
Wijkberaad Archipel & Willemspark – dinsdag 21 februari 2023, Klokhuis

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

Betty Aardewerk, Ank Beekman, Frans Beekman, Elly Bloot, Jelle de Boer, Bert Bos, Hans Bussink, 
Marian Bussink, Petrus van Duyne, Robert Dijkhuizen (Handhaving), Henk Fonhof, Guus van Erp, Jan de 
Gelder, Arjan Hamburger, Menno Homan, Nikki van Hoorne (Handhaving), Bonne de Jonge, Robert Kat 
(Politie),  Kiddy Kohnstamm, Auke van der Kooi, Jeanneke Meijer, Victoria Mendes de Leon, Isabelle van 
Milligen, Ewoud Modderman, Thea v.d. Poll, Sander Pronk (Gemeente, WJP), Anneke Pulle, Ad 
Quaedvlieg, Maria Sabel, Winifred Schreinen, Annelies Simons, Mary Thijssen,  Erika Verhulst, Nico 
Westpalm van Hoorn, Tjebbe Ypma.

Bericht van verhindering: 
Jan Bovy, Andrew van Esch, Lizette Hanselaar (Sportconsulent Centrum), Casper van Hooren, Michiel 
Quarles van Ufford, Marie-Louise de Ridder, Joke en Maarten Rouppe van der Voort

1. Lezing Scheveningseweg (Dr. Paul Gerretsen) (19:30-20:00 uur)

2. Opening wijkberaad, mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.

Mededelingen bestuur
Ewoud Modderman is bereid om het penningmeesterschap over te nemen van Ruud Klein. Ruud Klein 
blijft aan als bestuurslid tot zijn termijn erop zit. Deze tijd zal hij deels besteden om de nieuwe 
penningmeester in te werken.

Het bestuur is naarstig op zoek naar een nieuwe secretaris en een nieuwe voorzitter. Wouter Buwalda 
blijft tot het eind van het jaar aan als voorzitter en gaat daarna verhuizen naar Wassenaar.

3. Verslag Wijkberaad van 22 november 2022
De procedure is dat het verslag naar de deelnemers van het wijkberaad wordt gemaild en op de website
verschijnt. Wie opmerkingen heeft, kan ze doorgeven, dan wordt het verslag aangepast. 
Tjebbe Ypma -pag. 6, Zorg&Welzijn: Hier moet staan: De opbouwwerkster gaat samenwerken met 
activiteiten van het project Rijker Leven. 

Auke van de Kooi -Pag. 7, Alexandertoren. Hier moet staan dat er op 19/12 een zitting van de Raad van 
State is en dat er binnen 6 weken een beslissing volgt. Inmiddels is deze 6 weken uitgesteld.
Auke van der Kooi _ n.a.v. Pag. 7, Vlaggenbeleid. Dhr. Nieuwenhuis beheert het monument aan het 
Nassauplein, waar jaarlijks de vlag wordt gehesen voor de bevrijding van Den Haag. Het monument en 
de vlag zijn in goede handen.

4. Overheid
Gemeente
Sander Pronk – de enquête die een tijdje geleden in de wijk is verspreid in het kader van de Wijkagenda 
is door zo’n 500 bewoners ingevuld. Uit de respons zijn 8 thema’s gekomen. Verkeersveiligheid, een 
schoon A&W, parkeerdruk verlagen, veilige en begaanbare stoepen, een groenere wijk, meer contacten 
met tijdelijke bewoners - samen iets leuks ondernemen en een duurzame wijk.
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Op 16 maart wordt hier verder over gesproken in de vorm van thematafels, in het Klokhuis. Binnenkort 
krijgen alle bewoners hier een brief over. Verschillende bewoners hebben zich al aangemeld om mee te 
denken over een specifiek thema. Voor het zover is, gaan Sander Pronk en collega’s nog een keer door 
de wijk om voorbeelden te bekijken van zaken die bewoners hebben genoemd. Wie de thema’s verder 
wil bekijken kan via de onderstaande link naar de website gaan.
https://wijkagenda-archipelwillemspark.denhaag.nl 

De thema’s zijn de resultaten die uit het antwoord op de vragen zijn gekomen.
De thematafel Parkeren omvat alle vormen van parkeren. De wijk beslist wat het hoofddoel is. 

