
 
Uitnodiging 
Op woensdag 12 oktober 2016 
zijn alle bewoners van Houtwijk 
en andere belangstellenden van 
harte welkom op de Algemene 
Najaarsledenvergadering van 
Vereniging Wijkberaad Houtwijk. 
Deze bijeenkomst wordt gehou-
den in Zorgcentrum Houthaghe, 
Toon Dupuisstraat 10 in Den 
Haag. Aanvang 20:00 uur (zaal 
open: 19:30 uur). 
 
Belangrijke agendapunten 
• Opening/mededelingen 
• Vaststellen verslag maart 2016 
• Allerlei wijkgebonden thema’s 
  zullen aan de orde komen. Zie 
  ook het hoofdartikel Actuele 
  Houtwijkzaken op de pagina’s 
  4 en 5 van dit blad.  
• Rondvraag/sluiting. 
 
De vergadering wordt afgesloten 
met een drankje. De vergader-
stukken zijn een uur voor de 
vergadering verkrijgbaar in de 
vergaderzaal of op aanvraag bij 
het secretariaat (zie pagina 19). 
 
Documentatie 
De volledige uitnodigingsbrief, 
plus agenda, overzicht bestuurs-
leden en andere relevante docu- 
mentatie zijn terug te vinden op: 
www.wijkberaadhoutwijk.nl. Via 
Wijkberaad Houtwijk > Verslag-
geving. Daar zijn ook de jaarver-
slagen vanaf 2008 en de notulen 
van alle ledenvergaderingen 
vanaf 2007 digitaal opgeslagen. 
www.wijkberaadhoutwijk.nl 

 
Laatste nieuws 
Raadpleeg onze website ook 
voor het laatste nieuws over 
Wijkberaad Houtwijk. 
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Wijkberaad Houtwijk 

Actuele Houtwijkzaken… 
 
Wijkprogramma 2016-2019 
Dit jaar werken de Haagse stads-
delen voor het eerst met wijkpro-
gramma’s. De gemeente wil de 
bewoners en ondernemers meer  
op maat bedienen door de wijken 
centraal te stellen. Elke wijk heeft 
zijn eigen karakter en krijgt zijn 
eigen programma. Dat geldt dus 
ook voor ons eigen Houtwijk. 
In het Houtwijkprogramma wordt 
een aantal prioriteiten genoemd 
waaraan komende vier jaar extra 
aandacht wordt besteed. Aanpak 
Veiligheid en Buitenruimte zijn 
daarvan twee voorbeelden. Zie: 
www.wijkberaadhoutwijk.nl (homepage).                    
 
Ruimte van Loosduinen 2040 
Hoe ziet Loosduinen/Houtwijk er in 
2040 uit? In het kader van het 
project ‘Ruimte voor de stad’, een 
initiatief van de gemeente Den 
Haag, kunnen bewoners, wijkorga-
nisaties en ondernemers met hun 
eigen plannen voor de wijk hierop 
inhaken. Ter versterking van de 
samenhang in de ontwikkelingen 
van het stadsdeel en hun eigen 
positie in de uitvoering van deze 
plannen. Meer informatie over de 
toekomstvisie op onze wijk is onder 
meer te vinden op de website:   

www.ruimtevoordestad.nl/stadsde- 
len/loosduinen. De Commissie 
Loosduinen en Wijkberaad Houtwijk 
zijn hierbij nauw betrokken.  
 
Groenbeheer Loosduinen   
Moeizaam groenbeheer. De aanpak 
van het groen van Loosduinen, dus 
ook van Houtwijk, blijft een actueel 
thema, omdat heel veel bewoners 
nog steeds met allerlei vragen zit-
ten. Ook de groenvisie voor Hout-
wijk is nog steeds niet goed ge-
keurd. Het plan is weliswaar klaar, 
maar het wachten is op de gemeen-
teraad. De groenvoorziening in 
onze wijk blijft ook voor Wijkberaad 
Houtwijk een ‘hot item’. Zie ook de 
bestuurscolumn op pagina 3 voor 
de laatste stand van zaken. 
 
Straatverenigingen Houtwijk 
Dit jaar heeft Wijkberaad Houtwijk 
ter viering van het 35-jarig bestaan 
een aantal overkoepelende activi-
teiten georganiseerd, zoals speciale 
schoonmaakacties en het Cultureel 
Midsummer Festival. De hierbij 
opgedane ervaringen hebben ons 
geleerd dat het zinvol is om hier-
voor voortaan eerst een breder 
draagvlak te vinden binnen de wijk. 
Dus het moet niet alleen een actie 

van het wijkberaadbestuur zijn, 
maar ook een actie in samenwer-
king met onze straatverenigingen, 
sportverenigingen, winkels, medi-
sche centra en scholen. Wijkberaad 
Houtwijk wil nauwgezet contact 
gaan onderhouden met alle betrok-
ken partijen om een breder draag-
vlak te vinden voor tal van wijkover-
schrijdende activiteiten.  
 
Wijziging Parkeerbeleid  
De gemeente Den Haag schakelt 
Buitengewone Opsporingsambte-
naren (BOA’s) in, onder meer voor 
het handhaving van (correct) par-
keren. De verwachting is dat de 
gemeente strikter zal optreden en 
dat het aantal bekeuringen voor 
verkeerd parkeren zal toenemen. 
Wijkberaad Houtwijk staat achter 
handhaving van verkeersregels, 
omdat het positief bijdraagt aan 
verbetering van de verkeers-
veiligheid en aan een overzichte-
lijker en rustiger straatbeeld.  
 
Echter, Wijkberaad Houtwijk heeft 
in de richting van de gemeente wel 
de volgende twee bezwaren geuit:  
 
1. Onredelijkheid 
In de ‘Mensenrechtenbuurt’ wordt 
betaald parkeren ingevoerd, omdat 
dit gedeelte wordt overspoeld door 
parkeerders van buiten. Het is onre-
delijk, dat er in deze periode al wél 
streng bekeurd gaat worden, terwijl 
de gemeentelijke oplossing nog niet 
is geïmplementeerd. Ons verzoek is 
om dit bekeuren daarom uit te stel-
len tot na de invoering van het 
betaald parkeren. 
 
2.Onvoldoende parkeerplaatsen  
In diverse delen van Houtwijk geven 
bewoners aan dat er onvoldoende 
parkeerplaatsen zijn om ‘juist’ te 
parkeren. Men voelt zich daarom 
gedwongen om buiten de vakken te 
parkeren. In dit verband heeft Wijk-
beraad Houtwijk de gemeente ver-
zocht om de parkeerdruk te inventa-
riseren en om het verbaliseren te 
beperken tot uitsluitend die situa-
ties, die gevaar opleveren. Daarna 
willen wij met de gemeente in over-
leg over oplossingen-op-maat. 
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Noodzaak aanpak openbare ruimte 
’We zakken steeds verder weg…’ 
 
Op donderdag 9 juni 2016 kwa-
men in de gemeenteraad de alge-
mene beschouwingen op de 
voorjaarsnota aan de orde. De 
Loosduinse wijkraden, waar-
onder Wijkberaad Houtwijk, 
maakten gebruik van de moge-
lijkheid om in te spreken. Hier-
onder de tekstbijdrage van 
voorzitter Ramon Meesters.    
 
