Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 9 april 2019
Bestuur
Aanwezig

Verhinderd

R. van Moorsel (voorzitter), W. Buwalda (secretaris), R. Klein (penningmeester), A. Philipse,
D. Struik, H. Verhoog-Poiesz.
B. Aardewerk, A. Beekman, A. Bloembergen, A. van den Bosch, A. Breuning, F. Bruins, H. Bussink,
M. Bussink, P. Casparie, A. Dijkman, H. Fonhof, A. Gerla, A. de Jong, A. Poorter, A. Reijngoud,
M. Rouppe van der Voort, J. Rouppe van der Voort, I. van Santen, G. Spierenburg, M. Thijssen,
P. Tobi, A. de Waal, M. Weimar. Drie aanwezigen staan niet met hun naam in het verslag.
B. Bos, D. Hazekamp, M. van der Hoff, B. van Leeuwen, H. van Moorsel, W. Vader.

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen en wijst opnieuw op de mogelijkheid om in de presentielijst aan te
kruisen als zij niet met naam en toenaam in het verslag willen. Bijzonder welkom zijn de vertegenwoordigers van
andere bewonersorganisaties zoals die van het Nassauplein, de Laan Copes van Cattenburch en het burgemeester
de Monchyplein. D. Hazekamp is helaas afwezig vanwege een vergadering over de herinrichting van de
Ver-Huëllweg.
2.

Verslag wijkberaad van 15 januari 2019

Tekstueel
B. Aardewerk - de lezingen op de laatste vrijdag van de maand worden gehouden in het Schakelpunt, niet in het
Klokhuis. Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van
J. Rouppe van der Voort heeft inmiddels contact gehad met Gerard Spierenburg en Jury van Vliet van de gemeente
over het vervolg op de schouw van de Sumatrastraat. Inmiddels heeft zij te horen gekregen dat de herinrichting en
herbestrating van de Sumatrastraat en Balistraat in ieder geval niet voor 2024 zullen plaatsvinden. Positief is: het
vervangen van oude fietsenrekken door nietjes; het rechtzetten van de lamp van een straatlantaarn. De gemeente
heeft toegezegd de fietsenchaos, bijvoorbeeld bij de uitgang van de Archipel School aan te pakken, bewoners met
meubilair en overhangende struiken aan te spreken en te handhaven inzake vuilnisbakken, containers, scooters en
andere zaken die de doorgang belemmeren.
Minder positief is dat nog niets wordt gedaan aan: de veelheid aan overbodige uitritten; het gebrek aan hoge
stoepranden; het verplaatsen van lantaarnpalen aan de even zijde; het terug veranderen van de rijrichting tussen
Balistraat en Koninginnegracht of het veranderen van de parkeerhavens; onderhoud straatverlichting. Helaas is er
ook nog steeds sprake van chaos bij de Albert Heijn. Dit betreft niet alleen de Sumatrastraat, maar raakt de gehele
omgeving en de buurt.
G. Spierenburg meldt dat Albert Heijn welwillend is. P. Tobi stelt voor om de fietsen niet aan de stoepzijde maar
tegen de gevel aan te zetten.
Een bewoonster merkt op dat de doorgang naar de Bankastraat vaak versperd wordt door allerlei fietsen en mede
daardoor moeilijk toegankelijk is voor rolstoelen en rollators.
3.

