
Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 19 november 2019

Bestuur R. van Moorsel (voorzitter), D. Hazekamp, R. Klein (penningmeester), W. Buwalda (secretaris), 
N. van den Berg, H. Verhoog-Poiesz.

Aanwezig A. Beekman, W. Borsboom, L. Boersma, B. Bos, A. Breuming, L. Brocken, F. Bruins, H. Bussink, 
M. Bussink, P. Casparie, A. Dijkman, H. Fonhof, A. de Jong, W. Lameris, T. van Loon, 
Chr. Van Oordt, A. Pelle, E. Ponsen, A. Poorter, D. Regts, R. van Ruijven, M. Siegmund, P. Tobi, 
R. Tuinstra, W. Vader, E. Verhulst, N. Westpalm. 

Verhinderd B. Aardewerk, H. de Bruin, M. van der Hoff, K. Hoogsteder, A. van der Kooi, 
B. van Leeuwen (wijkagent), Van Moorsel, C. Padmos, A. Philipse, M. Roozen, 
J. Rouppe van der Voort, M. Rouppe van der Voort, M. Voorhuis.

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter heet allen welkom en verheugt zich in het grote aantal aanwezigen vooral nu het Nederlands 
voetbalelftal op dezelfde avond speelt.

Diegenen die niet met hun naam in het verslag willen worden gevraagd om dat kenbaar te maken.

2. Verslag bijeenkomst van 10 september 2019

Tekstueel
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de notuliste.

Naar aanleiding van
H. Bussink – het fietspad aan de Laan Copes zou in 2020 worden opgeknapt. Dat zou sneller moeten, er ontstaan 
grote plassen. Fietsers gaan nu noodgedwongen over de schrikstrook waarbij auto’s beschadigd (kunnen) raken. 
M. Bussink – ik was getuige van het onderuitgaan van een fietser in een waterplas.
Voorzitter – de wethouder deed in deze een toezegging. Het verzoek is om de uitvoering te vervroegen. 
L. Brocken – ik pak het op.
M. Siegmund – de situatie rondom het parkeren op de middenberm van de Burgemeester Patijnlaan is, 
vooruitlopend op de toegezegde “herinrichting,” onduidelijk en gevaarlijk. Door de geparkeerde auto’s (vooral bij
de zebra bij het politiebureau) ziet het aanstormende verkeer je niet goed meer. Onduidelijk is verder of de 
middenberm alleen bestemd is voor laden en lossen of ook parkeren.
D. Hazekamp – het is voor laden en lossen (max. 1 uur).
L. Brocken – ik zoek een en ander uit.

Chr. van Oordt – graag een update van de gemeente inzake het bestrijden van de Japanse duizendknoop.
L. Brocken – er is geen eenduidige methode om deze plant te bestrijden, het heeft onverminderd de aandacht.
Chr. van Oordt – er zijn inmiddels 7 bomen dood op het Nassauplein (en één op de Bankastraat). De stronken 
zitten er nog in. Wanneer worden deze opgeruimd en vervangen?
L. Brocken – in de regel vindt er eerst bodemonderzoek plaats voordat er wordt vervangen. Het totale proces 
duurt meestal een jaar. 
Chr. van Oordt – ook de haagbeuk bij het oude postkantoor op het Nassauplein is nog niet vervangen. De op 
pagina 4 genoemde vergroeningsprojecten zijn mij verder onbekend.
D. Hazekamp – daar is eerder over gesproken in het Wijkberaad. De zogenaamde “oren” van het Nassauplein 
worden vergroend, ook om het wild parkeren aldaar tegen te gaan.

3. Mededelingen bestuur

Bestuursmutaties
De vergadering reageert met instemming op het aantreden van Niels van den Berg als nieuw bestuurslid. Niels 
neemt de portefeuille ruimtelijke ordening over van David Struik van wie inmiddels afscheid is genomen.
Hannie Verhoog is inmiddels verhuisd naar het Benoordenhout en legt om die reden haar functie neer. Indien er 
een geschikte kandidate wordt gevonden voor de vacature, zal deze vervuld worden. Hannie geeft aan betrokken
te willen blijven. De voorzitter laat weten dat hij rond het tweede kwartaal 2020, wanneer zijn termijn er op zit, 
terug zal treden. De werving voor een opvolger zal via de gebruikelijke kanalen plaatsvinden.
De werkgroep Zorg en Welzijn heeft de wind in de zeilen en zoekt verdere versterking. Een oproep voor nieuwe 
leden wordt wellicht gekoppeld aan die voor een nieuwe voorzitter.
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Planning Wijkberaden 2020
De secretaris laat weten dat het bestuur voorstelt om het aantal Wijkberaden terug te brengen tot vier met een 
reservedatum. In de praktijk van de afgelopen jaren bleek vaak sprake van herhaling van onderwerpen. Daar 
komt bij dat de last van het bestuur een aanzienlijke is. Voor 2020 worden voorgesteld de dinsdagen: 18-2, 12-5, 
8-9 en 24-11. De reservedatum is 14-7. 

