ALGEMENE LEDENVERGADERING
VERENIGING EN WIJKBERAAD DE VOGELWIJK

DONDERDAG 14 NOVEMBER
PLAATS: PARTYRESTAURANT ‘GENIETEN’
(Bosjes van Pex, ingang Daal en Bergselaan)
ZAAL OPEN 19:30 UUR

AGENDA
1.Opening door voorzitter Chris van Dam (20:00 uur)
2.Verslag ledenvergadering 16 mei 2013
3.Voordracht nieuwe bestuursleden

Toelichting: Er zijn twee vacatures in het bestuur. Voorgesteld wordt als bestuurslid te
benoemen Christian Pick en als secretaris Henk Eleveld.
Van de huidige bestuursleden is Arthur Wiggers inmiddels vier jaar bestuurslid
geweest; hij is echter bereid zijn bestuurslidmaatschap voort te zetten.

4.Begroting 2014

Toelichting: De begroting is om en nabij sluitend, ondanks verminderde
advertentieopbrengsten voor het wijkblad en verwachte uitgaven voor juridische
adviezen op basis van eerdere uitspraken van de ledenvergadering; voor de aan deze
advisering verbonden kosten kan worden geput uit het Fonds Belangenbehartiging

5.Jaarplan 2014

Belangrijke aandachtspunten:
• De ontwikkelingen rond de Sacramentskerk aan de Sportlaan
• Algemeen: het innemen van standpunten en opstellen van zienswijzen in
verband met ontwikkelingen in en rond de wijk
• Aanpassingen van ontsluitingswegen en kruispunten in en rond de Vogelwijk
nu de gemeente voorlopig afziet van de aanleg van de Noordwestelijke
Hoofdroute
• Verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2014
• Verenigingszaken als het wijkblad, de communicatie naar de leden,
activiteiten, ondersteuning commissies e.d.

KORTE PAUZE (20.45 TOT 21.00 UUR)

6.Opsplitsen in drie groepen rond de volgende onderwerpen

a.Verkeerssituatie Sportlaan – Segbroeklaan (ontwikkelingen rond de
Noordwestelijke Hoofdroute en hoe daaraan een vervolg te geven)
b.Informatie over de vierde en laatste fase van het rioleringsproject Vogelwijk
c.Stand van zaken en verdere actie rond de voorgenomen bebouwing van het
terrein van de Sacramentskerk aan de Sportlaan (met een bijzondere
3D-presentatie van de voorliggende plannen)

Voor de onderwerpen a) en b) zal aan de gemeente Den Haag een toelichting worden
gevraagd. Over het riolerings- en herbestratingsproject wordt ook nog een
afzonderlijke voorlichtingsavond belegd. Bij het onderwerp ‘kerk Sportlaan’ zal de
voorzitter de ontwikkelingen toelichten. Daarna is uiteraard reactie mogelijk en zullen

ten slotte conclusies worden geformuleerd ten behoeve van het bestuur.

7.Terugkoppeling vanuit de drie groepen en eventuele daaraan
verbonden conclusies
8.Rondvraag
9.Sluiting, gepland rond 22.00 uur
Voor nadere informatie en achterliggende stukken: zie de website (vogelwijkonline.nl) of neem contact op met
Henk Eleveld: bestuur@vogelwijkonline.nl / 06 -16 478 764).

