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Van de voorzitter

Bestuursnieuws

Beste wijkgenoten,
Op zaterdag 22 december 2018 vond er rondom
de molen ‘De Korenaer’ en De Abdijkerk een spectaculair Dickens-evenement plaats. Zo'n tachtig vrijwilligers hadden zich in traditionele 19eeeuwse Engelse
klederdracht gehesen, waardoor het geheel erg geloofwaardig overkwam. Er was een kerstmarkt en er
waren diverse koortjes om de sfeer te verhogen. Het
succes van deze dag was vooral te danken aan de
inzet van een paar vrijwilligers uit meerdere Loosduinse wijken, waaronder ook Houtwijk (ons bestuurslid Femke Beeloo-Planken). De samenwerking is zo goed bevallen, dat de volgende editie weer door
meerdere wijken samen zal worden georganiseerd.

Zie pagina 5

Ook 2019 is goed van start gegaan met de eerste editie van het
Houtwijkse ‘Nieuw Jaar / Nieuwe kansenfestival’. Het doel van dit festival is om wijkbewoners een handje te helpen met het uitvoeren van hun
goede voornemens, zoals stoppen met roken, gezonder eten, meer
sporten of het vinden van werk. De opkomst was hoog en we verwachten dat dit festival de komende jaren een terugkerend evenement zal
worden. U moet ondertussen wel zelf door blijven zetten hoor, dus
vooral niet opgeven…
Op woensdag 27 maart 2019 organiseert Wijkberaad Houtwijk de
Algemene Ledenvergadering. U, als Houtwijkbewoner (en ook dus
gratis lid), bent van harte welkom voor een update over onze wijk.
De avond zal trouwens van start gaan met de presentatie van het jaarverslag en de formele installatie van een nieuw bestuur (bestaande
uit huidige en nieuwe bestuursleden). Wilt u ook deel van het bestuur
uitmaken om de wijk mooier te maken, meldt u zich dan ruim van te
voren bij ons aan. Op pagina 6 in dit blad vindt u de volledige agenda
van die avond.
Velen van u zullen inmiddels op de hoogte zijn van het ‘Buurtbudgetproject’, waarbij de gemeente Den Haag € 100.000 beschikbaar
stelt voor goede ideeën afkomstig van Houtwijkbewoners. In meerdere
sessies hebben de wijkbewoners de mogelijkheid gekregen om met
elkaar van gedachten te wisselen over wat zij belangrijk vinden voor
onze wijk en hebben zij de mogelijkheid gehad om ideeën in te dienen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2019 zal de
gemeente Den Haag de winnaar of winnaars bekendmaken. Ook ik
ben zeer benieuwd.

Zie pagina 10
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Ik hoop dat u er die avond bij kunt zijn, opdat we samen kunnen
praten over wat er goed gaat in onze wijk en over wat er allemaal
beter zou kunnen. Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
Ramon Meesters

Zie pagina 11
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Haagse proef ‘Burgerbegroting’
Wijkgenoten kiezen vijf belangrijke thema’s

Houtwijk primeur met Buurtbudget van € 100.000
Zo’n 125 bewoners uit Houtwijk
hebben eind januari tijdens drie
Buurt-Budget-cafés uit 24 thema’s de vijf thema’s gekozen die
zij het belangrijkst vinden voor
hun wijk. Die vijf thema’s zijn:
‘meer verbondenheid tussen bewoners’, ‘het opknappen van de
openbare ruimte’, ‘voorzieningen
voor kinderen en jongeren’, ‘het
groenonderhoud’ en ‘betere toegankelijkheid voor ouderen en
mindervaliden’.
Voor elk van deze vijf thema’s konden bewoners tot en met vrijdag 22
februari een idee of plan indienen.
Tijdens het BuurtBudget-festival op
zaterdag 23 maart kiezen zij dan
hun favoriete idee voor de wijk. De
gemeente Den Haag stelt 100.000
euro beschikbaar voor de uitvoering, die dan nog dit jaar zal worden opgepakt.

Proef ‘burgerbegroting’
Met Buurtbudget Houtwijk geeft het
college uitvoering aan de wens van
de gemeenteraad om een proef te
doen met het fenomeen ‘burgerbegroting’, een middel om burgers
meer inspraak te geven bij de besteding van gemeenschapsgeld.
Het zogenaamde ‘Antwerpse

model’ is hierbij als uitgangspunt
genomen. Essentie daarvan is dat
burgers met elkaar in gesprek gaan
om samen thema’s en vervolgens
concrete plannen te kiezen.
“Bewoners weten nu eenmaal het
best wat er speelt en leeft in hun
buurt en kunnen heel goed zelf bepalen wat zij nodig hebben”, zegt
wethouder Rachid Guernaoui, die
dienstverlening en burgerparticipatie in zijn portefeuille heeft.

Grote betrokkenheid
Femke Beeloo-Planken en Schwanette Beeloo-Bekkema, bestuursleden Wijkberaad Houtwijk, waren
bij elk BuurtBudgetcafé present.
“Bijzonder om te zien dat er zoveel
betrokken wijkbewoners zijn, van
tieners tot ouderen, die zo ontzettend veel goede ideeën hebben”,
zegt Femke. “Er zijn nu al tientallen
plannen ingediend bij de gemeente
Den Haag. Om, bijvoorbeeld, beide
wijkparken op te vrolijken met bloemen en picknicktafels, een bootcamp/fitness/sportparcours en een
agility parcours voor honden en om
de bestrating en het groen op diverse plaatsen in de wijk te verbeteren.
Ook is er een plan voor kunstpro-

4

Bewoners bespreken in de Koos Meindertsschool hun favoriete thema's voor Buurtbudget Houtwijk (foto: Henriëtte Guest).

jecten om jongeren en ouderen/gehandicapten te verbinden!” Iedereen kan stemmen op zijn of haar favoriete plan tijdens het BuurtBudget
Houtwijk (afbeelding linksonder).

