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Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 1 februari 2022 
 
Bestuur  Wouter Buwalda (voorzitter a.i.), Derk Hazekamp, Ruud Klein (penningmeester), Agnès Philipse,  

Niels van den Berg. 
Aanwezig Paul Casparie, Auke van der Kooi, Luc Brocken (gemeente DH), Robert van Moorsel,  

Dick Zwaveling, Cas Ligtenberg, Annelies Ligtenberg-Meerdink, Bert Bos, Willem Vader,  
Henk Fonhof, Hein Morel van Mourik, Victoria Mendes de Leon, Patti Calabro, 
Joanette Eijkman, Nel Klamer, Björn Ekering (Handhaving), Maria Sabel,  
Arjan Hamburger, Evert Wind, Peter Paul Tobi, Ad Quaedvlieg, Tia Quaedvlieg, 
Trudy Hollander, verslag.  

Verhinderd Nina Ruijer (Gemeente DH), J. Christiaan van Oordt, Lia Westenberg, Karel Gennes (HHT),  
Hans Bussink, Loulène Boersma, Ruud van Ruijven, Kiddy Kohnstamm, Isabelle van Milligen, 
Hans Greve, Peter Munnikes 

 
1. Opening, mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 

Bericht van verhindering 
Nina Ruijer (Gem. Den Haag), Chris van Oordt Lia Westenberk, Hans Bussink, Kiddy Kohnstamm, Isabelle van 
Milligen, Karel Gennes (Handhaving), Hans Greve, Peter Munnikes.  

 
Mensen die niet met naam en toenaam in verslag willen, kunnen dit melden bij het secretariaat 

 
Mededelingen van het bestuur 
Op 22 /2 organiseert de bewonersorganisatie een Politiek café. Tijdens de bijeenkomst krijgen de 
fractievoorzitters of hun vervangers gelegenheid om hun standpunten toe te lichten. Bewoners kunnen per mail 
vragen stellen. Vragen graag mailen naar secretariaat@archipelwillemspark.nl. Het bestuur zal de vragen 
redigeren en groeperen op onderwerp. Het programma volgt nog.  
Het Politiek café begint om 19.30 uur. Vanaf a.s. vrijdag wordt het ook met posters in de wijk aangekondigd.  

 
Ereprijs 
Het bestuur van de bewonersorganisatie heeft Cristo Padmos de Erepijs voor 2021 toegekend voor zijn inzet 
gedurende ruim 20 jaar voor de website en de nieuwsbrief. Cristo heeft inmiddels afscheid genomen van de 
redactie. Binnenkort komt er iemand langs om hem de speld op te spelden en een bloemetje te overhandigen. 
Het bestuur hoopt dat Cristo de speld met trots zal dragen.  
Cristo Padmos – heeft het werk met veel plezier gedaan. Hij heeft op deze manier veel mensen leren kennen. 
Het spijt hem dat hij vanwege zijn leeftijd de IT niet meer altijd kan volgen, daarom heeft hij besloten om dit over 
te laten aan degenen die dat wel kunnen. De website is in goede handen bij Maud Siegmund.  

 
Derk Hazekamp - het bestuur was lang  op zoek naar een voorzitter. Zoals bekend neemt Wouter Buwalda het 
voorzitterschap al een tijdje waar. Inmiddels heeft hij aangegeven het voorzitterschap op zich te willen nemen. 
Het bestuur is blij met zijn beslissing en hoopt dat de aanwezigen dit ook een goed idee vinden. Tegelijkertijd 
betekent dit dat het bestuur nu op zoek is naar een secretaris. Bewoners die altijd al secretaris van de 
bewonersorganisatie hadden willen worden kunnen zich nu aanmelden via het secretariaat. T.z.t. verschijnt er 
nog een oproep op de website en in de wijkkrant.  

