
NOTULEN WIJKBERAAD Archipel& Willemspark op 16 november 2017

Voorzitter: Robert van Moorsel
Notulist: Marijke van Etten

Aanwezig: A. Quaedvlieg, A. Poorter, D. Bornebroek, M. Rooijakker. M. Hoogerbrugge, 
A. Breuning, M. Weimar, M. van Heel (BBM), A. Reijngoud, C. Ligtenberg,, 
G. Spierenburg, A. van den Bosch, I. Van Loon, T. Dike, M.L. de Ridder, E. Verhulst, 
A. Hamburger, H. Fonhof, P.P. Tobi, F. Bruins, J. Oerlemans, B. Aardewerk, 
D. Scheper, B. Van Gent, G. Smits, R. Van de Wal, M. Bussink, H. Bussink,
P. Oosterhof, M. Siegmund, W. Laméris, W. Vader, C. Nieuwenhuis, A. Beekman, 
L. Punt, W. Punt, J. De Vijlder, I. Vlasblom, C. Padmos, B. Bos, D. Hazekamp, 
K. Hoogsteder, R. Van Moorsel, J. Willems, K. Beekman, D. Struik, R. Klein

Bericht van verhindering: T. Dedel, R. van Eybergen, A. Reuchlin, dhr. H. van Moorsel, 
mw. H. van Moorsel, R. van Heijningen, M. Scherpenisse

1. Opening vergadering

De voorzitter heet allen welkom. 
D. Bornebroek van gemeente Den Haag is gekomen om vragen over het nieuwe parkeerregime te 
beantwoorden; zij krijgt het woord van de voorzitter.
B. Bos geeft aan dat door de afwijkende eindtijd betaald parkeren in de Paramaribo- en 
Surinamestraat (00.00 uur) bezoekerspassen in alle andere straten van de Archipelbuurt - waar 
formeel een eindtijd geldt van 17.00 uur -  om technische redenen om 17.00 uur handmatig 
moeten worden uitgezet anders loopt dit een onbedoeld neveneffect  omdat het systeem binnen 
één gebied geen twee eindtijden kan registreren. De regeling die langer doorloopt, is leidend 
voor het systeem. B. Bos vraagt of het mogelijk is om restitutie te vragen voor de tijd dat de 
bezoekersvergunning “aan” staat, terwijl het betaald parkeren geëindigd is. 
D. Bornebroek geeft aan dat dit niet het geval is door een onvoorzien probleem in de software, 
iedereen moet zelf opletten of bezoekers moeten worden afgemeld, zoals ook dit voorjaar in een 
brief is toegelicht.
B. Aardewerk en anderen geven aan dat aankomst- en vertrektijd via de app en de website 
eenvoudig zijn op te geven. Dat geldt natuurlijk hoe dan ook voor telefonische opgaven.
F. Bruins heeft gemerkt dat de spraakherkenning een probleem is, de letter “C” wordt niet 
herkend. Na contact met de gemeente is hem aangeraden te spellen met “Cornelis”. D. 
Bornebroek geeft aan dat ze dit voor het eerst hoort en is blij met de informatie. 
B. Bos geeft aan dat vijf jaar geleden veel bezwaar is gemaakt tegen de destijds voorgenomen 
uitbreiding van het parkeerbeleid naar het weekend tot 00.00. Hij vraagt of dit nu van de baan is. 
D. Bornebroek wijst erop dat er binnenkort een nieuw college komt, dus dat er in die zin geen 
beloftes gedaan kunnen worden, maar dat zij het college altijd adviseert te luisteren naar wat er 
in de wijken speelt. 
De voorzitter vraagt of het recent ingevoerde parkeerbeleid wel bevalt. D. Bornebroek wijst erop 
dat de parkeertarieven in Den Haag zeer laag zijn in vergelijking met andere grote steden. 
Binnenkort worden de parkeertarieven voor op straat weer verhoogd. Maar dat is nooit een 
blijvende oplossing: na verloop van tijd verliest de maatregel altijd effect, het publiek went aan 
het nieuwe tarief. D. Scheper (D66) geeft aan dat het parkeerbeleid tot doel heeft om overlast 
van auto’s in straten te vermijden. D. Bornebroek licht  toe dat er altijd overloop ontstaat als in 
een bepaald gebied het parkeerbeleid wordt aangescherpt. K. Beekman ziet de parkeerdruk in 
Willemspark enorm toenemen, doordat mensen uit eten gaan in Buurtschap 2005 waar men 
maximaal 2 uur mag staan. D. Bornebroek zegt dat in A&W ook steeds meer gestapelde bouw 
komt en men per woning vaak 1 à 2 auto’s heeft - daardoor is er ook heel veel parkeerdruk van 
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bewoners. De voorzitter wijst erop dat de Gemeente wellicht in het kader van de nieuwe 
splitsingsregeling een beperking van parkeervergunningen per woning kan afkondigen. 
D. Bornebroek zegt dat dat in het verleden al eens is gebeurd. Na een jaar was men laaiend 
enthousiast, in de wijken eromheen echter niet omdat zij dan weer last krijgen van de uitloop.
D. Bornebroek heeft vastgesteld dat er ieder jaar minder parkeergelegenheid in de wijk is, maar 
dat er nog wel voldoende plaats is voor vergunninghouders, alleen niet meer voor de deur. 
D. Struik meldt dat de parkeerintensiteit vele malen hoger is dan de gemeente meet.  Dat er 
voldoende parkeergelegenheid is in de buurt kan dus niet kloppen. Ook gemiddeld niet, T. Dike 
heeft gelezen dat het CBS stelt dat er in Willemspark geen parkeerprobleem zou zijn en vraagt 
wie die cijfers aan het CBS heeft geleverd. D. Bornebroek denkt dat dat niet van de gemeente 
komt, want zij delen die mening niet. Wat wel mogelijk is, dat het gaat om het gemiddelde van 
Willemspark I en Willemspark II. 
Actie: T. Dike mailt de betreffende tekst naar D. Bornebroek; D. Bornebroek gaat na waar  
die cijfers vandaan komen. 

