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----------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig van de zijde van het bestuur:
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Ilonka Sillevis Smitt
Henk Eleveld secretaris
Christian Pick

bestuurslid
bestuurslid

Totaal aanwezig blijkens presentielijst 49 personen.
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de 64 aanwezigen van harte welkom.
Hij neemt -met veel dank namens de vereniging- afscheid van Mieke Douma en Ria
Zonneveld, die een geruim aantal jaren activiteiten voor ouderen hebben
georganiseerd. Hun werkzaamheden zullen worden voortgezet door Ilonka Sillevis,
vanuit het bestuur, samen met Ine Essing.

2.

Mededelingen
 Kavel vastgoed organiseert binnenkort een inloopavond in verband met hun
nieuwbouwplannen voor het terrein van de Sacramentskerk;
 de wijkvereniging is in de persoon van de voorzitter betrokken bij de plannen
voor de locatie van het voormalige Rode Kruis-Ziekenhuis; zodra daar aanleiding
toe is worden we geraadpleegd; het lijkt verstandig om met een aantal
geïnteresseerden alvast na te denken over toekomstige ontwikkelingen;
 voor de laancoördinatoren zal in 2017 weer een bijeenkomst worden
georganiseerd over de invulling van het onderwerp wijkveiligheid; daarnaast
biedt de vorming van Whatsapp-groepen de gelegenheid om informatie uit te
wisselen; er wordt gezocht naar iemand die een oplossing kan bieden voor de
begrenzing tot een kleine 300 leden per groep;
 nieuwe activiteiten waar vanuit het bestuur over wordt gedacht zijn bijvoorbeeld
de (hernieuwde) lanenloop, een jaarlijks wijkfeest, een Vogelwijklezing, de
voering van het 90-jarig bestaan van Hellas; over het gebruik van AED’s in de
wijk (een AED is een automatische defibrillator, bedoeld voor reanimaties) zou
een avond in één van de scholen kunnen plaatsvinden, voor te bereiden door
een kleine werkgroep

3.

Verslag vergadering 21 mei 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Bestuurssamenstelling
Actuele plannen voor de Sacramentskerk.

5.

Benoeming kascommissie
De kascommissie voor 2017 zal bestaan uit de heren Jaap Medik en Flip Petri. De
heer Van Gils wordt dank gebracht voor zijn jarenlang inzet in de commissie.

6.

Jaarplan 2017
Het jaarplan 2017 (en niet 2016 zoals in de aanhef nog stond vermeld) wordt
toegelicht en vastgesteld.
Als aanvulling zal worden verwerkt de betrokkenheid van de wijkvereniging bij de
ontwikkelingen rond het Nationaal Park “Hollandse duinen”.
Van het POSTADRES van de wijkvereniging is de postcode gewijzigd in 2582 CB.

7.

Begroting 2017 en prognose voor 2016.
De begroting voor 2017 en de prognose voor 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.
Dat geldt dus ook voor het voorstel om de contributie voor 2017 ongewijzigd te
laten. De penningmeester licht nogmaals toe hoe door de wijkvereniging is
omgegaan met subsidieverlening door de gemeente (wij vragen alleen subsidie voor
specifieke activiteiten) en de verhouding tussen de fondsen, zoals het fonds
belangenbehartiging en het groenfonds en de begroting.

8.

Vervolgens passeert een viertal onderwerpen de revue:
a.

de ontwikkelingen rond kust en kustbeleid (verslag van de kustcommissie in
de persoon van Irene van Geest)
de inbreng van de wijkvereniging voor de kustnota had in in eerste aanleg
betrekking op drie punten:
1.
2.
3.

hou het stille strand stil
geen jaarrondexploitatie van de strandhoreca
tegen uitbreiding van de nevenfuncties van de horecagelegenheden

met betrekking tot windparken is door de wijkvereniging bezwaar gemaakt tegen de
plaatsing daarvan, relatief dicht op de kust; volgens informatie van de heer Nienhuis
zou o.a. Tennet denken over een groot windturbinepark op de wat verder weg gelegen
Doggersbank van 25000 windmolens
de visie op het Westduinpark en Wapenveld wordt bestudeerd; er is nog geen sprake
van een Nationaal Park, het gebied blijft in ieder geval Natura 2000-gebied; het
voorstel voor een educatief centrum bij de ingang Duindorp is nuttig en aanvaardbaar
b.

