Den Haag, 4 november 2018.
Betreft: puntsgewijs verslag algemene ledenvergadering
vereniging de Vogelwijk van 6 november 2017.
01 Opening
De voorzitter opent rond de klok van acht de
ledenvergadering en heet een ieder van harte welkom.
02 Veiligheid.
Dick Wijsman geeft een “up-date” naar aanleiding van zijn
bijdrage in de voorjaarsledenvergadering. In punten:
- In mei 2017 een hogere actualiteit; toen meer
trammelant dan stand van zaken november.
- Whatsappgroepen.
 Wijk in vier kwarten verdeeld; oproep tot deelname.
Voor verdere info wordt verwezen naar de Vogelwijksite en het wijkblad.
 Ordening in de kwarten is noodzakelijk in verband
met risico op wildgroei. Capaciteit is 250 deelnemers
per kwart.
 Politie kijkt mee en adviseert over de opzet.
 De functie van de groepen is misstanden signaleren.
Dus vermijd vervuiling van de informatie door het
plaatsen van grappen, meningen dan wel gebruik als
visieplatform.
- 1-1-2 vogelwijkplatform : meldingen bij
verontrustende activiteiten die worden gesignaleerd.
Zie op de site van de Vogelwijk de mogelijkheid tot
aanmelding voor de 1-2-3- vogelwijkveilig appgroep.

03 AED
De boodschap van Han Mulder in essenties:
- Er zijn tenminste 6 AED voorzieningen nodig.
- Binnen de wijk moet iemand binnen 6 minuten
geholpen kunnen worden.
- Uiteraard zijn ook hulpverleners nodig. Daarvoor is
een cursus beschikbaar die wordt gecertificeerd.
Aantal van 90 gecertificeerde hulpverleners is
streefdoel.
- Het is nu zaak te zorgen voor financiering, plaatsing
en training.
Zie op de site van de Vogelwijk: inmiddels 8 AED
voorzieningen beschikbaar. Verdere informatie Han
Mulder.
04 Vertrek bestuurslid, waarneming en start nieuw
bestuurslid.
Ilonka Sillevis Smit heeft haar activiteiten als bestuurslid
beëindigd. Dit in verblijf met een verblijf in Londen tot de
zomer van 2020.
Ine Essing neemt haar taken en zaken waar. Het betreft in
de kern het cluster sociale activiteiten. Doelstellingen
ouder commissie:
- Bijeen brengen/verbindingen leggen/netwerken
opbouwen en onderhouden. Twee keer per maand
Houtrustkoffie, een ongedwongen samenzijn.
Voorbeeld van een mooi, sociaal netwerk.
- Wandelingen. Natuur in de tuinstad.
- Cultuur en natuurwandelgroep. Activiteit bijvoorbeeld
wandeling door de stad onder leiding van een gids
dan wel een wijkbewoner.

- Ook behoren activiteiten als museumbezoek tot het
repertoire.
Voor verdere informatie en annoncering van activiteiten
zie vooral ook het wijkblad en de Vogelwijksite.
En als opvolger van Ilonka is in december 2017 Marcella
Putter gestart als lid bestuur Vogelwijk. Indien gemist:
lees dan nog even het interview met haar in het wijkblad
van december 2017.
05 Begroting 2018 en prognose 2017.
- Penningmeester geeft toelichting.
- Begroting 2018 akkoord.
- Prognose 2017 : geen commentaar.
Verder punt van belang: het is zaak alert te blijven op
ledenwerving. Nu 70% van de wijkbewoners lid.
Doelstelling is een dekking van 95%.
06 Verslagpunten mei 2017.
Verslag wordt ter kennisgeving aangenomen.
07 NWHR
Stef Tours zet voor de aanwezigen de zaken even duidelijk
als netjes op de rij:
- Omgevingsmanager: processen managen en
betrokkenheid van de mensen realiseren met
gelijktijdige transparante informatievoorziening.
- Nu stilte voor de storm.
- Traject Kijkduin<>Ieplaan gaat op de schop.
- Routing: voorlopig ontwerp> finaal ontwerp>
planning> uitvoering.

Daarbij is sprake van consultatie van alle betrokken
partijen.
- Juni 2018 gepland: een voorlichtingsbijeenkomst in
het Segbroekcollege. Komt terug in besluitvorming
2017.
- September 2018: voorlichtingsbijeenkomst bewoners
Vogelwijk-West. Punten: bomenkap—bomenaanplant
—plan van aanpak—plaats bushalte etc.
- De besluitvorming is zo goed als rond. Markante
wijzingen zijn niet meer aan de orde.
- Vanaf januari 2018: informatie over het project. Maart
start uitvoering vanaf Kijkduin.
Zie voor actuele informatie de site van de gemeente
Kijkduin><Houtrust route, het wijkblad en de site van
de Vogelwijk.
08 Grondwater.
- De grondwaterproblematiek heeft momentum
gekregen zo blijkt onder meer een Ad-publicatie. Niet
alleen de Vogelwijk heeft te kampen met deze
problematiek.
- Motie in gemeenteraad. Strekking: evaluatie stand
van zaken grondwater Den Haag/Vogelwijk.
- Doel: grondwater niet onder het 2-meter niveau te
zijn.
- Systeem:
 Nieuwe riolering/bekkens functioneert niet naar
behoren.
 Bekkens afgesloten zodat bekeken kan worden of er
effecten optreden en zo ja welke.

 Geautomatiseerde grondwatermeting. De resultaten
worden met regelmaat besproken met de
rioleringsafdeling van de gemeente. In
januari/februari 2018 evaluatie beheer grondwater.
Een stresstest wordt uitgevoerd. Openheid van de
afdeling riolering is beperkt.
 Op 23 januari 2018 voorlichtingsbijeenkomst politieke
partijen. Dan ook een van de gesprekspunten.
09 Voorlichtingsbijeenkomst politieke partijen 23
januari 2018.
Een van de voorgestelde gesprekspunten is de wet – en
regelgeving wat betreft verbouwingen/aanbouw/opbouw.
Het lijkt erop dat de slinger erg ver doorslaat. Van niets
mag naar alles kan.
10 Vogelwijk 100 jaar.
- Op 4 december is er een bijeenkomst om ideeën te
verzamelen voor de programmering van het
eeuwfeest.
- Essentie: een voor alle categorieën bewoners
aansprekend programma.
11 Rondvraag en sluiting.
Geen rondvraagzaken en de voorzitter sluit de
bijeenkomst.