2.  Presentaties door M. Rooijakkers (brandweer) en M. Hoogerbrugge (politie).

M. Rooijakkers gaat nader in op de grootste risico's voor brand in huis en hoe men bij 
onverhoopte noodsituaties moet handelen.
M. Hoogerbrugge van de politie loopt de presentatie Veilig Ondernemen (die zij eerder gaf aan 
bedrijven in de Bankastraat) na op punten die ook van belang zijn voor de veiligheid van 
bewoners.

3. Vaststelling agenda: geen van de aanwezigen wenst nieuwe agendapunten aan te dragen.

4. Bespreking verslag wijkberaad d.d. 16 maart 2017

Commentaar op het verslag: 
NB: voortaan worden tekstwijzigingen op of fouten in het concept-verslag altijd in de volgende 
vergadering behandeld. Er worden dus tussentijds geen veranderingen meer in aangebracht.

E. Verhulst wijst erop dat haar opmerking in de vorige vergadering over verwijderde 
groencontainers bij de Weberflat NIET inhield dat er geen gescheiden afval meer wordt 
opgehaald, wat een aantal mensen in de flat nu ten onrechte denkt. Men kan groenemmers zelf 
aanvragen. G. Smits uit de Balistraat vult aan dat als bewoners een kleine emmer aanvragen, 
deze door de gemeente geleverd wordt. 

B. Bos geeft aan n.a.v. pagina 3 dat hij nog een terugkoppeling van de gemeente heeft ontvangen 
over de proef met een maximum parkeertijd van 1 à 2 uur in de Bankastraat.
Verder geeft hij een correctie door: het op pag. 5 vermelde concert is op 9 december 2017.