de invulling van de HALO-locatie
Eelco de Jongh geeft een toelichting bij de stand van zaken; in het op 29
september door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan is de
plaats van de bebouwing en de hoogte vastgelegd (niet op de sportvelden,
maximaal 16 meter, plafondhoogte 2.80 meter); de HALO-commissie en de
wijkvereniging zijn uitgegroeid tot gesprekspartner van de gemeente; nu is
het stadium aangebroken dat de gemeente aangeeft wie een plan mag
realiseren;
Bert Bruning (tot 1.1.2016 actief in de HALO-commissie) is nu een van de
drijvende krachten achter een vorm van Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap, de vereniging Hellasduin met inmiddels 28 leden. Een
spannende tijd breekt aan nu ook andere meer commerciële initiatieven zich
hebben gemeld bij de gemeente;
Simon Bremmer (gemeente Den Haag) geeft aan dat de gemeente graag in
zee wil gaan met “CPO”, maar dat nog zal moeten worden vastgesteld of
groepen die een bouwbegeleider zoeken hetzelfde behandeling krijgen als
bouwbegeleiders die een groep geïnteresseerden zoeken; de gemeente doet
daarover binnenkort een uitspraak;
de wijkvereniging heeft met de gemeente en anderen randvoorwaarden
ontwikkeld; de voorkeur voor een vorm van CPO is een gemeentelijke zaak.

c.

verslag van de commissie grondwater
Victor Koningsberger doet verslag van de bevindingen van de werkgroep
grondwater; gaven in 2014 nog 74 wijkbewoners aan overlast te
ondervinden, in 2016 is dit getal gestegen naar 140;
de gemeente heeft in eerste aanleg aangegeven dat de huiseigenaar
verantwoordelijk is voor de gevolgen van een verhoogde grondwaterstand;
maar gelet op de oorzaken van het probleem (de vervanging van het
rioolstelsel, de aanleg van infiltratiebekkens, de weggevallen drainfunctie
van de oude riolering en de deels weggehaalde begroeiing van het
duingebied) kunnen de gevolgen toch niet eenzijdig op de bewoners worden
afgewenteld;
met de wethouder is door de werkgroep samen met de voorzitter van de
wijkvereniging een gesprek gevoerd waarin is afgesproken dat op kosten van
de gemeente een onafhankelijk onderzoek zal worden uitgevoerd, waarna
verder overleg zal plaatsvinden; ook is gevraagd om het grondwaterpeil
beter te monitoren.

d.

de stand van zaken verkeerssituatie Sportlaan en andere verkeersknelpunten
Stef Tours schetst de voorgeschiedenis van de inmiddels vastgestelde
plannen; op onderdelen zal nog uitwerking plaatsvinden, zoals over de
vormgeving van de bushaltes bij de Vliegenvangerlaan en de Oude

Buizerdlaan en de aansluiting tussen de Segbroeklaan en de
Goudsbloemlaan; de werkzaamheden zullen eind 2017, begin 2018 van start
gaan; vanaf de Sportlaan zal net als nu ter hoogte van de Kwartellaan alleen
de bus linksaf kunnen slaan; de aansluitingen op het kruispunt SportlaanHoutrustweg-Houtrustbrug zullen nader worden bekeken;
Omdat sprake is van een opeenstapeling van maatregelen zullen de
gevolgen-in-de-praktijk goed worden gevolgd, met input van alle
betrokkenen;
Peter-Jan Smits vraagt naar het verloop van het proces; hij vertegenwoordigt
enkele bewoners van de Laan van Poot (gedeelte Kwartellaan-Fuutlaan) die
een grote omweg moeten maken wanneer ze uit de richting Kijkduin naar
huis willen rijden; de secretaris maakt duidelijk dat de voorstellen niet uit de
lucht zijn komen vallen en niet door het bestuur op eigen houtje ingebracht:
o.a. tijdens een ALV twee jaar geleden is uitvoerig van gedachten gewisseld
over de voorgestelde oplossingen;
andere aanwezigen waarschuwen voor sluipverkeer wanneer de rijrichting op
het betreffende deel van de Laan van Poot wordt aangepast(Veldhoen),
geven aan “wat zwaar bevochten is niet allemaal ter discussie te stellen”,
zijn bang voor nog meer files of vragen aandacht voor de verkeersveiligheid
van de voetganger;
Stef Tours geeft aan dat met de gemeente is afgesproken goed te kijken naar
de gevolgen van de maatregelen die nu worden uitgevoerd om aan de hand
daarvan waar nodig aanvullende maatregelen te nemen, hetgeen de
voorzitter bij wijze van conclusie beaamt.
9.

Rondvraag.
Vanuit de aanwezige leden wordt een drietal zaken onder de aandacht gebracht:
1. de heer Veldhoen suggereert het gebruik van de loods c.a. van toneelgroep De
Appel voor maatschappelijke doeleinden of eventueel stalling van oldtimers
(waartoe de stichting rijdend erfgoed Vogelwijk ware op te richten);
2. de heer Van Breukelen vraagt om vervanging van openbare verlichting door
Ledlampen;
3. mevrouw Van Geest brengt sponsoring van het HJO (Haags Jeugd Orkest) onder
de aandacht.

10. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering.

Henk Eleveld / 31 december 2016

