
Wijkberaad Archipel & Willemspark dinsdag 13 september 2022, Vreedehuis

Aanwezig:
Bestuur: Wouter Buwalda (vz), Derk Hazekamp, Ruud Klein, Agnès Philipse, Willem Vader.
Spreker bij punt 1: Paul Gerretsen.

Betty Aardewerk, Jelle de Boer, Bert Bos, Hans Bussink, Marjan Bussink, Paul Casparie, Robert 
Dijkhuizen (Handhaving), Guus van Erp, Andrew van Esch (D66), Henk Fonhof,  Jan de Gelder, Arjan 
Hamburger (wijkkrant), Lizette Hanselaar (Sportconsulent sd Centrum), Marijke van der Hoff, Trudy 
Hollander (notulen), Casper van Hooren, Monica van Hoorn, Bonne de Jong, Nel Klamer, Kiddy 
Kohnstamm (wijkkrant), Auke van der Kooi, Jeroen Koppes, Jeanneke Meijer, Rita Moore, Robert van 
Moorsel, Anneke Pulle, Kees van Raad, Nicolaas de Regt jr., Marie-Louise de Ridder, Ad Quaedvlieg, 
Evert Slot, Paul Slijpen, Akke de Sturler, Peter Paul Tobi, Tjebbe Ypma, Erika Verhulst, Tom Verhulst, 
Emilie Verhulst, Josephina de Vijlder, Caty Wijn-Pulle.

Bericht van verhindering:
Luc Brocken, Nina Ruijer (gemeente Den Haag), Karel Gennes (Handhaving), Rutger Brinkmann 
(wijkagent), Marja van Starrenburg, Edith Buijs, Dick Zwaveling, Ad Reijngoud, Michiel Quarles van 
Ufford, Lia Westenberg, Jan Bovy, Victoria Mendes de Leon, Ank Beekman, Loulène Boersma-Van 
Ruijven, Cas Lichtenberg, Anneloes Ligtenberg, Kaarina Zimmer.

1. Lezing Van veen naar zand: hoe de Archipel het licht zag (Dr. Paul Gerretsen)
Deel 2 van deze lezing op 22 november.

2. Opening wijkberaad, mededelingen 
- Wie niet met zijn of haar naam in het verslag wil, kan dit op de presentielijst aangeven.

- Bericht van verhindering. Zie de bovenstaande afmeldingen. 

- Mededelingen bestuur 
Wiilem Vader – nieuw bestuurslid en voorzitter van de werkgroep Ruimtelijke ordening stelt zich voor. 
Willem Vader woont sinds 2005 met zijn vrouw in de wijk. Na zijn loopbaan als officier heeft hij na zijn 
leeftijdsontslag alleen nog onbezoldigd werk gedaan, van 1999-2011 als bestuurslid van het 
Nederlandse Rode Kruis, als bestuurslid van de geschiedkundige vereniging Die Haghe en van 2006 tot 
2016 als voorzitter van het Haags Monumentenplatform. Toen hij aftrad als voorzitter bij het 
Monumentenplatform heeft de bewonersorganisatie hem gevraagd voor de werkgroep Ruimtelijke 
ordening. Na het vertrek van Niels van den Berg nam Willem het voorzitterschap van de werkgroep over
en als zodanig is hij ook gevraagd voor het bestuur.

Voorzitter – Het bestuur is nog steeds op zoek naar een secretaris en versterking van de werkgroepen.

Langetafellunch – De organisatie van het Walking Dinner organiseerde afgelopen zondag een 
langetafellunch op het Nassauplein. Zo’n 150 wijkbewoners schoven aan om kennis te maken met hun 
buurtgenoten. Mede dankzij het prachtige weer was het een zeer geslaagd initiatief. 

Voorzitter – ook enkele expats schoven aan bij de langetafellunch. In A&W is 44 procent van de 
bewoners expat. De bewonersorganisatie heeft onlangs een commissie Expats opgestart en hoopt een 
paar keer per jaar met hen te kunnen praten over hun bevindingen over de buurt.

