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Jaarverslag 2012 
 

Bestuurssamenstelling: 

Het bestuur van Wijkberaad Houtwijk bestond dit jaar uit de hiernavolgende personen: 

Ramon Meesters  - voorzitter, afgevaardigde Commissie Loosduinen  en  “WB   
Loes Gordijn   - secretaris en afgevaardigde ROV 
Helen Franssen  - secretaris (afgetreden in oktober 2012) 
Yvonne Hartman  - penningmeester 
Anton Hakemulder  - lid  en vice-voorzitter 
Rini van Rooij   - lid, afgevaardigde Loosduinse Ouderencommissie (LOC)  
Sharda Somers  - lid en activiteiten       
Beatrix Stigter   - lid en wijkblad 
Stephan Bergmans  - lid en coördinator Straatvertegenwoordigers 
 

Rachel van der Veen is onze steun en toeverlaat als administratief ondersteuner.  

 

Inleiding 

Het wijkberaad Houtwijk heeft in 2012 te maken gehad met tegenslagen in de privé sfeer 
van haar vrijwilligers. Daardoor is een aantal werkzaamheden op de schouders van een 
beperkt aantal mensen terechtgekomen en zijn er ook minder initiatieven ontplooid  dan in  
voorafgaande jaren.  

Het wijkberaad Houtwijk kan met de huidige bezetting nooit de kwaliteit leveren die het 
voor ogen heeft en zoekt dringend versterking in de vorm van vrijwilligers die in goede 
harmonie met de wijkbewoners initiatieven willen en kunnen ontplooien. 

 
Vergaderingen 
Het Dagelijkse Bestuur is gemiddeld 1 x per week bij elkaar gekomen vooral  voor het 
organiseren  van  allerhande  activiteiten  (zie  “Activiteiten”).   
Het Wijkberaad Houtwijk heeft voorts in 2012, 9 maal een Algemene Bestuursvergadering 
gehouden, onder meer voor het definiëren van doelstellingen en het bespreken van lopende 
zaken en ontwikkelingen die van buitenaf op ons af kwamen. Tot slot heeft het Wijkberaad 2 
keer een Algemene Ledenvergadering voor haar bewoners georganiseerd, waarbij er door 
de onder het Wijkberaad hangende Commissies presentaties werden gegeven over de 
projecten waarvoor ze verantwoordelijk waren. 
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Representatie 
Houtwijk is onderdeel van het gebied Loosduinen, waarvan de bewonersorganisaties zich 
hebben verenigd in De Commissie Loosduinen, die om de 6 weken bij elkaar komt. De 
Commissie Loosduinen heeft 2 projectgroepen onder zich en wel  Ruimtelijke Ordening en 
Verkeer (ROV) (gericht op infrastructuur en bebouwing) en Welzijn en Beheer (WB)  (sociale 
aspecten) die beide ook elke 6 weken bij elkaar komen. In alle vergaderingen is Wijkberaad 
Houtwijk met een afgevaardigde vertegenwoordigd geweest. 

Stadsdeelwethouder Karsten Klein heeft in 2012 twee keer een bezoek aan Houtwijk 
gebracht voor  het  houden  van  zijn  “Klein  Gesprek”,  waarbij  bewoners  op  een  
laagdrempelige manier met hem in contact kunnen treden . Dit jaar werd de heer Klein o.a. 
ontvangen bij SV Houtwijk. 

Activiteiten 
 

Midzomerfeest  

concept Contacten en communicatie tussen de bewoners  en het 
wijkberaad versterken. 

Datum/periode/locatie 20 juni 2012 Kantine en sportveld SV Houtwijk 

activiteit Voetbalspellen Jeugd 

Barbecue  

Eten bereid door bewoners van diverse nationaliteiten uit de 
wijk. 

