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Postbus 52009 
2505 CA  Den Haag 
tel:  070-4400913 
info@wijkberaadhoutwijk.nl 
www.wijkberaadhoutwijk.nl 
Bezoekadres: 
Toon Dupuisstraat 10, kamer 117 
2552 SB  Den Haag 
Zorgcentrum Houthaghe 

 

 

 

Verslag van de openbare Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 
WIJKBERAAD HOUTWIJK, d.d. 18 april 2012 om 20.00 uur. 

Locatie: Zorgcentrum Houthaghe. 
Aanwezig:  Ramón Meesters - Voorzitter. 
 Helen Franssen  - Secretaris.  
 Yvonne Hartman - Penningmeester. 
 Anton Hakemulder - Vice voorzitter. 
 Beatrix Stigter  - Bestuurslid. 
                             Rini van Rooij  - Bestuurslid. 
 Irma Lindemans  - aspirant bestuurslid. 

Loes Gordijn  - aspirant bestuurslid 
Verslag: Rachel  van der Veen   - Stichting BOOG 
 

Aanwezigen volgens presentielijst -  40 personen. 
 
 

1. Opening & Mededelingen. 
Ramon opent de vergadering om 20.04 uur, hij feliciteert Houthaghe met het behalen van 
het Gouden bordje en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 oktober 2011 (te vinden 

op www.wijkberaadhoutwijk.nl. 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag, hierna wordt het verslag vastgesteld. 
 
3. Vaststellen Jaarverslag over 2011. 
Ramon neemt het Jaarverslag over 2011 door. Het Jaarverslag 2011 is in het bezit van de 
aanwezigen. Het Wijkpreventieteam is door Caro Cocx overgenomen van Hans de Bruijn. 
De winkeliersvereniging heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen. Later zal een 
toelichting van de wijkagenten volgen over het project "Twaalf minners". Ook zal de 
Stichting Behoud Nijkamphoeve een toelichting geven. 
De werkgroep Bokkefort is opgeheven en wordt opgenomen in het 
straatvertegenwoordigersproject omdat Stichting Boog die tot op heden de groep 
begeleidde zich heeft teruggetrokken. 
De aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen op het Jaarverslag 2011;  hierna wordt 
het jaarverslag vastgesteld. 
 
4. Financieel beleid (voorzitter). 
Ramon geeft uitleg over de financiën 2011. De aanwezigen hebben de winst- & 
verliesrekening 2011, de balans 2011 en de begroting voor 2012 in hun bezit. Ramon legt uit 

 

http://www.wijkberaadhoutwijk.nl/


2 

 

Verslag ALV 18 april 2012      8-5-2012 
 

dat er voor komend jaar door de gemeente bezuinigingen zijn aangekondigd in de subsidie 
regeling; hierdoor zullen de financiën er volgend jaar anders uit komen te zien. 
  
 
5. Kascommissie & verkiezing kascommissie. 
Dhr. Spaargaren en Dhr. Jacobs hebben de financiën over 2011 doorgenomen. Dhr. Jacobs 
geeft zijn complimenten aan Dana van Hes, die de financiën zo goed heeft opgezet in een 
nieuw systeem. Het bestuur wordt décharge verleend.  
Caro Cocx meldt zich aan als kascommissielid voor de Algemene Ledenvergadering van 2012.  
 
Op 3 april 2012 heeft Gerda Stiksma zich beschikbaar gesteld als kascommissielid (zie mail in 
bijlagen) 
 
 
6. Bestuursverkiezingen:  

Aftredend :  
Dana van Hes is als penningmeester afgetreden. Zij heeft veel bijgedragen het afgelopen 
jaar. Het bestuur vind het jammer dat Dana is afgetreden. 
 
 
Aftredend & Herkiesbaar:  
De voorzitter stelt zichzelf en de  medebestuursleden voor. 
Ramon Meesters   - Voorzitter. 
Helen Franssen      - Secretaris. 
Anton Hakemulder  - Vice voorzitter. 
Beatrix Stigter   - Bestuurslid. 
Rini van Rooij  - Bestuurlid. 
Ramon Meesters   - Voorzitter. 
 
Benoeming: 
Ramon stelt de aspirant bestuursleden voor aan de aanwezigen. 
Yvonne Hartman  - Penningmeester 
Irma Lindemans     - Bestuurslid. 
Loes Gordijn           - Bestuurslid. plv secretaris. 
 