“De voorjaarsnota geeft richting aan 
het debat over waar geld geïnves-
teerd moet worden om Den Haag 
als stad in een juiste balans te laten 
functioneren. Keuzes voor een 
investering in het één kan er toe 
leiden dat er niet genoeg geld is 
voor het andere. Dat debat gaat u 
nog voeren. Hierbij wil ik u op het 
hart drukken om vooral ook de be-
langen van Houtwijk, de grootste 
wijk van stadsdeel Loosduinen en 
een van de grootste wijken in Den 
Haag, zwaar te laten meewegen en 
stevig geld te reserveren om de 
openbare ruimte in de wijk grondig 
op te knappen. Ik ben blij met de 
huidige inspanningen van de ge-
meente om de parkeerdruk op te 
lossen en om een schonere om-
geving voor ons te realiseren door 
het plaatsen van ORACs. Maar we 

zijn er nog lang niet... Wat is name-
lijk het geval: Houtwijk is een jaren 
'80-wijk waarin destijds snel- en 
hooggroeiende bomen werden 
geplaatst om de wijk in korte tijd 
een volwassen uitstraling te geven. 
De bomen zijn nu in veel gevallen 
te hoog geworden. Ze nemen het 
uitzicht weg van flatbewoners, die 
daardoor ook nog eens de hele dag 

in het donker zitten. De wortels 
zorgen voor opdruk van het weg-
dek. Waar het gevaarlijk wordt grijpt 
de gemeente gelukkig meteen in, 
maar Houtwijk oogt steeds sjofeler. 
Het welig en hoog tierende onkruid 
biedt inbrekers een ideale plek om 
zich schuil te houden en bewoners 
voelen zich door gebrek aan 
overzichtelijkheid steeds onveiliger. 
Buurtbewoners nemen initiatieven 

voor het adopteren van stukjes 
plantsoen, en worden hierin goed 
ondersteund door ons stads-
deelkantoor. Maar het is bij 
langelange na niet voldoende om 
een positieve draai te kunnen 
maken. We zakken namelijk steeds 
verder weg…Ik heb me laten 
vertellen, dat Houwijk niet aan het 
residentiële ambitieniveau van de 
gemeente voldoet. We zitten dus 
qua beleving van de wijk op één lijn. 
Daar waar armoede in andere 
stadsdelen zich vertaalt in geld voor 
integratie, scholing en investering in 
mensen, is Houtwijk een wijk waar 
armoede zich vertaalt in gebrekkig 
onder-houd van de openbare 
ruimte. Daarin moet veel meer geld 
worden geïnvesteerd. Het huidige 
beleid, waarmee alleen extreme 
situaties - die mogelijk zouden 
zorgen voor gevaar voor de mens - 
direct worden aangepakt, voldoet 
niet meer. Graag zou ik u willen 
vragen om er voor te zorgen dat er 
bij de verdeling van budgetten 
rekening wordt gehouden met onze 
achterstand ten opzichte van de 
rest van de stad en er voor te 
zorgen dat de buitenruimte van 
onze wijk binnen korte tijd weer op 
gemiddeld niveau wordt gebracht.” 

 
Bestuursmededeling 
 
Ons nieuwe redactielid Femke Beeloo-Planken 
 
Sinds kort is Femke Beeloo-
Planken als redactielid actief 
onder meer voor de Facebooksite 
van Wijkberaad Houtwijk. Een 
kleine kennismaking.  

     “Ik kwam in Houtwijk wonen toen 
ik drie jaar oud was. Ik ging hier 
naar school, leerde hier mijn man 
kennen (op het hondenveldje…) en 
liep hier samen met hem bij de wijk-
preventie.Tussendoor een paar jaar 
weggeweest, omdat ik ging samen-
wonen en een gezinnetje kreeg. 
     Maar toen we gingen trouwen, 
was dat uiteraard vanuit Houtwijk! Ik 
liet mijn bruidsfoto's in het Bokkefort 
maken en kwam hier regelmatig, 
aangezien mijn ouders en zus nog 
steeds in Houtwijk wonen. Ruim 

drie jaar geleden kregen wij de kans 
om terug te gaan naar Houtwijk. En 
inmiddels woon ik hier met mijn 
man en drie kinderen slechts vier 
huizen verwijderd van mijn ouderlijk 
huis. Hoe leuk is het om je kinderen 
op te kunnen voeden op de plek 
waar je zelf als kind hebt gespeeld. 

Mijn man (die ook uit Houtwijk 
komt) en ik kennen hier nagenoeg 
elk paadje, elk ‘geheim’ plekje en 
elke potentiële ‘hut’…  
     Ik heb bijna twintig jaar in de 
zorg gewerkt en ben momenteel 
bezig met het opstarten van een 
kinderopvang ‘Leuk!’ Kinderopvang 
vanuit mijn eigen huis. Spannend, 
maar ook ontzettend leuk, een lang 
gekoesterde wens. Daarnaast 
schrijf ik kinderboeken. Ik heb een 
kleine serie: ‘Lees je slim.’ AVI-
boekjes voor de beginnende lezer-
tjes. En ‘De zeven’, waarvan het 
eerste deel net uit is en deel twee 
wordt geschreven. Uiteraard hoop 
ik dat iedereen de facebooksite 
Houtwijkinfo leuk gaat vinden!”, 
aldus Femke. 
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Wijkberaad Houtwijk 35 jaar 

Jubileumactiviteiten in beeld 
 
In het afgelopen kwartaal hebben 
wij ons - met wisselend succes - 
bezig gehouden met allerlei 
feestelijke evenementen in het 
kader van ons vijfendertigjarig 
bestaan. In het hoofdartikel op 
pagina 4 is te lezen hoe wij dit 
soort festiviteiten in de toekomst 
willen gaan organiseren om 
wijkoverschrijdend meer draag-
vlak te vinden. Te beginnen met 
het afsluitende jubileumfeest in 
november 2016, waarvoor op de 
pagina hiernaast de vooraan-
kondiging is te vinden.  
 