Mededelingen bestuur

Bestuursmutaties
R. van Moorsel – ons bestuurslid David Struik treedt terug als bestuurslid vanwege het verstrijken van zijn
bestuurstermijn. Gezocht wordt naar een net zo kundige bestuurder met inzicht in ruimtelijke ordening en
architectuur. Een ieder wordt gevraagd om met suggesties te komen.
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Uitvoering - Wijk Uitvoeringsplan 2019 (WUP)
G. Spierenburg - het WUP wacht nog steeds op goedkeuring door het college. Er komt verder een nieuw
wijkprogramma. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van gegevens over de wijk zoals die voortkwamen uit een
recent onderzoek van J.B. Lorenz.
B. Aardewerk - uit dat onderzoek blijkt een oververtegenwoordiging van 80-plussers en expats.
R. van Moorsel - laten we in ieder geval een nieuwe afspraak in juni maken om over de uitvoering van het nu
voorliggende WUP verder te praten.
D. Struik - ik had overleg met Arnie Caprino van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling over allerlei zaken inzake de
ruimtelijke ordening. Met name kwam ter sprake het proces van herontwikkeling van het terrein van het
hoofdkantoor van politie. Hiertoe is inmiddels een projectleider aangesteld. Aan Arnie Caprino is ook meegedeeld
dat A&W erg hecht aan het nakomen door de gemeente van de eigen wet- en regelgeving.
Wijkenoverleg 18 maart
A. Philipse - op 18 maart had de Bewonersorganisatie een positief overleg met de wijken Benoordenhout,
Buurtschap Centrum 2005, Duttendel en Wittebrug, Zeeheldenkwartier/de Groene Eland en Van
Stolkpark/Scheveningse Bosjes. Gesproken werd over allerlei gemeenschappelijke issues. Waar mogelijk wordt
gezamenlijk opgetrokken. In oktober wordt een volgend overleg gepland.
Jaarrekening
R. Klein - de jaarrekening is beschikbaar voor de aanwezigen. Ook wordt de jaarrekening binnenkort op de website
geplaatst. Er was sprake van een klein tekort dat ten laste komt van de egalisatiereserve.
4. Werkgroep ruimtelijke ordening
D. Struik - de ambassade van Israël staat inmiddels te koop. Het bouwplan is uiteraard ingetrokken.
Binnenkort vindt er een zitting plaats van de bezwaarcommissie over de verbouw van het pand aan het
Monchyplein. Verder wordt er veel gesproken over woningsplitsing. Wethouder Revis wil, mede op ons aandringen,
een stadsbreed verbod.
R. van Moorsel – brengt onder de aandacht dat totaal splitsingsverbod niet over het doel moet heenschieten ingeval
woningen zodanig ruim zijn dat deze groot genoeg zijn voor twee gezinnen waarmee toegankelijkheid wordt
vergroot voor starters en minder welgestelden.
P. Tobi - volgens de gemeentelijke mededelingen worden op Malakkastraat 150 vier appartementen gerealiseerd
met alle gevolgen van dien voor auto’s en fietsen.
Een bewoner van de Paramaribostraat uit zijn ongenoegen over het plaatsen van een vrij grote boom bij hem in de
straat waardoor er nu nog minder parkeerplaatsen zijn. Overleg met de gemeente (Spierenburg en van der Hut)
leverde geen oplossing. Hij is ook teleurgesteld over het niet doorgaan van de verkeerdrempels in de
Surinamestraat.
R. van Moorsel - het besluit inzake het niet doorgaan van de drempels werd genomen op grond van gedegen
onderzoek. Hieruit bleek dat er te veel trillingen zouden ontstaan voor de betrokken woningen. Het gebrek aan
parkeerplaatsen proberen alle betrokkenen zo veel mogelijk in goede banen te leiden, zoals strenger parkeerregime
in ook de Paramaribostraat. Verder worden ontwikkelaars ter plekke, zonodig door bezwaarprocedures zoveel
mogelijk gewezen op de noodzaak tot het realiseren van parkeerruimte
G. Spierenburg - we zijn ter plaatse wezen kijken maar zien geen andere oplossing.
M. Rouppe van der Voort - over “het verdriet van de Sumatrastraat”. Hij zegt te hebben vernomen dat er overleg is
geweest tussen de eigenaar, de gemeente en de brandweer. Ook heeft de eigenaar contact gehad met de
vertegenwoordigingen van Vlaanderen en Ecuador. Er lijkt enige beweging in de zaak.
D. Struik - een aantal van de besproken thema’s komt terug in de Leefbaarheids Effect Rapportage (LER) van het
