
Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 17 mei 2022

Bestuur: Wouter Buwalda (voorzitter), Derk Hazekamp, Ruud Klein, Agnès Philipse, Niels van den Berg.
Aanwezig Betty Aardewerk, Jelle de Boer, Bert Bos, Jaap-Jan Brouwer, Luc Brocken (Gemeente), 
Hans Bussink, Marian Bussink, Andrew van Esch, Mark Ettekoven de Vaal (Handhaving),
Robert Kat (wijkagent), Kiddy Kohnstamm, Auke van der Kooi, Victoria Mendes de Leon, 
Jeanneke Meijer, Isabelle van Milligen, Christien Modderman, Robert van Moorsel, Gert Muller, Else Ponsen, 
Marie-Louise de Ridder, Erika Verhulst, Monica Westpalm van Hoorn, 
Dick Zwaveling, Trudy Hollander (verslag)
Verhinderd Henk Fonhof, Casper van Hooren, Ad Quaedvlieg, Michiel Quarles van Ufford, Ad Reijngoud

1. Opening, mededelingen 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en vraagt allen om de presentielijst in te vullen.

Bericht van verhindering: Henk Fonhof, Casper van Hooren, Ad Reijngoud, Ad Quaedvlieg en Michiel Quarles van 
Ufford.

Mededelingen bestuur 
Niels van den Berg legt zijn functies als bestuurslid en voorzitter van de werkgroep Ruimtelijke ordening neer. 
Vanwege werk en gezinsverplichtingen heeft hij geen tijd meer voor deze activiteiten. Het goede nieuws is dat de 
werkgroep hem heeft gevraagd om in de werkgroep te blijven, zodat hij zo nu en dan bij kan springen. Niels sloot 
zich aan bij de werkgroep en het bestuur om de buurt beter leren kennen, iets wat zeker is gelukt, en omdat hij 
zich interesseert in de plannen voor de locatie van het politiebureau. 

Bert Bos – Zijn er al sollicitanten voor de functie van secretaris?
Wouter Buwalda – Er worden initiatieven ondernomen, maar er is nog geen concreet resultaat. Het bestuur hoopt 
binnenkort wel versterking te krijgen.

2. Verslag wijkberaad van 1 februari 2022
Tekstueel
Pag. 2, 2e alinea, Victoria Mendes de Leon - vindt haar opmerking dat zij niet gecharmeerd is van de ijskiosk bij 
nader inzien iets te stellig en vraagt deze te vervangen door ‘heeft twijfels over de IJskiosk.’

Pag 4, op 1 na laatste alinea, Victoria Mendes de Leon - in de 2e alinea onder het kopje Tramhaltes lopen 2 
discussies door elkaar, nl. over de halte Ary van der Spuyweg en de herinrichting van de Kerkhoflaan. 
Wouter Buwalda – in deze alinea ging het om de communicatie vanuit de gemeente, nl. dat de bewoners over 
beide projecten niet van tevoren zijn geïnformeerd.

De notulen worden vastgesteld met aanpassing van de tekst over de IJskiosk.