Vragen naar aanleiding van het verslag:

A. Quaedvlieg vraagt wie de "men" is op pagina 4 bij ruimtelijke ordening, waar staat dat men 
aanneemt dat de Welstandscommissie dit adequaat zal oppakken. De voorzitter denkt dat de 
werkgroep hiermee werd bedoeld. Dit punt komt later nog uitgebreider aan de orde. 

F. Bruins geeft aan begrepen te hebben dat de bewonersorganisatie iemand zou hebben 
aangewezen voor de kiosk op het Nassauplein. De voorzitter geeft aan dat dit niet zo is. Wegens 
gebrek aan reactie van de gemeente heeft de voorzitter contact opgenomen met een 
medewerker van wethouder Revis, onder wiens verantwoordelijkheid de kiosken vallen. De 
voorzitter heeft de toezegging gekregen dat op korte termijn overleg zal plaatsvinden tussen de 
uitbater, bewoners van het Nassauplein, een vertegenwoordiger namens A&W en de 
Welstandscommissie. F. Bruins zegt dat er op enig moment een assistente van Revis aanwezig 
was, mevrouw L. Enting. Zij is tegenwoordig assistente van de minister, wellicht dat dat op hoog 
niveau kan helpen. 
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5. Mededelingen bestuur 

De voorzitter memoreert dat Margreet Meijer na vijf jaar is gestopt met haar vertaal- en 
schrijfwerk voor de Engels website. Namens het bestuur en het wijkberaad spreekt de voorzitter 
nadrukkelijk dank uit voor haar enorme inzet. Mw. K. Beekman vult aan dat er inmiddels een 
vervanger gevonden is.

6. Ongezonde gevolgen te veel verkeer aanpakken

Vanuit de politiek gebeurt er weinig op dit gebied. De berichten die aan de wethouder gezonden 
worden, blijven onbeantwoord liggen bij de secretaresse. De voorzitter vraagt aandacht voor het 
feit dat het verkiezingstijd is en dat het zaak is dat er gestemd gaat worden voor partijen die het 
wel voor A&W gaan opnemen. 
C. Ligtenberg (Burgemeester De Monchyplein nabij de Patijnlaan) heeft zelf ook de gemeente 
gemaild ten aanzien van de luchtkwaliteit, waar hij geen reactie op heeft gekregen. Vervolgens 
wilde hij zelf iets ondernemen. Milieudefensie is op zoek naar “luchtwachters” die actief bij de 
gemeente willen aansturen op handhaving van de luchtnormen. 19 januari aanstaande wordt er 
een vonnis verwacht in een kort geding procedure om handhaving te forceren. C. Liezenberg 
vraagt alle bewoners om zich als luchtwachter aan te melden en de gemeente goed 
overschrijdingen van de normen te signaleren. 
Nu zijn er nog maar 12 luchtwachters in heel Den Haag. Op 23 januari vindt er een 
startbijeenkomst plaats, dan wordt ook uitgebreid gesproken over wat luchtwachters kunnen 
doen. In het kort: een luchtwachter meet waar mogelijk de luchtkwaliteit, kijkt naar 
mogelijkheden om te lobbyen en om het onderwerp hoog op de agenda te zetten. 
B. Bos heeft een artikel heeft gezien over lichtmasten in Scheveningen die tevens de 
luchtkwaliteit kunnen meten, een primeur. F. Bruins vraagt of luchtwachters ook apparatuur 
ontvangen om fijnstof te meten. 
C. Ligtenberg geeft aan de Milieudefensie het meten van fijnstof niet zelf kan, dat daarvoor een 
bureau ingeschakeld wordt. D. Scheper merkt op dat de luchtkwaliteit een blijvend punt van zorg
is, hij nodigt de aanwezigen uit om via de voorzitter te inventariseren wie daarmee bezig is en 
om daarna nader te overleggen. T. Dike vraagt waarom de wethouder niet reageert op de 
brieven. D. Scheper geeft aan dat hij niet in de agenda van de wethouder kan kijken maar dat de 
wethouder nu eenmaal veel verzoeken ontvangt. De voorzitter vraagt of D. Scheper wellicht kan 
bevorderen dat de wethouder zorgt voor antwoord op de berichten.
Actie: C. Ligtenberg levert de website kopij over de mogelijkheden voor luchtwachters.

