
Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 8 september 2020

Bestuur Jaap Jan Brouwer (voorzitter), Wouter Buwalda (secretaris), Derk Hazekamp, 
Niels van den Berg.

Aanwezig Cas Ligtenberg, Hans Greve, Joanette Eijkman, Hans Bussink, 
Isabelle van Milligen, Cathrien Ruoff, Ank Beekman, Betty Aardewerk, 
Chris van Oordt, Henk Fonhof, Paul Casparie, Rutger Brinkmann, Auke van der Kooi, 
Marjoleine den Hartigh, Frans Bruins, Ad Quaedvlieg, Bert Bos,  
Cristo Padmos, Erica Verhulst, Martin Bakker, Luc Brocken.

Verhinderd Katja Beekman, Agnes Philipse, Robert van Moorsel, Ad Reijngoud, 
Josephine de Vijlder, Maud Siegmund, Ruud Klein, Marie-Louise de Ridder, 
Lia Westenberg.

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter heet alle fysiek aanwezigen en deelnemers via een online verbinding van harte welkom.
Hij begint met veel genoegen aan het voorzitterschap van de Bewonersorganisatie.

Met leedwezen heeft het bestuur kennisgenomen van het overlijden van Marjan Teesing. Marjan 
ontving in 2015 de ereprijs van onze Bewonersorganisatie voor haar vele verdiensten. Zo was zij 
oprichter van de werkgroep de Groene Buurt en tevens jarenlang lid van de redactie van de 
Wijkkrant. 

2. Verslag Wijkberaad van 18 februari 2020
Het verslag wordt zonder correcties goedgekeurd.
De vergadering stemt in met het bestemmen van de overgebleven gelden (€ 1.900) van het 
“grondwaterfonds” voor de stichting ArchipelpoëZie.

3. Werkgroep ruimtelijke ordening

Hoofdkantoor politie
Niels van den Berg – naar verwachting betrekt de politie in 2024 een nieuw hoofdkantoor in de 
Binkhorst. Het huidige hoofdkantoor zal worden verkocht waarbij de gemeente het proces faciliteert.
Daartoe is de afgelopen maanden gewerkt aan een Plan UItwerkings Kader (PUK) waarin op 
hoofdlijnen is aangegeven wat wenselijk is voor betrokken marktpartijen en omwonenden. Hierin 
komen zaken als kwaliteit van de openbare ruimte en de functie (internationale organisatie en geen 
sociale woningbouw). De Bewonersorganisatie stelt het op prijs dat zij vroegtijdig door de gemeente 
wordt betrokken bij het proces en doet daar actief aan mee met een breed uit de buurt en directe 
omgeving samengestelde werkgroep. Het PUK heeft nog geen officiële status maar schept wel een 
kader. Zo blijft het oudere en hogere deel van het complex (monument) bestaan voor hergebruik. 
Ook is er de ambitie om een doorsteek te maken van de Burgemeester Patijnlaan via het 
Alexanderplein naar de Javastraat. Tevens is de ambitie geformuleerd om het achterliggende 
parkeerterrein in te richten als groen- en verblijfsplaats. Een en ander afhankelijk van de uiteindelijke
marktpartij.
De afdeling Stedenbouw van de gemeente vindt dat de rooilijn naar voren moet en de gevels twee 
verdiepingen hoger, van 16 naar 22 meter (vgl. Burgemeester Monchyplein). Onze commissie gaf aan
dat absoluut niet te willen. Omwonenden zullen zo aanzienlijk minder blauwe lucht kunnen zien. 
Bovendien dient de afdeling Stedenbouw zich te realiseren dat de grote dichtheid van de bebouwing 
van het Couperusduin experimenteel van aard was en hand in hand ging met de ruime groene ruimte
er omheen. In reactie hierop kwam er van de stedenbouwers een teruglegging (kleine winst) van de 
rooilijn maar bleven wel de twee extra bouwlagen overeind. Daar zijn wij het niet mee eens i.v.m. de 
leefbaarheid. Daarom liever één verdieping hoger die tevens terugspringt. Zodra een marktpartij aan 
de slag gaat krijgt deze onze visie te zien. De gemeente houdt ons op de hoogte.
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Betty Aardewerk – waarom wordt de sociale woningbouw geschrapt?
Niels van den Berg – voortvloeiend uit de gebiedsvisie Internationale Zone richt de gemeente zich op 
clustering van internationale organisaties, ondanks het feit dat een aantal internationale organisaties 
uit de wijk is vertrokken.

