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Van de voorzitter                                                                  Ramon Meesters 

 
Beste wijkgenoten,     
      

     De vrijwilligers van Wijkberaad Houtwijk spannen zich 
al tientallen jaren in om de bewoners een mooie leefom-
geving te bieden. Iedere Houtwijkbewoner moet, zo vin-
den wij, trots zijn op zijn of haar buurtje. Wij willen ver-
zorgde straten en wij willen dat buren prettig met elkaar 
omgaan. Het doet ons dan ook verschrikkelijk veel pijn, 
dat onlangs het tegenovergestelde heeft plaatsgevon-
den. Onze geliefde cafetaria-eigenaar Wei Chen werd 
vermoord en zijn vrouw werd ernstig mishandeld. Door 

notabene tieners. Buurtbewoners stonden op en organiseerden een stille 
tocht die we samen liepen, verenigd in onze gezamenlijke verbijstering en 
verdriet. Deze uitgave van het Houtwijkblad staat grotendeels in het teken 
van deze zwarte bladzijde in onze wijkgeschiedenis.  
 
     Helaas moet ik erkennen, dat wij allen onderdeel zijn van een sa-
menleving, waar steeds meer excessen plaatsvinden. Respectloos gedrag 
naar elkaar, naar ambulancemedewerkers, het bedreigen van politici, huis-
artsen lastigvallen, rechters buiten opwachten, etcetera. Je leest het in de 
krant en hoort en ziet het op de televisie. En wij hoopten dat Houtwijk an-
ders was, beter en leuker. Helaas dus nu even niet. Ook Houtwijk heeft last 
van de verloedering van de mentaliteit. Wat wij eraan kunnen doen om het 
tij te keren is niet eenvoudig. Aardig zijn en goed doen is een keuze, maar 
slecht zijn ook. Het zal niet helpen als goede mensen het goede blijven 
doen en de aso's zich laten leiden door hun egocentrische gedrag, zonder 
enige vorm van empathie voor de ander. Dit probleem zal nationaal moeten 
worden opgepakt, denk ik. 
 
     Terug naar Houtwijk. Er gaat gelukkig ook veel goed. De Kinderraad is 
nog steeds erg actief. De kinderen van tussen de 10 tot 12 jaar vergaderen 
regelmatig en dragen ideeën aan die - als het maar enigszins mogelijk is -
ook echt worden uitgevoerd. Zo hebben de kinderen onder meer voorge-
steld om de speeltuin in het Bokkefort geschikt te maken voor minder- 
validen. Er is dus hoop voor de toekomst… 
 
     Ook blijven de bewoners uit de verschillende buurten elkaar goed vin-
den vooral als er acties nodig zijn. Recentelijk nog hebben de buren rond-
om het Azivo-gebouw zich opnieuw verenigd om het parkeerterrein schoon 
te maken en ontoegankelijk te maken voor lieden die er niets te zoeken 
hebben, zoals drugsgebruikers en sekswerkers. Het was ook hard nodig 
dat bewoners het initiatief naar zich toetrokken, want eigenaar Van Herk 
Groep uit Rotterdam interesseert het namelijk geen biet. Dat is geen 
mening van mij, maar gewoon aangetoond door gebrek aan reactie op de 
vele smeekbeden van omwonenden aan de eigenaar om zijn terrein 
schoon te houden. Het terrein is nu weer overzichtelijk, dankzij de bewo-
ners. Wij mogen trots zijn op elkaar. 
 
     Dat niet alle grootgrondbezitters op dezelfde wijze met de omwonenden 
omgaan bewijst Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD), eigenaar van het 
Connexxion-terrein. BPD ontwikkelt plannen voor het bebouwen van het 
terrein met appartementen en woningen. Daarbij worden de omwonenden 
proactief betrokken en worden de door hen aangedragen suggesties voor 
verbetering waar mogelijk daarin verwerkt. Zo kan het dus ook! 
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Bestuursnieuws

 
 
Welkom 

 
 
Sinds maandag 16 januari 2023 
is Corinne den Heijer (51) onze 
nieuwe stadsdeeldirecteur.  
 
Zij wil met alle betrokkenen aan 
de slag in het ‘mooie Loosdui-
nen’ en wil zich inzetten om de 
sociale en fysieke leefbaarheid in 
de wijken te versterken. Dus ook 
in Houtwijk. Wij wensen Corinne 
veel succes in haar nieuwe job en 
zien er naar uit om met haar te 
gaan samenwerken. 

 

 
College op bezoek  

 
 
Dit voorjaar bezoeken de bur-
gemeester en alle wethouders 
samen de acht Haagse stads-
delen. Loosduinen is dinsdag  
9 mei 2023 aan de beurt.  
 
Het college wil dichtbij en be-
naderbaar zijn voor bewoners en 
ondernemers. Het wil luisteren en 
actie ondernemen voordat zor-
gen problemen worden. Het is dé 
kans voor bewoners om hun sug-
gesties, wensen en zorgen aan 
de Haagse bestuurders kenbaar 
te maken.   
 

 
 

 
Omgevingsvisie Den Haag 

Op 1 juli 2023 gaat de nieuwe omgevingswet in. Alle gemeenten in Nederland 
moeten dan een omgevingsvisie hebben. Hierin staat wat de plannen zijn voor 
de stad en de omgeving. De mening van bewoners en ondernemers is hiervoor 
heel belangrijk. De gemeente Den Haag heeft al veel plannen liggen over de 
stad en de omgeving. Hierin staan ook zes ambities voor de toekomst:  

 
1.Een rechtvaardig en inclusief Den Haag 
2.Een betaalbare, toegankelijke en toekomst-   
   bestendige woningvoorraad in Den Haag 
3.Een klimaatbestendig, klimaatneutraal en  
   natuurinclusief Den Haag 
4.Een economisch vitaal Den Haag 
5.Een gezond en veilig Den Haag 
6. Een duurzaam bereikbaar Den Haag 
 
Zie de gemeentelijke website omgevings-
visie.denhaag.nl/ voor meer informatie.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Update Loosduinen 
Op pagina 9 (Leefbaar Loosduinen) komen 
drie belangrijke thema's aan de orde. Als 
eerste: Betaald parkeren in Loosduinen. 
Volgens Pjer Wijsman, voorzitter Commissie 
Loosduinen, is er in ons stadsdeel in veel stra-
ten geen parkeerprobleem. Hij begrijpt dan ook 
niet waarom betaald parkeren wordt inge-
voerd. Volgens hem is dat in strijd met ge-
maakte afspraken. Als tweede: Feest in Loos-
duinen Commissie Loosduinen 100 jaar. 
Zaterdag 1 juli 2023 bestaat de Commissie 
Loosduinen precies 100 jaar. Samen met de 
bewoners wordt het 100-jarig bestaan gevierd 
vanaf 10 juni tot en met de afsluiting op 1 juli 
tijdens het Montmartefestival. Als derde: Haagse erfgoedvisie op Loos-
duinen: vooruitgang betekent niet altijd dat zaken gesloopt moeten worden of 
moeten verdwijnen.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Houtwijk knapt op 
Zoals op diverse plaatsen in de wijk al is te 
zien is er een herstelslag gaande wat betreft 
het straatwerk. Er wordt extra onderhoud  
uitgevoerd onder meer van de stoepen. Op 
tal van plekken is namelijk rondom bomen 
sprake van wortelopdruk, Hierdoor worden 
tegels en stoepranden alle kanten opgeduwd. 
In de Architectenbuurt is al het nodige gere-
pareerd en in de Mensenrechtenbuurt gaan 
de werkzaamheden binnenkort van start. 
Opvallend veel werk is ook verricht aan het 
groenonderhoud in de wijk. Het is duidelijk 
dat er meer aandacht aan het onderhoud van 

Houtwijk wordt besteed. Van de grotere opknapplannen (Hovybuurt, Laan van 
de Men-senrechten, Hildo Kroplaan) worden de ontwerpen verder uitgewerkt. 
“Hopelijk gaat daarvan dit jaar nog het een en ander  worden uitgevoerd”, aldus 
ons bestuurslid Danny Boers. 
 

Aanpak wortelopdruk in volle gang 
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 Bestuursnieuws

 

   TOP 10 Houtwijk-prioriteiten

    1.Buurtpreventie Veel buurtgenoten voelen zich minder veilig, maar samen kunnen we onze wijk veilig 
    maken met een groter wijkpreventieteam. Meld je aan of doe een keertje op proef mee! (zie pagina 7) 
 
    2.Opknappen Openbare ruimte Op houtwijkknaptop.nl is te lezen wat er allemaal al is opgeknapt in dit  
    project. Komend jaar staan op de agenda: Hovybuurt, Hildo Kroplaan en Gerrit van der Veenlaan.  
 
    3.Inbraakpreventie Tijdens de nog donkere dagen zijn er meer woninginbraken. Zorg voor een lampje  
    bij de deur of voor een camera. Let goed op elkaar en op uw spullen. Bel bij onraad altijd 1-1-2! 
 