Een korte terugblik. In juni werden 
er in nauwe samenwerking met de 
gemeente verschillende schoon-
maakacties voor jong en oud ge-
houden. De animo van de wijk-
genoten om mee te doen was he-
laas niet altijd even groot te noe-
men. Positief waren wel de reacties 
op de speciale opruimestafette voor 
Houtwijkse kinderen, die op een 

echte piratentrein door de wijk 
rondreden en al spelenderwijs 
schoonmakend een TrashUre Hunt-
avontuur meemaakten. Ook werd 
positief gereageerd op een inge-
laste schoonmaakactie in het 
Bokkefort in het kader van de 
Haagse opruimchallenge, samen 
met stadsdeeldirecteur Harm Bent-
hem. Zaterdag 18 juni 2016 organi-
seerde Wijkberaad Houtwijk zijn 
traditionele Midsummer party, 
samen met Zorgcentrum Hout-
haghe, Winkelcentrum Houtwijk en 

Vóór Welzijn. Het thema was de 
‘Vlaggetjesdag’, waaraan verschil-
lende creatieve activiteiten gekop-
peld waren. Ook was er een echte 
haringkar met de eerste ‘Hollandse 
Nieuwe’. In Houthaghe zong een 
vissermanskoor allerlei zeemans-
liederen. En fotograaf Nico Orie 
portretteerde weer tal van wijk-
genoten, nu in Scheveningse 
klederdracht met als achtergrond 
een ouderwetse haven. Het werd 
alles bij elkaar toch een leuke dag. 
Helaas was de opkomst erg laag, 
wat vooral te wijten was aan het bij- 
zonder slechte weer. De speciale 
volgeboekte rondvaart op woens-
dag 13 juli 2016 met bezoek aan de 
historische druivenkwekerij Sonne-
hoeck scoorde goed bij de deel-
nemers. 
 
Beelden 
Zie onze website voor fotorepor-
tages van deze evenementen. 

 

Foto-impressies van enkele feestelijke  
jubileumactiviteiten. Met dank onder meer  
aan onze fotografen Paul Buijtelaar,  
Tineke Arbacht en Cees Willemse. 
 

© ceeswillemse/wijkberaadhoutwijk 
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Jongeren Bokkefort 
 
Via Bokkefort op de rails 
 

Weet u wat een VSV-er* is? Hij of 
zij kan zomaar naast u wonen. Het 
zijn jongeren van 18 tot en met 23 
jaar die om welke reden dan ook de 
school zonder diploma hebben ver-
laten en nu niet aan de bak kunnen 
komen. Zij missen zoals het in het 
jargon heet een startkwalificatie. 
Zowel rijk als gemeente zien dit als 

een groot maatschappelijk pro-
bleem. Er zijn ideeën hoe deze 
jongeren aan een verdere opleiding 
kunnen worden geholpen, maar de 
overheid weet veel van hen niet te 
bereiken. Het jeugdwerk wordt als 
een goede ingangsroute gezien om 
de jongeren weer naar school en of 
aan het werk te krijgen.  
 
     Een paar maanden geleden 
heeft de gemeente een lijst met 
door haar niet bereikbare jongeren 
aan de jeugdwerkers van Bokkefort 
gegeven. Veel van deze jongeren 
bleken bij verschillende jeugd-
werkers wel bekend te zijn. Bijvoor-
beeld, omdat ze vroeger meededen 
aan jeugdactiviteiten. Met een groot 

aantal jongeren op deze lijst is 
inmiddels al één of meer keren 
gesproken. In kaart is gebracht 
waar ze mee bezig zijn, wat ze 
kunnen en wat ze willen en hoe  
hun toekomst vorm kan worden 
gegeven. Zo gaan sommigen terug 
naar de schoolbanken en anderen 
volgen een leerwerktraject. Enkelen 
worden al bij sollicitaties begeleid.  
 
     Het is geen eenmalige inzet van 
de jeugdwerkers. Gedurende het 
gehele traject worden deze VSV-ers 
gemonitord en zonodig gecoacht. 
Het is niet alleen een uitdaging voor 
de VSV-ers maar zeker ook voor de 
jeugdwerkers. (*VSV staat voor 
Voortijdig Schoolverlater). 

	
Buurthuizen van de toekomst 
 
Zorgcentrum Houthaghe 
Nu ook mantelzorgondersteuning 
 
Dit najaar bruist het weer van de 
activiteiten in woonzorgcentrum 
Houthaghe dat als buurthuis een 
grote rol vervult in Houtwijk. Veel 
bewoners weten de weg al te vin-
den naar dit wijkmiddelpunt.  
 
In september stonden er voor jong 
en oud weer tal van activiteiten op 
de agenda, zoals een optreden van 
de topband ‘Die Jongens Van 
Willems’, een bingo-avond, een 
middag creatie van mooie kaarten,  

 
de Burendag en - speciaal voor 
jongeren - potjes gezellig voetbal en 
huiswerkbegeleiding. Voor infor-
matie over nieuwe activiteiten kunt 
u altijd contact opnemen met 
Houthaghe (070-7545000). 
      
Mantelzorgondersteuning 
Naast de al bekende faciliteiten 
voor wijkbewoners heeft Houthaghe 
nu ook mantelzorgondersteuners 
beschikbaar. Zorgt u voor iemand in 
de thuissituatie, dan bent u waar- 

schijnlijk een mantelzorger. Onze 
ondersteuners nemen geen taken 
uit handen, maar zij staan u bij met 
raad en daad. Interesse? Bel dan 
070-7545000 Nancy Krul, of mail 
naar nancy.krul@florence.nl  

 
Sportvereniging Houtwijk 
Rijnveld Sportpark niet meer ‘op slot’ 
 
De gemeente Den Haag heeft een 
proef gestart waarbij sportcom-
plexen zoals het Rijnveld Sport-
park (voetbalvelden van sport-
vereniging Houtwijk) worden 
opengesteld voor wijkbewoners.   
 
Hierdoor wordt het voor wijkbewo-
ners (jeugd en ouderen) makkelijker 
om te sporten op de gemeentelijke 
sportvelden. Het zal ook de toegan-
kelijkheid van het Buurthuis van de 

Toekomst vergroten. Om het terrein 
open te stellen is er aan alle vier de  
zijden van het complex een deel 
van het hekwerk verwijderd en een 
entree gemaakt. Sv Houtwijk juicht 
deze proef van harte toe maar 
hoopt wel dat de wijkbewoners op 
een verantwoorde wijze van de 
faciliteiten gebruik gaan maken. Dit 
betekent geen vandalisme, geen 
honden uitlaatplaats maken van de 
velden en rommel netjes opruimen.  

Nieuwe start 
Sv Houtwijk hoopt ook dat dit de 
start zal zijn van nieuwe sportacti-
viteiten op het complex en staat 
open voor ideeën en initiatieven uit  
de buurt. Bel 06-22980973 of stuur 
mailtje naar ejacobs@kpnplanet.nl
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Gemeente Den Haag 

Namen voor Houtwijkse fietspaden  
Raadslid Michel Rogier (CDA-
fractie) kaartte begin 2014 bij de 
gemeente aan dat een groot 
aantal fietspaden in onze stad, 
ook in Loosduinen/Houtwijk, 
naamloos was.  
 
