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Verslag van de Algemene Ledenvergadering  

van Vereniging Wijkberaad Houtwijk,  

gehouden op dinsdag 31 maart in Zorgcentrum Houthaghe 
 

Aanwezig, Pjer Wijsman (voorzitter), Ben Ket (vice-voorzitter), Anton Hakemulder 

(penningmeester), Helen Franssen (secretaris), Frits van Straten, Eric de Vries, George 

Welborn. 

Afwezig met kennisgeving: Patty van der Ende. 

Gasten:  wijkagent Martin Taal 

Aantal aanwezigen: 55 

Verslag: Loes Gordijn en Debby Groen 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt 

ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen van de voorzitter 

Naar aanleiding van het proces over de plaatsing van de digitennemast deelt de voorzitter mee 

dat het proces bij de Raad van State ten dele is gewonnen. Het is niet gelukt het zenden tegen 

te houden, maar in de verleende milieuvergunning zijn andere zenders dan KPN  niet 

opgenomen en die kunnen daarmee worden tegengehouden. Wanneer KPN een nieuwe zender 

aan de mast wil toevoegen, zal daarvoor opnieuw een vergunning moeten worden 

aangevraagd, die weer opnieuw is aan te vechten. Er is een kleine financiële vergoeding 

toegezegd vanwege het ten dele in gelijkstellen. Voor de voortgang van deze zaak zijn er nu 

drie mogelijkheden: stoppen met de procedure, elke milieuvergunning apart aanvechten of de 

zendmast zelf blijven aanvechten maar dan bij het Europese Hof voor de Rechten van de 

Mens. Dit laatste kan alleen gedaan worden door dezelfde personen als die bij de Raad van 

State in beroep zijn gegaan. Andere wijkbewoners kunnen daardoor hierbij niet meer 

betrokken worden, wel kunnen zij als sympathisant of donateur betrokken zijn. De 

vergadering gaat unaniem accoord met het in beroep gaan bij het Europese Hof voor de 

Rechten van de Mens 

 

Wethouder Smit wil in de Notenbuurt  betaald parkeren invoeren. Dit blijkt in de praktijk 

soms iets meer ruimte op te leveren, maar men moet wel vergunningen betalen en vooral voor 

bezoekers is het erg lastig. Bovendien zijn er meerdere tijdvarianten mogelijk bij betaald 

parkeren. Er loopt momenteel een onderzoek bij de bewoners van de Notenbuurt 
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Bij de Commissie Loosduinen bestaat geen sympathie voor dit plan, omdat dit altijd een 

doorlopend effect heeft.  Het verkeer dat niet wil betalen, gaat parkeren in de naastliggende 

buurt. De Cie Loosduinen is er voorstander van dat er geen betaald parkeren wordt ingevoerd 

in Loosduinen.  

 

Wat betreft de situatie bij het Hagaziekenhuis Leyenburg deelt de voorzitter mee dat deze 

verbouwing op dit moment stil ligt evenals de herinrichting van de omliggende buurt.  

De bussluis is kapot, dus daar rijden veel mensen overheen. Er is een onderzoek geweest in de 

Architectenbuurt naar de overlast van omrijdend verkeer. Een van onze bestuursleden heeft 

bij de onderzoekers aandacht gevraagd voor het vrachtverkeer dat nauwelijks door de smalle 

straten kan rijden.  

 

Een van de bestuursleden van het wijkberaad participeert in de klankbordgroep die zich bezit 

houdt met de nieuwbouw op de plaats van de Gamma en de oude wasserij aan de Oude 

Haagweg. Op dit moment ligt het stil, omdat het plan van Wethouder Norder om een flat te 

bouwen van 11 hoog is afgewezen. De gemeente moet nu helemaal opnieuw beginnen.  

 

Op het woonwagenpark aan de Escamplaan wonen momenteel nog zes families, die tot aan de 

Raad van State door procederen. De voorzitter raadt omwonenden aan op de kranten te letten 

i.v.m. de vergunningen die door de gemeente moeten worden aangevraagd voor de uitvoering 

van de nieuwbouwplannen. Tevens roept hij bewoners op melding te maken van acties op dit 

gebied aan het wijkberaad zodat zij die informatie weer kan meenemen naar de diverse 

commissies. 