 
Wouter Buwalda -  woont sinds 1995 in de Archipelbuurt en houdt van dit “dorp in de grote stad” met zijn mooie 
parkachtige omgeving en mooie pleinen. Hij zal zijn best doen om er met zijn collega- bestuursleden voor te 
zorgen dat de wijk zo blijft.  

 
2. Verslag Wijkberaad van 23 november 2021 

Het verslag van 14 september 2021 is nog niet besproken, maar staat niet op de agenda en is niet met de 
stukken meegestuurd. Mocht er nog iets in staan dat niet klopt, meldt het a.u.b. aan het secretariaat, dan wordt 
het verslag aangepast. Het verslag wordt behoudens aanvullingen en/of correcties vastgesteld. 

 
Het verslag van 23 november 2021 is een verslag van de presentatie van de gemeente. De gemeente heeft de 
teksten die ze zelf hebben uitgesproken gecorrigeerd. Als er nog opmerkingen zijn, gaan deze vermoedelijk over 
de gestelde vragen. Peter Munnikes heeft gemaild dat de vragen op pag. 7 die door Peter Munnikes zouden zijn 
gesteld, door Rupert van Heijningen zijn gesteld. Het verslag wordt aangepast. 

mailto:secretariaat@archipelwillemspark.nl
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3. Werkgroep Openbare ruimte 

Wijkwandeling/kennismaking met wethouder Kapteijns 
Derk Hazekamp - op 21 januari hebben bestuursleden een wandeling door de wijk gemaakt met de nieuwe 
wethouder. Het startpunt was het Nassauplein. Er is gesproken over het onderhoud van het plein en de rommel 
die ondanks het milieustraatje en het hek erachter soms nog rondom de Oracs ligt.  
Ook de kiosken op het plein zijn besproken. De vis- en frietkraam van dhr. Wassenaar wordt binnenkort 
vervangen door een vaste kiosk. Tegen de zomer wordt er aan de Laan Copes-zijde een uit rood staal 
opgetrokken IJskiosk geplaatst. 

 
Victoria Mendes de Leon – is niet gecharmeerd van de IJskiosk. Derk had het over een futuristisch gebouw. Dit 
kan spannend zijn maar ook detoneren. Het is ook de vraag of er überhaupt meer kiosken nodig zijn. 
In hoeverre was de bewonersorganisatie bij dit besluit betrokken en wat was haar standpunt?  

 
Niels van den Berg – De bewonersorganisatie heeft een zienswijze gestuurd met een aantal argumenten waarom 
een kiosk op deze plek niet handig is, onder meer omdat er veel kinderen op af zullen komen, die daar de 
gevaarlijke kruising moeten oversteken. Ook is vermeld dat de detonerende factor, die de Welstandscommissie 
juist interessant vond, voor de bewoners niet zo hoeft. De ijskiosk komt op een plaats op het Nassauplein die 
volgens het bestemmingsplan een standplaats voor handel is. Gelukkig is het een tijdelijk bouwwerk.  
De gemeente heeft de zienswijze voor kennisgeving aangenomen. 

 
Derk Hazekamp - het fietsparkeren in de wijk is ook aan de orde gekomen. Op diverse plekken staan heel veel 
geparkeerde fietsen. De wethouder zal met de bewonersorganisatie meedenken over oplossingen.  

 
Afvalsorteerstraatjes 
Er komen twee nieuwe afvalsorteerstraatjes bij: in de Riouwstraat en op het Alexanderplein. Hier is vrij veel over 
te doen geweest. De direct omwonenden hebben een brief gekregen met instructies wat te doen als ze er 
bezwaar tegen hebben.  
Arjan Hamburger – een groot aantal bewoners van de Riouwstraat gaat bezwaar aantekenen bij de Raad van 
State. Zij zullen een alternatieve locatie aanraden die minder in het oog ligt. 