Participatie wijkberaad
“Wijkberaad Houtwijk juicht het
initiatief van de gemeente om wijkbewoners meer zeggenschap te
geven over wat men belangrijk vindt
voor de buurt van harte toe. De
hoge opkomst tijdens de sessies
geeft aan dat bewoners goed weten
wat er beter kan. Door het beschikbaar stellen van een mooi bedrag
voelen bewoners zich serieus genomen en doen ze weer mee. Dit initiatief staat los van onze actie om
Houtwijk grootschalig en integraal
op te knappen, want dat red je niet
met €100.000; dan praat je toch al
gauw over een paar miljoen euro.
Gelukkig loopt dat project ook volgens plan. Helaas is nog niet duidelijk hoeveel geld er exact zal worden vrijgemaakt voor onze wijk", aldus Ramon Meesters, voorzitter.

Nieuw Jaar, Nieuwe Kansen Festival
Op woensdag 9 januari 2019 organiseerde
Wijkberaad Houtwijk samen met VÓÓR Welzijn en stadsdeel Loosduinen het ‘Nieuw
Jaar, Nieuwe Kansen Festival’. Uitgangspunt
daarbij was ‘Elk wat wils voor jong en oud’.
Snel werd ingezien dat hierbij ook rekening
moest worden gehouden met wat er onder de
jeugd en jongeren leeft. Er werd bij hen om inen output gevraagd. Ideeën werden overgenomen en de jonge doelgroep werd ook nadrukkelijk bij de uitvoering betrokken. Doel van het
festival was de buurtbewoners te helpen met
hun goede voornemens en natuurlijk in contact
te komen met elkaar. In en rondom wijkcentrum
Bokkefort vonden allerlei activiteiten plaats, zoals een nieuwe kansen markt, waarbij buurtbewoners en bedrijven uit de buurt met elkaar in
contact konden komen. Maar ook waren er een
tweedehandsmarkt en een oud-hollandse minikermis te vinden.
VÓÓR Welzijn en STREETSPORT hielpen,
samen met hun stagiairs, bij diverse activiteiten,
zoals het voetbaltoernooi, de poffertjeskraam,
schminken en knutselen. En natuurlijk zorgden
zij voor de op- en afbouw. Dit was weer een
mooi leermoment voor jeugd en jongeren om
een positieve bijdrage te leveren aan hun leefomgeving. Het festival was een mooie omlijsting
van de opening van de nieuwe speeltuin in het Bokkefort door gemeenteraadslid Janice Roopram en onze
voorzitter Ramon Meesters. Ook was er voor de viervoeters in Houtwijk een parcours op het hondenveld gemaakt.
We wilden met dit festival bereiken dat er voor elke bewoner van Houtwijk wel iets van interesse zou zijn. En we
mogen natuurlijk de heerlijke aankleding niet vergeten. Een groepje betrokken Marokkaanse moeders maakten ter
plekke de lekkerste dingen klaar voor alle aanwezigen. En door de royale en heerlijke sponsoring door Albert Heijn
Houtwijk en Bakkerij van Kempen was dit festival helemaal af!
Mounir El Omari / Femke Beeloo-Planken

Duurzaam wonen in Houtwijk
Naar aanleiding van allerlei vragen over duurzaam wonen en toekomstgericht onderhoud en aanpassing van
woningen start Wijkberaad Houtwijk een projectgroep ‘Duurzaam wonen en leven in Houtwijk’. Deze groep gaat
voor onze wijk de belangrijkste zaken op een rij zetten.
Op woensdag 27 maart 2019 zal tijdens onze voorjaarsledenvergadering de opstart van het project plaatsvinden.
Voorzitter Ramon Meesters: "Ik ben ervan op de hoogte
dat er wijkbewoners zijn, die zich hebben verenigd in straatcommissies voor het duurzamer maken van hun woningen.
Echter, elke commissie stelt zichzelf dezelfde vragen, als
'Wat levert de grootste energiebesparing op en wat zal dat
per woning gaan kosten?' Om een goed beeld te krijgen ontkomt men niet aan het opvragen van offertes. Zou het niet
handig zijn om die offerte-aanvragen met elkaar te delen
om de vraagstelling aan de leveranciers preciezer te maken?
Immers, zo goed als de vraag wordt gesteld, zo goed is het te
verwachten aanbod. Ook de volgorde van investeringen is
van belang, Kortom, het initiatief van het wijkberaad is om de
lokale duurzaamheidcommissies te verbinden om van elkaar
te leren. Meer informatie: informatie@wijkberaadhoutwijk.nl
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Woensdag 27 maart 2019

Uitnodiging voor
voorjaarsledenvergadering
Op woensdag 27 maart 2019 zijn alle bewoners van Houtwijk en andere belangstellenden van harte welkom op de Algemene Voorjaarsledenvergadering van Vereniging
Wijkberaad Houtwijk. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Zorgcentrum Houthaghe,
Toon Dupuisstraat 10 in Den Haag. Aanvang 20:00 uur (zaal open: 19:30 uur).

