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Beste Houtwijkers,

De vakantie is 
voorbij, maar 

- hoewel we van onze 
welverdiende rust 

hebben genoten – we hebben niet 
stilgezeten om de belangen van de 
Houtwijkbewoners te behartigen. 
Helaas tot op heden met weinig suc-
ces. Zo speelt er een aantal zaken 
die de gemeente Den Haag ons 
heeft opgedrongen op een wijze die 
we absoluut niet appreciëren. In dit 
artikel zal ik het voor deze ene keer 
(een uitzondering dus) dan ook niet 
nalaten om ‘man en paard’ te noe-
men: wethouder Norder, die  verant-
woordelijk is voor het doordrukken 
van bestemmingsplannen Florence 
Nightingale Park en Houtwijk en 
wethouder Smit die verantwoorde-
lijk is voor het parkeerbeleid en het 
invoeren van betaald parkeren. 

Bestemmingsplan Florence 
Nightingale Park. De uitbrei-

ding van het HagaZiekenhuis en 
de nieuwbouw eromheen vereisen 
een grondige studie van het aantal 
parkeerplaatsen. Wanneer een zie-
kenhuis met steun van de gemeente 
wil uitbreiden in een toch al druk 
stukje van de stad, dan mag je als 
buurtbewoner verwachten dat jouw 
wijk daarvan geen extra hinder zal 
ondervinden - en waarom ook niet 
- er zelfs beter van zal worden. 
Wij vrezen echter een tekort aan 
parkeerplaatsen op het Hagaterrein, 
waardoor personeel en bezoekers 
hun auto´s in onze wijk zullen par-
keren. Want dat zien we nu ook al 
gebeuren. Wat ons uitermate heeft 
gestoord in het hele traject is de 
totale ontkenning van het probleem 
door de wethouder, door glashard 
te stellen dat het ´HagaZiekenhuis 
een actief mobiliteitsplan heeft´ 
om personeel te motiveren de 
auto thuis te laten. Wellicht is het 
HagaZiekenhuis actief, maar het 
mobiliteitsplan werkt gewoonweg 
niet. Dat kunnen de buurtbewoners 
nabij het ziekenhuis beamen. Helaas 
vonden de coalitiepartijen (waaron-
der ´auto´-partij VVD) het antwoord 
van deze wethouder afdoende. Het 
ziekenhuis zelf heeft in de aanloop 

Van de voorzitter al aangegeven dat er – uit kosten-
overwegingen - te weinig plaatsen 
zullen worden gebouwd om al het 
personeel te kunnen voorzien van 
een plekje. In feite schuiven ze met 
die mentaliteit hun probleem in 
onze gratis parkeerplaatsenbuurt. U 
raadt natuurlijk hoe het zal aflopen. 
Ik zie het volgende scenario: om 
de toekomstige parkeerdruk van 
onze wijk te halen zal men betaald 
parkeren in gaan voeren. Dus eerst 
creëert men een probleem om dat 
vervolgens op te lossen door er later 
belastinggeld voor te gaan vragen…

Wethouder Norder is ook ver-
antwoordelijk voor bestem-

mingsplan Houtwijk. Verdichting 
van de stad (door middel van hoge 
bebouwing) staat bij hem hoog op 
de agenda en wordt door hem ver-
dedigd met de stellingname dat dit 
´beleid is waar de gemeenteraad 
zich voor heeft uitgesproken´. Het 
fanatisme waarmee hij dit beleid 
in het gebied Loosduinen introdu-
ceert, is bewonderenswaardig, maar 
strookt helaas niet met de wens 
van Loosduiners om het hier wat 
gemoedelijker te houden. Toch heeft 
hij volhard in zijn wens om aan de 
Oude Haagweg op het perceel 42-
46 hoge bebouwing van maar liefst 
zeven woonlagen toe te laten. De 
wijze waarop een en ander is verlo-
pen is voor ons reden geweest om 
in beroep te gaan bij de Raad van 
State. Wordt dus vervolgd.

Wethouder Smit en zijn amb-
tenaren hebben het gepres-

teerd om aan de Volendamlaan en 
Leyweg, aan de kant van Houtwijk 
een ‘kraagregeling’ in te voeren, 
als onderdeel van betaald par-
keren in Leyenburg. Noch het 
Wijkberaad Houtwijk, noch de 
Houtwijkbewoners zijn hierbij voor 
overleg betrokken geweest. Men 
was ´vergeten´ om ons te benade-
ren. Eigenlijk vond de wethouder 
het niet nodig het Houtwijkberaad te 
informeren en de consulteren, want 
het ging toch maar om een klein 
stukje Loosduinen. Wel was men 
in staat om - nadat het besluit was 
genomen - de betrokken bewoners 
een informatiemapje toe te zenden 
met de nieuwe regeling. Dus zo 
onvindbaar waren onze bewoners 
niet. We hebben gereageerd, maar 
waren volgens de gemeente ´te 
laat met reageren´. Het Wijkberaad 
beraadt zich op vervolgstappen. 

Is er dan nog iets positiefs te mel-
den? Jazeker, we leven in een 

democratie. Volgend jaar mogen we 
weer naar de gemeentelijke stembus 
(19 maart 2014). In de aanloop naar 
die raadsverkiezing hebben wij, dus 
ook u, veel kansen om de politiek 
te beïnvloeden, want in die periode 
gaan onze lokale politici ongetwij-
feld proberen om zieltjes te winnen. 
Voor het Wijkberaad betekent dat 
ook investeren in relaties voor de 
vier jaar na de gemeenteraadsver-
kiezing. En als u ons daarbij wilt 
helpen, dan heel graag. 

Met vriendelijke groet,

Ramon Meesters



Op woensdag 16 oktober 
2013 vindt in Zorgcentrum 

Houthaghe de algemene najaarsle-
denvergadering van het Wijkberaad 
Houtwijk plaats (zie pagina 3). Dat 
is dan hét moment om u aan te 
melden als bestuurslid van onze 
vereniging. “In dit artikel geven 
we graag aan waar wij als ver-
eniging voor staan en waarvoor u 
zich als bestuurslid kunt inzetten. 
Maar naast nieuwe bestuursleden 
komen wij ook graag in contact 
met Houtwijkers die - als niet-
bestuurslid - het bestuur ad hoc 
juridisch kunnen ondersteunen 
of die wel willen helpen bij het 
organiseren van een wijkfeest. Om 
maar twee willekeurige voorbeel-
den te noemen”, zegt voorzitter 
Ramon Meesters.

Organisatie wijkberaad
Het Wijkberaad Houtwijk werd 
opgericht in 1981 toen de wijk 
nog in aanbouw was. Zowel de 
bewoners als het stadsdeelkantoor 
Loosduinen hadden behoefte aan 
een organisatie die uit naam van/en 
in het belang van de bewoners als 
gesprekspartner voor de wijk kon 
optreden. In de afgelopen tweeën-
dertig jaar is er veel gebeurd, waar-
bij het wijkberaad actief betrokken 
is geweest. Alle Houtwijkers zijn 
automatisch verenigingslid, maar 
hoeven geen contributie te betalen. 
De bewoners bepalen wie er in het 
bestuur zitting hebben. Dit door 
gebruik te maken van hun stemrecht 
tijdens de algemene voorjaarsle-
denvergadering. Uit het algemeen 
bestuur worden de leden van het 

dagelijks bestuur (voorzitter, secre-
taris, penningmeester) voorgedra-
gen. Het algemeen bestuur vergadert 
in de regel om de twee maanden 
op een avond, het dagelijks bestuur 
komt gemiddeld elke twee weken 
op een ochtend bij elkaar. En zij 
wisselen natuurlijk ook veel infor-
matie per e-mail en telefoon uit. 
Tijdens de vergaderingen van het 
algemeen bestuur zijn vaak de wijk-
contactambtenaar en de wijkagenten 
aanwezig. In de bestuursvergade-
ringen komt alles aan de orde wat 
bestuursleden, maar uiteraard ook 
de Houtwijkers van belang vinden. 

