Betreft: verslag algemene ledenvergadering vereniging de Vogelwijk
van 8 november 2018.

Vooraf
Dit verslag bevat de essenties van bovengenoemde ledenvergadering. Een
uitgebreid verslag gemaakt door Dick van Rietschoten vindt u in het
decembernummer 2018 van het wijkblad.
Opening en introductie bureau Dégradé.
Carl Breukman en David Geysen vormen de leiding over het bureau. De
eerstgenoemde vertelt dat zij erin geslaagd zijn de gemeente te overtuigen
van de meerwaarde van een broedplaats voor kunstenaars. De facto is
sprake van een Appeltheater op klein formaat: in een klein theatertje
voorstellingen maken. Podiumkunst multidisciplinair opgevat: beeldende
kunst, muziek en uiteraard podium. In december gaat het theater van start.
Er worden vrijwilligers gevraagd om interviews af te nemen en op 30
november vindt een diner plaats. Let ook op de annonceringen in het
wijkblad. Behalve voor kunstuitingen is de accommodatie ook te huur.
Jaarrekening 2017.
De kascommissie, bestaande uit Bouke Posthuma en Flip Petri, geeft een
positief eindoordeel. Dit voorzien van enkele kleine, kritische noten: het
oude, op excel gebaseerde boekhoudsysteem kende nog enkele
schoonheidsfoutjes. Die worden voorkomen met het nieuwe professionele
systeem dat vanaf 2018 in gebruik is genomen. De reservering voor het
Fonds belangenbehartiging wordt als hoog getypeerd. Penningmeester Dick
Nell geeft met de spreekwoordelijke knipoog aan dat 2018 een ander
uitgavenpatroon zien gelet op het eeuwfeest. De penningmeester neemt de
opmerkingen ter harte en er wordt door de AV décharge verleend. Het memo
van de kascommissie wordt als bijlage bij het verslag gevoegd.
Wat betreft de onderliggende stukken: indien leden deze stukken willen
inzien, dan graag een mail naar de penningmeester, die vervolgens zorgt
voor digitale toezending.
Wat betreft de positie van het wijkberaad: die is nodig als titel om subsidies
aan te vragen, zoals nu bij het eeuwfeest. De vereniging verantwoordt
inkomsten/uitgaven conform de daarvoor geldende spelregels.
Op een vraag of een eventuele juridische procedure in verband met het
grondwaterpeil gefinancierd kan worden uit de middelen van de vereniging
reageert de voorzitter terughoudend. Met een (kostbare) juridische procedure

wordt het probleem niet opgelost zo schat hij in. Vanzelfsprekend kan bij
andere activiteiten wel een beroep worden gedaan op de
verenigingsmiddelen.
Tenslotte: op een vraag wat betreft het speciale groenbudget Kwartellaan,
geeft de penningmeester aan dat er van die gelden inmiddels een
notenboom is geplant vlakbij de Laan van Poot.
Enkele punten van belang
-

Vergadering keurt verslag AV 2017 goed.
AV 2019 wordt vroeger in het jaar gehouden.
AED: training van 100 personen. Daarmee zijn de doelstellingen van
het project gerealiseerd.
Grondwater: zaak van lange adem.
Veiligheid: blijft een thema dat continue aandacht vraagt. Nu weer
drugsafval gevonden in de bosjes van Pex. Kortom: let op uw zaken.

Daklozen
-

-

-

Vervolgproces nauwlettend volgen.
Gemeente houden aan tijdige, open, juiste en volledige communicatie.
Geen herhaling meer van de communicatietactiek die de gemeente bij
de start van het “project” hanteerde.
Gemeente houden aan de afspraken en toezeggingen. Voorbeeld: de
termijn van twee jaar.
Marcella Schutte is namens bestuur “in charge“ met dit dossier.
Kessler Stichting garandeert dat de zaken verlopen als afgesproken En
zo nodig interventies pleegt.
De wijze van communiceren van de gemeente, de wijze waarop
gedurende de eerste voorlichtingsavond in eerste aanleg is geacteerd
door de gemeente en de berichtgeving in de pers is als storend
ervaren.
Precies de reden nu zoals aangegeven de zaken strak te monitoren.

