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VOORJAARSVERGADERING ALGEMENE LEDENVERGADERING 2011 
WIJKVERENIGING EN –BERAAD “DE VOGELWIJK” 

 
__________________________________________________________________________ 
 
DATUM:  19 mei 2011 
 
AANWEZIG: 
 
Bestuur: 
 
De heer P. Duisenberg voorzitter 
Mevrouw K. Donk  plaatsvervangend voorzitter 
Mevrouw A. Lütkenhues secretaris 
De heer R. Heidt  penningmeester 
  
 
Notuliste: 
Mevrouw M.C.A. Akerboom  
 
Leden:   zie de presentielijst 
 
Afwezig m.k. de heer Wiggers 
 
 
1. OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA 
De voorzitter opent om 20.10 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De 
voorzitter staat een moment stil bij het overlijden van een gewaardeerd bestuurslid, mevrouw 
Kervezee. 
Agendapunt pilot woninginbraken vervalt. De voorzitter heeft hierover overleg met Hanneke 
Schippers, voorzitter stadsdeel gehad. 

 
 
2.  NOTULEN VERGADERING MEI 2010 
Tekstueel: 
Pagina 3 jaarrekening, vierde regel: “eigen vermogen” wijzigen in voorzieningsfonds. 
Pagina 6, tweede kopje Buurtsuper eerste zin wijzigen in: Er waren plannen op in het pand 
van de voormalige buurtsuper een kinderopvang te vestigen.  
 
De notulen worden inclusief deze wijzigingen vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
Pagina 1: op internet is het momenteel mogelijk de enquête Democratie Vogelwijk 2.0 over 
het rioleringsproject in te vullen. De uitslag van de enquête gaat ook naar de gemeente. 
Pagina 3 punt 5, jaarrekening: De gemeente verleent Euro 4500 subsidie en wil een 
bestemming voor de reserves. Dit staat vermeld in de nieuwe jaarrekening. 
Pag. 5, HALO: het besluit voor de verhuizing van de HALO is genomen. Een commissie voor 
de invulling van het HALO-terrein is ingesteld en is inmiddels een enquête gestart voor de 
bestemming van het HALO-terrein. 
 
 
3. JAARVERSLAG / JAARREKENING 2010 
Jaarverslag 2010 
De voorzitter licht het Jaarverslag 2010 kort toe.  
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Mede door de inzet van de wijkvereniging zijn de plannen voor een cruiseterminal in 
Scheveningen (voorlopig) van de baan.  
De wijkvereniging neemt deel in een commissie Noordwestelijke hoofdroute. 
Westduinpark 
De bomencommissie heeft actief bijgedragen in de totstandkoming van het plan en staan 
achter het gepresenteerde plan. Drie delen van het Westduinpark, Natte Pan, 
Wieringsestraat en Bosjes van Poot, worden weer een natuurgebied. Verharde paden 
verdwijnen, 1300 bomen zullen worden gekapt. In de Natte Plan zal uitgegraven worden tot 
het grondwater. Bij de Wieringesestraat en Bosjes van Poot is ooit een laag plastic met 
aarde erop gestort en daarop is vegetatie ontstaan. Normaal hoort bij een duingebied een 
lage vegetatie en duinverstuiving. De huidige vegetatie is mede ontstaan door bemesting van 
de duinen door honden en stikstof vanuit de Maasvlakte. 
Enkele leden betreuren het dat het wordt omgezet naar een duingebied, het wordt een 
kaalslag en deze leden zijn teleurgesteld in het feit dat de wijkvereniging zich hier achter 
heeft geschaard en zijn van mening dat er te weinig door Gemeente en de wijkvereniging is 
gecommuniceerd. Clara Visser (bomencommissie) bestrijdt dit. Er zijn diverse 
informatiebijeenkomsten geweest en ook zijn wandelingen door het park georganiseerd waar 
ook de nodige informatie is verstrekt. Zowel het bestuur als de bewoners zelf heeft een haal- 
en brengplicht van informatie.  
De kapvergunning voor de bomen wordt binnenkort aangevraagd; bezwaar kan pas worden 
gemaakt na afgifte van de vergunning. De aanvraag en afgifte van vergunningen worden 
gemeld in de Posthoorn en op de website van Gemeente Den Haag. De wijkvereniging kan 
zich wel in het plan vinden. Echter, het staat leden vrij om zelf initiatieven te ontplooien 
bezwaar te maken tegen de vergunningen maar dit wordt niet meer vanuit de wijkvereniging 
gesteund. 
Gekeken zal worden of alsnog een inhoudelijk en procesinformatief artikel in de 
eerstvolgende editie van het Wijkblad kan worden opgenomen. 
 
