J A A R V E R S L A G 2 0 1 4.
Wijkvereniging en wijkberaad De Vogelwijk.

ALGEMEEN
In 2014 is de wijkvereniging De Vogelwijk bijna 70 jaar actief. Het organiseren van activiteiten
in de wijk en het behartigen van de belangen van de wijkbewoners zijn belangrijke taken. Het
bevorderen van het welzijn, leef- en woongenot in het werkgebied is een belangrijke
doelstelling.
Het bestuur heeft in 2014 een enkele wijziging ondergaan. In de loop van het jaar heeft Arthur
Wiggers zijn bestuurslidmaatschap beëindigd.
Daarmee is de samenstelling van het bestuur aan het eind van 2014 als volgt:
Chris van Dam, voorzitter
Peter Arends, penningmeester
Henk Eleveld, secretaris
Marianne Moor, bestuurslid
Christian Pick, bestuurslid
Anja Jager, bestuurslid (te benoemen)
Samen met actieve leden heeft het bestuur zich ingezet voor de belangen van De Vogelwijk en
de wijkvereniging. Het overzicht van onze leden wordt actueel gehouden door Paul Raasveldt.
Vele leden hebben hun inzet getoond bij de organisatie van een groot aantal – deels jaarlijks
terugkerende - activiteiten. Op deze plaats past een woord van dank voor die belangrijke
inbreng.
BESTUURLIJKE INZET
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.
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.
De gemeenteraadsverkiezingen hebben merkbaar tot een andere werkwijze van de gemeente
Den Haag geleid. Meer zaken worden in overleg besproken op een wijze die mogelijkheden
schept als wijkvereniging actief de belangen van de wijk(-bewoners) te behartigen.
Regelmatig is ook in 2014 aandacht gegeven aan de ontwikkelingen rond de Sacramentskerk
aan de Sportlaan. De uitgeprocedeerde asielzoekers hebben inmiddels een ander onderkomen
en aan plannen voor een alternatieve invulling van de locatie wordt hard gewerkt. Chris van
Dam kreeg bij dit onderwerp steun van de werkgroepleden Ilona van Voorst, Max Reitsma,
Ernstjan Cornelis, Sjaak Blom en Christian Pick.
De eerste voorstellen voor aanpassingen van onze manier van communiceren met de leden en
wijkbewoners worden in 2015 in praktijk gebracht. Binnen het bestuur is daarover enkele keren
van gedachten gewisseld. Het wijkblad blijft een kernfunctie behouden, de website (webmaster
Ruud van der Hoofd) zal worden verbeterd, evenals onze aanwezigheid op de sociale media.
In 2014 heeft het bestuur met instemming van de Algemene LedenVergadering de
totstandkoming en invulling van het Cultuurfonds mogelijk gemaakt. Mede in dit verband is ten
slotte regelmatig bestuurlijk aandacht gegeven aan het besteden en het beheren van de

verenigingsmiddelen.