Belangen behartigen
“Het wijkberaad komt op voor de 
belangen van de Houtwijkbewoners. 
Veiligheid, ook sociale veiligheid, 
en plezierig wonen zijn daarbij 
belangrijke zaken. Het wijkberaad 
wil buren met elkaar verbinden door 
het faciliteren van bewonersinitia-
tieven. Die  variëren van het orga-

Doe mee in het Wijkberaad Houtwijk

Meebouwen aan je eigen wijk... 
Heeft u wel eens het gevoel, dat u iets in en voor uw wijk zou willen 
doen? Heeft u ideeën over wat er in Houtwijk anders, beter kan of zou 
moeten en wilt u daaraan een steentje bijdragen? Dan zegt het bestuur 
van Wijkberaad Houtwijk: ‘Grijpt uw kans en doe mee!’.
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niseren van een straatfeest tot het 
met de gemeente meehelpen bij het 
onderhouden van bloemperkjes”, 
signaleert  Meesters. “In een wijk 
waar men elkaar kent, zorgt men 
ook beter voor elkaar en de omge-
ving, waardoor de kwaliteit van het 
leven toeneemt. Ook komen we op 
voor bewoners waarvan het woon-
genot onder drukt dreigt te komen 
door nieuwe bestemmingsplannen 
en bouwplannen. Bijvoorbeeld, als 
hun uitzicht dreigt te worden belem-
merd door hoge torens. Als we 
moeten kiezen tussen de belangen 
van huidige bewoners en die van 
toekomstige bewoners, dan kiezen 
we voor de eerste groep. Ook als het 
gaat om de invoering van ´betaald 
parkeren´ hebben we een duide-
lijke standpunt: wij willen het niet, 
want het is in onze wijk niet nodig. 
Parkeerproblemen in andere wijken 
moeten daar worden opgelost en dus 
niet bij ons. Bij gezamenlijke pro-
blemen werken wij graag mee aan 
acceptabele oplossingen. Daarom 
hebben we recentelijk de verant-
woordelijke wethouder nadrukkelijk 
verzocht om veel meer parkeer-
plaatsen in het bestemmingsplan 
van het Florence Nightingale Park op 
te nemen dan nu het geval is (liefst 
ondergronds). Dit om te voorkomen 
dat het personeel en bezoekers van het 
ziekenhuis in onze straten gaan parke-
ren!” Zie ook column op pagina 3.

Onderdeel van Loosduinen
“Als gesprekspartner van stadsdeel 
Loosduinen geeft het Wijkberaad 
aan, waar prioriteiten gelegd moeten 
worden als het gaat om investe-
ringen vanuit de gemeente”, zegt 
Meesters. “Zo moet volgens ons 
nu meer prioriteit komen te liggen 
op het onderhoud van groen. Het 
wijkberaad baseert zich daarbij niet 
alleen op eigen waarnemingen, maar 
vooral ook op van de wijkbewoners 
gekregen informatie!” Houtwijk 
is een onderdeel van het stadsdeel 
Loosduinen, dat tot 1923 een zelf-
standige gemeente was. Gelijktijdig 
met de annexatie door Den Haag 
werd ter compensatie van het opge-
ven van de eigen soevereiniteit de 
Commissie Loosduinen ingesteld. 

“Deze commissie adviseert de 
gemeente Den Haag ´gevraagd en 
vooral ook ongevraagd´ over hoe 
Loosduiners aankijken tegen zaken, 
die de gemeente op hun grondge-
bied wil introduceren. Ook stellen 
we als Loosduiners plannen voor, 
waarvan wij verwachten dat de 
gemeente die met ons zal bespreken, 
zoals de Visie Loosduinse Vaart. 
Als bestuurslid van Wijkberaad 
Houtwijk kunt u, bijvoorbeeld, 
lid worden van deze Loosduinse 
commissie en daar de Houtwijkse 
belangen behartigen. Dankzij de 
Commissie Loosduinen bevinden 
Houtwijkers zich in een bevoorrech-
te positie, omdat zij samen met de 
andere Loosduinse wijken op kun-
nen trekken tegen ongewenste plan-
nen die op het Spui worden bedacht. 
Samen staan we sterk. Maar zie 
de Commissie Loosduinen of het 
Wijkberaad Houtwijk vooral niet als 
een ‘club van wij zijn tegen’”, stelt 
Meesters met nadruk.

Ideale kandidaten
Meesters: “Bovenal zijn we op zoek 
naar bestuursleden die projecten 
actief begeleiden. Vaak komen er 
projecten op ons af, waar we niet 
om gevraagd hebben, zoals wij-
ziging van bestemmingsplannen, 
aanpassing van rijwegen en ophef-
fing van tramstations, maar waar we 
ons wel een mening over moeten 
vormen die wij dan moeten delen 
met de betrokken ambtenaren en 
bestuurders. Daar gaat tijd in zit-
ten, want netwerken en lobbyen om 
iets te bereiken, werkt alleen door 
het aangaan en onderhouden van 
langdurige relaties. Voor zo´n rol 
hoef je niet hoogbegaafd of hoog 
opgeleid te zijn, wel sociaalvaardig. 
Bent u zo iemand, dan bent u onze 
ideale kandidaat. U kunt met deze 
kwaliteiten positief bijdragen aan 
het behoud van een aangename, rus-
tige wijk.” 

Veerkracht
“De sfeer in het wijkberaad wordt 
in allereerste instantie bepaald door 
de bestuursleden”, vindt Meesters. 
“Door de jaren heen hebben er heel 
veel verschillende mensen zitting 

in gehad en het kan dan ook niet 
anders dat de sfeer aan verandering 
onderhevig is. Als u overweegt om 
bestuurslid te worden, dan zult u 
natuurlijk willen weten of het met 
de huidige bestuursleden gaat ‘klik-
ken’. Op dit moment bestaat het 
bestuur uit zeven totaal verschillen-
de persoonlijkheden. Wat ons bindt, 
en daar ben ik als voorzitter trots 
op, is het respect dat we voor elkaar 
voelen om elkaars zwakheden te 
accepteren en om bij verschillende 
zienswijzen naar elkaar te luisteren 
en de veerkracht te tonen om even-
tuele ‘eigen’ ideeën op te offeren. 
Tijdens een bestuursvergadering 
gaat het er soms pittig aan toe, maar 
uiteindelijk sluiten we altijd af in 
goede harmonie en met een gezellig 
drankje!”

Verbeteringen
“Wij komen altijd vrijwilligers te 
kort. Maar voor de korte termijn 
speelt er meer. De economische cri-
sis trekt helaas ook een sterke wis-
sel op een aantal bestuursleden, die 
voorheen veel tijd konden besteden 
aan vrijwilligerswerk, maar zich nu 
gedwongen zien om de aandacht te 
verleggen naar het verbeteren van 
de economische privé-situatie. Ook 
spelen gezondheidsproblemen in 
de directe omgeving van sommige 
bestuursleden mee, waardoor zij de 
rol van mantelzorger moeten ver-
vullen. Hierdoor zijn er nog steeds 
goede ideeën en projecten om aan 
te werken, maar ontbreekt het aan 
mensen die voldoende tijd heb-
ben om ze uit te werken en uit te 
voeren. Dat kan dus beter en daar-
bij kunnen wij ook u nodig hebben”, 
aldus Meesters.