3. Verslag Wijkberaad van 17 mei 2022
Het verslag wordt altijd binnen een paar weken na het wijkberaad gepubliceerd. Mensen die tekstuele 
opmerkingen hebben, kunnen ze doorgeven aan het secretariaat. Het verslag wordt aangepast door het 
secretariaat. Er zijn geen opmerkingen over de tekst. Het verslag wordt vastgesteld.
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Jelle de Boer - het wordt misschien gemakkelijker om een nieuwe secretaris te vinden als de notulen 
bondiger zijn.

4. Overheid
Luc Brocken en Nina Ruijer van de gemeente en de wijkagent zijn verhinderd. 

- Handhaving 
Robert Dijkhuizen en collega zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Het Handhavingsteam is deze week weer begonnen in A&W.
Oracs – bij sommige oracs staan vaak bij-plaatsingen, bv. in de Prinses Mariestraat. Van een van de 
oracs tegenover het politiebureau was de bodem eruit gevallen.
Handhaving – dergelijke meldingen komen terecht bij Milieubeheer.
De locatie is bij Handhaving bekend. Er zijn al een aantal resultaten geboekt qua overtreders.

Marijke van der Hoff – Op diverse plaatsen staan zoveel fietsen op de stoep dat je er niet meer langs 
kunt. Anderen vullen aan - bij AH staat het vaak helemaal vol. Ook wordt er regelmatig op de stoep 
gewerkt, bv. door aannemers. Kan Handhaving mensen daarop aanspreken? 
Deelscooters worden lukraak overal neergezet. Worden de aanbieders daarop aangesproken?

Handhaving – er wordt achter de schermen gewerkt aan een oplossing voor het deelscooter-probleem, 
misschien mogen ze op termijn alleen op daarvoor aangewezen parkeerplaatsen parkeren.

Handhaving – heeft de locatie Bankastraat/Sumatrastraat AH een paar maanden geleden bezocht met 
de wijkagent en de assistent wegbeheerder. De wegbeheerder heeft opdracht gegeven voor het 
aanbrengen van verduidelijking tot waar fietsen mogen/kunnen staan. De markering is geen juridische 
mogelijkheid om op te treden tegen hinderlijk geparkeerde fietsen. Het is aan het inzicht van de burger 
om in te schatten of de fiets in de weg staat of niet. Er moet altijd een doorgang van 1,5m vrij blijven.

Derk Hazekamp – werkzaamheden op de stoep is lastig als dat voor gevaarlijke situaties zorgt. Als het 
niet anders kan, moet het. Bewoners kunnen gevaarlijke situaties melden met de Buiten Beter App door
een foto van de situatie met de locatie door te sturen.
De bewonersorganisatie heeft de gemeente gevraagd om meer fietsnietjes. E.e.a. is ook besproken met 
de wijkwethouder. Als er plaats over is in een straat, kan er een fietsvlonder op een parkeerplaats 
worden neergezet, waar een flink aantal fietsen op kan worden geparkeerd. 

Vraag - Mag je als je verbouwt de container voor iemand anders’ huis neerzetten?
Handhaving – alle zaken die men korter dan 9 weken op de openbare weg wil plaatsen, kan men afdoen
met een melding via de website van de gemeente. Daar staat ook op wat je moet doen als je iets langer 
dan 9 weken op de openbare weg wil plaatsen. Handhaving beboet niet als een container niet voor het 
aangevraagde adres is geplaatst. Als een container zeer hinderlijk is geplaatst, kan handhaving dit 
rapporteren bij de juridische afdeling.

Weesfietsen – er is een roulatieschema. In elke wijk wordt er een paar keer per jaar gemonitord. 
Achtergelaten fietsen worden dan gelabeld en na een aantal weken verwijderd. Bewoners kunnen zelf 
zwerffietsen melden via de Buiten Beter App of op www.denhaag.nl (Achtergelaten fiets melden), of de 
fiets zelf labelen om te zien of hij wel of niet wordt gebruikt. 