    4.Commissie Loosduinen Deze commissie vertegenwoordigt de zes bewonersorganisaties en het be- 
    drijfsleven en adviseert (on)gevraagd het college van Burgemeester en Wethouders. 
 
    5.Aanpak ergernissen Graag vragen wij iedereen om klachten over, bijvoorbeeld, zwerfvuil en honden- 
    poep ZELF te melden bij de gemeente: via nummer 14070 of via denhaag.nl/meldingen.  
 

    6.Groenvoorziening Binnenkort start het broedseizoen weer. Groot onderhoud wordt alleen waar nodig 
    uitgevoerd worden. Zelf tuinafval? Dat graag via grofvuil laten afvoeren en niet dumpen in de parken!  
    
    7.Bouwprojecten (oud/nieuw) De geplande projecten, zoals: de Houtwijkse basisscholen, het Azivo- 
    gebouw en Connexxion, liggen tijdelijk stil vanwege de hoge bouwkosten en de stikstofregels. 
 
    8.Houtwijk Jong De Kinderraad Houtwijk probeert Houtwijk positief op de kaart te zetten. Zie het artikel  
    ‘Kinderraad helpt voedselbank’ op pagina 18.  
.  
    9.Houtwijk verbinden SV Houtwijk en het wijkberaad gaan elke woensdagmiddag een vrije inloop hou- 
    den. Vrijwilligers die willen helpen met begeleiden, thee/koffie schenken of spellen doen zijn welkom!  
 
    10.Duurzaam Houtwijk Denken in praktische oplossingen: zie www.duurzaamdenhaag.nl. Wijkberaad  
    Houtwijk probeert opnieuw subsidie te krijgen om de duurzaamheid in onze wijk te bevorderen.

Grote schoonmaak bij Azivo-gebouw 

   

Een groepje bewoners uit de Architectenbuurt is 
druk bezig geweest met drie schoonmaakdagen op 
het parkeerterrein van het 'Van Herk Groep-ge-
bouw' dat in betere tijden in de buurt bekend stond 
als het Azivo- en Vredesteingebouw. 
 Het gebouw aan de Oude Haagweg staat al minstens 
12 jaar te verpauperen en het parkeerterrein is een 
verzamelplaats van drugsgebruikers, sekswerkers en 
louche types die er hun afval uit de auto kieperen. 
Eigenaar Van Herkgroep uit Rotterdam reageert niet op 
vriendelijke verzoeken van de buurtvereniging om het 
terrein schoon te houden en als de verzoeken wat har-
der worden gesteld, reageert het bedrijf geïrriteerd. En 
dan nóg doet het bedrijf niets. Daarom hebben buurt-
bewoners besloten om dan maar zelf op te ruimen en 
het parkeerterrein deels onbereikbaar te maken. Op de 
website www.vanherkgroep.nl is alleen maar positieve 
informatie over het bedrijf te vinden, maar er wordt met 
geen woord gerept van het verpauperde gebouw…  
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Jeugd- en jongerenwerkers WIJKz                                                                                Andreas Dijk        
 

Dag Mounir!
 

arenlang was Mounir el 
Omari het gezicht van 
het jongerenwerk in 
Houtwijk. Het sloeg af-

gelopen zomer als een bom in, 
toen hij aankondigde dat hij 
met ingang van 2023 ontslag 
nam en WIJKz en Houtwijk zou 
gaan verlaten. In dit artikel tijd 
voor een terugblik. 
 
Flexibiliteit 
Het Bokkefortse jeugd- en jonge-
renwerk kende Mounir al uit zijn 
jeugd. Toen hij in de Burgemees-
tersbuurt woonde, kwam hij vaak 
in Bokkefort. Het Bokkefortpark 
was de plek waar hij zelf met het 
jongerenwerk begon. Dat was in 
maart 2007. “Als vrijwilliger ver-
zorgde ik er vooral sportactivitei-
ten.” Daarna kwam hij als jonge-
renwerker in dienst van VoorWel-
zijn. Hij startte in De Geest in 
Waldeck waar hij een zwangere 
collega verving. “Het was een tijd 
van flexibiliteit. Want gelijktijdig 
was ik vliegende keep voor Het 
Eiland op het Cantateplein.”  
  
Drie man sterk 
Toen er op meer wijkgebonden 
werk werd overgestapt, werd 
Houtwijk zijn professionele werk-
gebied. Dat was een jaar of tien 
geleden, toen er voor het jonge-
renwerk meer geld en mens-
kracht beschikbaar was. Wat dat 
betreft een luxe tijd, aldus Mou-
nir. “Zo waren er toen in Bokke-
fort drie jongerenwerkers, naast 
een kinderwerker en een beheer-
der. Een opbouwwerker was er 
trouwens nog niet en ook een 
meidenwerker kwam pas later.” 
Er kwamen steeds minder uren 
voor het jongerenwerk beschik-
baar, zodat Mounir er - afgezien 
van de steun van stagiairs - er in 
de avonduren alleen voor stond.  
 
 
 

“Ik heb een paar heel goede en  
gemotiveerde collega’s zien ver-
trekken”, vertelde hij.  
 
Samenwerking erg belangrijk 
Het jongerenwerk kunt je alleen 
in samenwerking goed doen. 
”Het gaat dan niet alleen over de 
samenwerking met collega’s bin-
nen de eigen organisatie, maar 
zeer zeker ook met de netwerk-
partners in Loosduinen. Denk 
daarbij aan de wijkagenten, de 
handhavers, de mensen van het 
stadsdeel, het wijkberaad en de 
buurtpreventie.”  
 

Aandachtslocatie 
Houtwijk was een tijd lang binnen 
het Haagse een negatieve hot-
spot, een nadrukkelijke aan-
dachtslocatie. Problemen zijn er 
helaas nog steeds. “Toen ik pas 
begon was er meer criminaliteit. 
Nu is de frequentie lager, maar 
de impact groter. Dat Wei Chen 
eind januari werd doodgestoken 
door kinderen uit de wijk, laat dat 
wel zien.” Gevraagd naar het 
dieptepunt tijdens zijn loopbaan 
in Loosduinen, noemde Mounir 
dat steekincident. “Ook al was 
dat net na mijn vertrek.” Als  
positieve ontwikkeling ziet hij 
jongeren die naar school gaan,  
 
 

allerlei bijbaantjes hebben en ook  
maatschappelijk actief zijn. 
  
Hoogtepunt 
Een hoogtepunt was volgens 
Mounir een prijs van € 10.000 
van het Oranjefonds. Met dat 
geld konden zaalvoetbalteams 
worden opgericht die meededen 
in de competitie. “Dit werd ge-
combineerd met goede ge-
sprekken om jongeren te stimu-
leren zich aan te sluiten bij het 
verenigingsleven en het doelloos 
rondhangen los te laten. Het was 
wel jammer dat het eenmalig 
geld was,” vertelde Mounir. “Na 
een paar jaar was het helemaal 
over. Het geld was namelijk op 
en een nieuwe generatie jonge-
ren stroomde nog niet in.” 
  
Toekomst 
Mounir is nu ZZP’er. De komen-
de tijd besteedt hij vooral niet aan 
werk, maar wel aan het voor-
bereiden van een verhuizing naar 
een nieuwbouwwoning. Hij kijkt 
natuurlijk wel uit naar klussen. “Ik 
wil in een nieuwe omgeving een 
nieuwe uitdaging aangaan”, 
besluit Mounir. “Ik wil afstand 
nemen van het oude werkgebied 
en kijken naar nieuwe kansen en 
mogelijkheden!”

J 
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Jongerenwerkers in Houtwijk                                                                                              Fabienne Boers 
      

Even voorstellen: Fabienne Boers 
Fabienne Boers volgt Mounir El Omari op. Een korte intro-
ductie: “Ik ben Fabienne Boers en werk sinds 1 november 
2022 als jeugd- en jongerenwerkster in het wijkcentrum 
Bokkefort. Eerder was ik werkzaam bij het mbo Rijnland in 
Zoetermeer. Ik werkte daar bij Entree (mbo1) en had een 
klas met zogeheten verlengers. Deze studenten kunnen 
niet hun diploma binnen een jaar te behalen en werken 
daarom in hun eigen tempo. Daarvoor werkte ik voor 
Stichting MOOI (nu WIJKz) als pluscoach en jeugd- en 
jongerenwerkster in Zoetermeer. Ik voel mij hier in Hout-
wijk direct thuis en ik kon gelukkig nog twee maanden sa-
menwerken met Mounir. Terwijl ik dit stukje schrijf, zijn we 
allemaal nog erg druk bezig met de steekpartij van 27 
januari. Het zou mooi zijn dat mensen door deze ellende 
weer dichter tot elkaar komen. Ook ik zal hieraan zeker 
een bijdrage leveren. Ik ben van maandag t/m donderdag 
aanwezig in Bokkefort (meestal van 14.00 tot 21.00 uur).”  
 

