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● Welkom door de voorzitter Ramon Meesters. 
Ramon begint de avond met het doornemen van de agenda, een iets andere opzet dan 
normaal, vanwege de bekendmaking van de winnaar van het buurtbudget. Hierna stelt hij de 
leden van het wijkberaad even aan alle aanwezigen voor.  
 

● Voorstelrondje 
Ramon is de voorzitter van het wijkberaad, hij heeft daarnaast zitting in de commissie 
Loosduinen en in de werkgroep Ruimtelijke Ordening en verkeer.  
Danny heeft meegewerkt aan het project, Houtwijk, op naar residentie kwaliteit, hij houdt zich 
bezig met parkeerproblemen en zit daarnaast in de werkgroep Ruimtelijke Ordening en 
Verkeer van de Commissie Loosduinen. 
Marjolein heeft ook meegewerkt aan het project, opmaat naar residentiekwaliteit, en draait 
inmiddels alweer een paar maanden mee met het wijkberaad. 
Stephan is door ziekte het afgelopen jaar veel afwezig geweest, maar gelukkig weer 
herstellende zodat hij zijn taak bij de kinderraad weer op zich kan nemen. 
Yvonne is onze penningmeester, daarnaast verricht zij regelmatig hand en span diensten bij 
de evenementen van het wijkberaad. Zij neemt de taak Welzijn en Beheer over van Stephan 
bij de commissie Loosduinen.  
Femke is onze secretaris, met ondersteuning van Loes Gordijn. Daarnaast zet zij zich in om 
buurtbewoners actief te verbinden door het organiseren van evenementen in de wijk. 
Daarnaast vervangt zij Stephan bij de kinderraad als hij niet kan.  
Schwanette helpt al enkele jaren bij de evenementen van het wijkberaad en dacht, dan kan 
ik er net zo goed ook bij komen. Inmiddels zit zij in een werkgroep Wijkpark Bokkefort en 
neemt zij actief deel aan alle schouwen in de wijk.  
 

● Aftreden en aantreden 
Zoals elk jaar treedt het gehele bestuur weer af om daarna in een nieuwe samenstelling aan 
te treden. Het wijkberaad zal weer aantreden met twee nieuwe bestuursleden, Marjolein en 
Schwanette. 
Iedereen in de zaal is het unaniem akkoord met het aantreden van het ‘nieuwe’ wijkberaad.  
 
 
 
 



 
● Financieel jaarverslag 

Uiteindelijk is boekjaar 2018 afgesloten met een negatief saldo van 1900 euro, dit kon het 
wijkberaad echter gewoon opvangen vanuit gespaard geld.  
 

● Kascommissie 
Rene de Jong en Hakima el Kabari zijn bij de penningmeester thuis geweest om de boeken 
te controleren. Deze zijn doorgenomen, er zijn steekproeven genomen en goedgekeurd.  
De Kascommissie zal decharge verlenen. 
 

● Winnaars buurtbudget project 
Fred Zuiderwijk presenteert het bekendmaken van de winnaars, hij is presentator bij omroep 
west en was ook afgelopen zaterdag aanwezig bij het buurtbudget festival in wijkgebouw 
Bokkefort. Harm Benthem, de stadsdeeldirecteur van Loosduinen is aanwezig om de 
winnaars bekend te maken.  
De pilot buurtbudget Houtwijk is een groot succes gebleken, er waren bijna 150 mensen 
aanwezig bij de buurtbudget cafe’s, er zijn bijna 40 plannen ingediend, waar er 30 van 
overbleven nadat er gekeken is naar haalbaarheid en wettelijke mogelijkheden. Op de 30 
overgebleven plannen konden de buurtbewoners 24 maart stemmen. Zij kregen drie viltjes 
die zij in kokers konden gooien tijdens een prachtig buurtbudget festival. Tijdens het festival 
kon er al een beetje gevolgd worden hoe snel de kokers gevuld werden. Er kon echter ook 
online gestemd worden, dus het bleef na het festival nog even spannend wie de uiteindelijke 
winnaars zouden worden, Het wijkberaad heeft op maandag 25 maart een hertelling van de 
stemmen gedaan. Alle stemmen waren correct geteld.  
De winnaar is geworden Jaiden Groenland en Petra Beeloo met hun project om bij het 
skatepark in bokkefort een freerun en fitness parcours te maken. Daarnaast heeft de 
gemeente besloten nog een winnaar uit te roepen en dat is de broodcontainer. Zij werden 
tweede! Dit project is ingediend door de bewoners rondom de Jan Romeinstraat.  
 