Bezuidenhout. Het bestuur heeft hier, conform afspraak in het vorige Wijkberaad, onderzoek naar gedaan. Voor
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onze wijk zou het een te grote investering betekenen, ook in menskracht. Wij wachten op het stadsbreed oppakken
hiervan.
Over het herontwikkelingsplan (drie bouwlagen in een binnenruimte) van het terrein achter het voormalig Rode
Kruisgebouw (Koninginnegracht 8) is nog steeds geen volledige overeenstemming bereikt met de omliggende
bewoners. Dit ondanks mededelingen van dien aard door de projectontwikkelaar. In de WUP hebben wij overigens
laten opnemen dat wij graag een visie willen op de ontwikkeling van binnenterreinen. In lijn daarmee heeft
wethouder Revis aangegeven op slechts drie ontwikkellocaties te willen verdichten. Lastiger is het om op te treden
tegen verdichting door kamerverhuur. Zo wordt Balistraat 88 inmiddels verhuurd aan een grote groep Koreaanse
studenten met die hieraan gepaard gaande toename van auto’s, fietsen en andersoortige overlast. Voor
kamerverhuur gelden uitsluitend de eisen van een minimale oppervlakte, daglicht en brandveiligheid.
R. van Moorsel - de werkgroep RO beziet deze zaak opnieuw, gehoord de vergadering.
F. Bruins - vanuit de vereniging Nassauplein is er overleg geweest met de gemeente over de kiosk. Volgens de
gemeente was er slechts sprake van een geringe overschrijding van de afmetingen in wat eigenlijk een groengebied
is. Opnieuw is er (tevergeefs) geklaagd over de vaak overvolle afvalcontainers. Idealiter worden deze volgens de
vereniging Nassauplein verplaatst richting het oude politiebureau.
B. Aardewerk - dat kan niet vanwege alle ondergrondse leidingen. Ook werd er voorheen gewezen op
veiligheidsrisico’s in verband met het politiebureau.
F. Bruins - wij maken ons zorgen over de nieuwe lichtreclame (MUPI) op het Nassauplein. Op 24 mei worden de
gezamenlijke bezwaren hiertegen besproken. Maar nog niet die voor het Nassauplein.
P. Tobi - het zijn ondingen en een uiting van uit de hand gelopen consumentisme.
H. Bussink - op het Nassauplein is daarenboven sprake van beschermd stadsgezicht.
5. Werkgroep openbare ruimte
W. Buwalda leest het door D. Hazekamp opgestelde schriftelijke verslag van de werkgroep openbare ruimte voor:
 Bijeenkomst herinrichting Alexanderstraat. Nieuwe bomen worden moeraseiken, in overleg klankbordgroep
gekozen. Enkele elementen van het oorspronkelijke herinrichtingsplan voor Plein 1813 (ten tijde van de
beoogde vestiging van de Israëlische ambassade) worden meegenomen. Denk hierbij aan de extra doorsteek
voor voetgangers (waarvan er al 3 aanwezig zijn), verhoogde halfronde banden langs de rijweg als veilige
loopplek voor voetgangers en de vervanging van bestrating door hoogwaardiger materiaal. Er komen geen
klassieke lantaarnpalen anders dan die er nu ook al staan. Informatie-avond waarschijnlijk eind mei/begin juni.
 GroenLinks heeft een voorstel gedaan om de verharding van tuinen en privé parkeerplekken tegen te gaan. De
gemeente zou daartoe gratis een of meerdere bomen ter beschikking kunnen stellen. Het voorstel wordt (pas)
eind van het jaar in de raad behandeld. We houden het in de gaten.
 N.a.v. enkele vragen uit de wijk en het artikel van Petrus van Duyne op de website: het beplanten van
boomspiegels mag, in overleg met de buren, en conform regels van de gemeente. Zoek daarvoor op de website
van de gemeente naar “beplanten boomspiegels”.
H. Bussink - ook ik had negatieve ervaringen met het kaal schoffelen van boomspiegels. Het bleek toen om een
medebewoner in de Balistraat te gaan.
B. Aardewerk - in de Wijkkrant stond een artikel met de te volgen procedure voor een boomspiegel. Bladblazers
vormen overigens ook een probleem voor de boomspiegels. Er zou hierover betere voorlichting aan de
gemeentewerkers gegeven kunnen worden. Op de Karnebeeklaan zijn de spiegels rondom de lindes opgevuld met
klinkers. Actie - G. Spierenburg.
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Er zijn meerdere meldingen over de gevaarlijke situatie bij het uitrijden uit de garage van de Borneo flat. Het
liefst heeft men spiegels.

