
Wijkberaad Bewonersorganisatie Archipel & Willemspark 18 februari 2020

Bestuur R. van Moorsel (voorzitter), W. Buwalda (secretaris), R. Klein (penningmeester), D. Hazekamp, 
N. van den Berg, A. Philipse.

Aanwezig B. Aardewerk, E. Alonso, A. Beekman, B. Bos, J. Bovrie, L. Brocken, H. Bussink, M. Bussink, 
P. Casparie, A. Dijkman, P. van Duyne, H. Fonhof, M. den Hartigh (wijkagent), H. de Jong, 
A. van der Kooi, W. Laméris, H. Morel van Maurik, E. Ponsen, A. Pulle, D. Regts, 
J. Rouppe van der Voort, M. Rouppe van der Voort, O. de Savornin Lohman, M. Siegmund, 
P. Tobi, E. Verhulst, TJ. Ypma.

Verhinderd R. van Eybergen, M. van der Hoff, Chr. van Oordt. 

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De voorzitter heet allen welkom en verheugt zich in het grote aantal aanwezigen en de vele nieuwe gezichten. 
In het bijzonder worden Marjoleine den Hartigh (de nieuwe wijkagente) en Agnes Philipse (hersteld van een 
operatie) welkom geheten. Ook vraagt hij aandacht voor Betty Aardewerk die op de nieuwjaarsreceptie de 
Ereprijs van de Bewonersorganisatie kreeg uitgereikt.

Zoals te doen gebruikelijk worden alle aanwezigen er op gewezen dat ze kunnen aangeven indien ze niet met 
naam en toenaam in de notulen willen worden vermeld.  

De voorzitter laat weten dat er een bedrag van circa € 1.900 over is van een, lang geleden, door de wijk zelf 
bijeengebracht “grondwaterfonds”. De aanwezigen worden uitgenodigd om bestemmingen hiervoor door te 
geven aan het secretariaat. Het bestuur geeft zelf de voorkeur aan het toekennen van het restbedrag aan 
stichting ArchipelpoëZie. Derk Hazekamp heeft zich, als bestuurslid van deze stichting, afzijdig gehouden bij 
deze beslissing.

B. Bos – we kunnen het geld ook bestemmen voor wijkfeesten.
Voorzitter – onze voorkeur gaat uit naar een duurzame invulling. Daar komt bij dat een grote sponsor zich 
inmiddels heeft gemeld waar andere initiatieven gebruik van kunnen maken. 
A. Beekman – we zouden het ook kunnen bestemmen voor de nog steeds actuele grondwater-issues bij het 
Couperusduin.
Voorzitter – gelet op het woord “water” hebben wij daarover nagedacht maar nu het naar ons idee gaat om 
een privaat probleem tussen de betrokken VVE’s en de gemeente houdt de Bewonersorganisatie zich daar 
buiten. We zochten een bestemming waar de hele buurt baat bij heeft.
B. Bos – de gemeente is op dit moment minder scheutig met subsidies. We zouden het geld dan ook kunnen 
bestemmen voor de Open Atelier Dag. 
Voorzitter – ook dank voor die suggestie: gemotiveerde voorstellen kunnen per e-mail naar het secretariaat 
worden gestuurd. Het onderwerp wordt opnieuw besproken in het volgende Wijkberaad.

2. Verslag bijeenkomst van 19 november 2019

Tekstueel
A. van der Kooi - blz. 1 – notuliste zou moeten zijn notulist.
H. Bussink – pagina 3, het woonhuis van 4 woonlagen (Laan Copes nr. 83) zou mogelijk tot appartementen 
omgebouwd kunnen worden. Naar aanleiding hiervan had ik contact met de aannemer. Er is geen 
bouwvergunning aangevraagd. Wel heb ik melding gemaakt bij de gemeente.

Naar aanleiding van
L. Brocken – de brug over het watertje van het Monchyplein wordt begin april (week 14-15) gerepareerd. Het 
fietspad langs de laan Copes staat nu gepland voor het 4e kwartaal. Het gaat hierbij immers om een grote klus 
waarbij ook de stoepen worden gerenoveerd. Volgende week komt er echter al een nieuwe waterkolk ter 
hoogte van nummer 107. De situatie daar is immers urgent.

A. Philipse – naar aanleiding van punt 5 – in de bosjes van Repelaer zijn inmiddels nieuwe banken geplaatst en 
de schelpenpaden vernieuwd.
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3. Mededelingen bestuur

Bestuursmutaties
Voorzitter – er zijn twee vacatures voor het bestuur – een voorzitter en een bestuurslid voor de portefeuille 
verkeer. De vacatures verschijnen ook in de volgende wijkkrant. Het volgende Wijkberaad is mijn laatste als 
voorzitter.
Secretaris – het regulier overleg met omliggende wijken (inmiddels 3 keer gehouden) verloopt voorspoedig en 
ook productief. Er zijn inmiddels 2 gezamenlijke brieven verstuurd. De eerste brief ging over het (niet) 
handhaven door de gemeente van de eigen regels. De tweede brief ging over de spanning tussen de noodzaak 
tot het plaatsen van zonnepanelen (energietransitie) en het behoud van ons beschermd stadsgezicht dat geen 
plaatsing zonder vergunning toelaat. Beide brieven staan op de website.

