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Van de voorzitter

Bestuursnieuws

Beste wijkgenoten,
We zien licht aan het einde van de tunnel. Meer dan één
miljoen Nederlanders zijn inmiddels gevaccineerd tegen het
‘u-weet-wel-virus’ waarvan ik de naam niet wil noemen. Het
gaat dan met name om mensen die een verhoogd risico hebben om ernstig ziek te worden en erger, of zij die een grotere
kans hebben om besmet te worden, omdat zij in de zorg werkzaam zijn. Mochten er zich geen rare varianten van het virus ontwikkelen, die het
vaccin te slim af zijn, dan lijkt het mij, dat we eindelijk weer activiteiten kunnen
gaan inplannen, voor ná de zomer. En dat is hard nodig. Zelf merk ik, dat door
zelfisolatie en mondkapjes het aantal contacten met mensen in mijn buurt veel
minder is geworden. En dat is natuurlijk erg jammer.

OUD
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Dit jaar bestaat ons wijkberaad officieel 40 jaar. Dit voluit vieren, heerlijk samen met meer dan 100 man op 10 vierkante meter, zoals we dat deden tijdens
het 35-jarig jubileum vijf jaar geleden, zit er helaas nog niet in. Maar het wijkberaad heeft leden die barstensvol ideeën zitten om er toch een memorabel jaar
van te maken. U mag ook meeorganiseren. Extra handjes zijn welkom!
Voor wat betreft ontwikkelingen in 'de openbare ruimte' (een ambtelijk omschrijving voor 'wat zie ik als ik de straat op ga...') het volgende: de gemeente
heeft de bouwvergunning verleend aan de eigenaar van het Azivo/Vredesteingebouw voor het ontwikkelen van een appartementencomplex in het voormalige
hoofdkantoor van de Vredesteinfabriek aan de Oude Haagweg. Naar verluidt is
de eigenaar in gesprek met een bouwbedrijf om nog dit kwartaal een aanvang
te maken met de bouwwerkzaamheden. Voor Houtwijkers is dat goed nieuws,
want het gebied er omheen voelt al vele jaren niet meer veilig.
Het opknappen van de wijk met het extra geld dat we voor Houtwijk wisten
los te peuteren bij de gemeente gaat van start. Het is lastig op dit moment specifieke projecten te noemen en hun volgorde te benoemen, omdat er veel onderlinge afhankelijkheden zijn en een klein deeltraject grote invloed kan hebben op
andere te nemen stappen. Wat wel als een paal boven water staat, is dat het
herstel van de wijk wordt uitgevoerd met inachtname van het lange termijneffect.
Zo wordt wortelopdruk eerst aangepakt, voordat er een nieuw wegdek wordt
gelegd. Wanneer een project is afgerond, dan informeren wij u hierover.
Een deel van Houtwijk heeft dezer dagen een flyer op de mat gevonden,
opgesteld door Wijkberaad Nieuw-Waldeck, waarin stelling wordt genomen tegen plannen voor een coffeeshop in de snackbar aan Oude Haagweg 263. Oók
Wijkberaad Houtwijk en Commissie Loosduinen zijn fel tegenstander. Wij vinden,
dat er voor coffeeshops 'nul' plaats moet zijn in ons stadsdeel, ook niet elders
als op het ZKD-terrein, bijvoorbeeld. De gemeente en vooral de burgemeester
en wethouders zijn op de hoogte gebracht van onze positie. Het idee van een
coffeeshop in Loosduinen is ontstaan om de overlast in de Weimarstraat te verlichten en de afstand voor Westlandse gebruikers naar de coffeeshop te verkleinen. Onze Haagse burgemeester heeft geopperd dat die mogelijkheid onderzocht moest worden. Onze positie is, dat het Westland maar op eigen gebied
coffeeshops moet toelaten (wat zij daar zeker niet zullen doen…!) en dat Loosduinen er niet is om de problemen van de Weimarstraat over te nemen. Bovendien biedt Loosduinen al veel meer dan evenredig onderdak aan voor drugs gevoelige mensen (verslaafden en ex-verslaafden). Wij zullen daarom ALLES in
werking zetten om te voorkomen dat drugsoverlast voet aan de grond krijgt in
ons stadsdeel. Tot op heden is de reactie van de gemeente niet meer gebleken dan een ontvangstbevestiging van onze brief.

OUD
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In dat licht bezien is het wonderlijk dat dezelfde gemeente met inzet van
ambtenaren erg haar best doet om met hulp van wijkbewoners - via het project
'De Wijkagenda' - inzicht te krijgen in hoe we Houtwijk beter kunnen maken. Dat
wordt zeer gewaardeerd. Luisteren ambtenaren beter naar onze wensen dan
het door ons gekozen stadsbestuur? We zullen zien.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Wijkberaad Houtwijk
Ramon Meesters

Zie pagina 7

3

Bestuursinformatie

Wijkagenda Houtwijk 2021-2025
Naar aanleiding van een enquête door het stadsdeel Loosduinen hebben
meer dan 500 wijkgenoten gemeld hoe prettig zij wonen in Houtwijk. Zij
geven Houtwijk een 7,5, dit geeft een goed beeld over de wijk. Zij vinden
het groen en de rust in de wijk fijn. Het onderhoud van het groen, de straten en pleinen kan beter. Veel mensen ervaren overlast van hardrijden,
tekort aan parkeerplekken en hondenpoep. De meesten voelen zich thuis
in de wijk, gaan prettig met elkaar om en voelen zich veilig. Velen vinden
dat het winkelcentrum aantrekkelijker kan worden (gezelliger, meer variatie).
In de Wijkagenda Houtwijk 2021-2025 staat wat het belangrijkste is om in
de wijk te verbeteren. Dit bepaalt de gemeente samen met de wijk. De wijkagenda bestaat uit drie stappen: Stap 1: Er wordt gevraagd hoe de wijk er
nu voor staat - Stap 2: Wat zijn de prioriteiten voor de komende vier jaar
om Hout-wijk een fijnere plek te maken? - Stap 3: Hoe willen we dat bereiken en wat gaan we dan doen. Zie: www.wijkagendahoutwijk.nl.