Belangrijke agendapunten
-Welkom (voorzitter)
-Voorstelrondje bestuur
-Financieel jaarverslag 2018
-Kascommissie
-Jaarverslag 2018
-Wat brengt 2019 ons
-Duurzaamheid van woningen
-Update wijkagenten
-Update wijkpreventie
-Bekendmaking winnaar(s)
BuurtBudget Houtwijk

Rondvraag/sluiting
Met hapje en drankje.

Documentatie
De definitieve agenda is te
vinden op onze website. De
vergaderstukken zijn voor de
vergadering verkrijgbaar in de
vergaderzaal of op aanvraag bij
het secretariaat (zie colofon op
pagina 19 Houtwijkblad).
Op www.wijkberaadhoutwijk.nl.
zijn via het menu Wijkberaad
Houtwijk >Verslaggeving de jaarverslagen te vinden vanaf 2008
en de notulen van alle ledenvergaderingen vanaf 2007.

Iedereen is van harte welkom
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Wijkagenten

Martin Taal/Ruben van den Driest

Kom bij de politie...
De komende jaren verlaten zeventienduizend politieagenten de
landelijke politie-eenheid, waaronder Den Haag. Dat betekent
dat we veel nieuwe medewerkers moeten aantrekken. Om hieraan bij te dragen is Kombijdepolitie.nl opgezet. In plaats van
vacatures krijg je voor agentfuncties nu een opleiding aangeboden en word je beter begeleid in je beroepskeuze. ‘Stel, je hebt
een mbo-diploma niveau 4 en wil graag bij de politie werken in
een uniformfunctie. Maar wat je precies wil doen, weet je nog
niet. Als je nu naar Kombijdepolitie.nl gaat, dan vind je niet
alleen vacatures, maar kies je een opleidingsplaats, op jouw
niveau, bij jouw voorkeurseenheid en wanneer de opleiding
begint. Waar we dus eerder spraken over een functie waar je
een opleiding voor moet volgen, spreken we nu over een opleiding voor een functie. Dit geldt alleen voor agentenfuncties.
Voor andere functies ga je naar de vacatures en kun je direct
solliciteren.’ Zie www.kombijdepolitie.nl

WhatsApp Buurtpreventie

Patrick de Brabander

Kort politieverslag
Kort verslag van het WhatsApp Appel in Loosduinen (januari 2019).
Fietsdiefstal: er werden zes fietsen gestolen: vooral elektrische
fietsen waren in trek. Het Kijkduinpark blijft favoriet bij het fietsendievengilde. Wat betreft woninginbraken: op 3 januari werd een
tent opengebroken in het Kijkduinpark, op 8 januari was er een
inbraak zonder braakschade op het Architect Brandeserf en op
12 januari een inbraakpoging in de George Bizetstraat waarbij de
daders de politie te snel af waren! Autodiefstal: twee kleine auto’s
werden gestolen, op 3 januari op de Ericalaan een Citroen C1 en
op 27 januari op de Thorbeckelaan een Peugeot 108. Ook was
er sprake van tal van diefstallen uit personenauto's waarbij onder
meer kentekenplaten en allerlei accessoires/onderdelen werden
buitgemaakt (De Brink/Kijkduinpark). Er verdwenen eveneens een
motor, een scootmobiel en een brommer/scooter. Vernieling: Begin
januari werd een ruit van HTM-wachthuis (Hoek van Hollandlaan)
ingegooid en op 21 januari werd overdag op de Palestrinaweg een
oudere vrouw slachtoffer van een babbeltruc.

Wijkpreventie

Michael Delneij

Buurtpreventieteam op YouTube
De donkere dagen voor kerst en oud en nieuw liggen alweer een
tijdje achter ons. De dagen lengen, maar toch nog even terugkijken. Begin december besteedde Team West aandacht aan (inbraak)preventie. Ook Buurtpreventie Houtwijk werkte daaraan
mee. Twee van onze teamleden werden geïnterviewd en gefilmd
tijden een ronde door de buurt. Heb u de uitzending gemist? Het
filmpje is nog te zien op YouTube (https://bit.ly/2I4PdUo).
Oudejaarsdag waren wij met verschillende groepjes op straat,
van voor 11 uur ’s morgens tot het begin van de avond. Speciaal
oog hadden we voor gevaarlijke situaties, zoals brandbaar afval
en nog niet geleegde ORACs. Daarnaast werden veiligheidstips
gegeven en vuurwerkbrillen uitgedeeld. De laatste nog rondom
21.30 uur. Tijdens de sessies over het Buurtbudget Houtwijk werd
diverse malen ‘geroepen’ om meer buurtpreventie. Wij zouden
ook wel willen, maar dan hebben we wel meer mensen nodig.
Aanmelden kan via info@wijkpreventiehoutwijk.nl.
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Groen Loosduinen/Houtwijk