Bewoner – Dreef er niets naar boven waarvan de gemeente dacht, dit moet een speerpunt worden? 
Sander Pronk – Dit is niet de taak van de gemeente, de wijk moet dit zelf bepalen.

Bewoner – Is duurzaamheid hetzelfde als vergroening? 
Sander Pronk – Dit zijn aparte thema’s.

Bewoner- Wat gebeurt er als alles is vastgesteld?
Sander Pronk – De Wijkagenda is dan klaar en bevat de speerpunten waaraan gewerkt zal worden vanuit
de wijk. Nu de thema’s duidelijk zijn, wordt er ook contact opgenomen met de andere gemeentelijke 
diensten, zodat zij kunnen aangeven wat wel en niet mogelijk is.

Jelle de Boer – Worden er behalve de punten die bewoners naar voren brengen nog andere dingen aan 
de wijkagenda toegevoegd, bv een plan om de riolering te vervangen? 
Sander Pronk – Zoiets wordt wel meegenomen. Daarom worden de andere diensten ook geïnformeerd. 

Hans Bussink -de coördinatie tussen de diensten die leidingen en kabels vervangen is slecht. De nieuwe 
fietspaden in de Laan Copes zijn al vier keer opnieuw opengemaakt, begrijpelijk, want bedrijven hebben 
graafpreferentie, maar helaas worden ze niet erg netjes gerepareerd.

Voorzitter – Hoort er een budget bij de wijkagenda? 
Sander Pronk – Jazeker, als er bv. vergroend moet worden, dan moet daar ook geld voor zijn. Hoe hoog 
het budget is, is niet bekend.
Voor de agenda: Thematafels, 16 maart, 19:00 uur in het Klokhuis. 

Politie
Robert Kat meldt dat het goed gaat in de wijk. Er zijn minder meldingen. Dit had hij graag met cijfers 
willen onderbouwen maar helaas heeft de ICT hem in de steek gelaten. Zwervers die onderdak zoeken 
zijn er bijna niet meer. Dit is mede te danken aan de meldingsbereidheid in de wijk. 
De politie heeft een mail gekregen over de zwarte en gele stoepranden in de Surinamestraat. Over de 
gele stoepranden is geen verkeersbesluit genomen, daarom mag je er gewoon parkeren.

Bonistraat. Vanuit de parkeerplaats achter de Borneostraat rijden automobilisten via de sluis de 
Bonistraat in. Sinds de oude sluis, die kapot was gegaan, is vervangen, schijnen de koplampen de 
woonkamer van diverse appartementen in. Er wordt een oplossing gezocht en er wordt uitgezocht wat 
de kosten daarvan zijn. In feite is dit een kwestie voor Staedion. 

Betty Aardewerk- Privé auto’s konden niet door de oude sluis. Veel mensen die achter de flat een 
parkeerplaats huren komen niet uit de wijk, ze kennen de wijk niet goed en gaan zowel linksaf als 
rechtsaf de Bonistraat in en rijden de paaltjes kapot. Deze hoek is bovendien erg donker.
Robert Kat – constateert dat zowel de gemeente als Staedion niet erg vlot zijn met het reageren op deze
situatie. Er wordt aan gewerkt, maar de oplossing ligt bij Staedion.

2

https://wijkagenda-archipelwillemspark.denhaag.nl/


Verkeersveiligheid rondom school Frederikstraat. Ouders van leerlingen van de school willen dat er iets 
wordt gedaan aan de verkeersveiligheid rondom de school. Uit overleg is gebleken dat de school hier 
weinig aan doet. Dit is echter geen zaak voor de politie, maar voor de wegbeheerder. Als er regels 
worden vastgesteld door de wegbeheerder, kan de politie daarop handhaven. 