Buurtpreventie Houtwijk                                                                               Andreas Dijk                      
 

Beetje blij, grote droefenis 
Vol vertrouwen en met een blij gevoel startte voor ons het 
nieuwe jaar. Afgezien van vier uitgebrande auto’s was de 
jaarwisseling met betrekkelijk weinig schade verlopen. 
December sloten wij, nadat eerder die maand wijkagent 
Robbert en een handhaver een ronde hadden meege-
draaid, op oudejaarsdag af door van 10 tot 16 uur in drie 
shifts op straat te zijn om bijplaatsingen, brandbaar 
materiaal en gevaarlijke situaties te melden. Tijdens de 
ochtendronde deed Simon Fritschij (fractievertegen-
woordiger CU/SGP) mee om kennis te maken met buurt-
preventie. En toen, het nieuwe jaar was nog geen vier 
weken oud, gebeurde dat gruwelijke. Snackbareigenaar 
Wei Chen werd doodgestoken. Net als bij anderen liet dat 
ons om het mild uit te drukken niet onberoerd. Toen wij de 
vraag kregen de stille tocht te begeleiden, was ons 
antwoord ‘natuurlijk doen wij dat’. Het werd een indruk-
wekkende tocht die hopelijk de start zal zijn voor meer 
aandacht en zorg voor elkaar. 
 

WhatsApp Buurpreventie Loosduinen/Houtwijk                              
 

Kort politieverslag  
Periodiek overleg met Politie Loosduinen (januari  2023).  
Woninginbraken: 15 meldingen. Hangjongeren: veel meldingen. 
Fietsdiefstal: 36 fietsen gestolen (veel bij winkelcentra en tram-
haltes). Er werden 7 fietsen (aan elkaar gebonden) teruggevonden 
achter het Bokkefortpark. Bromfietsdiefstal: 11 fietsen gestolen. 
Doe ook bij fietsdiefstal altijd aangifte! Camera's: voor diegenen die 
bij hun huis een camera hebben: meld die aan bij 'Camera in beeld'. 
Politie weet dan exact waar camera's hangen als er iets is gebeurd. 
Autodiefstal: 5 voertuigen gestolen. Bedrijfsinbraken: 9 meldin-
gen, het ging met name om kelderboxen (onder meer aan de Gerrit 
van der Veenlaan. Cybercrime: 10 aangiftes van digitale fraude. 
 
 
 
 

Andere 

foto 

Foto: Richard Mulder 
 

Fabienne Boers, nieuwe jeugd-  
en jongerenwerkster in Houtwijk 

.  
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Leefbaar Loosduinen                                                           
 

Betaald parkeren in heel Loosduinen  
Volgens Pjer Wijsman, voorzitter Commissie Loosduinen, is in ons 
stadsdeel in veel straten geen parkeerprobleem. Hij begrijpt dan ook 
niet waarom betaald parkeren wordt ingevoerd. Volgens hem is dat in 
strijd met gemaakte afspraken. Ook Houtwijk gaat hier dus mee te 
maken krijgen. 

“Betaald parkeren is volgens 
de coalitieovereenkomst ook in 
ons Loosduinen een feit. Om-
dat het zonder overleg wordt 
ingevoerd, kunnen de bewo-
ners nu alleen nog invloed uit-
oefenen als zij zich veelvuldig 
laten horen via de wijkberaden 
of bij de commissie Loosdui-
nen. Dan kan een vuist wor-
den gemaakt tegen de voor-
genomen maatregel en kan de 
gemeenteraad wellicht nog op 
andere gedachten worden 
gebracht”, zegt Pjer Wijsman. 
“Het is volstrekt onduidelijk 
waarom in het coalitie-akkoord 

staat dat in vrijwel alle Haagse wijken betaald parkeren wordt ingevoerd. 
De afspraak was dat de bewoners zelf zouden aangeven als de druk op 
straat te groot wordt waardoor betaald parkeren noodzakelijk wordt. Dit zou 
gebeuren als 95% van de bewoners die noodzaak aangaf. In Loosduinen 
is er in veel straten geen parkeerprobleem. Nu wordt zonder onderzoek 
aan die afspraak voorbij gegaan en gaat iedere bewoner met een auto bin-
nenkort fors betalen om te kunnen parkeren. De overheid zegt dat 
participatie met de bewoners belangrijk is, maar voert dit in de praktijk niet 
uit”, vindt Wijsman. Zie ook het artikel in De Posthoorn van 27 januari 2023 
en het dossier op onze website www.wijkberaadhoutwijk.nl. 

 

Feest in Loosduinen… 
Zaterdag 1 juli 2023 bestaat de Com-
missie Loosduinen precies 100 jaar. 
Samen met de bewoners wil de com-
missie het 100-jarig bestaan vieren 
op die datum en in drie voorafgaan-
de  feestweken. De voorbereidingen 
zijn in volle gang, meer bijzonder-
heden zullen snel bekend worden 
gemaakt. 
 
Even ter opfrissing: honderd jaar gele-
den besloot de gemeenteraad - onder 
leiding van (de laatste) Loosduinse bur-
gemeester Hovy - met krappe meer-
derheid - om de zelfstandigheid van het 

dorp Loosduinen op te geven en tot Den Haag te gaan behoren. Sinds 1811 
was het dorp zelfstandig (na de Franse bezetting). Echter, 'de grote broer' 
Den Haag had al de nodige vierkante meters van het oorspronkelijke Groot 
Loosduinen ‘ingepikt’ voor de stadsuitbreiding. Na de annexatie kregen de 
Loosduiners er wel wat voor terug. De infrastructuur werd verbeterd, er 
kwam een riolering en er hoefde niet meer geloosd te worden op het open 
water. Daarnaast bleven zij wel  invloed houden via de Commissie Loos-
duinen.  De leden daarvan kwamen uit de tuinbouw, de landbouw en uit het 
veilingwezen.  Uiteindelijk was Loosduinen een tuindersdorp en speelde 
deze bedrijfstak een belangrijke rol. Zie ook informatie over de tentoon-
stelling ‘Loosduinen, 100 jaar Den Haag’ in column hiernaast.  

Pjer Wijsman 

 

     Erfgoed Loosduinen 
     Eigenlijk is het gek dat je hierover moet 
schrijven met de intentie om ‘behoud 
van…’ aan te kaarten en te zorgen dat het 
niet verdwijnt. Vooruitgang betekent niet 
altijd dat zaken gesloopt moeten worden of 
moeten verdwijnen, omdat ze ‘in de weg 
blijken te staan’! Daarom ben ik ook blij dat 
de gemeente een tijdje geleden een 
erfgoedvisie heeft geschreven. Ik citeer: 
“We ervaren het verleden pas als een erfe-
nis, een erfgoed, als we ons erin kunnen 
herkennen.” Er wordt onder meer gewerkt 
aan een concept voor een dag van de 
‘Haagsche Geschiedenis’. Wat wel jam-
mer is, dat er niet veel uitvoering aan ge-
geven is. Zou de visie in een 18e eeuwse 
bureaula, de onderste la, verdwenen zijn? 
 
     Als je naar het Loosduinse erfgoed 
kijkt, dan hebben we gelukkig het nodige 
kunnen behouden, maar elke keer is het 
weer een gevecht. Jammer, want er is ge-
noeg verkwanseld en vaak zijn de rede-
nen waarom niet helder, maar geld speelt 
meestal wel een rol! We hebben, bijvoor-
beeld, nog een woning van Hovy, de laat-
ste burgemeester van Loosduinen. Het 
gebouw staat te koop, maar wat zal het 
worden of kan het een goed huis worden 
voor de ‘reserveburgemeester’? Wellicht 
een mooie locatie voor het stadsdeelkan-
toor en het feestvarken de Commissie 
Loosduinen. Uiteindelijk was het tot eind 
jaren ’60 ingericht als de Loosduinse 
hulpsecretarie. Helaas wordt het erfgoed 
wel steeds minder en we moeten zuinig 
zijn op wat we hebben. 
      
     Het Loosduins museum herbergt ge-
lukkig veel spullen van ons verleden, ons 
Loosduins erfgoed, en de nieuwe tentoon-
stelling ‘Loosduinen, 100 jaar Den Haag’, 
geeft dit goed weer. Op de foto de officiële 
openingshandeling door burgemeester 
Jan van Zanen.  

                                 www.commissieloosduinen.nl 

Opening tentoonstelling 
Loosduinen, 100 jaar Den Haag 

	

	

Invoering betaald parkeren in Loosduinen 
in strijd met gemaakte afspraken 
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fiVeilig Houtwijk                                                                             Jurriaan Raaijmakers

Cybercriminaliteit: verhoog je weerbaarheid 

‘Mij foppen ze niet, alhoewel...’
Digitale fraude grijpt steeds meer 
om zich heen, ook in Houtwijk. Zo-
wel organisaties als particulieren 
kunnen hierdoor worden geraakt. 
Jurriaan Raaijmakers besteedt 
daarom in deze rubriek regelma-
tig aandacht aan dit 'hot item'. 
 

Jurriaan (38) 
houdt zich in 
zijn dagelijks 
leven bezig 
met adviezen 
onder ander 
over proces-
optimalisatie, 

automatisering en digitalisering. De 
passie daarvoor zit in zowel werk als 
privé en daarom zet hij zich ook in 
als ambassadeur voor 'Digitaal veilig 
in de wijk'.  
 

