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J A A R P L A N    2 0 1 7 
 
Met 1741 leden per eind september 2016, 60 vrijwilligers en de nodige laancoördinatoren is 

de wijkvereniging  “De Vogelwijk” een actieve, bloeiende en boeiende wijkorganisatie. Van 

onze leden wonen er 1612 in de Vogelwijk, 113 in overig Den Haag, 14 buiten de stad en 2 

in het buitenland. 

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, een jaar waarin de wijkvereniging al 

weer 72 jaar bestaat. In de loop van volgend jaar zal worden nagedacht over de 

voorbereiding van de viering van het 75-jarig bestaan in 2020. 

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  

Het Vogelwijk Cultuurfonds is in 2016 voorzichtig aangesproken. De activiteiten van de 
cultuurcommissie komen geleidelijk op gang. Doel is de binding van wijkbewoners te 
versterken door het organiseren van bijzondere activiteiten in de culturele sfeer. De 
cultuurcommissie hoopt in 2017 geïnteresseerden te vinden voor een Speelgroep Oude 
Muziek voor blokfluitspelers. In het wijkblad komt meer informatie. 

Het project Muziek Op Schoot, dit is muziek met peuters, wordt herhaald in 2017. 

Bij voldoende nieuwe deelnemers worden onder leiding van Simone Kappeyne weer 
mozaïektegels gemaakt. Er zijn inmiddels 30 tegels met vogelafbeeldingen in de wijk. 

In het najaar is er weer de Parelroute.  Deze wordt georganiseerd door de Flora en 
Faunabuurt. In onze wijk is hier een groeiende belangstelling voor. 

Op meerdere locaties in de wijk vinden ook dit jaar weer huiskamerconcerten plaats. Let op 
de aankondigingen via wijkblad, website of Facebookpagina. 

Het bestuur denkt na over een jaarlijkse lezingencyclus, te starten in 2017. 
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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 2017 tien keer per jaar zal verschijnen biedt daartoe als vanouds 

goede mogelijkheden. Omdat we als wijkvereniging graag iedereen in de wijk bereiken 

wordt ook nu in de maand oktober het blad 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 (vogelwijkdenhaag.nl) en ons eigen Facebook-account zijn in de visie van het 
bestuur belangrijk om de leden, in het bijzonder de jongere generatie Vogelwijkbewoners, 
snel te bereiken en zeker ook om iets terug te horen. 

 
De vernieuwde website zal een steeds belangrijker rol spelen in de communicatie met de 

leden, zeker wanneer snel reageren nodig is  Ook met behulp van e-mail en sociale media 

kan informatie voor onze leden en wijkbewoners snel toegankelijk worden gemaakt. 

Voor nieuwe leden wordt eenmaal per jaar een inloopmiddag gehouden voor een nadere 

kennismaking. 

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

De plannen tot bebouwing van het terrein van de Sacramentskerk aan de Sportlaan worden 

in 2017 concreter. Zoals de stand van zaken nu is zal uitvoering worden gegeven aan 

plannen die meer in de buurt komen van hetgeen de wijkvereniging als wenselijk alternatief 

ziet.  

Het komende jaar zullen eerste stappen worden gezet om plannen te ontwikkelen voor 

(delen van) het vroegere Haga-ziekenhuis. In 2017 zal de wijkvereniging haar positie 

moeten bepalen ten aanzien van de toekomst van dit terrein. Wij zijn alert op de 

ontwikkelingen. De eerste contacten met het bestuur van het ziekenhuis zijn inmiddels 

gelegd. 

H A L O – t e r r e i n  

Voor het HALO-terrein geldt dat de verplaatsing in 2017 van de school naar de 

sportcampus in het Zuiderpark nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. 

Direct betrokkenen en belanghebbenden (Haag atletiek, Hellas Handbal, stichting Sporthal 

Hellas, de gemeente Den Haag en de wijkvereniging) trekken hierbij op basis van een 

onderling afgesloten convenant gezamenlijk op. In november 2015 is door de 

ledenvergadering een uitspraak gedaan over de plaats in de wijk, de meer exacte locatie en 

de maximale hoogte van vervangende woningbouw.  

De uitwerking van deze plannen zal samen met de convenantpartners en in samenspraak 

met de wijk en de leden van de wijkvereniging nauw in het oog worden gehouden. 

De HALO-commissie is namens de wijkvereniging betrokken bij de selectie van de 

ontwikkelings-combinatie (waaronder ook de rol van het particulier initiatief van een aantal 

Vogelwijkbewoners) en de begeleiding van de planontwikkeling gedurende de ontwerpfase. 
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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  

Commissies van de wijkvereniging nemen het bestuur veel werk uit handen. En dus 

verdienen zij 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. 