Punt van aandacht: communicatie vanuit bestuur. Tweets? Site? Mail? Het
moet in ieder geval beter en sneller.

Hellasduin
-

-

13.11.18 bijeenkomst in Quick kantine. Eerste uur is gereserveerd voor
omwonenden en andere wijkbewoners. Doel : informatie verstrekken
stand van zaken, verdere uitvoering van de plannen.
Bouw onder de 16 meter. Mooi grasveld. 42 appartementen (urban
villa’s) omgeven door een tuin.

-

Inzet is te werken binnen het bestemmingsplan. Nog enig gepuzzel
nodig binnen de grenzen te blijven.
Contactpersoon: irenevergeest@planet.nl

Rondvraagpunten
-

-

-

Het is nodig in voorjaar en najaar een extra ophaaldag voor de
groenbakken uit te voeren in verband met de tuinwerkzaamheden in
genoemde perioden (winter-zomerklaar).
Grondwatergroep maakt kosten. Beroeps op cofinanciering van de
vereniging. Eerst besluit al of niet starten beroepsprocedure afwachten.
Daarna balans opmaken.
Beheer Westduinen: komt op volgende AV
Erfpacht: goedkope notaris nodig in verband met erfpachttransactie?
Meld je bij Han Mulder.
Langparkeerders. Er wordt een enquête gehouden. Op basis van
uitslagen eventueel overleg met de gemeente. Maar: in ieder geval
geen betaald parkeren in de vogelwijk. Dat schiet de inzet zijn doel
voorbij. Daarop zeer alert zijn in overleg met de gemeente.

Route Houtrust-Kijkduin.
-

Zie eerder genoemd verslag van Dick van Rietschoten.
De presentatie van Dave van Schaick, projectbegeleider op de site.
De gemeente site over het project Hourtust/Kijkduin.
Vragen: stuur een mail naar kijkduinhoutrust@denhaag.nl

Energietransitie
Vogelwijk Energiek
-

Bestaat tien jaar. Aanleiding : de toenmalige windturbine bij het
Zuiderstrand.
Zonnepanelen collectief, waaraan ook twee basisscholen meedoen.
Collectieve actie: zonnepanelen/waterpompen.
Bereik 10/15 %; doel: 85 %.

Noodzakelijk: de transitie.
-Parijs—land—gemeente—wijk: normatieve doelstellingen---wetgeving—
maatregelen.
Den Haag: super ambitieus; 2020/2021: plannen van aanpak op niveau
provincie—gemeente—wijk; 2050: gasvrij.

-

Motto: let op uw zaak.
Vogelwijk Energiek: 250 leden. Vereniging Vogelwijk: 1800/1900 leden.
Noodzaak: samen optrekken.
Formele besluitvorming: gemeente<>inwoners><consultaties.
Vogelwijk Energiek: commissie met vijf leden met verstand van zaken.

Welke is/zijn de beste oplossing(en)?
-

Vogelwijk: jaren twintig bouw. Spouwmuren, slechte isolatie, moeilijk te
beïnvloeden.
Keuzen ook
Plan Vogelwijk wordt gemaakt.

Kernvragen
-

Collectief of individueel
Warmtenet—Onafhankelijke warmtenet
Wijkcentrales: te koppelen aan andere warmtebronnen.

Essentie: gelet de reikwijdte, de complexiteit, de kosten is collectief
acteren als wijk noodzaak.

Warmte net: aardwarmtebron , ingewikkelde boorlocaties.
Termijn : komende tien jaar een eerste start.
De hoop: alle warmte uit een warmtenet.
Indien de cv ketel nu vervangen moet worden is het raadzaam nu al te
investeren in een warmtepomp.
Maar: isoleer eerst goed je huis.
Tochtisolatie is een zeer belangrijkpunt.

Sluiting
De voorzitter sluit rond de klok van 22.30 de vergadering.