Wijkmetselaars zichtbaar maken…
Stadsdeel Loosduinen wil de mensen die bouwen en metselen aan hun
woonwijk, de zogenaamde Wijkmetselaars, centraal stellen en zichtbaar
maken. Wat doen ze? Waarom doen ze dat? En hoe doen ze dat? Wijkgenoot Christiaan Scheen werd vorig jaar gevraagd om als ‘wijkmetselaar‘
te fungeren. "Ik heb gezegd, dat ik dit wel een nieuwe uitdaging vind. Ik kan
echt geen nieuwe keuken plaatsen of een muurtje metselen. Van techniek
heb ik geen verstand en de LTS (Lagere Technische School) heb ik niet gevolgd. Wel wil ik in de wijk zorgen voor verbinding tussen mensen. Ik ben
actief in de Protestantse gemeente ‘s-Gravenhage, diaken in de Abdijkerk
en secretaris van de Vereniging Wijktuin Houtwijk. Ik wil naar mogelijkheden
zoeken om het kerkenwerk en buurtwerk met elkaar te verbinden. Dit is de
reden waarom ik ‘ja’ heb gezegd op het verzoek in de wijk ook actief te zijn.
In het wijkberaad gaan wij verder praten over de invulling van de functie!"
Zie ook het filmpje ‘Wijkmetselaars’ op www.wijkberaadhoutwijk.nl .

Alternatieve ledenvergaderingen 2021
Twee keer heeft Wijkberaad Houtwijk vorig jaar geprobeerd om een reguliere Algemene Ledenvergadering te houden en twee keer is dat niet gelukt.
Het zal iedereen duidelijk zijn, dat de Coronacrisis ons hierbij duidelijk parten
heeft gespeeld. Zowel de voorjaarsledenvergadering op 25 maart 2020 als
de najaarsledenvergadering op 14 oktober 2020 konden hierdoor niet plaatsvinden. Toch spelen er nog tal van zaken die voor onze wijk zó belangrijk zijn
dat wij deze - anders dan via een reguliere ledenvergadering - ter beoordeling aan u willen voorleggen.
Het jaarverslag en de financiële stukken van 2020 zullen daarom eind
maart 2021 integraal op onze website worden geplaatst, zodat u die op
uw gemak kunt doornemen. Het wijkberaadbestuur zal hierop dan via
een online presentatie een toelichting geven. Voor de geïnteresseerden:
houd hiervoor eind maart 2021 onze website en social media (Facebook, Hoplr en Nextdoor) in de gaten. Wordt vervolgd.
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Jubileum

Wijkberaad Houtwijk viert 40-jarig bestaan
In november 2021 bestaat Wijkberaad Houtwijk veertig jaar, maar in
tegenstelling tot vorige lustrumvieringen is het nog niet duidelijk hoe wij
deze mijlpaal zullen gaan vieren. Ook hier gooit de Coronacrisis roet in
het eten. Wel gaan wij in het Houtwijkblad en ook via onze website, digitale nieuwsbrief en social media (Facebook, Hoplr, Nextdoor en Twitter)
regelmatig aandacht besteden aan dit jubileum, met terug- en vooruitblikken door jong en oud. Wijkberaad Houtwijk werd op 24 november 1981
opgericht om het reilen en zeilen van de wijk in de gaten te houden. Als
het bestuursorgaan van een vereniging waarvan alle wijkbewoners automatisch gratis lid zijn, hetgeen overigens nog steeds niet bij iedereen bekend is. Houtwijk zit als wijk binnen Loosduinen met zes andere wijken in
de Commissie Loosduinen. Van daaruit kunnen wij, als Wijkberaad Houtwijk, enige invloed op het Haagse gemeentebestuur uitoefenen. In de
loop der jaren werden er tal van kleinere en grotere successen geboekt.
Wordt vervolgd.

TOP 10 Houtwijkprioriteiten

1. 1. Manifest Loosduinen
2. Commissie Loosduinen vertegenwoordigt de zes bewonersorganisaties en het bedrijfsleven. In een manifest adviseren zij het college van B&W - zie commissieloosduinen.nl

2. Opknappen Openbare ruimte
De plannen om de wijk een grote herinrichting te geven krijgen steeds meer vorm.
Hopelijk gaat deze zomer de aanpak van kleine delen van de wijk van start.

3.Inbraakpreventie
Het inbrekersgilde is volop actief in de regio. Zorg voor goed hang- en sluitwerk, let op
elkaar en sluit u aan bij een WhatsAppgroep Buurtpreventie. Bel bij onraad 1-1-2.
.

4. Buurtpreventie
De Buurtpreventie loopt meerdere avonden per week voor een veiliger Houtwijk. Heeft u
1 of 2 uurtjes per week over en heeft u hart voor uw buurt? Meld u aan: zie pagina 19.

5. Aanpak ergernissen
We krijgen veel meldingen over zwerfvuil en hondenpoep. Graag vragen wij iedereen dit
ook ZELF te melden bij de gemeente: via nummer 14070 of via denhaag.nl/meldingen.

6. Groenvoorziening
In het Bokkefortpark komen de voorjaarsbollen alweer op. Deze werden in november
geplant door de kinderen van de wijk! Even een fleurig lichtpuntje…

7. Renovatieprojecten
De renovatie van het Azivo-gebouw staat in de startblokken. Over de voortgang van de
ontwikkeling van het Connexxion-terrein is helaas nog niets bekend.

8. Houtwijk Jong
Als wijkberaad willen we de jongeren van Houtwijk beter bereiken en ook horen. Hebben
jullie een idee om de buurt beter te maken? Mail ons dan: zie colofon op pagina 19.

9. Houtwijk verbinden
Ook kleinschalig verbinden bewoners zich steeds meer. Met een Lief&Leed potje, kun je
samen met je buren elkaar wat extra aandacht geven. Zie artikel op pagina 9.

10.Duurzaam Houtwijk
Allerlei acties en subsidies voor duurzaam wonen. Gemeente Den Haag moet in 2021
voor elke buurt/wijk een concreet plan hebben voor energietransitie.
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Houtwijkse jongeren

Mounir El Omari

Speciale activiteiten in coronatijd
De kerst ligt alweer een tijdje achter ons, maar toch willen we nog even
kort terugblikken. VÓÓR Welzijn heeft namelijk elk jaar in de kerstperiode allerlei activiteiten in en rond wijkcentrum Bokkefort.
Leuke plannen moesten voor een deel worden omgebogen, want ook bij het
jeugd- en jongerenwerk gelden coronaregels. Gewoonlijk nemen ook jongeren rond de 20 aan sommige activiteiten deel, nu was de maximumleeftijd 17.
Afwijkend was ook dat we een aantal gebruikelijke activiteiten niet konden
aanbieden, zoals karten, bowlen, zaalvoetbal en paintballen. Wel kon de
jeugd in ons wijkcentrum tafelvoetballen, laser gamen, deelnemen aan Mad
Science, dammen, FIFA 21 op de PlayStation spelen en meedoen aan een
Kahoot-quiz. In het Bokkefortpark bood Streetsport de mogelijkheid om Fortnite na te doen, een onder de jeugd populair gamespel. Traditiegetrouw hebben jongeren zoals voorgaande jaren in zorgcentrum Houthaghe oliebollen
gebracht. Nieuw op oudejaarsdag was een gezamenlijk maaltijd voor jongeren. De avondklok had gevolgen voor de openingstijden van het wijkcentrum
en dus voor de jongerenactiviteiten, want ook wij moesten eerder dicht.

