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JAARVERSLAG 2009 

Vereniging Wijkberaad Houtwijk 

Van de Voorzitter 

Voor u ligt het jaarverslag 2009 van het wijkberaad Houtwijk. 

In dit verslag schrijven bestuursleden een stukje over hun werk dat zij o.a. verrichten in de commissie, 

waarin zij participeren. 

Zoals u waarschijnlijk weet, zit het wijkberaad Houtwijk in verschillende commissies, projectgroepen 

en organisaties en op die manier dragen wij Houtwijk uit. Aan de andere kant worden wij 

geïnformeerd over zaken, die in Den Haag spelen en waarbij Houtwijk direct of indirect een rol kan 

spelen. 

De bekende projectgroepen zijn ROV en WB; deze afkortingen staan voor Ruimtelijke Ordening en 

Verkeer en Welzijn en Beheer.  

U vindt verderop in dit stuk een kort verslag van deze commissies. 

Deze commissies zijn weer vertegenwoordigd in de commissie Loosduinen en de bestuursleden van 

Houtwijk hebben zowel in het DB als in het AB zitting 

In de commissie Loosduinen, waar meerdere wijkberaden zitting hebben, wordt vergaderd met 

ambtenaren van het stadskantoor en de politie over allerlei zaken Loosduinen betreffende. 

Houtwijk heeft haar inbreng en probeert blijvend constructief te bouwen aan een leefbaar klimaat in 

kleiner of groter verband. 

Naast deze bekende commissies hebben bestuursleden ook zitting in andere projecten; we zijn o.a. 

bezig in de werkgroep WHZZZ (Digitennemast), we nemen deel aan het bewonersoverleg 

Scheurleerstraat, we participeren in de werkgroep Nieuwbouw Gamma-lokatie Oude Haagweg en we 

zitten in de werkgroep nieuwbouw Leyenburg. Daarnaast maken we ook deel uit van de projectgroep 

de Loosduinse Vaart.  

Het positieve klimaat binnen Houtwijk vertaalt zich in het regelmatig vermeld worden in de media. 

Ons blad en onze website geven ook aardig weer hoe het is binnen Houtwijk; hoe de sfeer is en welke 

leuke plekjes er allemaal zijn binnen zo’n Haagse wijk.  

Zoals u ziet, proberen wij, als wijkberaad Houtwijk, onze wijk goed te vertegenwoordigen en zoals 

eerder vermeld is, constructief, opbouwend en leefbaar 2010-2011 in te loodsen. 

 

Een zorg, die zeker ook hier geuit moet worden, betreft de bezetting van het bestuur. Het is steeds 

moeilijker om bestuursleden te vinden, die tijd hebben om zich in te kunnen zetten voor deze wijk. Dit 

is begrijpelijk, maar tevens jammer om te moeten constateren. 

Ik hoop, dat het ons lukt om nieuwe, enthousiaste bestuursleden te vinden, zeker nu we veel meer in 

projecten gaan werken, waarbij de bewoner zelf meer verantwoordelijk is/wordt en waarbij het bestuur 

haar ondersteuning en expertise verleent. 
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Vanaf deze plaats wil ik mijn medebestuursleden bedanken voor hun inzet en motivatie en ik hoop, dat 

zij zich wederom een jaar voor onze wijk willen inzetten. 

Met vriendelijke groet 

P.Wijsman (voorzitter) 
 

Van de secretaris. 

Was 2008 het jaar van de snuitkever, in 2009 deed de boktor van zich horen. Zou een variant op de 

Chinese kalender er aan zitten te komen? 

  

In 2009 heeft het Algemeen Bestuur van het wijkberaad 9 vergaderingen belegd, 3 maal is het 

Dagelijks Bestuur bij elkaar geweest en 2 vergaderingen voor alle bewoners van Houtwijk hebben 

plaatsgevonden. 

Veranderingen in het bestuur in de vorm van drie nieuwe bestuursleden die zijn aangetreden hebben 

enerzijds het aantal leden versterkt maar helaas hebben twee leden de bestuursfunctie opgezegd.  

  

Bij de vergaderingen zijn regelmatig de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

- De zendmast: na de uitspraak van de Raad van State is deze zaak voorgelegd aan het Europees Hof. 

- De bussluis aan de Escamplaan: de bouwwerkzaamheden bij en om het Haga ziekenhuis zijn nog niet 

begonnen waardoor een uiteindelijk besluit omtrent de bussluis nog niet is genomen. 

- Het winkelcentrum: Na veelvuldig overleg heeft het stadsdeelkantoor besloten om enkele panden 

beschikbaar te stellen aan kleinkunstbeoefenaars. 

- Het woonwagenterrein is voor een deel leeg. De meeste bewoners zijn verhuisd. 