Financieel verslag 2010 
De penningmeester geeft aan dat ook 2010 een goed jaar is geweest voor de 
Vogelwijkvereniging, ondanks de economische crisis. Het is een gezonde vereniging. De 
penningmeester licht paginagewijs de jaarrekening kort toe, onder verwijzing naar de 
schriftelijke toelichting bij de jaarrekening. De penningmeester is bereid in de pauze 
eventuele vragen van leden te beantwoorden. 
De begroting wordt normaliter in de najaarsvergadering voorgelegd. Er is een positief saldo 
van ongeveer Euro 3000,00.  
Jaap Medik verklaart namens de Kascommissie dat de administratie 2010 is gecontroleerd 
en adviseert de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
beleid 2010. 
 
 
4. SPEERPUNTEN 2011 
1) Commissie Vogelwijkloop  
2) Commissie Preventie 
3) Activiteitencommissie 
4) Ouderencommissie 
5) Verkeerscommissie 
6) Kustcommissie 
7) HALO-commissie 
8) Bomencommissie 
9) Hondencommissie 
10) Speelplekkencommissie 
11) Expat commissie 

De expat borrels zijn specifiek voor expats uit de Vogelwijk. 
12) Vogelwijk Energie(k) 
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13) Wijkblad 
14) Website 

www.vogelwijkonline.nl 
15) Andere activiteiten 
16) Bestuur 

In de statuten staat dat bestuursleden voor vier jaar benoemd worden. In april 2012 zal 
de herbenoeming van twee leden die “te lang” bestuurslid zijn, in de najaarsvereniging 
opnieuw aan de algemene ledenvergadering Wijkvereniging Vogelwijk worden 
voorgelegd. 

De voorzitter dankt penningmeester en secretaris en Karin Donk, die het vergaderstuk 
samen met de secretaris heeft opgesteld.  
 
 
5. PARKEERPROBLEMATIEK ROND HET HAGA-ZIEKENHUIS 
Erik van Jaarsveld namens de Verkeerscommissie licht dit agendapunt toe. In 2003 is het 
platform Mobiblik opgericht om de parkeerproblematiek rond het Haga-ziekenhuis op te 
lossen. Mede omdat dit een langdurige zaak bleek te zijn, heeft het platform onlangs 
besloten zich op te heven.  
De tijdelijke vergunning voor de aanleg van 53 parkeerplaatsen bij Zegbroek is verlopen. De 
tijdelijke parkeerplaatsen komen tussen de waterpartij en het ziekenhuis. 
De gemeente heeft op 18 januari 2011 op drie momenten een verkeerstelling gehouden. 
Geconcludeerd werd dat de telling hoger was dan het toegestane percentage van 90 
procent. Dit zou betekenen dat het ziekenhuis 36 parkeerplaatsen moet realiseren. Een 
adviesbureau zal het beleid van het ziekenhuis en parkeergelegenheid in de buurt 
onderzoeken. Een advies en evaluatie zijn voor deze zomer te verwachten. Namens de 
Wijkvereniging heeft Erik aangedrongen op betrokkenheid van de Wijkvereniging bij het 
advies en dat de wijkvereniging kan mee denken over de uitkomsten van het rapport. Hij 
roept de leden op die in de directe omgeving wonen mee te denken en zich aan te melden bij 
het bestuur. 
Het oude gebouw wordt afgestoten als alle functies verhuisd zijn naar het Kinderziekenhuis. 
Ook zullen de werktijden verruimd worden naar bijvoorbeeld avonduren. Dit heeft mogelijk 
ook gevolgen voor de wijk. De wijk wil niet gefaseerd naar betaald parkeren.  
 
