J A A R V E R S L A G 2 0 1 6.
Wijkvereniging en wijkberaad De Vogelwijk.

ALGEMEEN
Er gaat in deze wijk en met deze wijkvereniging geen jaar voorbij zonder een veelheid aan
initiatieven en activiteiten. In dit jaarverslag zult u daar meer over lezen.
Opnieuw werden talrijke activiteiten in de wijk georganiseerd en stond het behartigen van de
belangen van de wijkbewoners voorop. Het bevorderen van het welzijn, leef- en woongenot in de
wijk is immers de belangrijkste doelstelling.
Het bestuur heeft in 2016 een tweetal wijzigingen ondergaan. Per 1 januari 2016 is een vacature
ontstaan voor een nieuwe voorzitter, als gevolg van het vertrek van Chris van Dam. Tot de ALV van
mei 2016 is de vacante positie ingevuld door de secretaris, Henk Eleveld. Vanaf dat moment heeft
Redmar Wolf deze functie vervuld.
Aan het eind van 2016 was de samenstelling van het bestuur derhalve als volgt:
Redmar Wolf, voorzitter
Henk Eleveld, secretaris
Dick Nell, penningmeester
Ilonka Sillevis Smitt, bestuurslid
Christian Pick, bestuurslid
Samen met veel van onze leden heeft het bestuur zich ingezet voor de belangen van De Vogelwijk
en de wijkvereniging. Op deze plaats past zoals elk jaar een woord van dank voor de inbreng vanuit
de leden.
BESTUURLIJKE
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Onderwerpen waar het bestuur zich mee bezig houdt variëren slechts geleidelijk. Vanzelfsprekend is
er regelmatig contact met de diverse commissies en werkgroepen. En daarbij gaat het over
onderwerpen en thema's die vaak een langere looptijd hebben. Toch kwamen in 2016 enkele
belangrijke onderwerpen -min of meer- tot een afronding.
Uiteraard is het verkeer in en om de wijk daar één van. In het verslagjaar heeft de
verkeerscommissie vooral in praktische zin aandacht gehad voor het verkeer op de Sportlaan /
Segbroeklaan. In overleg met andere betrokken wijkorganisaties en de gemeente zijn concrete
voorstellen gedaan om het verkeer in betere banen te leiden: de aanleg van rotondes, het creëren
van een ventweg langs een gedeelte Sportlaan, het verbeteren van de situatie bij de Kwartellaan en
het daarbij handhaven van het linksaf-verbod zijn daarvan goede voorbeelden. Het wachten is nu op
de uitvoering.
De ontwikkelingen rond de Sacramentskerk aan de Sportlaan kwamen al vroeg in het verslagjaar tot
een feitelijke afronding. Op de plaats van de kerk zullen eengezinswoningen worden gebouwd in een
stijl die passend geacht wordt in relatie tot de bestaande bebouwing in de Vogelwijk.
In 2016 is door de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor De Vogelwijk. Vanuit
het bestuur is samen met een enthousiaste werkgroep aandacht gevraagd voor verschillende
onderwerpen, zoals de invulling van het beschermd stadsgezicht, de ontwikkelingsmogelijkhedne
voor de HALO-locatie, de wijze van invullen van speelplekken, grondwater, groen, pakeren in
voortuinen en meer.
De eerste voorstellen voor aanpassingen van onze manier van communiceren met de leden en
wijkbewoners zijn al in 2015 in praktijk gebracht. Het wijkblad blijft een kernfunctie behouden, de
website (webmaster Ruud van der Hoofd) is sterk verbeterd, evenals onze aanwezigheid op de
sociale media.