Dialoog in Houtwijk

Marjolein Minks

Uitnodiging Tweede Houtwijkse Dialoog
Tijdens de eerste online dialoog in januari zijn wijkgenoten met elkaar verbonden, ze zijn geïnspireerd, verrast en verrijkt geraakt door
het delen van hun ervaringen, dromen en mogelijke eerste stappen
op weg naar de realisatie van die dromen.
Eén van hen legt nu contact met de gemeente met haar plannen voor de
vervanging van een 'poep'veldje en een ander met ‘Houtwijk in transitie’
met zijn ideeën voor het verduurzamen van woningen op een technische
en financieel haalbare manier. Wilt u ook aanhaken en uw ideeën voor een
nog prettiger wijk delen met andere wijkgenoten dan nodigen wij u uit voor
de tweede Houtwijkse Dialoog op dinsdag 20 april 2021, 19.30 - 21.30
uur. Thema: 'Wie Speelt, sport en viert er mee in onze wijk?' Aanmelden
kan per e-mail info@wijkberaadhoutwijk.nl of telefonisch zie pagina 19
(colofon). Locatie clubhuis sv Houtwijk óf online via Zoom.

WhatsApp Buurtpreventie Houtwijk

Kort politieverslag
Het aantal woninginbraken was in januari laag: 5 pogingen waarvan
1 geslaagd. In december: 22 waarvan 9 pogingen. Meeste meldingen uit
Bohemen. Opvallend: de inbraken vonden nu - zeker door de avondklok vaak plaats in de late namiddag of in de vroege avond. Er waren meldingen bedrijfsinbraken in Zichtenburg en bij de Monsterseweg. Autoinbraken: 5 meldingen verspreid over heel Loosduinen (januari 2020, 21
stuks). Aantal meldingen fietsdiefstal 12 stuks: Waldeck (6), Houtwijk (3)
en overig Loosduinen (3). Het gaat vaak om elektrische fietsen gestald
bij winkelcentra. Kort nieuws: Explosie in Preludestraat, mogelijk illegaal
vuurwerk (in onderzoek). Avondklok: via social media oproepen om te
gaan rellen, extra surveillance uitgevoerd.Toename online oplichting
via WhatsApp. Project Waaks: hondenbezitters melden onveilige
situaties via een WhatsAppgroep.

6

Wijkberaad Houtwijk 40 jaar

Cees Willemse

Historisch archief in aanbouw
Dit jaar bestaat
Wijkberaad Houtwijk 40 jaar. In dit
verband wordt gewerkt aan de upgrade van ons
historisch archief.
Twee wijkgenoten
Alex
Wil
hebben zich bereid
verklaard om hieraan mee te werken: Wil Bianchi en
Alex van Dierendonck (zie foto). Wil heeft zich als pensionado al vaker intensief met onze geschiedenis bezig
gehouden, zoals in 2014 in het Loosduins Museum met
de tentoonstelling 'Houtwijk, Haagse nieuwbouw wijk
op Loosduins grondgebied'. Alex is werkzaam bij de
gemeente Den Haag en heeft vanuit zijn werk onder
meer te maken met de opbouw van archieven.
Eerste resultaten van onze samenwerking (zie afbeelding hiernaast) zijn terug te vinden in het nieuw opgezette Digitaal Houtwijk archief via een link op onze
site www.wijkberaadhoutwijk.nl (zie menu Archief).
Met tussenstanden van een Beeldenarchief Films en
een Beeldenarchief Foto's. Over de voortgang zullen
wij in de volgende uitgaven van het Houtwijkblad gaan
rapporteren. Mochten er nog meer mensen ons een
handje willen helpen, stuur dan even een mailtje
naar redactie@ wijkberaadhoutwijk.

Buurtpreventie Houtwijk

Andreas Dijk

Buurtpreventie in coronatijd

Loop- en fietskoppels BPT Houtwijk

Lagen onze rondes vorig jaar op verzoek van de gemeente van
medio maart tot begin mei stil, de coronamaatregelen in de afgelopen maanden zijn voor de buurtpreventie minder ingrijpend. De 1,5 meter afstand was en is sowieso geen probleem.
De rijksoverheid bepaalde half december dat je nog maar met
maximaal twee personen een groepje mocht vormen. Dat had
zichtbaar gevolgen, want om veiligheidsredenen opereerden
wij in groepjes van minimaal twee teamleden. Vaak reden we
met zijn drieën. Natuurlijk houden ook wij ons aan de regels,
dus kon u ons fietsend en/of lopend in koppels van twee signaleren. Om onze ploeg maximaal te kunnen inzetten ging bij een
oneven aantal mensen er gewoon één solo en niet zichtbaar,
maar wel in contact met de anderen en op afstand de straat
op. De avondklok betekent gewoon dat we eerder beginnen
en eerder stoppen. Op ons kunt u rekenen, ook in 2021!
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Loosduinen/Houtwijk

Pjer Wijsman

Parkeerproblematiek
Na invoeren van betaald parkeren in de Mensenrechtenbuurt is
nu ook een deel van de Architectenbuurt aan de beurt. De keuze
van de gemeente is gebaseerd
op een brede enquête. Het is te
hopen dat de nu ingevoerde betaald parkerenzone niet leidt tot
een waterbedeffect. Volgens berichten uit de buurt is de parkeerdruk sterk toegenomen sinds de
oplevering van de nieuwe flats
bij het Leyenburgziekenhuis. Blijkbaar is het voor bewoners daar niet verplicht om een parkeerplaats in de garage te kopen/huren. Het is echter
voor hen wel mogelijk om een parkeervergunning aan te vragen en hun
auto vervolgens in de wijken te parkeren. Vooral delen van Leyenburg en
Houtwijk hebben daar last van. “Ons wijkberaad neemt contact op met de
gemeente over mogelijke oplossingen!”, aldus bestuurslid Danny Boers.