 
Koninginnegracht 
Hans Bussink - mailde dat hij op de Koninginnegracht bij de tramhaltes en kantoorverzamelgebouwen veel 
peuken ziet liggen. Is hier iets aan te doen?  
Björn Ekering (Handhaving) -  iemand die een peuk op straat gooit, kan een boete van € 150 krijgen voor het 
achterlaten van afval. Echter, de handhaver moet dit wel zien gebeuren. De kans dat iemand op heterdaad wordt 
betrapt is klein. Misschien kan degene die het toevallig ziet, de dader vragen om de peuk alsnog in de prullenbak 
te doen. Bedrijven kunnen ook zelf een peukenbak naast de deur zetten.  
Derk Hazekamp – zal Hans Bussink vragen wat hij hiervan vindt.  

 
Kerkhoflaan 
Derk Hazekamp – het werk is zo goed als af. Er komt nog een extra laag asfalt op het wegdek. .   
Vraag – De Kerkhoflaan zou een 30km- straat worden, maar er wordt nog erg hard gereden. 
Derk Hazekamp - heeft de wegbeheerder om een update gevraagd en zet de reactie op zijn vraag op de website.  

 
Scheveningse bosjes 
Derk Hazekamp - in de Scheveningse bosjes wordt onderhoud gepleegd om conform het plan van aanpak van de 
gemeente meer biodiversiteit aan te brengen in het bos door meer open plekken te creëren. Hierdoor komt er 
meer zoomvegetatie. Er worden dus op bepaalde plekken bomen gekapt. Dat ziet er nu nogal drastisch uit, maar 
het zal zorgen voor een mooi effect. De denktank houdt in de gaten of alles wat er wordt gedaan bij de visie van 
de denktank past. Een deel van het gekapte hout blijft liggen als natuurlijke afscheidingen, zodat iedereen niet 
dwars door het bos banjert.  
Vraag – Hoe staat het met de ondertunnelingen of een brug over de weg. 
Derk Hazekamp – Zo’n ondertunneling gaat boven het budget van de gemeente, dit zal zeker niet op korte 
termijn gebeuren. Het Hubertusviaduct is nog niet aan vervanging toe. Als het zover is, worden er mogelijk 
andere ingrepen aan het werk aan het viaduct gekoppeld. Er wordt wel onderzocht of er een voetgangersbrug 
mogelijk is om twee routes voor langzaam verkeer aan elkaar te koppelen.   

 
AED 
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AED 
Bert Bos – de bewonersorganisatie heeft een AED aangeschaft die begin februari tussen de flats in de 
Riouwstraat wordt geplaatst. 

  
Groentekiosk 
Bert Bos – de groentekiosk “Fruit by Pam” op het brede deel van de Bankastraat is vervangen.  

 
Bankaplein 
Bert Bos – De gemeente is vandaag begonnen met onderhoud van het groen. De medewerker van de gemeente 
die het onderhoud doet,  deelde mee dat zijn teamleidster niet bereid is om te investeren in nieuwe plannen. 
Dat is jammer, want er is veel moeite gedaan om de herinrichting te bewerkstelligen.  
Luc Brocken – hoort dit voor het eerst. Hij zal checken wat er speelt.  

 
4. Werkgroep Verkeer 

Sterfietsroute  
Victoria Mendes de Leon - het plan van de gemeente om een snelle fietsverbinding door de stad aan te leggen is 
tijdelijk stopgezet wegens te weinig mankracht bij de gemeente. Een van de verbindingen zal ook door A&W 
gaan, via het Nassauplein naar de Bankastraat en dan verder naar Scheveningen. Zodra het kan, wordt het 
project weer opgepakt. De wijk kan dan aanhaken om erover mee te praten.  
Luc Brocken – het ontwerp voor de Zeestraat ligt nog t/m 4 februari in de inspraakronde, denhaag.nl/zeestraat. 