7.  Werkgroepen en bestuur brengen verslag uit van hun activiteiten

Openbare ruimte: Ten aanzien van het vergroenen van Plein 1813 geeft B. Bos aan dat hij het 
plan al drie vergaderingen geleden heeft gepresenteerd. Het plein heeft nu twee driehoeken 
waar geparkeerd wordt. Het idee is deze aan beide zijden groen te maken en dan daartussen 
parkeerplaatsen te realiseren, hetgeen niet veel parkeerplaatsen gaat kosten. Het enige 
probleem zijn nog de bussen die er regelmatig parkeren. Er wordt nog gekeken of die bussen 
misschien aan de lange zijde kunnen worden geplaatst.
D. Scheper (D66) geeft aan dat de plannen voor het plein wel aan de orde zijn, maar deze zullen 
niet op de korte termijn gerealiseerd worden vanwege de vele werkopdrachten die er al liggen.

D. Hazekamp heeft contact gehad met G. Spierenburg over het Nassauplein en dan vooral over de
auto’s die het plein oprijden of er zelfs parkeren. G. Spierenburg vond in het archief dat er 
paaltjes stonden. Gekeken wordt of daar wat mee gedaan kan worden. In december of in het 
voorjaar - afhankelijk van het weer - worden er weer nieuwe schelpjes gestort.
M. van Heel begrijpt niet waarom er geen borden geplaatst kunnen worden. F. Bruins vraagt of 
de paaltjes knalgeel geschilderd kunnen worden, die zijn immers moeilijk te zien in het donker 
met het risico op botsingen en schade. De voorzitter raadt aan hierover eerst met de bewoners te
overleggen om klachten te voorkomen.
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D. Hazekamp vervolgt dat vandaag de gemeentevergadering was waarin de visie voor de 
Scheveningsebosjes besproken is: er zijn een paar voorbehouden gemaakt op het gebied van 
evenementen. Groep De Mos, CDA en PVDA vinden dat daar wel meer evenementen plaats 
moeten kunnen vinden, andere partijen niet. Daar wordt nog over gesproken. Maar in grote 
lijnen is de raad akkoord en heeft men besloten de visie integraal over te nemen. Nu gaat er 
gewerkt worden, mits de Raad definitief akkoord gaat, aan een uitvoeringsplan dat begin 2018 
aan de Raad gepresenteerd gaat worden. Omwonenden zullen daarbij betrokken worden, ook op 
nadrukkelijk verzoek van onder andere het Van Stolkpark. Vooruitlopend hierop is er op 4 
november jl. een natuurwerkdag geweest met een aantal mensen uit de wijk: samen hebben zij 
ook onderhoud gepleegd in een klein stukje van de Scheveningse Bosjes, volgens het ecologische 
kleinschalige beheer. Hierover komt nog een artikel op de website.