Flamez
Ad Quaedvlieg – Flamez is inmiddels gesloten op grond van de wet Bibob. Het wachten is echter nog 
steeds op een uitspraak van de desbetreffende gemeentelijke Adviescommissie, die in november 
bijeen kwam, over de verstrekte (nacht)vergunning. De Adviescommissie reageert niet op enige vorm
van rappel. 
Hans Bussink – ik sprak met één van de vier eigenaren (VOF), de heer Westerman. Zij zijn niet van 
plan om hun aanspraak op de (nacht)vergunning te laten varen. Wel valt er met de bewoners te 
praten over een vergoeding. 

Bankaplein 2
Niels van den Berg – de vergunningaanvraag voor de ontsierende dakopbouw is afgewezen. Een en 
ander is in strijd met het bestemmingsplan en het rijks-beschermd stadsgezicht.
Bert Bos – mijn inschatting is dat de eigenaar (Winkelman en van Hessen) niet in beroep zal gaan. 
Mede omdat deze firma wordt opgesplitst in drie nieuwe bureaus.

4. Werkgroep openbare ruimte

Bankaplein
Derk Hazekamp – veel dank aan Bert Bos, zijn vrouw en andere omwonenden voor de goede zorgen 
voor het Bankaplein. Vanwege de droogte en warmte was direct ingrijpen nodig. Het plein is 
inmiddels voorzien van nieuwe planten en groener door de regen van de laatste tijd.

Onderhoud groen
Derk Hazekamp – we krijgen meldingen uit de wijk over het beperkte onderhoud (veel onkruid en 
opschot) van het groen. 
Luc Brocken – betreft het de groenvakken of is er sprake van onkruid in de verharding?
Derk Hazekamp - beide. 
Luc Brocken – ik vraag er aandacht voor.
Hans Bussink – als je het Klokhuis nadert zie je een gehandicapten parkeerplaats die door bosschages
en onkruid lastig toegankelijk is geworden. 
Derk Hazekamp – eenieder wordt gevraagd om de ruimte direct voor de eigen woning te 
onderhouden.
Betty Aardewerk – op de hoek van de Malakkastraat en de Bonistraat groeit een nieuwe boom scheef
naar het licht toe. De wortels maken hierdoor nu al tegels los. Aan de andere kant van het bruggetje 
komt het opschot van de abelen telkens weer terug.
Bert Bos – we hebben de boomchirurgen van Copijn onderzoek laten doen naar een boom op de 
Kerkhoflaan (nr. 103, een Siberische balsempopulier) die de gemeente wil laten kappen. Volgens 
Copijn is de boom kerngezond. Gerrit van der Hut houdt de voorlopige aanvraag tegen hangende 
nader onderzoek. 
Luc Brocken – mede om financiële redenen is er sprake van enige vertraging bij het vergroenen van 
de wijk. Met name de Burgemeester Patijnlaan vanwege alle leidingen maar ook de “oren” van het 
Nassauplein. De vergroening van de middennaald van de Patijnlaan ligt lastig omdat de brandweer 
meent de naald te moeten gebruiken. Tegelijkertijd wordt er nu volop geparkeerd wat daarmee weer
in tegenspraak is.
Niels – de stedenbouwer van de gemeente heeft aangegeven dat – ook al valt het buiten het kavel 
m.b.t. de herontwikkeling van het politiebureau – er wordt gekeken naar wat er qua inrichting beter 
kan.
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Auke van der kooi – ik stuurde e-mails naar de gemeente over zes nieuw op het Alexanderveld 
geplante bomen die nu al verdorren. 
Luc Brocken – die bomen hebben een “garantietermijn” van één jaar voor de aannemer. Het warme 
en droge jaar heeft een en ander lastig gemaakt.
Frans Bruins - als de oren van het Nassauplein worden aangepakt, houdt de snackbareigenaar daar 
dan ook rekening mee? 
Luc Brocken – we hebben nog niet goed gekeken naar de oren. Net zo weten we nog niet veel over 
de nieuwbouw van de snackbar.
Frans Bruins – we hadden contact met de eigenaar die aangaf in oktober te willen beginnen.