De aanwezigen gaan akkoord met deze benoemingen. 
 
                          

7. Updates: 
a. Wijkagenten. 
Ramon geeft het woord aan de wijkagenten. Martin Taal feliciteert het bestuur met hun 
benoeming. Ruben van den Driest geeft straks uitleg over het project "Twaalf minners". 
Momenteel surveilleert er een team in burger door de wijk om woninginbraken tegen te 
gaan. Helaas is het zo dat inbrekers in Houtwijk slecht te traceren zijn. Het aantal 
woninginbraken is relatief laag evenals het aantal autokraken. 
De samenwerking tussen organisaties gaat steeds beter. Het Wijkpreventieteam zoekt 
nog wel enkele leden.  
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De Nationale Politie is in aantocht, de Politie Haaglanden gaat op in deze nieuwe 
landelijke organisatie. Het is nog onbekend wat dat voor de wijkagenten gaat betekenen.  
Ruben geeft uitleg over het project "Twaalf minners". De Politie heeft zich gefocust op 
jongeren tussen 9 en 12 jaar. Kinderen die zich misdragen worden met hun ouders 
uitgenodigd op het politiebureau, zij worden in de gaten gehouden. Er is een 
samenwerking tussen de politie, het Centrum voor Jeugd en Gezin, jongerenwerkers etc. 
Vorig jaar heeft dit project de regionale Veiligheidsprijs ontvangen. 
 
De wijkagenten twitteren ook; dit werkt onder de jeugd heel goed. Ook de 
politiehelikopter heeft een twitter account. De wijkagenten kunnen zo nieuws 
verspreiden dat belangrijk is voor Houtwijk. 
Een bewoonster ergert zich aan de rotzooi bij het water aan de Hildo Kroplaan. De 
aangewezen weg hiervoor is bellen met 14070. De politie loopt ook in burger rond, zij 
bekeuren eveneens voor vervuiling. Er volgt een korte discussie over vuiloverlast in de 
wijk. Anton vraagt hoe het zit met de politievrijwilligers, deze zijn niet gewapend Martin 
geeft hier een korte uitleg over. Verder vertelt Martin desgevraagd dat zij twee collega’s 
hebben die dierenpolitie zijn, dit loopt goed.  
Een bewoner vraagt de wijkagenten om te posten bij de Escamplaan ter hoogte van de 
Albert Schweitzerlaan. Nu de bussluis is verwijderd wordt er keihard over de Escamplaan 
gereden terwijl je in dat gedeelde niet mag rijden. Is het niet mogelijk om de weg weer 
open te stellen en hier dan een 30 km. zone van te maken? Marius Schoon (gemeente) 
legt vanuit de zaal uit dat dit een aanrijroute is voor ambulance. Het gemeentebeleid is: 
geen 30 km zone op een doorgaande weg. Marius zoekt uit waarom de bussluis weg is 
gehaald.  
 
 
b. 30 km. Zone. 
De bewoners van  Noord Houtwijk willen een 30 km. Zone. Zij hebben een enquête 
gehouden met 25%/30% response. Michiel van der Meer is de trekker van het project. 
Helaas is hij vanavond niet aanwezig. Binnenkort gaan vrijwilligers meten in de wijk 
hoeveel sluipverkeer er in en uit rijdt. Het sluipverkeer veroorzaakt veel overlast in de 
wijk. 
 
c. Parkeerproblematiek rond Haga ziekenhuis. 
Cor Smits en Bert Lots hebben omtrent de huidige parkeeroverlast contact gezocht met 
het ziekenhuis. De bouwplannen liggen momenteel stil doordat het niet goed gaat met 
Vestia, een van de investeerders. 
Zij hebben met de heer Cor Ouwehand een gesprek gehad over de parkeeroverlast in 
Houtwijk. Als reactie hierop is een aantal activiteiten uitgevoerd. Werknemers met een 
buskaart mogen b.v. voor € 3.00 per dag gebruik maken van het parkeerterrein van het 
ziekenhuis. Een bewoner vertelt nog steeds overlast door het ziekenhuispersoneel, de 
bouwvakkers en de bezoekers te ervaren. Hij weet dat het Haga ziekenhuis voor haar 
Fietsenplan vorig jaar een prijs heeft ontvangen. Veel werknemers hebben gebruik 
gemaakt van het plan maar de fietsenstalling van het ziekenhuis is tamelijk leeg. 
Bewoners vinden dat de bouwvakkers verplicht en gratis op het Haga terrein moeten 
kunnen parkeren. Momenteel staan de busjes overal in de wijk geparkeerd. 