WIJKBLAD
Het wijkblad is in 2014 tien keer verschenen. Dat betekent dat de redactie (bestaande uit Dick
van Rietschoten, Mischa Vos, Magda van Eijck en Madelon Kranenburg) naast het
zomernummer in juli/augustus een gecombineerd winternummer produceert in
december/januari.
De uitvoering van dit besluit heeft geleid tot een bezuiniging op de drukkosten. Anderzijds
betekent het een aanzienlijke ontlasting voor de redactie in de drukke maand december. Nog
steeds heeft ons wijkblad een vrij hoge frequentie. Als gevolg daarvan kan de actualiteit in de
verslaggeving redelijk worden gewaarborgd.
Mede dankzij de inzet van Feico Alkemade kwam de gestage neergang van het aantal
advertentiepagina's in 2014 tot stilstand. Milene Boutkan verzorgt nog altijd de “Kwettertjes”.
HET WERK VAN ONZE EXTERNE COMMISSIES
VERKEERSCOMMISSIE
De verkeerscommissie bestond dit verslagjaar uit: Stef Tours, Frans Dietz en Erik van Jaarsveld.
De commissie heeft in 2014 enkele meldingen via de mail ontvangen van ongewenste en
verkeersonveilige situaties. In de meeste gevallen zijn de melders doorverwezen naar de
wegbeheerder of is door de verkeerscommissie contact opgenomen met de gemeente. Er is
hiernaast overleg geweest met de gemeente over de aanpassing van de Fahrenheitstraat
(tussen Segbroeklaan en Sportlaan). Hier zal in mei 2015 een reconstructie plaatsvinden,
waardoor met name de situatie voor fietsers veiliger zal worden.
De meeste aandacht is in 2014 uitgegaan naar de ‘knelpunten aanpak’ van de Noordwestelijke
Hoofdroute. In dit traject zijn de knelpunten op het traject tussen Kijkduin en Madurodam
geïnventariseerd en zijn oplossingsrichtingen aangedragen en verwerkt in een schetsontwerp.
De meest in het oog springende zijn de plaatsing van rotondes en de inrichting van het drukke
gedeelte van de Sportlaan. Bewoners zijn hierover geïnformeerd via het wijkblad, de website,
ledenvergaderingen en een voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente. Daarbij is gebleken dat
de geschetste oplossingen op draagvlak kunnen rekenen bij de wijkbewoners.
Voor het volgen van de actuele situatie en de schetsontwerpen kan worden verwezen naar de
website van de wijkvereniging of naar: www.denhaag.nl/home/bewoners/to/NoordwestelijkeHoofdroute-verbeterd.htm.
C O M M I S S I E HALO
In november 2013 presenteerde de gemeente een plan voor de bouw van 70 woningen op het
HALO-terrein en de aanliggende tennisbanen langs de Laan van Poot. Dat was voor de
commissie het signaal om een gespreksnotitie op te stellen, waarin werd aangetoond dat dit
plan niet realistisch en onhaalbaar zou zijn.
Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart in aantocht is de commissie, in 2014 bestaande
uit Bert Bruning, Ninette Rodrigo, Susan Bodmer en Giel Payens, samen met het bestuur een
intensieve lobby gestart om de diverse gemeenteraadsfracties duidelijk te maken dat de
planontwikkeling op het HALO-terrein anders zou kunnen.
Uitgangspunt voor de planontwikkeling, na het vertrek van de HALO naar de sportcampus in
het Zuiderpark, zou moeten zijn: een bebouwing van het eigen grondgebied van de HALO,
zonder aantasting van het open gebied van het sportpark.
Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft het nieuwe college van B&W de wijkvereniging en
andere betrokkenen uitgenodigd voor overleg over een nieuw plan voor het HALO-terrein.

Tussen gemeente, sportverenigingen en wijkvereniging werd een convenant opgesteld, waarna
het overleg met de gemeente en de convenantpartners van start ging. Mogelijkheden werden
onderzocht van modellen voor bebouwing van het plangebied, die aan de wijkbewoners en de
leden van de sportverenigingen zouden kunnen worden voorgelegd.
Een probleem dat zich echter al direct manifesteerde, was het feit dat de gemeente zich
gebonden voelde aan de financiële kaders die af te leiden waren van het oorspronkelijke plan
van november 2013.

COMMISSIE BUURTVEILIGHEID
In 2013 is een begin gemaakt met de actie ten behoeve van de inbraakpreventie. Deze is in
2014 afgerond. De laancoördinatoren hebben, in samenwerking met de gemeente, bewoners in
de wijk deurspionnen, kierstandhouders en tijdklokschakelaars aangeboden. Daarnaast heeft
de Haagse politie met de laancoördinatoren twee bewustwordingsactiviteiten ondernomen om
daarmee het aantal inbraken tegen te gaan.
Eind 2014 bestond de commissie uit Victor Veenman, Mies de Bont, Birgit Wunderink en Andre
Noordenbos. Het streven is om medio 2015 met de commissie een nieuwe start te maken en
de activiteiten uit te bouwen.
BOMENCOMMISSIE
De Bomencommissie Vogelwijk (Clara Visser, Lydia Conens, Anneke van den Boogerd en Marijke
de Waard heeft haar activiteiten in 2014 voortgezet. Daarbij hoort het oprichten van een
netwerk van Vogelwijkers met als doel elkaar te informeren en draagvlak te vergroten om de
bijzondere waarden van de Vogelwijk (tuinstadwijk en beschermd stadsgezicht) te behouden.
Aspecten als natuurwaarden (vogels, vlinders, vleermuizen, bomen, planten, varens ,
korstmossen) natuurlijk spelen, luchtkwaliteit, lawaai, (grond-)water, Natura2000, ecologische
hoofdstructuur, cultuur en historie zijn daarbij onmisbaar.
SPEELPLEKKENCOMMISSIE
De speeltuin in de Kwartellaan is gerealiseerd, met dank aan de inzet van Job Heijmerikx en
Maurits Voncken. Met de bewoners is het proces geëvalueerd. Enkele buurtbewoners waren wat
minder gelukkig met het resultaat, maar in overwegende mate zijn bewoners en gebruikers
(klein en groot) zeer positief.
Enkele bewoners uit een ander deel van de wijk hebben het idee opgevat om een soortgelijke
inrichting met oereenkomstige activiteiten in de Tortellaan en omgeving te realiseren.

