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Van de voorzitter   

  
Beste wijkgenoten,     
 

     We zijn er bijna. Nog een paar weekjes en alles is 
weer als vanouds. Hopelijk! Of toch niet zo hopelijk? 
Vonden we het vóór de pandemie wel écht zo fijn om 
elke dag in onze auto naar ons werk te rijden, terwijl 
thuiswerken misschien ook goed bevalt? Thuiswerken 
bespaart je in ieder geval reistijd en benzine... Als ik 

voor mezelf spreek heb ik als makelaar niet zo'n last gehad van de ‘lock-
down’. Huizen werden 'gewoon' op gepaste afstand verkocht tijdens be-
zichtigingen. Gesprekken met echte mensen op echte locaties waren er 
voldoende. Maar ik voel wel het gemis van het persoonlijke contact met 
collega's/medebestuurders van het wijkberaad en met de ambtenaren  
van het stadsdeelkantoor. De 'niet-noodzakelijke' vergaderingen werden 
in de afgelopen periode tot een minimum beperkt en vervangen door on-
line vergaderingen. Zou je het 'minimum' aan echte contacten met mede-
bestuursleden en ambtenaren op de schaal van een thermometer uitzet-
ten, dan zit je snel rond het vriespunt! En ik ben trouwens ook 'Zoom'- en 
'Teams'-moe…  
 
     Ik ben er dus erg blij mee, dat we straks weer met ons bestuur kunnen 
vergaderen op locatie én dat er wellicht een algemene ledenvergadering 
georganiseerd kan worden. Tot die tijd doen we het wel veilig. Dus, we 
organiseren dit jaar weer géén Midsummerparty en ook de traditionele 
boottocht met vertrekpunt bij de Loosduinse molen gaat niet door. 
 
     Wel hebben we voor volgend jaar een nieuwe festiviteit bedacht. Op 
de dag van de Koningsspelen willen we in Houtwijk namelijk een spel-
parcours ontwikkelen, waarbij we de sloten die de buurtjes van elkaar 
scheiden, juist met elkaar willen verbinden. Je kan dan vanaf de Leyweg 
tot aan de Margaretha van Hennebergweg op allerlei manieren slootjes 
oversteken. Wat dacht je van ‘Fierljeppen’ (Fries voor polsstokversprin-
gen, op z’n Haags Fieâhljeppe…) of met een rubberen bootje over te ste-
ken, of met een tokkelbaantje naar de overkant te gaan abseilen? Daar-
naast zullen we in onze parken en op onze sportvelden andere wat droge-
re uitdagingen aanbieden. Leuk voor de doeners onder ons, maar ook 
leuk voor ouders, broertjes en zusjes om te kijken en aan te moedigen. 
We hebben handjes nodig om het evenement te organiseren. Heb je zin 
om mee te doen met brainstormsessies en de uitvoering? Stuur ons dan 
een e-mailtje: info@wijkberaadhoutwijk.nl. 
 
     Misschien ben jij meer een type, dat besturen leuk vindt, iemand die 
houdt van het werken aan langetermijnrelaties met 'partners' als burge-
meester en wethouders, raadsleden, ambtenaren op het Spui, ambtena-
ren op het stadsdeelkantoor, politie, jeugd- en jongerenwerk. Ook dan 
ben je van harte welkom om kennis te maken met ons wijkberaad. Stuur 
een e-mailtje naar info@wijkberaadhoutwijk.nl, dan nemen we contact 
met je op voor een gesprek en een kop koffie (geheel vrijblijvend).  
 
     De moraal van dit voorwoord is, dat het belangrijk is om - ondanks de 
situatie waarin we nu zitten - een stip van hoop aan de horizon te plaat-
sen. Het wordt binnenkort allemaal 'beter', maar dan wel graag samen. 
 

Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van Wijkberaad Houtwijk 
Ramon Meesters 
 

 

 

 

 

Bestuursnieuws 

 

       Zie pagina 5 

                    Zie pagina 6 

Zie pagina 13 

                   Zie pagina 20 
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Ergernissen… 
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Bestuursinformatie                                                      
 
 
Speciale film op onze website 

Digitale ‘Ledenvergadering’… 

 

Toegenomen parkeerdruk 
In de afgelopen maanden is de parkeerdruk bij de Schoone Ley sterk toege-

nomen. Veel bewoners konden hun eigen auto niet of slechts met moeite 

kwijt. Van de gemeente hebben wij vernomen dat een aantal woningen in de 

Schoone Ley is verkocht aan investeerders die de woning zonder parkeer-

plaats doorverhuren. De huurders kunnen niet altijd een plaats in de kelder 

bemachtigen. De huiseigenaren, de garagebeheerder en huurders moeten 

dit oplossen. Vanwege Corona is de gemeente soepel geweest met het ver-

strekken van parkeervergunningen aan verplegend personeel van het Haga-

Ziekenhuis. Eind april is dit stopgezet. Bewoners van de nieuwe woningen in 

de Schoone Ley moeten op eigen terrein parkeren. Door een gemeentelijke 

fout hebben bewoners van nieuwe appartementen aan de Escamplaan en de 

Leyweg toch ook parkeervergunningen kunnen aanvragen. Het ging hier om 

totaal 250 vergunningen. De gemeente heeft deze fout inmiddels hersteld. 

Over een half jaar wordt de situatie opnieuw besproken. 

