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Jaarverslag 2021

Bestuurssamenstelling begin 2020:
Het bestuur van Wijkberaad Houtwijk bestond dit jaar uit de hiernavolgende personen:

Ramon Meesters - voorzitter, afgevaardigde Commissie Loosduinen en ROV.
Femke Beeloo-Planken - secretaris en afgevaardigde Commissie Loosduinen.
Yvonne Hartman - penningmeester en afgevaardigde WB.
Danny Boers - lid (afgevaardigde ROV, Ruimtelijke Ordening en Verkeer)
Schwanette Beeloo-Bekkema - lid (Evenementen en wijkparken)
Marjolein Minks - lid

Loes Gordijn - Ondersteuning secretaris
Cees Willemse - Hoofdredacteur Houtwijkblad/Houtwijksite

Christiaan Scheen - Aspirant lid
Alex van Dierendonck - Aspirant lid
Maarten Willemse - Aspirant lid
Helma Scheeres - Aspirant lid
Audrey Langeveld - Aspirant lid

Bestuurssamenstelling eind 2020:
Het bestuur van Wijkberaad Houtwijk bestond dit jaar uit de hiernavolgende personen:
Ramon Meesters - voorzitter, afgevaardigde Commissie Loosduinen en ROV.
Femke Beeloo-Planken - secretaris en afgevaardigde Commissie Loosduinen.
Yvonne Hartman - penningmeester en afgevaardigde WB.
Danny Boers - lid (afgevaardigde ROV, Ruimtelijke Ordening en Verkeer)
Schwanette Beeloo-Bekkema - lid (Evenementen en wijkparken)
Marjolein Minks - lid

Loes Gordijn - Ondersteuning secretaris
Cees Willemse - Hoofdredacteur Houtwijkblad/Houtwijksite

Christiaan Scheen - Aspirant lid
Alex van Dierendonck - Aspirant lid



Onderscheidingen

Onze Voorzitter Ramon Meesters kreeg in
december 2021, met bijna 2 jaar vertraging, toch
nog verrast, zijn stadsspeld van Stadsdeel
directeur Mustapha El Boumeshouli. Hij kreeg
dit voor meer dan 10 jaar inzet als vrijwilliger bij
het wijkberaad, commissie Loosduinen, Storks
en meer.

Ook 3 leden van onze kinderraad kregen een
onderscheiding. Voor hun mooie werk in de
kinderraad kregen zij het Haags Jeugdlintje.
Daarnaast won de kinderraad een rondleiding in
het vredespaleis voor het organiseren van de
beste activiteit rondom kinderrechten.

Vergaderingen
Het dagelijkse bestuur heeft wekelijks contact gehad, vanwege corona is dit vaak niet fysiek
geweest. Wijkberaad Houtwijk heeft zes keer 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. Verder is de algemene ledenvergadering
afgelopen jaar alleen in het najaar doorgegaan vanwege corona, Dit was een groot succes.
Meer dan 60 wijkbewoners waren aanwezig.



Representatie
Houtwijk is onderdeel van het gebied Loosduinen, waarvan de bewonersorganisaties zich
hebben verenigd in de Commissie Loosduinen, die normaal gesproken om de zes weken
bijeen komt. De Commissie Loosduinen heeft twee 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 normaal gesproken elke zes weken bij elkaar
komen. In alle vergaderingen, zowel online als offline, is Wijkberaad Houtwijk met een
afgevaardigde vertegenwoordigd geweest.

Wijkprojecten.

De kinderraad
De kinderraad bestaat afwisselend uit ongeveer tussen de 6 en 12 kinderen. Deze kinderen
zetten zich, onder leiding van Schwanette Beeloo-Bekkema en Shailesh Ramnath, actief in
voor houtwijk. De kinderraad komt ongeveer 12 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen
onder leiding van Shailesh Ramnath. Zo hebben zij zich in 2021 actief ingezet om mensen te
verbinden, onder andere door mee te helpen met de kids-driedaagse. Ze denken actief mee
over het verbinden van wijkbewoners met elkaar en staan zij klaar tijdens wijkactiviteiten om
de andere aanwezige vrijwilligers te helpen. Ze bezoeken ook ouderen en mindervaliden om
hun een fijne dag te bezorgen. Daarnaast houden ze bijna maandelijks een opruimactie en/of
brengen zij winkelwagentjes, die rondzwerven in de wijk, terug naar de supermarkten. In
2021 heeft de kinderraad actief meegedacht met het opstellen van de wijkagenda voor
houtwijk.