Rozenkiosk
Derk Hazekamp – er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een rozenkiosk (automaat) op 
het Nassauplein. We vinden dat dat weinig bijdraagt. De wijk zal dan ook bezwaar aantekenen bij 
toekenning door de gemeente. Er is geen nabijgelegen parkeerplek waardoor de kans op 
parkeeroverlast (dubbel parkeren, etc.) aanwezig is. Daarnaast is het visueel verstorend. 
Wouter Buwalda – het Nassauplein is voor veel geld opgeknapt door de gemeente. Nieuwe 
bestrating en nieuwe beplanting. Ook is het erop gelegen PTT-monument opgeknapt. Waarom dan 
dit prachtige plein in Rijks beschermd stadsgezicht verpesten door een FEBO-achtige automaat?

ORAC’s
Derk – wijkbewoners mogen een ORAC laten omkatten tot een plastic container. Daartoe moeten zij 
dan wel zelf de handen op elkaar krijgen. Mocht dat lukken dan zou wel de druk op het Nassauplein 
kunnen verminderen.
Chris van Oordt – de gemeente heeft inmiddels gezorgd voor veel beter onderhoud van de ORAC’s op
het Nassauplein. Wel graag nog wat gaas (o.i.d.) achter de beukenhaag om los slingerend vuil tegen 
te gaan.

Scheveningse bosjes
Derk Hazekamp - zaterdag 12 september is er weer een natuurwerkdag in de Scheveningse bosjes. 
De leden van de voormalige Denktank hebben tijdens een wandeling enkele van de belangrijkste 
zaken van de Scheveningse bosjes laten zien. De gemeente presenteert binnenkort een plan voor 
uitvoering van diverse zaken aan de gemeenteraad. Het budget is overigens beperkt. Wel wordt 
gekeken naar de haalbaarheid van een oversteek (brug) bij de Ver Huëllweg. Eventuele uitvoering 
van plannen wordt verder zo mogelijk gecombineerd met nabijgelegen werkzaamheden (werk met 
werk). 

Camera’s
Derk Hazekamp – aan de wijkagenten is de vraag gesteld of het plaatsen van camera’s gericht op de 
openbare ruimte is toegestaan (in casu hoek Soendastraat/Borneostraat).
Rutger Brinkmann – in principe is dit alleen toegestaan indien het gericht is op de eigen ruimte. 
Andermans erf mag niet worden gefilmd. 
Hans Bussink – een soortgelijke zaak speelde ook bij de Balistraat 86. Het toen ingediende bezwaar is 
verworpen.  

Parkeerverhuur
Derk Hazekamp – onze wijk heeft tegenwoordig te maken met parkeerverhuur. Zo verhuurt Staedion 
via de firma Parkgenoot parkeerruimte, ook aan autobezitters van buiten de wijk. De vraag is wat dit 
betekent voor bijvoorbeeld nieuwe bewoners en de sociale controle. 
Hans Bussink – voor iedere woning is een parkeernorm. Als je plaatsen verhuurt voldoet een gebouw 
al snel niet meer aan die norm. 
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Niels van den Berg – een en ander hangt af of er sprake is van huur of koop. Een eigenaar heeft 
immers het recht om zijn goed te vervreemden.
Erica Verhulst – alle woningen zijn huurwoningen.
Derk Hazekamp – we gaan met Staedion in gesprek.

AED
Bert Bos – het AED project lag stil door Corona en de realisatie van een dekkend netwerk liep enige 
vertraging op. Het wordt nu weer opgepakt. 

Hubertusviaduct
Ofschoon door toedoen van Barry van de gemeente er “vaste” campers werden verwijderd onder het
Hubertusviaduct, staan er inmiddels weer andere.
Luc Brocken – ik kaart het weer aan bij Barry.