Verkeersdrempels Willemspark: De voorzitter geeft aan dat die in razendsnel tempo 
aangekondigd en geplaatst zijn. Er is nog een bezwaar brief gestuurd omdat veel delen er 
eigenlijk niet voor geschikt zijn, met name vanwege de schade aan huizen die trillingen kunnen 
veroorzaken. Inmiddels zijn er drempels geplaatst op de Sophialaan en Nassaulaan, ook op de 
Schelpkade zijn momenteel werkzaamheden gaande.
De Surinamestraat werkt tegen en heeft hoop op succes. De voorzitter stelt dat de gemeente de 
plannen te snel heeft doorgevoerd en dat het volledig ontbrak aan overleg met de bewoners over
de plaatsing van de drempels in diverse straten 

Duurzaamheid: D. Struik geeft aan dat vanaf 2020 nieuwe EU regelgeving van kracht zal zijn 
waardoor woningen die grootschalig gerenoveerd worden, of nieuwbouwwoningen 
energieneutraal dienen te zijn. Dat betekent een aantal uitdagingen voor de wijk om op tijd dat 
punt te bereiken. Zo zijn een aantal -maar lang niet alle - daken geschikt voor zonnepanelen. Het 
gaat in de komende jaren spelen, want bouwprojecten kosten tijd en dus zullen er binnen 
afzienbare tijd bouwprojecten starten die tegen het einde van de projecttermijn met de nieuwe 
regelgeving te maken zullen krijgen. 

Cultuur: B. Bos geeft aan dat het concert 9 december 2017 plaatsvindt in de Engelse kerk. De 
drie volgende concerten zijn gepland op 10 februari, 12 maart en 19 mei 2018 en worden 
gegeven in De Zalen aan de Riouwstraat 1, die dan weer gereed zou moeten zijn. De voorzitter 
vraagt hoe het zit met de bar/het grand café die daar zou komen. B. Bos weet dar er een soort 
bar komt, maar die zal alleen tijdens voorstellingen open zijn.

Archipelpoëzie: D.  Hazekamp geeft aan dat er nu een soort winterstop is. Het eerstvolgende 
gedicht wordt begin volgend jaar geplaatst , in de buurt van een welbekend etablissement. 
Binnenkort wordt er meer informatie vrijgegeven. Verder is de werkgroep altijd op zoek naar 
nieuwe muren, vooral in Willemspark. B. Aardewerk vroeg al eerder of er een folder kan komen 
met een route langs de gedichten. Actie: D. Hazekamp geeft aan dat ze daarmee bezig zijn. 

Ruimtelijke Ordening: In de Balistraat zijn weer twee huizen gesignaleerd die gesplitst zijn 
terwijl dit volgens het bestemmingsplan niet mag. Recent is er één zo'n zaak gewonnen, de 
betreffende splitsing dient nu ongedaan gemaakt te worden.

Verder heeft het verontrustende ontwerp van de kiosk nu ook nog een prijs gekregen van de 
gemeente, een flink geldbedrag! F. Bruins geeft aan dat het ontwerp van de kiosk op zichzelf 
mooi is, maar niet geschikt voor de locatie op het Nassauplein.
D. Struik vertelt dat aan Plein 1813 een Israëlische ambassade en ambtswoning gerealiseerd 
worden. De gemeente en de ambassade zullen daar zelf informatiebijeenkomsten over houden, 
zo snel mogelijk, naar D. Struik heeft begrepen.  A. van den Bosch verwacht de nodige overlast en
troep van de bouw. 
Ook het achterstallig onderhoud van de ambassades heeft nog steeds de aandacht.

