
Wijkvereniging en wijkberaad  “De Vogelwijk”  

J A A R P L A N    2 0 1 5

Met 1769 leden per eind oktober 2014, 60 vrijwilligers en een 50-tal laancoördinatoren is de 
wijkvereniging  “De Vogelwijk” een actieve, bloeiende en boeiende wijkorganisatie. Twee keer 
per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering gehouden, maar vele keren per jaar brengen 
bestuur, commissies en leden hun opvattingen over diverse onderwerpen naar buiten. Zoals 
ook met grote regelmaat activiteiten plaatsvinden in de wijk, door de wijk of voor de wijk.

Informeren van de wijkbewoners, het organiseren van de belangenbehartiging rond voor de wijk
belangrijke onderwerpen en het mogelijk maken van allerlei activiteiten in wijkverband zijn de 
middelen die wij ook dit jaar zullen inzetten.

B E S T U U R L I J K E   I N Z E T

Sommige onderwerpen vereisen een grotere betrokkenheid van het bestuur dan andere. Omdat
het om spannende zaken gaat, of om het wezen van de vereniging, om financieel ingrijpende 
onderwerpen of over een onderwerp waar de meningen sterk uiteenlopen. Maar mogelijk ook 
omdat wij wel eenzelfde mening hebben maar bijvoorbeeld de gemeente Den Haag er heel 
andere ideeën op nahoudt.  Kortom: waar de belangen van de vereniging en de wijk in het 
geding zijn zal het bestuur een rol hebben te spelen. Enkele van die onderwerpen worden in het
vervolg nader belicht.

V O G E L W I J K   C U L T U U R F O N D S 

Voorgesteld wordt de binding van wijkbewoners te versterken door het organiseren van 
bijzondere activiteiten in de culturele sfeer. Daartoe is een fonds in het leven geroepen, het 
Vogelwijk Cultuurfonds, dat de middelen kan verschaffen voor het ondersteunen van zaken als 
exposities, concerten, actieve kunstbeoefening e.d. voor zover daarvoor extra ondersteuning 
nodig en wenselijk is. Concrete plannen zullen volgen.

C O M M U N I C A T I E

Met zoveel activiteit is het van belang dat iedereen goed op de hoogte is van wat er speelt. Het 
wijkblad dat ook in 2015 tien keer per jaar zal verschijnen biedt daartoe als vanouds goede 
mogelijkheden. Omdat we graag iedereen in de wijk bereiken wordt in de maand oktober het 
blad zelfs huis-aan-huis bezorgd. Met de redactie vindt één keer per jaar in algemene zin 
afstemming plaats over vorm en inhoud van het blad. 

Onze website (vogelwijkonline.nl) en binnenkort ons eigen Facebook- of Twitteraccount worden 
in de visie van het bestuur belangrijk om de leden -zeker ook de jonge Vogelwijkbewoners of 
jonge oud-Vogelwijkbewoners- snel te bereiken en zeker ook om iets terug te horen.

We kunnen met behulp van e-mail en sociale media allerlei achtergrondinformatie voor onze 
leden en wijkbewoners toegankelijk maken.
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Zeer binnenkort zal uitvoering kunnen worden gegeven aan ideeën die zijn aangeduid in de 
communicatienotitie waarvan een eerste versie in de nazomer is verschenen, met vooral veel 
praktische suggesties ter verbetering van de communicatiemix.

De mogelijkheden worden onderzocht om met medewerking van het stadsdeel Segbroek van de
gemeente Den Haag gebruik te maken van een digitale muurkrant waar ook de wijkvereniging 
berichten op kwijt kan. 

V E R K E E R   R O N D   D E   W I J K 

De veranderende opstelling van het gemeentebestuur is merkbaar geworden, ook op het punt 
van het verkeer. Vertegenwoordigers van de wijkvereniging (in het bijzonder leden van de 
verkeerscommissie) worden nauw betrokken bij het ontwikkelen van ideeën over oplossingen 
voor concrete knelpunten op het traject Sportlaan / Segbroeklaan tussen de Machiel 
Vrijenhoeklaan en de Houtrustbrug. We letten daarbij in het bijzonder op zaken als veiligheid, 
oversteekbaarheid en wijkontsluiting.

Natuurlijk blijven we ook alert op maatregelen die meer verkeer naar deze soms al zeer drukke 
wegen leiden. 

S A C R A M E N T S K E R K   -   S P O R T L A A N

De plannen tot bebouwing van het terrein van de Sacramentskerk aan de Sportlaan worden in 
2015 mogelijk concreter. Van de wijkvereniging vraagt dat de nodige actie, zolang die plannen 
ver weg blijven van wat door ons als wenselijk alternatief wordt gezien. Hiertoe is een kleine 
commissie met direct betrokkenen, omwonenden en een vertegenwoordiging vanuit het bestuur
beschikbaar. Met het oog op een goed eindresultaat kan het inschakelen van externe adviseurs 
(stedebouwkundig, juridisch) van belang zijn. De wijkvereniging reserveert ook in 2015 
financiële middelen hiervoor.