Veel fraudegevallen 
In de afgelopen periode hebben we 
onder andere te maken gehad met 
een aantal gevallen van 'anydesk' 
fraude (oplichting door zogenaamde 
bankmedewerkers), ‘phishing’ (lok-
ken naar een valse website) en 
'crypto’fraude (vorm van financiële 
misdaad). Om dit te voorkomen wil- 
len we u in dit artikel vanuit de digi-
taal ambassadeurs wat meer vertel-
len over de 'anydesk' fraude.  
 

Anydesk’ fraude>>> 
AnyDesk is een systeem dat IT-des-
kundigen gebruiken om - op legitie-
me wijze - op afstand verbinding te 
maken met computersystemen. 
Vaak is dit met goede bedoelingen 
om een klant te helpen bij, bijvoor-
beeld, foutmeldingen, storingen of 
problemen met inloggen. Hoe gaan 
de criminelen in de 'anydesk' fraude 
te werk? Zij bellen iemand - die zij 
niet persoonlijk kennen - om hulp 
aan te bieden bij een computer- of 
internetprobleem dat zij zogenaamd 
ontdekt hebben. Hiervoor worden 
vaak namen gebruikt van algemeen 
bekende banken of bedrijven, zoals  
Microsoft. Diegenen die gebeld wor-
den hebben waarschijnlijk niet eens 
een probleem ervaren heeft en toch 
wordt hen gevraagd om een pro-
grammaatje te downloaden. Wan- 

neer deze vraag wordt gesteld, pas 
dan extra op! Niet alleen kan een 
dergelijk programma allerlei achter-
deurtjes bevatten, maar ook bestaat 
de kans dat zij met deze software vrij 
door de voordeur naar binnen kun-
nen komen. Criminelen maken op 
deze manier verbinding met compu-
tersystemen en kunnen met hun 
software op afstand gegevens, toe-
gangscodes of zelfs geld stelen.  
 

Belangrijke regels 
Om dit te voorkomen is het goed om 
twee regels te hanteren: 
 
Regel 1 Geef nooit iemand die u 
niet kent toegang tot uw apparaat.  
Regel 2 Deel nooit uw inloggege-
vens/wachtwoorden (zoals die voor 
internetbankieren) met anderen.  
 
Vertrouw nooit een telefoontje dat u 
niet had verwacht! Vertrouw nooit de 
aangeboden 'hulp' waar u niet om 
gevraagd heeft! Geen enkele bank 
of bedrijf zal u via de telefoon vragen 
om software te downloaden. Ver-
breek de verbinding! Heeft u wel al 
toegang gegeven via het program-
maatje zet dan uw apparaat snel he-
lemaal uit. Naast de 'anydesk' fraude 

is er ook via Instagram  een adver-
tentie verschenen waarin Elon Musk 
Crypto aanbeveelt. De geïnteres-
seerde lezers moeten zich registre-
ren en daarna worden zij benaderd 
door personen die zich voordoen als 
vertegenwoordiger van een bekend 
Crypto-platform. Geloof deze adver-
tenties niet. Wilt u in Crypto hande-
len dan zijn daarvoor gerenommeer-
de platforms. Wij adviseren u, wan-
neer u daarmee aan de slag wil, om  
u eerst te verdiepen in de complexe 
Cryptowereld.  
  

Tips 
Doe bij digitale fraude altijd aangifte 
bij de politie. Liever eerst praten met 
een van de ambassadeurs van digi-
taal veilig in de wijk? Dat kan via 
loosduinendigitaalveilig@gmail.com 
of via onze Facebookpagina. "Wilt u 
als particulier of organisatie meer 
leren over de kansen, gevaren en 
ontwikkelingen rondom digitale mid-
delen luister dan naar de DigiBeter 
podcast op Spotify of Google Pod-
cast!", aldus het advies van Jurriaan 
Raaijmakers. 
 
       www.digitaalveiligindewijk.nl 
  



 



 

Wijkgenoot Wei Chen gedood tijdens steekincident  

Grote schok in Houtwijk… 
 
Begin dit kwartaal stond Hout-
wijk ongewenst in het middel-
punt van de belangstelling. Op 
vrijdagavond 27 januari 2023 
werd wijkgenoot Wei Chen 
(39), eigenaar van Cafetaria 
Houtwijk, doodgestoken. Zijn 
vrouw raakte gewond. De drie 
verdachten, twee meisjes (15 
en 17 jaar) en een jongen van 
17 jaar zitten voorlopig nog 
steeds in hechtenis. In dit ka-
tern een samenvatting. 
  
Medianieuws  
Een beetje aandacht voor onze 
wijk is best fijn, maar dan liever 
niet in samenhang met deze tra-
gische gebeurtenis. In de media 
stond Houtwijk namelijk weken-
lang ongewenst in het middel-
punt van de belangstelling. On-
der meer via de journaals en 
actualiteitenrubrieken van de lan-
delijke radio- en televisiezenders 
en via publicaties in de landelijke 
dagbladen (zoals AD en Tele-
graaf). Ook via de regionale me-
dia werd eenieder op de hoogte 
gehouden, onder meer via Om-
roep West en via bladen als De 
Posthoorn. Uit het hele grote 
nieuwsaanbod hebben wij - voor 
onze geschiedschrijving - een 
selectie gemaakt die is terug te 
vinden op onze website. 
 

Lopende onderzoek 
Centraal staat de vraag hoe dit 
hier in onze wijk allemaal heeft 
kunnen gebeuren. Een eerste 
analyse bracht aan het licht dat in 
de gezinnen van de drie tieners 
die vastzitten al veel meer aan de  
 

Zwarte dag in 
Houtwijk historie 

 
hand was: meerdere steekpar-
tijen, een schietpartij, geweld-
dadige berovingen, vechtpar-
tijen, achtervolgingen, vandalis-
me en ruzies tussen drillrapgroe-
pen. Bij zo’n heftige gebeurtenis 
worden er uiteraard ook vragen 
gesteld over ieders rol en of er 
tijdig passende zorg beschik-
baar was. De verdachten zitten 
nog in voorarrest en het is aan de 
rechter om te bepalen of hun 
zaak via het jeugdstrafrecht of 
het volwassenenstrafrecht wordt 
behandeld. In principe ben je 
vanaf 18 jaar volgens de wet 
volwassen. Maar in het strafrecht 
wordt ook de geestelijke ontwik-
keling van een verdachte meege-

nomen. Zo kunnen verdachten 
jonger dan 18 jaar volgens het 
volwassenenstrafrecht worden 
berecht en verdachten ouder dan 
18 jaar volgens het jeugdstraf-
recht. Verdachten jonger dan 16 
jaar worden wel altijd volgens het 
jeugdstrafrecht berecht. En vanaf 
23 jaar geldt altijd het strafrecht 
voor volwassenen. 
 
Toenemend messengeweld 
Sinds 2019 is het wapenbezit on-
der jongeren omhoog gegaan, 
zijn er steekincidenten en groeit 
het extreme geweld. Dat jonge-
ren besluiten een mes of een 
ander steekwapen bij zich te 
hebben, kan verschillende oorza-
ken hebben, variërend van een 
onveilig gevoel tot groepsdruk. 
Vooral ‘drillrappers’ dragen mes-
sen bij zich.  
 
Hoe nu verder... 
Jongerenwerkers waarschuwden 
al eerder dat het wapenbezit 
onder jongeren schrikbarend is. 
Ook een aantal functionarissen 
geven hun reacties (zie pagina 4 
van dit  middenkatern).  



 

Stille tocht door Houtwijk
Honderden mensen hebben begin februari meegelopen in 
de stille tocht ter nagedachtenis aan snackbareigenaar Wei 
Chen. Zij hadden witte bloemen en lampionnen bij zich. De 
tocht begon rond 18.30 uur bij wijkcentrum Bokkefort en ein-
digde bij Chen’s cafetaria. Een groot deel van de Chinese 
gemeenschap was aanwezig. Ook stadsdeelwethouder Hil-
bert Bredemeijer, stadsdeeldirecteur Corinne den Heijer, 
voorzitter Wijkberaad Houtwijk Ramon Meesters en voor-
zitter Commissie Loosduinen Pjer Wijsman liepen mee in de 
stille tocht. In de voorafgaande dagen konden buurtbewo-
ners in wijkcentrum Bokkefort het condoleanceboek teke-
nen. Buurtbewoners reageerden aangeslagen en zijn nog 
altijd 'in shock': "Het is gewoon ongelooflijk dat dit in ons 
Houtwijk heeft plaatsgevonden. Het voelt alsof je door een 
wijk loopt waar een oorlog is geweest!” 
 