Boomwortels
Betty Aardewerk – graag aandacht voor de vele boomwortels aan de Borneozijde achter het 
Schakelpunt. 
Henk Fonhof – daar heb je ook een soort sluis die het gevaarlijk maakt voor fietsers. 

Laan Copes en Burgemeester Patijnlaan
Hans Bussink – de fiets- en voetpaden en parkeerplekken van de Laan Copes en (deels) Burgemeester
Patijnlaan zijn opnieuw bestraat/geasfalteerd. Alles is deskundig door BAM uitgevoerd. Veel dank 
aan de gemeente. 
Chris van Oordt – het blijft echter wel lekken op die straten. Er lijkt een lek te zijn ontstaan op de 
hoek van de Bankastraat en de Burgemeester Patijnlaan. Daar staat nu continu water. Kan de 
gemeente hier naar kijken?

5. Werkgroep Zorg/Welzijn
Betty Aardewerk – de werkgroep verheugt zich in het hebben van een nieuwe voorzitter, Tjebbe 
Ypma. De werkgroep stuurde een brief naar de wethouder over de problemen die ondervonden 
werden bij het testen op Corona. Zo moest je helemaal naar Nootdorp. Lastig vooral voor ouderen en
gehandicapten. De gemeente reageerde hier adequaat op. Er zijn mogelijkheden voor het halen en 
brengen. Inmiddels is er ook bij het Bronovo een nieuwe testlocatie.

De werkgroep Zorg is ook actief met het project Rijker Leven. In dat kader zouden we graag weer 
lezingen voor en door bewoners willen verzorgen. We zoeken naar een geschikte locatie. De subsidie 
hiervoor is voor dit jaar in ieder geval veilig. Ter bevordering van de sociale cohesie zijn we ook bezig 
met een nieuw verhalenproject waarbij ouderen en jongeren met elkaar in contact komen.

6. Werkgroep verkeer 
Jaap Jan Brouwer – het eindrapport co-creatie Centrum Noord wordt vanavond aangeboden aan de 
wethouder. Vandaar de afwezigheid van Robert van Moorsel en Agnès Philipse. 
Hans Bussink – het is jammer dat er geen simpele maatregelen worden getroffen zoals het mogelijk 
maken van linksaf slaan vanaf Scheveningen naar de Teldersweg of linksaf op de Waldeck 
Pyrmontkade. Die maatregelen hoeven geen geld te kosten.
Jaap Jan Brouwer – de buurt heeft ruim tijd gehad om te reageren op het rapport.
Betty Aardewerk – de drukte in onze wijk is weer enorm toegenomen, wellicht ook omdat Lijn 1 niet 
rijdt.
Derk Hazekamp – het betreft hier gefaseerde werkzaamheden. Bussen worden ingezet. 
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7. Overige werkgroepen 

Cultuur
Bert Bos – op 3 oktober is er weer open podium in het Vreedehuis met ruimte voor 30-35 mensen.
Verder is er weer een Open Atelierroute op 10 en 11 oktober.

Archipel Ondernemers Club (AWOC)
Bert Bos - dit jaar laten we Sinterklaas lopen. We willen het financiële risico niet nemen. 
Na een aantal maanden gesloten te zijn geweest is restaurant De Tapperij (Est. 1886 aan de 
Atjehstraat 66) weer open. De zaak is overgenomen door Yves van Westreenen van restaurant 
Waterproef. 

Redacties wijkkrant en website
Cristo Padmos – de website is naar volle tevredenheid vernieuwd en werkt nog steeds naar behoren. 
Ook het aantal bezoekers blijft stijgen. De webredactie wil wel meer (Engelstalige) ruimte creëren 
voor de vele expats in de wijk. 