Heibel om glasvezelkabel
T-Mobile is bezig geweest om de
wijk te voorzien van glasvezel.
Mogelijk gaat KPN dat op termijn
nog eens dunnetjes overdoen,
omdat samenwerking tussen de
telecomreuzen onmogelijk blijkt
te zijn. Alle straten zullen dan
opnieuw worden opengebroken
voor ons snellere internet. Denk
eens in: in het kader van de actie
Straks in de herhaling…?
houtwijkknaptop.nl wordt onder
meer de bestrating aangepakt,
zorgen de telecomreuzen ervoor dat tal van straten er weer rommelig bij
liggen. Los daarvan ontvingen wij veel klachten over de agressieve verkoopstrategie van T-Mobile, dat er een afspraak gemaakt zou moeten
worden voor installatie van de glasvezel in de woning. Echter, dat gebeurt
pas na opdracht van de bewoner/eigenaar. Niet eerder dus!

Petitie tégen koffieshop
Wijkberaad Nieuw Waldeck ontvangt signalen over de mogelijke
vestiging van een coffeeshop aan
de Oude Haagweg 263A (aan de
grens van Houtwijk…) alwaar nu
een cafetaria is gevestigd. Er is
al een beginselaanvraag ingediend bij de gemeente Den Haag.
De wijkberaden binnen Loosduinen zijn principieel tegen het
vestigen van een coffeeshop in
hun wijk alsook op andere plekken binnen het stadsdeel Loosduinen. De bewoners van Nieuw Waldeck,
Houtwijk en Loosduinen, zitten niet te wachten op het af- en aanrijden van
gebruikers van softdrugs, de aan- en afvoer van softdrugs, wildparkeerders, opstoppingen door auto’s, drugsgebruik in de buurt en drugsafval.
Er zijn in de wijken al genoeg incidenten en problemen, laat dit er niet
nog eens bijkomen. Wijkberaad Nieuw Waldeck doet daarom een oproep
aan iedereen om hen te steunen door hun petitie tegen de komst van
coffeeshops te tekenen. Meer informatie: www.nieuwwaldeck.info.
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Communicatiemiddel
Er wordt een wijkagenda opgesteld voor
alle wijken van Loosduinen en Houtwijk is als
tweede wijk aan de beurt. In de wijkprogramma’s of wijkagenda’s staat wat het belangrijkste is om in de wijk te verbeteren. Dit bepaalt
de gemeente samen met iedereen, die in de
wijk woont, leeft of werkt. Samen werken om
de wijk te verbeteren. De agenda wordt voor
4 jaar opgesteld en na 2 jaar geëvalueerd.
De wijkagenda kunt u opvragen bij stadsdeel
Loosduinen via het e-mailadres loosduinen@
denhaag.nl. De Wijkagenda Houtwijk/Kerketuinen/Zichtenburg is klaar voor juni 2021. Als
u wilt weten hoe het ervoor staat, ga dan naar
www.wijkagendahoutwijk.nl.
Het maken van een wijkagenda kent de
volgende stappen:
1.Een wijkprofiel maken
Samen met het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) en de gemeente worden alle
feiten en cijfers (data) verzameld die over de
wijk bekend zijn: bijvoorbeeld over wie er wonen, hoe veilig het is, welke voorzieningen
(zoals winkels, buurthuizen) er zijn. Deze gegevens worden goed bekeken: zijn de feiten
en cijfers over de wijk te herkennen? Gelden
de data voor de hele wijk of voor een deel van
de wijk? Deze data vormen het wijkprofiel.
2.Vaststellen sterke en zwakke punten
Met alle betrokkenen wordt vanuit het wijkprofiel gekeken naar sterke en zwakke punten
van de wijk. En naar de gewenste situatie. Wat
moet anders? Wat kan beter? Wat gaat goed?
3.De wijkagenda vullen
Er wordt een aantal grote prioriteiten/projecten
gekozen, want niet alles kan in één keer worden aangepakt en opgelost. Deze projecten en
prioriteiten staan in de wijkagenda.
De wijkagenda is dus bij uitstek een goed
communicatiemiddel in relatie tot het stadsdeel
en de gemeente. U kunt veel aan de wijkagenda toetsen. Natuurlijk kunnen zaken plotseling
een zekere wending nemen, maar toch moet
de gemeente zoveel mogelijk rekening houden
met deze agenda.
Een prettige bijkomstigheid is een ander
communicatiemiddel: ‘Hoplr’, een website voor
de bewoners van Houtwijk, die aan iedereen
wordt aangeboden. Gratis! Dit middel wordt al
volop gebruik, maar we moeten opletten dat
we wel zakelijk blijven communiceren.
www.commissieloosduinen.nl

Openbare ruimte Houtwijk
Houtwijk knapt op

Tussenstand Opknapbeurt Houtwijk
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Duurzaam Houtwijk
‘Houtwijk in transitie’ voor verduurzaming woningen

Laan van Vredestein wordt proefproject
Met de 'Energie uit de Wijk Challenge' wil de gemeente Den Haag
groepen inwoners stimuleren om
activiteiten gericht op de energietransitie (energiebesparing of opwekking van schone energie) op
te starten.
In het kader daarvan ontving het
bewonersinitiatief 'Houtwijk in transitie', dat onze wijkgenoot Henk
Slijp namens Wijkberaad Houtwijk
had aangeleverd, een bedrag van
€ 75.000,00. Als proefproject is de
Laan van Vredestein aangewezen.

Situatie in Houtwijk
De woningen in Houtwijk werden in
de jaren 80 gebouwd, conform de
isolatienorm van toen. Daardoor is
er voor die woningen geen financiële prikkel om te verduurzamen.
"Terugverdientijden lopen op tot 3040 jaar. Dit maakt de opgave complexer dan voor woningen uit andere periodes. Bij woningen van voor
1980 is isoleren snel rendabel. Bij
woningen van na 1995 is een aanpassing van installaties vaak afdoende!”, vertelt Henk Slijp. "Wij
willen ook voor deze woningen bewijzen dat verduurzamen en van
het gas afgaan technisch, financieel
en vooral sociaal haalbaar is. Als
initiatief ontwikkelen we een collectieve aanpak, verduurzamen we
woningen en slaan energie op in

Met bewoners van de Laan van Vredestein
gaat wijkgenoot Henk Slijp aan de slag met
een duurzaamheidsplan voor hun woningen.

een (buurt)batterij en laden er de
deelauto's mee!"