Overleg omliggende wijken
In oktober vond opnieuw een prettig verlopen overleg plaats met omliggende wijken. Een overleg om informatie 
uit te wisselen en om gezamenlijk richting gemeente en anderen te kunnen opereren. Actueel is de zorg over het
gebrekkige proces van vergunningverlening alsook de handhaving van de eigen gemeentelijke regels. Hierover 
wordt begin volgend jaar een gezamenlijke brief aan de gemeente gestuurd. Het besluit van de wijken hiertoe 
was genomen de avond voor de inval van het OM bij de wethouders, en is dus niet daaruit ontstaan (maar het 
onderstreept wel de noodzaak). 

Overleg met VVE’s uit de buurt 
Het voorstel van de bewonersorganisatie om een regulier overleg met een aantal grote VVE’s rondom het 
Burgemeester De Monchyplein in te stellen heeft niet voldoende respons opgeleverd. Voorlopig wordt er dan 
ook van af gezien om regelmatig met z’n allen en de bewonersorganisatie rondom de tafel te zitten.

A. Dijkman – Bewoners Belangen De Monchyplein (BBM) stelt dat de VVE’s zich te weinig gehoord voelen in dit 
gremium. Bij voorkeur neemt iemand van het BBM deel in de werkgroep RO. Dan ontstaat een traite d’union. 
BBM en andere omliggende VVE-besturen zijn vooral gefocust op de transformatie van het oude politiebureau. 
R. Tuinstra – de BBM vertegenwoordigt alle negen VVE’s rond het burgemeester De Monchy complex.
Voorzitter – verheugend dat men zich organiseert en ook in het vervolg met één mond spreekt over de 
onderwerpen waar de VVE’s het onderling over eens zijn. Wel is van belang dat alle betrokken VVE’s vooraf apart
schriftelijk en specifiek aangeven, aan de gemeente en de bewonersorganisatie A&W, dat de BBM namens hen, 
en waarover, het woord voert in de toekomst. 
A. Dijkman – we hebben geen rechtspersoon ofschoon in 2004 een poging is gedaan om een stichting op te 
richten. 
H. Bussink – te overwegen valt om een overkoepelende, juridisch formele belangvereniging op te richten. Het 
gevaar van belangenverstrengeling en gebrek aan doorzettingsmacht liggen anders op de loer. 
A. Dijkman – we gaan daar naar kijken. 
W. Vader – deelname vanuit het BBM aan de werkgroep RO zou een rare figuur zijn als de persoon in kwestie 
zich niet met het grotere geheel zou identificeren. Het kan geen kwaliteitsstoel zijn. 
Voorzitter – het bestuur heeft zonet het verzoek van de BBM gehoord en ook het logische antwoord van W. 
Vader van de werkgroep RO. Bestuurslid N. van den Berg is ook woonachtig in die omgeving en lid van de 
werkgroep RO dus het is de vraag of het nodig is als er al een vacature in de werkgroep is. Het bestuur en de 
werkgroep zullen tot een slotsom komen. N. van den Berg  coördineert de verdere uitvoering hiervan.
Chr. van Oordt – in oktober is een beginselaanvraag gedaan voor een splitsing t.b.v. een short stay 
accommodatie aan de rand van het Monchyplein. 
N. van den Berg – ik pak dit op.

