Houtwijk maakt kennis met

Jan Visserman
?

Op een zonnige dag, bij wijkpark Bokkefort...

Hoe heet u?

wordt er een karakteristieke man gesignaleerd.
Hij lijkt wat wereldvreemd en staat te vissen...

Heeft u al wat
gevangen?

Al snel trekt hij de aandacht van jeugdige
Houtwijkbewoners. Ze stellen hem vragen...

Ik zie dat u staat te vissen.
Mag ik a.u.b. uw vispas zien?
Maar natuurlijk.

De man vist op zijn gemakje verder, en trekt
de aandacht van de wijkagent...

Kijk!Mijn
geldige pas.

Op een logische vraag volgt er een logisch
antwoord...
Hé, zo’n bijzondere pas heb ik
niet eerder gezien. Vertel eens?

Da’s nou toevallig,
daar hebben we de
voorzitter...

Nou agent, ik ben de
nieuwste bewoner van
Houtwijk en wil graag
alles weten over het
leven in deze wijk. Ik
heb daarom heel veel
vragen...

Houtwijk is een mooie
wijk, maar voor vragen
over hoe bewoners het
leven hier ervaren kunt
u het beste terecht bij
Wijkberaad Houtwijk...

Al wat
gevangen?

Nee, nog niet.
Ik hengel naar vragen.

Jan, het is hier erg leuk wonen. Redelijk rustig, veel
groen en als er wat aan de hand is krijgen we veel
steun van onze wijkagenten, ambtenaren van het
Loosduinse stadsdeelkantoor
en Haagse raadsleden.

Hoe is het leven
in Houtwijk?

Ramon Meesters, makelaar van beroep, maar
ook voorzitter van Wijkberaad Houtwijk, komt
aangelopen.

Al wat
gevangen?

Leuk, dat je er voor gekozen
hebt om in Houtwijk te komen
wonen Jan!
Goedendag meneer Wijsman,
ik heb een vraag, wat kan uw
commissie voor mij betekenen?

Ook hebben we zitting in „De Commissie Loosduinen“.
Hé, da’s toevallig, daar hebben we Pjer Wijsman,
de voorzitter van deze Commissie.
Hij woont ook in Houtwijk.
De Commissie
Loosduinen biedt
de wijkberaden
van Loosduinen
en de bewoners
een platform
om gehoord te
worden door de
besluitvormers
van Den Haag.

Wij helpen je dus
om Loosduinen
aantrekkelijk
te houden.

Terwijl Pjer Wijsman deze belofte doet,
verschijnt er een er een jongeman in beeld, die
klaarblijkelijk ook contact zoekt met Jan.

Insgelijks!!
Zeg, wat leuk je
weer te zien.
Gisteren in de raad,
nu weer in Houtwijk.

Pjer draait zich om en herkent de man, die
glimlachend op hem af komt. Ze kennen elkaar.

Het is Robert van Asten, fractievoorzitter van
D66 in de Haagse gemeenteraad.

Wat wil jij voor
Houtwijk doen?

Ik ga de leegstand
in het winkelcentrum
aanpakken.

Ik ben al druk bezig om de kwaliteit
van de openbare ruimte te verbeteren.
Een door mij ingediende motie heeft
een meerderheid in de raad gehaald.

Al wat
gevangen?

Jan weet zich omringd door goed
gezelschap.

Michel, jou heb
ik al vaker gezien.
Werk jij niet op het
Hofstad Lyceum? Wat
wil jij voor Houtwijk
doen?

Dat klopt Jan! Ik zet
me trouwens al héél
veel jaren in voor
Loosduinen. Houtwijk
is een van de groenste
wijken van Den Haag
en heeft daardoor
veel extra onderhoud
nodig. Daar maak ík
mij sterk voor!

En raadslid voor het CDA, Michel Rogier.
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Jan is overdonderd door al die persoonlijke aandacht
en al die antwoorden op zijn vragen. Hij laat het op zich
inwerken.

Kijk Jan toch
eens piekeren...
Ik ga hem helpen.

Jan, kom a.s. zaterdag 18
juni naar de Midsummerparty van Houtwijk. Ik kan je
goed gebruiken om je
kwaliteiten.

Meen je dat
écht Ramon?

Ja, dat meen
ik écht!

De voorzitter van het wijkberaad slaat het gepeins
van Jan Visserman gade, en gaat er op af.

Nou Chris, ik
ben benieuwd.
Wat wil jij voor
Houtwijk doen?

Ook VVD’er Chris van der Helm,
raadslid in Den Haag, leert Jan graag
kennen.
Jan, je kan bij ons stadsdeelkantoor altijd aankloppen als je suggesties hebt om de wijk te
verbeteren. Wij stellen burgerparticipatie namelijk
zeer op prijs!

Zelfs stadsdeeldirecteur Harm Benthem neemt de
moeite om Jan’s vraag persoonlijk te beantwoorden.

Wat is iedereen
toch met hart
en ziel betrokken
bij Houtwijk en
haar bewoners.
Ik voel me hier
écht thuis!
Ik moet hier wat mee,
maar heb nog steeds
zoveel te vragen?!

Wij zorgen voor een goede stek waar jij gaat staan
om Houtwijkbewoners te vragen naar suggesties om
de wijk te verbeteren, zodat wij dat bij onze partners
kunnen aandragen. Dat kan jij goed, hengelen naar
vragen. Je hebt er zelfs de juiste papieren voor..
Het thema is ‚
vlaggetjesdag’, dus je
voelt je er als visser
zeker in je element.

Dus beste Houtwijkers, heeft u een idee over hoe
we Houtwijk nog leuker en mooier kunnen maken,
geef je suggestie dan door bij Jan Visserman.
Tot ziens op de Midsummerparty van 18 juni!