       Een buurtbewoner stelt dat de Commissie Loosduinen tegen betaald parkeren is, maar  
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      dat zij een uitzondering hebben gemaakt voor de Notenbuurt, deze wijk heeft een 
  
       "Kraagregeling". Hierbij wordt er tijdelijk een betaalde parkeerzone ingevoerd waarbij  
       buurtbewoners middels een vergunningsysteem  €1.00 per dag betalen en er een verbod 
       geldt voor het overig verkeer. Er wordt voorgesteld dat bewoners en het bestuur een 
       gesprek aangaan of een brief schrijven naar dhr. Ouwehand en vragen om bouwvakkers 
       op het eigen terrein gratis te laten parkeren. Lukt dit niet dan zouden bewoners   
       misschien een tijdelijke "kraagregeling" kunnen aanvragen, omdat zij als aangrenzende 
       wijk overlast ervaren. 

 
d. Ontsluiting nieuwe woonwijk Escamplaan- Q.A. Nederpelstraat. 

       Ramon geeft het woord aan Dhr. Zuiderwijk . De bewoners willen de ontsluiting 
aan de Escamplaan open houden. Deze is nu, volgens de gemeente  om     
verkeersveiligheidsredenen, dicht en staat ook niet in het plan van de nieuwbouw. Er is 
een enquête gehouden en 60% van de formulieren is ingevuld terug ontvangen. Allen 
opteren voor de ontsluiting aan de Escamplaan.  De Gemeente heeft, na behandeling in 
de raad waarbij de voorzitter van het wijkberaad enige malen heeft ingesproken, laten 
weten dat de plannen gewoon door gaan. Met een aantal bewoners gaat de heer 
Zuiderwijk  bij de Raad van State in beroep; de aanwezigen krijgen de brief toegestuurd.  
Het bestuur vond het belangrijk om deze werkgroep te ondersteunen. Het wijkberaad 
gaat echter niet mee in de weg naar de Raad van State. Men verwacht meer van overleg 
met de gemeente. Gerard Verspuij,  in de zaal aanwezig gemeenteraadslid voor de 
PVDA, heeft binnenkort over dit onderwerp een gesprek met Wethouder Norder. De 
problemen zullen als de nieuwbouw klaar is alleen  maar erger worden dan ze nu al zijn 
als er geen oplossing komt. 

 
 

e. Straatvertegenwoordiging. 
Dit idee is vorig jaar ontstaan, Irma heeft dit project in handen. Ramon geeft Irma het 
woord. Irma legt uit dat het doel van straatvertegenwoordiging is de leefbaarheid en 
veiligheid te verbeteren. Het bestuur zoekt enthousiaste vrijwilligers vanaf 18 jaar die 
hun straat willen vertegenwoordigen. De straatvertegenwoordigers krijgen 
ondersteuning van het bestuur, politie en stadsdeelkantoor. Er wordt 4 x per jaar een      
vergadering belegd om knelpunten te bespreken. Morgenavond is er in de Bokkefort een 
informatieavond, aanvang 19.30 uur, alle aanwezigen zijn van harte uitgenodigd.  
Marius Schoon laat weten dat Marc Molenkamp van het stadsdeelkantoor morgen 
aanwezig zal zijn.  Irma laat weten dat zich al een straatvertegenwoordiger heeft 
aangemeld, te weten Stephan Bergmans. 
 
 
f.  Communicatie (wijkblad/website/social media/bezuinigingen)  
Ramon laat weten dat het Houtwijkblad 4 keer per jaar uitkomt. 
Sinds 3 jaar is er een website die actueel gehouden wordt door vrijwilligers. Er is een 
nieuw logo ontworpen. Bewoners die hun mailadres hebben opgegeven ontvangen 
voortaan de digitale nieuwsbrief.  
Lorenzo Sendar heeft een Facebook pagina gemaakt voor het wijkberaad, Houtwijkinfo. 
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Wat betreft het Houtwijkblad, dit zal voortaan in kleur uitgebracht worden. Het bestuur 
ging ervan uit dat er voor communicatie aparte subsidie kon worden aangevraagd. De 
gemeente stelt echter dat dit uit de (verlaagde) basissubsidie moet worden bekostigd. 
Het bestuur is het daarmee niet eens maar doet hoe dan ook pogingen de kosten te 
verlagen en meer inkomsten uit advertenties te verkrijgen. Mede naar aanleiding van de 
oproep in het wijkblad heeft zich een aantal adverteerders gemeld. Ook wordt er 
gekeken naar kostenbesparing in de vorm van het veranderen van een drukker. 
 