 
Implementatie Centrum Noord    
Agnès Philipse – Er is een implementatieplan gemaakt. Bij de uitvoering daarvan zijn verschillende werkgroepen 
opgericht die met de gemeente over de uitvoering gaan praten. Agnes en Victoria draaien mee met het project. 
De raad moet nog instemmen met het implementatieplan voor het kan worden uitgevoerd.  
Luc Brocken – Het implementatieplan komt op 10 februari in de raad aan de orde.  

 
Agnès Philipse - Rond het Hubertus viaduct worden aanpassingen gedaan om het verkeer over de doorgaande 
wegen te leiden en zo min mogelijk door de woonwijken.  
Robert van Moorsel - denkt dat alles volgens plan gaat, alleen iets trager dan gehoopt. Als het 
implementatieplan in de raad is besproken, zullen de werkgroepen waarschijnlijk snel aan de slag kunnen gaan. 

 
Agnès Philipse - A&W en Buurtschap 2005 gaan intensief samenwerken bij de implementatie en de monitoring in 
het gebied Javastraat, Laan Copes van Cattenburgh, Mauritskade. Agnès zit in de werkgroep monitoring. Deze 
monitort de tender die uitgeschreven moet worden en de nulmeting die voor aanvang moet worden gedaan. 
Vanwege de sluiting van de Utrechtsebaan is een nulmeting op de Raamweg en de Koninginnegracht momenteel 
niet mogelijk. Dit gebeurt nu in september/oktober. 

 
Parkeren 
De werkgroep Verkeer houdt zich ook bezig met fietsparkeren en elektrisch parkeren. De elektrische mobiliteit 
heeft consequenties voor de parkeerdruk, want parkeerplaatsen met een laadpaal zijn niet meer beschikbaar 
voor benzineauto’s.  

 
De middenberm van de Burg. Patijnlaan is nu autovrij met als gevolg dat de omringende straten vol auto’s staan. 
Veel mensen die op eigen terrein moeten parkeren vragen toch een bewonersvergunning aan en parkeren op 
straat. Met de nieuwe parkeerstrategie wordt de parkeervergunning voor een 2e of 3e auto fors duurder. Er zal 
op termijn een parkeeronderzoek in de wijk nodig zijn om te zien hoe hoog de parkeerdruk is. In veel straten lijkt  
de parkeerdruk hoog, deels omdat er behalve bewoners ook bezoekers uit het centrum parkeren in de 
Archipelbuurt vanwege het voor hen gunstige parkeerregime. Een onderzoek kan helderheid geven. 

 
Achter de flat van Staedion en bij de Borneoflat zijn grote parkeerterreinen. De huur van de parkeerplaatsen 
blijkt te zijn verdubbeld. De gemeente kijkt of daar iets aan kan worden gedaan, zodat de bewoners weer op 
eigen terrein gaan parkeren. Door de hoge tarieven vragen bewoners parkeervergunningen aan die aanzienlijk 
goedkoper zijn maar daardoor wordt weer de parkeerdruk belast. Bewoners met en eigen parkeerplaats krijgen 
in principe geen parkeervergunning het kan dus zijn als dat wel het geval is deze wordt teruggedraaid of wordt 
aangemerkt als een 2de of 3de parkeervergunning en dus duurder. De nieuwe Parkeerstrategie van de gemeente 
is hierin duidelijk.  

 



4 
 
 

Agnès Philipse - 0p de Kerkhoflaan liggen al lang verkeersdrempels. Voor het gevoel lijkt het alsof men heel hard 
rijdt, maar in feite kan je er niet hard meer rijden. De drempel bij het Prinsevinkenpark ligt vlakbij de hoek, 
waardoor deze een veilig oversteekpunt creëert naar het Scheveningse bos. Er komt geen Zebra omdat er in een 
30km- zone geen zebra’s worden aangelegd.  
 
