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Wijkvereniging en wijkberaad De Vogelwijk.
ALGEMEEN
De wijkvereniging De Vogelwijk bestaat medio 2015 alweer 70 jaar. Het welzijn, leef- en
woongenot in het werkgebied is een belangrijke doelstelling, evenals het behartigen van de
belangen van de wijkbewoners of het “tot bloei brengen van het wijkleven”.
Het bestuur heeft in 2013 enkele wijzigingen ondergaan. In de loop van het jaar is eerst Peter
Arends als penningmeester en vervanger van Rob Heidt aangetreden, spoedig gevolgd door
Christian Pick en Henk Eleveld als vervanger van secretaris Anke Lütkenhues.
Daarmee is de samenstelling van het bestuur aan het eind van 2013 als volgt:
Chris van Dam, voorzitter
Peter Arends, penningmeester
Henk Eleveld, secretaris
Marianne Moor, bestuurslid
Arthur Wiggers, bestuurslid
Christian Pick, bestuurslid
Samen met actieve leden heeft het bestuur zich ingezet voor de belangen van De Vogelwijk en
de wijkvereniging. Vele leden hebben hun inzet getoond bij de organisatie van een groot aantal
-deels jaarlijks terugkerende- activiteiten. Op deze plaats past een woord van dank voor die
belangrijke inbreng.
BESTUURLIJKE

INZET

Werken aan zaken die zich voordoen zonder de noodzakelijke continuïteit uit het oog te
verliezen. Dat is het startpunt van het bestuur geweest, ook in 2013. Dat betekent dat
sommige onderwerpen met regelmaat terugkwamen.
Vanzelfsprekend is het verkeer in en om de wijk daar één van. Samen met de
verkeerscommissie heeft het bestuur ook in 2013 aandacht gehad voor het verkeer op de
Sportlaan / Segbroeklaan.
Actiepunten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn ingebracht in de vorm van een
tienpuntenplan, samen met andere wijkorganisaties van wijken om ons heen.
Regelmatig werd aandacht gegeven aan de ontwikkelingen rond de Sacramentskerk aan de
Sportlaan. Aandacht voor de situatie van de uitgeprocedeerde asielzoekers, maar ook voor de
mogelijke ontwikkelingen na hun vertrek: de nieuwbouwplannen op deze locatie.
Met commissies van de wijkvereniging wordt tijdens bestuursvergaderingen regelmatig (kort)
overleg gevoerd over de zaken die spelen. Ook met het stadsdeel vind op gezette tijden
overleg plaats.
Door een aantal mensen is nagedacht over de inzet van de nieuwe media. Naar verwachting
zal daar in de eerste helft van 2014 een eerste opzet voor worden aangeleverd. Spil in onze
communicatie met de leden is als vanouds het wijkblad dat veelal goed wordt gelezen. De
website ontvangt langzaam maar zeker meer bezoekers. Het gebruik van Facebook en Twitter
krijgt geleidelijk aan vorm.
Tenslotte is regelmatig bestuurlijk aandacht gegeven aan het besteden en het beheren van de
verenigingsmiddelen.

WIJKBLAD
Het wijkblad is in 2013 zoals tot dan toe gebruikelijk elf keer verschenen. De redactie
(bestaande uit Dick van Rietschoten, Mischa Vos, Magda van Eijck en Madelon Kranenburg)
besloot echter in het najaar van 2013 in overleg met het bestuur van de wijkvereniging om
met ingang van 2014 geen januarinummer meer te produceren, maar een gecombineerd
januari/februarinummer, zoals ook in juli/augustus al vele jaren het geval is. Met dit besluit
worden twee vliegen in één klap geslagen: enerzijds wordt er bezuinigd op de drukkosten
(terwijl de advertentietarieven gelijk blijven) en anderzijds betekent het een aanzienlijke
ontlasting voor de redactie in de drukke feest- en vakantiemaand december. Met ingang van
2014 zal het wijkblad dus nog 10 keer per jaar verschijnen. Ter vergelijking: tachtig procent
van de wijkbladen in Den Haag verschijnt maar vier, vijf of zes keer per jaar.
Marjan Scheeres, die ruim vijf jaar op gedegen wijze de advertentie-acquisitie voor het blad
heeft verzorgd, legde eind 2013 deze functie neer. Zij is opgevolgd door Feico Alkemade.
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VERKEERSCOMMISSIE
De verkeerscommissie is verheugd dat de gemeente de plannen geschrapt heeft om de
Sportlaan en de Segbroeklaan onderdeel van een ringweg te maken. Daarvoor in de plaats zal
de komende jaren gewerkt worden aan een knelpuntenaanpak op deze route, zonder het
karakter en de capaciteit ervan te wijzigen.
Vooruitlopend op deze meer structurele aanpak van de verkeersproblemen, heeft de
Verkeerscommissie zich in 2013 bezig gehouden met het voor voetgangers verbeteren van de
oversteekbaarheid van de Sportlaan. Met de gemeente is een schouw gehouden waarna de
gemeente een budget beschikbaar heeft gesteld van € 150.000. Uiteindelijk zijn enkele
maatregelen genomen. De oversteekplaats bij het ziekenhuis en de verbeterde
oversteekbaarheid van de Segbroeklaan ter hoogte van de Kwartellaan, zijn daarvan de meest
in het oog springende.
Tenslotte worden bewoners geïnformeerd die vragen hebben gesteld via het mailadres van de
verkeerscommissie.
WERKGROEP