Muziek door wijkbewoners van diverse nationaliteiten. 

resultaat Zeer positief. Dankzij de grote opkomst en het heerlijke eten is 
tot laat het vooropgezette doel gediend en waren de bezoekers 
zeer enthousiast  

 

concept Uitreiking zilveren Wichelroede aan Helen Franssen 

Datum/periode/locatie 14 november in besloten kring. 

activiteit Helen bedanken voor haar inzet door middel van een oorkonde 
en de zilveren wichelroede. 

resultaat Een dankbaar bestuur en een dankbare Helen 
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concept Kerstfeest 

Datum/periode/locatie December; buiten en Bokkefort 

activiteit Allerlei activiteiten, w.o. kerststukjes maken, optocht enz. 

resultaat Bevredigend. Door het slechte weer verliepen de 
buitenactiviteiten moeizaam, maar tóch was de opkomst redelijk 
groot. 

  

concept 

 

Parkeeroverlast Houtwijk door personeel Haga ziekenhuis 

Datum/periode/locatie Najaar 2011 tot heden 

activiteit Het personeel van het Haga ziekenhuis aan de Leyweg parkeert 
bij ons in de wijk, waardoor plekken voor bewoners  wegvallen. 
Op termijn zal bovendien het Haga terrein worden uitgebreid 
met woontorens en parkeervoorzieningen. 

De heren Cor Smits en Bert Lots vormden de Werkgroep 
Parkeren Haga als commissie van het wijkberaad met als doel de 
parkeeroverlast  veroorzaakt door het ziekenhuis te 
minimaliseren, maar hebben zich uit onvrede met de 
samenwerking met het Wijkberaad teruggetrokken en het 
project wordt nu beheerd door de vice-voorzitter de heer Anton 
Hakemulder . 

resultaat Het wijkberaad heeft zijn zorgen voor de toekomst gedeeld met 
de gemeenteraad door middel van het indienen van een 
zienswijze op het bestemmingsplan Florence Nightingalepark. 
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concept Architect Berlagelaan 30 km-zone 

Datum/periode/locatie Najaar 2011 tot heden 

activiteit Michiel van der Meer, Maurice Elenbaas en de heer van der 
Klauw vormen de Commissie 30-km zone binnen het Wijkberaad 
Houtwijk.  

In de wijk (met name de Architect Berlagelaan) ondervindt men 
steeds meer last van te hardrijdend (sluip)-verkeer. Hierdoor 
ervaart men steeds meer een gevoel van onveiligheid. 

resultaat Tijdens het Klein gesprek heeft er een wijkwandeling 
plaatsgevonden waar de zorgen over de veiligheid nogmaals 
werden geventileerd. 

Veiligheid 

concept Wijkpreventieteam 

Datum/periode/locatie 2012 

activiteit Wijkpreventie Houtwijk loopt elke avond op werkdagen 
gedurende twee uur in de totale wijk (Houtwijk)op wisselende 
tijdstippen. Tijdens braderieën in het weekend, intocht van St 
Nicolaas en gedurende de jaarwisseling zijn wij ook nadrukkelijk 
present om de veiligheid van de bewoners te waarborgen. 

In  2012  zijn er  twee bijeenkomsten belegd voor de twintig 
leden van het Wijkpreventieteam Houtwijk om de neuzen gelijk 
te richten op onze taak. Uiteraard waren onze wijkagenten er 
ook bij. De relatie met de wijkagenten is optimaal en ook de 
relatie met bureau Loosduinen is erg stimulerend. Het 
enthousiasme van de burgerinitiatieven wordt met name 
uitgedragen door de plaatsvervangend bureauchef Henk Postma 
van bureau Loosduinen. 

In 2012 hebben wij in de maand augustus een 
woninginbraakpreventie-actie gehouden in de 
mensenrechtenactivistenbuurt (Houtwijk-Oost). Dit deel van de 
wijk is het oudste deel van Houtwijk en dit is ver voor de 
invoering van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het hang- en 
sluitwerk voldoet niet aan de huidige kwaliteitseisen van het 
Politiekeurmerk. De woninginbraken kwamen in dit deel van de 
wijk het vaakst voor en daarom is deze actie uitgezet. Na deze 
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actie is er gedurende maanden geen enkele woninginbraak in dit 
deel van Houtwijk meer geweest. Er is een eindrapportage van 
de betreffende preventieactie beschikbaar. 

Mogelijk dat de preventen van het  Wijkpreventieteam ook als 
straatvertegenwoordiger kunnen/willen optreden. Dit zou eens 
bespreekbaar gemaakt kunnen worden. 

