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Postbus 52009 
2505 CA  Den Haag 
tel:  070-4400913 
info@wijkberaadhoutwijk.nl 
www.wijkberaadhoutwijk.nl 
Bezoekadres: 
Toon Dupuisstraat 10, bgg 
2552 SB  Den Haag 
Zorgcentrum Houthaghe 
 

Concept verslag van de openbare Algemene Ledenvergadering van de 
Vereniging WIJKBERAAD HOUTWIJK, d.d. 12 maart 2014 om 20.00 uur. 

Locatie: Zorgcentrum Houthaghe. 
 

Aanwezig:  Ramón Meesters  - Voorzitter. 
  Yvonne Hartman  - Penningmeester. 

Loes Gordijn   - Secretaris. 
 Anton Hakemulder  - Bestuurslid. 
 Andreas Dijk   - Bestuurslid. 
 Stephan Bergmans   - Bestuurslid. 
Afwezig: Rini van Rooij   - Bestuurslid. 
Partners: Ruben van den Driest  - Wijkagent. 
  Martin Taal   - Wijkagent. 
  Marius Schoon  - Wegbeheer, DPZ SDK Loosduinen. 
Verslag: Rachel van der Veen    - Stichting Zebra Welzijn. 
 
Aanwezigen: 26 personen volgens presentielijst. 
 

 
1. Opening en mededelingen. 
Ramon opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen welkom.   

- Ramon zal minimaal één jaar extra aanblijven als voorzitter. Anton zal zich om 
privé omstandigheden niet meer beschikbaar stellen als voorzitter en treedt 
terug als bestuurslid. 

- Marius Schoon, de wegbeheerder zal per 1 mei met pré pensioen gaan. 
- Afgelopen zondag is het bestuur met een aantal bewoners naar Kamp 

Amersfoort geweest. Het was een mooie en indrukwekkende dag. 
- De nieuwjaarsbijeenkomst was een overweldigend succes, mede dankzij de 

samenwerking met zorgcentrum Houthaghe. 
- Begin februari zat het bestuur met bewoners en fractieleden in een bomvolle 

zaal tijdens de politieke avond. Andreas vraagt de aanwezigen als zij 
onderwerpen hebben om te bespreken dit te mailen naar het wijkberaad. 

 
Het bestuur wil graag een pauze inlassen na het officiële gedeelte, zo om 21.00 uur. Tijdens 
deze pauze kunnen aanwezigen hun vragen stellen aan de wijkagenten. Na de pauze zijn er 
gastsprekers. Harm Benthem, de stadsdeeldirecteur zal een toelichting geven over de 
Stadsdeelplannen 2014. Irma Bolhuis van Stichting Voor Welzijn zou een toelichting geven 
op het Jongerenbeleid, zij heeft afgezegd. Stephan Bergmans, bestuurslid geeft hierover een 
toelichting, indien nodig zal Marius Schoon hem aanvullen. 
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2. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering van 16 oktober 2013. 
Dhr. Busscher van het Oscar Romeroplein heeft een opmerking over het punt parkeren in de 
Leyenburg, “een bewoonster plakt regelmatig briefjes bij auto’s op het raam die niet in haar 
straat thuishoren”. Dit is een typisch geval van bewoners die denken dat alleen 
straatbewoners in hun straat mogen parkeren.  
Hierna wordt het verslag vastgesteld. Met dank aan Rachel. 
 
 
3. Vaststellen jaarverslag 2013. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het conceptjaarverslag. Hierna wordt het verslag 
vastgesteld, met dank aan de secretaris en Rachel. 
 
 
4. Financieel beleid/jaarrekening. 
Yvonne geeft een toelichting op de financiën 2013.  
In de begroting 2014 kan men zien dat de advertentiekosten zijn gedaald, veel adverteerders 
hebben opgezegd. 
Het wijkberaad moet nog veel subsidies uit 2012 ontvangen van de gemeente. Ook moet de 
gemeente nog subsidies uit 2011 overmaken aan het Wijkberaad. 
 
Een bewoner merkt op dat de A.O. ondersteuning in 2013 niet in de begroting is 
opgenomen. Yvonne en ook de kascommissie hebben dit over het hoofd gezien, zij zal dit 
corrigeren. 
 
 
5. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie. 
De heren Klaas Persoon en Caro Cocx hebben de financiën goedgekeurd en stellen voor het 
bestuur te déchargeren. Het punt van de begroting 2013 is ook door de kascommissie niet 
opgemerkt. 
 
Yvonne vraagt of iemand zich wil aanmelden als kascommissielid. De heer Cocx heeft al twee 
jaar zitting genomen in de kascommissie. De heer Persoon stelt zich herkiesbaar en de vrouw 
van de heer Du Burck meldt haar man aan. 
 