 

Stap voor stap in goede richting… 

 
Bijna 750 wijkgenoten hebben hun stem uitgebracht in het kader van de 
actie ‘Werk aan de Wijk’. Het ging hierbij om ‘Onderhoud van groen en 
straten’, ‘Schoon’ en ‘Aandacht voor jongeren en kwetsbare personen  
uit de wijk’. Van de thema’s die de komende vier jaar met voorrang in  
de wijk moeten worden opgepakt, werd het thema ‘Onderhoud van groen 
en straten’ het meest gekozen. Het thema ‘Schoon’ kwam op de tweede 
plaats en een sociaal thema kwam op de derde plaats: ‘Aandacht voor 
kwetsbare personen en jongeren uit de wijk’. De gemeente Den Haag 
bespreekt de uitkomsten van de stemrondes met de partners in de wijk, 
zoals het wijkberaad, politie en welzijnsorganisaties. Tijdens deze ge-
sprekken worden op basis van de gekozen thema’s doelstellingen vast-
gelegd en uiteraard ook wie welke acties gaat uitvoeren. Zie voor meer 
informatie: www.wijkagendahoutwijk.nl. Ook in de volgende uitgaven  
van het Houtwijkblad wordt aan de voortgang aandacht besteedt. 
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Jubileum             
 

Leuke projecten in voorbereiding… 

In november 2021 bestaat Wijkberaad Houtwijk officieel 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. Echter, het wijkberaad heeft leden die barstensvol ideeën zitten om 
er toch een memorabel jaar van te maken. Zo zijn er vanuit de redactie 
van het Houtwijkblad al drie projecten in voorbereiding: een jubileum-
uitgave van het Houtwijkblad, een speciale jubileumfilm en de voltooiing 
van het historisch Houtwijk-archief. Oproep aan alle Houtwijkers, jong en 
oud: hebben jullie leuke ideeën/suggesties om deze jubileumviering extra 
luister bij te zetten, laat ons dat dan even weten. Het zou fijn zijn als er 
meer wijkgenoten willen komen meeorganiseren. Extra handjes zijn im-
mers altijd welkom en ook hier geldt weer: hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. Wil je hierover meer weten? Bel dan ons secretariaat, via 06-
22201645 (alleen op woensdag tussen 09.30-11.30 uur) of stuur een  
e-mailtje naar: info@wijkberaadhoutwijk.nl. 
 

   TOP 10 Houtwijkprioriteiten            

 
1. 1. Manifest Loosduinen  
2. Commissie Loosduinen vertegenwoordigt de zes bewonersorganisaties en het bedrijfs-   

leven. 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.  
   Er zijn al projecten afgerond, zoals het prachtig opgeknapte Rosa Parkspad (zie foto 2) 
 

  3.Inbraakpreventie 
   Het inbrekersgilde is volop actief in de regio. Zet uw fiets of brommer altijd ergens aan 
   vast, let op elkaar en sluit u aan bij een WhatsAppgroep Buurtpreventie. 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 
  Graag vragen wij iedereen om klachten over zwerfvuil en hondenpoep ZELF te melden 
  bij de gemeente: via nummer 14070 of via denhaag.nl/meldingen. Zie ook pagina 13. 
 

   6. Groenvoorziening 
   In het Bokkefortpark komen de zomerbollen alweer op tussen het Fluitenkruid. Zie ook 
   foto-impressie ‘Meimaand: Fluitenkruid in Houtwijk’ op pagina 12. Genieten! 
 

  7. Renovatieprojecten 
   Renovatie Azivo-gebouw: naar horen zeggen gaat de eigenaar voorjaar 2022 starten. 
   Ontwerp door gemeente goedgekeurd. Voortgang Connexxion-terrein nog onbekend. 

 

  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. Wandelt u eens door de  
   Burgemeestersbeurt, die prachtig oranje kleurt. Zie foto 9 hiernaast. 

 
 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 

 

Zeventienplussers willen ook wat… 
Jongeren willen plek. Uit de Wijktafel Houtwijk blijkt dat ook. Door 
Coronatijd is veel structuur voor hen weggevallen, denk alleen maar 
al aan sporten. De zeventienplussers hebben duidelijk behoefte aan 
ontmoetingsplekken, maar die zijn er nu te weinig.  
 
Houtwijkse jongeren gaan graag in gesprek met het stadsdeel Loosduinen 
over wat er mogelijk zou kunnen zijn en hoe dat past in hun belevingswe-
reld. Met directeur Mustapha El Boumeshouli gingen jongeren in het wijk-
centrum Bokkefort al in gesprek over uiteenlopende mogelijkheden waar-
onder ook binnensport. De jongeren zijn aan de slag gegaan om zelf mo-
gelijkheden uit te werken. Naast sportieve activiteiten is er ook duidelijk 
behoefte aan hangplekken in hun eigen wijk en dan niet in de duistere ran-
den. Dit past ook op de weg naar meer zelfstandigheid en verantwoorde-
lijkheid. Gelukkig wordt dit ook regelmatig besproken tijdens de sessies 
van de Wijktafel Houtwijk. Uiteraard zijn de jongeren benieuwd wat hier 
allemaal uit gaan komen.  
 
 

Unicef/Voor ieder kind                           
 

Kom op voor jezelf … 
 
In artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag staat dat iedereen 
onder de achttien het recht heeft op een eigen mening én dat 
daarnaar geluisterd wordt. Klinkt misschien heel vanzelfspre-
kend, maar dat is het niet.  
 
Veel jongeren voelen zich niet altijd gehoord of serieus genomen 
door hun ouders en docenten, laat staan door de politiek. Maar  
dit is wel belangrijk, want het gaat ook over jouw wereld! Wij zijn 
benieuwd naar wie jij bent. Samen geven we de jongeren van 
Nederland een geluid en zorgen we dat daarnaar wordt geluis-
terd. Wat vind jij belangrijk? Waar maak jij je druk om, wat moet 
volgens jou anders, of wat wil jij gewoon even kwijt! Laat van je 
horen. De beurt is aan de jongeren, dus ook aan jou. Speak up! 
Neem voor meer informatie een kijkje op de website van 
Unicef/Voor ieder kind: www.unicef.nl/jeugd/speak-up. 