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

De verkeerscommissie participeert in het traject om de knelpunten op te lossen op de route 

Machiel Vrijenhoeklaan – Sportlaan – Segbroeklaan, Houtrustbrug (Noordwestelijke 

hoofdroute/NWHR). September 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwerp 

voor de eerste fase (het deel Machiel Vrijenhoeklaan/Sportlaan tot aan de Kwartellaan). De 

gemeente werkt het ontwerp nu verder uit en treft voorbereidingen voor aanbesteding en 

uitvoering van de werkzaamheden. Hierin tracht de verkeerscommissie nog een aantal 

punten op de i te zetten welke zijn ingebracht door direct omwonenden. In 2017 zal naar 

verwachting ook de besluitvorming over fase 2 (Kwartellaan/Houtrustbrug) plaatsvinden.  

De maatregelen op de NWHR zullen effect hebben op de bereikbaarheid van de wijk. Deze 

zijn via verkeersmodellen ingeschat maar welke deze precies zijn zal in de praktijk gaan 

blijken. Vooruitlopend hierop is de verkeerscommissie het gesprek aangegaan met de 

gemeente om te kijken hoe we deze effecten het best kunnen monitoren en via welk proces 

we de wijk kunnen betrekken bij het beoordelen van de verkeerscirculatie in de wijk. 

Specifieke aandachtspunten voor de verkeerscommissie in 2017 zullen onder meer zijn: 

- Volgen uitwerking ontwerp en voorbereiding maatregelen van fase 1 
knelpuntenaanpak Noordwestelijke hoofdroute. 

- Volgen uitvoering maatregelen fase 1 NWHR 

- Beoordelen voorlopig ontwerp fase 2 knelpuntenaanpak NWHR 
(Kwartellaan/Houtrustbrug) 

- Volgen van de gemeentelijke besluitvorming over fase 2 NWHR. 

- Voorlichting bewoners over uitwerking, besluitvorming en inspraak fase 2. 

- Voorbereiding beoordelen effecten verkeerscirculatie n.a.v. maatregelen NWHR. 

- Verkenning verbetering verkeersveiligheid Sportlaan (Kwartellaan-Houtrustweg)  

- Volgen van de ontwikkeling van de parkeerdruk aan de randen van de wijk. 

 
K U S T C O M M I S S I E 

• kust en duingebied zijn belangrijk vanwege de bescherming tegen het (stijgende) 

zeewater, de specifieke natuur- en ecologische waarden van het gebied, de 

recreatieve waarde voor de wijk en de stad; deze waarden verklaren de 

betrokkenheid van de wijkvereniging; aandachtspunten zijn onder meer: het  
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voorkomen van de “jaarrondexploitatie” van strandpaviljoens, ideeën over de 

plaatsing van strandhuisjes, de effecten van de zandmotor, inrichting en beheer van 

het Westduinpark en dergelijke. 

• samen met o.a. de leden van de nieuwe natuurnetwerk Vogelwijk zal de 

ontwikkelingsvisie voor het Westduinpark en Wapendal worden getoetst op de 

gevolgen voor de wijk. 

G R O N D W A T E R C O M M I S S I E  

De Grondwatercommissie (voorheen werkgroep Grondwateroverlast) kreeg vorig jaar een 

nieuwe samenstelling. Zij organiseerde in de loop van 2016 twee enquêtes om er achter te 

komen, hoeveel wijkgenoten – na het voltooien van het nieuwe, duale rioolstelsel (incl. de 

infiltratiebekkens) – last van grondwater hebben. Dit aantal blijkt te zijn opgelopen tot zo’n 

140 wijkbewoners; rond 90 blijken nu ook midden in de zomer last te hebben. 

Tegen deze achtergrond slaagde zij er uiteindelijk in te bewerkstelligen dat wethouder 

Revis besloot een onafhankelijke derde in te schakelen. Deze zal (ondersteund door 

juridische en technische deskundigen) tot taak krijgen een antwoord te geven op de 

volgende hoofdvraag ‘Wie is er verantwoordelijk voor het voorkomen van overlast door 

grondwater in de Vogelwijk door hetzij het grondwaterpeil te beïnvloeden dan wel het 

treffen van maatregelen om de gevolgen tegen te gaan?’. Uit het antwoord zal blijken of de 

commissie gelijk heeft met haar standpunt, dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is 

(dan wel de gemeente, die meent dat de huiseigenaren hiervoor verantwoordelijk zijn). Bij 

het te perse gaan van dit jaarplan was nog niet bekend, wie als onafhankelijke derde zal 

optreden.  