 

De voorzitter gaat nog even in op de afgelopen nieuwjaarsviering. Deze was in de 

Ambtenaren Commissie viering Oud en Nieuw zeer goed voorbereid. Alle instanties zijn er al 

in een vroeg stadium bij betrokken. De samenwerking tussen de hulpdiensten en de St. Voor 

en BOOG is dit jaar dan ook zeer goed verlopen. De viering is rustiger geweest dan die van 

2007/2008, maar er is toch nog steeds grote schade aangericht, zeker als je de inzet van de 

hulpdiensten er bij betrekt, gaat het om een aanzienlijk bedrag. 

 

De Loosduinse bewonersorganisaties Tuinenbuurt, Notenbuurt, Nieuw Waldeck, Houtwijk en 

Loosduinen ontwikkelen (pro actief) plannen voor de ontwikkeling van het gebied van waar 

vroeger de Loosduinse vaart was. Dit in de gelijknamige projectgroep. Het rapport wordt 

binnenkort uitgebracht aan de verschillende commissie. Het gaat erom om voordat de 

gemeente zelf met een plan komt een gedachtegang te hebben ontwikkeld, waardoor je een 

betere gesprekspartner bent van de gemeente.  

 

Het bestuur van het Wijkberaad merkt dat er zoveel op ons afkomt, dat we steeds minder in 

staat zijn om alles te monitoren en te bewerken. Denk aan het Gebied van Gamma, de 

Digitennemast, Hagaziekenhuis, Loosduinse Vaart gebied, de verschillende werkgroepen enz.  

Vanwege grote werkdruk vraagt de voorzitter de bewoners zelf te actie te ondernemen bij 

problemen in de straat of buurt. Mensen met expertise vanuit het bestuur kunnen dan als 

projectleider dienen en dit via de opgezette werkgroep communiceren naar bijvoorbeeld de 

gemeente of de commissie Loosduinen. De voorzitter roept bewoners op zich beschikbaar te 

stellen voor een dergelijke werkgroep zonder dat deelname aan het bestuur daarbij nodig is. 

Ook aan de Cie Loosduinen is voorgesteld om voor deze aanpak te kiezen. Er komt te veel op 

de leden af. Als bewoners zelf actie ondernemen zal het wijkberaad alles doen om hen bij 

deze acties te ondersteunen.  

 

Verder deelt de voorzitter nog mee dat in het industriegebied Zichtenburg, Kerkentuinen en 

Dekkershoekje  (ZKD)een Chinese markt komt, dat de vogelkelder gehuisvest wordt in het 
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voormalige tuincentrum Groenenhoven en dat er een dak en thuislozenopvang wordt ingericht 

in het industriegebied. Tevens krijgt het gebied een lift voor € 1.000.000  

Bovendien wordt er nagedacht over een fusie van de industriegebieden Plaspoelpolder en 

ZKD. Dit levert misschien extra geld op.  

De voorzitter deelt ook nog mee dat de Wijktuin Houtwijk een subsidie van de gemeente 

heeft gekregen voor een opknapbeurt van de Tuin. Op 15 april zal de feestelijke opening 

hiervan plaatsvinden.  

 

3. Verslag vorige vergadering d.d. 28 oktober 2008 

 
Het verslag wordt besproken en vastgesteld met dank aan de opstellers.  

 

4. Vaststellen jaarverslag over 2008 

 

Anton Hakemulder heeft midden in de looptijd (jaar) het penningmeesterschap overgenomen 

van Eric de Vries. 

De kascommissie (dhr. Van Nugteren en mw. Hartman) heeft het financiële verslag gecheckt 

en er is een fout in de balans hersteld. Aan het Bestuur en de penningmeester wordt decharge 

verleend ten aanzien van de financiën over 2008. Het verslag laat, volgens gemeentelijke 

richtlijnen, lasten en baten (kosten en inkomsten) zien over 2008. In een korte toelichting op 

het exploitatietekort geeft de penningmeester aan dat voor bepaalde onderdelen nog 10 % 

subsidie moet worden ontvangen en dat er nog kosten terug worden ontvangen die zijn 

gemaakt bij de Raad van State. Tevens licht hij toe dat de subsidie voor variabele kosten is 

bedoeld voor de activiteiten binnen de wijk en afhankelijk is van het aantal inwoners. 