5. Werkgroep ruimtelijke ordening
Wijken met beschermd stadsgezicht. Willem Vader neemt het informele overleg van wijken met 
beschermd stadsgezicht over van Wouter Buwalda. Het overleg is bezig met het beoordelen waaraan 
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een participatiegids moet voldoen om bewonersparticipatie in goede banen te leiden. Er is nog veel te 
doen voor de participatiegids zover is dat de bewoners ermee aan de slag kunnen. 

Grondwateroverlast. Een sub-werkgroep Grondwater i.o. houdt zich bezig met deze problematiek. Over 
het onderwerp is een artikel in de wijkkrant van juni verschenen. Binnenkort verschijnt er een 2e artikel 
over wateroverlast in de krant met een enquête om te inventariseren waar het probleem zich voordoet.
Guus van Erp – op www.denhaag.nl is onder Hulp bij grondwateroverlast te vinden wat de gemeente 
hieraan doet.

Politiebureau. De werkgroep heeft dankzij bemiddeling van Mw. Tonny Michels contact met de 
rijkspolitie, de eigenaar van de grond waarop het complex staat, zodat de werkgroep nu rechtstreeks 
contact met de eigenaar kan zoeken als er ontwikkelingen zijn. Het kan nog jaren duren voor er iets 
gebeurt. Het nieuwe politiebureau in de Binckhorst, dat ook een regionale functie krijgt, is er nog lang 
niet. Pas als dat er is, wordt de vraag wat er met het complex moet gebeuren actueel. Het oude gebouw
is een monument en blijft behouden.

Marijke van der Hoff – was destijds bij de bijeenkomsten over het PUK. Wat gaat daarmee gebeuren? 
Willem Vader – het wordt aangepast aan de beslissing dat er ook woningen komen. De eigenlijke 
bestemming is internationale organisaties. In de loop van deze maand zou men beginnen met de 
aanpassing. Willem Vader zal Marijke de informatie mailen.

Marijke van der Hoff – heeft contact met de heer Pennings. In het bureau zijn een paar kamers ingericht
waar alle camerabeveiliging van de hele stad is opgesteld. Daarvoor is een airco op het dak gebouwd, 
die veel lawaai maakt en mensen uit de slaap houdt. Nadat zij bezwaar heeft gemaakt, zijn er metingen 
verricht. Het geluid gemeten bij de Couperusduin flats tegenover het bureau was 47.7 decibel en een 
aantal etages hoger zelfs 51 decibel. Als iemand haar bij deze procedure kan steunen is dat zeer 
welkom. Het contact met de heer Pennings is goed, maar volgens hem is het geluid toegestaan volgens 
de regelgeving, maar toch komen er steeds meer klachten. De capaciteit van de airco zou eigenlijk te 
krap zijn, waardoor deze altijd op volle kracht draait. 

Plein 1813, nrs. 4 en 5. De werkgroep heeft het pand bezocht en met de architect, de eigenaar en de 
buren van het pand gesproken. Het gebouw wordt het hoofdkantoor van de investeringsmaatschappij 
die het pand op een historische manier gaat renoveren. De werkgroep heeft er vertrouwen in dat het in 
oude glorie wordt hersteld. 

Gebouw Haagse Schoolvereniging Nassaulaan wordt binnenkort verbouwd. Aan de achterkant staan nu 
veel uitbouwsels en noodlokalen. In plaats daarvan komt een uitbreiding van het complex dat goed bij 
de rest van het gebouw past. Van buitenaf gezien behoudt de school zijn uiterlijk. De bomen blijven 
staan.

Alexandertoren. Geen nieuws. De zaak ligt bij de Raad van State. Volgens Auke van der Kooij was er 
even sprake van dat er asielzoekers in het pand gehuisvest zouden worden. Ook werd er gezegd dat het 
gebouw te koop is aangeboden aan de gemeente. 