- De nieuwbouw op het terrein van Gamma 

- De Werkgroep Loosduinse Vaart: Deze heeft zijn eerste verslag afgeleverd. 

- De Werkgroep Hondenbeleid: Deze is eind 2009 gestart. 

- Over het algemeen genomen is de jaarwisseling in Houtwijk zonder al te veel en al te grote 

problemen verlopen. 

  

De wijkagent heeft de vergaderingen bezocht en de vragen van zowel de bestuursleden als van de 

bewoners van Houtwijk naar tevredenheid beantwoord.  

De werkgroepen hondenbeleid en ouderen zijn actief geweest. Het BIT is eveneens actief in Houtwijk  

  

Het wijkberaad brengt een wijkblad uit en dit blad is 4 maal verstrekt.  

Informatie over zaken die bewoners in Houtwijk aangaan wordt verstrekt via dit wijkblad alsmede via 

de website.  

  

Wijkberaad Houtwijk heeft de onontbeerlijke hulp van 2 administratieve ondersteuners te weten de 

dames Loes Gordijn en Debby Groen. Mijn dank aan hen. 

  

Van de Penningmeester 

Het boekhoudkundige verslag over 2009 is in de bijlage bijgevoegd 

 

 

Commissie Loosduinen 
 

De bestuursleden uit de projectgroep ROV en WB hebben ook zitting in de commissie Loosduinen. 

Indien nodig kunnen beide leden, elk wijkberaad heeft 2 zetels in de commissie, vervangen worden 

door plaatsvervangers uit ons bestuur.  

De jaren 2010-2011 worden weer belangrijke jaren: 

De commissie Loosduinen krijgt een nieuwe voorzitter en Den Haag kiest een nieuw College. Dit 

nieuwe college kan samen met de ‘nieuwe’ wethouders voor de nodige veranderingen zorgen. 

Mogelijk zal de kredietcrisis ook nog een rol van betekenis kunnen spelen. Al deze zaken zullen zeker 

van invloed zijn op het beleid, de financiële bestedingen, alsmede de mogelijk nieuwe ideeën van de 

‘nieuwe’ stadsdeelwethouder.  
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Regelmatig kwamen de wethouders op bezoek bij de commissie Loosduinen en werden zaken 

aangaande de 7 wijken besproken. Afgelopen jaar is natuurlijk veel aandacht besteed aan de 

vernieuwingen in Kijkduin. U heeft daarover in de pers veel kunnen lezen. Er zijn meerdere 

hoorzittingen geweest, waar het wijkberaad ook vertegenwoordigd is geweest. Daarnaast werden ook 

de algemene politieke ideeën besproken, die mogelijk van invloed zijn op het te voeren beleid. 

De commissie Loosduinen neemt een aparte plaats in binnen alle stadswijken van Den Haag.  

Over veel zaken kan de Commissie Loosduinen gevraagd en ongevraagd advies geven en zal de 

politiek dit advies ook meenemen in haar beslissingen. Door de nota burgerschap en samenspraak- 

inspraak heeft het stadsdeel wel moeten vechten voor haar ‘status à partus’! Uiteindelijk hebben we 

een nieuw convenant met de verantwoordelijke wethouder kunnen afsluiten. 

 

Het idee om elk wijkberaad vertegenwoordigd te zien in het dagelijks bestuur van de commissie werkt. 

Het is een goed middel om de informatie dichter bij de wijken te brengen en zaken kunnen sneller 

bediscussieerd worden. De agenda’s kunnen in gezamenlijkheid beter op elkaar worden afgesteld. Het 

wordt steeds moeilijker om zaken als wijk sec op te lossen. Het moet toch meer in een groter geheel 

gebeuren. 

 

We hebben een nieuwe stadsdeelwethouder gekregen; dhr F. Huffnagel Hij is 1x per maand in het 

stadsdeelkantoor aanwezig en daar kunnen mensen uit Loosduinen hem spreken over zaken de wijk 

aangaand. In de media wordt vermeld wanneer hij aanwezig is.  

 

Een onderwerp dat altijd op de agenda staat is de viering van oud en nieuw. De ACON, (Ambtelijke 

commissie oud en nieuw), heeft vorig jaar besloten om nog één vuur toe te staan in Houtwijk; dit was 

op de Escamplaan.  

In een evaluatie is aangegeven, dat het meer dan voldoende aandacht behoeft, zodat komende Oud en 

Nieuw weer goed kan verlopen. 

Wat we als bestuur Houtwijk erg belangrijk vinden, is een fijne viering, die voor iedereen rustig en 

plezierig verloopt. 

 

Om zaken nog beter naar de burger te brengen is vorig jaar een pre-acon opgestart. Een aantal 

wijkbewoners, uit diverse Loosduinse wijken, is uitgenodigd om over oud en nieuw te komen praten. 