IVN-Natuurwandeling Houtwijk
Op vrijdag 10 mei 2019 om 10.00 uur organiseert IVNDen Haag en omstreken een wandeling door Houtwijk. Hierin
wordt speciale aandacht geschonken aan de bomen en planten, die u in verschillende straten en plantsoenen kunt vinden
en waarvan u als bewoner van deze buurt kunt genieten.
IVN-natuurgidsen Ingrid Piek, Linda Thorarinsdottir en Rob
Meyer nemen u mee voor een wandeling van circa anderhalf uur. Samen ontdekken wat er te zien en te horen is. Ook
onze niet zo opvallende straatplantjes en tuinvogels worden
niet vergeten. Aanmelden is niet nodig. We verzamelen bij het
Wijkcentrum Bokkefort aan de Dr. H.E. van Gelderlaan 260
en lopen met u door de wijk. Beleef de natuur, vlakbij huis!
De lente is om de hoek. De afdeling IVN-Den Haag en Omstreken organiseert activiteiten en cursussen, waarbij de
natuurgidsen de deelnemers laten zien wat er allemaal te
beleven is in de natuur dichtbij huis. Meer informatie is te
vinden op www.ivn.nl/afdeling/den-haag-en-omstreken.

Help Den Haag vergroenen en ontstenen
Samen de verstening van de stad tegengaan, door tuinen, pleinen en straten groener te maken. Tegel eruit, plant erin! Dàt is
het motto van de landelijke campagne Operatie Steenbreek. En
hoe meer, hoe beter natuurlijk. Veel gemeenten en bewoners in
heel Nederland doen al mee. In Den Haag organiseert Stichting
Duurzaam Den Haag deze ‘operatie’. Groene tuinen zijn beter
voor mens en dier. De verstening van de stad heeft nare gevolgen: de stad wordt warmer, meer fijnstof in de lucht, regenwater
kan niet goed weglopen, meer overstromingen, minder plek
voor bijen, vlinders en vogels en nog veel meer. Daarom zien
wij liever tuinen met planten in plaats van tegels. En fraaie geveltuintjes. Dat is winst voor mens, dier en milieu! Vorig jaar
hebben bewoners van Den Haag maar liefst 13.691 stenen omgeruild voor gratis planten. Ook in 2019 kan iedereen dat doen
bij Zorgkwekerij Mens & Tuin, Hillenraadweg 35. Wel graag
eerst even bellen: 070 321 19 37 (maandag tot en met vrijdag
van 11-16 uur). Meer informatie: edwin@duurzaamdenhaag.nl.

Nieuwe nestkasten voor vogels
In de loop van de jaren hebben we om onze huizen te isoleren
alle gaten en openingen dichtgestopt. Daarmee verdween veel
nestgelegenheid voor onze vogels. Er is daardoor in de vogelwereld sprake van ernstige woningnood. Nestkasten zijn het
antwoord. De Haagse Vogelbescherming heeft een serie nieuwe nestkasten ontwikkeld. Gemaakt van FSC grenen hout (18
mm dik). Het dakje is van gerecycled plastic. Ook de ophanging is aangepast. Die is nu van aluminium en twee afstandhouders zorgen ervoor dat de nestkast tegen elke boom of
tegen een andere onregelmatige achtergrond zo opgehangen
kan worden dat de kast niet scheef hangt. Alle modellen kunnen in het najaar gemakkelijk worden schoon gemaakt door
hun opendraaibare front of bodem. Er zijn veertien types nestkasten leverbaar. Heeft u belangstelling? Stuur dan een mailtje
naar info@haagsevogels.nl voor meer informatie. Zie ook
www.haagsevogels.nl.
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Zwanen in nood…

Tijd voor echte actie in 2019…
Altijd mooie plaatjes als je een zwanenfamilie parmantig voorbij ziet zwemmen. Het ziet er allemaal
vredig uit, maar ook in het afgelopen jaar hebben de
zwanen in Houtwijk en in andere delen van Haaglanden, het weer zwaar te verduren gehad. Het wordt nu
tijd voor echte actie.
Je schrikt ervan als je ziet aan welke bedreigingen
de zwanen worden blootgesteld. Ze hebben niet alleen te maken met verkeerd voedsel, maar, bijvoorbeeld, ook met agressieve honden en dierenbeulen
die de dieren met stenen bekogelen of met bootjes
proberen te overvaren. Schrijnende Haagse voorbeelden vorig jaar: in het Zuiderpark werden vier zwanen
de nek omgedraaid en werden nesten met eieren
vernield en in Ypenburg maakten dierenbeulen zich
schuldig aan ‘zwanenroof’ voor hun vlees en veren.
Je zou maar een zwaan zijn… In september 2016
zijn wij begonnen met onze eerste publicaties over
deze zwanenproblematiek in de hoop dat wij meer
wijkgenoten konden gaan betrekken bij de oplossing
ervan. In de praktijk is echter gebleken dat veel wijkgenoten zich toch andere prioriteiten stellen. Daarom is opnieuw een van de goede voornemens van Wijkberaad
Houtwijk om samen met zwanenbeschermster Hettie Bronk voor 2019 een praktisch plan van aanpak op te stellen.
In samenwerking met, onder meer, de gemeente Den Haag, politieke partijen, dierenbescherming en andere belanghebbenden. Over de voortgang daarvan blijven wij in het Houtwijkblad en op onze website rapporteren.