Bert Bos – 10 jaar geleden is de parkeerdruk al eens gemeten en paar jaar later nog eens. De parkeerdruk 
verschilt enorm in de verschillende delen van de wijk. In het oostelijk deel richting Javastraat is de parkeerdruk 
hoog. Rondom de hoge Bankastraat en in de Kerkhoflaan is de parkeerdruk laag. De uitslag van een onderzoek 
naar de gemiddelde parkeerdruk in de wijk zal waarschijnlijk lager uitkomen dan Agnès denkt.  
Agnès Philipse – onderzoek is zinvol met de insteek dat de parkeersituatie voor de hele wijk verbetert.   

 
Ad Quaedvlieg – bewoners met een eigen parkeerplaats zouden geen parkeervergunning voor op straat moeten 
krijgen.  
Agnès Philipse – dat is ook de bedoeling, maar het systeem blijkt niet waterdicht te zijn. Bij diverse complexen  
waar bewoners een eigen parkeerplaats hebben, blijken zij toch een vergunning voor op straat te kunnen krijgen.   

 
Robert van Moorsel – complimenteert Agnès en Victoria voor hun inspanningen en vraagt of zij willen letten op 
de maatregelen op het Scheveningseveer, m.n. het instellen van 1-richtingsverkeer aldaar. Dit is vermoedelijk 
een van de laatste onderdelen van het project Centrum Noord.  
Agnès Philipse – de 4 grote gemeenten zijn in gesprek om te kijken of het mogelijk is om in binnensteden van de  
grote steden een 30km-gebied te maken. Als dit doorgaat wordt  de situatie anders en moet er gekeken worden 
wat dit doet met het voorgestelde 1-richtingsverkeer op de Scheveningseveer. Vooralsnog is daar nog geen 
sprake van omdat wet- en regelgeving dienen te worden aangepast.      

 
Bert Bos - de Bankastraat zou geen 30km-zone kunnen worden i.v.m. de bus en de hulpdiensten. In een 30km-
zone worden immers altijd verkeersdrempels aangelegd.   
Agnes Philipse – verwijst naar de overweging van de G4.   
Tramhaltes 
Bert Bos - vernam dat Agnès zich had ingezet voor het behoud van de tramhaltes Riouwstraat. Nu strijdt een 
actiecomité voor het behoud van de tramhalte Ary van der Spuyweg. Ook heeft hij vernomen dat de 
gemeenteraad niet akkoord zou gaan met het vervallen van de tramhaltes.  
Agnès Philipse – vanwege corona wordt er minder met het ov gereisd. Hierdoor moet het MRDH bezuinigen, 
want er is minder geld beschikbaar. Daarom is besloten om de haltes met de minste reizigers tijdelijk te laten 
vervallen. De halte Ary van der Spuyweg is daar een van. De halte Adriaan Goekooplaan schijnt drukker te zijn 
dan die aan de Ary van der Spuyweg. Een contact van Agnès bij de HTM heeft ervoor gezorgd dat de bushalte op 
de hoge Bankastraat open blijft.  
Het vervallen van de halte Ary van der Spuyweg is vervelend voor de mensen die er gebruik van maken, maar 
voor het grotere geheel geeft het vervallen van een halte die het minst wordt gebruikt het minste ongemak. 
Agnès had gehoopt dat er mensen van het actiecomité bij dit Wijkberaad aanwezig zouden zijn om e.e.a. zelf  toe 
te lichten.  

 
Bert Bos- is net als Wouter door Jan Stuyt bij het comité betrokken. Hij denkt dat als de bewonersorganisatie en 
de werkgroep Verkeer beter hadden gecommuniceerd, het comité niet had bestaan. Over de Kerkhoflaan is van 
te voren niemand geïnformeerd. Er was veel kritiek over de drempel die eerst is aangelegd en vervolgens weer is 
weggehaald.   
Agnès Philipse – is al in een vroeg stadium achter het opheffen van tramhaltes aan gegaan, maar niemand 
reageerde. De HTM wist nog van niets. Vervolgens werden de haltes zonder aankondiging opgeheven. De wijk is 
niet op de hoogte gebracht. De gemeente en de HTM hebben ook hun verantwoordelijkheid, tenzij je verwacht 
dat de bewonersorganisatie overal achteraan gaat. De werkzaamheden aan de Kerkhoflaan zijn ook niet 
aangekondigd. Achteraf bleek de bewonersbrief niet verstuurd te zijn. Op verzoek van Agnès heeft de 
verantwoordelijke voor het project de brief nog vlak voor Kerstmis verstuurd toen het werk al bijna klaar was.   