Duurzaamheid en Energietransitie 
Wouter Buwalda - de wijken Archipel/Willemspark, Duttendel, Van Stolkpark en Buurtschap Centrum
2005 hebben samen met de gemeente een projectplan opgesteld. Het projectplan is in juli 
goedgekeurd door de gemeente. Doel is het realiseren van volledig aardgasvrije wijken uiterlijk per 
2050. Deze periode van 30 jaar (tevens de gemiddelde looptijd van een hypotheek) zou de betrokken
inwoners voldoende tijd moeten geven om de kosten te kunnen dragen van de benodigde 
verduurzaming. Over de bijpassende communicatie worden deze week afspraken gemaakt. 

Het wachten is tegelijkertijd op een door de Gemeenteraad goedgekeurd Stedelijk Energieplan (SEP). 
De wethouder heeft hiertoe Bureau Berenschot ingehuurd. 

ArchipelpoëZie
Derk Hazekamp – we zijn in gesprek met diverse bewoners in de wijk om nieuwe muur- en 
raamgedichten te realiseren. Gewerkt wordt aan een muurgedicht op het appartementen-complex 
hoek Javastraat/Nassauplein. Ook zijn we bezig met raamgedichten. 
Niels van den Berg – kijk bij de raamgedichten uit voor de temperatuurverschillen die ontstaan bij 
witte vlakken op dubbel en trippel glas. 
Betty Aardewerk – het project Rijker Leven organiseerde onlangs ook een poëzie-wandeltocht vanuit 
het Schakelpunt door de wijk. Een tweede is in voorbereiding. 

Derk Hazekamp (n.a.v. een vraag van Frans Bruins) – poëzie op de kleine (elektriciteits)huisjes is vaak 
lastig vanwege de reclame-inkomsten die Stedin hier soms van geniet.

8. Overheid (suggesties, opmerkingen, klachten en mededelingen)

Gemeente
Luc Brocken – stadsdeelwethouder Bert van Alphen houdt dinsdag 29 september spreekuur. In 
overleg met het bestuur is hiertoe een Coronaproof programma opgesteld. We starten bij het 
hoofdkantoor van politie om 18.00 uur en lopen door naar de Cantaloupenburg alwaar het (circa 
18.45 uur) daadwerkelijke spreekuur wordt gehouden. 
Op zaterdag 19 september wordt World Cleanup Day (Landelijke Opschoondag) gehouden. Hier komt
nog een flyer over die ook op de Archipel website mag. Eenieder wordt opgeroepen om naar buiten 
te gaan en gezamenlijk zwerfafval op te ruimen. 

Frans Bruins  - wordt er gecontroleerd op opbouwtjes en afbouwtjes?
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Bert Bos – bij rijksmonumenten kijken ze er wel naar. 
Luc Brocken – er zijn bouwinspecteurs maar wat ze precies doen zoek ik uit.

Derk Hazekamp – graag aandacht voor de losse tegels van het fietspad op de hoek langs de 
Kerkhoflaan.
Luc Brocken – we geven het door aan stadsdeel Scheveningen dat hiervoor verantwoordelijk is.

Politie
Henk Fonhof – we hebben goede informatie ontvangen over het installeren van pensloten. 
Rutger Brinkmann – we vestigen hier inderdaad graag jullie aandacht op.
Hans Bussink – iedere dag rijden er vele fietsers over het trottoir op de laan Copes. Graag aandacht 
voor de handhaving alhier. Op de Balistraat rijden veel auto’s (ook veel ambassademedewerkers) 
tegen het verkeer in. Ook hier graag handhaven. 
Derk Hazekamp – op de Koninginnegracht wordt eveneens veel op de stoep gefietst. 
Bert Bos – graag aandacht voor de snelheidsduivels op de Hoge Banka (blauw bord met max 30 km. 
per uur). Wellicht een elektronisch snelheidsbord? In ieder geval meer handhaving.
Rutger Brinkmann – uit mijn jarenlange ervaring weet ik dat handhaving slechts tijdelijk effect heeft. 
Dat geldt zeker voor fietsers die vaak anarchistisch van aard zijn. Bekeuringen leveren dan ook weinig
op. In de praktijk is de daadwerkelijke snelheid overigens vaak lager dan wordt ervaren vanaf de 
stoep. Drempels zijn verder onmogelijk omdat het een brandweerroute is. 

9. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter dankt alle (digitaal) aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.
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