Versterking
Wijkberaad Houtwijk organi-
seert tweemaal per jaar een alge-
mene ledenvergadering voor alle 
Houtwijkbewoners. “De statuten 
stellen dat, om in het dagelijks 
bestuur een functie te krijgen (voor-
zitter, secretaris of penningmeester) 
men al lid moet zijn van het alge-
meen bestuur. In de voorjaarsverga-
dering van april 2014 stel ik als 
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In de afgelopen jaren heeft 
het Wijkberaad Houtwijk een 

inventarisatie gemaakt van alle 
problemen die er in de wijk spe-
len. In verschillende uitgaven van 
het Houtwijkblad werd daaraan al 
aandacht besteed (zie onder meer 
Houtwijkblad 2012/3). Daaruit 
kwam onder meer naar voren dat 
wijkgenoten zich ergeren aan 
zwerfvuil op straat en in de parken 
en plantsoenen, aan hondenpoep 
op allerlei ongewenste plaatsen, 
aan parkeerproblemen en aan 
ongewenste graffiti. Er zijn uiter-
aard nog meer ergernissen, zoals 

de her en der volledig uit de hand 
gelopen groenvoorziening, loslig-
gende stoeptegels en bestrating en 
vandalisme, die zich op allerlei 
manieren voordoen. In onze actie 
‘Samen doen wij er iets aan…’ gaan 
wij echter voorlopig even van de 
genoemde top vier uit.

Leefbare omgeving
In de praktijk blijkt dat er tal van 
wijkgenoten zijn die zich aange-
sproken voelen en  sowieso al iets 
aan de oplossing van deze pro-
blemen doen. Echter, er zijn ook 
mensen die zich er helemaal niets 

van aantrekken én er is een grote 
middengroep die hier tot nu toe neu-
traal, of beter gezegd onverschillig, 
tegenover staat. Feit is wel dat er tal 
van wijkgenoten zijn die hun rot-
zooi gewoon op straat dumpen, hun 
honden overal laten poepen, hun 
namen op deuren en glazen schrij-
ven en hun auto’s op de verkeerde 
plekken neerzetten. Daarbij halen 
zij hun schouders op als het gaat om 
een leefbare omgeving waar het ple-
zierig wonen moet zijn voor ieder-
een. Samen met de politie, gemeen-
te en andere instanties  - en uiter-
aard vooral ook met welwillende 
wijkbewoners - wil het Wijkberaad 
Houtwijk gaan bekijken hoe al 
deze ergernissen het beste kunnen 
worden aangepakt en door wie. In 
dit verband worden ook ontwik-
kelingen in andere wijken gevolgd, 

Actualiteit
‘Samen doen wij er iets aan…’

Houtwijkse ergernissen in beeld
Zwerfvuil, hondenpoep, graffiti en parkeerproblemen, dat zijn de top 
vier grote ergernissen ook in onze wijk. In de komende uitgaven van 
het Houtwijkblad gaan wij regelmatig aan deze ergernissen aandacht 
besteden en gaan wij inventariseren wat wij daar als wijkgenoten 
samen aan kunnen gaan doen.
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willen doen. Ook in onze digitale 
nieuwsbrief Houtwijkinfo zullen 
wij berichten over de voortgang. 
Diegenen die zich daarvoor willen 
aanmelden, kunnen dat doen via 
onze website (homepage: ‘Volg ons 
via…).

‘Samen doen wij er iets aan…’
Op de illustraties op de pagina 
hiernaast en hieronder hebben 
wij geprobeerd om op speelse 
wijze de Houtwijkergernissen in 
beeld te brengen. In oktober 2013 
willen wij als eerste het thema 
‘Zwerfvuil’ aan de orde stellen, 
in november 2013 ‘Hondenpoep’, 
in december 2013 ‘Graffiti’ en in 
januari 2014 ‘Parkeerproblemen’. 
Reageren kan te allen tijde via 
onze website (www.wijkberaad-
houtwijk.nl), onze facebooksite 
(www.facebook.com/houtwijk-
info) en onze digitale nieuwsbrief, 
maar uiteraard ook per e-mail: 
redactie@wijkberaadhoutwijk.nl.

Cees Willemse

de aanpak  van allerlei problemen 
en ergernissen. Van belang is dat 
meer bewoners betrokken raken bij 
hun wijk en in actie willen komen 
en samen de handen uit de mouwen 
gaan steken. Deelname aan het team 
Wijkpreventie of aan het straatver-
tegenwoordigersproject is dan al 
een stap in de goede richting, maar 
er zijn uiteraard nog allerlei andere 
opties mogelijk.

Stap voor stap
Het ene probleem is makkelijker 
aan te pakken dan het andere. 
Echter, door er met z’n allen mee 
bezig te zijn en er regelmatig over 
van gedachten te wisselen, is de 
kans groter dat er oplossingen 
worden gevonden. Daarom wil het 
wijkberaad iedereen op www.face-
book.com/houtwijkinfo de gelegen-
heid geven om zijn of haar mening 
te ventileren over de aanpak van de 
top vier ergernissen. Ook op onze 
website www.wijkberaadhoutwijk.nl
zullen wij via kleine enquêtes regel-
matig gaan toetsen hoe wijkgenoten 
er over denken en wat zij er zelf aan 

zoals het nieuwe project ‘De Buurt 
Bestuurt’, dat in het voorjaar in de 
Venenbuurt, onderdeel van Escamp, 
van start is gegaan. Stichting Boog 
houdt daar speciale bijeenkomsten 
waar bewoners de grootste ergernis-
sen in de wijk kunnen bespreken 
en waarbij zij betrokken worden 
bij acties om de problemen op te 
lossen. Het project is oorspronkelijk 
afkomstig uit Rotterdam waar deze 
aanpak van problemen en ergernis-
sen in vijfenveertig wijken al suc-
cesvol is gebleken.

Handen uit de mouwen
Er zijn al tal van vrijwilligers actief 
die op hun eigen wijze een bijdrage 
leveren aan de verbetering van het 
reilen en zeilen in hun wijk.  Zoals 
het team Wijkpreventie dat in 
samenwerking met de wijkagenten 
als ‘ogen en oren van de politie’ 
regelmatig  controlerondes houdt.  
Ook is het project ‘straatvertegen-
woordigers’ opgestart met als doel-
stelling dat elke straat zijn eigen 
‘aanspreekpunt’ krijgt die ook een 
rol kan gaan spelen in, bijvoorbeeld, 
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In de praktijk blijkt het echter niet 
zo eenvoudig om wijkactiviteiten 

met een vrijwilligersorganisatie, 
zoals sv Houtwijk, structureel van de 
grond te krijgen. Het bestuur heeft 
dan ook het gevoel dat veel moge-

lijkheden onbenut blijven door 
het ontbreken van de 

benodigde handjes. Of 
simpel door het feit 

dat de wijkbewoners de weg naar dit 
‘Clubhuis van de Toekomst’ (nog) 
niet weten te vinden.

Tijd voor verandering
Tijd om hierin verandering te bren-
gen en daarom is sv Houtwijk op 
zoek naar creatieve, sportieve en 
gezellige wijkbewoners met ideeën 
om het clubgebouw beter te benut-
ten. Het gaat hierbij om een gebouw 
met goede faciliteiten en twee gewel-
dige sportvelden (met kleedkamers) 
die door de week overdag bijna niet 
gebruikt worden en waar ook op 
zondag nauwelijks meer activiteiten 
zijn. Wat ons betreft zijn alle ideeën 

SV HOUTWIJK

Buurthuis van de Toekomst.
Houtwijk is alweer geruime tijd 
een ‘Buurthuis van de Toekomst’. 
Het  bestuur omarmde destijds dit 
initiatief van de gemeente en dat 
heeft tot verschillende (beschei-
den) activiteiten geleid. 

bespreekbaar: het opstarten van een 
trimclub, een kaartmiddag of -avond, 
7 tegen 7 (straat)voetbal, een wijk-
voetbaltoernooi, een gezellige wijk-
borrel op de zondagmiddag, school-
activiteiten en ga zo maar door.  