 
Victoria Mendes de Leon – de werkgroep Verkeer is er niet om de problemen van de HTM op te lossen. Bert Bos 
zei zonet dat de raad niet akkoord gaat met het opheffen van haltes. Mogelijk is dit de oplossing.  
Agnès Philipse – denkt dat de gemeente hier niets over heeft te zeggen maar dat de MRDH verantwoordelijk is.  

 
De voorzitter sluit het onderwerp. De bewonersorganisatie blijft in gesprek met de gemeente. 

  
5. Werkgroep Ruimtelijke ordening 
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Niels van den Berg – het wijkberaad stond de vorige keer in het teken van Ruimtelijke ordening en het 
bestemmingsplan. Hij hoopt dat de bewoners nu beter begrijpen hoe het doen van een bouwaanvraag werkt en 
hoe het bestemmingsplan in elkaar steekt. Ook de nieuwe omgevingswet is doorgenomen. De werkgroep RO is 
van plan om ook in de toekomst met de gemeente dergelijke presentaties te organiseren. 
Voorzitter - een aantal punten dat in de presentaties aan de orde kwam wil de bewonersorganisatie standaard in 
de wijkkrant zetten, zodat de contactgegevens gemakkelijk zijn te vinden.   

 
Alexandertoren 
De kantoortoren op de hoek van de Patijnlaan en het Alexanderveld maakt deel uit van het stedenbouwkundige 
plan van Bofill. De ontwikkelaar wil een woontoren van het kantoor maken. De VvE’s van het Monchyplein 
hebben hier bezwaar tegen en gaan in hoger beroep. Er is nog geen datum voor het hoger beroep. 

 
Koetshuis 
In het koetshuis moeten 12 studio’s in komen. Een aantal VvE’s heeft bezwaar gemaakt. Dit is weerlegd. Daarna 
is een aantal VvE’s in beroep gegaan. Dit beroep loopt nog.  

 
Politiebureau 
De politie vertrekt in 2024. De bewonersorganisatie heeft met de gemeente aan het PUK gewerkt. Een tijdje 
geleden werd er een woonfunctie aan toegevoegd. Er is nog geen internationale organisatie gevonden.   
Vooralsnog zijn er geen ontwikkelingen. 

 
Koffietent John & June’s   
Voorzitter - het publiek van de koffietent stroomt regelmatig over van het terras naar het fietspad. Het zou goed 
zijn als er een hekje tussen terras en fietspad komt voor er ongelukken gebeuren.  

 
6. Werkgroepen 

Zorg en Welzijn  
Ruud Klein – de werkgroep houdt de ontwikkelingen rondom het Bronovo in de gaten en houdt zich bezig met de 
ontwikkelingen in het Schakelpunt en het Klokhuis. 
De voorzitter – vraagt of de werkgroep de volgende keer een update kan geven over het Bronovo. Onlangs kreeg 
hij een folder in de bus waaruit bleek dat Groep de Mos een actie is begonnen om het Bronovo te behouden. 
Zelfs wethouder Parbhudayal zette stappen in deze richting. In de wijk zou ook een online petitie rondgaan, die 
bv. in de app groep van de Riouwstraat staat. Deze zou eigenlijk voor de hele wijk beschikbaar moeten zijn.  
Ruud Klein – neemt dit met Tjebbe Ypma op.  