Bankaplein 2. De eigenaar had een tijd geleden een vergunningaanvraag ingediend voor een opbouw op
het gebouw. Veel omwonenden hebben daar bezwaar tegen gemaakt, w.o. de werkgroep, omdat het 
plan strijdig was met het bestemmingsplan. Het plan is tenslotte afgewezen op de technische 
specificaties. Verschillende omwonenden hadden liever gehad dat er ondanks de afwijzing alsnog op 
was gewezen dat het plan strijdig is met het bestemmingsplan.
Willem Vader – dit is niet gedaan omdat het plan was afgewezen. Als er weer een aanvraag wordt 
gedaan, kan de werkgroep opnieuw wijzen op de strijdigheid met het bestemmingsplan.
Voorzitter – stelt voor om dit nog eens te onderzoeken.
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Zonnepanelen in beschermd stadsgezicht. 
Voorzitter – binnenkort komt de gemeente met de website zonnewijzer.nl. Daarop zijn alle locaties van 
de gemeente te vinden. Je kunt het dak aanklikken om te zien waar je zonnepanelen mag leggen en je 
krijgt een advies voor elk dakvlak.
De website is het resultaat van de vier samenwerkende wijken die ter sprake hebben gebracht dat het 
veel te ingewikkeld was om zonnepanelen in beschermd stadsgezicht te plaatsen.

6. Werkgroep openbare ruimte
Glasvezel. KPN legt glasvezel aan in A&W. Als het goed is, hebben de bewoners hier een brief over 
gekregen. De CEO van KPN woont in de wijk en heeft een bericht gestuurd naar de wijkmedia.

Nassauplein. De kiosk van de heer Wassenaar aan de kant van de Javastraat wordt momenteel 
herbouwd. Aan de kant van de Laan Copes is een vergunning verstrekt voor het plaatsen van een 
IJskiosk. Het wordt een roodmetalen ontwerp dat contrasteert met het Nassauplein.

Scheveningsebosjes. Op 4 oktober a.s. gaat de denktank op excursie langs alle locaties die de denktank 
heeft besproken, waaronder Madurodam.
‘
Groen Bankaplein. Bert Bos – het gras is weer wat groener sinds het heeft geregend. Er zijn een paar 
keer ’s nachts planten uit het perk gestolen, ook eigen planten van de bewoners. Gerrit van der Hut 
heeft beloofd om een kleine meeting te organiseren met belanghebbenden. Hij heeft een budget van 
€ 30.000 voor andere beplanting. Het plan moet overigens nog goedgekeurd worden. De omwonenden 
hadden het project met duurzame beplanting 2 jaar geleden voorgesteld. Zij willen nu graag net zulke 
begroeiing als bij Madurodam.

AED. Bert Bos - De bewonersorganisatie heeft een AED aan de wijk geschonken. De aannemer die de 
AED aan een muur bij de flats in de Riouwstraat zou ophangen is niet gekomen. De AED ligt dus nog in 
de garage. Bert Bos gaat op zoek naar een andere aannemer.

Frederikstraat – aan de rechterkant van de Frederikstraat wordt de helft van de stoep in beslag 
genomen door spullen, planten, terrassen en uitstallingen. Je kunt er bijna niet meer langs.
Agnès Philipse - heeft dit met de wijkagent besproken. Zij zal de wijkagent opnieuw vragen om de 
situatie te bekijken.

Verfraaiing straten. Er is een budget van € 350.000 voor de verfraaiing van straten in Den Haag.

Straatlantaarns. Peter Paul Tobi – De koppen van de straatlantaarns in de Riouwstraat worden 
vervangen. Is dat niet zonde van het geld?
Betty Aardewerk – dat is ook in de Bonistraat gebeurd. De lampen zijn vervangen door ledlampen. Dat is
zuiniger en geeft meer licht. Je moet er even aan wennen. 

7. Werkgroep Verkeer
Balistraat. De werkgroep en de bewoners hebben het over het parkeren in de Balistraat gehad. Met een
beetje geluk wordt de straat volgend jaar aangepast.

Centrum Noord. Momenteel worden in de hele stad tellingen gedaan voor de nul-meting. In november 
is er hopelijk meer nieuws. De werkgroep krijgt alle uitslagen.