Vervolgacties speciale Houtwijkenquete

Uw mening telt terdege mee…
Vorig jaar hebben wij in de derde kwartaaluitgave van het Houtwijkblad de aftrap gegeven voor
een speciale enquête van Wijkberaad Houtwijk.
Om na te gaan op welke wijze onze wijkgenoten
het liefst geïnformeerd willen over voor hen relevante wijkzaken. Het aantal reacties is echter tot
nu toe nog te weinig om echt goede conclusies
te kunnen trekken, vandaar dat wij dit jaar enkele
vervolgacties gaan inplannen. Hiermee willen wij
proberen om jong en oud uit alle bevolkingsgroepen te laten reageren. Zij kunnen dan kenbaar maken welke media hen het meest aanspreken. Het
gaat daarbij, bijvoorbeeld, om het Houtwijkblad en
de Houtwijksite en om social media als Facebook
en Twitter, maar ook om regionale media. Op basis
daarvan hopen wij een betere input te krijgen voor
ons communicatiebeleid.
Uit de reacties op onze enquête is gebleken dat
de digitale versie van het enquêteformulier soms
wat praktische problemen opleverde. Bij de papieren versie was dat minder. Wij gaan in ieder geval
aan de slag om een formulier te maken dat gebruikersvriendelijker zal zijn. Ook werd er gevraagd waarom de
enquête niet anoniem is. Dat hebben wij gedaan omdat de persoonsgegevens op het enquêteformulier het ons
mogelijk maken om na afloop van het onderzoek onder alle deelnemers leuke prijsjes te verloten. Ook om - conform onze privacyverklaring - te kunnen vaststellen of inzenders wijkgenoten zijn. In het Houtwijkblad van maart
2019 starten wij de vervolgacties. Echter, wilt u al eerder reageren, dan kunt u via onze website het nieuwe enquêteformulier invullen. Of u kunt bij ons secretariaat een papieren versie opvragen. Heeft u nu al op- en/of aanmerkingen, mail dan naar: redactie@wijkberaadhoutwijk.nl. Bellen kan ook: 06-33808056.
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Water in Houtwijk
Hoogheemraadschap Delfland

Steeds drukker in de ondergrond…
Houtwijk was in het verleden een
gebied met uitgestrekte landerijen, een veiling, blekerijen en kleine fabriekjes aan smalle polderslootjes, die bij de gemeente
Loosduinen hoorden. Door de
huidige bebouwing is er weinig
meer te zien van de oude landerijen en fabriekjes, maar de sloten zijn er gedeeltelijk nog wel.
De watergangen rondom de Verzetsheldenbuurt, het voormalige
gebied van de Loosduinse veiling,
werden vroeger gebruikt door de
handelsbootjes met tuinbouwproducten. Deze vaarten zijn onderdeel van de stedelijke ecologische
verbindingszone. Daarmee lijkt de
waterhuishouding op orde.
Drukte in de ondergrond
Maar het wordt steeds drukker in
de ondergrond: grondwateronttrekkingen, warmte- en koudeopslag,
parkeergarages, tunnels, kabels en
leidingen. Dit kan effect hebben op
het grondwatersysteem. Dit lijkt
vooral het geval te zijn bij grondwateronttrekkingen. Ook het klimaat verandert met meer en fellere regenbuien. Het regenwater
moet worden vastgehouden, in
plaats van het zo snel mogelijk
via het riool af te voeren.

Duurzaam omgaan met water
Het Hoogheemraadschap Delfland,
zeg maar het waterschap, voorkomt
in het stedelijk gebied wateroverlast
en zorgt voor schoon water. Maar
bewoners kunnen zelf ook bijdragen
aan een gezondere leefomgeving!
Groene gevels, balkons en galerijen
helpen de lucht schoon te houden
en zorgen voor verkoeling. Ze vertragen het afstromen van regenwater. Een groene gevel isoleert
goed. “U kunt dit ook goed combineren met een geveltuin en/of een
afgekoppelde regenpijn. Hiermee
ontlast u het rioolstelsel. Bovendien
is er meer ruimte voor planten en
insecten”, zegt Antoinette Jans,
hoogheemraad watersysteem en
ecologische waterkwaliteit.
Stimuleringsregeling
Binnen het Hoogheemraadschap
Delfland heeft Antoinette Jansz zich
beijverd om de Stimuleringsregeling
Lokaal water geopend te krijgen.
Iedereen kan hiervan gebruik ma-
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ken! Verder heeft Delfland een
regeling voor klimaatadaptatie en
groene daken. Samenwerking loont
hier. Het openbaar groen kan als
waterberging worden ingericht,
zoals op ‘De Groene Mient’
succesvol is gedaan.

Verhardingen
Overheden maar ook particulieren
kunnen waterdoorlatende verharding aanleggen en waternatuur.
Halfverhardingen, zoals steenslag
grind, schelpen, houtspaanders, zijn
nóg beter. Een schuinaflopende
oever geeft ruimte voor planten en
waterdieren. Bovendien vormt het
extra waterberging.

Markante wijkgenoten

Marjolein Minks

Interview met Paul Buijtelaar

Als vrijwilliger zinvol en gezond oud worden…
Paul woont sinds 1985 in Houtwijk in de Architectenbuurt of
preciezer gezegd in de driehoek
die begrensd wordt door de Architect Berlagelaan, de Architect Luthmannstraat en het
Architect Margadanterf.

Hout tot stand. De vereniging
maakte de individuele kopers sterker naar de verkoper én naar de
bouwer. Na dat eerste belangrijke
jaar waarin de huizen werden gebouwd is de vereniging blijven bestaan. Toen na dertien jaar de
voorzitter opstapte, viel de voorzittershamer als vanzelf in de handen
van Paul als vicevoorzitter.

