Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 18 mei 2021
Bestuur
Aanwezig

Verhinderd

Jaap Jan Brouwer (voorzitter), Wouter Buwalda (secretaris), Derk Hazekamp,
Niels van den Berg, Ruud Klein, Agnès Philipse.
Betty Aardewerk, Ank Beekman, Loulène Boersma, Bert Bos,
Rutger Brinkmann (politie), Luc Brocken (gemeente), Paul Casparie,
Wineke Feenstra, Henk Fonhof, Karel Gennes (gemeente), Aleksander Henke,
Nel Klamer, Auke vd Kooi, Warmolt Lameris, Cas Ligtenberg,
Anneloes Ligtenberg-Meerdink, Victoria Mendes de Leon, Hein Morel van Mourik,
Kiddy van Mourik Broekman, Cristo Padmos, Ad Quaedvlieg, Ad Reijngoud,
Maria Sabel, Marja van Starrenburg, Peter Paul Tobi, Willem Vader, Erika Verhulst,
Edwin van Wolferen, Dick Zwaveling.
Joannette Eijkman, Hans Greve, Nina Ruijer (gemeente).

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
Wouter Buwalda – vanwege autopech schuift de voorzitter pas rond half negen aan. Hartelijk welkom
aan alle (online) deelnemers. Met name welkom aan Karel Gennes van het gemeentelijke team
Handhaving en Kiddy van Mourik Broekman die komend najaar hoofdredactrice van de wijkkrant
wordt.
2. Verslag Wijkberaad van 16 februari 2021
Het verslag wordt zonder correcties goedgekeurd.
3. Werkgroep openbare ruimte
Presentatie inzake afvalscheiding door Luc Brocken (gemeente)
De presentatie en een lijst van veel gestelde vragen worden gepubliceerd op de website (idem
nieuwsbrief) van de bewonersorganisatie.
Bespreking presentatie
Derk Hazekamp – zitten er sensoren in alle containers?
Luc Brocken – nee, alleen in de Orac’s.
Ad Quaedvlieg – wanneer reageert de gemeente als de sensoren aangeven dat de container 80% vol
is?
Luc Brocken - grosso modo is dat de volgende dag.
Hans Bussink – mijn taak als “toezichthouder” op het straatje op het Nassauplein is inmiddels bijna
“overbodig” geworden. Het ziet er tegenwoordig keurig uit, ook door het nieuwe hek aan de
achterzijde.
Luc Brocken – we investeren ook steeds meer in “place making”, kleine tuintjes rond de containers
om de omgeving mooi te maken en bewoners bewust te maken van de noodzaak niet bij te plaatsen
en de boel schoon te houden.
Ad Quaedvlieg – wat gebeurt er als een bewoner een doos of vuilniszak met adresgegevens vindt?
Mag je die gegevens gebruiken?
Karel Gennes – dat is strafrechtelijk lastig. Je kunt in ieder geval niet direct bellen.
Dick Zwaveling – ook met concrete n.a.w. gegevens blijft het moeilijk aantoonbaar.
Kiddy van Mourik Broekman – er zou meer aandacht aan het opvoeden van onze kinderen moeten
komen. Ook zou er meer duidelijkheid moeten komen over de wijze van scheiding (wanneer plastic,
wanneer rest, etc.).
Cristo Padmos – de voorgenomen plaatsing in de Riouwstraat kent grote praktische problemen met
de verkeersafwikkeling op de hoek Borneostraat en Riouwstraat. Ook is er geluidoverlast te
verwachten.
Wouter Buwalda – is onze werkgroep Openbare Ruimte hierbij betrokken?
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Luc Brocken – ik zal de betrokkenen vragen om contact te leggen met de Bewonersorganisatie.
Deze presentatie en allerlei veel gestelde vragen worden op de website geplaatst.
Hans Bussink – er is ook een Buiten Beter app. Nadeel is dat de gemeente er soms 2-3 dagen over
doet om een bevestiging te sturen. Maar die informatie kan worden toegevoegd aan de website.
Betty Aardewerk – moeten ook bewoners op de tuintjes letten?
Luc Brocken – dat is voor ons een randvoorwaarde.