Wijkpreventie Houtwijk

Ook dit jaar hebben we ons o.a. ingezet om zo veel mogelijk de criminaliteit te weren uit onze
wijk. We zijn ook nog meer de samenwerking aangegaan met wijkpreventieteams uit naburige
wijken. Dit met begeleiding van politie Loosduinen, waar maandelijks, online of offline
overleggen mee zijn geweest. Zo hebben wij ook dit jaar de politie actief ondersteund op
oudejaarsdag, vooral ook door op te letten op eventuele brandbare materialen.

Wij zoeken altijd nieuwe vrijwilligers op om ons
team te versterken. Wij roepen nieuwe
vrijwilligers op, om zich te melden. We zoeken
nog veel deelnemers die mee willen lopen. Dat
kan via info@wijkpreventiehoutwijk.nl. Het
gaat slechts om 2 uurtjes per week. Wij zijn een
leuk team van dames en heren en beloven
bijzondere avonden samen! Kom op laat uw wijk
niet verloederen en geef een paar uurtjes per
week. U gaat uw wijk veel beter leren kennen en
een paar uurtjes extra beweging is goed voor u.

Ook tijdens de Haagse vrijwilligers markt bij Villa
Ockenburg werden met succes nieuwe deelnemers
binnen gehaald.



Parkeerproblematiek
Nog steeds hebben diverse delen van Houtwijk in grote mate te maken met parkeerdruk. Nu
‘de schone lei’ grotendeels af is, blijkt toch dat ook deze bewoners hun, veelal tweede, auto in
Houtwijk parkeren. Er zijn tegen de afspraken in vergunningen afgegeven. Daarnaast is er
sprake van een waterbedeffect, waar parkeerautomaten staan wordt minder overlast gemeld,
echter in het deel van de wijk waar dit stopt, ondervinden ze dat de parkeerdruk toe neemt.
Het bouwproject aan de laan van vredestein zal ook met minder parkeerplaatsen terugkomen,
en wel meer auto’s door meer bewoners krijgen. Met de gemeente en andere partijen is hier
geregeld overleg over. Een echte oplossing lijkt nog ver weg.

Houtwijk knapt op en Buurtbudget

Houtwijk knapt op is in het najaar gestart,
ondanks dat lijken er meer klachten binnen
te komen bij het wijkberaad over de
openbare ruimte. Samen met de gemeente
proberen we goed te communiceren wat er
allemaal is aangepakt.

Eind 2021 is een begin gemaakt voor het
buurtbudget. Ramon en Femke zijn
hiervoor actief als fotomodel aan de slag
gegaan. Naast hen Marcel van de
wijkpreventie en Jan van buurtboerderij de
Nijkamphoeve. Dit project start begin 2022



Communicatie

Wijkcommunicatie via website, wijkblad, Facebook, twitter en nu ook Instagram.
Wijkberaad Houtwijk heeft in 2020 een keer per kwartaal het huis-aan-huis verspreide
Houtwijkblad uitgebracht (oplage papieren versie 6500 exemplaren). Met allerlei
wetenswaardigheden over de wijk om iedereen te informeren over actuele (wijk)zaken, over
de voortgang daarvan en over de bereikte resultaten.

Het huidige redactieteam voor het Houtwijkblad en de Houtwijksite bestaat uit: Cees
Willemse (hoofd- en eindredactie + vormgeving), Ramon Meesters, Marjolein Minks,
Andreas Dijk (Twitter) en Femke Beeloo-Planken (ook voor Facebook en Instagram). Marcel
Dullaart is webmaster.
 