  

    

WhatsApp Buurtpreventie Houtwijk                    
 

Kort politieverslag   
 
Het aantal woninginbraken was in MAART gestegen: 12 meldingen 
waarvan 6 geslaagd. Opvallend: veel inbraken aan voor- of achterzijde 
van woningen door het forceren van ramen. Er vonden twee bedrijfsin-
braken plaats in Zichtenburg. Auto-inbraken: 3 meldingen (vorig jaar 
12) in Kijkduin, Zichtenburg en Bohemen. Aantal meldingen fietsdief-
stal: 12 stuks (vorig jaar 15) in Kom Loosduinen, Waldeck en Kijkduin. 
Het gaat bijna altijd om duurdere elektrische fietsen gestald bij winkel-
centra. Er 2 meldingen van gestolen bromfietsen (Waldeck en Kom 
Loosduinen). Kort: veel huizen hebben in de tuinen hoge hagen staan. 
Inbrekers hebben daardoor vrij spel. Enig snoeiwerk reduceert het risico 
op inbraken. Regelmatig overlast door lachgas. Opslag, verwerking en 
handel daarvan is strafbaar. Wordt nader bekeken door politie. 

Zeventienplussers: behoefte aan 
ontmoetingsplekken… 
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Subsidies gemeente Den Haag                                               

Subsidie aanvragen in Houtwijk 
Wij worden af en toe benaderd voor het aanvragen van 
subsidies voor straat- of buurtfeesten in Houtwijk. Echter, 
het wijkberaad kan hierbij geen rol spelen. U moet namelijk 
zélf een plan maken voor kleinere evenementen. Daar 
moet u dan vroeg mee beginnen. Het duurt ongeveer acht 
weken voordat de gemeente uw subsidie heeft goed- of 
afgekeurd. En als het is goedgekeurd moet u alle mate-
rialen nog bestellen, kortom, wees op tijd! Uw plan moet u 
invullen op het speciale formulier dat u kunt vinden op de 
gemeentelijke website (zie afbeelding hiernaast). U zoekt 
hierbij op subsidies evenementen en vervolgens op subsi-
die voor stadsdeel of klein evenement. Bij uw plan moet u 
aangeven hoeveel deelnemers er komen. U bent zelf ver-
antwoordelijk voor de verslaggeving aan de gemeente. 
 
 
 

Welzijn in Houtwijk                                               
 

Slachtoffer of getuige van discriminatie… 
Elk jaar zijn inwoners van Den Haag 
slachtoffer of getuige van discrimi-
natie. Veel mensen weten niet wat 
ze er tegen kunnen doen. Met discri-
minatie wordt bedoelt het anders 
behandeld worden om wie je bent. 
Bijvoorbeeld, bij de stageplek die 
steeds net weg is als je je naam 
noemt. Geweigerd worden in een 
club terwijl anderen wel naar binnen 
mogen. Op straat vaker staande ge-
houden en gecontroleerd worden. 
Uitgescholden worden om je ge-
aardheid. De baan niet krijgen omdat je zwanger bent. Via een speciale campagne wil ‘Den Haag Meldt’ inwoners 
van de stad duidelijk maken wat zij onder meer kunnen doen tegen discriminatie. Melden kan onder meer via de 
website www.denhaagmeldt.nl, telefonisch, per e-mail, per post of via de app van Den Haag Meldt.  
 

Buurtpreventie Houtwijk                                                                                                           Andreas Dijk  
 

Meer en minder zichtbaar… 
De avondklok is opgeheven op het moment dat dit stukje 
wordt geschreven. Wij hebben onze tijden daarop aangepast 
en zijn weer ook later op de avond op pad. Dankzij de zomer-
tijd wordt een deel van de routes bij daglicht gedaan en zijn 
wij daardoor zichtbaarder aanwezig. In het geel gaan we al-
leen met twee of meer mensen en zolang - vanwege Corona - 
de groepsgrootte tot twee mensen is beperkt, wordt er ge-
combineerd met herkenbare koppels ook solo ‘in burger’ ge-
fietst en gelopen. Hoewel onze primaire aandacht op het 
gebied van veiligheid en preventie ligt, gaat de leefbaarheid 
van de wijk in haar algemeenheid ons ter harte. Zo maken  
wij de gemeente blij met meldingen over kapotte straatver-
lichting en prullenbakken. En met meldingen over bijplaat-
singen bij ORACs. Ook zijn we niet te beroerd om een  
achtergelaten doos wat kleiner te maken, zodat die wel  
in de papierbak past...! 

Loop- en fietskoppels BPT Houtwijk Even een doos wat kleiner  
maken kan ook nog wel.… 

	Foto: Evelien van Elswijk 
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Loosduinen/Houtwijk 
 

Koffieuurtje in Coronatijd 
Ter opfrissing: woont u in Loosduinen 
en heeft u ideeën/wensen voor de 
buurt? Weet dan dat u deze kunt be-
spreken tijdens het Loosduins Koffie-
uurtje (elke woensdagmiddag van 
17.00-18.00 uur). Echter, door Corona 
moet dat voorlopig nog wel even tele-
fonisch. U kunt bij de stadsdeeldirec-
teur, politiechef en de voorzitter van de 
Commissie Loosduinen allerlei thema’s 
aan de orde stellen. Bijvoorbeeld over: 
veiligheid, groen, overlast. speeltuinen 
plekken voor jongeren en zorgen over 
eenzame bewoners. Het gesprek is 

persoonlijk en vertrouwelijk en duurt ongeveer 10 minuten. Meld u uiterlijk 
de dinsdag voor het spreekuur aan. Per e-mail: loosduinen@denhaag.nl 
of telefonisch (070) 353 50 09. Vermeld hierbij uw vraag, naam en tele-
foonnummer.  U wordt dan teruggebeld tijdens het spreekuur.  