Victoria Mendes de Leon – er zijn veel verhalen over afvalverwerkers die inmiddels zelf het afval
scheiden. Is dat niet zonde van onze energie?
Luc Brocken – daar weet ik nu het antwoord niet op.
Dick Zwaveling – papier, glas, textiel en elektra worden ook in de toekomst gescheiden ingezameld.
IJskiosk/rozenkiosk/groentekiosk Nassauplein
Derk Hazekamp – de eerst aanvraag voor een rozenkiosk werd door de gemeente afgewezen. De
aanvraag voor een ijskiosk is inmiddels wel goedgekeurd. Het detonerende aspect werd daarbij door
de Welstand als interessante optie genoemd. De rozenkiosk is inmiddels in protest tegen de ijskiosk.
Niels van den Berg – wij zien het liefst de “containerachtige” kiosken in een meer uniforme
architectonische stijl. Zoals dat in de Fahrenheitstraat gebeurde.
Bert Bos – bij de groentekraam gaat het om een uitbreiding van een al bestaand ontwerp. Het zal
niet lukken om dit aan te passen.
Ad Reijngoud – de groentestal heeft naar mijn weten al een vergunning. Wat is de status?
Derk Hazekamp – de status is ons niet bekend, we hebben uitsluitend een bevestiging van ontvangst
gekregen na het indienen van onze zienswijze.
Peter Paul Tobi – wat is het standpunt van het wijkberaad inzake het Nassauplein als geheel
(Rijksbeschermd stadsgezicht)?
Derk Hazekamp – volgens het bestemmingsplan is een kiosk toegestaan. Binnen dat plan gelden
vervolgens alleen afwegingen van bijvoorbeeld welstand en veiligheid.
Niels van den Berg – in de door ons ingediende zienswijze benadrukten wij de onveilige situatie voor
kinderen. Daar is niets mee gedaan. Reactie gemeente op onze zienswijze: Al bij de vaststelling van
het geldende bestemmingsplan Archipelbuurt e.o. in 2014 is een kiosk op deze locatie ruimtelijk
voorzien. Daarbij zijn destijds alle ruimtelijk relevante aspecten afgewogen. Bij een
vergunningaanvraag die geheel passend is in het bestemmingsplan wordt het toetsingskader
gevormd door de zaken die genoemd worden in art. 2:10 Wabo. Wordt aan dit toetsingskader
voldaan, dan is de gemeente gehouden de vergunning te verlenen. Een nieuwe ruimtelijke
beoordeling kan dus geen deel uitmaken van de vergunningprocedure. De situatie is naar ons
oordeel niettemin voldoende veilig: het kruispunt wordt gereguleerd door verkeerslichten en de
ruime aanwezigheid van fietspaden in het kruispunt noopt tot oplettendheid en voorzichtigheid.
Speeltoestellen Patijnlaan
Erika Verhulst – de gemeente hield een schriftelijke enquête bij omwonenden voorafgaand aan het
plaatsen van nieuwe speeltoestellen ter vervanging van de oude klimspin in het parkje aan de
Patijnlaan. Naar het idee van veel omwonenden was de enquête onvoldoende (korte reactietijd,
geringe verspreiding) en zou de rust en ruimte van het parkje verstoord worden door de vele nieuwe
toestellen. Ook zou het ontwerp van de architect geweld worden aangedaan. Inmiddels bleek ook de
tekening foutief te zijn. We wachten nu op reactie van de gemeente.
Jaap Jan Brouwer – dit zegt ook iets over de participatie en wijze van inspraak.
Niels van de Berg – als bewoner van het Couperusduin (met kleine kinderen) vond ik het een leuke en
spontane actie van de gemeente. Wij gingen er dan ook van uit dat de gemeente, nu deze een
enquête had uitgezet, zelf goed zou kunnen inschatten wat het draagvlak zou zijn voor verandering.
Luc Brocken – er zijn hier verschillende belangen in het geding. Ouders met jonge kinderen versus
andere omwonenden. Wellicht had de procedure anders gekund maar het was in ieder geval met
goede bedoelingen.