g. Wijzigingen tramroutes.   
Het Gewest Haaglanden is van plan de routes van o.a, bus 21, 23 en 26 te wijzigen, onder 
meer door van lijn 26 het gedeelte van Kijkduin tot aan het busstation Leyweg te 
schrappen. De Commissie Loosduinen en ook het Wijkberaad Houtwijk hebben bezwaar 
aangetekend tegen deze veranderingen bij B&W, raadsleden en het Stadsgewest 
Haaglanden. 
 
h. Wijktuinen. 
Omdat er geen vertegenwoordiger aanwezig is wordt dit onderwerp niet besproken. 
 
i.  Nijkamphoeve. 

     Ramon geeft het woord aan Jan Rompa en Jolanda Smit, vrijwilligers van Stichting 
     behoud Nijkamphoeve. Met hun acties hebben zij 3.500 handtekeningen opgehaald. De      
     gemeente heeft hierdoor besloten om de boerderij niet te sluiten maar te laten 
     exploiteren. Tijdens de 2e actie van de stichting hebben zij  200 donateurs binnengehaald  
     en een aantal leuke sponsors waaronder Haga ziekenhuis. Zij zoeken nog meer donateurs, 
     hiervoor gaan zij leuke activiteiten voor organiseren. Een bewoonster vraagt of het           
     mogelijk is om aan stadslandbouw te doen. Jolanda geeft aan dat de Hobbytuin plannen 
     heeft voor regionale voedselvoorziening. De Stichting is op dit moment bezig met het 
     maken van een ondernemersplan. In juni horen zij wie de boerderij mag exploiteren; er 
     zijn 10 concurrenten. De Stichting wil geen winst maken. Het was een openbare     
     inschrijving.  Loes vraagt of alle dieren blijven op de Nijkamphoeve. Jolanda legt uit dat 
     het nog niet bekend is of ze gaan fokken; het is in elk geval niet vastgelegd in de plannen.           
     De stichting maakt de plannen wel openbaar, de overige 10 
     concurrenten doen dit niet. 
     In december is er contact gezocht met Scouting Pepe, zij zitten momenteel niet op een 
     gunstige plek in de wijk. Het idee is om de scouting ook een plek te geven naast de 
     kinderboerderij. De groenveldjes rondom de boerderij wil de stichting bij de boerderij 
     betrekken om bijvoorbeeld de scouting te huisvesten. 
 
 

j. Midsummer bbq feest. 
     Ramon legt uit dat er vorig jaar veel tijd is gestopt in het organiseren van een aantal  
     Wijkfeesten, waarvan de viering van het 30-jarig jubileum op 24 november vooral erg       
     succesvol was. Het bestuur wil dit graag continueren en besloot om dit jaar een     
     barbecue te organiseren. Ook de politie en SV houtwijk willen iets doen. Er is 
     besloten om de barbecue met zijn drieën te organiseren. Op 20 juni vindt de barbecue  
     plaats.  De aanwezigen worden hiervoor uitgenodigd, waarschijnlijk wordt het gehouden 
     bij SV Houtwijk. 
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k. Project Zendmast. 
   Ramon geeft het woord aan Gwen Maclaine Pont. Tijdens de vorige vergadering heeft 
   Gwen al verteld dat het Europees Gerechtshof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in   

Straatsburg uitspraak heeft gedaan. De zaak is niet ontvankelijk verklaard en zal dus niet 
worden behandeld. Hoewel er geen reden is opgegeven denkt onze juridische adviseur dhr. 
Baakman dat het gaat om het volgende. In onze klacht tegen de Nederlandse staat vechten 
wij de uitspraak van de Raad van State aan, waardoor KPN toch milieuvergunning kreeg 
voor een capaciteit van 3Vm. Wij vechten het rapport van de Gezondheidsraad aan, 
waarop de Raad van State zijn oordeel heeft gebaseerd. Volgens het Nederlands recht 
hoeft de Raad van State een dergelijk rapport  echter niet te betwijfelen. Zodoende valt de 
Nederlandse staat niets te verwijten is het dus ook geen zaak voor het EHRM.  
De inhoud van dat wetenschappelijke rapport in twijfel trekken kan alleen in een civiele 
procedure, maar dit ligt niet binnen de capaciteiten van het Wijkberaad. 