- N.a.v. 
Pag. 2, laatste 4 regels
Vraag – wat moet men zich voorstellen bij een voetgangersbrug?
Derk Hazekamp – de Ver Huellweg wordt nu doorkruist door de Teldersweg. De gemeente wil daarom proberen 
om het langzaam verkeer te faciliteren door middel van een brug. Dit is echter geen project dat op korte termijn 
zal worden uitgevoerd.
Pag. 4, 5e alinea, laatste 4 regels
Victoria Mendes de Leon – vindt de betekenis van de volgende zin onduidelijk. ‘Het vervallen van de halte Ary van 
der Spuyweg is vervelend voor de mensen die er gebruik van maken, maar voor het grote geheel geeft het 
vervallen van een halte die het minst wordt gebruikt het minste ongemak.’
Betty Aardewerk - interpreteert dit als men moet van twee kwaden de minste kiezen. Er zijn meer haltes in de stad
opgeheven en tramlijn 1 voorziet in 2 haltes die relatief dichtbij de Ary van der Spuyweg liggen. 
Victoria Mendes de Leon - vindt dat het beter geformuleerd had kunnen worden, maar legt zich erbij neer.
Pag.4, 5e alinea
Kiddy Kohnstamm – zijn er verschillende categorieën verkeersdrempels van hoog tot laag? De verkeersdrempels 
op de Kerkhoflaan zijn bv. minder hoog dan die in sommige andere straten.
Wouter Buwalda - in de Kerkhoflaan zijn bewust lagere verkeersdrempels aangelegd omdat het een aanrijdroute is
voor rouwauto’s die niet over hogere verkeersdrempels kunnen rijden.
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2.a Presentaties
De voorzitter - er zijn vanavond 2 presentaties ingepland. De bewonersorganisatie wil d.m.v. het toevoegen van 
presentaties of lezingen aan het wijkberaad meer bewoners voor de bijeenkomsten interesseren. Als iemand 
suggesties heeft voor bepaalde sprekers of onderwerpen zijn deze welkom via het secretariaat of na afloop van de 
vergadering. Verder wil de bewonersorganisatie het wijkberaad zo nu en dan op andere locaties houden. Het doel 
is het aantal bezoekers van het wijkberaad verhogen.
Hans Bussink – vindt dat de ontvangers van de uitnodigingen van het wijkberaad ze kunnen delen met vrienden of 
buren.
De voorzitter – vindt dit een goed idee. Er zal een oproep onder de uitnodiging komen om dit te doen.
Marian Bussink – de bewoners kunnen ook gestimuleerd worden om de verslagen en de wijkkrant te lezen. 

3. Presentatie Zorg&Welzijn
Bronovo (Jaap-Jan Brouwer)
Het HMC heeft een huisvestingsplan geïntroduceerd in het kader van de huisvestingsvisie. 
Het Westeinde ziekenhuis zal hooggespecialiseerde zorg verlenen, Antoniushove is voor de wat complexere zorg 
en het Bronovo wordt een week-ziekenhuis waar planbare zorg en onderzoek plaatsvindt. Het HMC wil dit tot 
2030 volhouden en daarna evalueren. Tevens gaat het HMC nieuwe zorgconcepten uitproberen in het Bronovo. 
Dit is goed nieuws, zeker voor bewoners van de omliggende wijken. Men werkt nu toe naar decentrale zorg per 
wijk. Mensen kunnen dan al veel zorg in de wijk krijgen en hoeven pas voor complexere zorg naar een groot 
ziekenhuis te gaan. In feite is Bronovo nu een vooruitgeschoven post van het HMC die best eens navolging zou 
kunnen krijgen in andere wijken. De komende 8 jaar zal aan diverse nieuwe projecten worden gewerkt.
De Spoedeisende Hulp blijft in het Westeinde. Of er een vorm van Eerste Hulp in het Bronovo komt is de vraag.
De bouwplannen voor de locatie van het Bronovo zijn van de baan. Sinds Corona is te zien dat de overheid iets 
voorzichtiger is geworden met het afstoten van voorzieningen, zodat men in geval van nood iets achter de hand 
heeft. Het gevaar dat het HMC voor projectontwikkelaar gaat spelen is ook geweken.
Hans Bussink – las dat de overheid de bevolkingsgroei categorisch te laag inschat en de plank vaak misslaat bij 
toekomstplannen, bv. door geen rekening te houden met de vergrijzing en de bevolkingsgroei. 

De voorzitter bedankt Jaap-Jan Brouwer voor zijn toelichting en vraagt de werkgroep om de contacten met de 
ziekenhuizen goed te onderhouden.
Er verschijnt binnenkort een artikel van Jaap Jan Brouwer over dit onderwerp in de wijkkrant.