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Scheveningse Bosjes
Derk Hazekamp – er is een voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad gestuurd over
het uitvoeringsprogramma van de Visie van de Denktank Scheveningse Bosjes. Media besteedden
hier al enige aandacht aan (zie link):
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/9981348/2/RIS308403%20Voorstel%20van%20het
%20college%20inzake%20uitvoeringsprogramma%20Visie%20WSBW
4. Werkgroep verkeer
Parkeren middenberm Patijnlaan
Agnes Philipse – de nieuwe APV met een verbod op parkeren op de middenberm van de Patijnlaan
ging in op 1 april. Door interne misverstanden werd het verbod niet gehandhaafd. Daar komt nu
verandering in.
Karel Gennes – er was inderdaad veel onduidelijkheid. We gaan een maand lang waarschuwen
waarna er wordt opgetreden.
Wouter Buwalda – bekend is dat er geen bomen geplant kunnen worden vanwege onderliggende
kabels en leidingen. Ook is bekend dat bloembakken veel onderhoud vergen. Desondanks kan
onderzoek worden gedaan naar een eenvoudiger manier van het vergroenen van deze stenen vlakte.
Op allerlei plaatsen in Den Haag is de middenberm vergroend door gras, bloemen en kruiden.
Biesieklette
Agnes Philipse – we zijn op zoek naar een pandje in het Willemspark om een Biesieklette en een
buurtstalling in te vestigen.
Parkeren Madurodam
Bert Bos – ik heb melding gemaakt van de vele campers die aan de rand van de wijk staan
geparkeerd. Deze campers houden parkeerplekken vast.
Karel Gennes – we hebben hier een project op lopen.
Wouter Buwalda – ook aan de Madurodam-zijde wordt tegenwoordig veel illegaal geparkeerd. Vaak
gekoppeld aan de fitnesslessen die in de buitenlucht worden gegeven.
5. Werkgroep ruimtelijke ordening
Sportsbar Hague 5 / voormalig Flamez
Niels van den Berg – Flamez (kruising Balistraat – Javastraat) is op grond van de wet Bibob vorig jaar
gesloten. Daarmee kwam een einde aan de nachtelijke overlast. Anderhalf jaar later heeft de
gemeente opnieuw een verzoek om een nachtheffing ontvangen van de nieuwe eigenaren.
Ad Quaedvlieg – de nieuwe eigenaren (exploiteren een vergelijkbaar concept in het centrum) willen
vier pooltafels, speelautomaten en ook een dartbaan vestigen. Omwonenden namen al actie richting
de nieuwe exploitanten. Die geven aan om commerciële redenen een nachtvergunning te hebben
aangevraagd. Ze willen daar geen gebruik van maken en gaan om 2.00 uur dicht. De gemeente heeft
alle zienswijzen van tafel geveegd. De hoofdvraag is of er overlast komt. Vooralsnog zijn harde
muziek en disco niet aan de orde. Belangrijker is echter de omschrijving in het bestemmingsplan en
de APV. De APV spreekt over een categorie 2 horecavoorziening. Zware horeca dus. In het
bestemmingsplan wordt gesproken van middelzware horeca. Daarbij gelden andere, meer
beperkende voorwaarden. We krijgen moeilijk vat op de onderliggende regelgeving. Met onze juriste
kijken we nu naar de vervolgstappen. Binnen zes weken hopen we dat er uitsluitsel is over hoe nu
verder.
Betty Aardewerk – je kunt ook te rade gaan bij bureau Ombudsman (tegenover het stadhuis). Dat
bureau is er voor bewoners die de weg kwijt raken. Ze houden dagelijks spreekuur.
Wouter Buwalda – de Bewonersorganisatie streeft binnen afzienbare tijd naar een wijkwandeling
met “wijkwethouder” Bert van Alphen. Dan zal zeker ook dit onderwerp besproken worden.
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Update Alexanderveld 84 – 97 (appartementen in kantoortoren)
Niels van den Berg – op 17 juni vindt de rechtszaak plaats over het conflict tussen de
projectontwikkelaar en omwonenden.