 
Tia Quaedvlieg – zit sinds kort in de werkgroep Zorg&Welzijn. De gemeente heeft een nieuw beleidsplan zorg en 
welzijn opgesteld waarin staat dat het perspectief van de wijken meer naar voren gebracht moet worden en dat 
daar ook subsidie voor beschikbaar komt. De werkgroep wil daarom binnenkort een oproep doen om mensen te 
vinden die actief zijn in de wijk en weten wat er gebeurt. Er zijn  al een paar goed lopende initiatieven. Rijker 
Leven loopt heel goed en er zijn initiatieven op het gebied van kracht in de wijk. Om gebruik te kunnen maken 
van de beschikbare subsidie moet de wijk meer projecten en initiatieven aandragen. Daarom zijn mensen die 
zich willen inzetten voor de wijk zeer welkom. De werkgroep heeft zelf ook mensen benaderd en overweegt ook 
scholen, sportverenigingen en Florence aan te spreken.   
De voorzitter – raadt aan om de oproep op de website te zetten, deze komt dan vanzelf in de nieuwsbrief. De 
werkgroep kan ook publiceren in de wijkkrant.  

 
Wijkkrant 
Arjan Hamburger – de volgende wijkkrant komt op 17 februari uit. In de krant o.m. artikelen over verkeer en 
parkeren, verbouwen en vergunningen, de raadsverkiezingen en het Politiek café. De redactie heeft de grote 
partijen gevraagd om uitspraken in te sturen over bepaalde onderwerpen. Verder artikelen over inspraak in de 
buurt, Gerrit Achterberg, de Exotenhof, Rijker Leven en het project dat Tia Quaedvlieg noemde.  
Kopij voor de editie van april kan tot uiterlijk 31 maart worden aangeboden. (wijkkrant@archipelwillemspark.nl)  
De redacties zijn bezig de samenwerking tussen website, nieuwsbrief en wijkkrant te intensiveren.  

 
Archipel Ondernemers Club (AWOC) 
Bert Bos – Derk en Koos van Starkenburg van de Exotenhof organiseren een borrel op 26 februari a.s. om 13:00 
uur. Zij hebben hun bedrijf verkocht aan een Turkse ondernemer. Deze hoopt het beleid en het assortiment van 
de Exotenhof te continueren.  
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Derk van Starkenburg heeft een deurenbedrijf voor oudere huizen opgestart, dat steeds succesvoller is 
geworden, er is veel vraag naar deuren. De familie gaat nu met zijn drieën het bedrijf verder uitbouwen.  

 
Cultuur 
Op 12 februari is er een Open Podium in het Vreedehuis. Er mogen maximaal 35 mensen in de zaal, inclusief de 
musici. Op tijd kaarten reserveren is dus verstandig. 
Het volgende Open Podium is op 2 april. Het daaropvolgende op 14 mei. Verder is het nog niet mogelijk om 
andere dingen te organiseren.  

 
Schakelpunt 
Henk Fonhof – vraagt of het Schakelpunt ook activiteiten biedt.  
Ruud Klein - zegt dat het Schakelpunt ook in coronatijd heeft gedraaid, mogelijk wel met een beperkt aantal 
bezoekers. De agenda staat in de nieuwe wijkkrant.  

 
Duurzaamheid/Energietransitie 
Geen nieuws op dit moment 

 
7. Overheid 

Luc Brocken – komt terug op de peukenoverlast op de Koninginnegracht. Op Scheveningen zit de club Treasure 
Hunt, zij noemen zichzelf opruimhelden en dierenredders. Wellicht is het de moeite waard om te onderzoeken 
of dit een leuke activiteit is om Koninginnegracht aan te pakken, evt. samen met kinderen van de Archipelschool. 

 
Speeltoestel Alexanderveld 
De speelbeheerder heeft een mooi speeltoestel met hout-elementen in de planning staan. Er wordt eerst nog 
contact opgenomen met de mensen die er vorig jaar bij betrokken waren. De bewoners worden ingelicht. 