G. Spierenburg - het is staand beleid van de gemeente om dat niet te doen. Spiegels beschadigen gemakkelijk
waardoor het beeld vertekent en de gemeente aansprakelijk kan worden gesteld.




Verlichting Bankaplein (input Bert Bos) - er zijn nieuwe grondspots besteld en die worden binnenkort geplaatst.
Voor de tweede keer is een kapaanvraag geweigerd voor een 100-jarige beuk in de Riouwstraat (hoek
Koninginnegracht). De bewoner wil daar graag, makkelijker, parkeren.
Groen-rondgang met Spierenbrug en van der Hut n.a.v. het WUP. Er wordt nog onderzoek gedaan naar kabels
en leidingen (bijvoorbeeld op de Patijnlaan), maar het lijkt erop dat we op diverse plekken in de wijk wat extra
groen kunnen verwachten. Denk hierbij helaas niet aan grote voorzieningen, maar eerder aan een boom of klein
perkje.

R. van Moorsel - Marijke Van der Hoff heeft bij de gemeente aandacht gevraagd voor de beplanting van de
middenberm van de burgemeester Patijnlaan. De Bewonersorganisatie ontving een kopie van haar e-mail hierover.
Petra Willems van Faasse - wil, in overleg met andere bewoners, een plan maken ter vergroening van de laan Copes.
Ook hierover ontvingen wij een e-mail.
H. Bussink - het fietspad aldaar is slecht. Ook ontbreken er verkeersborden. Youri van Vliet, de wegbeheerder, heeft
hier nog niet op gereageerd. Het bord met een linksaf-verbod staat verder te hoog en wordt niet herhaald. Het
negeren van het eenrichtingsverkeer in de Balistraat door daar wonend ambassadepersoneel levert herhaaldelijk
gevaarlijke situaties op voor fietsers.
G. Spierenburg - veel van deze zaken zijn te herleiden tot een slechte mentaliteit. Het handhaven en regelen hiervan
is vaak dweilen met de kraan open. De wijkagent beziet deze zaken.
Een van de aanwezigen maakt een compliment voor de wijze waarop de gemeente de straten weet schoon te
houden.
6. Werkgroep Verkeer
A. Reijngoud - op 17 april verwachten wij de uitkomst van metingen inzake centrum noord. Deze worden daarna
besproken in zowel de klankbordgroep als de twee werkgroepen. Daarna start de verdere ontwikkeling van de
aanpak. Wij zetten daarbij in op goede en niet te haastige voorstellen. Voorlopig valt nog niet veel te melden.
7.