4. Werkgroep ruimtelijke ordening

Flamez
E. Alonso (gemeentelijk coördinator verstrekking en handhaving horeca-vergunningen) – wij hebben hier het 
nodige mee te stellen hebben gehad, niet alleen in termen van overlast. De meest actuele vergunning is 
inmiddels ingetrokken op grond van de wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur). De ondernemer is hier echter tegen in beroep gegaan. Het kan dus zijn dat het proces 
(bezwaar en beroep) nog even doorloopt.

Voorzitter – we zijn blij dat dit toch met enige spoed is gebeurd en zijn hoopvol over de uitkomst.
A. Quaedvlieg – we wachten nog steeds op een uitspraak van de Bezwarencommissie die op 6 november 2019 
bijeenkwam. Daarna hebben we nooit meer iets gehoord. Dit duurt te lang.
E. Alonso – het proces zit in de afrondende fase. Het wachten is op een concept advies.
A. Quaedvlieg – in het kader van het onderzoek werd de politie gevraagd om het verstrekken van gegevens 
over de overlast. Desgevraagd gaf de politie aan, tot ontzetting van de buurtbewoners, dat er geen sprake was 
van overlast. De check van de politie vond echter plaats op een moment dat de zaak op last van de politie 
gesloten was. 
J. Bovrie – hoe kan het dat de betrokken ondernemer 6 weken na behandeling in de Bezwarencommissie 
alsnog stukken mocht indienen terwijl wij nergens over geïnformeerd werden. Het is voor ons van groot belang
om goed op de hoogte te blijven om zo onze positie goed te kunnen bepalen indien ons bezwaar ongegrond 
wordt verklaard.
Voorzitter – dank voor deze heldere uiteenzettingen. Vanwege het specifieke karakter van de procesgang in die
zaak en de voortgang van dit Wijkberaad lijkt het zinvoller om deze zaak en petit comité verder te bespreken.

Boomspiegels
P. van Duyne – de afgelopen tijd heb ik in mijn directe omgeving een aantal boomspiegels weten te realiseren. 
De samenwerking met de gemeente loopt goed. Last is er hoofdzakelijk van rücksichtslose automobilisten. 
B. Aardewerk – wij hebben in de Malakkastraat ook een aantal boomspiegels gerealiseerd. Daarbij is het zaak 
dat je de betrokken bewoners meekrijgt. In principe regelt de gemeente de gehele beplanting, hekwerken, 
paaltjes (tegen de auto’s) en andere zaken. 

Bankaplein 2
N. van den Berg – wij houden de vinger aan de pols bij de verbouwing van Bankaplein 2. De eigenaar wil hier 
een dakopbouw realiseren. Het gaat ons om het behoud van een karakteristiek pand in beschermd 
stadsgezicht.  De Bewonersorganisatie heeft dan ook een zienswijze ingediend. 
B. Bos – die zienswijze wordt door de gemeente in deze fase niet geaccepteerd. De betrokken ondernemer 
noemt het nu ineens een 3e etage opbouw met loggia. Hij is twee keer terugverwezen en moet extra stukken 
inleveren. 
N. van den Berg – het ging om een beginselaanvraag. Als de vergunning is toegekend kunnen we in bezwaar. 

Archipunctuur
N. van den Berg - een Haags architectenbureau heeft onder de naam Archipunctuur verdichtingslocaties 
benoemd. In de Archipel gaat het om een klein kaveltje bij de Atjehstraat en (wellicht) het terrein van het 
hoofdbureau van politie. Dit proces staat los van de gemeente (die eigen locaties heeft benoemd) maar wij 
houden het desondanks in de gaten.
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Balistraat 88
H. Bussink – Balistraat 88 was eerst kantoor, werd vervolgens een eengezinswoning en gaat nu richting 
verkamering met 11 of meer kamers. Het ontbreekt aan specifieke regelgeving in onze gemeente. 
D. Regts – de VVD-fractie wil een motie tegen verkamering indienen, een oproep tot het stilzetten van de 
verkamering tot er nieuwe regels zijn. Momenteel bederft verkamering de leefomgeving in veel meer wijken. 