Samenwerking in deze geeft toch betere resultaten. Ook Houtwijk heeft hieraan deel genomen en we 

proberen de ‘goede sfeer’ weer terug te krijgen. 

 

Kortom: we willen binnen Houtwijk in ieder geval alles duidelijk hebben en onze argumenten moeten 

gehoord worden en mogelijk basis kunnen zijn voor verder beleid. Gehoord worden daar waar nodig 

en daar waar kan. 

Belangrijk is, dat Houtwijk op de kaart staat en dat we goed vertegenwoordigd zijn!  

Om dit alles te realiseren zitten onze wijkbestuurders in de diverse commissies en werkgroepen. 

 

Pjer Wijsman, Vertegenwoordiger Wijkberaad. 

 

Verslag Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV) van de CL 
 

De projectgroep ROV buigt zich over bouwaanvragen en verkeerszaken, die betrekking hebben op het 

stadsdeel Loosduinen en adviseert aan de Commissie Loosduinen. 

Daarnaast houdt deze projectgroep zich ook bezig met algemene veiligheidszaken.  

Enkele grote projecten, die we hebben besproken, zijn: 

Revitalisering winkelcentrum Loosduinen en de samenwerking met de gemeente betreffende de 

verdere inrichting van het Loosduinse Hoofdplein, herinrichting en bebouwing Haga-ziekenhuis 

(bussluisproblematiek), Ockenburg; hotel en recreatiegebied, bebouwing in de ‘puinduinen, het 

Masterplan Kijkduin’ is aangenomen en nu worden de afzonderlijke ‘vlekken’ ingericht, herinrichting 

en bebouwing Wijndaelerplantsoen, onderzoek naar de Loosduinse vaart (fase 2 project) en mogelijke 

invoer van betaald parkeren in de diverse wijken van Loosduinen.  

 



 

 

4 

Er zijn ook kleine zaken aan de orde geweest: het opknappen/verbeteren van de diverse slootjes en 

besnoeiing, aandacht voor het winkelcentrum Houtwijk, aanvraag 30 km. zones in bepaalde straten, de 

sluiproutes binnen Houtwijk, de verdere ontwikkeling van een dak- en thuislozen huisvesting in het 

ZKD gebied, de herinrichting van de woonwagenlocatie Escamplaan en de zendmast in ons 

bedrijvenpark.  

 

In het afgelopen jaar zijn er binnen onze wijk enkele ‘grote zaken’ aan de orde geweest, het 

‘bevechten’ van de milieuvergunningaanvraag na de plaatsing van een 150 meter hoge zendmast . 

Tegen deze plaatsing en de af te geven vergunning wordt, naast elk individueel bezwaar, namens de 

bewoners een algemeen bezwaarschrift ingediend en verdere stappen zijn ondernomen. De zaak is 

aanhangig gemaakt bij het Europese hof.  

 

De openstelling van de Escamplaan blijft ons voortdurend bezig houden. Door een mogelijke 

herinrichting van het Haga-ziekenhuis terrein, bebouwing op dit terrein met alle gevolgen van dien, zal 

ook de verkeersituatie opnieuw moeten worden bekeken en zal de bussluisproblematiek hierin op 

moeten worden genomen. We zijn ook voortdurend met de politiek in gesprek over dit onderwerp. De 

kredietcrisis speelt hierbij wel een rol! 

Wij als aanpalende wijk en direct betrokkenen bij deze verkeerssituatie proberen hier zoveel mogelijk 

te monitoren voor onze eigen wijk en de commissie Loosduinen.  

 

Veiligheid binnen onze wijk blijft een voortdurend punt van aandacht. Er wordt nauw samengewerkt 

met de wijkagent en onze wijkpreventie. Samen sterk, is nog steeds ons motto! Zijn er problemen, 

neem dan als bewoner de telefoon en maak hiervan melding. Natuurlijk kunt u klachten ook 

doorgeven aan uw wijkberaad. 

 

Binnen ROV en later binnen de commissie Loosduinen zijn we nog steeds bezig om aandacht te 

vragen voor ons winkelcentrum. De leegloop op dit moment is onze grootste zorg. Extra aandacht 

voor ons winkelcentrum hebben we gevraagd aan de wethouder tijdens de rondwandeling. Er is een 

gemeentelijke werkgroep opgericht, die in de diverse wijken de winkelcentra moeten bekijken. 

Uiteindelijk moet over deze centra een beslissing genomen worden. De leegstand wordt alleen maar 

groter en het blijft erg moeilijk om winkeliers te interesseren. 