Houtwijk waaruit weer andere
initiatieven volgden.

Zo heeft hij een Buurt WhatsAppgroep opgericht onder de deelnemers van ‘zijn‘ bewonersvereniging om de veiligheid op straat
te verhogen. En nam hij in 2018
Met de bouw van 79 luxe eendeel aan de werkgroep ‘Openbare
gezinswoningen werd één van de
Ruimte van Houtwijk’, waarin een
laatste opvulprojecten van Houtgroep bewoners een schouw heeft
wijk Oost gerealiseerd. TerzelfderWe schrijven nu 1998. Paul
gedaan over heel Houtwijk hoe
tijd werd het verpleeghuis Houtvertelt dat hij niet echt een man is
het er in de openbare ruimte voorwijk aan de Architect Duikerstraat voor de schijnwerpers. Dat blijkt
stond. Hij schreef mee aan het
als we tevergeefs een foto van
rapport en was op die manier megebouwd.
hem zoeken op de website van
de verantwoordelijk voor het vrijEén van de kopers stelde voor
’t Kleine Hout (www.kleinehout.nl). maken door de gemeenteraad van
om zich te verenigen en zo kwam Maar in zijn taak als voorzitter
gelden voor het opknappen van
de bewonersvereniging ’t Kleine
heeft hij in de jaren die volgden
Houtwijk, waarmee dit jaar een
vele contacten binnen en buiten de begin zal worden gemaakt.
vereniging gelegd.
Over ‘zijn’ bewonersvereniOp die manier kwamen alle
ging vertelt hij dat het vrijwillig
andere activiteiten waarin wij Paul en dus vrijblijvend is. Er wordt
tegenwoordig terugvinden vanzelf eens per jaar vergaderd en er
in zijn leven. Want ook al komen
worden soms gezamenlijk prode dingen vanzelf naar Paul toe, hij jecten ondernomen. Zo zijn een
houdt ervan om op de achtergrond aantal jaren geleden alle dakgoinvloed uit te oefenen op het reilen ten vervangen en hebben nu ruim
en zeilen van de wijk en op ontwik- dertig huiseigenaren gezamenlijk
kelingen in te spelen. Zo ontstond besloten tot de aanschaf van
zonnepanelen. In een breder
er verbinding met het Wijkberaad
perspectief houdt de vereniging
de ontwikkelingen rond de energietransitie in de gaten.
Paul geniet zichtbaar van zijn
actieve deelname aan ‘zijn’ Houtwijk in de ruimste zin van het
woord en van de betrokkenheid
bij zijn naaste buren in ’t Kleine
Hout. Hij kan het iedereen aanraden als een manier om zinvol
en gezond oud te worden!
Paul Buijtelaar zet zich als vrijwilliger
met hart en ziel in voor Houtwijk in het
algemeen en voor zijn eigen buurt in
het bijzonder.
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TIPS
Mail tips voor deze rubriek naar:
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl
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Koffiehuis Bram (33)
Bram hing met zijn rug tegen
de toonbank. Het was geen
gewone maandag. Hij had
er een soort ‘vakantie’ in het
ziekenhuis opzitten die langer
duurde dan hij had verwacht.
Bovendien moest hij thuis een
maandje rust houden, waar
zijn vrouw met ijzeren hand
regeerde.
Maar nu hij weer op zijn oude
vertrouwde plek stond, moest hij
iedereen gelijk geven. Hij was
weer volledig opgeknapt en de
zaak lag er perfect bij. Er was
wel iets veranderd, niet ingrijpend, maar het was merkbaar
dat er een paar weken een ander regiem had geheerst. Zijn
vrouw en zijn dochter hadden
het goed gedaan in die periode
dat hij noodgedwongen aan een
kwaaltje werd geholpen. Hij had
nog geen feestje willen geven,
daar zou hij nog eventjes mee
wachten.
Hij was benieuwd hoe de
vaste jongens zouden gaan rea-

Dries Weber

geren. Zijn vrouw had hen de
zaterdag daarvoor al gewaarschuwd voor zijn terugkeer in de
zaak en de meesten kwamen
toch binnen met een blik waar
de pure nieuwsgierigheid vanaf
sprong. De opmerkingen waren
zeer gevarieerd en het viel Bram
op dat er een andere sfeer hing.

Voor het eerst
een triootje ‘janken’ in
Koffiehuis Bram…
Sommige vaste klanten kwamen aarzelend binnen of had hij
nog niet gezien en er waren andere gezichten bijgekomen. In
de loop van de dag kwamen de
verhalen los en de beide vrouwen kregen een aureool waarbij
dat van Bram verbleekte en dat
was iets waaraan hij niet snel
gewend kon raken. Bram vond
nu dat zijn imago opgepoetst
moest worden en belde een hem
zeer bekende cateraar. Zijn gehaktballen kregen gezelschap

Puzzelen voor jong en oud

.

van allerlei varianten op het thema snack. Hij wilde zijn drankjes
niet gratis serveren, maar gaf
een ruk aan de bel en halveerde
de prijzen. De stemming steeg
en zelf nam-ie ook een slokje.
Tot zijn grote verbazing waren ineens zijn vrouw en dochter
in de zaak en Jan haalde ook
een boel herrie uit de bel. Hij
stond met twee grote bossen
bloemen en bleek een vlotte en
fatsoenlijke babbel te hebben.
De bossen belandden in de
armen van de beide vrouwen
die wat verbluft in het midden
van de zaak stonden en met
hun figuur zo gauw geen raad
wisten. Er werd geklapt en gezongen en de vrouwen trokken
Bram bij zich en samen gaven
ze een triootje ‘janken’ weg.
Het was opvallend hoe snel
de zaak leegliep en ze met z’n
drieën alweer bezig waren om
de boel op te ruimen. De andere
dag moest het weer verder alsof
er helemaal niks gebeurd was.
Femke Beeloo-Planken