Terugkoppeling spreekuur wethouder Van Alphen
L. Brocken – het was een levendige bijeenkomst met meer dan voldoende belangstelling. Aan de orde kwamen 
onder meer: de nachtvergunningen voor Flamez, het (grond)water in Couperusduin, de schouw van de Bosjes 
van Repelaer en de bebouwing van het Rode Kruis terrein. Alle punten werden keurig genoteerd en worden 
verder afgewerkt met het bestuur of degene die het aangaat. Mw. Filiz Akbulut is overigens de voorlopige 
opvolger van Gerard Spierenburg.
H. Bussink – uit de reacties en de hoge opkomst zou je kunnen opmaken dat de gemeente veel steken heeft laten
vallen. 
Voorzitter – niet alles is helaas ineens oplosbaar, denk bijvoorbeeld aan het (grond)water bij Couperusduin. 
Secretaris – getalsmatige opkomst lijkt mij een slechte indicator van het al dan niet voldoende functioneren van 
de gemeente; de vorige keer was de opkomst aanzienlijk lager.
F. Bruins – kan er een schema worden opgesteld van de komende bezoeken van de verschillende wethouders?
Voorzitter – het gaat uitsluitend om Bert van Alphen, stadsdeelwethouder, die circa 2 keer per jaar bij ons 
spreekuur houdt. De komst wordt altijd ruim van te voren gemeld in wijkberaden, op de website en zo mogelijk 
ook de wijkkrant.
E. Ponsen – er komt een kort verslag van het spreekuur in de volgende wijkkrant. 
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4. Werkgroep Ruimtelijke ordening

Rode Kruis terrein
W. Vader – over het Rode Kruis terrein valt momenteel niets te melden. Wel hebben we bezwaar aangetekend 
bij de gemeente over het plan om Balistraat 88 verder op te delen in kamers. Als opsplitsing niet mag waarom 
dan wel verkamering? Ook hebben we bezwaar aangetekend tegen een beginselplan (in strijd met 
bestemmingsplan) voor dakopbouw op Bankaplein 2. 
F. Bruins – kan de werkgroep RO ook Nassauplein 11 (bouw appartementen) in de gaten houden? 
Voorzitter – we hebben in deze casus maar weinig ammunitie. Gelukkig is ook de buurman actief. 
W. Vader – de benodigde vergunning is allang verleend. Het had een bestemming als kantoor waardoor de 
transformatie nu eenvoudiger is.  
M. Bussink – graag ook aandacht voor de Laan Copes 83. Dit voormalig woonhuis van vier woonlagen wordt ook 
tot appartementen omgebouwd. 
Voorzitter – ook hier zijn de buren actief. Dankzij internet kan iedereen op de hoogte blijven van relevante 
(ver)bouwplannen. 

5. Werkgroep openbare ruimte

Schouw Bosjes van Repelaar
H. Verhoog – begin oktober vond er een schouw plaats met vertegenwoordiging van politie, gemeente en 
bewoners. In de bosjes werd immers veel gedeald. Inmiddels zijn de bankjes verplaatst, worden de 
schelpenpaden vernieuwd en worden er circa 30 bomen vervangen. Ook is er een muur opgeknapt en zijn er 
nieuwe parkeerplaatsen met beugels. 
D. Hazekamp – op 3 december van 19.00 – 21.30 uur vindt er in de werklocatie van Omnigroen (Ver Huellweg 3) 
een bijeenkomst plaats om mee te denken over het nieuwe beheerplan voor de Scheveningse Bosjes. 
Aanmelden kan via de site (hethaagsegroen.nl). Tijdens deze bijeenkomst vindt ook terugkoppeling plaats van de
gehouden stemronde over de inrichting. Verder voert elke tweede zaterdag van de maand de beheergroep 
kleinschalig beheer uit. Ook hadden we recent de landelijke natuurwerkdag. 

Secretaris – de bij de kiosk aan het Nassauplein gelegen ORAC’s zijn gebruikt voor het illegaal storten van 
bouwmateriaal. Er zijn vermoedens dat meerdere ondernemers hun bedrijfsafval in de ORAC’s dumpen. Het 
teamhoofd Handhavingsorganisatie Centrum 1 & 2 gaat hier een actie op inzetten.

Chr. van Oordt – kan het tussenstraatje van het Nassauplein niet worden versmald? Het is hier ronduit gevaarlijk.
Voorzitter – een terecht punt dat al eerder ter sprake kwam. 