‘Dit is niet te  bevatten…’
Namens het Wijkberaad Houtwijk hield voorzitter 
Ramon Meesters de volgende toespraak: “Sinds 
vrijdag 27 januari 2023 lopen wij allemaal verslagen 
rond. Heel veel vragen tollen door ons hoofd. Wat 
is óns overkomen? Ons, wijkbewoners en natuurlijk 
de nabestaanden van Wei Chen. Het is gewoon 
NIET TE BEVATTEN. Wáárom hij...! Hoe 
kon het gebeuren...? Bij óns in de wijk... 
Vragen en nog meer vragen, waarop geen 
antwoorden mogelijk zijn. De enige vraag 
die wij wel kunnen beantwoorden is ‘Waar-
om staan wij hier met zijn allen met zoveel 
mensen bij elkaar?’ Het antwoord is... ‘We 
staan hier samen om ons verdriet niet in ons eentje 
te hoeven dragen. We staan hier samen voor el-
kaar, wijkbewoners, buurtgenoten, directe buren, 
de Chinese gemeenschap, klanten van het cafe-
taria, schoolvriendjes van de kinderen, want die zijn 
er ook bij. En we staan hier natuurlijk voor de 
nabestaanden... zijn vrouw Xiou en de kinderen  

Sunny en Stacy. We willen allemaal een arm om  
hun schouders leggen, ons gevoel van reddeloos-
heid en verwarring samen delen, troost bieden, het 
onnoemelijke verdriet verzachten. Als vertegen-
woordiger en bewoner van onze wijk wil ik graag, 
ondanks het onpeilbare verdriet, ook het kleine 

geluk benoemen, dat deze stille tocht 
werd bedacht én georganiseerd door 
nabije buren. En de grote opkomst bete-
kent niets meer en minder dat wij er voor 
elkaar zijn, voor elkaar... én voor de 
familie Chen in het bijzonder! Deze tocht 
gaan we samen lopen... Voordat we gaan 

lopen zou het fijn zijn als ieder van ons de personen 
links en rechts even aankijkt om te checken of die 
wellicht in zijn of haar eentje is gekomen? Velen 
van ons zijn in groepjes gearriveerd, maar er zijn er 
ook die alleen zijn gekomen. Het is belangrijk dat 
we naar elkaar omkijken en dat niemand deze stille 
tocht alleen hoeft te lopen.”

In memoriam 
De familie Chen is nog steeds in diepe rouw. Ook in Hout-
wijk moeten nog veel mensen bijkomen van de schokkende 
gebeurtenis. Heel indrukwekkend is geweest dat veel wijk-
genoten op allerlei manieren hun medeleven hebben ge-
toond, onder meer met bloemen en kaarten. Ook tijdens de 
stille tocht kwam nadrukkelijk naar voren dat de familie Chen 
er niet alleen voor staat. De familie heeft al deze reacties als 
hartverwarmend ervaren en als een enorme steun in de 
donkere periode (met onder meer de rechtszaak) die er nu 
aan komt. Belangrijk is dat wij als wijk Wei Chen zullen blijven 
herdenken en klaar blijven staan voor zijn familie. Wei Chen en zijn vrouw Xiou in betere tijden 



 

Hoe nu verder… 
 

Meer messengeweld onder jongeren 
In ons land neemt het messengeweld onder 
tieners toe. De politie houdt hen verantwoor-
delijk voor zeventig fatale steekincidenten in 
2022, het hoogste aantal in de afgelopen 
jaren. Tien mensen kwamen toen om het le-
ven, dat is meer dan in 2020 en 2021 bij el-
kaar. Er waren steekpartijen in Bladel, Hoorn, 
Middelburg, Amsterdam, Horst, Rosmalen, 
Breda, Vlaardingen, Vlissingen en Nijmegen. 
Jongerenwerkers waarschuwden eerder al 
voor het toenemende wapenbezit onder 
jongeren.  In totaal meldde de politie in de af-
gelopen vier jaar 228 steekincidenten waarbij  

tieners waren betrokken. De meeste daarvan waren in Rotterdam met der-
tig gemelde gevallen. Daarna volgen Den Haag met 26 en Amsterdam met 
9 incidenten. (Bron: ANP) 

 
 
Wat kunnen wij hier samen aan doen? 

Ramon Meesters: “Mijn indruk als relatieve buitenstaander is, 
dat we met betrekking tot deze moord - en vooral in de aanloop 
ervan - te maken hebben met een maatschappij die een radi-
caal nieuw type overlastgever met ouderwetse methoden in het 
gareel probeert te houden. Het nieuwe type overlastgever ge-

bruikt namelijk messen en staat onder een groepsdruk die sterker is dan 
de maatschappelijke druk van afkeer. Vroeger stond je als dader relatief 
alleen, omringd door buren, vrienden, de kerk, de krant en de televisie, die 
je konden inprenten dat fout gedrag niet normaal is.  
 
     De buren en vrienden zijn vervangen door ‘drillrap’-groepen, het jour-
naal is vervangen door voor ouders bijna oncontroleerbare internetsites, 
zoals Whatsapp en Telegram. Afstand telt niet meer mee.  Door selectieve 
keuzes van jongeren kan men zich omringen met alle foute invloeden, ook 
van ver. Het stabiliserende referentiekader van de directe omwonenden en 
familie is vervangen door de vele foute vriendjes (en vijanden) op 30 cm 
afstand, voorgeprogrammeerd in de mobiele telefoon. 
 
     Onderzoek toont aan dat steeds meer jongeren een mes bij zich dragen. 
Veelal vanuit het gevoel van onveiligheid voor andere jongeren die dat ook 
doen. Dit moeten we als maatschappij niet willen. Want als je een mes 
draagt, zet je ook een stap in de richting van het gebruik ervan. Er moeten, 
wat mij betreft, veel meer controles worden uitgevoerd op scholen, bij sport-
verenigingen en in winkelcentra. En word je gepakt met een mes, dan volgt 
er straf van opvoedkundige waarde. Deze suggestie is een ouderwets type 
oplossing, vergelijkbaar met douanecontrole op Schiphol en dus makkelijk 
uit te voeren door op te schalen. 
 
     Om de negatieve invloed van social media de kop in te drukken is nieu-
we wet- en regelgeving noodzakelijk die we als maatschappij moeten willen 
afspreken. Dan moeten we denken aan het opleggen van digitale blok-
kades voor stalkende en dreigende drillrappers en voor de fora waar ze op 
kicken en hun status aan kunnen ontlenen. Die digitale structuren die de-
ze ‘boefjes’ er op na houden, moeten worden verbroken, zodat er weer 
ruimte kan worden gecreëerd voor echte vrienden, buren en familie.” 

Reacties… 
 

Burgemeester  
Jan van Zanen 
‘Een bloemenzee, een in-
drukwekkende stille tocht en 

een intieme bijeenkomst. Zo werd in 
Houtwijk afscheid genomen van cafe-
tariahouder Wei Chen. Een afscheid 
gedragen door buren en bekenden en 
een stille tocht waarin niemand alleen 
liep. Laat ook nu niemand alleen lo-
pen. Let een beetje op elkaar.’ 
 

Stadsdeeldirecteur 
Corinne den Heijer  
‘Wij, van het stadsdeelteam 
Loosduinen, zijn met onze 

gedachten bij de nabestaanden van 
Wei Chen. Het is hartverwarmend hoe 
alle bewoners samen in Houtwijk hun 
steun betuigden tijdens de stille tocht 
en de organisatie ervan. Laten we de-
ze aandacht voor elkaar vasthouden.’ 
 

Commissie Loosduinen 
Pjer Wijsman  
‘Respect, een woord dat we 
schijnbaar uit het oog zijn 

verloren. Respect voor elkaar, dat 
wordt node gemist. Een open hand is 
een mooi symbool! Zoek de verbin-
ding: we hebben elkaar echt nodig!’ 
 

Wijkagent 
Robbert Louwersheim 
‘Een ontzettend vervelende 
ontwikkeling. Wij, als politie, 

doen er alles aan om in verbinding te 
staan met jongeren. Dit doen wij sa-
men met partners, zoals jongeren-
werk, scholen en de gemeente. Wij 
zijn echter ook afhankelijk van meldin-
gen en dringen er dan ook bij iedereen 
op aan om ongeregeldheden in de wijk 
te  blijven melden!’  
 

Wijkpreventie 
Andreas Dijk  
‘Na het verwerken van de 
eerste schok ga je weer 
nadenken over de veilig-

heid in de wijk. Veel zware misdrijven 
zijn er gelukkig niet. Maar het onveilig-
heidsgevoel is groot. Begrijpelijk. De 
veiligheid moet omhoog, het onveilig-
heidsgevoel omlaag. Daar moeten we 
aan werken. Samen, maar ook ieder 
voor zich!’ 
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Groenbeheer in Loosduinen/Houtwijk                                                                                 Cees Willemse 
 
Nieuw Houtwijks groenparticipatieproject 

Dit jaar gaat het gebeuren… 
In Houtwijk is een nieuw groenpar- 
ticipatieproject officieel van start 
gegaan. Bewoners in de J.C. van 
der Lansstraat en Q.A. Nederpel-
straat gaan zich als vrijwilligers in-
zetten voor het onderhoud van de 
groenstrook bij de sloot achter hun 
woningen. De afspraken zijn met 
Groenbeheer Loosduinen in een 
convenant vastgelegd.  
 