Update herontwikkeling locatie Politie bureau
Niels van den Berg – naar aanleiding van een motie van de SP komt er een nieuw Plan Uitwerkings
Kader (PUK) waarin ook woningbouw is opgenomen. Dit gebeurt onder supervisie van Eric
Heemskerk van DSO. Hij informeert ons dat er ter plaatse van de stallingsgarage aan het
Alexanderplein richting Javastraat ongeveer 40 woningen worden voorzien. Eric gaf aan dat voor
projecten groter dan 80 woningen automatisch voldaan dient te worden aan de woonverordening
van 30% sociale sector, 20 sector midden-hoge huur en 50% vrije markt. Onder de 80 volstaat in
principe 20% sector midden-hoge huur en 80% vrije markt. Daar het hier om een motie van de SP
gaat, zullen we zien wat het uiteindelijk wordt. Eric heeft in ieder geval toegezegd het PUK met ons te
delen, zodat wij onze visie daarop (eventueel) kunnen bijwerken.
Burgemeester Marijnenlaan 123-125
Hein Morel van Mourik – de hoorzitting van de Adviescommissie Bezwaarschriften (11 ingediend)
vond op 2 maart plaats. Ook wij gaven een toelichting. Tijdens de hoorzitting bleek dat er nog meer
parkeerplekken in de buurt gehuurd moeten worden. Wanneer verkamering tot overlast leidt is niet
duidelijk waarom dit niet op short stay van toepassing zou zijn. Er is sprake van veel mensen op een
kleine oppervlakte. De commissie zou binnen drie weken met een reactie komen maar tot op heden
hebben we niets gehoord.
6. Werkgroepen
Cultuur
Bert Bos – het Vreedehuis heeft nieuw management gekregen. Voortgang van het open podium
komt hierdoor in het geding.
Zorg en Welzijn
Ruud Klein – Welzijnsorganisatie Zebra wil zich terugtrekken uit onze wijk. Wellicht wordt het gehele
contract opgezegd inzake de zorg voor ouderen. Binnenkort hebben we overleg met Zebra en
proberen we het tij te keren.
Betty Aardewerk - de vrijwilligersorganisatie Rijker Leven (ter versteviging van sociale structuren in
de wijk) zal na de zomer een presentatie verzorgen voor de bewonersorganisatie.
7. Politie
Rutger Brinkmann – parkeerovertredingen (ook middenberm Patijnlaan) vallen onder het regime van
de bestuurlijke boete van de gemeente. Dat is geen zaak van de politie.
We bezoeken een paar keer per dag de parkeerplaats aan de kop van de Koninginnegracht maar
hebben daar tot op heden geen grote missstanden kunnen constateren.
Bert Bos – aan de gemeente is gemeld dat er op het Bankaplein meerdere planten gestolen zijn.
Erika Verhulst – op een smal stukje weg achter de Staedion flat (met gele stoeprand) wordt bijna
standaard geparkeerd. Vuilniswagens kunnen er vaak niet of moeilijk langs en er zijn zorgen over de
toegankelijkheid voor de brandweer. Staedion zegt niet te kunnen helpen vanwege de wet op de
privacy.
Rutger Brinkmann – de brandweer kan in een noodgeval auto’s gewoon wegduwen. Als het een
serieus probleem is, kan handhaving het meenemen. Wij pakken het ook op.
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8. Rondvraag en sluiting
Hans Bussink – graag aandacht voor de dode bomen in de Bankastraat. Graag ook aandacht voor de
bouwwerkzaamheden en bijpassende verkeersmaatregelen in de Balistraat.
Luc Brocken – het is de verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar om de buurt te informeren.
Jaap Jan Brouwer – dit is helaas mijn laatste vergadering als voorzitter van de Bewonersorganisatie.
Vanwege drukke werkzaamheden trek ik mij noodgedwongen terug. Ondanks de Corona heb ik de
samenwerking als prettig en nuttig ervaren.
Wouter Buwalda - als er geen Corona was geweest was er nu een charmante assistent op je
toegestapt om je een grote bos bloemen te overhandigen, als dank voor je inzet en je altijd
vriendelijke en charmante manier van opereren. Voor nu moeten we het met een belofte doen om
op een ander moment in Café Banka een borrel te gaan drinken. Veel dank voor je inzet.
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