Initiatiefnemers zijn welkom
Het begint natuurlijk met wijkbe-
woners die een idee hebben waar-
van zij denken dat dit kan worden 
gerealiseerd in het ‘Clubhuis van 
de Toekomst’. Het bestuur van sv 
Houtwijk is er van overtuigd dat 
er veel mogelijk is en wil dan ook 
graag met deze initiatiefnemer(s) 
in gesprek. Bel even met Ed Jacobs 
(06-22980973) of stuur een mail naar 
e.jacobs@kpnplanet.nl

Vlaggenschap
Het vlaggenschip van sv Houtwijk 
wordt dit jaar getraind door Patrick 
Demmers. Zijn eerste klus als hoofd-
trainer, maar hij is wel een man met 
veel ervaring. Hij werkte onder meer 
bij Duno en Scheveningen.  De selec-
tie bestaat dit seizoen uit drie elftal-
len. De poule waarin het eerste elftal 
is ingedeeld maakt dat er weer een 
aantal leuke derby’s gespeeld gaan 
worden op het Rijnveld Sportpark.  
Zoals de wedstrijden tegen Die 
Haghe, GDA en Quick Steps die borg 
staan voor veel spektakel en publiek. 
De uitwedstrijden van de meer onbe-

kende teams lijken dit jaar bezocht te 
gaan worden met een heuse suppor-
tersbus. Dat is altijd feest!
Goed om te vermelden is dat 
- ondanks de economisch zware 
tijden -  sv Houtwijk de contracten 
met de hoofdsponsors (Fröling’s  
Totaalonderhoud,  Van Roon en L. 
Frauenfelder BV ) en  met de kle-
dingleverancier Sport 2000 Naaldwijk 
heeft kunnen verlengen. Ook ver-
meldenswaardig is het feit dat onze 
jeugdafdeling is gestart met tien teams 
en in alle leeftijdsklassen is vertegen-
woordigd. Neemt niet weg dat er nog 
volop ruimte is voor groei (ook bij de 
senioren). Lid worden of de vereni-
ging volgen? Kijk even op onze ver-
nieuwde site  www.svhoutwijk.nl

Clubnieuws

Meebouwen aan Houtwijk
Vervolg van pagina 5
voorzitter mijn functie ter beschik-
king en zal ik afscheid nemen van 
het wijkberaad”, meldt Meesters. 
“Er komt dus een functie vrij in het 
bestuur en er verdwijnt tegelijkertijd 
enige ervaring. Het zou mooi zijn 
als we ruim vóór dat moment het 
huidige algemene bestuur kunnen 
versterken met nieuwe wijkberaads-
leden om de bestaande ervaring en 
kennis over te dragen. Dan zou het 
ook geen probleem moeten opleve-
ren om uit de dan zittende algemene 

bestuursleden, een nieuw dagelijks 
bestuur in te werken en deze bij de 
algemene ledenvergadering offici-
eel te benoemen. Als u zich vóór 
de vergadering van 16 oktober 
aanmeldt als potentieel bestuurslid, 
kunt u tot de voorjaarsvergadering 
als officieus bestuurslid meedraaien 
en uw weg vinden. Hierdoor vol-
doen we aan de statuten en hebben 
we voldoende tijd voor een georga-
niseerde overdracht van kennis en 
taken. Doet u mee?”

Nu aanmelden
Bent u geïnteresseerd? Laat het ons 
weten met een beknopte e-mail met 
uw naam en contactgegevens. Wij 
nemen dan contact met u op voor 
een kennismakingsgesprek en hopen 
u dan daarna te mogen verwelko-
men in het wijkberaadbestuur. Geen 
bestuurlijke ambitie, maar wilt u 
wel ad hoc helpen, ook dan geldt: 
laat het ons weten. Stuur uw e-mail 
aan info@wijkberaadhoutwijk.nl.

Ramon Meesters

In de afgelopen 
maanden werd er weer 

hard gewerkt om de vel-
den en het clubgebouw in goede 
conditie te brengen voor het 
nieuw seizoen. Raamkozijnen, 
daklijst en verwarmingske-
tel werden vernieuwd, overal 
werd een nieuwe laag verf 
aangebracht en er waren wat 
bouwkundige aanpassingen aan 
bar en keuken. Een flinke klus 
waaraan onze vrijwilligers in de 
zomermaanden hun handen vol 
hebben gehad
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‘Ik woon op het Architect Brandeserf…’

Brandes werd op 27 december 
1884 geboren als zoon van de 

biljartmaker Teunis Brandes die ook 
een winkel in manufacturen dreef in 
de Trompstraat 248. Zelf huwde Co 
in 1911 met Stine Keemink die zich 
tussen 1935 en 1939 ontwikkelde 
als altzangeres. Zij kregen acht 
kinderen. Zijn loopbaan als archi-
tect werd aarzelend ingezet. Vader 
Teunis vond dat zijn zoon geld bin-
nen moest brengen en Co ging daar-
om in de leer bij een timmerman, 
waar hij zich de eerste regels van 
het nobele handwerk eigen maakte. 
Zijn ambities strekte echter verder 

en in de avonduren behaalde hij 
het diploma bouwkundig tekenaar. 
Hij werkte vijftien jaar bij bekende 
architectenbureaus, totdat hij in 
1917 voor zichzelf begon. 

Hij had inmiddels een eigen stijl 
ontwikkeld, die de Nieuwe 

Haagse School werd genoemd en 
waarin hij een zielsverwant trof 
in de eveneens bekende Jan Wils. 
Typerend voor die stijl zijn onder 
andere de horizontale betonban-
den, de afwerking met sierpleister 
en in- en uitspringende kubische 
metselvolumes, zoals erkers, bal-

kons en dergelijke. Sprekende 
voorbeelden daarvan zijn de door 
Brandes ontworpen panden op de 
Juliana  van Stolberglaan. Van de 
ruim vijfhonderd projecten zijn 
er vele in Den Haag gebouwd, 
zoals het Daltonlyceum aan de 
Aronskelkweg, het Villapark Marlot 
en het Ministerie van Marine aan de 
Torenstraat. Op 13 december 1955 
overleed Brandes na een intensief 
leven, waarin ook plaats was voor 
tuinarchitectuur en interieurbouw. 
Ook in de Haagse Kunstkring speel-
den hij en zijn vrouw een belangrij-
ke rol. Co was een veelzijdig mens 
die waarschijnlijk te weinig werd 
gewaardeerd.

Dries Weber

Straten, lanen, pleinen, wegen 

Parkeren nog minder leuk

Volgens de gemeente kwam onze 
brief echter te laat binnen en 

werd ons bezwaar als niet- ontvan-
kelijk verklaard. Dat lijkt mij nogal 
onfatsoenlijk. Eerst informeer je 
bewoners en belangenorganisaties 
niet en vervolgens verschuil je je 
achter termijnen. Lekker gemakke-
lijk, dan hoef je niet op de formele 
bezwaren in te gaan, noch over de 
inhoudelijke punten na te denken. 
En inhoudelijke punten waren er 
natuurlijk ook: twijfels over de 

noodzaak van de regeling gezien 
de invoeringsargumenten van de 
gemeente, zeker waar het gaat om 
parkeren in het weekend en de veel 
te ruim gestelde betaaltijden. En 
ook op de praktische bezwaren van 
het bezoekersparkeren werd niet 
gereageerd.