Rijker leven (Else Ponsen)
Else Ponsen zit in het team Rijker leven en is tevens coördinator van het Koffieproject Schakelpunt op werkdagen 
en een enkele feestdag. Het Schakelpunt valt sinds enige tijd onder Haags Ontmoeten. 
Florence stelt het Schakelpunt ter beschikking, een gemotiveerde groep gastheren en -vrouwen ontvangt de 
ouderen die er komen koffiedrinken. De locatie is goed bereikbaar, o.a. voor de bewoners van de Borneoflat. Het is
zelfs gelukt om de mensen ook in Coronatijd bij elkaar te laten komen om isolement te voorkomen. 

Voor Corona was er maandelijks een happy hour. Toen Rijker leven van start ging, werd het plan opgevat om de 
lezingen met het happy hour te combineren, wat een groot succes was. Voor de lezingen worden deskundige 
wijkgenoten gevraagd om iets te vertellen of te laten zien. Bij de laatste lezing voor Corona over Architectuur was 
de opkomst zo groot dat is besloten dat de bezoekers zich voortaan moeten aanmelden. 
Rijker leven zoekt nog steeds naar mensen die lezingen willen geven. 

Christien Modderman – werd geïnspireerd toen zij de mantelzorg op zich nam voor haar schoonmoeder, die blind 
was en 4 jaar geleden op 97-jarige leeftijd overleed. Ze merkte hoe belangrijk het deelnemen aan een 
inloopmaaltijd in het Schakelpunt was voor iemand die bijna nergens meer komt. 
Later kwamen er andere activiteiten bij als lezingen en museumbezoek, er werden contactformulieren verspreid 
en zo ontstond er een groep belangstellenden. Voor uitjes worden mensen die slecht ter been zijn, opgehaald. De 
bezoekers hebben kennisgemaakt met robotica die is ontworpen om langer zelfstandig te kunnen wonen, er is een
kookclub in het Schakelpunt opgericht en er is een groot TV-scherm aangeschaft waarop regelmatig films worden 
vertoond met borrel en napraten. Dit leidt tot mooie gesprekken. 
De TV is bekostigd uit een fonds van de Rabobank. Een deel daarvan is gebruikt voor de TV, de rest is in beheer bij 
de bewonersorganisatie.

Verborgen schatten 
Verborgen schatten is een programma, gebaseerd op Bedtime Stories dat oorspronkelijk is bedoeld voor mensen 
met dementie. Dit is aangepast voor de doelgroep. Het wordt geleid door Eva van Heijningen en is verdeeld in 
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seizoenen. In het kader hiervan hebben mensen bv. een gedicht geschreven, wat tot verrassende resultaten 
leidde. Het programma gaat volgend jaar door. De groep wordt groter, omdat de 2 groepen i.v.m. de subsidiëring 
worden samengevoegd. 
De toegenomen contacten zorgen ervoor dat het wordt opgemerkt als het met iemand niet goed gaat. Verder 
biedt het programma diepgang en activiteiten die passen bij de smaak van de deelnemers. Er is brede 
ondersteuning van Florence, Ilse Mijnhart doet veel aan de organisatie. 
De organisatoren zijn er trots op dat deze manier van werken ook in andere wijken wordt ingezet. 

Vraag – Wie nam het initiatief voor Rijker leven?
Betty Aardewerk – Dat waren 2 dames van een sociaal project atelier. De gemeente heeft budget voor sociale 
activiteiten in het kader van sociale cohesie. Het Inclusielab heeft het plan bij de gemeente ingediend omdat er in 
A&W weinig faciliteiten zijn voor ouderen. Het duurde ruim een jaar voor het goed en wel liep. Vervolgens 
kwamen er mensen bij met ideeën en voor de gezelligheid waardoor er nu een groep is van ruim 80 personen. Er is
een beroepskracht, de rest wordt voor en door bewoners gedaan. De organisatie doet haar best om ervoor te 
zorgen dat de deelnemers zelf ook inbreng hebben en zorgt ervoor dat het project meer bekendheid krijgt. Het 
idee is dat deelnemers mee gaan doen ‘als ze nog goed zijn.’. Als het dan slechter met iemand gaat, wordt deze 
opgevangen.