Doelstellingen
“In de Laan van Vredestein zullen
wij starten met de ontwikkeling van
een duurzaamheidsplan voor één
blok woningen, van hetzelfde type,
en willen wij in 2021 minimaal één
woning van het gas af helpen!” Bij
alle eigenaren geven wij uitleg en
inventariseren wensen en mogelijkheden. Met die informatie maken
we een voorstel voor een plan van
aanpak met ruimte voor een persoonlijke invulling per huis. Dit plan
gaan we niet alleen aan de bewoners van het blok presenteren,
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maar ook aan Wijkberaad Houtwijk.
Met lokale aannemers gaan we de
mogelijke maatregelen van een
prijslijst voorzien.”

Energie opslaan
“Naast het plan voor de huizen
gaan we ook de mogelijkheden van
een buurtbatterij onderzoeken. Hier
kunnen de aangesloten huizen hun
overschot aan zonne-energie opslaan voor later gebruik!”

Den Haag/Loosduinen/Houtwijk

Theo van Daalhoff

Alles is anders…
De Albert Heijn in winkelcentrum Houtwijk is grondig
verbouwd, Resultaat: álles is
anders. Klanten komen echt
binnen in een nieuwe wereld.
De winkel is een stuk groter
geworden en heeft het nieuwste AH-winkelconcept. Vers
en gezond staan hierin nog
meer centraal. Het afrekenen
gaat sneller met maar liefst elf
zelfscankassa’s. ”Alles is
anders”, zegt manager Roy van Bentem trots. “De leegstaande panden
naast onze winkel zijn erbij getrokken en er is een gedeelte nieuw aangebouwd. Hierdoor hebben we het hele assortiment kunnen vergroten.”
De klanten zijn erg blij vooral over de ruimere opzet en het grote versaanbod. En - niet onbelangrijk - de winkel is wel groter geworden, maar
de gemoedelijkheid is gebleven!”

Lief&Leed potje Houtwijk
Meerdere Haagse straten
hebben zich aangemeld
voor een Lief&Leed potje
met daarin 75 euro. Om
de mensen in hun straat
die een opkikkertje verdienen even iets aardigs
als een bloemetje of iets
dergelijks, te geven.
Ook in Houtwijk zijn er
Lief&Leed straten waar
echt aandacht is voor elkaar. Zo maakten de buren in de Burgemeester Janssenstraat fraaie sneeuwsculptures met onder meer een heuse
walrus. In de Dr.J. Presserstraat deelden de bewoners cactusjes uit
om deze stekelige Coronatijd door te komen. Juist in deze tijd is elk
contactmomentje er eentje: even zwaaien voor het raam, een kaartje
in de bus doen, wat lekkers maken voor elkaar. Het Lief&Leed potje
kan hierbij financieel ondersteunen. Aanvragen kan via de website:
www.liefenleeddenhaag.nl. Er zijn maar drie regels, je moet in Den
Haag wonen, je moet het geld uitgeven aan/met je buren en je moet
de bonnetjes bewaren! Op naar een Lief en Leed Houtwijk!
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Vernieling…
Iets na de afgelopen jaarwisseling is het
fraaie verwijsbord naar de Abdijkerk in Loosduinen, randje Houtwijk, vernield. Ik baal.
Mijn dochter zegt mij: “Hé chagrijn, ’t is maar
een verwijsbord hè? Ze hebben de ABDIJKERK zélf niét vernield, goos!” Ja, dochterlief die mij als ‘goos’ aanspreekt. Dit is een
laagdrempelige aanduiding van ‘vader’. Wars
van ouderlijke autoriteit. En dat ik in haar
ogen niet moet zeuren daarover, alhoewel
zij dat slopen ook belachelijk vindt.
Ons Stadsdeelkantoor Loosduinen denkt
met onze inwoners mee. Een zelfs fraaier
bord is geregeld. Dat voelt goed. Blij dat wij
goede ambtenaren hebben op Loosduinen.
Toch: vandalisme en aanverwant gedoe
borrelt in mijn achterhoofd. Het kietelt in
mijn nek. Waarom? Als zelfs een ministerpresident termen hanteert als ‘Ze moeten
met hun poten afblijven van…’ dan is er
toch wel iets aan de hand. Het is ergens
fout gegaan bij, wat men in het algemeen
aanneemt, ‘jonge gasten’. En daaraan toegevoegd: drank, snuiven, pillen.
Om altijd de schuld bij jongeren neer te
leggen is echter ook goedkoop. Zijn volwassenen ook niet schuldig? In een visioen zie
ik een echtpaar, lekker languit op de bank.
Kijkend naar een suf programma op TV.
Geen aandacht voor hun zoon. De zoon
gaat op pad met een paar vrienden, lekker
zuipen, een patroontje met ballon in de neus,
blowtje, pilletje…. Hallo opvoeding… Het
Abdijkerkbord is een welkome variant in het
vervelingspatroon, ingegeven door corona.
Potverdorie! Ik wil niet stappen in de al te
gemakkelijke valkuil om het allemaal bij
doorgesnoven jongens neer te leggen. Maar
om nou te zeggen dat er drie hoogbejaarde
mannen uit het nabijgelegen verzorgingshuis, voorzien van rollator en Poolse strijkers
in het mandje voorop, opzettelijk in het nachtelijk uur met een slakkengang op weg waren
om deze sloopactie te verwezenlijken, is
evenmin aannemelijk. De daders liggen óók
al niet op het nabijgelegen St. Josef Kerkhof.
Les: ik ga uit van gemene stiekemerds,
leeftijd onbekend. En dat het snuivende
jongeren zijn, mag aannemelijk zijn. Gelukkig
is de omstandigheid, dat de ambtenaren van
ons Stadsdeelkantoor direct aan de slag zijn
gegaan. De betekenis? Het kantoor is écht
partner van ons als bewoners; van de vrijwilligers In Houtwijk en de andere wijken in
Loosduinen. Dat maakt mij blij. Hulde voor
‘onze eigen’ ambtenaren. Alweer geleerd:
met een positieve blik gelukkig verder leven
in het mooie Loosduinen. Heel Houtwijk mag
ons stadsdeelkantoor omarmen.

Unieke Houtwijk-producten

Chocolade bedankjes…
Bij 123bedankt.nl worden verpakkingen gedrukt die
gevuld kunnen worden met Merci chocolade, Tony
Chocolonely of ambachtelijke chocolade. Van grote
repen voor bedrijven tot kleine bedankjes bij een
bruiloft, ze kunnen alles maken. Via het online bestelsysteem kan de klant zelf de wikkel ontwerpen, of kiezen voor een kant en klaar ontwerp. Het is een kleine
drukkerij en bij grote orders schakelen ze de hulp in
van de sociale werkplaatsen die zich in de buurt bevinden. Een absolute aanrader als u iemand eens
een bijzonder en persoonlijk bedankje wilt geven.
Gewoon in ons mooie Houtwijk!