Hij verzocht de gemeente om deze 
alsnog van een naam te voorzien. 
Dit om de paden in geval van nood 
vindbaar te maken voor ambulance, 
brandweer en politie. Het College 
van Burgemeester en Wethouders 
liet toen een inventarisatie uitvoeren 
en presenteerde een lijst met 66 
naamloze fietspaden. In 2015 
zouden alle een naam krijgen. Eind 
juli 2016 heeft Rogier het college 
gevraagd of dit project inmiddels is 
gerealiseerd. Ook wil hij weten wat 
de namen van de paden zijn 
geworden en of bewoners, zoals 
beloofd, mochten meebeslissen 
over de naamgeving en of er bij het 
kiezen van een naam werd gekeken 
naar de historie van de wijk. 
Reactie volgt nog. 

Eerste fietspadnaam 
Inmiddels heeft een aantal fiets-
paden in Loosduinen/Houtwijk een 
naambordje gekregen. Het eerste 
fietspad is het Mien van Breepad in 
Madestein, vernoemd naar de  
 

wereldkampioene wielrennen van 
1938. Zij was geboren en getogen 
in Loosduinen en was pionier van 
het Nederlandse vrouwenwiel-
rennen. Een kleine greep uit de 
Houtwijkse fietspaden: het Rosa 
Parkspad (Amerikaanse burger-
rechtenactiviste), het Munirpad 
(Indonesische mensenrechten-
activist) en het Moeder Teresapad 
(kloosterzuster, Nobelprijs Vrede).  
 
Overzicht Houtwijk 
Wijkgenoot Wil Bianchi gaat alle 
fietspadnamen voor ons op een rij 
zetten. Publicatie daarvan zal 
plaatsvinden in het volgende 
Houtwijkblad en op onze website. 
Hij plaatste overigens al een 
kritische noot: “Het fietspad dat 
vroeger de Lange Houtweg was en 
na de annexatie van Loosduinen de 
Kapelaan Meereboerweg werd 
genoemd, heet nu het Tulapad. Ik 
vind het jammer dat zo’n historische 
weg een totaal andere naam heeft 
gekregen!”                   Wordt vervolgd. 
 

Markante wijkgenoten 

Haagse radiolegende ‘Bob de Rebel’  
 
In onze wijk woont een kleurrijke 
man: de Haagse radiolegende 
Bob van Huët, met zijn 86 jaar 
waarschijnlijk de oudste nog 
werkende radiopresentator die 
ons land nog kent.  

Bob begon als piraat bij Radio 
Centraal en stapte daarna over 
naar de ziekenomroep (Zorgradio 
Haaglanden) waar hij vijftien jaar 
actief was. Vervolgens maakte hij 
de overstap naar de lokale Haagse 
omroep Lokatel. De muziek die hij 
daar draaide was hoofdzakelijk 
lichte muziek (opera en operette). 
Op een bepaald moment wilde 
Lokatel gaan verjongen en was er 
voor hem geen plaats meer. Voka-
bel, een onderdeel van InfoThuis, 
wilde het wel met hem proberen en 
ook daar was hij vijftien jaar werk-
zaam. Tussendoor, in de periode 
1996-1998, heeft Bob ook achter de 
microfoon gezeten bij het toen 
nieuwe station Radio NRG 106.3 
(‘eNeRGy’) dat zich vanuit de 
studio's in Delft richtte op de hele 
regio Haaglanden. Hoewel dit 
station met veel dance- en pop-
muziek vooral mikte op een jong 
publiek, was Bob iedere zaterdag-

ochtend een gewaardeerd program-
mamaker voor de oudere doel-
groep. In 2003 veranderde het 
beleid van InfoThuis en moest Bob 
ook hier afscheid nemen. Echter,  
hij vond al weer snel een plek bij 
Omroep Rijswijk met zijn bekende 
programma’s Muziekboeket en 
Rijswijk Klassiek. Zorgradio Haag-
landen distribueert deze uitzen-
dingen, onder meer naar Australië, 
Canada en Indonesië waar Bob een 
grote luisterschare heeft. Sinds april 
is hij overgegaan naar Midvliet 
Radio FM (zie www.midvliet.nl). 
Informatie over zijn biografie ‘Bob 
de Rebel’ is te vinden op website: 
www.uitgeverijbetelgeuze.nl. 
 
 

Markante wijkgenoten gezocht 
Tips voor deze rubriek? Mail naar 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 

of bel 06-33808056 
 

 

Tulapad, vernoemd naar Tula, 
bijgenaamd Rigaud,voorvechter 
afschaffing slavernij Curaçao.  

Bob van Huët samen met 
Louise Koppijn, schrijfster van 
zijn biografie ‘Bob de Rebel’. 
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Koffiehuis Bram (24) 
 
Het humeur van Bram was sache-
rijniger dan het weer buiten. Al twee 
dagen dreinde de regen in rechte 
stralen omlaag en vormde een 
groeiende plas voor de deur zodat 
zijn klanten sprongetjes moesten 
maken om droog binnen te komen.  
 
     Hij had een ongezellige tijd achter de 
rug met klanten die zware discussies 
hadden over het EK-voetbal waaruit na 
weken de conclusie kwam dat ze die 
Portugese, aanstellerige Ronaldo de 
beker niet gunde. Nog erger was het 
drama van Youri van Gelder.  
     Herhaaldelijk had hij ze tot een 
beetje kalmte moeten manen. Het was 
eigenlijk een beetje getemperd toen 
Lange Jan aan een van de fanatiekste 
verdedigers van ‘The Lord of The Rings’ 
vroeg wat hij zou zeggen als diens zoon 
voor de deur stond, weggestuurd omdat 
hij de laatste en mooiste kans van zijn 
leven op een stompzinnige wijze had 
vergooid. Jan keek de man diep in de 
ogen: “Zou je niet zeggen dat-ie een 
enorme boerenlul was en dan samen 
gaan uithuilen?” De man knikte alleen 
en de zaak was stil. 
     Nu was het onvermijdelijk dat de 
gesprekken het weer als onderwerp 
hadden. De gebruikte terminologie was 
niet altijd even beschaafd, maar wel 
duidelijk als het een beeld moest geven 
van de invloed van het weer op de 