Fietsvakken bij Albert Heijn. De opdracht om fietsvakken aan te brengen bij Albert Heijn staat al bijna 
een jaar uit bij de gemeente. Wanneer dit gaat gebeuren is onbekend. Pas als het verplicht is om fietsen 
in de vakken te parkeren, kan er echt worden gehandhaafd. 
Handhaving heeft het druk met het in goede banen leiden van het fietsparkeren bij Albert Heijn.

Vragenuurtje politie. Robert Kat wil een vragenuurtje in de wijk gaan houden. Om te beginnen zal hij bij 
de eerstvolgende bijeenkomst van Kracht van de wijk zijn.

Parkeren onder het Hubertusviaduct. Er wordt nu zelfs links geparkeerd op de strook waar je inrijdt. Het 
zicht is daar slecht. Is het mogelijk om de biggetjes die er liggen geel te verven? 
Robert Kat – vindt het een goed plan en gaat uitzoeken of dit i.o.m. de wegbeheerder en handhaving 
kan gebeuren. Misschien kan het probleem worden opgelost door bebording en gele biggetjes. 

Hondenpoep. Jan de Gelder vindt dat er te weinig wordt gehandhaafd op het hondenpoepbeleid.

5. Werkgroep Ruimtelijke ordening
Oracs
Bewoonster Prinsevinkenpark - Binnen een straal van een paar meter staan er 4 Oracs voor restafval bij 
haar huis. Zij had liever gehad dat er ook containers voor plastic en papier zouden staan.
Sander Pronk – Dit is ook in de enquête naar voren gekomen. Hij gaat dit met zijn collega’s tijdens de 
ronde door de wijk bekijken.
Voorzitter – heeft gehoord dat plastic en restafval binnenkort achteraf wordt gescheiden en de aparte 
bakken verdwijnen. 
Willem Vader – Op de Koninginnegracht is een van de Oracs voor restafval op verzoek van de 
omwonenden vervangen door een Orac voor plasticafval. Als een groepje omwonenden aan de 
gemeente vraagt of 1 van de Oracs kan worden vervangen door een papier- of plastic container, dan kan
dat geregeld worden.

IJskiosk Nassauplein
Willem Vader - Twee jaar geleden werd er een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een 
ijskiosk op het Nassauplein met een industrieel rood metalen ontwerp. De bewonersorganisatie heeft 
bezwaar gemaakt omdat de rode kiosk detoneert op het plein en omdat deze vlakbij de drukke kruising 
Bankastraat/Laan Copes/Patijnlaan komt te staan, een gevaarlijke plaats om over te steken, m.n. voor 
kinderen. In de tussentijd is de aanvraag uitgesteld, is de vergunning opnieuw aangevraagd en weer 
uitgesteld. De bewonersorganisatie wil daarom nog eens bezwaar maken, met dezelfde argumenten, 
maar vooral vanwege het veiligheidsaspect. In de brief wordt aangegeven dat als er toch ongelukken 
gebeuren, het de verantwoordelijkheid voor B&W is om te letten op de veiligheid. De brief gaat ook 
naar de Commissies Ruimte en Leefomgeving en de Stadsdeeldirecteur. 

Bankaplein 3
Bert Bos – Het vroegere burgemeesterspand dat lang van Van Hessen en Winkelman is geweest, is 
indirect verkocht aan een projectontwikkelaar die het wil verhuren aan kinderdagverblijf Kindergarden 
dat nu op de hoek van de Javastraat en de Alexanderstraat is gevestigd. Kindergarden moet verhuizen 
omdat de zoon van de eigenaar van het pand daar zelf een kinderdagverblijf wil beginnen. Er is een 
omgevingsvergunning aangevraagd, maar nog niet toegekend. De koopovereenkomst is wel rond.