 

Inzet Toezicht & Handhaving 
Er is sprake van een toenemende druk 
op de bestaande woningvoorraad en 
op de leefbaarheid in Den Haag. Dit 
komt door de jaarlijkse groei van de 
stad met 5000 mensen, de vergrijzing, 
de toename van arbeidsmigranten en 
door een steeds grotere complexiteit 
van de problemen die mensen melden 
bij de Haagse Pandbrigade. Dit blijkt 
uit de toename van het aantal meldin-
gen van overlast, klachten en onrecht-
matig wonen in 2020 terwijl het ook 
duidelijk is dat veel niet wordt gemeld. 

Daarom hanteert de Haagse Pandbrigade inmiddels een meer thema-  
en gebiedsgerichte aanpak en wordt de mogelijkheid voor burgers om  
te melden verder vereenvoudigd. Dit staat in het Jaarverslag VTH Den 
Haag 2020. Het document is te vinden op onze website. 

 

Nieuwbouw Koos Meindertsschool 
Het huidige schoolgebouw voor de 
Koos Meindertsschool werd oorspron-
kelijk gebouwd voor twee verschillende 
scholen die inmiddels zijn gefuseerd. 
In het gebouw zijn ruimtes beschikbaar 
voor 2Samen voor de kinderopvang en 
voor De Jonge Bevers als peuterleer-
plek. Het bestaande schoolgebouw is 
gedateerd en voldoet, onder meer, niet 
aan de huidige eisen voor binnenkli-
maat. Redenen voor de gemeente en 
het schoolbestuur om plannen te ont-
wikkelen voor vervangende nieuw-

bouw op de huidige plek. Hierin komen een 'Kindcentrum' (bestaande uit 
Koos Meidertsschool, kinderopvang, 2Bevers van 2Samen en peuterzaal 
de Jonge Bevers). Het ontwerp wordt dit jaar afgerond en de bouwwerk-
zaamheden gaan in principe in het tweede kwartaal van 2022 van start. 
Naar verwachting wordt het Kindcentrum in het schooljaar 2023-2024 in 
gebruik genomen. Meer informatie: www.koosmeindertsschool.nl 
 

Pjer Wijsman 

 

 

    Wijken en buurten 

 

     Zoals u wellicht weet, bestaat Loosduinen 

officieel uit zeven wijken en buurten en heeft 

de meerderheid een eigen wijkbestuur. Voor 

twee buurten is dit nu niet het geval: de Noten-

buurt en de Tuinenbuurt. Aan de andere kant 

ontwikkelt Vroondaal zich in een rap tempo, 

dat we hopen dat deze wijk snel een bestuur 

kan samenstellen en zij kan deelnemen aan de 

Commissie Loosduinen.   

 

     Nu hebben binnen Loosduinen een paar 

wijken aparte buurtjes in zich, zoals de wijk 

BWK: Bohemen, Waldeck en Kijkduin. Kraay-

enstein kent twee buurten, de Dalen en de 

Brinken, en de Kom Loosduinen heeft de Kom 

zelf, de Muziekbuurt en Ockenrode.  

    

     Houtwijk heeft duidelijk ook buurten die zijn 

samengevoegd op basis van de straatnamen: 

de Architectenbuurt, de Verzetsheldenbuurt en 

de Burgemeestersbuurt. Dit zie je ook sterk in 

Nieuw Waldeck. Daar heb je, bijvoorbeeld, de 

Franse en de Italiaanse buurt. Het zijn allemaal 

bekende componisten uit diverse landen.      

    

     De burgemeestersbuurt is verschillende 

keren in het nieuws geweest. De buurt zelf 

bestaat al heel lang en ‘huisvest’ onder andere 

de straat van de laatste Loosduinse burge-

meester Hovy. Er zijn drie muurschilderingen 

aangebracht, waarbij de straat van nu via een 

oude foto wordt vergeleken met hoe het vroe-

ger was. Daarnaast is recent een maquette 

onthuld, die geheel gaat over het bombarde-

ment op deze buurt tijdens de Tweede Wereld- 

oorlog (WO2).       

    

     Soms zie je via de straatnaambordjes waar 

je je bevindt en wie of wat er op het bordje is 

weergegeven. Dat is helaas niet altijd het 

geval, maar we proberen hier wat aan te doen. 

Het is een langdurig proces en kost de nodige 

euro’s. Als u hierover nog ideeën hebt, dan 

hoor ik ze graag.  

                   www.commissieloosduinen.nl  

 



 

 10 

Openbare ruimte Houtwijk                                     
 

Houtwijk knapt op 

Even een kleine tussenstand…
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Duurzaam wonen in Den Haag/Houtwijk                           
 

Denken in praktische oplossingen 

Laat je duurzaam inspireren…
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Den Haag/Loosduinen/Houtwijk 
 