Nog gekker
De woningen Leyweg 61 tot en met 
Leyweg 61k werden achttien jaar 
geleden gebouwd. Sindsdien parke-

ren de bewoners hun auto met twee 
wielen op de straat en met twee wie-
len op de strook tussen de rijbaan en 
het fietspad. Maar sinds 1 juli 2013 
mag dat niet meer. Nijvere parkeer-
controleurs - actief tussen 17.00 en 
21.00 uur - kwamen dat vertellen en 
schrijven bij overtreding een bon uit. 
Ook een gemeentelijke maatregel die 
zomaar uit de lucht is komen vallen. 
Reden voor het wijkberaadbestuur 
om weer een brief aan het college 
van burgemeester en wethouders te 
sturen. En weer zijn de bezwaren 
formeel en inhoudelijk. Formeel, 
omdat de betrokken bewoners niet 
vooraf over dit parkeerbesluit zijn 
geïnformeerd en inhoudelijk omdat 
verkeerstechnisch geen reden is 
het aantal parkeermogelijkheden te 
verminderen. Sterker nog, het met 
maar met twee wielen op de rijbaan 
parkeren is beter dan met vier wielen 
op de rijbaan staan. En het (weer/
blijven) toestaan is met een verkeers-
bord voor een ieder - dus ook voor 
controleurs - heel simpel zichtbaar 
te maken. Ik ben benieuwd of de 
gemeente voor rede vatbaar is.

Andreas Dijk

Voor de Houtwijkse kant van de Leyweg en de Volendamlaan geldt het 
parkeerregime van Leyenburg. Daarom werd per 1 juli 2013 betaald 
parkeren (van 17.00 tot 21.00 uur)  ingevoerd. Het bestuur van het 
Wijkberaad Houtwijk heeft bij verkeerswethouder Peter Smit schrifte-
lijk bezwaar aangetekend tegen de zogenoemde parkeerkraagregeling. 
Zie ook de column van voorzitter Ramon Meesters op pagina 3. 

Co Brandes mag echt een Haagse architect worden genoemd. Niet 
alleen begon en eindigde zijn  leven in de Residentie, maar hij drukte 
ook met vele bouwwerken zijn stempel op de stad. 

Parkeerproblematiek
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Jan haalde zijn schouders op: “Die is 
niet doorgegaan. Die gozer heeft een 
ander niesje gevonden en ik was niet 
meer in beeld. Altijd die wijven die 
op de een of ander manier spelbreker 
zijn. Ik heb toen mijn kleinzoon opge-
haald en heb dat jong een paar dagen 
verwend. Z’n vader had geen tijd, die 
moest op sjouw met die andere griet. 
Die kleine was echt dankbaar en ook 
bij mijn dochter heb ik een goede beurt 
gemaakt door het kind mee te nemen. 
Had ze een paar dagen rust.”
Gerard zat te kauwen op een rotopmer-
king maar begreep bijtijds dat zoiets 
verkeerd zou vallen.
Hij mompelde wat en bestelde twee 
blonde spaatjes. Ze leken ineens vrien-
den maar Bram wist dat ze allebei een 
heel kort lontje hadden en er weinig 
nodig was om de oude scheuring der 
geesten te herstellen. Maar voorlopig 
was het rustig en dat was voor een 
regenachtige dag ook wat waard.
Bram keek zijn goed gevulde zaak in. 
Plots hoorde hij enige stemverheffing die 

Het gekletter op de ruiten nam af 
en beperkte zich tot de tikjes 

van een wegtrekkende miezerbui.
Prompt ging de deur open en twee 
schilders, die kennelijk door de 
regen van de steiger waren ver-
dreven, stapten binnen. Als natte 
honden sloegen ze de druppels van 
hun werkjas en kropen bij de kachel 
die in de herfststand al wat warmte 
in de koffietent bracht. Zij waren de 
eersten van de gebruikelijke rij en al 
snel liep de zaak vol. 
In de hoek zat Lange Jan die, zeer tot 
zijn ongenoegen, zijn tafel moest delen 
met Gerard. Het boterde niet tussen 
die twee omdat ze elkaar verweten 
dat de gemeenschap moest staan voor 
een inkomen waarvoor geen enkele 
inspanning nodig was die op werken 
leek. Onwennig zaten ze elkaar aan te 
kijken, totdat Gerard een onderwerp 
gevonden had waarmee hij dacht nog 
iets van een gesprek op gang te kunnen 
brengen: “Hoe was je visvakantie met 
je ex-schoonzoon ?”

duidde op een discussie. Daar bovenuit 
hoorde hij de opmerking: “Geloof jij dan 
in iets bovennatuurlijks?”
De koffiebaas greep onmiddellijk in:
“Jongens, jullie kunnen over van alles 
bekvechten, als het maar niet over poli-
tiek of geloof gaat. Ik 
heb dat hier te vaak uit de klauw zien 
lopen, dus kappen.”
Aan een tafeltje zaten vier mannen, 
een beetje stevig gebouwd en met het 
werkpak van een bekend bouwbedrijf. 
Ze waren niet bekend in de zaak. Een 
van hen stond dreigend op:
“Jij gaat toch niet bepalen waarover 
wij het willen hebben?”
“En jij gaat hier in de zaak de sfeer 
niet verpesten. Ik heb dan liever dat je 
afrekent en weggaat.”
Vanachter het tafeltje klonk een kal-
merende stem. Een oudere man greep 
de uitdager bij zijn arm: “Ga zitten en 
houd je kalm.”
Geard dacht met een nietszeggende 
opmerking het accent te verleggen:
“Ik heb dit jaar geen vakantie geno-
men. Ik ben alleen een paar dagen 
gaan vissen in Madestein.”
Lange Jan keek venijnig en scham-
perde: ”Meneer is op vakantie geweest. 
Vakantie heb je alleen als je ooit 
gewerkt hebt en dat heb je nog nooit.””
Op de toog verschoof Bram een paar 
kopjes en mompelde:
“Daar gaan we weer.”

Dries Weber

Koffiehuis Bram (12)

‘Scheuring der geesten…’
Bram stond met zijn voorhoofd tegen de ruit van de deur gedrukt. Het zicht 
naar buiten werd belemmerd door een felle regenbui die dikke stralen over 
het glas trok. Hij draaide zich om en keek in zijn lege zaak. Het was misschien 
nog wat vroeg, maar anders waren er toch al wat vaste klanten binnen. Hij 
moest de bui maar afwachten. Wat mistroostig pakte hij een theedoek, begon 
kopjes te poetsen en prikte met een vork in de pan met gehaktballen die sput-
terend lagen te wachten op de mannen met de geduldige maag.

11

Veiligheid

Stadswachten en politie trekken samen op
De stadswachten van de gemeente Den Haag gaan vanaf 1 januari 2014 
nauwer samenwerken met de politie. Dat laat de voortgangsrapportage 
van het plan ‘Handhaven op Haagse Hoogte’ zien. De handhavings-
teams worden na een succesvolle proef dagelijks operationeel aange-
stuurd door de politie en in de wijkbureaus van de politie gehuisvest. 
Met deze maatregel wil de gemeente de leefbaarheid en veiligheid in de 
stad verder verbeteren. 

“Handhavers en politie blijven bin-
nen deze intensieve samenwerking 
hun eigen werk en taken uitvoeren. 
Maar door bij elkaar te zitten en met 
elkaar te werken wordt de verbinding 
gelegd tussen leefbaarheid en veilig-
heid”, aldus wethouder Boudewijn 
Revis (Stadsbeheer).  De aanwezig-

heid van de stadswachten op straat 
gaat omhoog, ook ‘s avonds en in het 
weekend. En voor de herkenbaarheid
lopen de stadswachten vanaf volgend 
jaar in een nieuw uniform. Speciale 
teams als het biketeam, de boswach-
ters, het drank- en horecateam en het 
fietsverwijderteam worden stadsbreed 

en flexibel ingezet op urgente zaken. 