B. Bos – er zijn inmiddels 15 AED’s in de wijk, waarvan 3 “buiten AED’s”. Een AED is een automatische externe 
defibrillator, een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt 
door het geven van een elektrische schok. Het aantal “buiten AED’s“ mag omhoog. Er vindt momenteel 
crowdfunding plaats voor een AED op de Hoge Banka. Ook komt er een ter hoogte van Riouwstraat 114. 
R. Klein – de Rabobank sponsort wellicht een verzoek van de Bewonersorganisatie voor een AED bij de school in 
de Frederikstraat. Met het totaal van circa 18 AED’s is er om de 150 – 200 meter een apparaat voorhanden. Ruim
binnen de norm van 500 meter van de Hartstichting. 

6. Werkgroep verkeer

Ontwikkelingen co-creatie Centrum Noord
Voorzitter – er komt wellicht een milieuzone die ook de hele buurt omvat. Onderdeel van het voorstel is het 
weren van oude dieselauto’s (15 jaar ouder en meer). Het voorstel is nog niet in de gemeenteraad in stemming 
gebracht, maar het weren van deze categorie voertuigen draagt bij aan de gezondheid. BA&W heeft voorgesteld 
om in ieder geval geen nieuwe parkeervergunningen meer te verstrekken voor deze categorie voertuigen en zal 
komend wijkberaad peilen of ook de deelnemers van het wijkberaad een dergelijke milieuzone steunen. 
B. Bos – er zijn veel old-timers in de wijk.
Voorzitter – wellicht is een gedeeltelijke ontheffing voor enkele dagen per jaar onderdeel van het plan, maar of 
veel van die oldtimers diesels zijn is de vraag. 
P. Tobi – eigenlijk zou ook het stoken van open haarden onder dit regime moeten vallen.
Voorzitter – wij kunnen niets afdwingen en laten het voorlopig bij een oproep om niet te stoken bij onvoldoende 
wind en om rekening te houden met de omwonenden van de stokers, zeker de omwonenden die extra 
kwetsbaar zijn vanwege bijvoorbeeld een longaandoening. 
D. Hazekamp – Stookwijzer.nu geeft meer informatie.
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7. Overige werkgroepen

Cultuur
B. Bos – nieuwe concerten staan gepland voor 21 december en 8 februari. Ook wordt volgende september weer 
een open atelierroute georganiseerd.

Energietransitie en duurzaamheid
Secretaris – er zijn twee nauw samenwerkende werkgroepen. De werkgroep Duurzaamheid (Groenebuurt.nl) en 
de werkgroep Energietransitie. De eerste richt zich meer op de binnenkant van onze woningen (dubbelglas, 
isolatiemateriaal, etc.) de tweede op het ontwikkelen van een plan om van het gas af te gaan en andere vormen 
van energie te vinden. 
De werkgroep Duurzaamheid onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een gepersonaliseerde woninganalyse 
voor alle huizen in de wijk te realiseren alsmede de uitvoering van bijpassende maatregelen. 
De energietransitie is weerbarstig door de nieuwheid en grootschaligheid. Ook is er veel onduidelijkheid over 
rollen, taken, financiering, technieken en planning. 

ArchipelpoëZie 
Op 13 oktober vond de onthulling plaats van het 18e muurgedicht van Herman de Coninck. Het gedicht is te 
vinden boven de Gall & Gall in de Bankastraat. De stichting heeft inmiddels afscheid genomen van Gilles Hooft 
Graafland, de initiator van de stichting. Er is inmiddels een nieuwe penningmeester gevonden. 
H. Bussink – complimenten voor de goed georganiseerde bijeenkomst, niet in de laatste plaats vanwege de 
culinaire bijdrage van de Vlaamse Vertegenwoordiging. 
F. Bruins – hoe staat het met het zogenaamde Casema huisje? 
D. Hazekamp – de inventarisatie van kleine, ontsierende bouwwerkjes in de buurt is bijna gereed. Veel hiervan 
zijn te klein (hooguit geschikt voor een Haiku) om iets mee te doen. Bovendien zal altijd met de eigenaren 
(Eneco, Stedin, Dunea, etc.) overlegd moeten worden. 

Zorg en Welzijn 
Voorzitter – BA&W ontving nog geen reactie op de ingezonden brief over het beleidsplan Zorg, Jeugd en 
Volksgezondheid. Er wordt gerappelleerd.
Secretaris – Tj. Ypma vraagt om vrijwilligers voor de werkgroep Zorg en Welzijn. De wijk vergrijst en vraagt om 
aandacht en inzet op veel verschillende thema’s. 
E. Ponsen – in het Klokhuis is er gestart met proeflessen dansen voor ouderen. Leuk is ook het project 
“verborgen schatten” o.l.v. Eva van Heijningen. Met behulp van voorwerpen worden herinneringen opgehaald en
verhalen verteld. 