gemoederen. Bij Lange Jan die meestal 
het langst in de tent zat, riep dat zoveel 
irritatie op dat hij gromde dat ze als ze 
over de regen bleven zeiken, ze beter 
naar buiten konden gaan om daar een 
bijdrage te leveren aan het omringende 
vochtigheidsgehalte. 
     Plotseling klonk treiterig uit de hoek: 
“Jan, ben jij ook op jacht naar Poke-
monnetjes? Ik zag je vorige week met je 
kleinzoon op Kijkduin.” Jan reageerde 
opvallend rustig”: “Ja, ik was bij mijn 
dochter aan het eten en toen vroeg mijn 
kleinzoon aan zijn vader of-ie een keer 
op een avond naar Kijkduin mocht. Zijn 
moeder vond het maar niks en ook zijn 
vader was niet blij met dat verzoek. Ik 
zag hoe het jong hunkerde en bood aan 
om met hem mee te gaan en dat-ie 
daarna bij mij kon blijven slapen. Dat 
was goed en daarom kon je mij met 
hem op Kijkduin zien.” 
     “Heb je nog veel gevangen ?” “Nou, 
ik was gauw klaar. We zaten nog geen 
kwartier tussen die idioten en ik kon aan 
het jong al merken dat-ie het niet naar 
zijn zin had. Ik vroeg of-ie soms trek 
had in poffertjes en hij hapte gelijk toe. 
We hebben daarna thuis filmpjes ge-
keken van wilde dieren die hij altijd zo 
prachtig vindt. Toen ik hem in bed 
legde, zei-die: “Opa, ik voelde me zo 
voor joker lopen, dat ik heel blij was dat 
je over die poffertjes begon.” Jan 
leunde nog eens makkelijk achterover 

en gromde: “Kan je begrijpen dat ik op 
dat moment trots was op dat gozertje. 
Hij zag toch wel wat voor idioterie dat 
Pokemonnetje vangen is. Hij is slim, 
dat heeft-ie van zijn grootvader.” 
     Gerrit was even jaloers op de aan-
dacht die Jan kreeg en eiste ook zijn 
deel: “Dat jong heeft die slimmigheid 
zeker van zijn grootvader van moeders 
kant.” Bram schrok op, hij wist dat Jan 
het nog steeds moeilijk had met het 
verlies van zijn vrouw en de opmerking 
van Gerrit kon weleens helemaal 
verkeerd uitvallen. 
     Jan bleef echter kalm en heel traag 
reageerde hij: “Ja, bij jou is je vrouw 
weggevlucht. Voor jou weinig kans om 
gelukkig te zijn met je kleinkinderen.” 
Het was niet druk in de zaak en de 
weinige klanten hadden in de gaten dat 
er iets gaande was. 
     Gerrit keek om zich heen en zag de 
strakke blikken die op hem gericht 
waren. Hij stond op en liep naar deur. 
Met de knop in zijn hand draaide hij zich 
om: “Ik kom morgen wel afrekenen.” 
Van het dichtst bijzijnde tafeltje klonk: 
“Dat heeft Jan al met je gedaan.” 
     De deur sloeg met een klap dicht en 
buiten klonken een paar flinke vloeken, 
omdat Gerrit was vergeten dat er voor 
de deur een behoorlijke plasregenwater 
lag.                                          Dries Weber 

 
Gemeente Den Haag 
 
Allerlei keuzemogelijkheden in webwinkel 

Cadeaus voor vrijwilligers en mantelzorgers  
 

De gemeente Den Haag waar-
deert de inzet van vrijwilligers en 
mantelzorgers. Zij doen belang-
rijk en bijzonder werk. Daarom 
mogen zij cadeaus uitkiezen in 
de webwinkel, van gezellige uit-
stapjes tot gezonde producten.  
 
De gemeente Den Haag is trots op 
de ruim 135.000 vrijwilligers en 
85.000 mantelzorgers. Zij hebben 

het vaak druk en hebben weinig tijd 
om zich te ontspannen. Daarom 
doet de gemeente graag iets voor 
hen terug en gunt iedereen die zich 
belangeloos inzet voor de stad of 
een ander, een cadeau.   
 
Tegoed om te shoppen 
Haagse mantelzorgers ontvangen 
jaarlijks 100 credits om te shoppen 
in de webwinkel, en vrijwilligers 20. 
Dit tegoed kan in één keer worden 
besteed of gedurende het jaar aan 
meerdere cadeaus worden besteed. 
Dit kan tot uiterlijk 31 december 
2016. Veel van de cadeaus zijn 
meer waard dan de credits. Een 
bioscoopbon krijg je bijvoorbeeld al 
voor 7 credits, terwijl deze normaal 
10 kost. Andere voorbeelden zijn 
een Rituals voucher (8 credits), een 

bezoek aan Madurodam voor 12 
credits en een 3-gangenmenu bij 
Humphrey’s 20 credits.  
 
Wie komen in aanmerking?  
Iedere Hagenaar die hier vrijwil-
ligerswerk doet én iedereen die 
zorgt voor een ander in Den Haag 
kan zich digitaal aanmelden. Met de 
code die zij na goedgekeurde regi-
stratie per e-mail ontvangen, kun-
nen zij shoppen. Er zijn twee web-
winkels, een voor de mantelzorgers  
www.denhaagmantelzorg.nl/webwinkel 
en een voor de vrijwilligers:  
www.denhaagdoet.nl/webwinkel.  
 
Hulplijn 
Servicetelefoon via telefoon: 070- 
3024419 (maandag tot en met vrij-
dag van 09.00-17.00 uur)
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Lezerspost 
 
Stuur uw bijdrage per e-mail naar: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 
Lezerspost kan, indien nodig, worden bewerkt of geweigerd.  

 
Afvaldumpers  
Al meer dan tien jaar ergeren wij ons aan de overlast veroorzaakt door 
niet-bewoners en bedrijven die met hun (bestel)wagens hun vuil storten 
in onze afvalcontainers en hun grofvuil ernaast of erachter plaatsen. 
Deze afvalcontainers zijn uitsluitend bestemd voor de flatbewoners van 
de Hildo Kroplaan. Onlangs heeft één van onze medewoners een boete 
gekregen van € 150,00 omdat zijn vuilniszak naast of achter de 
container werd gevonden. De oorzaak: onbevoegden halen onze 
vuilniszakken uit de container en stoppen hun zakken erin! Welke 
stappen kunnen hiertegen worden genomen.” (L.K) 
 
Reactie Wijkberaad Houtwijk: Een wijkbewoner heeft recentelijk hiertegen 
succesvol bezwaar aangetekend. Wij adviseren de verbaliseerde wijkbewoner 
om dat ook te doen. Hij/zij moet erop wijzen, dat de gemeente geen waterdichte 
methode aanbiedt om te voorkomen dat onbevoegden huisvuil uit de container 
halen. De gemeente moet dus aantonen, dat het de verbaliseerde wijkbewoner 
zélf was, die zijn huisvuil naast de container plaatste (een heterdaadje dus). 