Houtwijk digitaal
De Houtwijksite (www.wijkberaadhoutwijk.nl) is een digitale informatiebron waarop
berichten van het wijkberaad worden geplaatst, maar ook andere voor bewoners relevante
berichten. Het streven is om met de  redactieleden tot een actuele berichtgeving over de wijk
te komen.

Social media
Onze site op Facebook (Houtwijkinfo) heeft een grote schare trouwe lezers, inmiddels staat
de teller op meer dan 1200 volgers. Twitter acount @houtwijkinfo wordt minder gevolgd,
maar de meer dan 400 mensen die volgen ‘retweeten’ een boel berichten als zijnde
waardevolle bijdragen. Ons Instagram (wijkberaadhoutwijk) account heeft al bijna 200
volgers.



Activiteiten
Dickens Naaiproject en Dickens Loosduinen

Dickens Gevoel

Alhoewel we allemaal balen van Corona, heeft deze hele situatie ook vele mooie projecten
opgeleverd. Een daarvan is het Dickens Naai Project. In het originele plan vroeg wijkberaad
Houtwijk geld aan bij de gemeente en fonds 1818 om vijftien tot twintig Dickens Kostuums te
maken met wijkbewoners die dit ook wel leuk zouden vinden.

Hierbij wilden we vooral kijken hoe we de huurkosten van de kostuums tijdens het Loosduins
Dickens Festival omlaag konden krijgen. Daarnaast konden we zo mensen met elkaar
verbinden, iets wat bij onze wijkberaden op nummer 1 staat.



Locatie van bedrijvigheid zou worden SV Houtwijk, de gezellige voetbalvereniging waar
Wijkberaad Houtwijk hun kantoor ook heeft. Ons project was bij hen van harte welkom.

Oktober 2020 wilden we net gaan starten toen de gedeeltelijke lockdown werd
aangekondigd. Deze ging vervolgens over in een lockdown en we zagen het hele project al
in het water vallen. We waren al begonnen met materialen kopen en hadden een enorme
voorraad met stoffen, knopen, elastiek, draad en veel meer. Hierbij werden we enorm
gesponsord door de Haagse Markt en Van Domburg die speciale prijsjes voor dit bijzondere
project maakte. Maar hoe nu verder.

Tot 1 van de aangemelde deelnemers opperde om misschien spullen te komen halen en
thuis vast aan de slag te gaan. Dat hebben we geweten. Elke woensdag vanaf begin 2021
kwamen vele mensen langs om materialen te halen of creaties te brengen. Uiteraard volgens
de steeds wisselende maatregelen, altijd op anderhalve meter afstand, vaak met mondkapje,
vaste plaatsen, verschillende tijden. Maar Altijd waren Femke en Schwanette er om iedereen
op te vangen en van koffie, thee of Chocomelk te voorzien. We groeiden en groeiden en
werden een steeds hechtere groep. We steunden elkaar met problemen op naaigebied, maar
ook als mensen corona kregen of met een vreselijk sterfgeval te maken kregen.



Een wijkbewoner kwam heel veel materialen doneren, omdat zij deze nog over had van haar
oude bedrijf. En het ging nog veel verder, want daarnaast bleken mensen ook nog kleding en
accessoires thuis te hebben die ze wel aan ons wilden doneren. Mantels van zwanendons,
bontjasjes, hoge hoeden, kielen, broeken, jurken, noem het maar op. Wat zorgde dit project
voor een enorme verbinding in die lastige corona tijd.
De posthoorn zorgde dat er elke paar weken een update werd geplaatst, waar veel mensen
toch een geluksmomentje van kregen. Het was echt een enorm positieve ‘flow’. Zo positief
dat we al snel over die 15 kostuums heen gingen. Al snel werden het er 30, 40, 50…
momenteel zitten we op ruim 75 kostuums, inmiddels ook een hele administratie. Maar wat is
het gaaf. Ook de hoeden worden zelf gemaakt, zonder naald en draad, maar met lijmpistool
in de hand. Zo kunnen ook de mensen die niet kunnen naaien, toch iets doen. zo zoeken we
voor iedereen die iets wil doen, iets dat bij hem of haar past.

