Wijkvereniging en wijkberaad “De Vogelwijk”
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Met meer dan 1750 leden, 80 vrijwilligers en een 50-tal laancoördinatoren is de wijkvereniging
“De Vogelwijk” een actieve, bloeiende en boeiende wijkorganisatie. Twee keer per jaar wordt
een Algemene Ledenvergadering gehouden, maar vele keren per jaar brengen bestuur,
commissies en leden hun opvattingen over diverse onderwerpen naar buiten. Zoals ook met
grote regelmaat activiteiten plaatsvinden in de wijk, door de wijk of voor de wijk.
Informeren van de wijkbewoners, het organiseren van de belangenbehartiging rond voor de
wijk belangrijke onderwerpen en het mogelijk maken van allerlei activiteiten in wijkverband zijn
de middelen die wij inzetten.

BESTUURLIJKE

INZET

Sommige onderwerpen vereisen een grotere betrokkenheid van het bestuur dan andere. Omdat
het om spannende zaken gaat, of om het wezen van de vereniging, om financieel ingrijpende
onderwerpen of over een onderwerp waar de meningen sterk uiteenlopen. Maar mogelijk ook
omdat wij wel eenzelfde mening hebben maar bijvoorbeeld de gemeente Den Haag er heel
andere ideeën op nahoudt. Kortom: waar de belangen van de vereniging en de wijk in het
geding zijn zal het bestuur een rol hebben te spelen. Enkele van die onderwerpen worden in het
vervolg nader belicht.
COMMUNICATIE
Met zoveel activiteit is het van belang dat iedereen goed op de hoogte is van wat er speelt. Het
wijkblad dat in 2014 tien keer per jaar zal verschijnen biedt daartoe mogelijkheden. Omdat we
graag iedereen in de wijk bereiken wordt in de maand oktober het blad zelfs huis-aan-huis
bezorgd. Met de redactie vindt een keer of twee per jaar in algemene zin afstemming plaats
over de inhoud van het blad.
Onze website (vogelwijkonline.nl) en binnenkort mogelijk ons eigen Facebook- of
Twitteraccount worden in de visie van het bestuur belangrijk om de leden snel te bereiken en
om iets terug te horen. En we kunnen langs die weg allerlei achtergrondinformatie voor onze
leden en wijkbewoners toegankelijk maken.
Bijzondere aandacht is er voor de communicatie met jonge Vogelwijkbewoners. We denken na
over de manier waarop we dit het beste kunnen regelen. Uw suggesties zijn daarbij van harte
welkom.
VERKEER

ROND

DE

WIJK

De gemeenteraad is in september afgestapt van het idee dat er een ringweg langs onze kant
van de stad zou moeten komen. Daarmee ook van de ideeën over grote aanpassingen voor het
traject Sportlaan / Segbroeklaan tussen de Machiel Vrijenhoeklaan en de Houtrustbrug. Het
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betekent dat we alert moeten zijn op maatregelen die meer verkeer naar deze soms al zeer
drukke wegen leiden. Het betekent ook dat we nauw betrokken willen worden bij het zoeken
naar oplossingen voor een aantal concrete knelpunten vanuit het perspectief van o.a.
veiligheid, oversteekbaarheid en wijkontsluiting.
SACRAMENTSKERK

-

SPORTLAAN

De plannen tot bebouwing van het terrein van de Sacramentskerk aan de Sportlaan worden
concreter. Van de wijkvereniging vraagt dat de nodige actie, zolang die plannen ver weg blijven
van wat door ons als wenselijk alternatief wordt gezien. Met het oog op een goed eindresultaat
is het inschakelen van externe adviseurs (stedebouwkundig, juridisch) van belang.
Ook elders kunnen de komende tijd plannen worden ontwikkeld voor het bebouwen van open
terreinen (denk aan het HALO-terrein) of het zoeken van alternatieve bestemmingen voor
eigendommen van het Haga-ziekenhuis. Wij zullen alert zijn op de ontwikkelingen en waar
mogelijk proactief handelen.
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 zullen we aandacht
vragen voor deze onderwerpen. In samenspraak met omliggende wijkverenigingen is voor de
politieke partijen een 10-puntenplan opgesteld.

STEUN

VOOR

ACTIEVE

COMMISSIES

Commissies van de wijkvereniging nemen het bestuur veel werk uit handen. En dus verdienen
zij op hun beurt onze steun. Net als het bestuur zelf zijn ook de commissies onderdeel van een
groter geheel. Afhankelijk van de ontwikkelingen is er dan ook meer of minder afstemming
nodig.
VERKEERSCOMMISSIE
De verkeerscommissie zal zich in 2014 onder meer bezighouden met:
•
•

het vinden van een structurele oplossing voor de parkeerproblematiek rond het Hagaziekenhuis
de verkeersveiligheid op de Sportlaan (vooral nabij het Haga-ziekenhuis en op
kruisingen), (samen met het bestuur) overleg met de gemeente over de plannen tot
aanpassing van de Sportlaan / Segbroeklaan en de besteding van de hiervoor
gereserveerde € 150.000

•

het volgen van de ontwikkeling van de verkeersdruk op de Houtrustweg i.v.m.
toekomstige (tijdelijke) bebouwing van het Norfolkterrein