   Hoewel we nu geen zaak meer hebben is het probleem nu alleen maar actueler. KPN 
verkoopt momenteel alle zendmasten aan de Britse SHERE GROUP; zij doen dit omdat het 
geen kerntaak is van KPN om mastconstructies te bezitten. Na de verkoop huurt KPN de 
benodigde mastruimte weer terug van de koper. De Shere Group exploiteert op dit 
moment al masten in Engeland en zal ook in Nederland de mastruimte aan meerdere 
mobiele operators gaan aanbieden. Het gevaar dat er opnieuw een milieuvergunning 
wordt aangevraagd door de nieuwe eigenaar om gebruik van de zendmast uit te breiden is 
groter dan voorheen. (De mast is ooit gebouwd voor circa 200 zenders en antennes!) 
Nieuwe aanvragen worden niet meer gepubliceerd in de Posthoorn, maar op internet.  
Bewoners wordt gevraagd mee te helpen op te letten en het te melden bij het Wijkberaad, 
wanneer zij milieuvergunningsaanvragen tegen komen voor het adres Zichtenburglaan 
218-220.  Juist in de zomermaanden /vakantieperiode wil men dit soort aanvragen in 
procedure brengen. Mocht er een nieuwe milieuvergunning worden aangevraagd dan 
hebben we weer ‘een zaak’.  

   Gwen heeft kopieën gemaakt voor geïnteresseerden van een kritisch artikel uit Vrij 
Nederland, dat waarschuwt tegen ‘kankermobieltjes’.  

  Uit een ander artikel blijkt dat de grote bijensterfte ook te maken kan hebben met de  
straling. Ook vogels en vleermuizen hebben last vast de straling. In mei komt er een 
uitzending van Zembla over de gevaren van elektromagnetische straling. Daaraan heeft  
Dhr. Baakman heeft meegewerkt. 

 
   Dhr. Spaargaren meldt dat er van de week een nieuwe grondkabel is getrokken, die te 

maken  lijkt te hebben met de zendmast. Gwen wist dit niet, maar denkt dat dit goed 
mogelijk is. Meneer heeft een hobbytuin vlakbij antennes, waar de laatste tijd steeds 
minder dieren in te vinden zijn, geen vogels of bijen. Hij denkt dat dit met de e.m.- straling 
verband kan houden. 

   Een andere bewoner vraagt zich af of het HaGa ziekenhuis last heeft van de zendmast,  
   Gwen heeft ze geprobeerd te benaderen, zij reageren niet op mailberichten.  
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8. Rondvraag & sluiting. 
 
Gerard Verspuij is van mening dat het wijkberaad en de werkgroep ontsluiting nieuwe 
woonwijk Escamplaan/Q.A. Nederpelstraat  veel hebben bereikt;  er wordt o.a. een bocht uit 
de straat gehaald. Ook zijn er gesprekken geweest met de wethouders Norder en Smit. 
Binnenkort volgt er een wandeling met Stadsdeeldirecteur Bovelander. Er zijn 
ontwikkelingen gaande. 
 
Een bewoner vraagt naar de verplaatsing van haltes van lijn 2.  Lijn 2 wordt Randstadrail 2, 
hiervoor moeten de haltes aan de Loosduinse Hoofdstraat aan beide zijden verhoogd 
worden, de rest is al aangepast. 
De haltes Burgemeester Hovylaan en Kapelaan Meereboerweg komen te vervallen. Er komt 
nu een halte ter hoogte van de dansstudio aan beide zijden. Dit zijn echter nog plannen, 
deze gaan eerst via de Commissie Loosduinen ROV en dan de Raad in.  
Ramon sluit de vergadering om 22.13 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst. 

 
 
 

De vergadering wordt afgesloten met een gezellig drankje en hapje. 