 

resultaat Nog steeds zeer bevredigend. 

 

concept 12-min of meer 

Datum/periode/locatie 2011/2012 

activiteit De wijkagenten hebben een actieplan ontwikkeld om door het 
vroegtijdig signaleren van normafwijkend gedrag bij jongeren 
rond de 12 jaar, de overlast in de Haagse wijk Houtwijk terug te 
dringen en te voorkomen dat deze jongeren in de criminaliteit 
belanden.  

Wijkberaad Houtwijk heeft actief deelgenomen in de 
voorbereiding van het voetbalfeest dat werd gefinancierd door 
de prijs die de politie had gewonnen met het project "12 min of 
meer". Het project is voortgezet in 2012. 

resultaat Hiervoor heeft de politie de Veiligheidsprijs RPC Haaglanden 
2011 gewonnen. 

 
Aanpalend 

concept De Nijkamphoeve 

Datum/periode/locatie 2012 

activiteit Wijkberaad Houtwijk verleent een podium aan Stichting tot het 
behoud van De Nijkamphoeve.  Het onderhoud van de 
Nijkamphoeve wordt door de bezuinigingen in 2012 gestaakt en 
een Stichting heeft het overgenomen In de zomer is de officiële 
overdracht geweest.  

De stichting wordt gedragen door een aantal Houtwijkbewoners 
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die de Nijkamphoeve als kinderboerderij wil laten voortbestaan. 

resultaat De Nijkamphoeve is overgenomen door de stichting en floreert. 

Communicatie 

concept Wijkblad 

Datum/periode/locatie 2012 

activiteit Er zijn 4 edities wijkbladen verspreid. De Lay-out werd 
verbeterd. Het blad werd het hele jaar in full colour uitgebracht. 

resultaat Er is een groei in omzet uit advertentie-inkomsten door het 
aanstellen van een bestuurslid Beatrix Stigter die in 
samenwerking met Rachel van der Veen voor de acquisitie 
verantwoordelijk werd. Er werden méér en duurdere 
advertenties verkocht. 

 

concept Website 

Datum/periode/locatie 2012 

activiteit De website is verder ontwikkeld en trekt steeds meer 
bezoekers. 

resultaat De Commissie Loosduinen heeft na onderzoek van de 
aanwezige websites van de wijkberaden in Loosduinen de 
websiteontwikkelaar van de Houtwijksite gevraagd een 
dergelijke site voor de Commissie te ontwikkelen. 

concept Digitale nieuwsbrief 

Datum/periode/locatie 2012 

activiteit Voor  het  op  de  hoogte  brengen  van  wijkbewoners  van    ‘urgent’  
nieuws is de digitale mailing ontwikkeld. Waar mogelijk 
verzamelt het Wijkberaad emailadressen van de bewoners. Bij 
belangrijk nieuws of verzoeken die niet kunnen wachten, 
krijgen deze mensen een nieuwsbrief toe gemaild. Men kan zich 
hiervoor afmelden. 

resultaat Sneller contact met bewoners als het er toe doet. 
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concept Social media 

Datum/periode/locatie December 2011- heden 

activiteit Wijkbewoner Lorenzo Sendar heeft voor Houtwijk een eigen 
Facebook pagina  ontwikkeld  “Houtwijk  info”. 

Hier kunnen geïnteresseerden in Houtwijk elkaar ontmoeten en 
discussies aangaan. 

resultaat Dit interactieve communicatiemiddel heeft  in 2012 voor meer 
verbondenheid tussen de bewoners gezorgd en heeft een 
trouwe schare lezers. 

 

    

Wat gaat het jaar 2013 ons brengen: 

 verdere Implementatie  “Straatvertegenwoordiging/  de  ogen  en  oren  in  de  wijk”. 
 22 juni 2013, Midsummer BBQ (een jaarlijks terugkerende traditie). 
 Intensievere samenwerking met wijkbewoners door meer contact via nieuwsbrieven        

en Facebook en meer vrijwilligers door Straatvertegenwoordiging. 
 Najaar 2013 een Snoei en bloeiactie organiseren naar het voorbeeld van Nieuw 

Waldeck. 
 
 
 

April 2013 
Loes Gordijn, Secretaris.       