Verkeersveiligheid. De omwonenden vrezen voor de verkeersveiligheid als er een kinderopvang op deze 
plek komt. De bushalte is vlakbij nr. 3 en de sterfietsroute gaat erlangs. Op de huidige locatie worden 90 
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kinderen overdag opgevangen en er is naschoolse opvang voor 40 kinderen. De ouders moeten hun 
kinderen afzetten en ophalen, maar mogen niet op de stoep parkeren. Stel dat dit 80 
verkeerbewegingen veroorzaakt en dat 2 keer per dag? De directeur van de HTM is het eens met de 
visie van de omwonenden. De HTM heeft een brief en een zienswijze naar de gemeente gestuurd 
14 omwonenden hebben een zienswijze ingediend en een advocaat in de arm genomen. Bezwaar 
indienen als de beslissing al is genomen, is minder kansrijk.

Robert Kat  - heeft de situatie doorgegeven aan de verkeerspolitie, die liet weten dat zij niet worden 
gekend bij het proces van de vergunningsverstrekking.
Bewoonster – vraagt zich af hoe groot de kans is dat de gemeente hier een vergunning voor geeft. 
Er zijn weinig panden met de functies kantoor, wonen en maatschappelijk. 

Bert Bos – Het is bekend dat de bodem van het terrein is vervuild door de olietank die in 2006 is 
verwijderd en ook met o.a. zink. Toen is al geconstateerd dat de bodem was vervuild, maar daar is niets 
aan gedaan. De nieuwe eigenaar heeft een verzoek tot sanering ingediend, die zeker een aantal 
maanden zal duren.
De projectontwikkelaar heeft een tiny house in de achtertuin gezet, zonder vergunning. Die moet hij dus
nog aanvragen.

Kiddy Kohnstamm – Wat voor functie zouden de omwonenden wel goed vinden voor dit pand?
Bert Bos – Een advocatenkantoor.
Isabelle van Milligen – Kan de vervuilde grond niet leiden tot verontreiniging van het grondwater?
Bert Bos – Ja. Saneren van de grond is dus de enige optie.

Bert Bos – vind het vreemd dat de bewonersorganisatie niet achter de omwonenden van Bankaplein 3 is
gaan staan.
Voorzitter -De bewonersorganisatie steunt wat er gebeurt, maar kreeg in het begin zo’n enorme 
hoeveelheid mails en reacties, dat zij meende dat de zaak bij Bert Bos goede handen was. Als blijkt dat 
er straks toch een vergunning wordt gegeven, kan i.o.m. omwonenden de bewonersorganisatie bezwaar
maken. Een volgende keer zou het beter zijn dat de partijen eerder in het proces contact met elkaar 
opnemen.

6. Werkgroep Openbare ruimte 
Eetbomen
Petrus van Duyne – vraagt hoe het zit met eetbomen in het kader van vergroening. Hij wil ze wel gaan 
planten. Er zijn genoeg stukjes groen waar nog best een boom kan staan. 
Derk Hazekamp – vindt dit een fantastisch onderwerp om in te brengen voor de wijkagenda. Als de 
bewoners zoiets samen willen aanpakken en onderhouden is dit wellicht mogelijk.

Bestemmingsplan Achtertuinen
Kortgeleden heeft de raad besloten dat voor het kappen van bomen in achtertuinen geen 
omgevingsvergunning meer nodig is. Dat houdt in dat iemand die bomen in de tuin heeft, ze gewoon 
mag weghalen voor een nieuw plan. De AVN heeft de wethouder per brief laten weten dat dit een slecht
plan is en heeft Gert Muller (Van Stolkpark) gevraagd om ook bezwaar te maken. Het voorstel is dat 
A&W dit ook gaat doen. Derk Hazekamp heeft een kopie van de brief van de AVN gekregen. 