Ergernissen
De grootste ergernissen van 
Hagenaars (zie ook artikel op pagina 
6) staan hoog op de agenda van de 
handhavers. Dat zijn: rommel op 
straat, hondenoverlast en fout parke-
ren. Per stadsdeel kunnen ook nog 
specifieke problemen worden aange-
pakt. Revis: “Door van bewoners en 
ondernemers te horen waar zich pro-
blemen voordoen en aan welke over-
tredingen zij zich het meest storen, 
kunnen we handhaven op de grootste 
ergernissen en de juiste plekken.” 
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De cliënten van Nieuw-
Berkendael, die wekelijks 

meehelpen met het verzorgen van 

de wijktuin, hebben ook deze zomer 
kunnen genieten van het mooie 
weer tijdens het ‘werken’. De groep 

is zelfs uitgebreid en onze vereni-
ging is blij met al hun activiteiten. 
In de herfstmaanden zal een deel 
van de bodembedekkers op een 
nieuwe plek worden overgezet. 
Hiermee hopen we de grond meer 
te bedekken, zodat de onderhouds-
werkzaamheden, zoals het schoffe-
len en onkruid verwijderen, minder 
zullen worden. Ook zullen dan op 
meerdere plaatsen verschillende 
kleuren en soorten beplanting te 
zien zijn. 

De vernieuwde behuizing wordt 
door alle leden zeer op prijs 

gesteld. De benodigde materialen 
om te kunnen tuinieren in de hob-
bytuintjes, zijn heel overzichtelijk 
opgeborgen. Nu is het wachten op 
de herfst. “Wij zijn benieuwd wat 
dat jaargetijde ons dit keer zal bren-
gen. In ieder geval regen en wind, 
maar ook veel afgebroken takken 
en omvergewaaide struikjes? De 
kleuren zullen zeker veranderen; de 
meeste beplanting neemt een herfst-
kleur aan. Wilt u daarnaar komen 
kijken? U bent van harte welkom. 
Het hek staat altijd open”, aldus 
Riet van der Laan, secretaris.

Wijktuin Houtwijk

Voor het komende jaar heb-
ben wij veel leuke en nieuwe 

ideeën. In het najaar zal de knuf-
felweide, waar de kippen los lopen, 
worden opgeknapt. Dat is hard 
nodig, want de banken en speeltoe-
stellen zijn versleten en de afwate-
ring is slecht. Er komt een verhard 
looppad voor kinderwagens en rol-
stoelen en er komen nieuwe speel-
toestellen. Dit wordt mede mogelijk 
gemaakt door subsidiebijdragen 
van de Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind (NSGK) en 
Fonds 1818 en door geldelijke steun 
van de stichting Haegsche Duym.

Najaarsactiviteiten
Werelddierendag + rommelmarkt 
(5 oktober), Halloween griezelen 
in de avonduren (1 november), 
Sinterklaasmiddag (4 december).
Neem ook eens een kijkje op onze 
mooie (gesponsorde) website 
www.nijkamphoeve.nl of op onze 
facebookpagina www.facebook/nij-
kamphoeve of loop eens gezellig 
binnen! Op woensdag-, zaterdag- en 
zondagmiddag is ons terras open.
Uw steun is nog steeds meer dan 
welkom in de vorm van een gift, 
donateurschap, sponsoring of dier-
adoptie.  Raborekening 1687.74.615 

‘De herfst komt eraan…’
De wijktuin heeft zich de afgelopen maanden weer van een héél kleur-
rijke kant laten zien. De meeste beplanting heeft de mooiste kleuren 
in overvloed getoond. Opvallend waren ook de grote aantallen bijen 
en vlinders die de tuin hebben bezocht. Wij hopen dat hierdoor de 
populatie van beide soorten ‘gevleugelde bezoekers’  is toegenomen. De 
publicaties over de vermindering van deze soorten zijn verontrustend, 
maar gelukkig hebben wij toch nog veel exemplaren kunnen zien. 

BuurtBoerderij De Nijkamphoeve

‘Op volle toeren...’
Het is alweer ruim twaalf maanden geleden dat de Stichting Vrienden 
van de Nijkamphoeve het beheer van de boerderij op zich heeft geno-
men. Het is een mooi, leerzaam en enerverend jaar geweest.
Vooral mooi omdat wij erin geslaagd zijn om de boerderij open te hou-
den om u als wijkbewoners ervan te laten genieten

“

t.n.v. Stichting Vrienden van De 
Nijkamphoeve. Dagelijks geopend 
van 09.00-17.00 uur, behalve op 
maandag.

Op de Nijkamphoeve is iedereen wel-



Fysiotherapie
Osteopathie

Orthopedische manuele therapie
Medische trainingstherapie

Dry needling
Sport fysiotherapie

Orthomoleculaire voedingsadvies
Sportverzorging

Gezondheidsproducten

M&O | Mimosastraat 4 | 2555 DR Den Haag
T 070 368 89 57 | E info@mulderenvanoostveen.nl

www.mulderenvanoostveen.nl

BEKIJK OOK ONZE WEBSHOP!
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Korte berichten

Gemeenteberichten digitaal 
Ter opfrissing: de bekendmakin-
gen van de gemeente Den Haag 
verschijnen sinds vorig jaar in een 
digitaal Gemeenteblad (ter vervan-
ging van de berichtgeving in De 
Posthoorn). Het gaat hierbij om 
bekendmakingen die de gemeente 
verplicht is te publiceren. Zoals aan-
vragen van vergunningen, besluiten 
van het college van burgemeester 
en wethouders, vergaderingen van 
de gemeenteraad, verordeningen en 
meldingen.Zie www.denhaag.nl/
gemeenteberichten. Ook bereikbaar 
via onze website.

Ontmoetingstafel Houthaghe
Stichting Voor Welzijn is op 
zoek naar vrijwilligers voor de 
Ontmoetingstafel in zorgcentrum 
Houthaghe aan de Toon Dupuisstraat 
10. Dit dagbestedingsproject brengt 
buurtgenoten en bewoners samen 
met een lunch of diverse bezigheden. 
Vrijwilligers die mee willen helpen 
op maandag en vrijdag van 09.30 tot 
14.30 uur, kunnen zich aanmelden 
via 06-14103141, 070-3976001 of 
per e-mail: a.cornetsdegroot@voor-
welzijn.nl

HUISverpleegkundigen
Zorgcentrum Houthaghe biedt 
HUISverpleegkundigen aan: wijk-
verpleegkundigen met een ‘extra’. 
Zij zorgen er samen met de wijk-
bewoners voor dat de betrokkenen 
zo lang en zo veel mogelijk zelf de 
regie kunnen behouden en zelfstan-
dig kunnen blijven wonen. 
De twee verpleegkundigen zijn 
Florence Sardjoe en Tieneke van 
Ekkendonk. Bereikbaar via 070-
7546000 of HHG.huisverpleegkin-
digen@florence.nl.

Loosduinse Ouderencommissie
In Loosduinen wordt gewerkt met 
één centrale wijkouderengroep: de 
Loosduinse Ouderen Commissie 
(LOC). Bestaande uit een aantal 
vrijwilligers, allen 55-plussers. Ze 
staan op de bres voor de belangen 
van de ouderen in dit stadsdeel. 
Daarmee dragen ze bij aan de 
doelstellingen van het ouderen-
werk: ‘Zelfstandigheid bevorderen 

zodat men langer thuis kan blijven 
wonen’ en ‘Eenzaamheid voorko-
men/bestrijden’. Meer informatie: 
ouderenconsulente Esther de Groen, 
telefoon: 070-3976001, per e-mail: 
esther.degroen@voorwelzijn.nl.

Zorg Thuis
Humanitas Woonzorgplus biedt Zorg 
Thuis aan in onze wijk via de locaties 
Duinhage en Wijndaelercentrum. Wilt 
u meer wilt weten over de diensten van 
ZorgThuis, bel dan naar het wijkser-
vicepunt Duinhage: 070-3254640 en 
vraag naar Monique de Jong of bel het 
wijkservicepunt Wijndaelercentrum: 
070-4470200 en vraag naar Jolanda 
Beekman. Voor meer informatie kunt 
u ook website www.humanitaswoon-
zorgplus.nl bezoeken.