Burgemeester Marijnenlaan
N. van den Berg – wij houden ook de plannen in de gaten op de burgemeester Marijnenlaan. Daar wil een 
ondernemer circa 12 “short stay” accommodaties realiseren. Voor studio’s/appartementen onder 70m2 geldt 
overigens een lagere parkeernorm. 
Voorzitter – de huidige wethouder was als raadslid tegen deze ontwikkeling. 
A. van der Kooi - is de commissie op de hoogte van de actie van omwonenden tegen de plannen? 
N. van den Berg – het is een beginselaanvraag. We wachten op de echte aanvraag. 
H. Bussink – soms zie je slechts één huisnummer en brievenbus met daarachter toch vele kamers. 
D. Regts - kamerverhuur mag tot een maximum van drie personen.

Sumatrastraat
M. Rouppe van der Voort –  volgens buurtbewoner en eigenaar Joris van den Broek van het braakliggende 
terrein aan het eind van de Sumatrastraat (beter bekend als het “verdriet van de Sumatrastraat”) gaat nu 
eindelijk een aannemer binnenkort van start met de nieuwbouw.

Plein 1813
B. Aardewerk – is er bekend wat wel gaat gebeuren op het terrein van de Israëlische ambassade?
Voorzitter – wij zijn benaderd door een projectontwikkelaar die het hoofdgebouw zou willen ontwikkelen met 
een modern bijgebouw. De Bewonersorganisatie heeft laten weten onder voorwaarden mee te zullen werken 
indien de nieuwbouw o.m. geheel in lijn is met de stijl van het hoofdgebouw en het binnen de maximale 
voorgeschreven maten en het nu beschikbaar afgegeven bouwvlak blijft. Behoud van het stadsgezicht staat hier
voorop. 
E. Ponsen - is er een herplantingsplan, -plicht voor het pand er schuin tegenover waar vele monumentale 
bomen sneuvelden?
D. Hazekamp – de betrokken eigenaren ontvingen circa € 800.000 waarmee nieuwe bomen zijn aangeplant.

Nieuwbouwplannen Shell
H. Bussink – we moeten de vinger aan de pols houden inzake de nieuwbouwplannen van Shell.
W. Buwalda – dit is hoofdzakelijk een zaak van het Benoordenhout. We voegen dit evenwel toe aan de agenda 
van het wijkenoverleg.

5. Werkgroep openbare ruimte
D. Hazekamp – de bewonersorganisatie wil graag meedoen met het gemeentelijk initiatief om fietsvlonders te 
plaatsen. Het gaat om vier fietsbeugels op een plank die tijdelijk een autoparkeerplek innemen. Bij gebleken 
succes worden de beugels permanent geplaatst. Het initiatief is bedoeld om de “parkeeroverlast” van fietsen 
tegen te gaan. Bewoners kunnen, in en na overleg met hun medebewoners, bij het bestuur een vlonder 
aanvragen.
H. Bussink – ik zie nog steeds enorm veel weesfietsen. Daar zou beter op ingezet kunnen worden.
L. Brocken – in 2019 zijn 225 weesfietsen uit de Archipel verwijderd en 126 uit Willemspark. 
D. Hazekamp – binnenkort is er een bijeenkomst over “fiets 2020 – 2025”. In het volgend wijkberaad doe ik 
daar verslag van.
D. Hazekamp – compliment aan de gemeente voor de voortvarendheid waarmee (vaak grote) bomen worden 
geplant. 
B. Bos – er komt op 9 april een cursus in het Klokhuis over het bedienen van een AED. De cursus duurt van 
18.00 – 22.00 uur en biedt ruimte voor 12 personen. Aan deelname zijn enige kosten verbonden. Er zijn nu 
circa 15 AED’s in de wijk en gewerkt wordt aan verdere uitbreiding (Hoge Banka, Willemspark School, VVE 
Riouwstraat 114). 
D. Hazekamp – ik zorg voor een kaart op de website met de betrokken locaties. Actie - D. Hazekamp.
H. Bussink – er zijn ook app’s met de locaties.
B. Bos – er zijn app’s van het Rode Kruis en van de Hartstichting met de locaties.
M. Bussink – hierop kun je aangeven of het een buiten of binnen AED is. 
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6. Werkgroep verkeer 
Voorzitter – op 1 april vindt er een bijeenkomst plaats om de alsdan uitgewerkte concept plannen aan de 
achterban te kunnen presenteren. Hierover komt nader bericht van de gemeente. De betrokken partijen hopen
hiermee voldoende draagvlak te krijgen.
Voorzitter – de parkeerdruk neemt enorm toe. Ook hierover komt nader bericht van de gemeente.