Ook elders kunnen de komende tijd plannen worden ontwikkeld voor het bebouwen van open 
terreinen of het zoeken van alternatieve bestemmingen voor bestaande gebouwen, zoals de 
Haga-ziekenhuis. Wij zullen alert zijn op de ontwikkelingen en waar mogelijk proactief handelen.

H A L O – t e r r e i n (in nauwe samenwerking met de commissie HALO)

Voor het HALO-terrein geldt dat de verplaatsing in 2016 van de school naar de sportcampus in 
het Zuiderpark leidend is voor het zoeken naar een nieuwe invulling op de plaats van de 
gebouwen en terreinen van de HALO en de directe omgeving daarvan. De grootste 
belanghebbenden (Haag atletiek, Hellas Handbal, stichting Sporthal Hellas, en de 
wijkvereniging) trekken hierin op basis van een onderling afgesloten convenant gezamenlijk op. 
In oktober 2014 werd met de gemeente een overeenkomst getekend om in goed overleg tot 
een nieuwe invulling te komen, met een evenwicht tussen sport, onderwijs, wonen en groen als 
inzet. 

S T E U N   V O O R   A C T I E V E   C O M M I S S I E S 
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Commissies van de wijkvereniging nemen het bestuur veel werk uit handen. En dus verdienen 
zij op hun beurt onze steun. Net als het bestuur zelf zijn ook de commissies onderdeel van een 
groter geheel. Afhankelijk van de ontwikkelingen is er dan ook meer of minder afstemming 
nodig.

In de komende periode zal de samenhang worden versterkt van commissies die zich 
bezighouden met aspecten van de ruimte in en om de Vogelwijk. Issues die in 2015 gaan spelen
en die ook vanuit de Vogelwijk aandacht behoeven zijn de totstandkoming van het nieuwe 
bestemmingsplan voor de Vogelwijk en het rondom de Vogelwijk steeds meer invoeren van 
betaald parkeren.

V E R K E E R S C O M M I S S I E

Het afgelopen jaar heeft de verkeerscommissie enkele vragen van bewoners gehad die allen 
zijn afgewikkeld. Begin 2014 zijn enkele kleine verkeersmaatregelen aan de Sportlaan getroffen 
om de oversteekbaarheid te verbeteren.

Belangrijkste activiteit in het afgelopen jaar was de participatie in het doen van voorstellen voor
de verkeerssituatie op de route Machiel Vrijenhoeklaan – Sportlaan – Segbroeklaan.

De leden van de commissie zullen zich in 2015 onder meer bezighouden met:

 (samen met het bestuur) overleg met de gemeente over de plannen tot aanpassing 

van de Sportlaan / Segbroeklaan; naar verwachting zal hierover in 2015 een 
raadsbesluit worden genomen; wijkbewoners worden betrokken bij de 
keuzes

 het volgen van de ontwikkeling van de parkeerdruk, onder andere als 
gevolg van het oprukken van gebieden met betaald parkeren rond de 
wijk; in samenhang daarmee komt ook de verkeerssituatie van de 
Fahrenheitstraat tussen Sportlaan en Segbroeklaan aan de orde, 
evenals de parkeerproblematiek rond het Haga-ziekenhuis

 het verkennen van de problematiek rond te snel rijdend autoverkeer 
op specifieke (kwetsbare) plekken binnen de wijk, zoals langs 
kinderspeelplaatsen.

KUST 

 bewaken van de waarden van kust en duingebied; aandachtspunten zijn onder meer: de 
“jaarrondexploitatie” van strandpaviljoens, ideeën over de plaatsing van strandhuisjes 
en de zandmotor.

 samen met o.a. de leden van de bomencommissie zal het beheer van het Westduinpark 
in 2015 bijzondere aandacht krijgen nu een nieuwe ontwikkelingsvisie voor het 
Westduinpark en Wapendal in de maak is.
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B O M E N C O M M I S S I E

De Bomencommissie richt haar activiteiten op het behoud en herstel van de kwaliteit van 
het groen in de wijk en de aangrenzende natuurgebieden. De leden adviseren en 
overleggen over zaken die effecten hebben op de natuur. Denk aan de bouwplannen voor 
Scheveningen-Haven (effecten op het Westduinpark), de Noordwestelijke Hoofdroute 
(mogelijke effecten voor de Haagse Beek, het Rode Kruisplantsoen en Bosjes van Pex).

Vanuit de wijkvereniging neemt een lid van de commissie deel aan het Beheerplatform 
Westduinpark, waarin natuur- en milieuorganisaties en wijkverenigingen zitting hebben. 
Allerlei aspecten rond beleid en beheer komen in het Beheerplatform ter sprake, zoals de 
natuurontwikkeling van het voormalige Zenderpark en het begrazingsbeheer. Ook wordt 
gesproken over de effecten van de locatie van de strandtenten en de dagelijkse 
schoonmaak van het strand (in de zomer) op de aangroei van de duinen en de ontwikkeling 
van de grijze duinen van het Westduinpark.