Kracht van de Wijk
Het project is geïnitieerd door Zebra Welzijn en richt zich tot alle bewoners in de wijk. Het idee begon tijdens 
Corona toen over ouderen werd gesproken en jongeren ook negatief in beeld kwamen. Veronique Jansen en Anna 
Wibaut, die al langer in de wijk actief waren, hebben de activiteit aangejaagd.
10 oudere bewoners zijn in coronatijd geïnterviewd. Het bleek verrassend om te zien hoe zij deze periode 
beleefden. Daarna volgde een idee om oud en jong samen te brengen. Hiervan is in overleg met de wijkorganisatie 
en de gemeente een project opgezet om verbinding te zoeken in de wijk. Dit komt er op neer dat er 15 
tweegesprekken worden gevoerd tussen mensen uit verschillende leeftijdscategorieën over de voors en tegens 
van het leven in de wijk, wat men in de wijk mist en hoe het leven in de wijk nog leuker kan worden gemaakt. Uit 
elk gesprek wordt minimaal één idee gehaald waar mensen enthousiast van worden. 
Door Corona loopt het project wat achter. Er zijn nu 5 gesprekken geweest, waar goede ideeën uit kwamen, zoals 
een open plek in de wijk om wekelijks gezamenlijk yoga te doen. Ook ter sprake kwamen partners voor een goed 
politiek gesprek of het optekenen van levensverhalen. Bert Bos stelt voor om dit ook via Nextdoor uit te zetten.

4. Transitievisie warmte – presentatie Jelle de Boer
Volgens Jelle de Boer zal ook de energietransitie zorgen voor cohesie in de wijk, want de bewoners zullen elkaar 
nodig hebben om plannen uit te denken en uit te voeren. 

Er zijn veel redenen waarom een energietransitie nodig is:
1. de klimaatcrisis, als uitgewerkt in het klimaatakkoord van Parijs (2015), het Nederlands klimaatakkoord 
(2019/2021), Stedelijk Energie Plan Den Haag 2020, en recentelijk de concept-Transitievisie Warmte 2022, 
waarover tot 28 mei a.s. zienswijzen konden worden ingediend. 
2. de oorlog in Oekraïne, onafhankelijkheid van energie uit andere landen
3. de stijgende energieprijs

Op wijkniveau is men druk bezig met het thema en er wordt samengewerkt met andere wijken. Uit die 
samenwerking zijn een Definitiedocument en een Scenariodocument voortgekomen. 
De 4 samenwerkende wijken: AW met 5400 woningen, Buurtschap 2005 met 1850 woningen, Van Stolkpark met 
470 woningen en Duttendel – Wittebrug met 1280 woningen hebben samen 9000 woningen die allemaal min of 
meer hetzelfde karakter hebben. De opbouw van de wijken is wel anders.
De presentatie van het Definitiedocument en het Scenariodocument wordt getoond in het wijkberaad. 
Het wordt ook op de website geplaatst.

IPCC heeft onderzoek gedaan naar de klimaatcrisis. De opgave is het energieverbruik terugdringen en waar 
mogelijk schone energie gebruiken. In het klimaatakkoord van 2015 is ten doel gesteld om in 2050 ruim onder de 2
graden opwarming te blijven. Het Nederlandse klimaatakkoord streeft naar 49% uitstoot en alle gebouwen 
klimaatneutraal in 2030.