Natuurwerkgroep Scheveningsebosjes
Op 11 maart gaat de natuurwerkgroep weer aan de slag in de Scheveningsebosjes. Verzamelen bij De 
Bataaf. Iedereen die het leuk vindt om mee te doen is welkom. 
Er zijn momenteel werkzaamheden aan de gang in de Scheveningsebosjes, die duren tot uiterlijk 15 
maart, daarna begint het broedseizoen. Vorige week is er een rondgang geweest met bewoners en 
organisaties zoals AVN. Derk Hazekamp zal een verslagje doorsturen naar de website.
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De gemeente is tot de conclusie gekomen dat de vorige onderhoudsacties iets te rigoureus waren, het is
m.n. jammer dat het hout is afgevoerd. Het hout blijft voortaan in het bos liggen en wordt gebruikt als 
afscheiding. Zie ook de info op de wijkmedia.

Vergroenen voorplein Madurodam
Het blijkt lastig te zijn om het voorplein te vergroenen vanwege kabels, stikstof e.d. Daarom worden er 
vooralsnog grote bakken met planten, bomen en heesters geplaatst, die verplaatst kunnen worden als 
er iets bijzonders plaatsvindt, zoals de kinderherdenking. Een definitief plan volgt, maar heeft nog wat 
voeten in aarde. Het werk aan de achterkant van Madurodam is uitgesteld, ook i.v.m. stikstof en het 
broedseizoen, dus dit begint op zijn vroegst in het najaar of volgend jaar.

Boomspiegels. 
Petrus van Duyne – vraagt hoe het zit met het beplanten van boomspiegels. 
Derk Hazekamp - De gemeente heeft hier beleid voor. Je kunt toestemming vragen bij de gemeente, 
maar je moet wel zelf voor de planten zorgen.

Containertuintjes
Hans Bussink -attendeert de aanwezigen op de mogelijkheid om de plantenbakken aan te vragen die 
rondom de Oracs worden geplaatst om bijplaatsingen en zwerfvuil te voorkomen. Wie wil weten hoe 
dat eruit ziet: neem een kijkje op de hoek van de Balistraat en de Laan Copes. 

Betty Aardewerk – het zand dat overblijft na werkzaamheden in de straat wordt vaak op de 
boomspiegels gegooid. Jammer voor de plantjes die daar zijn geplant. 
Derk Hazekamp – Dit mag niet, want niet alleen de aanplant gaat dood, maar de boom uiteindelijk ook. 
Meld zoiets bij 14 070 of informeer eventueel de werkgroep Openbare ruimte.

7. Werkgroep Verkeer
Centrum Noord

- De gemeente heeft gebrek aan personeel, waardoor veel projecten, waaronder Centrum Noord,
vertraging oplopen.

- Fase 1 is afgerond. Alleen de verkeerslichten op de Raamweg moeten nog worden aangepast. Er
is alleen geen deskundige die dit kan uitvoeren.

- Victoria Mendes de Leon is nu bezig met de Hubertusweg. Dit project loopt.
- Bijeenkomst Fase 2. In de Burgemeester Patijnlaan komen verkeersbeperkende maatregelen en 

de middenberm wordt vergroend. Hier is geen projectleider voor.
- Project 2. De proefafsluiting van het Scheveningseveer richting de stad uit, gebeurt pas als de 

werkzaamheden in het Zeeheldenkwartier klaar zijn. Dit duurt dus nog even.
- Javastraat. De proef om in het stukje Javastraat tussen Alexanderstraat en Nassauplein twee 

rijbanen aan te leggen om het verkeer terug te dringen wacht op een projectleider.
- Kruising Javastraat/Zeestraat. De Zeestraat wordt heringericht, het kruispunt wordt aangepast. 
- Sophialaan   krijgt een extra verkeersdrempel, zodra het Zeeheldenkwartier klaar is.

Driehoekje kruising einde Hoge Bankastraat
Bert Bos – In het verslag van het vorige wijkberaad staat iets over het driehoekje. Tegenover het 
driehoekje staat een flatgebouw met 8 eigenaren die allemaal tegen zijn. Zij willen alleen meer bomen. 
De verkeersveiligheid is al geregeld met de lus op de Kerkhoflaan. Gelieve dit plan niet door te drukken.
Agnès Philipse – Er is nog geen plan.