Eind 2014 wordt gestart met het opstellen van de nieuwe visie voor het Westduinpark. De 
bomencommissie en (meer algemeen)de commissie openbare ruimte zijn daarbij betrokken.

Met de groenbeheerder van de gemeente wordt o.a. één à twee keer per jaar een ronde 
door de wijk gehouden. Ook de inwoners van de wijk worden bij de werkzaamheden 
betrokken.

De Bomencommissie zou graag een netwerk willen opzetten met Vogelwijk-bewoners, die 
iets weten van wilde planten, egels, vogels, insecten, amfibieën, vleermuizen e.d. De 
bedoeling is om goed in beeld te brengen welke soorten in onze wijk groeien, broeden, 
rondlopen en vliegen en waar ze zich bevinden.

C O M M I S S I E   S P E E L T E R R E I N E N

In het komend jaar zullen de werkzaamheden overgedragen worden aan nieuwe leden van de 

commissie die ook in 2015 zal fungeren als aanspreekpunt voor alles wat van doen heeft 
met de kwaliteit, beheer en onderhoud van openbare (speel)plaatsen. De herinrichting 
Kwartellaan is als project in 2014 afgerond. Op onderdelen is nog bijsturing nodig. De 
commissie zal letten op het naleven van het in 2012 afgesloten beheerconvenant. Onderzocht 
zal worden of ook in het zuidelijk deel van de wijk (Tortellaan e.o.) een soortgelijke opzet kans 
van slagen heeft. Uiteraard worden omwonenden daar nauw bij betrokken.

C O M M I S S I E   B U U R T V E I L I G H E I D

De preventieactie is in 2014 afgerond. Dan zijn door de laancoördinatoren alle tijdklokken en 
'kierstandhouders' uitgegeven. Daarnaast werden er eenmalige preventieve acties gehouden 
met betrekking tot de auto-inbraken en gaf de politie in samenwerking met de commissie 
Buurtveiligheid en de gemeente twee dagen voorlichting aan de bewoners. 

Het bestuur heeft de ambitie de commissie buurtveiligheid inclusief het netwerk van 
laancoördinatoren in 2015 een nieuwe impuls te geven, waarbij niet alleen aan fysieke 
veiligheid in de wijk, maar ook aan sociale veiligheid (kennen en gekend worden) aandacht zal 
worden besteed.
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Ook auto-inbraakpreventie en inbraakpreventie in woningen blijven aandachtspunt voor 2015. 

Het streven is om in 2015 deze onderwerpen vanuit de commissie actiever te begeleiden.

A C T I V I T E I T E N voor de wijk

In de Vogelwijk worden voor jong en oud bij diverse gelegenheden activiteiten georganiseerd. 
De betrokkenheid van de wijkvereniging loopt daarbij uiteen. Wel is in alle gevallen sprake van 
waardering voor de inzet van velen: wanneer mensen het de moeite waard vinden activiteiten 
te organiseren wil het bestuur hen daarbij zo nodig graag ondersteunen.

O U D E R E N C O M M I S S I E

De ouderencommissie verzorgt jaarlijks twee uitstapjes en een gezamenlijk eten voor de oudere
buurtbewoners. 

De cursus  “Meer Bewegen Voor Ouderen” zal in 2015 worden voortgezet. Ook zal er 
ondersteuning verzorgd worden aan ouderen bij computer- en telefoonvragen 

K I N D E R - A C T I V I T E I T E N C O M M I S S I E

De activiteitencommissie zal in 2015, net als afgelopen jaar, een viertal activiteiten voor haar 
rekening nemen.  In ieder geval betreft dit de vossenjacht, gevolgd door de Paaspuzzeltocht  en 
het Sint Maarten feest. De vierde activiteit wordt nog bepaald.

Daarnaast zal de commissie 'Koningsdag' in 2015 weer de traditionele Vogelvrijmarkt bij de 
Kwartellaan organiseren. 

O V E R I G E    A C T I V I T E I T E N

Ook in 2015 zullen activiteiten als de lanenloop, de 11e Vogelwijkrallye (in juni), diverse 
straatfeesten en het golftoernooi doorgang vinden. Voor de sportieve wijkbewoner wordt 
door diverse sportclubs het nodige georganiseerd. Zie het wijkblad voor een overzicht.

Het Vogelnetwerk (ondernemers die in de wijk woonachtig zijn hebben zich in dit netwerk 
verenigd) zorgt voor contacten tussen de verschillende ondernemers uit de Vogelwijk.

Veel wijkbewoners voelen zich aangetrokken tot de door de stichting Vogelwijk energiek 
nagestreefde doelen. Met Vogelwijk energiek vindt met enige regelmaat overleg en afstemming 
plaats.
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