We werden meerdere keren in het zonnetje gezet, door Albert Heijn Houtwijk die high teas
sponsoren, door Siena die een dickens workshop verzorgde, door wethouder Bredemeijer,
die voor alle deelnemers bloemen kwam brengen. En toen kregen we in November ineens te
horen dat wijkberaad Houtwijk met het Dickens Naaiproject is genomineerd voor beste
vrijwilligersorganisatie. Helaas wonnen we niet, maar wat was het leuk om alleen al
genomineerd te worden.



We liepen in kostuum bij vrijwilligers evenementen, gave modeshows, maakten kleine
tentoonstellingen bij bijvoorbeeld de stemlokalen en op de dag dat eigenlijk het dickens
festival zou moeten zijn, deelden we in kleding een echte dickens krant, kerstballen en oud
Hollands snoep uit. Daarnaast gingen we naar een aantal verzorgingshuizen om ook daar de
mensen even blij te maken.

Kortom, dit project is op alle vlakken, ondanks of dankzij corona, enorm geslaagd! Iets waar
we allemaal vreselijk trots op zijn!

Midsummer Party gecanceld

Ook dit jaar kon onze traditionele midsummer party niet doorgaan. De avond van te voren
moesten alle ‘lopende’ muziek gecanceld worden door nieuwe maatregelen.  In overleg
mochten wij de ingehuurde muziek op ‘Hold’ zetten en later in 2022, als het kan en mag, door
laten gaan.

Bolplantdagen maart 2021 en November 2021

Ook dit jaar werden meerdere dagen duizenden bloembollen in wijkpark bokkefort in de
grond gezet. Vele kinderen uit de buurt hielpen hier enthousiast aan mee. Het zijn enorm
gezellige middagen met veel jeugd uit Houtwijk die enthousiast en belangeloos komen
helpen. De bollen van het jaar ervoor zijn ook mooi opgekomen.



Kids driedaagse
Na het succes van vorig jaar hebben we ook dit jaar een kids driedaagse gedaan. Kleine
activiteiten in de zomervakantie waarvoor kinderen zich vooraf in moesten schrijven. Doordat
velen door Corona niet op vakantie konden gaan, was dit een zeer gewaardeerde activiteit. De
kinderen genoten drie maandagen op een rij van expeditie robinson, boogschieten,
rollerskaten, en van de subsidie voor de buitenspeeldag organiseerden we een workshop voor
de 12 plussers van Siena. De kinderraad, Albert Heijn Houtwijk en Voor welzijn waren weer
onmisbare partners!

Wat gaat het jaar 2022 ons brengen:

● Alles onder voorbehoud van Corona, we hopen in ieder geval iets rondom de midsummer te
doen. De kids driedaagse, Halloween en Dickens. We gaan het zien!

● Buurtbudget 2022
● Dickens naai project gaat gezellig door. Elke woensdag kunnen er materialen en patronen

gehaald worden om zelf thuis de mooiste Dickens kostuums te kunnen maken.
● Elke eerste woensdag van de maand verzorgen we een samen met Siena en SV Houtwijk een

workshop voor diverse doelgroepen binnen de wijk.
● Het hele jaar door: Aandacht voor de openbare orde, ontwikkeling van voormalig

Azivo gebouw en connexxion terrein, aandacht voor parkeerproblemen, wijkpreventie
en vele andere wijk gerelateerde projecten die vast op ons pad komen!

Den Haag, 22 januari 2022

Femke Beeloo-Planken, Secretaris
Bijlage 1 Overzicht Financiën
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Colofon 
 
Uitgave 
Dit is een uitgave van  
Wijkberaad Houtwijk.  
Bestemd voor alle be- 
woners van Houtwijk. 
 
Secretariaat 
Postadres: 
Wijkberaad Houtwijk 
Postbus 52009 
2505 CA Den Haag 
+31 6 2220 1645  
 
Bezoekadres: 
Wijkberaad Houtwijk  
L.van Vuurdestraat 16 
2552 JE Den Haag 
 
Website 
www.wijkberaadhoutwijk.nl 
 
E-mail 
info@wijkberaadhoutwijk.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