De gemeente blijft eigenaar van het 
buurtgroen, is verantwoordelijk voor 
het reguliere onderhoud, zorgt voor 
onderhoudsmateriaal en geeft des-
kundig advies/onderhoudstips en de 
bewoners verzorgen het buurtgroen 
en wieden regelmatig onkruid.  
 
Onderhoudsschema 
Er is een jaarplan opgesteld voor de 
activiteiten die per maand moeten 
worden gedaan. Op basis daarvan 
gaan de betrokken buren aan de slag. 
Een keer per maand wordt de situatie 
bekeken en worden de agenda’s ge-
trokken. Groenbeheerders Fred Ap-
peldooren en Fred Steenkist kijken 
aan de zijlijn mee. Aan het eind van 
het jaar wordt een evaluatiegesprek 
gehouden met de betrokken buren.  
 
Buurtinformatie 
Bij de buren die rondom het project 
wonen werd een flyer (zie afbeelding) 
in de brievenbus gegooid. Met een 
oproep aan iedereen om hun mede-
werking te verlenen aan het schoon-
houden van dit stukje groen. Hopelijk 
gaat het dan lukken om met elkaar al-
les een beetje netjes te houden.  

 
 

Pilotproject Groenparticipatie 
Voor het reguliere jaarlijkse onderhoud in wijk- en buurtgroen maakt Groenbeheer 
Loosduinen gebruik van in- en externe groenaannemers. Helaas komt het voor dat 
een enthousiaste hovenier per ongeluk een stukje participatiegroen machinaal ver-
wijdert. Om dit enigszins te voorkomen is er vanuit de gemeente een pilotproject 
gestart waarin een speciale insteker wordt geïntroduceerd met de tekst 'Wij zorgen 
voor dit tuintje’ (zie afbeelding). Groenparticipanten/bewoners kunnen deze partici-
patietool aanvragen via Stadsdeel Loosduinen afdeling Groenbeheer of via Wijk-
beraad Houtwijk. "Wij zorgen dan dat de aanvragers er een in hun bezit krijgen. Wij 
hopen dat deze pilot, die één groeiseizoen duurt, succesvol verloopt en dat de nieu-
we tool bijdraagt aan het duidelijk markeren van participatiegroen!", aldus groen-
beheerder Fred Appeldooren.  

Nieuw Houtwijks 
groenparticipatieproject 

 
Onderhoud groenstrook achter 

J.C. van der Lansstraat 
39, 41, 43, 45, 47  

Q.A. Nederpelstraat  
216, 218 
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Duurzaam Houtwijk 
 

Subsidies voor buurtplannen… 
In onze wijk hebben wij al heel wat bewonersinitiatieven voorbij zien 

komen. De een nog creatiever dan de ander, maar allemaal met het doel 
om samenhorigheid, tolerantie en gelijkheid te bereiken. 

 
Ook plannen om de buurt 
veiliger, veel gezelliger of 
groener te maken? Er 
zijn tal van opties om 
daarvoor een subsidie 
aan te vragen. Wijkbe-
raad Houtwijk kan daar-
bij helpen. Ons bestuurs- 
lid Femke Beeloo-Plan-
ken heeft in een docu-
ment alles op een rijtje 
gezet.  Ga daarvoor naar 
de homepage van onze 
website* >Belangrijke in-
formatie > Subsidies voor 
buurtplannen.  Ook kan 
dit worden besproken op 
ons secretariaat: zie 
colofon op pagina 19 van 
dit blad voor het maken 
van een afspraak of voor 
meer informatie. 

 

                                                                                               *www.wijkberaadhoutwijk.nl 

 

Duinbehoud 
 

Op de bres voor het konijn 
Eerste helft van de vorige 
eeuw was er nog sprake van 
een ware konijnenplaag in 
de duinen. Nu moet je goed 
zoeken om het laatste konijn 
te ontdekken. De natuur 
heeft eronder te lijden. 
 
Door hun 'graas'-werk houden 
konijnen de plantengroei kort 
en ontstaat er een soortenrijke 
en kruidenrijke vegetatie. Het 
graven van holletjes en kuiltjes 

brengt vaak kalkrijk en vers zand naar boven, waardoor er allerlei 
milieuverschillen ontstaan in de duinen. Het gevolg hiervan is, dat er allerlei 
groeikansen ontstaan voor verschillende plantensoorten. Er zijn inmiddels 
natuurbeheerders die maatregelen nemen om het konijn te helpen bij het 
overleven in het duingebied. Zo wordt er her en der rondom konijnen- 
burchten gemaaid, zodat er voedzame grassen en kruiden kunnen gaan 
groeien. Een goed gevoed en gezond konijn heeft een grote over-
levingskans bij besmetting door het virus. En in hele open duingebieden 
worden takkenbossen geplaatst om schuilmogelijkheden te bieden tegen 
rovers als de vos. Een team van deskundigen heeft de afgelopen jaren 
onderzoek gedaan naar welke maatregelen kunnen helpen bij herstel van 
de konijnenpopulatie.                                                 www.duinbehoud.nl  
 

Theo van Daalhoff 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 							          
     Jeugdproblematiek 

     Een grauwe realiteit is dat er met 
messen gewapende jongeren op straat 
lopen. Nog grauwer zijn de 'drillrapgroe-
pen', die met een soort puntensysteem 
werken waarin de aard van misdaad in 
eigen kring wordt 'beloond'. Voor deze, 
maar ook voor minder zware probleemge-
vallen zijn er tal van vormen van hulpver-
lening waarvan het mijns inziens twijfel-
achtig is of die werken. Voorbeeld van een 
aanpak van een probleemkind op school: 
aan tafel zitten hulpverleners met dossiers 
en er wordt veel gepraat. Weinig actie. Er 
wordt geschermd met wettelijke kaders, 
die echte aanpak belemmeren. Meer en 
betere hulpverlening is een mentaliteit van 
'aanpakken', nu is het 'aanpappen’. 
   
     Politie: introduceer breeduit de aanpak 
die tien jaar geleden rond jeugdprobleem-
gevallen in Houtwijk speelde waarbij direct 
werd geïnfiltreerd in de thuissituatie. Op de 
huid van disfunctionerende ouders zitten: 
belonen en bestraffen en een strenger pa-
troon hanteren dan nu. Veel meer jeugd-
coaches van gezag inzetten, die hun spo-
ren hebben verdiend en waar jongeren 
naar luisteren. Bij uithuisplaatsing niet lan-
terfanten in zo’n gezinsvervangende om-
geving, maar juist actie, uitdagingen, klus-
sen in de buurt. Wettelijke kaders rond in-
grijpen stevig veranderen. Erkennen dat 
we een groot maatschappelijk probleem 
hebben dat fors moet worden aangepakt. 
Zwalkende instanties met duur manage-
ment aanpakken. Veranderen in één orga-
nisatie met louter aanpakkers. Niet verga-
deren, maar achter de huisdeur komen.  
  
     Er zijn jeugdcoaches die in hun buurt 
het verschil maken. Hijs die op het schild 
en maak hen medeverantwoordelijk voor 
organisatorische veranderingen in de 
jeugdhulpverlening breed. Betrek organi-
saties als adviesbureau BEKE of Universi-
teit Brabant bij een te veranderen ontwik-
kelingsmodel, bestaande uit analyse, ge-
breken in de huidige aanpak, wenselijke 
veranderingen en landelijk breed een 
totaal nieuwe opzet voor alle instanties die 
zich met jeugdproblemen bezighouden. 
Eén organisatie, weinig managers en 
'hands on'. Niks 'ja maar' meer in de polde-
rende Tweede Kamer. Help stuurloze 
jeugd nu écht. Toon lef. 
 

Foto Martha de Jong-Lantink 
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Kunst en Sport in Loosduinen/Houtwijk 

 
 

                Cees Willemse 
 

      
     In deze uitgave van het Houtwijkblad 
wordt in een speciaal middenkatern  
aandacht besteed aan de rampzalige 
gebeurtenis die onze wijk wekenlang in 
de ban heeft gehouden: de steekpartij 
eind januari, waarbij onze wijkgenoot 
Chen Wel het leven liet. In dit katern 
wordt alles beknopt op een rij gezet. 
Hierbij komt vooral  de allesoverheer-
sende vraag naar voren hoe dit allemaal 
zo heeft kunnen gebeuren in onze wijk.  
 
     Als samenleving blijken wij een groot 
probleem te hebben: Er lopen namelijk 
tal van met messen bewapende jonge-
ren rond die er niet voor terugdeinzen 
om die ook daadwerkelijk te gebruiken! 
Inmiddels zijn er al tal van slachtoffers 
gevallen. Jeugdwerkers hebben over 
deze jeugdproblematiek al vaker tever-
geefs aan de bel getrokken. De terechte 
vraag is dan ook 'Hoe nu verder...? ' Op 
de achterpagina van het katern zijn de 
reacties van de politie en van lokale 
functionarissen te vinden. Echter, ge-
zien de omvang van dit probleem is aan 
landelijke aanpak  een allereerste ver-
eiste. Helaas lijkt het er - politiek gezien 
– vooralsnog op dat het draagvlak daar-
voor nog onvoldoende is. Onbegrijpelijk 
en daarom is te hopen dat er snel iets 
gebeurd, voordat er nog meer slacht-
offers gaan vallen.  