Houtwijk Woordzoekpuzzel
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Wijktuin Houtwijk

Riet van der Laan, secretaris

'Spring is in the air...'
Het is gelukkig niet zo’n strenge winter geweest. Met de cliënten van Nieuw Berkendael kon op nagenoeg alle dinsdagmiddagen worden doorgewerkt in de wijktuin. Er blijft altijd wel
hout-afval en bladafval op te ruimen. Op een maandagmiddag
in januari werden houtsnippers gelost en dinsdags door een
aantal vrijwilligers ingereden. De paden zien er zo weer netjes
uit. Aan de slootkant werd een verrotte knotwilg omgezaagd
en verwijderd. In de komende maanden zal hiervoor een andere boom worden geplant. Tijdens de winterperiode werd
een deel van het toegangshek vernieuwd en geschilderd.
Ook werd in de gereedschapsruimte een begin gemaakt met
het schilderen van de latten van de banken die op het terras
staan. In februari werd onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Een agendapunt was de viering van
ons 35-jarig jubileum in mei 2019. Hieraan zal zeker ook via
de media-aandacht worden besteed. Een eigen hobbytuintje
is de wens van steeds meer mensen, er staan momenteel
zes liefhebbers op de wachtlijst.

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

Ed Vols

Leerzame jaarkalender 2019
Bij velen hangt de verjaardagskalender van De Nijkamphoeve al
ergens in huis. Nieuw is echter de Jaarkalender. Een idee van hun
communicatievrijwilliger Andreas Dijk. Een kalender met voor elke
maand een foto van een of meer dieren. De foto’s zijn in de overeenkomstige maand in 2018 genomen. Leuke weetjes: januari/louwmaand, februari/sprokkelmaand, maart/ lentemaand, april/grasmaand, mei/bloeimaand, juni/zomermaand, juli/hooimaand, augustus/oogstmaand, september/herfstmaand, oktober/wijnmaand, november/slachtmaand, december/wintermaand. Op de kalender staan
o.a. alle evenementen die in 2019 worden georganiseerd. Ook is er
informatie te vinden over de schilderlessen en de cursus schminken
verzorgd door kunstschilderes Corry den Hollander. De kalender kan
worden gedownload via de website: www.nijkamphoeve.nl.

Zorgcentrum Houthaghe

Yvonne Jansen

Voor elk wat wils...
Voor komende maanden zijn er weer leuke activiteiten
georganiseerd waar wijkbewoners van harte welkom zijn.
Op maandag 25 maart om 13.45 uur treedt La Familia voor
u en ons op, een gezellige meezingmiddag voor iedereen.
De kosten zijn € 5 per persoon inclusief een kopje koffie.
Op dinsdag 23 april om 19.30 uur start een optreden van
koor Happy Together. De toegang is gratis, voor consumpties wordt een vergoeding gevraagd. Op zaterdag 27 april
is het Koningsdag, en dan is er bij Houthaghe een leuke
plantjesmarkt. Komt u leuke plantjes kopen voor uw balkon of
terras? Op zaterdag 25 mei is het eindconcert van het Grijze
Koppen Orkest. Dit start om 13.30 uur. De toegang is gratis,
voor consumpties vragen wij een vergoeding. Op maandag
27 mei treedt Muziekvereniging Briza bij ons op, vanaf 13.45
uur. Toegang is gratis, voor consumpties wordt een verg0eding gevraagd.
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Speciaal voor Houtwijk-jongeren

Femke Beeloo-Planken

Geslaagde ‘oud en nieuw’ opruimactie
We zijn al even in
het nieuwe jaar,
maar we willen
zeker de inspanningen van vele
wijkbewoners,
jong en oud, in de
eerste week van
januari niet vergeten te benoemen!
Traditiegetrouw
gingen namelijk op
verschillende plekken in Houtwijk
groepen kinderen
aan de slag, onder
begeleiding van tal
van betrokken volwassenen, om al
het vuilnis van oud
en nieuw op te
ruimen. Leuk om te zien en te horen is dat zoveel mensen de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving zo
serieus nemen. Immers, we kunnen wel wijzen naar een ander om te op te ruimen, maar maken de rommel ook
zelf, dus moeten we ook zelf het heft in handen nemen om alles op te ruimen. Gelukkig zijn er veel wijkbewoners
die deze mening delen en er samen een gezellige opruimochtend van hebben gemaakt!