7. Overige werkgroepen 

Zorg/Welzijn
Tj Ypma – de Rabo bank heeft € 1.000 toegezegd. Dit geld gaat waarschijnlijk naar het project Rijker Leven.
B. Aardewerk – er gebeurt veel in het kader van het project Rijker Leven. We zijn inmiddels circa 2 ½ jaar bezig  
In Klokhuis en Florence. 80-90% van het werk komt voor rekening van vrijwilligers maar er is ook steun van 
Inclusion Lab en de gemeente.  
Tj. Ypma – we zijn met Staedion in overleg over het Borneocomplex. Zo mogelijk kunnen daar in de toekomst 
ouderen met medische klachten terecht. Ook vanuit het Rijk is hier belangstelling voor. Ouderen kunnen zo 
immers in de eigen wijk blijven.
Tj. Ypma - wij volgen de ontwikkelingen rond het Bronovo maar houden ons aanbevolen voor nadere 
inlichtingen.
W. Buwalda – we agenderen ook dit onderwerp voor het volgend Wijkenoverleg.

Cultuur
B. Bos – het laatste concert vond plaats op 8 februari. Op 11 april staat in de Riouwstraat een volgend concert 
gepland. De planning loopt door tot en met oktober. Het Open Atelier zal plaatsvinden van 10 – 11 oktober. 
  
Archipel Ondernemers Club (AWOC)
B. Bos – we kijken met tevredenheid terug op het Sinterklaasfeest. Verder vindt in april de volgende 
netwerkborrel plaats. 

Redacties wijkkrant en website
E. Ponsen – in de binnenkort verschijnende editie staan onder andere artikelen over: de Walking Dinner (21 
maart), de ziel van de Archipel, fietsvlonders en waterstofauto’s.
M. Siegmund – de ergste kinderziektes zijn inmiddels achter de rug. We zitten nu in een rustiger periode.

Energietransitie 
W. Buwalda – we zijn blij met het recent verschenen model plan van aanpak van de gemeente voor de 
energietransitie. Hiermee gaan we binnenkort van start. 
A. van der Kooi – de Crescent heeft onderzoek laten doen naar maatregelen voor de transitie en 
verduurzaming. Daaruit kwamen 4 alternatieven naar voren.

ArchipelpoëZie
D. Hazekamp – de stichting is in de winter minder actief. Dan kan er natuurlijk moeilijk worden geschilderd op 
buitenmuren. We hebben echter concrete objecten op het oog en onderhandelen daarover met bewoners en 
gemeente. Inmiddels verzorgt de stichting ook raamgedichten (begane grond). Eenieder wordt uitgenodigd zich
daarvoor aan te melden.
E. Ponsen – wellicht heeft de Albert Heijn ruimte. Zou verder het Klokhuis geen plaats hebben?
R. Klein – we hebben onze vitrineruimte vaak hard nodig. Ik kan daar nu nog geen “ja” op zeggen.

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

Gemeente 
L. Brocken – ook het Nassauplein is inmiddels van een nieuwe laag schelpen voorzien. Binnenkort komt ook 
nieuwe beplanting. De groenbeheerder was recent bij de heer en mevrouw Rouppe van der Voort in de 
Sumatrastraat om opnieuw alle onderwerpen die daar spelen door te nemen.
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Politie 
M. den Hartigh (de nieuwe wijkagente met 18 jaar ervaring bij o.a. bureau Karnebeek en de Jan Hendrikstraat) 
stelt zich kort voor. In de volgende wijkkrant staat een uitgebreid interview over haar rol en taak. Ze heeft een 
voltijdbaan maar is natuurlijk niet 24 uur per dag bereikbaar. Rutger Brinkman is haar collega. Ze hoort graag of
er behoefte is aan een wijkspreekuur, wellicht in de vorm van een pilot.
Voorzitter - goed plan, het bestuur pakt het op. Actie – bestuur.

9. Rondvraag en sluiting
P. Tobi – is er al iets bekend over de dicht-open-dicht-open (Dodo) overkapping van de Teldersweg?
D. Hazekamp – nee, niet op dit moment.
P. van Duyne – de gemeente ondersteunt allerlei kleine groene projecten. Zo kun je je eigen wijk groener 
maken, bijvoorbeeld door onkruid te vervangen door bloemen. Ik doe dat zelf rond de Koninginnegracht. 
L. Brocken - het gaat om de stichting de Haagse Tuinbank. Deze ondersteunt alle grote en kleine 
groeninitiatieven in Den Haag van moestuin naast je flat tot meer groen in de wijk. 
A. van der Kooi – de communicatie met de VVE’s van het Monchyplein kwam in het vorige Wijkberaad aan de 
orde. Blijvende aandacht hiervoor is nodig. Contact kan om praktische redenen het beste via Bewoners 
Belangen Monchyplein (BBM) lopen, dat kan vragen/informatie naar de bestaande 9 VvE's doorspelen.

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun actieve inzet en sluit de vergadering.

Volgend Wijkberaad op 12 mei 2020, aanvang 20.00 uur.
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