A. Quaedvlieg houdt een presentatie over het “hofje” dat een ontwikkelaar wil bouwen tussen 
Balistraat en Koninginnegracht, dat de term hofje niet verdient: 18 woningen aaneen van 6,2 
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meter hoog met een groen afhellend dak, van 10 meter diep, in een rij van in totaal 100 meter 
breed. Het plan voorziet in een ondergrondse parkeergarage voor 62 auto's die toegankelijk zal 
zijn via een autolift met draaischijf. 
Aan de achterzijde van de woningen zullen geen ramen komen, maar zal een dikke muur, 
kunststof grijs met stenen erboven geplaatst worden. De aanwezige bomen zullen allen 
verwijderd worden omwille van de parkeergarage. A. Quaedvlieg en andere buren vrezen voor 
verzakkingen en schade aan de schuttingen en achterhuizen, wegens de houten fundering in 
verband met bouwen en graven op de erfgrens.
Bovendien voorziet hij filevorming met de bijbehorende overlast bij de ingang van de parkeerflat
met slechts één lift, gezien het woon-werkverkeer met gelijke vertrek- en thuiskomtijden. Dat zal
bewoners nopen om alternatieven te zoeken in de omgeving. 
Het bestemmingsplan dient te worden aangepast voor dit plan, terwijl dit duidelijk indruist 
tegen de Haagse anti-verdichtingsagenda. Activiteiten moeten immers stedenbouwkundige, 
cultuurhistorische waarde bevorderen en de identiteit en het karakter van Den Haag 
respecteren. Bewoners zijn hiertegen in verweer gekomen. Hoewel er nog geen aanvraag is 
geweest voor een vergunning bij de gemeente, is geadviseerd toch alvast  bezwaar te maken. Het 
actieplan houdt in dat er overleg met de projectontwikkelaar gevoerd gaat worden, dat de lokale 
partijen en de lokale pers benaderd worden en dat er een zienswijze wordt ingediend zodra een 
voorlopig besluit wordt aangekondigd.
A. Quaedvlieg vraagt alle aanwezigen en alle bewoners om de weerstand tegen dit plan te 
steunen via info@Balistraat1a.nl. P.P. Tobi vraagt om informatie over deze "petitie" via 
nieuwsbrief en website te verspreiden. Zodra er meer bekend is, zal dit ook gepubliceerd worden
in de wijkkrant en op de website. 
Een alternatief zou eventueel zijn dat de bewoners het perceel kopen middels een stichting en 
deze als buurttuin inrichten. Er is een gesprek geweest met de projectontwikkelaar Rhodium, 
deze gaat wel door met de ontwikkeling van het plan. T. Dike geeft aan dat er allerlei problemen 
te voorzien zijn bij de uitvoering, onder meer gezien de aanvoer van materiaal, wat lastig door 
het steegje gebracht kan worden en wat bovendien niet over bewoonde huizen getild mag 
worden. Er is een hele trits aan bezwaren. Ondersteuning van de buurtbewoners voor de 
weerstand tegen dit plan is dan ook zeer gewenst 
A. Quaedvlieg waarschuwt de aanwezigen ervoor dat als dit wordt toegestaan het hek van de 
dam is en dat dergelijke projecten door de hele wijk en stad zullen verschijnen.

Zorg/Welzijn: D. Struik was onlangs bij een bijeenkomst van de gemeente voor alle 
wijkorganisaties over op welke wijze jongeren - tussen de 13 en 26 jaar - meer betrokken 
kunnen worden bij de stad. Naar het schijnt hebben jongeren niet de wil om betrokken te raken. 
Niet zozeer dat zij dat niet kunnen, zij hebben alleen andere zaken aan hun hoofd. De voorzitter 
vraagt namens het bestuur of er onder de aanwezigen mensen zijn die kinderen en jongeren 
kunnen vragen of zij wellicht iets missen in de wijk. 
C. Padmos zet deze vraag op de website.
B. Bos herinnert eraan dat ooit is gesproken over een sport-/spelkooi aan de rand van de 
Scheveningse Bosjes, maar dat dit toen is afgewezen. 

Redacties websites of wijkkrant: C. Padmos wil graag meer input ontvangen vanuit de wijk. R. 
van de Wal (BBM) van het Burgemeester De Monchyplein vraagt of het mogelijk is om zaken uit 
die straat ook te vermelden in de wijkkrant/website. De voorzitter geeft aan dat, voor zover de 
punten van belang zijn voor de hele wijk, er zeker ruimte voor is. M. van Heel vraagt wanneer de 
volgende wijkkrant uitkomt. Dat is 28 november 2017. T. Van Loon geeft aan dat zij in een hofje 
woont en dat er ook bij haar er geen overlegorgaan meer is, dat zij ook graag gebruik zou maken 
van dit wijkberaad en de wijkkrant/website.