● Bewonersinitiatief ‘t kleine hout.  
Richard vertelt hoe hij het heeft aangepakt om de speeltuin in wijkpark t kleine Hout aan te 
pakken.  
Speelplan, er bleek weinig te doen voor grotere kinderen bij architecten buurt, daarna het 
plan bedenken: hoe pak ik dit aan. Hij heeft Ramon van het wijkberaad om advies gevraagd, 
met bewoners een handtekeningenactie gehouden, Ramon regelde hierna een afspraak op 
het stadsdeelkantoor. Het loont om initiatief te tonen, maar je hebt er wel een lange adem 
voor nodig. Er zijn meerdere gesprekken geweest en ook een bijeenkomst in de montessori 
school. Na bijna 2 jaar staat de speeltuin er dan en het is direct al een succes. Ook de 
Montessori school maakt er nu ook gebruik van. Het is leuk om te zien dat er veel anderen bij 
komen.  
 
Femke benadrukt dat iedereen kan subsidies aanvragen, wijkberaad en VOOR welzijn 
kunnen om hulp gevraagd worden en het wijkberaad als intermediair.  
 
 
 



 
● Duurzaamheid van woningen 

Op internet is een overstelpende hoeveelheid informatie over duurzaam wonen te vinden. De 
gemeente Den Haag heeft haar best gedaan om op haar website alle relevante gegevens 
over de geplande energietransitie gestructureerd op een rij te zetten. Zoals over de wijze 
waarop - samen met bewoners en lokale ondernemers - actief invulling wordt gegeven aan 
het klimaatakkoord van Parijs. De komende tijd wil de gemeente concrete stappen zetten 
naar het doel van een klimaatneutrale stad in 2030. Ook in deze grote uitdaging zien zij 
‘win-win’ situaties. Zo worden we minder afhankelijk van gas uit het buitenland. Door het 
energiezuinig maken van huizen kunnen huurders profiteren van een lagere energierekening. 
Veel Hagenaars, jonge werklozen, maar ook 50- plussers kunnen straks invulling geven aan 
de nieuwe banen die worden gecreëerd door de energietransitie. En samen met het energie 
zuinig maken van onze huizen pakken we ook direct concrete promen aan, zoals vocht en 
schimmel. Groene Energie Wijken Bij grootschalige renovaties is aardgasvrij het 
uitgangspunt. De ambitie is daarnaast om in deze periode 25 duizend tot 30 duizend 
bestaande In 2021 Gemeentelijk Energietransitieplan per wijk/buurt woningen van duurzame 
energie te voorzien. 
Vanuit de zaal,  
Paul Buytelaar, Er zijn inmiddels 300 zonnepanelen op de daken in de architectenbuurt 
geplaatst, een mooi begin! 
 

● Wijkagenten update - Ruben, Martin en Hans 
Martin stelt zich voor, hij is de wijkagent en doet dit inmiddels 9 jaar samen met Ruben, deze 
gaat helaas vertrekken, hij heeft een nieuwe baan. 
 