In deze nieuwe rubriek gaan wij regelmatig aandacht besteden aan unieke producten die in ons
eigen Houtwijk worden gemaakt. Dit keer is aan
de beurt: 123bedankt.nl, onderdeel van The Online
Factory, gevestigd in een pand in de Mangaanstraat 25 (ZKD-bedrijvencentrum).

Heeft u ook een product dat in Houtwijk wordt
gemaakt en wilt u ook in deze rubriek, mail ons dan:
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl

Meer informatie: www.123bedankt.nl

Puzzelen voor jong en oud

Femke Beeloo-Planken

Houtwijk Woordzoekpuzzel
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Markante wijkgenoten

Marjolein Minks

Samen parkeerdruk omlaag brengen

‘Noodzaak bewuster autogebruik…!’
Interview met wijkgenoot
Dominik van Lankeren
Dominik kende ik al als lid van
het buurtpreventieteam en als deelnemer aan de allereerste Houtwijkse dialoogtafel. Zijn grootste passie,
echter, is het autodelen in de wijk
bekend maken. “Dat is ooit begonnen, gewoon bij een wandelingetje
door de wijk en dan zien dat auto’s
echt overal geparkeerd staan, op
stoepen en in perken.”
Dominik vindt het belangrijk
om het karakter van de wijk, die
open is met veel groen, te behouden. Dit maakt dat hij meer parkeerplekken niet ziet als de oplossing.
De doorbraak om iets te gaan doen
aan het parkeren, was toen hij in
2018 een keer rond lunchtijd thuiskwam en zag hoeveel auto’s er in
de wijk geparkeerd stonden en hij
zijn auto amper kwijt kon. "Al die
auto’s waren echt niet van degenen
die werkten en werden dus niet iedere dag gebruikt. Dat moet toch
beter kunnen...!", dacht ik toen.

kunnen delen. Eén manier is de
autodeelcoöperatie: dit is een
kleine groep bewoners die met
steun van de gemeente auto’s
leasen en gebruiken. Een tweede
manier is gewoon met familie of
vrienden een auto delen, eigenlijk
een hele oude en informele manier.
Een derde manier is om je eigen
auto aan te bieden via platforms,
zoals Snappcar, voor autodelen.
En een vierde manier die we nu
in Houtwijk hebben, is het autodelen via deelaanbieders, zoals
Greenwheels, Mywheels en Sixt.
Met veel voorbeelden weet
Dominik mijn reserves tegen het
delen van een auto behoorlijk weg
te nemen. Zo kan hij ons helpen bij
het maken van een rekensom of het
autodelen financieel interessant zal

Als adviseur mobiliteit in Schiedam heeft Dominik veel contact met
de gemeente Den Haag, waardoor
hij wist dat de gemeente ambitieus
is om iets aan het parkeerprobleem
te doen. In 2019 was zijn Haagse
collega meteen enthousiast over
zijn autodelenplan, omdat het direct
aansloot bij hoe Den Haag dit wil
aanpakken. Dat bleek ook wel, want
Den Haag werd in december van
dat jaar winnaar van de autodeelaward van Natuur en Milieu. Den
Haag steunt, bijvoorbeeld, in de
Vruchtenbuurt, in de Bomenbuurt
en het Regentessekwartier burgerinitiatieven om auto’s te delen.

zijn en hij stelt dat dit al het geval is
als iemand 8000 km per jaar rijdt.
“Je bent bijna een dief van je eigen
portemonnee als je dan geen auto
deelt”, zegt hij. Het verbaasde hem
ook dat het omslagpunt zo hoog lag
en het maakte het besluit om de
auto weg te doen ook wel makkelijk.
Dominik verwacht dat het betaald
parkeren in de komende jaren over
heel Houtwijk zal worden uitgebreid.
Dominik is niet anti-auto, hij is
anti-parkeerproblemen en pro een
ruime en prettige woonplek! Het
autodelen vraagt gewoon om bewust met uw autogebruik om te
gaan, níet om er helemaal geen
gebruik meer van te maken. Meer
info: www.autodelenhoutwijk.nl of
autodelenhoutwijk@gmail.com

Foto Dominik
van Lanteren
volgt nog

Dominik is vervolgens bij wijkberaden en autodeelcoöperaties op
bezoek geweest, waardoor hij erg
geïnspireerd en natuurlijk ook goed
geïnformeerd werd. Er blijken verschillende manieren om je auto te
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Wijktuin Houtwijk

Christiaan Scheen

Corona na de winterslaap…
Alles lijkt rustig op het complex van de wijktuin. Nog niet zo lang geleden lag er een dikke laag sneeuw op de tuinen. Er stonden sneeuwklokjes te bloeien, de Elfstedenkoorts steeg en de temperatuur daalde; het was weer eens een echte ouderwetse winter. Vogels moesten
in deze winterse omstandigheden zien te overleven. Vorig jaar konden wij nog niet weten wat ons te wachten zou staan: een 1,5 meterafstand economie en een virus, dat ons in zijn greep houdt. Even
heerste Koning Winter in het land en dat hebben wij geweten. Gelukkig zal de natuur in 2021 zijn eigen gang gaan en als wij gevaccineerd
zijn, kan het weer een beetje normaal worden. Zodra de winter voorbij is, gaat iedereen op de tuin aan de slag. Tijd om de planten en te
zaaien. In de tuincentra zullen planten en struiken te koop staan en
wie zit er niet te wachten op een lekker voorjaarszonnetje. Na de
winterslaap is er genoeg werk aan de winkel. Er zijn materialen
bij het tuincentrum besteld en de eerste plannen worden voor
het jaar 2021 gemaakt. www.wijktuinhoutwijk.nl.