Marijke van der Hoff – hoort de Burg. Patijnlaan ook bij Centrum Noord en bij de stadsring? Het verkeer 
neemt er de laatste jaren weer toe.
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Agnès Philipse – de drukte wordt mede veroorzaakt doordat veel straten in het Zeeheldenkwartier zijn 
opgebroken en omdat tram 16 niet rijdt. Het verkeer wordt op allerlei manieren omgeleid. De metingen 
die nu worden gedaan worden vergeleken met die uit 2019. Binnenkort is er dus meer duidelijkheid.
Verder speelt mee dat de maatregelen om het zware vrachtverkeer via de doorgaande wegen te laten 
gaan maar mondjesmaat worden ingevoerd. De 1e 5 projecten van de 20 die nog gedaan moeten 
worden gaan nu van start. De doelstelling is dat het Telderstracé wordt gebruikt voor doorgaand 
verkeer. Als dit niet meteen helpt, moet er nog wat meer geëxperimenteerd worden. 
Marijke van der Hoff – vindt dat ook het aantal decibellen moet worden gemeten. 

8. Overige werkgroepen
- Redactie wijkkrant/website

Kiddy Kohnstamm – de wijkkrant komt op 22 september uit en wordt dan door de vrijwilligers bezorgd. 
In de krant komt o.a. een interview van Arjan Hamburger met een aantal werkgevers over het 
personeelstekort en een artikel in het Engels van Kaarina Zimmer, waarin zij uitlegt waarom 
Willemspark, Willemspark heet. Deel 2 gaat over de Archipelbuurt. De redactie streeft ernaar om de 
wijkkrant voor 25% in het Engels te publiceren. 
Kaarina Zimmer is nieuw in de redactie en gaat ook artikelen over de werkgroepen vertalen of schrijven.

- Zorg&Welzijn
Tjebbe Ypma – de werkgroep heeft momenteel 6 vaste leden. Morgen praat de werkgroep met Nina 
Ruijer en Wijkz over de opbouwwerker voor A&W. Er is toegezegd dat deze in het laatste kwartaal van 
2022 al kan starten en in 2023 ook een aantal uren in de wijk actief kan zijn. Het opbouwwerk wordt 
ingeschakeld omdat het ouderenwerk niet meer naar de wijk komt.

- Duurzaamheid/Energietransitie
Jelle de Boer – heeft in het vorige wijkberaad een presentatie over warmtetransitie gegeven. De 
gemeente is er nog niet aan toe om met A&W aan de slag te gaan met de warmtetransitie, in de wijk 
zelf wordt wel nagedacht over verduurzaming met hybride warmtepompen. De bevindingen van de 
werkgroep van 4 wijken die samenwerkte met de gemeente zijn gedeeld met de gemeente en worden 
verder uitgewerkt door beleidsmedewerkers.
Op 28 september houdt de gemeente een info avond in Muzee waar de gemeente i.sm. de wijk gaat 
uitleggen wat de stand van zaken is en wat er gaat gebeuren. De zaal heeft een capaciteit van 100 
mensen en is nu al volgeboekt. Wie geïnteresseerd is, kan zich alsnog aanmelden, dan komt er hopelijk 
nog een 2e bijeenkomst.
Deze week is het de themaweek energiebeheer Nederland met interessante webinars. De 
energietransitie is een enorme opgave. Jelle de Boer zou graag willen dat energietransitie en 
duurzaamheid een apart bestuurslid krijgt.

- Archipel Ondernemers Club (AWOC)
Bert Bos – De kerstverlichting in de Bankastraat leek wat summier, omdat er geen rekening was 
gehouden met de sterke straatverlichting i.v.m. de bus. De AWOC heeft nieuwe kerstverlichting 
uitgezocht. Het is ook de bedoeling dat Sinterklaas dit jaar weer de Bankastraat bezoekt. 

- Cultuur
1 oktober: Open Podium concert in de grote zaal van het Vreedehuis, entree: € 6
8 en 9 oktober: Open Ateliers. In de volgende wijkkrant zit een heel katern over de Open Ateliers.
19 november: Open Podium, grote zaal, Vreedehuis.