 

Pjer Wijsman 

Vertegenwoordiger ROV 

 

Verslag van de werkzaamheden van de projectgroep Welzijn en Beheer 
 

Binnen de in het convenant vastgelegde structuur van de Commissie Loosduinen is de projectgroep 

Welzijn en Beheer een van de twee opererende projectgroepen. Deze projectgroep heeft als primaire 

taak het bewaken en stimuleren van alle denkbare activiteiten op het gebied van welzijn, sport en 

recreatie in het stadsdeel Loosduinen. Om dit doel te verwezenlijken, voert de projectgroep, en/of de 

afgevaardigden hiervan, overleg met alle relevante groeperingen zoals maatschappelijke 

ondernemingen, de politiek en de diverse gemeentelijke diensten.  

 

Ook ontplooit de projectgroep eigen initiatieven op alle gebieden van welzijn in Loosduinen. Dit 

uiteraard in nauwe samenwerking met de relevante instellingen en betrokken burgers. Indien de 

noodzaak hiervoor aanwezig is, zal het eindresultaat van dit overleg dan resulteren in een 

gekwalificeerd advies van de projectgroep. De projectgroep heeft het verdelingsrecht van twee 

gemeentelijke budgetten, het initiatieven- en het wijkleefbaarheidsbudget. 

 

De samenstelling van de projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Loosduinse bevolking 

(via afvaardiging van de Loosduinse bewonersorganisaties), ambtenaren van de diverse gemeentelijke 

diensten, de Stadsdeelcoördinator, Politie (Korps Haaglanden) de Stichting Welzijnsorganisatie 

Segbroek/Loosduinen, de Loosduinse Ouderen commissie, de Stichting Boog en de kerken. Indien 



 

 

5 

voor specialistische onderwerpen het nodig/wenselijk was kon ook aanvulling van uit de particuliere 

sector aangewend worden. 

Om naar behoren bovenstaande taken te kunnen uitvoeren is een gedegen overleg vereist waarbij een 

tijdige en volledige uitwisseling van kennis, ideeën en voornemens van essentieel belang is. Juist dit 

onderdeel is van grote waarde om het overleg en de daaraan verbonden besluitvorming op een goede 

en verantwoorde wijze te kunnen starten en afronden. Om een gedegen en afrondend resultaat te 

kunnen bereiken moeten de leden van de projectgroep Welzijn en Beheer terdege kunnen vertrouwen 

op een optimale en vakkundige inzet en uitvoering door de daarvoor geëigende instellingen en 

diensten.  

Immers, de projectgroep is zelf geen uitvoerend orgaan en moet dit in goed vertrouwen kunnen 

overlaten aan aangegeven organisatie, diensten en instellingen. 

In het jaar 2009 is het overleg met de gemeentelijke diensten in het algemeen en die van het 

stadsdeelkantoor Loosduinen in het bijzonder, wederom in een goede harmonie en met wederzijds 

respect is verlopen.  

In 2009 hebben vijf vergaderingen van de projectgroep plaatsgevonden, waarin een aantal zaken aan 

de orde zijn geweest. Mocht u belangstelling hebben voor de volledige notulen dan kunt u deze 

opvragen bij het secretariaat van de Commissie Loosduinen of inzien op de website www.denhaag.nl 

(kies voor de optie stadsdeel Loosduinen en daarna Commissie Loosduinen). 

Aan de orde zijn o.a. geweest in willekeurige volgorde: 

In de vergaderingen is gesproken over het wijkleefbaarheidsbudget. Daarbij zijn de aanvragen 

gehonoreerd, behalve de aanvraag van het wijkberaad Houtwijk voor een bijdrage aan de kosten van 

de rechtszaak bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens. 

De projectgroep was van mening dat de aanvraag niet voldeed aan de criteria. 

Het Meldpunt Graffiti, de Halte Burgerschap, de Gouden Dagen, en het stadsdeelcafé zijn aan de orde 

geweest. 

De subsidietrajecten voor de stichting BOOG en voor de Stichting Voor zijn behandeld. 

Er zijn vergadering geweest over de huisvesting van dak- en thuislozen in het industriegebied ZKD. 

Verder is er in 2009 veel aandacht gegeven aan de pre- en decentrale ACON (Ambtenarencommissie 

Oud en Nieuw). Getracht is de viering van oud en nieuw 2009/2010 nog soepeler en met veel minder 

schade te laten verlopen dan in 2008/2009. Het gevoel bestaat dat de jaarwisseling aanmerkelijk 

rustiger is geweest.  

De planontwikkeling voor het landgoed en landhuis Ockenburg is uitgebreid besproken, evenals de 

aanpak van het Kijkduin.  

Ook is gesproken over de bouwspeelplaats Bosjes van Pex.  