Overige werkgroepen

Cultuur
Op zaterdag 13 april is er weer een open podium in het Vreedehuis.
ArchipelpoëZie
D. Struik - er vindt een voortdurende zoektocht plaats naar geschikte muren.
F. Bruins - je zou ook kunnen kijken naar het gebruik van kleine gebouwtjes, zoals een transformatorhuis.
D. Struik - lang niet alle muren zijn geschikt en lang niet alle omwonenden willen meewerken. Suggesties kunnen
evenwel naar de stichting ArchipelpoëZie.
Duurzaamheid
W. Buwalda - op maandag 15 april vindt er een gesprek plaats met de programmadirecteur Energietransitie van de
gemeente. Vertegenwoordigers van het Van Stolkpark/Scheveningse Bosjes en Buurtschap Centrum 2005 sluiten
zich hierbij aan.
Zorg/Welzijn
B. Aardewerk - De dialoogtafel van het HMC over de toekomst van het Bronovo werd goed bezocht door
bewonersorganisaties en professionals. Het blijft een private aangelegenheid, maar het HMC betrekt graag anderen
bij het ontwikkelen van een visie. De bewoners streven naar het blijven van zo veel mogelijk zorg (poli’s, fysio,
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winkel, apotheek) in de wijk. Denk hierbij aan de vele ouderen maar ook sportblessures. De zorg buiten kantooruren
zal lastig worden.
H. Bussink - dit baart zeker zorgen, gezien de verzilvering. Marktwerking is dominant gebleken.
B. Aardewerk - we moeten nu beginnen om alles goed in de gaten te houden.
P. Casparie - het is inmiddels gelukt om een bewonerscommissie samen te stellen in de Borneoflat. Deze is inmiddels
in overleg getreden met Staedion over de stalling van scootmobielen. Deze maand vindt de eerste
bewonersvergadering plaats.
Redacties wijkkrant en website
Donderdag verschijnt de nieuwe wijkkrant met bijdragen over: de sluiting van het Bronovo en meerdere artikelen
waarin vrouwen centraal staan. Bijvoorbeeld een artikel over een Nederlands-Mexicaanse schilderes. Er zijn verder
brieven gestuurd naar ambassades in de buurt om interessante verhalen of issues boven tafel te krijgen.
8.

Overheid (suggesties, opmerkingen, klachten en mededelingen)

Gemeente
G. Spierenburg - er is veel gekapt en gesnoeid in de bosjes van Repelaer. Ook werd de handhaving geïntensiveerd.
Inmiddels zijn er ook nieuwe lantaarnpalen toegezegd.
A. Bloembergen - kan er in de Malakkastraat geen extra plek worden gecreëerd voor het parkeren van fietsen?
G. Spierenburg - de gemeente vraagt in dit soort gevallen de bewoners om zelf draagvlak te polsen bij de buren. Niet
alle bewoners zijn immers voorstander van het verdwijnen van een auto parkeerplaats.
A. Dijkman - het wegdek op de brug over het watertje op het Monchyplein wordt steeds erger.
G. Spierenburg - die reparatie had al moeten gebeuren.
Politie
Wijkagent - we hebben een rustige periode achter de rug. Een paar verdachten van inbraken zijn aangehouden. Er
worden verder nieuwe collega’s ingewerkt.
H. Fonhof - op de kruising Borneostraat-Riouwstraat wordt regelmatig zo pontificaal op de hoek geparkeerd dat er
sprake is van een onveilige situatie.
Wijkagent - de handhaving is inmiddels verschoven van de politie naar verkeershandhaving. Melding is altijd
mogelijk op telefoonnummer 14070.
M. Thijssen - bij het uitrijden uit de garage van het flatgebouw aan de Balistraat vond recent een bijna fataal ongeluk
plaats. Mogelijk zijn hier camerabeelden van. Wie mag die opvragen?
Wijkagent - de politie mag tegenwoordig zonder tussenkomst van de officier van Justitie zelf camerabeelden
vorderen.
R. van Moorsel - de procedure daartoe is wellicht te ingewikkeld om in het plenaire Wijkberaad te bespreken.
P. Tobi - bij de verkeershandhaving ligt een te groot accent op het niet-betaald parkeren (handhaving met radar). Ik
pleit voor een verschuiving naar de handhaving op fout parkeren (hoeken, stoepen, etc.).
9. Rondvraag en sluiting
F. Bruins - veel dank aan de gemeente voor de wijze waarop het Nassauplein wordt schoongehouden.
De voorzitter spreekt zijn dank uit voor ieders aanwezigheid en actieve deelname en ziet iedereen graag weer terug
op dinsdag 18 juni.
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