Website
Voorzitter – veel dank aan diegenen die de fantastische, nieuwe website wisten te realiseren. Met name Maud 
Siegmund en Katja Beekman. 
M. Siegmund – de website is geheel herzien en nu ook geschikt voor de mobiel. Veel dank zijn wij verschuldigd 
aan Kin Mok, een grafisch ontwerper met kantoor in Amsterdam. Ons streven is om de website interactiever te 
maken. Er is daartoe een vast format ontwikkeld om artikelen aan te leveren. Na het wegwerken van een aantal 
kinderziektes overleggen we graag over het nog verder verhogen van de interactiviteit. Ook wordt gestreefd naar
het vergroten van het aantal bezoekers van de website. Daartoe zal regelmatig een uitdraai m.b.v. Google 
Analytics worden gemaakt. Alle contactpersonen van de werkgroepen worden vriendelijk gevraagd om goed te 
kijken naar hun eigen content. 
F. Bruins – zou de voortgang van de acties afgesproken in het Wijkberaad op de website kunnen?
Voorzitter – dat is een goed idee maar het is erg bewerkelijk om dat goed up-to-date te houden en voldoende 
zorgvuldig te formuleren, bovendien is nu juist het Wijkberaad daarvoor bedoeld.

Wijkkrant
E. Ponsen – de volgende week verschijnende wijkkrant bevat onder meer een interview met onze voorzitter. Op 
de achterpagina staat de datum van de nieuwjaarsreceptie vermeld. In 2020 verschijnt de wijkkrant half februari,
april, juni en dan in september en november. 

AWOC (ondernemersclub)
B. Bos – opnieuw wisten we kerstverlichting te realiseren. Ook de intocht van Sinterklaas (30 november) staat in 
de steigers, ondanks het ontbreken van gemeentelijke subsidie. Gestart wordt om 11.00 uur in de Brasserie. De 
processie wordt begeleid door 25 Pieten in een Brassband.
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8. Overheid 
A. Dijkman – de brug op het Monchyplein zou in het 4e kwartaal hersteld worden. Nog steeds is er niets gebeurd.
E. Ponsen – inmiddels heeft ook iemand bij een glijpartij een breuk opgelopen. 
L. Brocken – het is terecht dat dit onder de aandacht wordt gebracht. (nagekomen bericht van de gemeente: 
Opdracht tot herstel is gegeven, echter de weersomstandigheden werken niet mee. Zodra het weer-technisch 
kan, wordt dit uitgevoerd; even een langere periode droog met geen vorst.)

Ter sprake wordt gebracht de vergunningverlening aan Flamez (hoek Javastraat 132). Door de weeks is de zaak 
nu open tot 2.00 uur en op vrijdag en zaterdag tot 5.00 uur. Vooral het ’s ochtends vroeg naar huis gaan levert in 
deze woonwijk extreme overlast op. De gemeente heeft niet gecommuniceerd over het verlenen van de 
vergunning. Een delegatie van bewoners is op bezoek geweest bij de Bezwarencommissie. De gemeente zal nu 
onder meer de vergunningverlening toetsen aan het bestemmingsplan (2014). Als het daar als zware horeca 
staat ingepland dan kan het niet anders. De bewoners zijn ontluisterd door de procedurele, juridische en vrij 
onmenselijke opstelling van de gemeente. 
Voorzitter – BA&W sluit zich aan bij de bezwaren van de omwonenden en steunt deze verder waar mogelijk. 
Voorzitter – veel waardering voor de regelmatige aanwezigheid en betrouwbare inzet van Luc Brocken. 

9. Rondvraag en sluiting
H. Bussink – een artikel over het bestrijden van de Japanse duizendknoop zou fijn zijn voor de wijk. 
L. Brocken – dat was al eerder afgesproken. Ik rappeleer Gerrit van der Hut.  
F. Bruins – zijn vrije fietsstroken zoals die nu op de Bankastraat zijn aangebracht een optie voor de Riouwstraat?
B. Bos – dat is technisch onhaalbaar vanwege de te geringe breedte.

De voorzitter dankt eenieder voor de inbreng en sluit de vergadering.
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