 
     Een ander groot probleem is dat 
steeds meer landgenoten, jong en oud, 
het slachtoffer worden van digitale op-
lichting. Onbegrijpelijk is dat velen den-
ken ‘Mij foppen ze niet...!', terwijl ze met 
open ogen  in de door gewiekste crimi-
nelen opgezette digitale val trappen. In 
de rubriek Cybercriminaliteit worden de 
risico's op een rij gezet en worden aller-
lei waarschuwingen en tips gegeven om 
te voorkomen dat wij  er met z’n allen 
toch digitaal intuinen. Zeker de moeite 
waard om te lezen!                       
 

redactie@wijkberaadhoutwijk.nl 

 
 
 

Onbegrijpelijk… 
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  Markante wijkgenoten                                                                                                          Marjolein Minks 

 
 

Vrijwilligers geven Houtwijk vorm 

‘Hartverwarmende ervaringen’
it keer wil ik jullie deelge-
noot maken van mijn er-
varingen met meerdere 

wijkgenoten die door hun ‘vrijwil-
lige’ hulp mijn leven hier hart-
verwarmend hebben beïnvloed. 
 
     Toen ik negen jaar geleden in 
Houtwijk kwam wonen, bezocht 
ik een bijeenkomst in het Loos-
duins Museum. Daar ontmoette 
ik ene Ramon Meesters, die als 
voorzitter van het wijkberaad veel 
over de wijk kon vertellen. Dit 
gesprek eindigde met zijn uitno-
diging om eens een vergadering 
bij te komen wonen en te kijken 
wat het wijkberaad eigenlijk voor 
mij zou kunnen betekenen. En zo 
belandde ik bij het wijkberaad.  
 
     Twee andere behulpzame 
wijkgenoten ontmoette ik op een 
jaarvergadering van het wijkbe-
raad. Ik had het plan opgevat om 
een veiligheidsapp op te starten. 
Zo’n app draagt bij aan de veilig-
heid in de wijk en ik was al eens 
slachtoffer geweest van een in-
braak. Ik ontmoette twee heren, 
die beiden zo’n app beheerden. 
Zij hielpen mij met raad en daad 
om er ook één in de lucht te 
brengen. Dit deed ik overigens 
samen met mijn achterbuurman, 
met wie ik deze app nog altijd 
beheer.  
      
     Aan het breken van mijn arm 
tijdens een vakantie heb ik nog 
steeds goede herinneringen. Ik 
was nog geen vijf minuten thuis 
of mijn overbuurman stond voor 
de deur! Hij had mij met mijn in- 
gegipste arm thuis zien komen 
en kwam met het aanbod dat ik 
op hem en zijn gezin een beroep 
kon doen voor boodschappen en 
allerhande andere zaken die ik 
nu niet zelf zou kunnen doen.  

Ik ben zo’n zes weken door mijn 
overbuurjongen naar supermark-
ten en ziekenhuizen gereden! 
 
     Mijn buren aan beide kanten 
horen ook in dit rijtje thuis: zij la-
ten regelmatig mijn hond uit op 
mijn werkdagen. En de buren 
aan de ene kant doen nog meer: 
hij helpt bij ingewikkelde klussen 
in huis en zij bij ingewikkelde 
klussen bij mijn hond, zoals na-
gels knippen. Dat lukt niet zo snel 
bij een bang hondje.  
 
     Last but not least: onlangs 
kon ik mijn mobiel niet vinden…. 
Wie kent deze situatie niet? Ik 
vroeg mijn dochter om mij te bel-
len, maar nergens geluid… ook 
niet in de auto, waar we eerder 
op de avond mee thuis waren 
gekomen. Máár, wie schetst on-
ze verbazing: er nam wel een 

vrouw mijn telefoon op. Zij ver-
telde dat haar man het toestel op 
de weg had zien liggen toen hij 
de wijk inreed van werk naar 
huis. Hij was gestopt en terugge- 
reden en had het meegenomen 
met het idee dat er wel iemand 
zou gaan bellen. En dat was dus 
zo! Tjonge, mensen, wat was ik 
opgelucht en zóóó blij met zulke 
buurtgenoten! 
      
     Ook dit soort daden en ge-
drag, vaak eenmalig, vallen voor 
mij onder ‘vrijwilligerswerk voor 
de wijk’, want laten we wel wezen 
‘een goede buur is beter dan een 
verre vriend’! Ik wens u toe dat u 
deze vriendelijkheid die hier vol-
op aanwezig is in de wijk, ook 
ondervindt óf zelf uitdeelt!  En als 
één van beide gebeurt, geniet er 
dan van! 

D 

Mail tips voor deze rubriek naar
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl  

In deze rubriek legt bestuurslid Marjolein Minks haar hart-
verwarmende ervaringen met Houtwijk-vrijwilligers vast. 
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Hulp nodig bij uw financiën? 

Bent u het financiële overzicht kwijt of zijn er schulden die te 

groot zijn om zelf nog te kunnen aflossen: 

Bewindvoering kan dan voor u de eerste stap zijn om de 

geldzaken weer op orde te krijgen. 

Een bewindvoerder neemt uw financiële zaken over waardoor 

u weer financiële rust krijgt en zich geen zorgen meer hoeft te 

maken over uw geldzaken. 

Waarom Oost West Bewindvoering? 

Bij Oost West Bewindvoering luisteren wij naar u. Wij zijn er 

voor u en uw financiën. U heeft een vaste bewindvoerder die 

5 dagen in de week voor u beschikbaar is. Ook heeft u 24/7 

inzage in uw financiën.  

Bij ons wordt u snel geholpen. 

Heeft u vragen over bewindvoering of wilt u hulp bij uw 

financiën, neem dan contact met ons op via: 

 

Telefoon     085-0604857  ma t/m vrij 9.00 tot 17.00 

Whatsapp   06-81552862 

E-mail         info@oostwestbewindvoering.nl 

Website      www.oostwestbewindvoering.nl 

 

Oost West Bewindvoering, Postbus 45695, 2504 BB Den Haag 
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Wijktuin Houtwijk                                                     Christiaan Scheen 

 

Werk aan de winkel… 
In de tuincentra staan de producten weer op de klanten 
te wachten: bollen, bloemen, gereedschap en soms een 
kop koffie. De echte tuinliefhebber wil dan gelijk wat ko-
pen. De lente is echt op komst. Kijk maar eens naar de 
bomen en struiken. Bij deze temperatuur staan de kro-
kussen te bloeien en zie je al de eerste blaadjes. Het 
wordt een goede tijd om in de tuin van alles en nog wat 
te doen. Er wordt in de wijktuin gewerkt aan een nieuw 
project. Dankzij de bijdragen van onze leden kan een 
nieuwe pomp worden aangeschaft en kan iedereen in de 
te verwachten droge periodes gemakkelijk planten, strui-
ken en groenten water geven. De opwarming van de aar-
de heeft waarschijnlijk tot gevolg, dat er vaker een droge 
periode komt en dan is het gebruik van een pomp wel zo 
makkelijk. Inmiddels zijn op het complex houtsnippers op 
de paden gestrooid en kan het schoffelen en snoeien 
beginnen. Wilt u meedoen? Kom ons dan op de dinsdag-
middag helpen (zie onze website >).                                                                    
Andreas Dijk 

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve                                                                                                        Andreas Dijk                                    
 

De Nijkamphoeve, altijd leuk…  
Het was druk, de laatste weken voor de jaarwisseling. Wij 
waren zichtbaar aanwezig op het Dickens Festival Loos-
duinen, de Kerstman was een middag op de boerderij en 
drie middagen lang werden er honderden oliebollen gebak-
ken en verkocht. De dieren hebben de jaarwisseling on-
danks het vele geknal goed doorstaan, mede dankzij vier 
vrijwilligers die hen tot diep in de nacht in de gaten hielden. 
In januari deden wij mee aan de Nationale Voorleesdagen 
en de Nationale Tuinvogeltelling. In februari zijn onze wilgen 
weer geknot en als het Houtwijkblad verschijnt, hebben we 
ook NLdoet achter de rug. Het wordt lente, wij zijn tot 17.00 
uur open en LekkerNij is van woensdag tot en met zondag- 
middag in bedrijf. In april gaan de kleuterlessen voor de 
groepen 1 en 2 van het basisonderwijs weer van start. Houd 
onze website www.nijkamphoeve.nl en onze social media  
in de gaten voor de actualiteit.             www.nijkamphoeve.nl   
   

 

Sportvereniging Houtwijk                                                                          Ed Jacobs 
 

Nieuwe impuls Jeugdopleiding  
SV Houtwijk is het nieuwe jaar goed van start gegaan met de aan-
stelling van Michael Muijen als Hoofd Jeugdopleiding. Met zijn uit-
gebreide ervaring als trainer bij verschillende verenigingen op het 
hoogste niveau, zoals  Feyenoord en Sparta, en zijn ervaring bij het 
op- en uitbouwen van verschillende jeugdopleidingen, menen wij de 
juiste persoon te hebben aangetrokken om onze jeugdopleiding 
naar een beter en hoger niveau te tillen. Michael zegt daar zelf over: 
“Ik heb een goed gevoel bij SV Houtwijk. De gehele organisatie wil 
werken aan een stabiele en nog betere  jeugdopleiding. Ik heb er 
enorm veel zin in en hoop vele jaren deel uit te mogen maken van 
de vereniging.” De Houtwijkjeugd (jongens en meisjes) kan met een 
proeftraining kennis maken met de club. Kijk daarvoor op onze site 
www.svhoutwijk.nl of kom een keer langs op maandag of woensdag 
rond 18.00 uur wanneer de jeugd traint. 