Het Stedelijk Energie Plan (SEP) benoemt niet alleen technische factoren en componenten (denk aan: bronnen, 
infrastructuur, warmtetechnieken) maar benoemt ook menselijke factoren, zoals ons gedrag, die van  invloed zijn 
op het energiegebruik en benoemt dat er draagvlak nodig is om de mensen mee te krijgen. Er zijn door de 
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gemeente in 2018 al 10 wijken gekozen als kopgroep. In samenwerking met de gemeente is per wijk een gewerkt 
aan een wijkenergieplan.  Elke wijk heeft een eigen insteek. De gemeente hanteert daarbij een participatiemodel 
dat varieert van raadplegen,  adviseren, coproduceren tot meebeslissen. De Vruchtenbuurt wil bv. zelf een 
warmtenet aanleggen, Mariahoeve wil dat de gemeente meer het voortouw neemt. 
Bij de totstandkoming van het Stedelijk Energie Plan (SEP), de concept-Transitievisie Warmte, enm.b.t.- onze wijk- 
het definitiedocument AW en het scenariodocument AW, alle stukken die onder gemeentelijke 
verantwoordelijkheid vallen, heeft de gemeente dan ook het voortouw genomen. Onze 4 wijken hebben daarbij 
wel in meer of mindere mate input geleverd en meegelezen aan stukken die de gemeente heeft geproduceerd.

Transitievisie warmte concept:
De TVW kent 2 fasen. De 1e fase loopt tot 2030. De tweede tot 2040.
Het is nog niet duidelijk waar we in de eerste periode (tot 2030) aan toe zijn. Daarom wordt ingezet op een 
tussenoplossing: een hybride warmtepomp. Een hybride warmtepomp is een apparaat dat je aan de cv-ketel 
koppelt. Zolang er warmte in de lucht is (vooral voorjaar t/m herfst), kan de warmtepomp die warmte uit de lucht 
halen en zodoende de cv-ketel ontlasten en dat scheelt een flinke hoeveelheid uitstoot. Een nadelen kan het geluid
zijn dat de buiten-unit van de warmtepomp maakt.
Voor de tweede fase (tot 2040) wordt voorlopig rekening gehouden met 3 opties: een (al dan niet hybride) 
warmtepompen, een warmtenet of een mix van de twee. 

Andere dingen die nog aan de orde kwamen m.b.t. de concept TVW en het AW scenariodocument:
- A&W is een vooroorlogse buurt, de huizen staan dicht op elkaar en dat is een voordeel bij gebruik van een 

warmtenet, maar een handicap uit oogpunt van beschikbare ruimte in de grond voor infrastructuur
- De gemeente ziet 2 stromen, ‘achter’ en ‘vóór de voordeur’. Wat betreft ‘achter de voordeur’ is in onze wijk 

de werkgroep Groene Buurt al jaren bezig met het stimuleren van en het adviseren over de verduurzaming 
van huizen. Isolatie is een voorwaarde voor het terugdringen van de warmtevraag en daarmee van de CO2 
uitstoot en het energiegebruik.

- Een warmtenet heeft leidingstelsels nodig om het warme water naar de voordeur van de huizen te 
transporteren.

- Er is in onze wijk beperkte ruimte in de grond voor leidingen en kabels.
- De grote vraag is welke technieken je uiteindelijk (2040) inzet ‘vóór de voordeur ‘.
- Er is sprake van verschillende bouwjaren en complexen.
- Warmteopties zijn in ieder geval in de periode tot 2030 ingewikkeld en daarom nog onduidelijk
- Vooralsnog wordt gekeken naar de hybride warmtepomp als tussenoplossing (tot 2030). Dit is een relatief 

kleinschalige ingreep om het gasverbruik te reduceren.
- Daarna (na 2030) bieden innovatieve technieken mogelijk weer nieuwe opties.
- Waar al een warmtenet aanwezig is (in omgeving NIBC kantoor/politiekantoor) is te overwegen lokaal 

woningen aan te sluiten op dat bestaande warmtenet na  lokale uitbreiding daarvan.