 

Bespreking jaarverslag 2008 

Pag.2: De stand van zaken rondom de bussluis; Deze is al enige tijd kapot, waardoor er veel 

verkeer over heen gaat. Voorzover de plannen nu bekend zijn, blijft de bussluis wel, maar zal 

hij op een andere plaats komen te liggen. Doordat de plannen ten aanzien van het 

Hagaziekenhuis op dit moment stilliggen, zal ook de verplaatsing voorlopig niet plaatsvinden.  

Het jaarverslag wordt vastgesteld. 

 

5. Statutair aftreden bestuur 
 

Het bestuur treedt volgens de statuten in zijn geheel af.  

Eric de Vries en George Welborn zijn niet herkiesbaar, respectievelijk vanwege andere 

verplichtingen en om gezondheidsredenen. Tevens zal Ben Ket na de najaarsvergadering 

aftreden. De voorzitter dankt hen mede namens de andere bestuursleden voor hun jarenlange 

inzet en motivatie. 

 

6. en 7. Herbenoeming voorzitter en secretaris 
 

De voorzitter en de secretaris stellen zich opnieuw beschikbaar. . 

De vergadering geeft hiermee akkoord. 

 

8. Verkiezing penningmeester 
 

Het voorstel om Anton Hakemulder officieel als penningmeester aan te stellen wordt akkoord 

bevonden. 

 

9. Verkiezing Algemeen Bestuur 
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Alle overige leden stellen zich herkiesbaar en Beatrix Stigter en Yvonne de Zwart hebben 

zich aangemeld als nieuwe leden voor het bestuur. Ook hiermee gaat de vergadering akkoord. 

 

10. Verkiezing kascommissie 

 

De heer Ed Jacobs is wederom bereid om zitting te nemen in de kascommissie. Mevrouw 

Gerda Stiksma meldt zich ook aan. Daarmee bestaat de kascommissie uit twee leden. 

De vergadering gaat accoord. 

 

11. Rondvraag  

 
Er zijn wederom veel klachten over het onderhoud van de wijk. Het stadsdeelkantoor heeft 

meegedeeld dat er maar een keer per jaar zal worden gemaaid en gesnoeid. Dat is volgens een 

aantal bewoner s veel te weinig.  

Er is een vraag of er geen poepwagens ingezet kunnen worden. Daarvoor moet het 

Stadsdeelkantoor gebeld worden (14070). De voorzitter zal dit ook in de projectgroep Welzijn 

en Beheer aan de orde laten stellen. Het bestuur heeft bij wethouder Baldewsingh de 

verpaupering van het groen en van het winkelcentrum aangekaart . Er zou geld beschikbaar 

zijn om dit aan te pakken.  

Een van de bewoners vraagt zich af waarom er nog steeds geen ondergrondse vuilnisbakken 

zijn. Het is elke keer weer een grote troep, bovendien gaat deze bakken regelmatig in de fik.  

Ook dit is meerdere keren bij verschillende instanties door het bestuur aangemeld. Er waren 

toezeggingen, maar dit is een kwestie van geld. De wijkagent Martin Taal deelt mee dat de 

handhavingteams hun aandacht op Houtwijk hebben gericht en doen wat zij kunnen. Het blijft 

een grote ergernis.  

Een bewoner van de architectenbuurt vraagt aandacht voor de verkeerssituatie in dit deel van 

Houtwijk. Doordat de busstop er nog steeds is gaat er veel te veel doorgaand verkeer door 

straten die daar niet voor gebouwd zijn. Een 30 km. zone zou al een verbetering zijn. De 

wijkagent Martin Taal deelt mee dat hiervoor Marius Schoon van het stadsdeelkantoor 

Loosduinen ingeschakeld moet worden. Het beste zou zijn om hem een met redenen omkleed 

verzoek te doen. 

De voorzitter zal dit aankaarten in de projectgroep ROV, 

 

Hierna wordt het officiële gedeelte van de vergadering afgesloten. 

Gwen MacLaine en Pim Zevenhuizen geven nog een korte toelichting op de stand van zaken 

ten aanzien van de Digitennemast. Zij vragen of de leden van de vergadering een formulier 

hebben ondertekend. De vergadering gaat hierna accoord met het opstarten van een 

beroepsprocedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het bestuur vraagt de 

bewoners of zij bereid zijn een kleine financiële bijdrage te geven. Gwen en Pim geven een 

presentatie van een televisie uitzending over de bezwaren van straling.  

 

 

Hierna volgt een kort maar gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.  

De Voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur en dankt iedereen voor zijn inbreng. 