8. Gemeente: G. Spierenburg heeft geen nieuwe punten. 

 B. Bos geeft nog aan dat bij de voetgangers-oversteekplaats bij de Bankastraat (na 1,5 jaar 
wachten) een zweefpaal is aangebracht om de oversteekplaats te markeren voor verkeer uit 
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 de richting Madurodam. Nu vindt B. Bos de paal eigenlijk niet mooi. Er wordt gekeken naar 
alternatieven. Wellicht kleine ledlampjes op de grond die oplichten als er mensen lopen. 

 B. Aardewerk wijst erop dat toen de Burgemeester Patijnlaan opnieuw bestraat werd er twee
zebrapaden zijn geplaatst, hetgeen zeer positief is.

 H. Fonhof heeft een brief ontvangen vanuit de gemeente dat de werkzaamheden tot 9 
november 2017 zouden lopen. Resteren nog de fietsnietjes en een kruis op een parkeervlak. 

 B. Bos: Er is vergunning verleend voor de bouw van 4 appartementen in de Vredeskapel. De 
voorgevel blijft intact.  De kosterswoning wordt gesplitst, maar niet uitgebouwd. 

9. Rondvraag

P.P. Tobi vraagt hoe het zit met het driehoekige veldje bij de Bankastraat, aangezien deze bij de 
Scheveningse Bosjes getrokken zou worden. D. Hazekamp geeft aan dat dit onderdeel was van de
visie van de Denktank Scheveningse Bosjes, dit hangt nu van de gemeente af. Wethouder Revis 
wil de visie integraal overnemen, maar het uitvoeringsplan zal nog concreet moeten worden. 

R. van de Wal zegt dat er bij de Burgemeester Kolfschotenlaan, bij de parkeergarage, een gat in 
het trottoir is, dat steeds dieper lijkt te worden. Ook vraagt hij aandacht voor het kleine stukje 
weg van de verlengde Marijnenlaan, over het Nassauplein heen, hier doen zich regelmatig 
gevaarlijke situaties voor met auto’s. De voorzitter geeft aan dat dit een bekend probleem is dat 
regelmatig onder de aandacht is gebracht van gemeente en politie. 
Actie: R. van de Wal wordt gevraagd het probleem van het gat in het trottoir te melden bij 
de gemeente, via 14070.

H. Fonhof heeft begrepen dat de bomen bij de Burgemeester Patijnlaan gehandhaafd blijven. 
Verder zouden door Staedion weesfietsen en kapotte fietsen zijn verwijderd. 

Namens R. Tondo van de Stichting Migrascoop wordt aandacht gevraagd voor de Sumatrastraat 
215 a, waar de statushouders wonen. Regelmatig worden er allerhande zaken voor de deur 
gedeponeerd: bankjes, stoelen etc. Dit is niet de bedoeling, als iemand iets te bieden heeft, wordt 
hij/zij verzocht daarover eerst contact op te nemen met Migrascoop of er behoefte aan is.
En voor iedereen die daarin geïnteresseerd is of behoefte aan heeft: de statushouders hebben 
een repair-café opgezet voor fietsen en kleine huishoudelijke apparatuur. 

De voorzitter informeert als laatste nog dat op 18 november een plaquette wordt onthuld op het 
Hofje Christinalaan. Informatie hierover is op de website te vinden.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.

_____________________________________________________________________________________
Actielijst:

1) T. Dike mailt de CBS-tekst met verkeerde cijfers naar D. Bornebroek; 
     D. Bornebroek gaat na waar  die cijfers vandaan komen. 

2) C. Ligtenberg levert de website kopij over de mogelijkheden voor luchtwachters.

3) R. van de Wal meldt het probleem van het gat in het trottoir bij de gemeente, via 14070.
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