HALO

De werkgroep HALO heeft uiteraard de ontwikkelingen rond de nieuwbouwplannen voor een
sportcampus in het Zuiderpark op de voet gevolgd. In het jaar 2013 kon worden vastgesteld
dat de HALO daar definitief in zal participeren en dus vertrekt van de Laan van Poot.
Over het vervolg werd overleg gevoerd met o.a. Haag Atletiek en Hellas over een gezamenlijke
aanpak bij de komende planontwikkeling.
In november werd de werkgroep verrast door B&W die een plan voor 70 woningen op de
HALO-locatie aan de gemeenteraad voorstelde. Spoedig daarna is een gespreksnotitie
opgesteld om de uitgangspunten van B&W te weerleggen en onze visie aan
gemeenteraadsfracties duidelijk te maken. Tegelijkertijd werd al in 2013 gedacht over een
intensieve lobby bij de partijen in de gemeenteraad in het kader van de in maart 2014
plaatsvindende gemeenteraadsverkiezingen.
COMMISSIE

BUURTVEILIGHEID

In 2013 is de actie ten behoeve van de inbraakpreventie voortgezet. De laancoördinatoren
hebben, in samenwerking met de gemeente, bewoners in de wijk deurspionnen,
kierstandhouders en tijdklokschakelaars beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben de
laancoördinatoren twee bewustwordingsactiviteiten ondernomen om het aantal auto inbraken
tegen te gaan.
Dergelijke preventieve activiteiten zullen in 2014 worden voortgezet.

BOMENCOMMISSIE
De Bomencommissie Vogelwijk heeft ter gelegenheid van haar tweede lustrum een boek
geschreven over het tuinstadkarakter van de Vogelwijk en de natuurgebieden rondom de wijk.
Het zijn waarden die we met elkaar zouden moeten koesteren, maar die helaas toch onder
druk staan. De Bomencommissie heeft enkele gedachten ontwikkeld over voortzetting van haar
activiteiten in 2014 en volgende jaren. Daarbij hoort het oprichten van een netwerk van
Vogelwijkers met als doel om elkaar te informeren en draagvlak te vergroten om de bijzondere
waarden van de Vogelwijk te behouden. Het netwerk zal bestaan uit mensen die iets weten
over de vogels, die hier voorkomen, vlinders, egels, eekhoorns, bomen, (tuin)planten, verticaal
groen, enz. Mensen, die iets weten over de gebieden rondom, zijn zeer welkom: Westduinpark,
Haagse Beek met Rode Kruisplantsoen, Afvoerkanaal, Bosjes van Pex. Aspecten als natuurlijk
spelen, luchtkwaliteit, lawaai, grondwater, Natura2000, ecologische hoofdstructuur, cultuur en
historie zijn daarbij onmisbaar.
SPEELPLEKKENCOMMISSIE
De speeltuin commissie is in 2013 actief bezig geweest om de plannen voor de speeltuin in de
Kwartellaan in goede banen te leiden. Daarnaast is er veel tijd besteed aan het melden van
kapotte materialen door de gehele wijk heen. De samenwerking met gemeente en
verenigingsbestuur verliep ook dit jaar weer goed. In 2013 is een begin gemaakt met de
herinrichting van de Kwartellaan in samenwerking met de bomencommissie en de gemeente.
Nu de eerste beplanting wortel schiet en bladeren krijgt begint de laan langzaam haar nieuwe
look te krijgen.
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ACTIVITEITENCOMMISSIES
In 2013 traden de leden van de commissie kinderactiviteiten en de commissie Koningsdag af
en zijn in totaal negen nieuwe commissieleden gezocht. De nieuwe vrijwilligers organiseerden
voor de kinderen een sportdag, die werd gecombineerd met de Lanenloop, naast het Sint
Maarten feest en het Sinterklaasfeest.
Koningsdag (Vogelvrijmarkt) stond in 2013 in het teken van de kroning.
De burenhulpcentrale, een initiatief van de welzijnsorganisatie van de gemeente om de
onderlinge steun tussen wijkbewoners te bevorderen, werd door de vereniging actief gesteund.
Diverse straten hebben in de zomermaanden weer straatfeesten georganiseerd die door de
vereniging werden gesteund.
Daarnaast vonden er in de wijk diverse culturele activiteiten plaats die werden geïnitieerd door
buurtbewoners, waaronder ‘Uit de Kunst, in de Vogelwijk’.
OUDERENCOMMISSIE
De ouderencommissie verzorgde in 2013 drie activiteiten waaronder een etentje en een
dagreisje.
Daarnaast organiseerde de vereniging een cursus ‘Valpreventie’ voor ouderen en een cursus
‘Meer Bewegen voor Ouderen’. Beide activiteiten werden ondersteund door de gemeente Den
Haag.
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VOGELWIJK ENERGIEK
De stichting Vogelwijk Energiek ontplooit talrijke activiteiten die aanslaan bij de wijkbewoners.
Om een niet volledige opsomming te geven:
• het voorbereiden van het plaatsen van zonnepanelen op schooldaken, voor Europese
school en Montessorischool gestart in 2013 (de 296 panelen op die daken worden in
2014 operationeel);
•

succesvolle bijeenkomsten zoals een ledenbijeenkomst met Herman Wijffels (waar met
de leden een strategische agenda is vastgesteld) en een workshop rond de “slimme
meter”;

•

start van de pilot met de elektrische deelauto; meewerken aan de wervingsvideo van de
gemeente met windmolen en elektrische auto;

•

afspraken met Eneco voor gunstige inkoopocontracten voor obligatiehouders van de
windmolen en afspraken met de makelaars in de wijk over energieadvies voor nieuwe
bewoners.

Met vier andere Haagse wijken wordt samengewerkt bij een haalbaarheidsstudie rond de
biogascentrale Houtrust.