8. Redactie wijkkrant/website
Vormgeving wijkkrant. De wijkkrant heeft een nieuw uiterlijk gekregen. De redactie is tevreden met de 
vormgeving, maar helaas valt de uitvoering tegen. Het papier is dunner dan voorheen en de kleuren zijn 
minder helder. De redactie gaat hiermee aan de slag.
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De vormgever heeft veel aandacht besteed aan de nieuwe vormgeving. Wie iets ziet wat niet in orde is, 
meld dit a.u.b. aan de redactie. De volgende wijkkrant verschijnt op 20 april.
Ook nieuwtjes voor deze editie zijn van harte welkom.
De voorzitter spreekt zijn dank uit aan de redactie voor de nieuwe vormgeving.

Bezorgen bij nee/nee-stickers. Kiddy Kohnstamm houdt zich aanbevolen voor advies over het gebruik 
van ja/nee-stickers op de brievenbus.

9. Overige werkgroepen
Zorg en Welzijn
De werkgroep Zorg & Welzijn is een themabijeenkomst aan het voorbereiden over langer thuis wonen 
als zorg noodzakelijk wordt. Mensen maken zich zorgen n.a.v. berichten over het personeelstekort in de 
zorg en een tekort aan huisartsen. De werkgroep wil uitzoeken wat de bewonersorganisatie hierbij kan 
betekenen. Meer info volgt.

Duurzaamheid/Energietransitie
Jelle de Boer - Na de laatste toelichting over de transitievisie warmte is de Klankbordgroep uitgegroeid 
tot een Denktank. Jelle de Boer heeft de deelnemers meermalen gesproken.
De gemeente heeft besloten om zich terug te trekken uit de 4 wijken A&W, Van Stolkpark, Duttendel-
Wittebrug en Buurtschap 2005 om zich te richten op wijken die in 2030 klaar moeten zijn.
De kleine denktank concludeerde dat ze zelf aan de slag zouden moeten gaan en moeten zorgen voor 
een breder draagvlak in de wijk. Daarmee worden ze gesteund door Energie Samen. Inmiddels is de 
Energietransitiegroep A&W gegroeid naar ongeveer 20 personen. Het Zeeheldenwartier heeft interesse 
getoond, evenals Duurzaam Benoordenhout en Belgisch Park. Noord-West Den Haag begint elkaar te 
vinden en heeft ook de gemeente mee.
Een wijk als A&W met voldoende vernuft en financiële ruimte kan een hoop zelf doen. Wie het leuk 
vindt om mee te doen, kan zich aanmelden bij Jelle de Boer. 
Auke van der Kooi – Klopt het dat het gemeentebeleid helemaal op losse schroeven staat?
Jelle de Boer- Zo erg is het niet. er zijn veel haken en ogen, maar de gemeente is bereid om mee te 
denken met de bewoners.

Archipel Ondernemersclub (AWOC)
De AWOC gaat waarschijnlijk over in een BIZ. Dit heeft veel voeten in aarde, want het is veel duurder 
voor de winkeliers. De AWOC wordt begeleid door het Haagse Retailpunt. De nieuwe uitbater van Café 
Banka zet zich hiervoor in.

Cultuur
Het Open Podium op 18/2 trok het recordaantal van 65 bezoekers.
Op 1 april en op 13 mei is er weer een Open Podium in het Vreedehuis.

10. Rondvraag
De CPC loop is op zondag 12 maart. De wijk kan dus overlast verwachten.
Extinction Rebellion, kondigt een blokkade van de A12 aan op 11 maart.
Flamez. Ad Quadvlieg - De bestuursrechter heeft het besluit van de gemeente voor een exploitatie 
vergunning en nachtontheffing voor de Javastraat 132, waar voorheen de launch bar Flamez zetelde en 
nu de Sportsbar, vernietigd. Er kan op die locatie geen zware horeca meer vestigen en er kan geen 
nachtontheffing meer worden verleend.

Het volgende wijkberaad is op dinsdag 9 mei - Het wijkberaad in het Engels is op dinsdag 6 juni
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