•

monitoren of de genomen maatregelen (extra belijning, kattenogen en waarschuwingsbord) de
veiligheid op de Nieboerweg voldoende verbeteren

•

monitoren verkeersmaatregelen i.v.m. de 4e fase van de rioolvernieuwing.
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KUSTCOMMISSIE
•

•
•

Volgen van ontwikkelingen tegen de achtergrond van dynamisch en integraal kustbeheer
en bewaken van de waarden van kust en duingebied. Aandachtspunten zijn onder meer:
jaarrondexploitatie strandpaviljoens, plaatsing strandhuisjes, en zandmotor.
In afstemming met de bomencommissie en de hondencommissie: beheer Westduinpark
Doorzetten actie tegen hoogbouwplannen nabij Westduinpark & verbinding over de
haven in het kader van project Scheveningen-Haven.

HALO - COMMISSIE
De verplaatsing van de HALO zal medio 2016 gestalte krijgen. De wijkvereniging werkt op basis
van het convenant met Haag Atletiek, Hellas en de stag. Beheer Sporthal, aan het behoud van
de sportvelden en sportaccommodaties, op basis van het in 2013 gezamenlijk opgestelde
“Programma van Eisen”.
Het streven is om in 2014 in overleg met de gemeente tot een gedeelde visie te komen op het
bebouwde gedeelte van het HALO-terrein.
BOMENCOMMISSIE
De Bomencommissie richt haar activiteiten op het behoud en herstel van de kwaliteit van het
groen in de wijk en de aangrenzende natuurgebieden. Uiteraard voor zover sprake is van
effecten voor onze wijk.
Desgevraagd zal de bomencommissie adviseren en overleggen over zaken die effecten hebben
voor de natuur. Denk aan de bouwplannen voor Scheveningen-Haven (effecten op het
Westduinpark), de Noordwestelijke Hoofdroute (mogelijke effecten voor de Haagse Beek, het
Rode Kruisplantsoen en Bosjes van Pex).
In de wijk spelen momenteel vooral de ecologische aspecten van de inrichting van de
Kwartellaan en de vitaliteit van het ouder wordende bomenbestand in de wijk. Met de
groenbeheerder van de gemeente wordt o.a. één keer per jaar een ronde door de wijk
gehouden. Ook de inwoners van de wijk worden bij de werkzaamheden betrokken.

SPEELPLEKKENCOMMISSIE
De speelplekkencommissie fungeert als aanspreekpunt voor de leefbaarheid van openbare
(speel)plaatsen. De nadruk ligt op onderhoud en beheer van bestaande speeltuinen in de wijk.
De herinrichting Kwartellaan is een bijzonder project, dat in 2014 zal worden afgerond. Op
onderdelen is nog bijsturing nodig.
De commissie zal letten op het naleven van het in 2012 afgesloten beheerconvenant.
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COMMISSIE

BUURTVEILIGHEID

De preventieactie zal dit jaar beëindigd worden. Dan zijn door de laancoördinatoren alle
tijdklokken en ‘kierstandhouders’ uitgegeven. Er zal dit jaar nog twee keer een actie worden
uitgevoerd met betrekking tot de auto-inbraakpreventie.
Dat laatste is ook volgend jaar naast inbraakpreventie een actiepunt. Tevens wil de commissie
de communicatie verbeteren. Wellicht met een meer actief onderdeel op de website.

A C T I V I T E I T E N voor de wijk
In de Vogelwijk worden voor jong en oud bij diverse gelegenheden activiteiten georganiseerd.
De betrokkenheid van de wijkvereniging loopt daarbij uiteen. Wel is in alle gevallen sprake van
waardering voor de inzet van velen: wanneer mensen het de moeite waard vinden activiteiten
te organiseren willen wij hen daarbij zo nodig graag ondersteunen.
OUDERENCOMMISSIE
Succesvolle activiteiten als het Meer Bewegen Voor Ouderen zullen ook in 2014 worden
gecontinueerd.
ACTIVITEITENCOMMISSIE
De activiteitencommissie zal in 2014 een viertal activiteiten voor haar rekening nemen: in het
voorjaar een vossenjacht, gevolgd door de Paaspuzzeltocht en de jaarlijkse sportdag in juni.
Het jaar wordt afgesloten met de traditionele Sint Maarten tocht.
Een van de commissieleden zal zich toeleggen op het vinden van nieuwe laancoördinatoren.
O VE R I G E

ACTIVITEITEN

Ook in 2014 zullen activiteiten als de lanenloop, de 10e Vogelwijkrallye (in juni), diverse
straatfeesten, het golftoernooi en de Vogelwijk Vrijmarkt op Koningsdag doorgang vinden. Voor
de sportieve wijkbewoner wordt door diverse sportclubs het nodige georganiseerd. Zie het
wijkblad voor een overzicht.
Het Vogelnetwerk (ondernemers die in de wijk woonachtig zijn hebben zich in dit netwerk
verenigd) zorgt voor contacten tussen de verschillend ondernemers uit de Vogelwijk.
Veel wijkbewoners voelen zich aangetrokken tot de door de stichting Vogelwijk energiek
nagestreefde doelen. Met Vogelwijk energiek zullen de banden waar nuttig en mogelijk worden
aangehaald.
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