Groen 

Groener 

Groenst 

OUD 

OUD 

Foto: Jan Korving 

www.wijktuinhoutwijk.nl 

www.svhoutwijk.nl 
www.svhoutwijk.nl 

www.wijktuinhoutwijk.nl 
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Speciaal voor jong en oud                                                                                         Femke Beeloo-Planken    

Hoop voor de toekomst…     
e moord op Wei Chen heeft ook de buurtkinderen niet onbe-
roerd gelaten. Ook bij onze kinderraad voerden angst, onvei-
ligheid en onzekerheid de boventoon in de afgelopen weken.  

Zij wilden daarom graag iets doen om de familie van de vermoorde snack-
bareigenaar te laten zien dat zij met hen meeleven. Zo kwamen ze op het 
gebaar om bloemen neer te leggen bij de snackbar, waar velen regelmatig 

kwamen. Wei stond dan 
ook bij de kinderen bekend 
als een lieve man. Zeker nu 
is het belangrijk om met el-
kaar en anderen te praten 
over wat er allemaal is ge-
beurd. Dat is dan ook wat 
ze deden bij de snackbar. 
Ook door bloemen neer te 
leggen en hun hoop voor 
de toekomst uit te spre-
ken: ‘Een toekomst zonder 
messen, zonder geweld en 
zonder nare mensen...’ 

 

 

Kinderraad helpt voedselbank  
et lijkt al weer even geleden, maar toch willen we nu nog even 
terugkomen op de fantastische klus voor de Voedselbank die 
onze  Kinderraad vorige maand heeft geklaard. Dit naar aanlei-

ding van het Dickens Festival Loosduinen dat in december plaats 
vond op het erfgoedpark van Loosduinen.  

Dat was een drukbezochte, 
geslaagde bijeenkomst. Er 
waren bijna 100 vrijwilligers 
actief en er was ook een 
heuse wensboom waar een 
Loosduinse Melkpot onder 
stond. Hierin werden wen-
sen van de bezoekers, voor-
al kinderen, verzameld. Om 
die wensen zoveel mogelijk 
uit te laten komen was er na-
tuurlijk geld nodig. Dit werd 
opgebracht door de verkoop 
van - onder meer - gehaakte 

(Dickens-)poppetjes, knuffels, kransen, kerststukjes en een loterij. Er 
werden honderden euro’s opgehaald. Er kwamen veel mooie wensen 
voorbij die we graag hadden willen vervullen, maar die voor ons als 
organisatie helaas onmogelijk waren om te realiseren: ‘Ik wens vrede in 
Oekraïne’, ‘Ik wens iedereen een warme, vreedzame kerst’ en ‘Ik wens dat 
mijn vader geen pijn meer heeft’. De wens ‘Ik wens volgend jaar weer zo'n 
mooi festival’ kunnen we gelukkig wel uitvoeren dit jaar.  
 
Onbaatzuchtig 
Tussen de honderden wensen zat ook een aantal met betrekking tot de 
Voedselbank. Een 9-jarig jongetje wenste een tasje met lekkers voor alle 
kinderen. Een onbaatzuchtige wens die we maar wat graag wilden laten 
vervullen. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de Kinderraad van 
Houtwijk, aangevuld met enthousiaste kinderen uit de wijk. Samen hebben 
zij in wijkcentrum Bokkefort ruim honderd tasjes gevuld. Alle kinderen wer-
den bedankt voor hun belangeloze inzet voor dit goede doel. 
 
 
 

   Ergernissen 2023      
            Wat doen wij eraan? 
 Zie www.wijkberaadhoutwijk.nl 

 

D 

H 

Cees Willemse 
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Agenda  

 

Evenementen Agenda 2023 
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.  
 
29.03.2023 - Voorjaarsledenvergadering - SV Houtwijk 
05.04.2023 - Siena workshops - inschrijven verplicht 
05.05.2023 - Siena workshops - inschrijven verplicht 
07.06.2023 - Siena workshops - inschrijven verplicht 
10.06.2023 - Opening feestweken 100 jaar Commissie Loosduinen -  
                     Informatie: volg onze socials of kijk later op onze website..  
14.06.2023 - Buitenspeeldag 2023 Wijkpark Bokkefort  
01.07.2023 - Montmartre 2023 Erfgoedpark Loosduinen 

 

Inloopspreekuur Bokkefort 1x per maand 
Het was een experiment, het Bokkefortse 
inloopspreekuur wekelijks op dinsdag-
middag. Dat verandert dit jaar. 

 
Een spreekuur waar je zo zonder afspraak 
kon binnenlopen voor een gesprek met, bij-
voorbeeld, de WIJKz-opbouwwerker, een 
Staedion-medewerker,  iemand van de 
Help-desk Geldzaken, Parnassia of van het 
stadsdeel. Ook politie, handhavingsteam en 
buurtpreventie behoren tot de partners. Na 
een evaluatie is besloten dat het inloop-
spreekuur blijft, echter niet meer wekelijks 
maar maandelijks. Elke eerste dinsdag van 
de maand kunt u nu van 14.30 tot 15.30 uur 
met vragen, klachten, opmerkingen, ideeën 
in Wijkcentrum Bokkefort terecht. 

 

Buurtkamer van de Toekomst - Doe je mee?! 
Een mooie samenwerking wordt uitgebreid. Wijkberaad Houtwijk 
heeft een donatie gekregen van Fonds 1818 om zowel het meubilair 
als de keuken op onze thuisplaats bij SV Houtwijk te vervangen. Dit 
is hard nodig, alles dateert nog uit de vorige eeuw!  
 
“Zodra dit gebeurd is, willen we meer activiteiten gaan doen. Nu hebben 
we elke woensdagochtend van 10-12 uur al vrije inloop. Het is fijn te zien 
dat veel mensen ons weten te vinden”, meldt onze secretaris Femke 
Beeloo-Planken. “Een keer per maand is er een workshop van Siena en 
nu willen we ook kijken of er behoefte is aan kaarten en/of het gezamen-
lijk eten van een avondmaaltijd. Dit zal plaatsvinden tijdens de openings-
tijden van SV Houtwijk, zodat er ook gekeken kan worden naar de trai-
ningen. Om activiteiten te kunnen doen, hebben we vrijwilligers nodig die 
ons daarbij helpen, maar die, bijvoorbeeld, ook willen koken of achter de 
bar willen staan. Meer informatie: mail naar info@wijkberaadhoutwijk.nl of 
kom een keer op woensdagochtend langs (zie 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 2/2023 - juni 
Inleveren kopij: 03.05.2023 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Woensdag 29 maart 2023  

Uitnodiging voor  
voorjaarsledenvergadering 

                                        

Op woensdag 29 maart 2023 zijn alle bewoners van Houtwijk en andere belangstellenden 

weer van harte welkom tijdens de Algemene voorjaarsledenvergadering van de Vereni-

ging Wijkberaad Houtwijk. Deze bijeenkomst zal worden gehouden in het clubhuis van 

SV Houtwijk, L.van Vuurdestraat 16, Den Haag. Aanvang: 20:00 uur (inloop: 19:30 uur). 

 

Belangrijke agendapunten 

-Opening en mededelingen 

-Vaststellen jaarverslag  

-Financieel beleid/jaarrekening  

-Verslag/verkiezing kascommissie  

-Bestuursverkiezingen 

-Veiligheid in Houtwijk  

-Update Wijkagenten 

-Update wijkpreventie 

 

Rondvraag/sluiting  
Met hapje en drankje. 

 

Documentatie 

De definitieve agenda is te vinden 

op onze website. De vergaderstuk-

ken zijn voor de vergadering ver-

krijgbaar in de vergaderzaal of op 

aanvraag bij het secretariaat (zie 

colofon op pagina 19 Houtwijkblad).   

 
Op www.wijkberaadhoutwijk.nl zijn 

via Wijkberaad Houtwijk >Verslag-

geving de jaarverslagen te vinden 

vanaf 2008 en de notulen van alle 

ledenvergaderingen vanaf 2007.  

Wijkberaad Houtwijk 

Voorjaarsledenvergadering  

29 maart 2023 

                                                                                         Meer informatie: www.wijkberaadhoutwijk.nl 

OUD 	  

OUD 	  

Actualiseren 	  

Ramon/Femke 	  