 
Wijkagenda en convenant 
Luc Brocken – in de 2e helft van 2022 wordt de wijkagenda voor Archipel&Willemspark opgesteld..  
De voorzitter – de gemeente en de bewonersorganisaties gaan een convenant afsluiten. Dit is een onderdeel van 
het beleidskader voor bewonersorganisaties. Een van de onderwerpen in het convenant is communicatie. De 
bewonersorganisatie wil graag de bewonersbrieven  voor de wijk standaard publiceren op de website om 
situaties als de drempels van het Prinsevinkenpark te voorkomen. Een en ander moet nog worden uitgewerkt.  
De voorzitter - 40 tot 45% van de 9000 bewoners van A&W zijn expats.  De bewonersorganisatie wil stappen 
ondernemen om deze achterban beter te bereiken.   

 
Handhaving.  
Björn Ekering – Rutger Brinkmann is ziek. Robert Kat is momenteel de enige wijkagent in A&W.  
Derk Hazekamp – kan je rechtstreeks contact opnemen met Handhaving als je iets ziet gebeuren?  
Björn Ekering – Het Handhavingsteam is bereikbaar via 0900 8844 of via de wachtcommandant van het parkeren. 
Derk Hazekamp – stelt voor om dergelijke standaardnummers ook in de wijkkrant te zetten.  

 
8. Rondvraag en sluiting 

Politiek café 
Robert van Moorsel – welke onderwerpen komen aan de orde?  
Voorzitter – iedereen in de wijk mag vragen stellen. De bewoners dragen de onderwerpen aan. De vragen 
worden gegroepeerd per thema.  
Arjan Hamburger – de redactie heeft de grotere partijen een vraag gesteld over de wijk. De reacties komen in de 
krant. Misschien zijn de reacties een opstapje voor een discussie. 
Peter Paul Tobi – het Politiek café is na de volgende persconferentie. Kan het misschien toch in het Klokhuis 
plaatsvinden?  
Voorzitter – A&W is een redelijk vergrijsde wijk, veel bezoekers zijn wat ouder en dus kwetsbaar. Ook zijn er 
bestuursleden die zelf nog liever niet live naar een grote bijeenkomst gaan. Het blijft dus online. 

 
Walking Dinner op 26 maart a.s. 
Agnès Philipse – kreeg een Save the Date van het Walking Dinner. De datum wordt 26 maart. Komt dit in de 
wijkkrant of op de website? Bij deze geeft zij de datum alvast door. 

 
Communicatie 
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Bert Bos - onlangs had de voorzitter de suggestie gedaan om de bewonersorganisatie een soort 
communicatiemanager toe te bedelen. Vandaag is communicatie ook een paar keer ter sprake gekomen, m.n. de 
communicatie naar de gemeente en de achterban. Bert wil hier graag nog eens naar kijken. 
Voorzitter – het bestuur gaat op zoek naar een secretaris die affiniteit heeft met communicatie. Mocht het echt 
niet lukken om zo iemand te vinden, dan wordt er mogelijk een aparte communicatiepersoon gezocht. Intussen 
wordt er ook gewerkt aan de samenwerking tussen en de versterking van de wijkmedia. De bewonersorganisatie 
houdt zich aanbevolen voor nieuwe mensen, ook graag jongere mensen voor o.a. de werkgroepen.  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur  

 
 

Op de agenda: Politiek Café op dinsdag 22 februari om 19.30 uur.  
Stuur vragen in als je die hebt en stimuleer anderen om ook te komen.  
Aanmelden kan net als voor het wijkberaad via het secretariaat (secretariaat@archipelwillemspark.nl).  
Iedereen die zich aanmeldt ontvangt een link, indien nodig met instructie om de microfoon aan te zetten.  

 

mailto:secretariaat@archipelwillemspark.nl