De gemeente bereidt samen met de 4 wijken een speciale presentatie voor onze 4 samenwerkende wijken voor, 
die in september op een tweetal data en locaties plaats zal vinden, zodat zoveel mogelijk mensen deze kunnen 
bijwonen.

Vraag – hoe zit het met het gebruik van waterstof?
Antwoord – het is ingewikkeld om waterstof te maken en het kost veel energie om het te maken, dus het is duur. 
Waterstof heeft een hoogcalorische waarde en is daarom voor woningen niet per se nodig. Het zou eerder nut 
hebben voor de industrie. Waterstof is bovendien explosief. Tot 2040 is dit geen optie.

Vraag – wat zijn de kosten van een hybride warmtepomp?
Antwoord: Ongeveer € 7000. Je kunt een subsidie van 20% krijgen.
Opmerking – voor het vervangen van gas voor inductie is maar een potje van € 200.000 bij de gemeente.
Vraag – kan er niet meer worden ingezet op gedrag?
Hans Bussink – noemt een voorbeeld van een pand dat compleet energieneutraal is gemaakt mede door de inzet 
van een all electric warmtepomp.
Jelle de Boer – het kost veel geld om een bestaand, vooroorlogs pand energieneutraal en geschikt te maken voor 
verwarming met een zgn lage temperatuur warmtesysteem. Dit is niet voor iedereen  haalbaar (betaalbaar). 
Bovendien:  Hoe meer panden overstappen op een all electric systeem, hoe zwaarder het energienetwerk moet 
zijn. Als de hele wijk volledig ‘all electric’ zou worden, dan zal dat verzwaring van het elektranetwerk vergen.
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5. Werkgroep Openbare ruimte 
Derk Hazekamp rapporteert. 

- Op het Alexanderveld is een nieuw speeltoestel geplaatst. Het ruimtegebruik is redelijk beperkt gebleven. 
Ook de bewoners zijn tevreden.

- Het schoolplein van de Atjehstraat is vergroend met kunstgras i.p.v. tegels. De school wil de overlast 
terugdringen door een hek te plaatsen dat ’s avonds dichtgaat. De ervaringen tot dusver wisselen.

- De rommel en de containers zijn eindelijk van de driehoek aan het eind van de hoge Bankastraat verwijderd. 
De aannemer kreeg een boete van € 500. 

- Hoge gedeelte Koninginnegracht. Bewoners en gemeente kijken of er iets aan vergroening kan worden 
gedaan rondom de achteringang van de begraafplaats. Dit is nu een parkeerterrein, waar niemand parkeert 
want het is betaald parkeren. Er worden mogelijkheden gezocht om het Teldersviaduct te vergroenen en 
tegelijkertijd de herrie te reduceren. Wordt vervolgd.

- In de Scheveningse bosjes is hard gewerkt. Het ziet er goed uit nu het weer groen wordt. Wie een locatie ziet
die er niet goed uitziet, graag melden bij de werkgroep OR, want er komt een evaluatie met de aannemer.

- Er zijn stukken afgezet met palen langs de paden om de nieuwe aanplant te beschermen. 
- Bestemmingsplan Madurodam is definitief. Bezwaren zijn beoordeeld en gegrond of ongegrond verklaard. 

Het bestaande convenant met de drie bewonersorganisaties (waaronder A&W ) is daarmee van waarde, 
aangezien daarin Madurodam zich verbonden heeft geen verdere uitbreidingen ten koste van het groen te 
realiseren (oneindig en met in ieder geval tot 200 jaar na het convenant). A&W zal het convenant zoveel 
mogelijk onder de aandacht brengen en het is ook opgenomen in het gemeentelijk systeem waardoor het 
altijd terug te vinden is.

- Bert Bos – de AED die is geschonken door de bewonersorganisatie wordt in de Riouwstraat bij de ingang van 
de manege geplaatst.

Bert Bos – de letters BID zijn van het pand in de Bankastraat verwijderd.