Den Haag deelt bomen uit… 
In het najaar gaat de gemeente Den 
Haag 1.000 bomen uitdelen. Bomen 
geven kleur aan de stad. Of het nu een 
boom is in het centrum, in je straat of 
in je tuin. Ze maken onze stad mooier 
en dragen bij aan de gezondheid, het 
welzijn en de biodiversiteit. Daarom wil 
de gemeente meer bomen planten en 
bomen de ruimte geven om te groeien. 
Een boom levert schaduw in de als- 
maar warmere zomers, zuigt water op 
bij regenval en zorgt voor voedsel en 
een schuilplaats voor insecten en vo-
gels. Bomen maken een stad mooi en 
prettig om te leven. En in de toekomst 

wordt dat steeds belangrijker, omdat er meer mensen in de stad komen 
wonen, de openbare ruimte schaarser wordt en het klimaat verandert. In 
het najaar gaat de uitdeelactie van start. Wil je op de hoogte blijven neem 
dan even een kijkje op: www.hethaagsegroen.nl 

 

Meimaand: Fluitenkruid in  Houtwijk 

Theo van Daalhoff  

 

 

 

   Evolutie van een 
hondenuitwerpsel 

 

        Ik twijfel of ik deze bijdrage, immers van 
een behoorlijk melige kwaliteit, moet publi-
ceren in ons wijkblad. In vele wijken in Den 

Haag hebben we al jarenlang last van een 
kleinburgerlijk probleem. De hondendrol. Ik 
zag hem in Houtwijk. Nu dus onderwerp van 

‘literaire kunst’. Omdat onze wijkgenoot Cees 
Willemse daaraan in deze editie een bijdrage 
levert, voel ik mij door zijn artikel geïnspi-

reerd. Zie pagina hiernaast. 
        
        In mijn ouderlijke woning bracht ik als 

jongetje dit uitwerpsel geregeld binnen als 
resultaat van het voetballen op straat. In de 
ribbeltjes van je schoenzool wist dit uitwerp-

sel je regelmatig te laten leiden tot verwijde-
ring uit het ouderlijk stulpje. En tot het naar 
beneden gestuurd worden met een emmer 

met warm water, chloor en een harde bor-
stel. Met het advies: neerwaarts afschrapen 
van de (sport)schoen, bij een boom. 

 
        De Drol. Houtwijk, februari 2021. Een 

hondenbezitter – naar ik aanneem, want het 

kan ook zó maar een wolf zijn – heeft de 
fecale restanten gedeponeerd bij afvalcon-
tainer nummer 2021. Daarin deponeer ik om 

de dag mijn afval. En ‘gone with the wind’ 
ervoer ik, op weg naar de ORAC (onder-
grondse restafvalcontainer), hoe de uitwerp-

selen, onder invloed van natuurverschijnse-
len, evolueren, waarbij kleurschakering een 
waarlijk visueel spektakel is. 

 
        Van nature, zo bleek uit eerste beschou-

wing, lagen er 3 stukjes fatsoenlijk bruine, 

haast terracottakleurig ogende uitwerpselen. 
De ouderwetse hondenrol, om het zo te 
zeggen. Ogenschijnlijk van een middelgrote 

hond, met een eigenaar die schijt had aan de 
zakjesplicht. Het voorwerp werd vervolgens 
object van studie van uw columnist.  

 
     Het veranderde in een in vier maanden 
beleefde kleurschakering, die ik heb opge- 

   tekend van januari tot half mei. Verbazing-
wekkend: alle kleuren kwamen voorbij door 
sneeuw, regen en wind. Het beeld toonde 

laatstelijk een enigszins grijs/wit patroon. 
Daarvóór verschenen de kleuren donker-
rood, paars, lichtgrijs, groen en grijswit.  

De drollen werden, naar gelang de tijd 
voortschreed, kleiner en kleurlozer. En 
verdwenen. Beter. 
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ZKD-bedrijvencentrum 
 

Convenant uitbreiding bedrijvigheid 

      
     Nog niet iedere wijkgenoot weet dat wij binnen de grenzen van Hout-
wijk een heus bedrijvencentrum hebben, bestaande uit Zichtenburg (Z), 
Kerketuinen (K) en Dekkershoek (K), kortweg ZKD genoemd. Er zijn wat 
belangrijke ontwikkelingen gaande, want wie de (regionale) media heeft 
bijgehouden weet dat de ondernemingsvereniging ZKD, de Commissie 
Loosduinen, Haag Wonen en de gemeente Den Haag een convenant 
hebben gesloten. Om vast te leggen dat het ZKD wordt benut voor be-
drijvigheid in de ruimste zin van het woord. Centraal staan de huisvesting 
van bedrijven én het creëren van werk- en stagegelegenheid/opleidingen 
voor de jeugd.                                                                              
     Belangrijke doelstelling is ook het voorkómen dat schaarse bedrijfs-
vestiging wordt gebruikt voor andere toepassingen, zoals woon/zorg- 
faciliteiten. In het convenant is onder meer vastgelegd hoe de komende 
tien jaar het gebied wordt gebruikt en ontwikkeld. Daarbij is naast econo-
mische ontwikkeling ook aandacht voor veiligheid, leefbaar, overlast en 
handhaving. Informatie over dit convenant en over allerlei andere zaken 
die spelen in het ZKD-bedrijvencentrum is te vinden op hun website: 
zkd.nl. Op het terrein bevinden zich ongeveer 400 bedrijven. De onder-
nemers in dit gebied zorgen gezamenlijk voor werkgelegenheid voor 
meer dan 8000 medewerkers. 

 

Helaas géén puzzel…. 