 
Verloedering 
Wij wonen bij de Martin Luther Kinglaan waar een gedeelte enorm 
wordt verwaarloosd. Brandnetels en ander onkruid groeien daar enorm. 
Ook laten de mensen hun honden hun behoefte doen. Desgevraagd 
komt de gemeente een paar dagen later en wordt een beetje onkruid 
weg weggehaald. Aan de hondenstront wordt niets gedaan, want 
daarvoor moet een ander nummer worden gebeld en wordt de poep 
éénmalig opgeruimd. Dit gedeelte verloedert en daarom hebben wij het 
idee dat veel hondenbezitters het niet erg vinden om hun hond overal te 
laten poepen, dus ook op de stoep voor onze huizen. Ook wordt er 
allerlei ander vuil weggegooid omdat het er toch al een bende is. De 
omgeving van de Albert Schweitzerlaan werd een aantal jaren geleden 
helemaal  opgeknapt, maar bij ons gebeurt niets. Wat kunnen wij hier 
aan doen? (Bewoner M.L.Kinglaan - naam bekend bij redactie) 
 
Reactie Wijkberaad Houtwijk: De Martin Luther Kinglaan lijkt structureel te 
verloederen. We hebben de gemeente gevraagd of er een plan van aanpak 
mogelijk is om deze straat wat langduriger speciale aandacht te geven, zodat 
de slechte gewoonte van het niet opruimen van hondenpoep door honden-
bezitters wordt teruggedrongen? Het is hier een ‘én-én’ verhaal. Achterstallig 
onderhoud lijkt hier te leiden tot ongeïnteresseerdheid van anderen die het nog 
viezer maken dan nodig. Wordt vervolgd. 

 
Platmaaiers 
De brandnetels in het plantsoentje tussen de J.C. van der Lansstraat en 
de dr. L.J. Rogierstraat staan elk jaar metershoog. Daarom stuurt de 
gemeente een keer per jaar een tractor met maaier om een strook van 
nog geen meter langs de paden schoon te klepelen. Dat gaat niet erg 
voorzichtig, terwijl er rondom de schommel veel kinderen rondrennen 
en spelen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Verder wordt er niet veel 
aan onderhoud gedaan. Behalve dan dat er ook nog een keer een 
groep maaiers komt die met de rest van de brandnetels ook al het 
andere groen (struiken en planten) platmaaien. Hoe kan dit worden 
voorkomen? Bewoner J.C. van der Lansstraat - naam bekend bij 
redactie). 
 
Reactie Wijkberaad Houtwijk: Het klepelen is volgens de groenbeheerder een 
efficiënte methode om snel resultaat te boeken om het groen in te korten. Er 
wordt onderkend, dat het directe resultaat er vaak niet fraai uitziet (verre van 
dat), maar het groen herstelt zich door deze methode ook weer heel snel. Zie  
verder ook de bestuurscolumn op pagina 3. 

Kort 

 
Houtwijk in beeld 
De Haagse beeldenbank en het Loos-
duins museum beschikken over duizen-
den beelden van onze wijk. Echter, wel-
licht liggen er ook bij u thuis nog histori-
sche foto’s die een onvergetelijke bij-
drage kunnen leveren aan de viering 
van het 35-jarig jubileum van Wijk-
beraad Houtwijk. Mocht dat zo zijn en 
wilt u die beelden met ons delen, laat 
ons dat dan even telefonisch weten 
(06-33808056 - Cees Willemse) of 
stuur een mailtje naar de redactie: 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 

 
Oproep 
In de jubileumuitgave van het Hout-
wijkblad (november 2016) willen wij  
op verschillende manieren gaan terug-
blikken op historische gebeurtenissen 
in onze wijk. In dit verband zijn wij erg 
benieuwd of er bewoners zijn die er van 
begin af aan bij waren en die met ons 
willen meewerken om tot een zo vol-
ledig mogelijk eindresultaat te komen. 
Mail tips/suggesties/opmerkingen 
uiterlijk 15 oktober 2016 naar: 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl. 
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Wijktuin Houtwijk 
 

Complimenten voor onze vrijwilligers… 

Over de verzorging van de fraaie 
hortensia’s aan beide zijden van het 
fietspad aan de Burgemeester 
Hovylaan, krijgen we veel compli-
menten. Deze, en de hagen aan de 
buitenkanten van de hobbytuintjes 

en wijktuin, worden door onze vrij-
willigers onderhouden.  
     De afgelopen maanden zijn (wat 
betreft het benodigde water in de 
wijktuin) héél droog geweest. Er 
moest dus vaak worden gesproeid. 
De droogte betekent zeker dat er in 
september extra veel takken- en 
bladafval zal zijn. Dus opnieuw een 
uitdaging voor de vrijwilligers om dit 
te verwijderen. Vindt u het leuk om 
te komen helpen? U bent van harte 
welkom op de dinsdagmiddag 
wanneer de vrijwilligers in de wijk-
tuin aanwezig zijn. Ook zijn de 
cliënten van Nieuw Berkendael  
dan enthousiast bezig.  
     Vóór de komende winter zullen  

de buitenkanten van de onder-
komens in de verf moeten worden 
gezet, een belangrijke zaak om de 
gebouwtjes goed te onderhouden. 
De zomerperiode is ook goed 
geweest voor de hobbytuinders.  
Er is een grote oogst binnen ge-
haald van tuinbonen, uien, aard-
appels en fruit. Het teeltseizoen 
loopt op zijn eind. Nu de grond weer 
bewerken voor de winter komt om 
in 2017 goed te kunnen oogsten.  
 
Meer informatie: 
Zie voor meer informatie onze  
website: www.wijktuinhoutwijk.nl 
                    

 Riet van der Laan, secretaris 
 
BuurtBoerderij De Nijkamphoeve 
 

Ons adoptie-overzicht is up-to-date… 

Ook al viel het weer deze zomer 
wat tegen, tijdens onze feestelijke 
jubileumdag op zaterdag 2 juli was 
het lekker zonnig én gezellig dankzij 
vele bezoekers. Een extra bijdrage 
aan de feestvreugde, was de 

cheque van € 30.000 die onze 
boerderij ’s morgens kreeg uit-
gereikt door stadsdeeldirecteur 
René Baron. Van de jubileumloterij 
zijn een paar prijzen nog niet 
opgehaald. Heeft u nog loten, kijk 
dan even op de website of uw 
nummer er soms bij staat.  
     Op zaterdag 10 september werd 
een Open Dag gehouden. Het werd 
een middag met leuke activiteiten 
voor groot en klein en tijdens het 
Rad van Fortuin waren ook hier 
weer fantastische prijzen te winnen. 
Er waren ook twee trekkingen met 
alleen kinderprijzen. Lees meer 

over deze geslaagde dag op onze 
website. 
     In onze agenda staan voor de 
rest van dit jaar de volgende evene-
menten gepland: Dierendag op 
zondag 2 oktober en het Sinter-
klaasfeest op 30 november. Wilt u 
ons steunen? Ons adoptie-overzicht 
is weer helemaal ‘up-to-date’.  
 