Derk Hazekamp - er wordt dit jaar onderzoek gedaan naar kabels en leidingen e.d. i.v.m. het vergroenen van de 
middenberm van de Burg Patijnlaan. Volgend jaar wordt de middenberm vergroend, waarschijnlijk met grassen of 
met de Haagse mix.
Monica van Hooren – dacht dat de vergunning aan de uitbater van de IJskiosk op het Nassauplein nog toegekend 
moest worden. Kan je nog plannen indienen voor een andere locatie? 
Derk Hazekamp – de procedure is afgerond. De ondernemer wilde niet eerder starten dan in juni. Er zouden 
transportproblemen zijn i.v.m. de oorlog in Oekraïne waardoor de realisatie pas in juli of augustus tot stand komt.

6. Werkgroep Ruimtelijke ordening
Niels van den Berg rapporteert.

- De werkgroep is bezig met onderzoek naar het grondwater. Er komen veel berichten binnen van bewoners 
met klachten over opkomend grondwater in kelders. Er is een speciale werkgroep voor opgericht. Hierover 
komt een serie artikelen in de wijkkrant met een toelichting over het grondwaterbeheer in A&W. In een 
andere editie wordt dieper ingegaan op de problematiek van huiseigenaren. Er komt ook een enquête in de 
wijkkrant.

- Arthur Haagen (gemeente DH) heeft het onderzoek ondersteund.
- De waterstand wordt wel gemeten, maar de gemeente heeft er niet veel invloed op. De grondwaterstand is 

hoger geworden vanwege de klimaatverandering.
- In Couperusduin lag de grondwateroverlast aan de pompen. Toen deze waren vervangen, was het probleem 

opgelost.
- Hans Bussink – meldt dat er scheuren in zijn huis zijn ontstaan toen de grondwaterstand i.v.m. het 

Monchyplein werd veranderd.
- Politiebureau. Er zijn geen ontwikkelingen.
- De bezwaren tegen de plannen voor de Alexandertoren liggen nog bij de Raad van State.
- Plein 1813 nrs 4 en 5. Robert van Moorsel – Main Capital, de eigenaar van het pand deelde mee dat er een 

website komt waarop omwonenden de vorderingen kunnen volgen. Niels v.d. Berg geeft het door aan de 
werkgroep.

7. Werkgroep Verkeer
- Centrum Noord staat on hold. Victoria Mendes de Leon zit in de implementatiecommissie. Er is een tender 

uitgeschreven voor een nieuwe projectleider. Pas als deze er is, gaat het project verder.
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- Vanwege het racen op de Burg. Patijnlaan heeft de werkgroep de gemeente gevraagd of er een flitspaal kan 
worden geplaatst. Het blijkt heel moeilijk te zijn om een flitspaal te krijgen. De locatie staat op de lijst, 
misschien lukt het in een volgende ronde.

- Parkeren op de middenberm van de Burg. Patijnlaan wordt door Agnès Philipse gemonitord. Af en toe staat 
er een auto. Vanavond stond er niets. Het is een stuk beter geworden. 

- Zo nu en dan wordt de middenberm gebruikt voor in- en uitladen. Het is niet de bedoeling maar het gebeurt.
- Bewoners wezen erop dat het bord AUTO OP SLOT, BUIT ERUIT suggereert dat je wel op de middenberm 

mag parkeren. Verzoek aan de wijkagent of de gemeente of dit bord weggehaald kan worden.
- De gemeente is bezig met een nieuw computersysteem voor parkeren. In eerste instantie wordt POET 

aangepakt. Dit zal gemakkelijker gaan met het nieuwe systeem. Midden volgend jaar is er meer bekend.

8. Overige werkgroepen 
Redactie wijkkrant/website 

- Kaarima Zimmer zit sinds kort in de redactie. Zij gaat artikelen in het Engels vertalen om expats meer bij de 
wijk te betrekken en beter op de hoogte te houden.