De Grondwatercommissie zal in 2017: 

• meewerken aan bovenbedoeld onderzoek; 

• zich ervoor inzetten dat de gemeente de nodige maatregelen treft om ervoor te 

zorgen dat het grondwaterpeil in de toekomst niet hoger zal zijn dan ten tijde van 

de aanleg van de Vogelwijk, zodat nieuwe grondwateroverlast wordt voorkomen; 

• er bij de gemeente op aandringen dat het meetnet in de wijk zó wordt aangepast, 

dat zij continu (en kwalitatief beter) zicht kan houden op de grondwaterstanden om 

zo tijdig de nodige maatregelen te kunnen nemen; 

• verder zal zij geïnteresseerde wijkbewoners informeren over de ervaringen met 

verschillende methodes om lekke kelders te herstellen; 

• tenslotte zal zij zich beijveren om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad – in het 

licht van het rapport van de onafhankelijke derde – het Gemeentelijk Rioleringsplan 

2016-2020 op de nodige punten bijstelt. 
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N A T U U R N E T W E R K   V O G E L W I J K 

Het Natuurnetwerk Vogelwijk 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.  

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. 

Het natuurnetwerk is betrokken bij het opstellen van de nieuwe visie voor het 

Westduinpark. 

Met de groenbeheerder van de gemeente wordt o.a. één à twee keer per jaar een ronde 

door de wijk gehouden. Ook inwoners van de wijk worden bij de werkzaamheden betrokken. 

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

De plannen om in het zuidelijk deel van de wijk (Tortellaan e.o.) een speelterrein te 

realiseren zoals ook bij de Kwartellaan is niet geslaagd, met name vanwege het verzet uit 

de omgeving. Gekeken wordt of er alternatieven te vinden zijn waar minder bezwaren aan 

kleven. 

B U U R T V E I L I G H E I D 

In 2016 is gestart met een nieuwe opzet waarbij één coördinator en zoveel mogelijk 

laancoördinatoren invulling geven aan het verbeteren van de veiligheid. Daarbij gaat het 

primair om veiligheid in engere zin, maar ook de sociale veiligheid (kennen en gekend worden) 

is een belangrijk aandachtspunt. In 2017 worden deze aandachtsgebieden gesplitst over twee 

medewerkers buurtveiligheid. Er zal actie worden ondernomen om het aantal 

laancoördinatoren uit te breiden. 

 

In nauwe samenwerking met de politie zullen ook dit jaar auto-inbraakpreventie en 

inbraakpreventie in woningen op de agenda staan. In 2017 zal voor de laancoördinatoren een 

bijeenkomst worden georganiseerd over het nut van en de werkwijze bij het gebruik van 

beveiligingscamera’s. Het contact met de politie zal worden verstevigd.  

 

Gezocht wordt naar een activiteit om de bewoners gemakkelijk elkaar te informeren. Een of 

meer goed functionerende (niet te veel meldingen!) WhatsApp-groepen kunnen daarin een rol 

spelen. Overigens zijn al enkele van deze groepen aktief.  

Het diner met de laancoördinatoren zal eind 2017 opnieuw plaatsvinden. 
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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 elk kwartaal een activiteit, met jaarlijks twee uitstapjes en 

een gezamenlijke voorjaarsbrunch voor de oudere buurtbewoners.  

Museumbezoek en enkele op de wijk gerichte en in de wijk plaatsvindende activiteiten 

zullen hopelijk ook in 2017 weer plaatsvinden, georganiseerd door nieuwe mensen, die de 

enthousiaste inzet van Mieke Douma en Ria Zonneveld voort gaan zetten.  

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 2017, 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-Maartenfeest. De vierde activiteit wordt nog bepaald. 

Daarnaast zal de commissie 'Koningsdag' ook in 2017 weer de traditionele Vogelvrijmarkt 

organiseren.  

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

Voor 2017 verwachten we dat de lanenloop, de 12e Vogelwijkrallye (in juni), diverse 

straatfeesten en het golftoernooi doorgang zullen vinden. Voor de sportieve wijkbewoner 

wordt door diverse sportclubs het nodige georganiseerd. Zie het wijkblad en de website 

voor een actueel 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. Vogelwijkbewoners maken veelvuldig gebruik van de voordelen voor 

henzelf en het milieu die het lidmaatschap biedt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