 

Cees Willemse 

 

 
 

In deze nieuwe column wil wijkgenoot Cees 
Willemse voortaan steeds een actueel thema 
aan de orde gaan stellen. Deze maand: weer 
iets over de welbekende wijkergernissen… 

 

Al jaren wordt in  
het Houtwijkblad - 
zonder al te veel 
succes overigens -  
aandacht besteed  
aan de continue 

ergernissen in onze wijk. De top vijf 
daarvan: hondenpoep, zwerfvuil, vanda-
lisme, graffiti en parkeerproblemen… 
 

Zo was er recent 
in de wijk weer 
heel veel te doen 
over hondenpoep 
en zwerfvuil. Alom 
geweeklaag…  
 

Echter, steeds weer blijkt dat de ver-
oorzakers er eigenlijk niets aan kunnen 
doen. De hond kan niets kwalijk worden 
genomen, maar zijn baasje wel… En in 

speeltuinen achter-
gelaten rotzooi, 
daar kan je kinde-
ren niet op aanspre-
ken, want die blij-
ken vaak van huis 
uit weinig te heb-

ben meegekregen over normen en 
waarden en zo…  
 

De situatie blijkt al jaren hopeloos en  
het gaat maar door. Zinvol dat de 
betrokken hondenbezitters en opvoe-
ders weer eens goed wakker worden 
geschud. Wellicht dat deze column 
hierbij een beetje helpt… 
 
 
             Uw thema en verhaal? 

Wilt u een thema aan de orde stellen? 
Mail dan uw gegevens en uw verhaal naar: 

redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 
 

 

 

Dit keer helaas geen 
Houtwijk Woordzoekpuzzel 

 
Winnaar vorige puzzel: Henny Krapels 
Zij ontvangt van Albert Heijn Houtwijk 

een tas boodschappen. 

Ook ik  
erger  
me rot… 
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  Markante wijkgenoten                                                                                                          Marjolein Minks 

 
 
Houtwijkse ‘Kattenbrigade’  

‘Door de katten leer je elkaar kennen!’ 
 

Interview met Houtwijkse 
kattenliefhebbers 

 
    De Houtwijkse ‘Kattenbrigade’ 
bestaat uit Petra van Duivenbo-
de, Ingrid Piek, Sija de Rotte en 
Raymond Kuipers. Zij wonen  
samen al lang in Houtwijk in het 
vierkantje Van Marrewijklaan/ 
B.Thoenplantsoen/Flinterman-
straat en leerden elkaar kennen 

door hun katten. 

 
   Een kat loopt bij de buren naar 
binnen en de menselijke kennis-
making volgt. Of je kat is kwijt en 
je hoort dat je bij Petra moet zijn, 
die bij je om de hoek woont, om-
dat zij zo’n beetje weet van wie 
hier de katten zijn. Zo leerden 
Ingrid en Petra elkaar kennen. 
Ingrids kitten mocht eind 2020 
voor het eerst naar buiten. “Om-
dat zij altijd een grote kat door 
het kattenluik volgde, zal dat 
waarschijnlijk ook zo bij mij zijn 
gebeurd”, vertelt Petra, “dus bij 
thuiskomst vond ik een vreemd 
en bang dier in de gang, filmde 
het en liet het door de voordeur 
naar buiten.” Ingrid was op zoek 
naar haar kitten en werd door 
buurtgenoten naar Petra verwe-
zen. Toen zij aanbelde en het 
filmpje had gezien, gingen zij 
samen op zoek en vonden de 
kitten even verderop.  
 
     Het contact tussen Sija en 
haar buurman Raymond begon 
in 1997 toen zij in het kielzog 
van haar poezen kennis met 
hem maakte. De poezen waren 
gewend om bij de oude buren in 
en uit te lopen en deden dit ook 
direct tijdens de verhuizing bij de 
nieuwe. Toen Sija de ‘kat uit de 
boom had gekeken’ en erachter 
was gekomen dat de buren zelf  

 
ook katten hadden, is zij gaan 
vragen of zij voor elkaars katten 
wilden zorgen tijdens vakanties.  
 
     In 2005 werd Petra hun  
achterbuurvouw. Zij maakte 
kennis met Raymond en Alice, 
zijn vrouw, doordat ze elkaar in 
de poort regelmatig tegenkwa-
men en allemaal gek van dieren 
waren. Met vriendschap als ge-
volg èn een plek die een grote 
aantrekkingskracht heeft  op 
allerhande katten. Zo kwam  
er een kat van 100 meter verder-
op bij mensen vandaan die een 
tweede kind verwachtten. Ray- 

 
mond heeft de kat wel tien keer 
teruggebracht, maar als hij thuis-
kwam zat die alweer in de tuin. 
“Die mensen hadden toen iets 
van wij willen hem niet kwijt, 
maar hij wil ons wel kwijt...“ 
 
     De verhalen over de katten 
buitelen over elkaar heen; de 
groep gaat ongedwongen en 
vriendschappelijk met elkaar  
om. Ze vertrouwen elkaar hun 
huissleutels en geliefde dieren 
toe. Ik ben hier getuige van:  
‘Een goede buur is beter dan 
een verre vriend’.   
  

Ingrid 

Raymond 
 

Petra 
 

Sija 
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Wijktuin Houtwijk                                                     Christiaan Scheen 

 

Een mooie zomer… 
Je hoorde het minister Hugo de Jonge in de afgelopen tijd herhaaldelijk 
zeggen: nog even volhouden en dan krijgen wij een mooie zomer. Zo 
gaandeweg worden wij de coronacrisis toch de baas. Iedereen verlangt 
weer naar betere tijden. Dit geldt ook voor het weer. April was te koud en 
toen was 1,5 meter nog gewoon. Ook de leden van de vereniging hoop-
ten op beter weer. De natuur heeft zo haar eigen loop. Toch werden in 
maart en april in de huiskamer plantjes gezaaid en verzorgd. Na de IJs-
heiligen (13-15 mei) zou het beter weer moeten worden. Natuurlijk willen 
wij een mooie zomer met alles wat groeit en ons altijd weer boeit, maar 
of Hugo de Jonge dat kan bewerkstelligen, ik denk het niet.  Op het com-
plex wordt een renovatie voorbereid. De vloer in de gereedschapsruimte 
moet worden vervangen en het toilet wordt op de riolering aangesloten. 
Elke dinsdagmiddag is het tijd om te wieden en de planten te verzorgen. 
Onder het genot van koffie en thee wordt het nieuws in Loosduinen 
besproken. Ook u bent van harte welkom!           www.wijktuinhoutwijk.nl. 
. 