 
PAUZE 
 
 
6. SCHEVENINGEN HAVEN + VERKEER HOUTRUSTWEG INCL. HOOGBOUW 
Rutger van Hoogstraten (Kustcommissie) zit namens het bestuur in een klankbordgroep. 
Voor de hele Scheveningse kust is een masterplan opgezet dat heeft geleid tot een 
milieueffectief rapportage. Klankbordgroep is er voor ondernemers, bewoners en andere 
belanghebbenden. 
De plannen voor het voormalige Norfolk terrein hebben ook effect op het Westduinpark. 
Woningbouw, landmarks (hoge gebouwen aan de zuid- en noordkant), een surfdorp en een 
herontwikkeling rond de visindustrie. 
Zijn persoonlijke mening is dat het van groot belang is dat het voormalige Norfolk-terrein een 
nieuwe bestemming krijgt maar het voorstel voorziet wel in een dichte bebouwing van het 
terrein.  
Het belangrijkste aandachtspunt is de bouw van een 90 meter hoge gebouw (d.w.z. 30 
hotelverdiepingen!) op het zuidelijk havenhoofd. Op het noordelijk havenhoofd komt een 
landmark van 40 meter hoog. Voor de verbinding tussen het zuidelijke en noordelijke 
havenhoofd zijn drie opties: een kabelbaan, een pontje of een lage brug die omhoog gaat. 
Een kabelbaan is de enige optie.  
De Wijkvereniging heeft in de klankbordgroep duidelijk aangeven dat hoogbouw op het 
zuidelijke havenhoofd geen optie is. De klankbordgroep heeft de breed gedragen vraag naar 

http://www.vogelwijkonline.nl
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alternatieven overgenomen. De besluitvorming over verkeersplanning wordt mogelijk 
losgekoppeld van het totaalplan zeer tegen de zin van de wijkvereniging. 
Een ander punt is de invloed van de bouw op de natuur. De gemeente neemt het standpunt 
in: indien het wettelijk niet nodig is wordt er geen milieurapportageplan gemaakt. 
De volgende voorstellen zijn gedaan: 
hoogbouw: verzet tegen hoogbouw op het zuidelijke havenhoofd 
verkeer: geen besluitvorming zonder oplossing voor verkeer 
natuur: aandringen op een milieueffect rapportage. 
Naar aanleiding van de informatieavond die plaatsvond op 15 februari 2011 het volgende: 
Strandhoofden: in eerste instantie werd gezegd dat ze onder zand komen maar nu blijkt dat 
ze niet onder water komen. Door inzet van Cor zijn de oude waarschuwingsborden 
teruggeplaatst. 
Pad naar zee: er is geen budget om betonplaten aan te leggen. 
Zandmotor 
Inmiddels is een informatiestand op zuidkant van de boulevard in Kijkduin ingericht voor de 
zandmotor en is geopend zaterdag en zondag. 
De klankbordgroep is 4 maal bijeenkomen en is inmiddels afgesloten. De vragen zullen nog 
schriftelijk beantwoord worden. Afgesproken is dat in het besluitproces mogelijk de 
klankbordgroep opnieuw wordt uitgenodigd. 
In de terugkoppeling naar de klankbordgroep zal worden meegenomen dat de wijkvereniging 
faliekant tegen het huidige plan is.  
Woningbouw zuidkant is gepland 8 en 6 woonlagen hoog. 
De voorzitter meldt verder dat hij vandaag benaderd is door de VVD over de betrokkenheid 
van de wijkvereniging.  
 
Vragen 
Het is nog niet duidelijk welk museum er zal komen.  
Er is niet gedacht aan vogeltrek, lichtschittering. 
 
 
7. MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG – ANDERE COMMISSIES 
 
Westduinpark 
Inmiddels hebben 600 bewoners hun e-mailadres doorgeven aan het bestuur. De adressen 
zullen alleen gebruikt worden voor een enquête. 
Het opruimen van bouwresten zal besproken worden met de beheerder van Zegbroek. 
 
De voorzitter dankt Erik van Jaarsveld, Rutger van Hoogstraten, Clara Visser,  
Dick van Rietschoten en Marjan Scheerders voor hun inzet.  
 
  
8. SLUITING  
 
Om plm. 22.20 uur sluit de voorzitter de vergadering. 