Meer informatie 
Zie voor meer informatie: 
www.nijkamphoeve.nl/dieren. 
Tot ziens op De Nijkamphoeve!  
                                 

Irene Castenmiller.  
 
Sporten bij sv Houtwijk 
 
Open jeugddag viel in het water... 

Op zondag 21 augustus was het 
zover. Na maanden van intensieve 
voorbereiding stond er een pro-
gramma als een huis. De jeugd-

commissie van sv Houtwijk en een 
groot aantal vrijwilligers uit de 
jeugdafdeling begon ’s ochtend om 
08.00 uur met de opbouw van de 
activiteiten. Ondanks hevige regen-
buien kregen ze het voor elkaar en 
stonden er o.a. een pannaveld, 
levend sjoelen, een springkussen, 
een speedmeter baan, bumper-
ballen en nog veel meer. Onder de 
kantine was plaats voor een suiker-
spin- en popcornkraam en kon je je 
laten schminken door Schmincky.  
Helaas maakte het noodweer in de 

ochtend dat de opkomst tegen viel. 
Maar de kinderen die er waren had-
den het geweldig naar hun zin 
zeker toen ook het weer na twaalf 
uur beter werd.  Per saldo een goed 
georganiseerde dag die voor herha-
ling vatbaar is. Het draaiboek gaat 
daarom gewoon de kast in en kan 
er volgend jaar weer uitgehaald 
worden. Wel met de aanvulling om 
dan niet te vergeten ook mooi weer 
te regelen. 
                                          

Ed Jacobs 
 



. 
 
 

 
 

Digitaal Houtwijk	

Zo blijven ook Houtwijkers alert... 
	
Landelijk 

Amber Alert, het landelijke waarschuwingssysteem bij urgente kindervermissingen 
en -ontvoeringen. Via verschillende media (waaronder sms) wordt iedereen opge- 
roepen om te helpen bij de opsporing van vermiste of ontvoerde kinderen. 
www.amberalertnederland.nl. 
 

 
  NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties,  
  zoals, branden waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar, of overstromingen.  
  NL-Alert verstuurt berichten aan gebruikers van mobiele telefoons in een bepaald 
  gebied. www.nl-alert.nl. 
 

 
    Regionaal 

   Deelnemers aan Burgernet kunnen samen met gemeente en politie aan de veilig- 
   heid in hun buurt werken. Via een spraak- of sms-bericht worden zij verzocht om 
   uit te kijken naar, bijvoorbeeld, verdachte of vermiste personen of gestolen voer- 
   tuigen. www.burgernet.nl. 
 

 
    Plaatselijk 

   Met de buren je eigen buurtje beveiligen, dat is onder meer mogelijk met buurt- 
   preventieteams. Hiermee kunnen buren in teamverband bijdragen aan een betere  
   en veiligere woonomgeving. In onze wijk is al een wijkpreventieteam actief  
   bestaande uit twintig vrijwilligers. www.wijkpreventiehoutwijk.nl 
 
   Inbrekers mijden massaal buurten waar bewoners elkaar via WhatsApp waar- 
   schuwen voor verdachte personen. In onze wijk zijn al enkele WhatsApp-groepen  
   Veiligheid actief en er zullen op korte termijn nog meer operationeel worden. 
   www.wijkberaadhoutwijk.nl 
 
   Burgerhulpverleners, met ehbo/aed-diploma, worden snel en goed gealarmeerd 
   bij een hartstilstand in hun buurt. HartveiligWonen App verbetert mogelijkheid van 
   alarmering. Vooral belangrijk om alvast de eerste zorg te doen ter overbrugging  
   van de tijd tussen alarmeren en arriveren ambulance. www.hartveilgwonen.nl  
 
   Met een speciale smartphone-app (via www.denhaag.nl) kan ter plaatse een  
   snelle melding worden gemaakt van, bijvoorbeeld, een scheve stoeptegel of een 
   kapotte lantaarnpaal. Makkelijk is ook de App ‘OmgevingsAlert met instelbare  
   omgevingsstraal voor informatie over wegen, bruggen, parkeerplekken, etcetera. 
 

 
Handige informatiebronnen  
www.politiehaaglanden.nl, www.wijkpreventiehoutwijk en www.wijkberaadhoutwijk.nl.  
Echter, onze wijkagenten Martin Taal en Ruben van Den Driest adviseren om te allen tijde ook direct 
112 te bellen als er zich verdachte omstandigheden in uw buurt voordoen.                
                                                                                                                                                                            ©ceeswillemse/wijkberaadhoutwijk 
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Wijkpreventie	
 

Dierenpolitie voor dierenwelzijn  
 
In 2010 riepen allerlei politici dat 
er in ons land een dierenpolitie 
moest komen. Gewone politie-
agenten met een speciale oplei-
ding voor dierenwelzijn. Dit werd 
al vrij snel weer teruggedraaid, 
omdat men bang was dat dit ten 
koste van het ‘normale’ politie-
werk zou kunnen gaan.  

     Toch vonden de politiekorpsen 
dat er wat moest gebeuren en 
daarom werd het taakaccent 
dierenwelzijn in het leven geroepen. 
Alle politie-eenheden kunnen hier 
momenteel nog een eigen invulling 
aan geven, maar de Eenheid Den 

Haag heeft het streven naar mini-
maal één politieagent per bureau 
met het taakaccent dierenwelzijn. 
Ook politiebureau Loosduinen heeft 
een eigen dierenagent die twee da-
gen per week actief is..	
 	
     Heeft u twijfels over het welzijn 
van een dier? Of ziet u dat er een 
dier wordt mishandeld? U kunt dan 
het speciale alarmnummer 144 
bellen. Uw melding komt dan bij de 
dierenagent van uw wijk die een 
onderzoek zal gaan instellen, 
meestal in nauwe samenwerking 
met de dierenambulance en de 
Landelijke Inspectiedienst Dieren-
bescherming. Regelmatig rijden de 
inspectiedienst en de dieren-
agenten samen om controles te 
houden bij de houders van dieren.	
 	
     Worden er ongeregeldheden 
geconstateerd, dan kan er direct 
worden opgetreden. Is er nog ver-
betering mogelijk op korte termijn? 

Dan kan de inspectiedienst be-
stuursdwang opleggen. Dit kan, 
bijvoorbeeld, inhouden dat de eige- 
naar van een dier gedwongen kan 
worden om naar een dierenarts te 
gaan. Wordt dat genegeerd, dan 
kan er een hoge bestuursrechtelijke 
dwangsom volgen. Is er geen ver-
betering meer mogelijk, dan kan de 
dierenagent strafrechtelijk optreden. 
De maximale straf voor het mishan-
delen of verwaarlozen van een dier 
is drie jaar gevangenis of een maxi-
male geldboete van € 19.500,00. 
De dierenagenten werken met een 
vaste Politieparket-secretaris en 
een vaste Officier van Justitie. Dit 
om korte lijntjes te hebben, zodat er 
zo nodig snel kan worden 
opgetreden		
	
     Heeft u vragen over dit onder-
werp? Neem dan contact met ons 
op via 144 of loop eens langs bij uw 
politiewijkbureau in Loosduinen.