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve                                                                Ed Vols 
 

Lichtpuntjes…  
Ondanks alle beperkingen en het gesloten zijn, kunnen wij toch wat licht-
puntjes melden, die er bij ons de moed in houden. De ezelwandelingen 
zijn een groot succes gebleken en mogen zich in een grote belangstelling 
verheugen. Veel vrijwilligers lopen dagelijks tweemaal met onze vier ezels 
door het Florence Nightingalepark en ’t Kleine Hout. Op 4 mei was Ver-
pleeghuis Houtwijk aan de beurt. De bewoners kregen de gelegenheid 
om de ezels te aaien. Daarnaast konden zij de dieren lekker wat hooi 
geven. De bewoners hebben erg genoten van dit bezoek. Ook de ezels 
lieten zich niet onbetuigd. Al met al een geslaagd experiment dat zeker 
navolging krijgt. Het twee keer per week door bewoners van het verpleeg-
huis laten knuffelen van onze cavia’s gaan we ook hervatten. We zijn in-
middels gelukkig weer open en u bent van harte welkom op onze Buurt-
Boerderij én in het theehuis op woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag. We gaan dan ook weer starten met verschillende activiteiten.  
Zie daarvoor onze website www.nijkamphoeve.nl/nieuws. 
 

 
 

Sportvereniging Houtwijk                                                                          Ed Jacobs 
 

Spectaculaire groei jeugdafdeling 
We kruipen langzaam uit het Corona tijdperk en er kan steeds meer. Het 
jeugdbestuur van Houtwijk vloog dan ook direct uit de startblokken met 
twee fantastische Open Voetbaldagen in mei. Deze werden druk bezocht 
door jeugd uit Houtwijk en daarbuiten. De deelnemers werden flink onder 
handen genomen door een groot aantal nieuwe trainers. Trainers met veel 
ervaring, die je beter kunnen maken als voetballer (m/v). Ook is er door de 
club veel geïnvesteerd in nieuw materiaal, zoals in 16 doeltjes. De jeugdaf-
deling groeit dan ook sinds kort spectaculair, maar er is nog ruimte voor 
jongens en meisjes. In het nieuwe seizoen willen we weer in alle leeftijd- 
categorieën aan de compeitie deelnemen. Voor de jongsten organiseren 
we voetbalactiviteiten op de club, zodat die niet te ver moeten reizen. Als 
je nu lid wordt van Houtwijk, dan ligt er een mooi Oranje Nike tenue voor je 
klaar. Kennis maken en meetrainen kan op 12 juni 2021 tijdens de KNVB 
Nationale Voetbaldag. Bel voor meer informatie met ons Hoofd Jeugdop-
leiding Rob Minkes (06-52756657) of ga naar www.sv-houtwijk.nl.

 

Foto’s Andreas Dijk 

 

Foto’s Andreas Dijk 
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Speciaal voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken 
 

We hebben dit jaar 
niet helemaal stil 
gezeten… 
 
De afgelopen tijd hebben we he-
laas niet heel veel kunnen organi-
seren, maar gelukkig hebben we 
niet helemaal stil hoeven zitten. 
We hebben elke woensdagoch-
tend het Dickens naaiproject. 
Bewoners kunnen materialen op-
halen en gaan daarmee zelf thuis 
aan de slag. Inmiddels worden de 
mooiste creaties gemaakt, maar 
daarover meer in de volgende 
editie van het Houtwijkblad.  

Opening sportseizoen 
Op 28 april mochten we samen  
met sv Houtwijk en Streetsport de 
opening van het sportseizoen doen. 
Jammer genoeg mochten we vooraf 
hiervoor geen promotie maken,  

 

maar gelukkig wisten toch nog tien-
tallen kinderen ons kleine evene-
ment te vinden. Er waren diverse 
grote spellen, zoals schaken en 
dammen, maar ook voetbal, judo en 
kickboksen. De regen liet zich ge-
lukkig pas zien bij het opruimen. 

Bevrijdingsveiling 
Op 3 mei organiseerde Wijkberaad 
Houtwijk samen met VÓÓR Welzijn 
een bevrijdingsveiling. Kinderen 
moesten zich van tevoren opgeven 
en eenmaal binnen werden zij in 
drie teams ingedeeld. Er kwamen 
diverse voorwerpen langs die met 
guldens (!) gekocht konden worden. 
Het team dat het voorwerp won, 
moest een opdracht doen. Een van 
de opdrachten was een proeverij. 
Speciaal voor deze dag waren er 
gerechten aanwezig die in, of net 
na de oorlog, werden gegeten. Zo 
hadden we uiensoep, brandnetel- 

 

thee, Zweeds wittebrood, aardap-
pelschillensoep en zelfs tulpen-
bollensoep. Vooral dat laatste was 
natuurlijk best bijzonder om eens  
te proeven en eigenlijk was het 
helemaal niet vies. De aardappel-
schillensoep daarentegen was echt 
het meest vieze wat er was. De kin-
deren hebben van alle gerechten 
gegeten en vonden deze dag heel 
bijzonder. 