Vooraankondiging
De  komende maanden wordt 
Houtwijk opgefleurd door twee 
leuke initiatieven: ‘BoogieStars’ 
(talentontwikkeling voor Loosduinse 
jongeren tussen 16 en 24 jaar) en 
‘De Gezonde Buurt Loosduinen!’ 
(informatie over gezond koken en 
bewegen) . Najaarsprojecten van 
Boog en VOOR Welzijn. Opgeven 
voor beide activiteiten kan bij de 
coördinator stichting Boog: Sabine 
Wensink - wensa@boog.nl of 06 
190 44 363. 

Verbouwing OBS Houtwijk
Openbare basisschool Houtwijk 

heeft tijdens de zomervakantie een 
grote renovatie ondergaan. Nieuwe 
vloerbedekking, nieuwe  douches 
(gymzaal), opgeknapte kleedka-
mers, in alle leslokalen units voor 
warmteterugwinning en in de hele 
school nieuwe, snellere computers. 
Zie voor meer informatie: www.
obshoutwijk.nl.

Nieuw: Koos Meindertsschool
Per 1 augustus 2013 zijn twee 
basisscholen uit Houtwijk (De 
Schakel en Nutsschool Nutshage)  
samengegaan in één basisschool 
onder een nieuwe naam: Koos 
Meindertsschool. Na een heel druk 
voorbereidingsjaar is deze combi-
natie begin september goed uit de 
startblokken gekomen. Meer infor-
matie voor ouders en leerlingen is te 
vinden op website:
www.koosmeindertsschool.nl

‘Rails in Loosduinen’
In het Loosduins museum de 
Korenschuur wordt op 28 septem-
ber 2013 (tot en met 22 februari 
2014) de tentoonstelling ‘Rails 
in Loosduinen’ geopend. Een 
stukje geschiedenis van de WSM 
(Westlandsche Stoomtramweg 
Maatschappij). Hoofdthema’s: 
geschiedenis, personeel, jubilea, 
oorlog, materieel, voorwerpen en 
documenten. Digitale presentaties. 
Meer informatie: http://www.loos-
duinsmuseum.nl

Karper in volkstuintje
Op het volkstuintjescomplex 
naast Wijktuin Houtwijk heeft 
wijkgenote Liselotte Piek een 
tuintje. Zij heeft hierin twee 
vijvertjes gegraven, waarin elk 
jaar kikkers zich prima verma-
ken. Deze zomer had zij echter 
al gauw in de gaten dat er in 
één vijver een nieuwe bewoner 
zat: er zwom vrolijk een karper 
rond! “We hebben hem toch 
maar even gevangen voor de 
foto. Leuk he? Natuurlijk vrien-
delijk tuinieren kan dus ook in 
een klein volkstuintje!”, aldus  
Liselotte.
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PROFITEER NU VAN 15% KORTING OP
RENOVATIEWERKZAAMHEDEN!

TURFSCHIPPER 21
2292JC  WATERINGEN

Tel.  0174-270529
Fax. 0174-295477

GEVELREINIGING
Het zandstralen van uw gevel is een zeer effectieve manier om uw 
gevel grondig te reinigen. Het optisch resultaat van zandstralen is 
100 procent. Er is wel een klein nadeel, de oppervlakte van de 
steen wordt licht aangetast. Daarom is het essentieel om na afloop 
de gevel te impregneren. De meest innovatieve manier om uw 
gevel te zandstralen is door Torbo-reiniging. 

VOEGEN
Voegwerken begint met het verwijderen van de oude voegen. Dat 
gebeurt met slijpschijven.   Bij een harde voeg slijpen we zowel de 
onderzijde als de bovenzijde in. Vervolgens hakken we de voegen 
uit. Daarvoor gebruiken we hakhamers op lucht. Voor de nieuwe 
voeg bestaan verschillende opties, mede afhankelijk van uw gevel 
natuurlijk. 

IMPREGNEREN/HYDROFOBEREN                           
Door slijtage of beschadigingen kan er vocht in het steen van uw 
muur binnendringen. Het water kan daar voor (vorst)schade zorgen. 
Vocht in de buitenmuur verlaagt ook de warmte-isolerende 
eigenschappen en is een voedingsbodem voor algen, schimmels en 
mossen.  De oplossing is impregneren, ook wel hydrofoberen 
genoemd. 

STOOMREINIGING
Ons bedrijf is in het bezit van 7 stoom units. Deze machines 
reinigen d.m.v. een traploos instelbare druk van 60 tot 500 bar

op een veilige manier grondig gereinigd wordt. 

www.froling-totaalonderhoud.nl
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Houtwijkse jongeren in actie

‘Playgroundcommissie here we are…’
In het vorige Houtwijkblad schreven Sagar Koerban en Burkay 
Ozdildek over het opknappen van het basketbalveld in het 
Bokkefortpark. Zij noemde daarin ook de playgroundcommissie die 
bij het beheer daarvan een belangrijke rol speelt. Drie van de vijf com-
missieleden stellen zich hierbij even voor.

Sagar Koerban (17) is opgegroeid 
in Houtwijk. Hij is momen-

teel bezig met een mbo-opleiding 
Welzijn aan het ID-college in 
Leidschendam en studeert komend 
schooljaar af. Daarnaast voetbalt hij 
in de selectie bij SV Loosduinen. 
“Ik doe mee aan de ‘playground-
commissie’, omdat ik vind dat jon-
geren verantwoordelijkheid moeten 
dragen voor het gebeuren in hun 
wijk. Ook hoop ik dat wij  dat  wij 
positieve veranderingen teweeg 
kunnen brengen: geen ruzie maar 
vriendschap!”, aldus Sagar.

Dion Halfhide (14) is opge-
groeid in de omgeving van 

het Zuiderpark en woont inmid-
dels al vijf jaar in Houtwijk. Hij 

is momenteel bezig met een havo-
opleiding aan het Segbroekcollege 
en gaat naar het tweede schooljaar. 
Daarnaast basketbalt hij bij HBV 
The Jumpers in Rijswijk. “Ik doe 
mee aan de ‘playgroundcommissie’ 
omdat ik vind dat jongeren zelf ini-
tiatief moeten nemen om hun wijk 
aangenamer te maken. Ook hoop ik 
dat we in de wijk een mooier bas-
ketbalveld krijgen en ook mooi kun-
nen houden voor alle bewoners”, 
aldus Dion.

Steward Ronokarijo (16) groeide 
op in Curaçao, woont inmiddels 

al tien jaar in Nederland., waarvan 
de laatste vijf jaar in Houtwijk. Hij is 
momenteel bezig met een mbo-oplei-
ding Sport en Bewegen Lifestyle 

op het ROC Mondriaan in Delft. 
Daarnaast zit hij op taekwondo bij 
Koryo in Den Haag. “Ik wil mij in 
de ‘playgroundcommissie’ inzet-
ten om Houtwijk aangenamer en 
kindvriendelijker te maken. Ook wil 
ik heel Nederland laten zien dat de 
tegenwoordige jeugd op een positie-
ve manier een verschil kan maken in 
onze samenleving!”, aldus Steward.

De playgroundcommissie is nog 
in de opstartfase en is voor-

lopig bereikbaar via het jongeren-
werk Loosduinen en per e-mail: 
playgroundcommissie@outlook.com.

Vanaf links: Dion, Steward, jongeren-
werker Mounir el Omari, Sagar en 
Andreas Dijk (wijkberaad)
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Ongewenste graffi ti ontsiert uw huis 

en de straat ziet er rommelig uit. De 

gemeente biedt nu gratis de graffi ti-

schoonmaakregeling aan. Snel 

schoonmaken voorkomt vaak meer graffi ti. 

Dus maak gebruik van de regeling!