 
6. Bestuursverkiezingen. 

Aftredend en niet herkiesbaar: 
Anton Hakemulder - Bestuurslid 

Anton heeft zich 20 jaar ingezet voor het wijkberaad Houtwijk en moet zich om 
gezondheidsredenen en privé omstandigheden terug trekken als bestuurslid. 

Rini van Rooij - Bestuurslid 
Rini heeft zich ook door privé omstandigheden terug getrokken als bestuurslid. 

Sharda Somer - Bestuurslid (per 31 december 2013 al afgetreden) 
Sharda heeft zich vanwege drukke werkzaamheden in december al terug getrokken. 
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Aftredend en herkiesbaar: 
Ramon Meesters - Voorzitter 
Loes Gordijn - Secretaris 
Yvonne Hartman-Ark - Penningmeester 
Stephan Bergmans - Bestuurslid 
Andreas Dijk - Bestuurslid 

  
 Nieuwe kandidaten: 
Ramon vraagt Gabrielle van Loon naar voren te komen, zij heeft zich aangemeld als 
bestuurslid. Gabrielle stelt zich voor, zij woont al een aantal maanden in Houtwijk en is 
directrice van de Stichting Passie voor Puur. 

 
Yvonne de Zwart heeft zich ook weer aangemeld als bestuurslid, zij is momenteel op 
vakantie maar komt weer terug in het bestuur. 
 
Ramon vraagt de aanwezigen of zij akkoord gaan met deze nieuwe kandidaten en de 
bestuursleden die zich herkiesbaar stellen. De aanwezigen gaan hiermee akkoord. 
 
Ramon wil een moment om Anton Hakemulder te bedanken, hij overhandigt hem een 
presentje. Anton bedankt het bestuur en de bewoners voor hun medewerking en getoonde 
interesse in al die jaren. 
 
Om 20.45 uur wordt een korte pauze van 15 minuten ingelast. Bewoners kunnen nu met hun 
vragen naar de wijkagenten.  
 
De vergadering wordt om 21.00 uur vervolgd. De wijkagenten verlaten de vergadering om 
21.00 uur. 
 
 
7. Thema.  

- Jongerenbeleid in Houtwijk toegelicht. 
Stephan Bergmans geeft een toelichting op het Jongerenbeleid. 
 

- Gemeentelijk Activiteitenplan 2014 voor Houtwijk toegelicht. 
Marius Schoon geeft - bij onverwachte verhindering van Harm Benthem - een toelichting op 
het activiteitenplan 2014 voor Houtwijk. Hierna volgen vragen van bewoners. Ramon dankt 
Marius voor zijn aanwezigheid en inzet al deze jaren en overhandigd hem een presentje. 

 
 
8. Rondvraag. 
Bewoners hebben tijdens de pauze hun vragen kunnen stellen aan de aanwezige 
wijkagenten. 

- Een bewoner geeft aan dat er veel karretjes van Lidl staan op het 
parkeerterrein van Albert Heijn, hij is bij Lidl geweest om hier melding van te 
doen, zij doen hier echter niets aan. Marius geeft het door aan het 
handhavingsteam en het Wijkberaad geeft het door aan de wijkagenten. 
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- Een bewoner vraagt wat er gedaan wordt aan de parkeeroverlast van de 
werknemers van het HaGa ziekenhuis in Houtwijk. De voorzitter meldt dat 
naar aanleiding van de vorige bewonersavond een kleine commissie 
bestaande uit Caro Cocx en Martha Tam een enquête aan het voorbereiden 
zijn om daarna met het bestuur van Haga Ziekenhuis hierover te praten. 
Tevens is er contact gezocht met de omliggende wijken hierover. De heer 
Kuipers geeft aan ook mee te willen doen. Hierna neemt Harry Vogelezang 
van Groep de Mos het woord en geeft aan dat er parkeeroverlast is in 
Houtwijk. Wat betreft het Haga Ziekenhuis is dit over drie jaar opgelost. De 
oplossing van Groep de Mos is betaald parkeren invoeren, de 1ste  auto gratis 
en de 2de moet betalen. Ook wil Groep de Mos de bussluis verwijderd hebben. 
Bewoner geeft aan niet alleen last te hebben van het personeel van het Haga 
Ziekenhuis maar ook van de bezoekers van het ziekenhuis. 

- Het CDA  (bij monde van de aanwezige fractievertegenwoordiger Michel 
Rogier) laat ideeën voor de oplossing aan bewoners over, zij willen in elk geval 
geen betaald parkeren. 

 
 
9. Sluiting. 
Ramon sluit de vergadering om 21.50 uur en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 