Knopen doorhakken 
Helaas moesten we ook weer wat 
knopen doorhakken. Zo laten we  
de boottocht ook dit jaar vervallen, 
doorgang is te onzeker. De buiten-
speeldag (samen met de kinder-
raad) én de Midsummerparty wor-
den verschoven naar later dit jaar. 
En hopelijk kunnen in het najaar 
onze Houtwijk Halloween Experien-
ce en het Dickens Festival gewoon 
doorgaan.  

 

De zeven in Houtwijk (19)   
 ls magie vielen de hagelstenen netjes op elkaar. Al snel vormde er zich een muur  
 van  hagelstenen om de kinderen heen. “We kunnen geen kant op…”, zei Yuna  
 terwijl ze in de rondte draaide. Kaj rende tegen de muur aan en gaf er een harde 

stoot tegen. Met zijn nieuwe krachten was hij immers supersterk geworden. ‘AUW!’ Er 
was geen barstje in de muur van hagelstenen te zien. De zeven vrienden keken verbaasd 
naar de muur. ‘Hoe kan dat?’ Ando pakte de hand van zijn broer om hem te genezen, 
maar er gebeurde niets. ‘Zijn we onze krachten kwijt?’, vroeg Floortje angstig. Kaylee zei 
verdrietig: ‘Daar lijkt het wel op.’ Jaiden deed zijn arm omhoog en er verscheen een 
krachtveld: ‘Okee, ik kan het dus nog wel…”’ maar hij was nog niet uitgesproken of zijn 
krachtveld begon te flikkeren en verdween.  
 
Ineens leek het of een deel van de hagelstenenmuur begon te smelten. Langzaam verscheen er een gat in de muur. Mordival 
stapte naar binnen: ‘Denken jullie nou echt dat ik zo makkelijk op te sluiten ben? Denken jullie nou echt dat ik ergens zielig in 
een hoekje ben gaan zitten? Mijn nieuwe uitvinding kan nog veel meer. Waaronder het onderdrukken van jullie krachten. Deze 
muur van hagelstenen houdt jullie krachten hier binnen!’ Kaj keek Mordival boos aan: ‘Dus zolang we hier binnen zijn, kunnen 
we niets?!’ Mordival lachte boosaardig: ‘Inderdaad!’ Kaj keek zijn vrienden aan. ‘Okee dan…’ Ze kenden elkaar al zo lang, dat 
ze vaak helemaal geen woorden nodig hadden om elkaar te begrijpen. ‘NU!’, riepen Jaiden en Roos tegelijk! Met zijn zevenen 
renden ze naar voren en duwden ze Mordival opzij!                                                              Wordt vervolgd - zie Facebook/Houtwijkinfo. 
 

A   

Tijdens de Bevrijdingsveiling konden de  

kinderen gerechten proeven die in of net  

na de oorlog werden gegeten, zoals soep 

van aardappelschillen en bloembollen.   
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Korte berichten 
 

Evenementen Agenda 2021 
Om bewoners in Houtwijk actief met elkaar te verbinden, willen wij 
proberen ook dit jaar diverse evenementen te organiseren om jong, 
oud, cultuur, rijk en arm met elkaar in contact te brengen. Echter, in 
verband met de Coronacrisis zal dat soms in aangepaste vorm zijn 
of zal er iets verschoven moeten worden. 
 
Vanaf januari   Dickens naaiproject 
                                      Elke woensdagochtend van 10.00-11.30 uur 
13 oktober   Najaarsledenvergadering 
30 oktober   Houtwijk Halloween Experience 2021 
18 december   Dickens Loosduinen         
 
Vervallen/Uitgesteld 
Voorjaarsledenvergadering                        (vervallen) 
Buitenspeeldag                                            (uitgesteld)  
Midsummer Party (bij sv Houtwijk)            (uitgesteld)  
Traditionele Boottocht                                (vervallen) 
 
Zie voor de actuele stand agenda op onze website (colofon hiernaast). 
 
 

Colofon 
 
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 

 
Uitgave 3/2021 - september 
Inleveren kopij: 01.09.2021 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 

 
Advertenties: 
Informatie over adverteren per  
e-mail: adverteren@wijkberaad-
houtwijk.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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Bestuursinformatie 

 

   
   Speciale film op onze website 

   Digitale ‘Ledenvergadering’... 
 

    
   Ledenvergadering niet mogelijk      
    Twee keer heeft Wijkberaad Houtwijk vorig  
    jaar geprobeerd om een reguliere Algeme- 
    ne Ledenvergadering te houden en twee  
    keer is dat niet gelukt. Ook de voorjaars- 
    ledenvergadering van dit jaar kon geen  
    doorgang vinden. Duidelijk zal zijn, dat  
    de Coronacrisis ons hierbij parten heeft  
    gespeeld. 
 

   Dan maar digitaal... 
    Toch spelen er nog tal van zaken die voor 
    onze wijk zó belangrijk zijn dat het wijkbe- 
    beraadbestuur deze - anders dan via een 
    reguliere ledenvergadering - digitaal ter be- 
    oordeling aan u wil voorleggen. Daarom 
    doen voorzitter Ramon Meesters, penning-  
    meester Yvonne Hartman en secretaris  
    Femke Beeloo-Planken in een filmpje op 
    onze website beknopt verslag over het  
    afgelopen jaar.  

  
 Meer informatie 

 Op www.wijkberaadhoutwijk.nl is het film- 
 pje ‘Alternatieve Ledenvergadering Wijkbe- 
 raad Houtwijk’ te bekijken. Ook zijn daar  
 het Jaarverslag en de Financiële stukken 

 2020 te vinden.  

                                                             

   
 

 