Meldpunt Graffi ti

Kijk op de website voor de voorwaarden 
of neem contact op met Meldpunt 
Graffi ti: meldpuntgraffi ti@denhaag.nl
of  070 3534605.

Buitengewoon schoon!

Samen maken we van onze stad een 
aangename, veilige en schone plek om 
in te wonen, werken en leven.

Schone gevels met de 

graffi ti-schoonmaakregeling

www.denhaag.nl/graffiti

Uw gevel gratis graffitivrij

Zorg en diensten
met de  hoogste
kwaliteit binnen
handbereik!

• abonnement Zeker Thuis
• persoonlijke zorg en verpleging bij u thuis
• alarmering
• wijkrestaurant
• koelverse maaltijd aan huis
• terras aan het water
• kortdurend verblijf
• activiteitencentrum
• persoonlijk advies over wonen, zorg en welzijn
• Prikpunt Rijswijkse laboratorium
• Prikpunt trombosedienst

• met een verblijfsindicatie
• mogelijkheid tot verpleeghuiszorg
• privacy is gewaarborgd
• de wens van cliënt staat voorop 
• humanistisch geestelijk raadswerk
• alle 128 appartementen met balkon
• belangstelling? Laat u informeren op de maandelijkse kijkmiddagen

Informatie over deze zorg en service bij: Wijkservicepunt
Wijndaelercentrum
Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM  Den Haag
070 44 70 200
wijkservicepunt@wijndaelercentrum.nl

Humanitas  Woonzorgplus Den Haag
identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat

Werken in de zorg?
Zie onze website:
www.humanitaswoonzorgplus.nl
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Wijkberaad Houtwijk
Postadres:
Postbus 52009 
2505 CA Den Haag
Bezoekadres:
Wijkzorgcentrum Houthaghe
Toon Dupuisstraat 10, K.1.17
Openingstijden kantoor: 
woensdag 09.00-12.00 uur 
vrijdag 9.00-12.00 uur
Telefoon: 070-440 0913
E-mail adres: 
info@wijkberaadhoutwijk.nl
Website:
www.wijkberaadhoutwijk.nl
Dagelijks bestuur:
Ramon Meesters, voorzitter
Loes Gordijn, secretaris
Yvonne Hartman-van der 
Ark, penningmeester
Administratie:
Rachel van der Veen
Werkgroep Wijkpreventie:
info@wijkpreventiehoutwijk.nl

Stadsdeelkantoor
Algemeen nummer:
Telefoon: 070-353 7900

Vormgeving
Peter Molenaar, 06-14302447

Druk
Drukkerij Bouwlust b.v.
Chroomstraat 33, 2544 EX Den Haag

Verspreiding:
Gratis huis-aan-huis bezorging
BOWI v.o.f. verspreidingsgroep
Telefoon: 0174-631748

Inleveren kopij 
Houtwijkblad

Kopij inleveren voor het volgen-
de nummer: 15 november 2013. 
Teksten en artikelen, illustraties 
(digitale foto’s, minimaal 300 
dpi, en tekeningen) bij voorkeur 
per e-mail:  redactie@wijk-
beraadhoutwijk.nl. Papieren kopij 
naar postadres wijkberaad.

Adverteren in 
Houtwijkblad

Het Houtwijkblad wordt in een 
oplage van 6.500 exemplaren 
huis-aan-huis verspreid. 
Interesse in het plaatsen van een 
advertentie? Neem dan contact op 
met het Wijkberaad Houtwijk: e-
mail info@wijkberaadhoutwijk.nl
telefoon 070-4400913 

Medische hulp
Apotheek Houtwijk:
Telefoon: 070-397 2746
Apotheek Pillen en Praten:
Telefoon: 070-323 1176 
Apothekerstelefoon:
Telefoon: 070-345 1000,
Openingstijden Apotheken 
regio Den Haag:
Op werkdagen van 08.30 tot 
17.30 uur. 
Voor spoedeisende recepten 
buiten de reguliere openings-
tijden:  
Apotheek Leyenburg
Leyweg 295, Den Haag
Telefoon: 070-359 8506
SAL Apotheek Segbroek
Laan van Meerdervoort 558, 
Den Haag
Telefoon: 070-363 4944

Dokterstelefoon:
Telefoon: 070-346 9669
Gezondheidscentrum:
Telefoon: 070-397 1101,
Receptenlijn:
Telefoon: 070-397 2162
Spoed:
Telefoon: 070-397 1634,
Tandarts (spoed): 
Telefoon: 070-311 0305
Ziekenhuis Leyenburg:
Telefoon: 070-210 0000

Ouderenzorg 
Burenhulp:
Telefoon: 070-262 9999
Boodschappendienst
Telefoon: 070-397 6001
CIPO (informatiepunt 
ouderen):
Telefoon: 070-364 3818
Huisbezoekdienst:
Telefoon: 070-397 6001

Klussendienst:
Telefoon: 070-397 6001
Meldpunt Sociale 
Veiligheid Ouderen:
Telefoon: 070-397 4646
De Henneberg, Tramstraat 15
Ouderenconsulenten:
Esther de Groen, 
Monique Krommenhoek en 
Thea Huiberts
De Henneberg, telefoon; 
070-397 6001
Telefooncirkel:
Telefoonnummer:
070-397 6001
Wijkbus Viool:
Telefoon: 070-397 8778
Verpleeghuis Houtwijk:
Telefoon: 070-397 2121
Verpleeghuis Nieuw 
Berkendael:
Telefoon: 070-440 3000
Zorgcentrum Houthaghe:
Telefoon: 070-754 6000
Woonzorgpark Loosduinen:
Telefoon: 070-888 1888

Steunpunt Mantelzorg
Algemeen nummer 
Mantelzorg
Telefoon: 070-346 8701
Mantelzorgbrigade:
telefoon: 070-397 6001 
Sociaal Raadsman: 
Telefoon: 070-353 7900
De Henneberg: 
Telefoon: 070-397 6001
Dienstenwinkel:
Telefoon: 070-360 1465
Klusjesdienst:
Telefoon: 070-397 6001
Thuiszorgwinkel:
Telefoon: 070-330 1010
Den Haag Op Maat: 
Telefoon: 070-353 7500
I-Shop Houtwijk: 
Telefoon: 070-397 7248

Commissie Loosduinen:
Telefoon: 070-353 7945
Stadsdeeldirecteur :
Telefoon: 070-353 7920 
(Harm Benthem)
Contactpunt Stadsbeheer 
en Handhavingsteam:
Telefoon: 14 070 
Informatie: www.hoeveiligis-
mijnwijk.nl

Gemeente
Dienst Stadsbeheer
Telefoon: 14 070
contactcentrum@denhaag.nl
Storingen Openbare 
Verlichting:
Telefoon: 14 070 (24 uur 
per dag)
Stadhuis Spui:
Telefoon: 070-353 2000
Gemeentelijk
Informatiecentrum:
Telefoon: 070-353 3777
Gemeentelijke
Belastingdienst:
Telefoon: 070-353 7932
Gemeentelijke Ombudsman:
Telefoon: 070-346 9565
Grofvuil ophaaldienst:
Telefoon: 070-366 0808

Politie 
Noodnummer: 1-1-2
Géén spoed, wel politie:
Telefoon: 0900-8844
Anonieme misdaadmelding:
Telefoon: 0800-7000
Politie Loosduinen:
Openingstijden (08.00 tot 
16.00 uur)
Telefoon: 0900-8844
Wijkagenten Martin Taal/
Ruben van den Driest:
Telefoon: 0900-8844



Een vertrouwd beeld

Laan van Meerdervoort 708a  |  Postbus 64733  |  2506 CC Den Haag
Telefoon: (070) 368 94 96  |  Fax: (070) 325 40 70

Internet: www.belderbos.nl  |  E-mail: info@belderbos.nl
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