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

Ed Vols

Nieuw leven en wandelactiviteit
Op het moment dat dit stukje wordt geschreven, is de BuurtBoerderij
alweer weken voor bezoekers gesloten. Voor de dieren, de bezoekers
en de vrijwilligers een hard gelag. Via social media kunt u het reilen en
zeilen van de boerderij wel volgen. Op 26 november is dwerggeit Desi
bevallen van Emmi en Yuca. Het duo groeit als kool door de melk van
Desi, maar ook door de goede zorgen van de beheerders en andere
vrijwilligers. Inmiddels eten ze ook hooi en brokjes. In februari zijn we
gestart met ‘wandelen met de ezels’. Onze ezels moeten meer bewegen en veel mensen willen meer bewegen. Dus op onze boerderij is
dat een perfecte match. Wij zochten mensen die regelmatig samen
met anderen en onder begeleiding van een van onze vaste vrijwilligers
met een ezel een blokje om willen gaan. Zelfs landelijke media pakten
dit op, met als resultaat dat we nu een wachtlijst hebben. Zie ook
onze website: www.nijkamphoeve.nl/nieuws.
Foto’s Andreas Dijk

Sportvereniging Houtwijk

Ed Jacobs

Terrein sv Houtwijk op slot…
Gelukkig traint onze jeugd nog steeds door en zien
we daar het aantal leden, ondanks Corona, toch
voorzichtig groeien. Daar zijn we blij mee!
Wellicht heeft u gezien dat het terrein van sv
Houtwijk weer afgesloten is met een hek. Dit is een
initiatief van de gemeente Den Haag, omdat er teveel vernielingen plaatsvonden. Erg jammer, omdat
wij zien dat de jeugd van Houtwijk graag gebruik
maakt van onze velden. We hopen vaak dat die
‘los’lopende Houtwijkjeugd zich uiteindelijk bij ons
zal aanmelden als lid. Gewoon doen zou ik zeggen.
Je zult er geen spijt van krijgen. Bel voor informatie
met ons Hoofd Jeugdopleiding Rob Minkes (mobiel
06-52756657) of neem een kijkje op op onze website: www.sv-houtwijk.nl.

Terwijl ik deze bijdrage namens sv Houtwijk
aan het schrijven ben valt buiten de dooi in. Na
ruim een week sneeuwpret keren we weer terug
in de realiteit. Een realiteit waarin Corona nog
steeds ons leven bepaalt. Maar een weekje echt
winterweer lijkt een hoop mensen toch goed te
doen. Even dat wintersportgevoel dat je anders
alleen in de Alpen vindt. Dat geeft weer energie,
ook voor ons bestuur. Vanwege de avondklok
maar een keer op zondagmiddag ’coronaproof’
vergaderd. Daar kwamen veel zaken aan de orde
en de conclusie is dat we weer op stoom komen.
Ondanks het feit dat nog niet duidelijk is wanneer
we weer open mogen. Duidelijk is wel dat we de
competitie ook dit jaar niet kunnen afmaken.

Clubhuis sv Houtwijk stemlocatie voor Verkiezingen 17 maart 2021
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Speciaal voor jong en oud

Femke Beeloo-Planken

Kinderraad in actie…
De kinderraad haalt steeds vaker de Posthoorn. En terecht, want zij nemen
bijzonder actief deel aan de overleggen over de wijkagenda van Houtwijk.
Zo kwamen zij met diverse goede punten en argumenten om de wijk te
verbeteren. En ze laten het niet bij het adviseren, zij ondernemen ook zelf
direct actie. Na het adviseren van de wijkagenda zaten zij half februari al
aan tafel met de speelbeheerder van de gemeente Den Haag. Zij wilden
graag weten of de plannen die zij aandroegen ook haalbaar zijn. Zoals
meer verlichting bij de speelvelden in het park. Dit is helaas niet direct mogelijk, omdat de parken in Houtwijk een vliegroute voor vleermuizen vormen. Kijk 's avonds maar eens omhoog, laat je ogen wennen aan het donker, er vliegen er tientallen! Maar er gaat bekeken worden of er wellicht
gewerkt kan worden met een tijdklok of sensor. Daarnaast kwamen er
leuke ideeen op de tafel om mensen te motiveren hun vuilnis netjes in
de afvalbak te gooien. Zoals een groot net, maar ook een Holle Bolle Gijs
prullenbak. Daarnaast gaat er gekeken worden of er meer groene prullenbakken vervangen kunnen worden door grote grijze bakken. Net als de
volwassenen struikelen ook de kinderen geregeld over de wortelopdruk
die door heel Houtwijk te vinden is. De gemeente geeft aan dat zij hier al druk mee bezig zijn en legt uit aan de kinderen dat
er een herinrichting van diverse delen van Houtwijk komt. Bij een herinrichting gaat alles eruit en weer opnieuw erin. Zodoende zou het probleem niet steeds terug moeten komen. Ook ergeren de kinderen zich, en terecht, aan de vele hondendrollen
die in het park liggen. Als het iets warmer wordt gaan ze daar actief actie tegen voeren! Wordt vervolgd!

Dickens in maart…
Ik hoor u denken, Dickens in maart? Natuurlijk was het de bedoeling dat
dit project veel eerder van start zou gaan. Nadat we afgelopen zomer
hoorden dat het Dickens festival niet door mocht gaan vanwege Corona,
besloten wij iets te verzinnen om het Dickens-gevoel warm te houden.
Het huren van de speciale Dickens-kleding kost jaarlijks duizenden euro's,
daarom kwamen we al snel uit op het plan om deze kleding met de hulp
van ent-housiaste wijkbewoners uit de Dickens-driehoek te maken:
Kraaijenstein, Kom Loosduinen en Houtwijk. En enthousiast zijn ze!
Vanwege Corona kunnen de deelnemers nog niet op locatie aan de slag,
maar het enthousiasme is zo groot dat vele mensen al stoffen en andere
materialen op hebben gehaald en thuis aan de slag zijn gegaan. De
mooiste creaties worden al genaaid en gehaakt. Maar er gebeurt meer,
want niet alleen melden mensen zich aan om te helpen naaien, ook
worden wij verrast door mensen die ons dingen willen schenken. Zo
was er mevrouw van Santvoord, die voor ons een hele stapel prachtige
Dickens-boeken had. Wat een prachtige verrassing. Ook stond mevrouw Manschot onverwacht bij ons kantoor. Zij had in
het verleden een naaiwinkel gehad en had nog garen en stoffen voor ons. Ook had zij zelfs een interlockmachine voor ons.
Toontje Jolles mailde ons dat zij een echt ouderwets mofje voor ons had, waarmee de dames vroeger hun handen warm
hielden. Bedankt allemaal voor de prachtige spullen! Nog steeds melden mensen zich aan met spullen om te doneren of om
mee te doen! U bent altijd welkom! Een echte opsteker in deze saaie Coronatijd!
Meer informatie zie Facebook/Houtwijkinfo.