. 
Wijkberaad Houtwijk 
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Houtwijk actueel 
 
Dieren in nood 

Stop het doodvoeren van watervogels... 
 
In de omgeving van winkel-
centrum Houtwijk worden 
zwanen en andere watervogels 
overmatig gevoerd met brood en 
ander voor hen verkeerd voedsel. 
Met als gevolg dat, bijvoorbeeld, 
de knobbelzwanen er slecht aan 
toe zijn en dat er op verschillen-
de plekken in de wijk sprake is 
van een rattenplaag.   

Red onze zwanen  
Leden van de Knobbelzwanen-
vereniging Haaglanden maken zich 
ernstig zorgen om het welzijn van 
de zwanen in Houtwijk. Ze zijn veel 
te zwaar zijn, zitten slecht in de 
veren en hebben geen conditie. Ze 
zijn er momenteel zo slecht aan toe, 
dat er direct actie moet worden 
ondernomen. Zwanen overplaatsen 
naar een andere locatie lukt mees-
tal niet, omdat zij steevast terug-
keren naar hun eigen territorium. 
Realiseren de betrokkenen zich niet 
dat zij deze zwanen en andere  

 
watervogels in deze omgeving 
doodvoeren? Willen mensen toch 
iets geven, laat het dan gezond 
voedsel zijn, zoals haver of mais. 

Stop de rattenplaag 
Regelmatig worden er soms grote 
hoeveelheden oud brood in het 
water gegooid, vooral in de sloot 
tussen het Bokkefortpark en het 

winkelcentrum aan de Hildo Krop-
laan. Het is allemaal vaak goed 
bedoeld, maar toch is brood voeren 
aan eenden, zwanen en andere 
watervogels niet zo goed en aardig 
als het lijkt. Ze krijgen namelijk 
allerlei gezondheidsproblemen en 
hun natuurlijk gedrag wordt 
verstoord. Brood trekt ook ratten en 
ander ongedierte aan die allerlei  
ziektes en parasieten met zich 
meebrengen. In de wijk is her en 
der sprake van een heuse ratten-
plaag. Daarom het dringende ver- 
zoek aan iedereen om mee te 

 
helpen aan een leefsituatie, die 
gezond is voor mens en dier. 

Alternatieven 
Het moge duidelijk zijn dat het 
brood voeren aan watervogels 
schadelijk is. Bovendien vervuilt het 
ook nog eens sloten en vaarten. 
Wilt u toch uw oud brood of 
groenteresten op een milieu- en 

diervriendelijke wijze kwijt, ga dan 
eens naar kinderboerderij De Nij-
kamphoeve en bespreek daar de 
mogelijkheden. Dit geldt uiteraard 
ook voor die wijkgenoten die om 
religieuze redenen geen voedsel 
mogen weggooien. “Wijkberaad 
Houtwijk streeft ernaar om - samen 
met de gemeente Den Haag - bij 
alle partijen begrip te kweken voor 
een gezamenlijke aanpak van deze 
problematiek. Wilt u meewerken 
aan het vinden van oplossingen, 
laat ons dat dan weten!”, aldus 
voorzitter Ramon Meesters
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Korte berichten 
 
Nieuwe bestemming gebouw Vredestein  

Een uniek moment. Wijkberaad 
Houtwijk heeft met onderzoeks-
bureaus ‘Slijp advies’ en ‘Move 
urban architecture’ een overeen-
komst getekend voor het ontwik-
kelen van een toekomstvisie 
voor een nieuwe, eigentijdse 
invulling van het al enige tijd 
leegstaande voormalige AZIVO/ 
Vredestein-gebouw. Thema's die 
aan de orde komen zijn onder 
meer duurzaamheid, ‘connect& 

share’ en multifunctionaliteit op langere termijn. Positief nieuws is dat de 
eigenaar van het pand zijn medewerking verleent en stadsdeelkantoor 
Loosduinen het projectteam voor meer dan 100% ondersteunt om er een 
succes van te maken. “We hopen dat we met deze eerste stap dit gebouw 
weer kunnen transformeren tot een bruisend onderdeel van onze 
gemeenschap!”, aldus Ramon Meesters, voorzitter Wijkberaad Houtwijk.  

 

Wijkcentrum De Henneberg als nieuw 
In het vernieuwde Wijkcentrum 
is een Servicepunt XL geves-
tigd, waar iedereen, van jong 
tot oud, kan binnenlopen met 
vragen over zorg (WMO), wel- 
zijn, werk, wonen en financiën. 
Het team Wijkcentrum De 
Henneberg, bestaande uit 
medewerkers, vrijwilligers en 
stagiaires van VÓÓR welzijn, 
zal nagaan welke stappen er 
moeten worden genomen voor 
passende antwoorden. Het team Stichting vrijwilligersorganisatie De 
Henneberg zal het activiteitenprogramma weer opstarten. De officiële 
opening van Wijkcentrum De Henneberg zal plaatsvinden in het najaar, 
berichtgeving hierover volgt nog. Informatie: Wijkcentrum De Henneberg, 
Bel: 070 202590 of e-mail: wijkcentrumdehenneberg@voorwelzijn.nl.   

Afscheid Coördinator Wijkpreventie Houtwijk                              
“In 2002 werd Wijkpreventie 
Houtwijk opgericht door de 
toenmalige wijkagent samen met 
wijkgenoot Hans de Bruin. De doel- 
stelling van het Wijkpreventieteam 
was onze wijk ‘leefbaarder’ te 
maken. Onze lijfspreuk werd niet 
voor niets ‘Samen op weg naar een 
betere woonomgeving’. Medio 

2004 meldde ik mij aan bij het team dat toen met 15 vrijwilligers actief 
was. Na het vertrek van Hans de Bruin heb ik het coördinatorschap 
overgenomen en ben ik, al weer meer dan zes jaar, de communicator 
tussen politie, gemeente Den Haag en wijkpreventieteam. Ook ik verlaat 
binnenkort, na vijfendertig jaar, Houtwijk/Den Haag om mij te vestigen in 
Zoetermeer. Nu mag een nieuwe coördinator de kar gaan trekken en wie 
dat gaat worden, maken we in november bekend. Overigens ook nieuwe 
vrijwilligers voor het team zijn van harte welkom!”, aldus H.Caro A. Cocx, 
scheidend coördinator Wijkpreventie Houtwijk.                              
 

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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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		

	

	
	



	