WIJKBLAD
Het wijkblad heeft al vele jaren een stabiele redactie die in 2016 opnieuw tien lezenswaardige
nummers wist te produceren. Zoals gebruikelijk werd de oktober-editie weer huis-aan-huis bezorgd
in een poging de niet-leden ertoe te bewegen ook lid van de wijkvereniging te worden. Jaarlijks
levert deze actie vijf à tien nieuwe leden/abonnees op.
Ondanks het tijdsverloop tussen het aanlevern van stukken en het moment dat het wijkbl;ad in de
bus valt is de waardering voor het blad hoog te noemen.
Het advertentievolume vertoonde in het verslagjaar een lichte stijging. De werkzaamheden van de
advertentie-aquisiteur Feico Alkemade zijn in 2016 overgenomen door Chris van Dam.
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VERKEERSCOMMISSIE
De meeste aandacht is in 2016 uitgegaan naar de besluitvorming rond de knelpuntenaanpak op de
Noordwestelijke Hoofdroute. Tijdens verschillende vergaderingen en in het wijkblad is daar weer de
nodige aandacht aan besteed. Het ziet er naar uit dat de maatregelen van fase 1 en 2 (het traject
van Kijkduin tot de Houtrustbrug) in 2018 zullen worden uitgevoerd.
De verkeerscommissie heeft geparticipeerd in het ontwikkelen van een visie op de bereikbaarheid
van Scheveningen. Deze visie is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld.
Ook zijn voorbereidende besprekingen gevoerd met de gemeente om de effecten te beoordelen van
de te nemen maatregelen aan de Sportlaan en Segbroeklaan op de verkeerscirculatie in de wijk. Het
bestuur heeft tijdens de laatste ALV aangekondigd dat in 2017/18 op basis van de ervaringen met de
nieuwe maatregelen gekeken zal worden of er aanleiding is voor een studie naar noodzaak en
mogelijkheden om het verkeerscirculatieplan aan te passen. Uiteraard krijgen alle betrokkenen de
gelegenheid zich daarover uit te spreken.
KUSTCOMMISSIE
Onze actieve inzet om het Stille strand stil te houden zagen we voor een groot deel terug in de
gemeentelijke strandnota.
Bij de structuurvisie Windenergie op Zee van de rijksoverheid, hebben we een zienswijze ingediend
aangaande de uitbreiding van het eerder aangewezen gebied voor windenergie op zee, voor onze
kust. Dit gebied komt door deze voorgestelde maatregel dichterbij: eerst op 12 zeemijl, nu op 10
zeemijl van de kust. We hebben aangegeven bezwaren te hebben op het punt van beleving en zicht,
en op de onzes inziens oneigenlijke gronden voor deze uitbreiding. Inmiddels heeft de rijksoverheid
toch besloten tot deze uitbreiding, met in achtneming van maatregelen om de zichtbaarheid te
beperken. Hoe die zichtbaarheid te beperken, is onderdeel van een nog op te starten milieueffectrapportage. We hebben ook daarover een zienswijze ingediend mbt beleving en zichtbaarheid.
De reactie op de concept-visie voor het beheersplan Westduinpark-Wapendal heeft geleid tot een
uitnodiging om deel te nemen aan de desbetreffende adviesgroep.
COMMISSIE RKZ
Sinds kort is de Commissie Rode Kruisziekenhuis actief, die naast de voorzitter bestaat
uit Michiel Kok, William de Blok en Wil van Alphen. Met het HAGA-ziekenhuis is een eerste gesprek
gevoerd. Inmiddels is ook contact gelegd met de gemeente om de komende ontwikkelingen te
bespreken.
C O M M I S S I E HALO
De verhuizing van de HALO naar de nieuwe sportcampus in het Zuiderpark houdt de gemoederen in

de wijk al enige tijd bezig. Na het aanstaande vertrek van de HALO zal naar verwachting rond 2018
met de nieuwbouw kunnen worden gestart
Tijdens de ALV in november 2015 is onder meer uitgesproken dat de bouwhoogte niet hoger zou
mogen zijn dan 15 meter en de plaats voor de nieuwbouw de contouren van de bestaande
bebouwing zou volgen. Het uiteindelijke resultaat komt hier dicht bij in de buurt. In 2017 is geloot
welke groep van particulieren de nieuwbouw mag realiseren.
COMMISSIE BUURTVEILIGHEID
In het verslagjaar is de activiteit buurtveiligheid nieuw vorm gegeven, met als contactpunt Willem
Ruitenberg. Hij onderhield contact met de laancoördinatoren, de politie en andere spelers op het
gebied van buurtveiligheid. Deze activiteiten worden afgestemd met een lid van het bestuur.
De werving van laancoördinatoren en andere activiteiten ter versterking van buurtveiligheid en
sociale samenhang zal in het voorjaar weer worden opgepakt.
NATUURNETWERK
In 2016 is het Natuurnetwerk Vogelwijk van start gegaan in een intensieve samenwerking met
andere commissies en organisaties. Het Natuurnetwerk heeft als doel elkaar te informeren en
draagvlak te vergroten om de bijzondere waarden van de Vogelwijk (tuinstadwijk en beschermd
stadsgezicht) te behouden.
Vanzelfsprekend spelen aspecten als natuurwaarden (vogels, vlinders, vleermuizen, bomen, planten,
varens , korstmossen), natuurlijk spelen, luchtkwaliteit, (grond-)water, Natura2000, ecologische
hoofdstructuur en historie een onmisbare rol.