Het gemeentemuseum heeft een actie opgezet, waarbij de verschillende stadsdelen in een bepaalde 

periode een aantal keren gratis naar het museum kunnen. Ook daar is veel aandacht aan besteed.  

 

Slotwoord  
Diverse agendapunten zullen een vervolg krijgen in 2010 en in de daarop volgende jaren. Dit omdat 

het werk van de projectgroep Welzijn en Beheer van de Commissie Loosduinen in nagenoeg alle 

gevallen bestaat uit meerjarenplannen. De veranderingen in de mogelijkheden en onmogelijkheden op 

het gebied van de Welzijnsvoorzieningen evenals het, in zijn algemeenheid gesproken, denken 

daarover brengen met zich mee dat er sprake is van continu werk voor de vrijwilligers van de 

Projectgroep Welzijn en Beheer. 

 

Ben Ket 

Vertegenwoordiger projectgroep Welzijn en Beheer 

 

Houtwijkse Ouderenzaken 

 
Sinds medio 2009 is er weer een bestuurslid in het wijkberaad met speciale aandacht voor 

ouderenzaken in de persoon van Rini van Rooij.  

Zij vertegenwoordigt het wijkberaad in de Loosduinse Ouderen Commissie (LOC). In deze commissie 

die onder andere bestaat uit afgevaardigden van de wijkberaden in het stadsdeel Loosduinen vindt 

overleg plaats over zaken die voor ouderen van Loosduinen van belang zijn. Zo nodig wordt actie 
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ondernomen, bijvoorbeeld richting gemeente. Ook de activiteiten die voor ouderen door de Stichting 

Vóór worden georganiseerd worden hier besproken. Een ouderenconsulente van deze stichting is op de 

vergaderingen aanwezig. De activiteiten worden als regel aangekondigd in de wijkbladen, met name in 

de Nieuwe Loosduinse Krant. In Houtwijk vinden deze activiteiten plaats in Bokkefort. Daar bevindt 

zich ook de i-shop waar ouderen voor hen belangrijke informatie kunnen krijgen. Daarnaast wordt in 

zorgcentrum Houthaghe gymnastiek (Meer Bewegen Voor Ouderen) gegeven. In dit zorgcentrum 

kunnen ouderen uit de wijk ook voor andere dingen terecht die vanuit Houthaghe zelf worden 

verzorgd.  

Een van de zaken waaraan in de vergaderingen van het wijkberaad de afgelopen tijd aandacht werd 

besteed was het openbaar vervoer, een voor veel ouderen uiteraard zeer belangrijk onderwerp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag wijkpreventie team Houtwijk 2009: 

 
De samenwerking met de politie Haaglanden was weer uitstekend. Houtwijk heeft een tweede 

wijkagent gekregen. Ruben van den Driest heeft zich snel ingewerkt en verzorgd samen met 

Martin Taal het werkgebied Houtwijk. Onderstaand een reactie op het functioneren van het 

Preventie team: 

 

Bij de politie Loosduinen wordt niet specifiek bijgehouden hoeveel meldingen er via de Bit-teams bij 

de politie binnenkomen. 

 

Evenwel is het ons als wijkagent aan bureau Loosduinen bekend dat er jaarlijks door het BIT team 

Houtwijk bij de wachtcommandant van politie Loosduinen enkele tientallen meldingen worden 

verricht.  

Deze meldingen hebben meestal betrekking op wangedrag van hangjongeren of op verdachte 

omstandigheden waarbij personen zich verdacht ophouden bij woningen en/of voertuigen.  

Jaarlijks vinden er naar aanleiding van die meldingen door de politie meerdere aanhoudingen van 

verdachten plaats of is er voor de politie aanleiding om nader onderzoek te verrichten. 

Zo heeft het Bit team Houtwijk o.a. tijdens de maatregelen van de afgelopen oud en nieuw in een 

parkje een groep jongeren betrapt die op het punt stonden een uiterst gevaarlijke spiritusbom tot 

ontploffing te brengen en hebben zij door kordaat optreden de ontbranding van het explosief weten te 

voorkomen. 

 

Met dank voor jullie inzet! 

Vr gr Ruben van den Driest en Martin Taal. 

 

 

Begin 2009 heeft het preventie team een workshop “omgaan met agressie” van Staedion aangeboden 

gekregen. Praktijk voorbeelden die om straat plaats hebben gevonden werden door een acteur 

nagespeeld en geanalyseerd door een instructeur.  

 

Is medewerking verleend aan een workshop van drie ochtenden waarbij de politie het begrip 

communicatie verder heeft uitgediept.  