De zeven in Houtwijk (18)

E

en paar weken gingen voorbij en de zeven vrienden raakten langzaam gewend aan
hun nieuwe krachten. Bij vragen konden ze natuurlijk altijd terugvallen op degene die
de kracht hiervoor had. Op een middag spraken ze af bij het speeltuintje aan het burgemeester Francoisplein. “Dit is echt het mooiste gedeelte van Houtwijk,” verzuchtte Kaj.
”Zo knus en zo mooi oud! Al die hofjes en steegjes! Ik hou ervan.” Kaylee moest er een
beetje om lachen. Kaj was wel vaker aan het mijmeren over oude gebouwen en gebeurtenissen. “Wist je dat hier vroeger een paar bommen zijn gevallen?”, vertelde Kaj. “Er is een
groot gedeelte ingestort en er zijn talloze mensen overleden. Er zijn zelfs kinderen gestorven.” Floortje keek verdrietig: ”Er zou een monument voor moeten komen!” Kaj sprong op:
”Kom mee, dat bestaat! Pas 75 jaar na het bombardement kwam er eindelijk een monument!” De zes andere kinderen sprongen ook op en liepen achter Kaj aan naar de rand van
Houtwijk, daar waar de wijk overging in de wijk Kom Loosduinen. Nadat ze alle namen hadden gelezen liepen ze stilletjes terug
naar huis. Plots begon het stevig te waaien. “Ik schrik er altijd een beetje van…”, bekende Yuna. “Ik ben direct bang dat
Mordival weer terugkomt.” Ando knikte: ”Ja, ik ook!” Zacht begon het te regenen en de kinderen stapten flink door. “Hier ergens
moet een blindganger liggen”, vertelde Kaj terwijl hij naar het Vinkelaantje wees. Roos haalde haar schouders op: ”Een wat?”
Kaylee las Kaj’s gedachten en vertelde dat een blindganger een bom is die nooit ontploft is. In de tweede wereldoorlog vielen
vele bommen, sommige zijn nooit ontploft en nooit gevonden. Jaiden knikte: “Aaaah, ik snap h…..” Voor hij zijn zin af kon maken begon het keihard te hagelen. “Wat gebeurt er?”, riep Floortje uit terwijl de hagelstenen netjes op elkaar vielen en een muur
bouwden. “HOE DAN!”, riep Jaiden. Yuna fluisterde zacht: “Mordival….”
Wordt vervolgd - zie Facebook/Houtwijkinfo.
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Korte berichten

Colofon

Evenementen Agenda 2021
Om bewoners in Houtwijk actief met elkaar te verbinden, willen wij
proberen ook komend jaar diverse evenementen te organiseren om
jong, oud, cultuur, rijk en arm met elkaar in contact te brengen. In
verband met de Coronacrisis zal dat soms in aangepaste vorm zijn
of zal er iets verschoven moeten worden.
Medio januari
Medio februari
Medio februari
24 maart
9 juni
12 juni
7 of 14 juli
13 oktober
30 oktober
18 december

Start Dickens naaiproject
Inhaal Halloween 2020 (vervallen)
Inhaal opening sportseizoen 2020 (vervallen)
Voorjaarsledenvergadering (vervallen)
Buitenspeeldag (onder voorbehoud)
Midsummer Party (op sv Houtwijk)
Traditionele Boottocht
Najaarsledenvergadering
Houtwijk Halloween Experience 2021
Dickens Loosduinen

Zie voor de actuele stand agenda op onze website (zie colofon hiernaast).

Wijkberaad Houtwijk
Postbus 52009
2505 CA Den Haag
Adres:
Clubhuis sv Houtwijk
L. van Vuurdestraat 16
2552 JE Den Haag
Telefoon: +31 6 2220 1645
Alleen op woensdag tussen 09.30-11.30 uur
op andere dagen is e-mail sneller

E-mailadres:
info@wijkberaadhoutwijk.nl
Website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl
Houtwijkblad 2/2021 - juni
Inleveren kopij: 05.05.2021
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl
Advertenties:
Informatie over adverteren per
e-mail: adverteren@wijkberaadhoutwijk.nl
Druk
Oranje van Loon Drukkers b.v.
Chroomstraat 33,
2544 EX Den Haag
Redactie/vormgeving
Cees Willemse
Belangrijke telefoonnummers
Medische hulp, Ouderenzorg en
steunpunt Mantelzorg zie onze
website > Contact
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Digitaal Houtwijk

Zo blijven ook Houtwijkers alert...
Landelijk
NL-Alert. Bij een noodsituatie in onze omgeving willen we weten wat we moeten
doen. Als er bij ons in de buurt een ernstige situatie is, dan kan de overheid via
NL-Alert een tekstbericht naar onze mobieltjes sturen. Hierin staat precies wat er
aan de hand is en wat er het beste kan worden gedaan. - www.nl-alert.nl.
Amber Alert. Het landelijke waarschuwingssysteem bij urgente kindervermissingen en -ontvoeringen. Via verschillende media wordt iedereen opgeroepen om
te helpen bij de opsporing. In ons land zoeken meer dan 12 miljoen burgers (18
jaar en ouder) en duizenden organisaties mee. - www.amberalert.nl.

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

Plaatselijk
Buurtpreventie. Met de buren je eigen buurtje beveiligen, dat is mogelijk met
buurtpreventieteams. Hiermee kunnen buren in teamverband bijdragen aan een
betere en veiligere woonomgeving. In onze wijk is al een wijkpreventieteam actief
bestaande uit gemotiveerde vrijwilligers. - www.wijkpreventiehoutwijk.nl
WhatsApp Buurtpreventie. Inbrekers mijden massaal buurten waar bewoners
elkaar via WhatsApp waarschuwen voor verdachte personen. In onze wijk zijn al
meerdere groepen actief. Ook hier geldt: hoe meer deelnemers er komen, hoe
veiliger onze leefomgeving. - www.wijkberaadhoutwijk.nl
Melding openbare ruimte. De 'openbare ruimte' is een verzamelnaam voor de
plekken die wij allemaal gebruiken. Zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken.
Is er iets in de openbare ruimte niet in orde? Doe dan een melding openbare
ruimte bij de gemeente. Telefonisch via 14070 of via: www.denhaag.nl/meldingen
Social media. Via de bestaande netwerken, zoals Facebook, Twitter, Instagram,
Nextdoor en Hopler, is het mogelijk om ook allerlei informatie met elkaar te delen.
Toch moet daarbij de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen. Ons
advies: maak in noodsituaties altijd gebruik van de officiële websites/apps.
Onveilige situaties. Bel altijd 112 voor spoedhulp van politie, brandweer of
ambulance en als er zich zich verdachte situaties in uw omgeving voordoen.
Indien er geen sprake is van spoed, maar u wilt wel contact met de politie dan
kun u contact opnemen via 0900 8844. Zie ook: www.politie.nl
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