- Het bestuur start een werkgroep met expats op om een paar keer per jaar met elkaar van gedachten te 
wisselen. Het is de bedoeling om hier eind mei/begin juni mee te beginnen. 

- De redactie is blij met de stukken die ze van de verschillende commissies krijgen. Vriendelijk verzoek om 
geen stukken langer dan 450 - 500 woorden aan te leveren. Mensen lezen geen lange artikelen.

- De website kan een zinnige aanvulling zijn op de krant. De schrijver kan zelf kijken of een stukje passend is 
voor de wijkkrant of voor de website.

- Er wordt gewerkt aan een betere afstemming tussen website en wijkkrant.
- Er is altijd behoefte aan vrijwilligers.
- Jelle de Boer – prijst de Nieuwsbrief aan als een gemakkelijke bron van informatie. Je kunt je erop 

abonneren en krijgt de informatie vanzelf in de mailbox. Dit is ook iets wat bewoners aan elkaar kunnen 
doorgeven. 

Archipel Ondernemers Club (AWOC)
Bert Bos is bezig met het organiseren van een Haringparty tussen ZOT en Café Banka. Streefdatum is 22 juli, maar 
dit is nog niet zeker.

Cultuur
- Het Open Podium op 14 mei werd goed bezocht.
- Op 23 mei is er een muzikale kunstavond van het Prinses Christina Concours met de Rembrandtvereniging 

op Nassauplein 11.
- De Open Atelierroute vindt plaats op 8 en 9 oktober. 

9. Overheid 
Politie.

- Robert Kat probeert de studenten van de Politieacademie de wijk in te krijgen. Zij doen nu de 
verkeerscontrole op de Burg. Patijnlaan.

- Verzoek aan de bewoners om misstanden te melden en niet alleen onderling te bespreken. Meldingen zijn 
voor de politie de aanzet om te handhaven.

- Contactgegevens politie. Bij paniek: bel 112, anders 0900 8844.
- E-mailadressen van de wijkagenten zijn bekend. Bellen met terugbelverzoek kan naar 0900 8844. 
- Er zijn diverse goede buurtapps. De politie merkt dat dit effect heeft en merkt ook dat de politie steeds vaker

wordt aangesproken.
- Inbraken komen meestal in vlagen en zijn niet gebonden aan een bepaalde periode. De politie krijgt 

momenteel weinig meldingen. Aan het begin van het jaar werden meerdere bakfietsen gestolen. Daar zijn 
mensen voor aangehouden. De samenwerking met Handhaving wordt steeds beter.

Gemeente/Luc Brocken
- Er wordt een glasvezelnetwerk aangelegd in de wijk en er worden ook gasleidingen vervangen. 

De bewoners krijgen hier een brief over. 
- Er liggen momenteel veel straten open in het centrum. Er wordt veel gewerkt.
- De IJskiosk wordt niet eerder dan in juli of augustus op het Nassauplein geplaatst.

Hans Bussink – zag dat de leidingen in kaart worden gebracht met blauwe markeringen.
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Bert Bos - er is een lijst van de locaties waar de werkzaamheden plaatsvinden. 
De bewonersorganisatie probeert de lijst te vinden en te publiceren.

10. Rondvraag
Hans Bussink – de bomen hebben dorst en de planten verdrogen. Hij vraagt de aanwezigen en andere 
buurtgenoten om de bomen en plantenbakken af en toe een emmertje water te geven. 

Jelle de Boer – bij het Irenemonument wapperde vroeger 24/7 een vlag als symbool van de vrijheid. Dit is niet 
meer zo. De gemeente heeft hier geen menskracht meer voor.  Zouden de huidige technieken hier een oplossing 
voor kunnen bieden?
Wouter Buwalda – het monument is geadopteerd door de Haagse Scholengemeenschap.

De voorzitter sluit de vergadering om ca. 22:00 uur. Het volgende wijkberaad is op dinsdag 13 september.
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