- ArchipelPoëZie
Het gedicht in de Surinamestraat aan de Javastraat zijde is verwijderd, omdat de gevel is gerenoveerd. 
Het gedicht is pas weer teruggeplaatst. Op 2 oktober wordt een nieuw muurgedicht onthuld in de Laan 
van Meerdervoort/Hoek De Ruijterstraat in het Zeeheldenkwartier. Inloop 15:30 uur, onthulling om 
16:00 uur. Kijk op de website of meld je aan voor de nieuwsbrief.
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9. Rondvraag 
Sportconsulent. 
Lizette Hanselaar -  is sinds juni 2022 Sportconsulent van stadsdeel Centrum (minus Schilderswijk en 
Transvaal). De taak van de sportconsulent is voldoende sport en bewegingsaanbod creëren in de wijken.
Vanavond bezoekt ze het wijkberaad omdat ze A&W nog niet kent en graag wil horen wat er speelt. 
Mocht iemand iets weten of willen zeggen over het sportaanbod in de wijk, neem dan contact op met 
lizette.hanselaar@denhaag.nl. Contact opnemen kan straks evt. ook via de opbouwwerker.
In de Centrum-wijken zijn minder echte sportverenigingen dan in de rest van de stad. In het centrum is 
vooral buitensport en soms zijn er sportclubjes via het welzijnswerk.
Bewoners – noemen de Scheveningsebosjes en de Cruijffcourt bij de Archipelschool.

Jeanneke Meijer - wil n.a.v. de lezing graag aandacht vragen voor haar kalender, die op chronologische 
volgorde 12 foto’s van markante locaties in de wijk bevat, als een reis door de tijd van het begin tot nu. 
Haar werk is ook te bezichtigen in het Vreedehuis tijdens de Open Ateliers op 8 en 9 oktober a.s.
De kalender is te bestellen bij Primera.

Jelle de Boer – wil graag de gewoonte in ere herstellen dat de vlag dagelijks wappert bij het Irene 
monument op het Nassauplein als blijk van dank voor onze bevrijders. Dat moet kunnen als de 
bewoners er om beurten voor zorgen dat de vlag elke dag wordt gehesen en gestreken.
Marijke van der Hoff - als de vlag op de juiste manier wordt verlicht mag hij dag en nacht blijven hangen.
Voorzitter- vindt het een sympathiek idee. Er was altijd een jaarlijkse herdenking bij het monument, 
maar sinds het overlijden van Pauline van Till is dit verwaterd. Het monument is geadopteerd door de 
Haagse School Vereniging. De bewonersorganisatie zal contact opnemen met de HSV. 

Henk Fonhof – een paar jaar geleden stond het Politiek Café op het programma, dat helaas werd 
geannuleerd. Komt het Politiek debat weer eens op de agenda? 
Voorzitter – er was onvoldoende belangstelling voor het Politiek Café. Mede daarom zoekt de 
bewonersorganisatie naar manieren om meer belangstelling en betrokkenheid in de buurt te kweken. 
Misschien wordt het over 2 jaar opnieuw geprobeerd.

Andrew van Esch – raadslid van D66 en voorzitter van de Raadscommissie Ruimtelijk ordening wil graag 
verder praten over het lawaai van het dak van het Politiebureau. Als raadslid kan hij de kwestie aan de 
orde stellen en doorspelen naar de betrokken personen.
Voorzitter – hopelijk is er na de formatie weer een wijkwethouder. De bewonersorganisatie wil hem of 
haar graag een rondleiding geven in de buurt en zal dan ook de genoemde problemen aan de orde 
stellen.

Hans Bussink – op zondag 25 september is de CPC-loop. De wijk wordt dan grotendeels afgesloten.

Hans Bussink – bij het aanleggen van glasvezel gaan de heren nogal ruw te werk. In de Laan Copes zijn 
tegels kapotgegaan en recentelijk vervangen stenen tussen de stoep en het fietspad zijn beschadigd.
Derk Hazekamp – heeft dit met de gemeente opgenomen en vraagt Hans Bussink om foto’s door te 
sturen als hij ze heeft. Dezelfde klacht is ook bekend over het werk van Stedin.

Het volgende wijkberaad A&W is op 22 november. 
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