 

Het team heeft een steentje kunnen bijdragen tijdens de vergaderingen van de bewonersgroep 

Bokkefort zoals ook bij de pre-ACON vergaderingen georganiseerd door het stadsdeelkantoor. Ook bij 

Wijkpreventie Houtwijk 

SAMEN OP WEG NAAR EEN BETERE WOONOMGEVING 

 

 

Wijkpreventie Houtwijk 

SAMEN OP WEG NAAR EEN BETERE WOONOMGEVING 
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het scholenproject waarbij veiligheid op straat van belang was heeft het team medewerking kunnen 

verlenen. 

 

Dit jaar waren de Loosduinse preventie teams ook aanwezig bij briefing voorafgaand aan de 

Oud en nieuw viering gegeven door politie Haaglanden op de bureau Loosduinen. Het preventie team 

was dan ook zichtbaar aanwezig op de vakantie dagen voorafgaande het oud en nieuw en tijdens 

oudejaarsdag.  

 

Op verzoek van de winkeliersvereniging is het preventie team mede ingezet om de Sinterklaas viering 

in goede banen te begeleiden. Dit is goed bevallen en wellicht voor herhaling vatbaar. 

 

Samen met de twee wijkagenten is er een voorlichtingsavond gehouden nadat er vragen waren gesteld 

door de bewoners van de Muttersborg. Via de i-shop is het verzoek binnen gekomen en op de avond 

zelf hebben de wijkagenten en het preventie team vragen kunnen beantwoorden en suggesties gedaan 

om de veiligheid te bevorderen.  

 

Politie en preventie team hebben een actie gehouden om het aantal auto inbraken omlaag te brengen. 

Tijdens het toenemende aantal inbraak in woningen is extra inzet gepleegd door het preventie team, 

aangestuurd door de politie. 

 

Om communicatie tussen wijkbewoners politie en preventie team te bevorderen is en in de 

kerstvakantie een activiteit georganiseerd door VOOR welzijn met medewerking van BOOG en de 

wooncorporaties.  Doelstellig was om bewoners, dus ook jongeren, en politie dichter bij elkaar te 

brengen. Tijdens de maaltijd was er ruim voldoende tijd om te praten met elkaar. 

 

Kerst en oud en nieuw zijn op een paar incidenten na rustig verlopen. 

 

Voelt u zich geroepen om deel te nemen aan het preventie project en heeft u daar drie uur op een 

avond de tijd voor, neemt dan contact op met het preventie team Houtwijk. 

info@wijkpreventiehoutwijk.nl  

 

Werkgroep Natuurlijk milieu 
De werkgroep Natuurlijk milieu leidt een slapend bestaan. Dit als gevolg van het terugtrekken van de 

voorzitter en een gebrek aan leden. 

Wel zijn door het Bestuur de relevante zaken voor Houtwijk nauwlettend gevolgd en indien 

noodzakelijk voorgelegd aan de projectgroep ROV of WB. Daarnaast heeft iedere bewoner de 

mogelijkheid om zaken aan te brengen bij het stadsdeelkantoor afdeling Groenvoorziening. 

 

Werkgroep Hondenbeleid 
Onlangs is de hondenwerkgroep Bokkefort van start gegaan. 

De werkgroep bestaat vooralsnog uit vijf enthousiaste mensen, waarvan er vier hondenbezitter zijn. 

 

Ons werkgebied beslaat in eerste instantie het wijkpark de Bokkefort, de aanhangende hondenroute en 

de Hovybuurt tot en met de van der Goeslaan. In de toekomst, wanneer we goed op gang zijn en wat 

ervaring hebben opgedaan, hopen we ons werkgebied uit te breiden. 

 

Onze doelstelling omvat de volgende punten: 

• Onderhoud & verbetering van voorzieningen voor honden in de wijk en langs de hondenroute 

• Voorlichting geven over verantwoord hondenbezit 

• Opruimbereidheid van hondenbezitters stimuleren 

• Wijkschouwen en opruimacties houden c.q stimuleren 

 

We proberen onze doelstellingen o.a. waar te maken middels onze website www.bokkefort.nl. 

Onze website is nog in aanbouw, maar al wel te bezoeken. De website zal gaandeweg met steeds meer 

interessante pagina’s worden uitgebreid. 
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Daarnaast hopen we door spontane en soms ludieke acties de hondenbezitter te kunnen aansporen tot 

het (beter) opruimen van de uitwerpselen van zijn hond. We zijn doende contacten te leggen met een 

dierenarts en enige hondensportscholen om de website bezoekers van goede informatie te voorzien. 

 

Vooralsnog bezien we de mogelijkheden om een stichting op te richten en als zelfstandige werkgroep 

(uiteraard in samenwerking met het wijkberaad) onze doelen te verwezenlijken. 

 

Daarnaast streven wij naar een prettige samenwerking en met andere groepen en personen die de wijk 

een warm hart toedragen. 