Ruben gaat per 1 april bij de boswachterij. Houtwijk zit in zijn hart, maar zal ook bij Houtwijk 
in de parken lopen. Cadeautje voor Ruben, kleine knipoog dat hij altijd de fles wijn die hij 
krijgt weggeeft, nu pennen en een notitieblokje met zijn naam erop. Dit kan hij niet 
weggeven.  
Voorstellen Hans Jol. Hij is schoolwijkagent voortgezet onderwijs, vanaf 2016. Hij kent de 
wijk al en zal door Martin meegenomen worden. Hij zal wijkagent zijn, naast zijn werk als 
schoolwijkagent.  
Burgerparticipatie, heeft u tijd over, we zien graag mensen in de whattsapp teams erbij 
komen en daarnaast natuurlijk in het wijkpreventieteam van Houtwijk. Een mooi bruggetje 
naar Michael Delneij, de coördinator van het wijkpreventieteam.  
 

● Wijkpreventie team Houtwijk. 
Michael Delneij, Coördinator preventieteam, samen met politie, gemeente, burgers lopen 2 a 
3 avondjes in de avond door de wijk. We zijn zeker nog voor ons team op zoek naar nieuwe 
mensen, meld je vooral aan. Dit kun je via het wijkberaad doen.  
Stelt twee andere leden voor, Andreas en Ronald. Komen ook bij evenementen, veel 
participatie in de wijk, zoals ook op oudjaarsdag waarbij ze veiligheidsbrillen uit deelden.  
Helaas moet Michael ermee stoppen vanwege zijn nieuwe bedrijf. Het ontbreekt hem aan 
tijd. Nieuwe coördinator gezocht, wellicht niet op straat, maar als planner achter de 
schermen, dan horen we dat ook heel graag. 
 



 
● Rondvraag 

De gemeente zet hoog in op het vergroenen van de wijk, een bewoner heeft juist extra groen 
geplant, totdat de pensioenen dienst langs kwam en alles heeft weggemaaid. Harm van 
Benthem, dit is ook de ergernis van een stadsdeeldirecteur. Harm laat de planten terug 
plaatsen en gaat het gesprek aan.  
 
Oracs, als deze verwisseld worden, trilt het huis, pas als er scheuren in de muren komen 
kunnen ze er iets aan doen. Vraag, is er onderzocht of dit kwaad kan voor de huizen. Harm: 
Natuurlijk zijn er metingen en onderzoeken gedaan dat dit veilig is. De Orac dienst komt deze 
plannen laten zien. Ramon geeft de tip dat ze nu vast foto’s maakt van de muren nu ze nog 
heel zijn.  
 
Hoe vaak komen die Oracs, routes worden afgestemd op gebruik en hoe vaak deze vol 
zitten. En aan de hand van meldingen, hier is een rooster op aangemaakt. Harm stelt voor de 
Orac dienst uit te nodigen voor de volgende jaarvergadering.  
 
Laatste stand van zaken miljoenen voor Houtwijk: Drie wijken die extra geld krijgen, 
waaronder Houtwijk. Harm, het geld komt vrij in 2020, in April al rond de tafel om de eerste 
plannen te schetsen, zodat de plannen al klaar zijn in 2019. 
 
Hakima: Is het een idee om de containers, alleen te kunnen openen met pasje, mensen 
komen van ver en dumpen hun afval in Houtwijk, waardoor de oracs ook vaker geleegd 
moeten worden. Harm, deze afweging is gemaakt, toch moet je ook naar 
gedragsverandering gaan kijken. Mensen zijn soms gewoon asociaal. Mensen van Orac 
team uitnodigen voor de volgende jaarvergadering. Er zullen altijd voors en tegen zijn.  
 
Buurtbudget project- veel onderhoud plannen, maar gaat er wel iets naar het opknappen. 
Daar zullen we toch moeten doen met de paar miljoen die de coalitie ons geeft 
Schouw met de gemeente en de gevaarlijke situatie wordt op korte termijn opgelost.  
 
Winkelcentrum was met de kerst versiert, behalve het laatste stuk, lidl en turkse supermarkt. 
Wendy: Het was misgegaan met de bestelling, dit wordt eind van het jaar opgelost.  
 
Ilona, morgen staat de hele uitslag op buurtbudget Houtwijk online.  
 
De vergadering wordt gesloten en de borrel begint, nog tot na elf uur is het gezellig! 
 