ACTIVITEITEN VOOR DE WIJK
KINDERACTIVITEITENCOMMISSIE
In 2014 begonnen de negen nieuwe leden van de commissie kinderactiviteiten (Myra Bruijnis,
Marije Theunissen, Alphons Jacobs en Leontien Hueting) en de commissie Koningsdag: Paula
Goossens, Marijke Vermeire, Yvonne van der Meer en Sabine Amft. De nieuwe vrijwilligers
organiseerden voor de kinderen een Paas- puzzeltocht, het Sint-Maarten feest en een
Vossenjacht.
De Koningsdag (Vogelvrijmarkt) werd in 2014 voor de laatste maal gehouden aan de
Sijzenlaan. Er deden dit jaar ook twee scoutingclubs mee. In 2015 zal de Vogelvrijmarkt
plaatsvinden aan het IJsvogelplein bij de Heldringschool.

De burenhulpcentrale, een initiatief van de welzijnsorganisatie van de gemeente om de
onderlinge steun tussen wijkbewoners te bevorderen, werd door de vereniging actief gesteund.
Diverse straten hebben in de zomermaanden weer straatfeesten georganiseerd die door de
vereniging werden gesteund.
OUDERENCOMMISSIE
De ouderencommissie (Mieke Douma en Ria Zonneveld) verzorgde in 2013 drie activiteiten,
met gemiddeld ruim 20 deelnemers. De jaarlijkse voorjaarsbrunch was daar een van. Dit jaar
met een inleiding van Clara Visser over de ontstaansgeschiedenis van onze groene wijk. Uit
deze activiteit vloeide het initiatief voort van een aantal aanwezigen om regelmatig met elkaar
te eten bij Berg en Dal.
Tijdens de zomerwandeling door de wijk werden de aanwezigen op enthousiaste wijze door
Lydia Conens meegenomen in de wereld van het groen.
Tenslotte werd eind oktober het gerenoveerde Mauritshuis bezocht alwaar onder de bezielende
leiding van Marianne Jongebreur een rondleiding werd verzorgd.
Voor de oudere wijkbewoners organiseerde de wijkvereniging een drietal keren de cursus
‘Bewegen voor Ouderen’. De samenwerking met de gemeentelijke stichting VÓÓRWelzijn werd
geïntensiveerd, hetgeen zal leiden tot nieuwe gezamenlijke activiteiten in 2015.

OVERIGE ACTIVITEITEN
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), in het
bijzonder met Rutger van Hoogstraten en Iris Weimar. Deze vereniging streeft er naar de wijk in
2040 CO2 neutraal te maken.
In 2014 heeft Vogelwijk energie(k) onder meer via de coöperatie ZonneVogel (ongeveer 80
deelnemers) zonnepanelen geïnstalleerd op twee basisscholen in de wijk, een proefproject
uitgevoerd met een elektrische deelauto en wijkbewoners ondersteund bij verduurzamingsactiviteiten, met onder meer energieadviezen, nieuwsbrieven, bijdragen aan het wijkblad en
informatieve en inspirerende avonden.

GRONDWATEROVERLAST
Om belangen van die bewoners te bundelen die overlast ondervinden van een hoge
grondwaterstand in combinatie met waterdoorlatende kelders hebben -samen met Christian
Pick- Bert Bruning, Erik van Jaarsveld en Peter Verburg als werkgroep de uitgezette enquête
verwerkt en besproken met betrokkenen.
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