Wij zijn voor iedereen direct bereikbaar via de site of per mail via hondenwerkgroep@bokkefort.nl. 

 

U gaat van ons horen! 

 

Namens de werkgroep: 

Ellen de Graaf 

 

 

Commissie Wonen in Houtwijk Zonder Zendmast Zichtenburg (CIE ZZZ) 

VERSLAG ACTIES CIE ZZZ in 2009 voor het WIJKBERAAD HOUTWIJK 

 

UITSPRAAK BEROEP BIJ RAAD VAN STATE TEGEN MILIEUVERGUNNING 

ZENDMAST ZICHTENBURG 
Nadat 2008 in het teken stond van het bestrijden van de plotseling in 2007 gebouwde torenhoge 

zendmast aan de Zichtenburglaan - via een bezwaar naar de gemeente en een beroepschrift naar de 

Raad van State - volgde 14 januari 2009 de uitspraak van de Raad van State. Die uitspraak beperkt het 

gebruik van de zendmast tot digitale televisie. De gemeente Den Haag had geen milieuvergunning met 

een zendcapaciteit van 28 V/m mogen verlenen aan KPN Broadcast Services. De KPN heeft indertijd 

bij de aanvraag alleen de nodige informatie en een veldsterkteberekening voor digitale televisie 

ingediend; daarvoor is een capaciteit van 3 V/ m voldoende. Volgens de Raad van State had de 

gemeente niet meer capaciteit mogen vergunnen dan is aangevraagd. Tijdens de rechtszitting op 1 

december 2008 bleek al, dat de staatsraad aanstuurde op een compromis. Was de KPN toen niet bereid 

geweest genoegen te nemen met een zendcapaciteit van 3 V/m en had de gemeente toen niet 

toegegeven door te zeggen dat ze “ met de reductie van de zendcapaciteit kon leven, als de RvS dit 

wilde”, dan had de Raad van State de milieuvergunning ongetwijfeld helemaal nietig verklaard. De 

KPN kan de zendmast nu dus wel blijven gebruiken voor digitale televisie. Maar als de KPN andere 

zenders of meerdere antennes in de 155 meter hoge mast wil hangen, dan moet hiervoor een aparte 

milieuvergunning worden aangevraagd. Het griffierecht én een tegemoetkoming in de proceskosten 

(betaald aan BAWA voor hun rechtshulp) zijn gevorderd en ontvangen.  

Conclusie: Houtwijk heeft voor 75% gewonnen; Stadsbeheer en de KPN hebben voor 150% verloren.  

  

BETEKENIS UITSPRAAK RAAD VAN STATE 
 De Cie ZZZ constateert dat de uitspraak voor nu doeltreffend is, maar voor de toekomst niet 

afdoende. Doordat de mast blijft staan en mag blijven zenden, is er een – weliswaar door onze actie 

beperkt, maar toch aanzienlijk - gezondheidsrisico voor wijkbewoners, vanwege de 

elektromagnetische straling. Bovendien houden we last van de horizonvervuiling, doordat het ijzeren 

gevaarte in de hele wijk boven alles uit torent. De zendmast is, zoals wij weten, voor veel meer 

gebouwd dan alleen digitenne. De KPN kan nu niet zonder meer extra zenders en antennes in de mast 

hangen. Daarvoor zal de KPN een nieuwe milieuvergunning moeten aanvragen. Elke week wordt 

daarom de Posthoorn nagelezen (gespeld) op nieuwe milieuvergunningsaanvragen. Vraagt de KPN 

inderdaad weer een milieuvergunning aan, dan kan daartegen opnieuw bezwaar gemaakt worden bij 

Stadsbeheer binnen 6 weken na openbaarmaking. Tegen een uitspraak van de Raad van State kan niet 

in beroep worden gegaan. Daarentegen worden de uitspraken van de RvS van groot belang geacht en 

door alle bestuurlijke organisaties van Nederland gelezen.  
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VERVOLGACTIE 1: Beroep instellen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) in Straatsburg.            

Tijdens de voorjaarsledenvergadering gingen aanwezigen unaniem akkoord met de voorgestelde 

vervolgactie. Bij het Europees Hof is aanhangig gemaakt het feit dat er verdragsschending heeft plaats 

gevonden van het ook door Nederland geratificeerde Europese Verdrag van de Integriteit van het 

Menselijk Lichaam. Het met elektromagnetische straling penetreren van het lichaam is in wezen zo’n 

schending, hoewel nog niet eerder dit verdrag op deze wijze is geïnterpreteerd. Maar onze zaak 

voldoet aan alle basiseisen om een klacht in te dienen bij het EHRM. Dus de kans dat we serieus 

genomen worden is aanwezig.  