SPEELPLEKKENCOMMISSIE
De activiteiten van de speelplekkencommissie zijn wat stilgevallen. Het initiatief in de Tortellaan is
niet tot ontwikkeling gekomen, mede vanwege aanzienlijk verzet vanuit de directe omgeving.
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KINDERACTIVITEITENCOMMISSIE
De commissie kinderactiviteiten en de commissie Koningsdag zijn er bij soms wisselende
samenstelling in geslaagd weer de nodige activiteiten voor de kinderen te organiseren, zoals een
Paas-puzzeltocht, het Sint-Maarten feest en een Vossenjacht.
De Vogelvrijmarkt werd in 2016 voor de tweede keer gehouden aan het IJsvogelplein bij de
Heldringschool. Bij de Koningsdag werd de wijkvereniging ook dit jaar geholpen door twee
scoutingclubs.
Diverse straten hebben in de zomermaanden weer straatfeesten georganiseerd die door de
wijkvereniging werden gesteund.
OUDERENCOMMISSIE
De ouderencommissie (sl vele jaren Mieke Douma en Ria Zonneveld) verzorgde in 2016 weer enkele
activiteiten, met gemiddeld ruim 20 deelnemers. In deze samenstelling overigens voor het laatst.
De jaarlijkse voorjaarsbrunch was daar een van. Daarnaast was er het initiatief van een aantal
aanwezigen om regelmatig met elkaar te eten bij Berg en Dal.
Voor de oudere wijkbewoners organiseerde de wijkvereniging de cursus ‘Bewegen voor Ouderen’.
Met de gemeentelijke stichting VÓÓRWelzijn werden enkele gezamenlijke activiteiten voorbereid.
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V O G E L W I J K E N E R G I E (K)
De wijkvereniging onderhoudt nauwe banden met de vereniging Vogelwijk Energie(k). Deze
vereniging streeft er naar de wijk in 2040 CO2 neutraal te maken.
Via het wijkblad worden de leden van de wijkvereniging met regelmaat op de hoogte gehouden van
de activiteiten en initiatieven van Vogelwijk Energie(k).

GRONDWATERCOMMISSIE
Begin 2016 vormden vier leden van de wijkvereniging (Edu Goldbach, Hein Hoogstraate, Victor
Koningsberger en Peter Verburg) een nieuwe werkgroep Grondwater. Met het gemeentelijke
standpunt, dat de wijkbewoners hadden te zorgen voor een waterdichte kelder ter voorkoming van
grondwateroverlast waren zij het oneens.
Omdat veel wijkbewoners eind 2015/ begin 2016 (opnieuw) last van grondwater in hun kelder
kregen, is door de werkgroep een enquête gehouden. Op haar oproep in het wijkblad reageerden
ruim 100 wijkbewoners, meer dan bij de enquête in 2014 of 2003 (78 reacties). Deze wijkbewoners
bleken last van grondwater te hebben gehad.
De werkgroep heeft daarover gesproken met vertegenwoordigers van de afdeling Riolering van de
gemeente. Deze gaven hetzelfde antwoord als de vorige werkgroep Grondwater te horen had
gekregen: ‘De overlast is het gevolg van de vele regen van de afgelopen periode, de gemeente
heeft hier geen taak, de bewoners moeten zelf zorgen voor een waterdichte kelder’.
Omdat zich blijkens de regencijfers van het KNMI gedurende de afgelopen jaren helemaal geen
extreme regenval had voorgedaan, bleef naar het oordeel van de werkgroep als belangrijkste
oorzaak van de grote toename van de overlast alleen de aanleg en het gebruik van het nieuwe,
duale, rioolstelsel over. Hier kwam bij dat de gemeente – op grond van de recente Waterwet – wel
degelijk de zorgplicht heeft om grondwateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Tegen deze
achtergrond meende zij, dat de gemeente wel degelijk aan zet was. Voor dit standpunt kreeg de
werkgroep bijval van het wijkbestuur. De werkgroep werd omstreeks die tijd omgevormd tot de
Grondwatercommissie.
Omdat de gemeente geen actie wilde ondernemen, vond een gesprke plaats van de commissie, de
voorzitter van de wijkvereniging en wethouder Revis. Deze stelde voor, teneinde een langdurige
juridische strijd te voorkomen, een derde in te schakelen voor het geven van een bindend advies.
Met dit aanbod werd accoord gegaan.
Vermeldenswaard is tenslotte dat de Grondwatercommissie er in geslaagd is de Gemeenteraad te
overtuigen van een aanp30ssing van de paragraaf over het grondwater in het ontwerpbestemmingsplan voor de Vogelwijk. In de uiteindelijke tekst is o.a. de passage verdwenen, dat de
huiseigenaren verantwoordelijk zijn voor het treffen van bouwkundige maatregelen om hun kelder
waterdicht te krijgen en te houden.
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