De zeven in Houtwijk (10)
Mordival stond op het geitenklimtoestel in de weide al klaar met de
MEGA-MACHT-MACHINE. Ernaast stond iets dat vrij veel op een versterker leek. “Wat heeft hij nu weer gemaakt?”, vroeg Roos verbaasd. “Ik ben
zo bang dat ons plannetje niet gaat werken, Kaj, ik ben echt bang. Ik wil
niet meer terug in mijn rolstoel.“ Kaj begreep het maar al te goed. Nadat ze
allemaal hun krachten kregen, hoefde Roos ook niet meer in haar rolstoel.
Ze had nu zo-veel meer vrijheid... “Ẅe gaan het gewoon proberen!” Ando
strak zijn hand omhoog als teken voor alle kinderen, Danielle, Zeyneb,
Emma, Sofie, maar ook Dean, Mohamed, Bradley, Zayin en alle andere
kinderen, om tegelijk - al schreeuwend en wel - op Mordival af te rennen.
Mordival keek verbaasd naar de hele groep kinderen en voor hij het wist
renden ze langs hem, duwden tegen hem aan en trokken aan zijn kleren.
Ineens merkte hij dat het meisje weg was. Snel draaide hij zich om en keek
naar de MEGA-MACHT-MACHINE. In zijn ooghoeken zag hij dat snelle mormel Kaylee wegrennen met het meisje, maar hij zag ook dat er iemand bij de
versterker zat. Die had hij nodig om ook de krachten van de kinderen die verder weg stonden af te nemen. “NEE,
BLIJF AF!”, schreeuwde hij met trillende stem. Dit ging mis! Helemaal niet als gepland! Kaj trok snel de stekker uit
de versterker, op de een of andere manier voelde hij dat dat belangrijk was. “En nu weg allemaal!” De kinderen
schoten bij Mordival weg en Kaj maakte zijn krachtveld om Mordival heen.
Yuna stond al klaar met haar telefoon en belde 112. “Meldkamer 112. Wil je politie, brandweer of ambulance
spreken?” “Politie Den Haag alsjeblieft! Snel!”,zei Yuna ongeduldig tegen de telefoniste. Al snel kreeg ze de
meldkamer van de politie aan de telefoon. “Meldkamer politie, waarmee kunnen we u helpen?“ ”We zijn op BuurtBoerderij de Nijkamphoeve, we hebben die gevaarlijke man die laatst die kinderen vasthield. Kom vlug!” “Ik stuur
direct een eenheid naar jullie toe!” Kaj hoorde al vrij snel de sirenes dichterbij komen. Gelukkig, het was bijna voorbij. Agenten sprongen uit hun dienstwagens en renden met getrokken wapens in de aanslag en met handboeien
richting Mordival. Mordival lachte vals: “Slim gedaan mannetje… ze hebben me… voor nu.” Kaj liet snel het krachtveld verdwijnen. En stapte achteruit. Mordival wachtte rustig tot de agenten vlakbij hem waren en stak zijn handen
omhoog. In de laatste seconde deed hij een stap opzij en schakelde de MEGA-MACHT-MACHINE in...
Wordt vervolgd in de volgende editie.
Zie ook onze facebooksite Houtwijkinfo.
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Korte berichten

Stichting Erfgoedpark Loosduinen van start

Colofon
Wijkberaad Houtwijk
Postbus 52009
2505 CA Den Haag
Bezoekadres:
Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuissstraat 10, BG
Openingstijden kantoor:
Bezoek op afspraak
Telefoon: elke woensdag van
09.00-11.00 uur: 070-4400913
E-mailadres:
info@wijkberaadhoutwijk.nl
Website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl

Op 3 december 2018 werd de Stichting Erfgoedpark Loosduinen opgericht. De stichting gaat zorgdragen voor het opwaarderen en waarborgen
van het sociaal-culturele karakter van het historisch groengebied met
molen, museum, Abdijkerk, vaarwater, kunstwerk en natuurspeeltuin. Als
Stuurgroep werkte het nieuwe bestuur reeds twee jaar aan het conceptplan HOF VAN LOOSDUINEN, het beoogde paviljoenrestaurant op de
molenweide aan de Margaretha van Hennebergweg. Gesprekken daarover werden gevoerd met de parkpartners Abdijkerk, molen de Korenaer
en het Loosduins Museum. Daarnaast ook met de omwonenden, bewonersverenigingen en de gemeente. De ambtelijke realisatie gaat gepaard
met talloze processen, die vanaf nu door de gemeente en de Stichting
tweemaandelijks worden doorgenomen. Op foto (vanaf links) notaris
Reinier Kleijne, secretaris Ramon Meesters, voorzitter Hanneke Besseling, penningmeester Piet Bogaards en algemeen bestuursleden Marian
van den Hoek en Marc Molenkamp.

Meewerken aan welzijn
in Loosduinen/Houtwijk
Vrijwilligers Boodschappendienst
VÓÓR Welzijn Ouderenwerk Loosduinen is op zoek naar vrijwilligers die
bereid zijn om eens per week boodschappen te doen voor ouderen, die
wegens omstandigheden hier niet meer toe in staat zijn. In overleg met
een (vaste) cliënt haalt de vrijwilliger eenmaal per week de boodschappen
bij één supermarkt in de buurt. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het Ouderenwerk Loosduinen, Wijkcentrum de Henneberg,
tel. 070-2052590, j.hoogeveen@voorwelzijn.nl.

Vrijwilligerstelefooncirkel
Ouderenwerk Loosduinen is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die
bereid zijn een dagdeel per week vrij te maken voor de telefooncirkels
Loosduinen. Vanuit Wijkcentrum de Henneberg start de telefooncirkel
iedere dag om 9 uur. Als één van de betreffende ouderen de telefoon niet
opneemt, wordt er direct actie ondernomen. De cirkels draaien 365 dagen
in het jaar, dus ook op zon- en feestdagen. Informatie: 070-2052590.
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