Het instellen van zo’n rekest (klacht) diende binnen 6 maanden na uitspraak Raad van State te 

geschieden. Ruim vóór 14 juli 2009 is er een aangetekend pakket van circa 666 pagina’s naar 

Straatsburg verzonden, waaronder het volledig ingevulde verzoekschriftformulier. Er hoeft geen 

griffierecht betaald te worden. Dhr. Baakman van Rechtspraktijk Bawa vertegenwoordigt het 

Wijkberaad (samen met de wijkbewoners) in deze zaak. Om kosten te drukken is en wordt het meeste 

werk gedaan door de commissieleden Gwen Maclaine Pont & Pim Zevenhuizen, tevens de 

wijkbewoners.  

Dit eerste deel kon in het Nederlands worden ingeleverd. Indien het rekest gegrond wordt verklaard, 

zal verdere communicatie in het Engels moeten gaan plaatsvinden.  Deels zal Baakman een en ander 

t.z.t. gaan uitbesteden aan een ter plaatse bekende advocaat. Kosten rechtshulp en eventuele 

vertalingen zal door het Wijkberaad betaald moeten gaan worden. Het is niet zeker of er een 

hoor/rechtzitting zal zijn. Veel zaken worden zonder zitting behandeld. Wordt het rekest gegrond 

verklaard (omdat het hier om een nieuw soort klacht gaat, is niet in te schatten hoe groot of klein die 

kans is), dan gaat de rechtsgang vanzelf verder zonder kosten voor de indiener. Bij elkaar duurt dit 

alles 3 à 4 jaar. Het bestuur heeft samen met de Cie ZZZ gekozen om het verzet op Europees niveau – 

hoe dan ook - door te zetten omdat zij van mening is, dat het hier een onderwerp betreft dat veel meer 

aandacht zou moeten krijgen, dan het nu krijgt. Aandacht voor het probleem van straling op Europees 

niveau is gunstig voor het langdurig vasthouden van de (media) aandacht op stedelijk en landelijk 

niveau. De Cie ZZZ is van mening dat het hier om een nog niet erkend gezondheidsprobleem gaat 

zoals eerder roken en asbest dat waren. En één van de doelstellingen van het Wijkberaad is: alles in het 

werk te stellen om de gezonde leefbaarheid van Houtwijk op de lange termijn te waarborgen.    

 

VERVOLGACTIE 2: Bezwaarmaken tegen de WOZ-waarde van ieders (koop/huur)huis.                                              
De CIE ZZZ heeft in de ledenvergadering ook opgeroepen bezwaar te maken tegen de hoogte van de 

WOZ. Velen hebben dit inderdaad gedaan. Eind 2009 werd door de gemeente het bezwaar ongegrond 

verklaard. Bij wijze van proefproces zullen enkelen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank ‘s – 

Gravenhage, sector bestuursrecht. 

 

VERVOLGACTIE 3: De gemeente aansprakelijk stellen voor mogelijke schade.  
Na onze oproep in de ledenvergadering om de gemeente Den Haag aansprakelijk te stellen heeft 

BAWA, dhr. Baakman, van 3 personen een machtiging ontvangen samen met het geldbedrag van 3x 

50 euro. Om te kunnen scoren is het van belang dat een veel grotere groep mensen die 

aansprakelijkheidstelling wil aangaan. In de kopgroep dienen vooral bewoners/verblijvers, liefst met 

kinderen, te zitten. Indien een grotere groep betaalt en een machtiging instuurt, zal Baakman t.z.t.  een 

ontvangstbevestiging zenden en laten weten, welke acties worden ondernomen.   

                              

VERVOLGACTIE 4: Informatie over de risico’s van draadloze apparatuur 
In de najaarsledenvergadering hebben Gwen Maclaine Pont en Pim Zevenhuizen een Frans/Belgische 

televisiefilm vertoond over hoe men in andere Europese landen omgaat met elektromagnetische 

straling. Opvallend is de veel grotere bezorgdheid in o.a. België, Oostenrijk, Frankrijk en Zweden over 

de gezondheidsrisico’s van alle draadloze apparatuur, ten opzichte van de Nederlandse overheid, die 

volhoudt dat er niets aan de hand is. De Nederlandse media besteden niet of nauwelijks aandacht aan 

dit onderwerp, vandaar de (gedwongen) keuze voor een buitenlandse reportage. 
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De CIE ZZZ ( Pjer Wijsman, Helen Franssen, Anton Hakemulder, Gwen Maclaine Pont en Pim 

Zevenhuizen) dankt het voltallige bestuur en alle leden/wijkbewoners voor hun vertrouwen in 2009. 

De CIE ZZZ zal haar acties in 2010 voortzetten. 

 

Gwen Maclaine Pont 

 


