Betreft;

Algemene Ledenvergadering “Wijkvereniging Vogelwijk”

Datum;

15 september 2022

Samenkomst;

Ontvangstruimte tennisvereniging Houtrust, Laan van Poot 38

Namens de gemeente Den Haag cq stadsdeel Segbroek Mevrouw Marion Duimel, mevrouw Ingrid
Meijering, samen verantwoordelijk voor opstelling voor de middellange termijn agenda voor de
Vogelwijk en de heer Arthur de Kruijff, projectleider duurzaamheid gemeente Den Haag
Namens de bewoners zo’n 40 vertegenwoordigers
Bestuur; Redmar Wolf (vz.), Paul Lohmann (proj.), Adam Braithwait (penn.), Lodewijk de Haes,
kandidaat secretaris, notuleert

Redmar Wolf zal iets later arriveren, Paul Lohmann neemt voor zo lang de voorzittersrol waar en
nodigt Marion Duimel uit de resultaten van de bewonersenquête toe te lichten. De belangrijkste
punten die aan de orde komen zijn;

I

PRESENTATIE GEMEENTE BEWONERSENQUETE
1) De gemeente maakt op basis van de uitkomsten van de enquête en in overleg met de
wijkverenigingen een prioriteitenlijst De laatste wordt voorgelegd aan de verantwoordelijk
wethouder. De gemeenteraad is het besluitvormend orgaan, de Raad houdt ook toezicht op
de realisatie. Vanuit de zaal worden zorgen uitgesproken over de realisatie omdat daar
vanuit het verleden weinig vertrouwen in is.
Door de besluitvorming op dit hoge niveau te borgen verwacht men een beter resultaat. Op
1 november a.s.moet de prioritering zijn afgerond waarna deze voorgelegd wordt aan het
verantwoordelijk lid van de gemeenteraad. Let wel, budgettair zullen we zien dat er
beperkingen zijn, zoals ook het geval was in het verleden. De gemeente Den Haag kampt al
lang met dat probleem
2) 469 Bewoners vulden de enquete in (plm.15% van de huishoudens);
a. Bewoners zijn relatief zeer tevreden, gemiddeld hoog opgeleid, het aantal 65+ ligt
hoger dan elders, de bereidheid te participeren in activiteiten gerelateerd aan het
wijkbelang is hoog, jongeren hebben niet gerespondeerd
b. Bewoners hebben zorgen over gebrek aan woningen specifiek voor ouderen,
uitbreidingsplannen Sprotpark, beperkte verjonging in de wijk, onduidelijkheid over
de parkeerproblematiek cq het beleid op dat thema, verkeersveiligheid o.a.bij
scholen en op de Sportlaan (zie later over bijdrage verkeerscommissie), overlast
jongeren, gebrek aan winkels in de wijk
c. Verduurzaming is een belangrijk thema, er is behoefte aan informatie over
vergroening en er is bij een beperkte groep behoefte een ontmoetingsplek voor de
wijk

d. Verzoeken van de leden; zet presentatie op de website, probeer vast te stellen wat
jongeren vinden van de wijk en stel vast welke suggesties zij hebben

II

Jaarstukken

De kascommissie stelt vast dat de cijfers te laat worden voorgelegd aan de vergadering en adviseert
dit vanaf nu uiterlijk mei na afloop van een boekjaar te doen. De cijfers zijn correct. Decharge kan
niet worden verleend omdat de kascommissie onvoldoende vertegenwoordigd was door vakanties.

Voorstel is later dit jaar een ALV te beleggen waarin de cijfers formeel goedgekeurd kunnen worden
en de penningmeester gedechargeerd.
De penningmeester geeft aan dat uitbreiding van het aantal leden van de kascommissie tot 3
praktische voordelen heeft en nodigt geinteresseerden uit zich daarvoor aan te melden.

III

Benoeming nieuwe secretaris

Bij handopsteking wordt de benoeming van Lodewijk de Haes tot secretaris van de wijkvereniging
bekrachtigd

IIII

Toekomstige activiteiten in de wijk

1) Frequentie wijkblad gaat van 10 naar 8, mede omdat de website een uitstekend alternatief
biedt alsook de diverse App groepen
2) Er zal weer een kerstboom geplaatst worden op het Mezenplein en een prijs uitgereikt voor
“het mooist kerstverhaal”
3) 11 November St.Maarten
4) Er worden plannen gemaakt voor de viering van het 105-jarig bestaan van de wijk, volgend
jaar

IIIII

Presentatie verkeerscommissie

Bij de aanwezigen en bij de commissie is er duidelijk veel zorg over de verkeersveiligheid.
Voorbeelden zijn de trambaan Nieboerweg en het bochtenwerk daar, de komst nieuwe bredere
trams, de beperkte resultaten uit het overleg met de gemeente. Dit kwam ook naar voren in de
enquete (zie boven).
De vergadering stelt vast dat het zaak is dat individuele bewoners rechtstreeks hun beklag doen bij
de gemeente, wat kan via de verkeer@vogelwijkdenhaag.nl. Het bestuur gaat na of we tot een

betere klachtenregistratie kunnen komen; ook omdat de gemeente aangeeft dat er geen klachten
vanuit de wijk bekend zijn wat tegenstrijdig lijkt

IIIIII

Rondvraag

•

•
•
•

•

•

Appelloods; Paul Lohmann heeft contact gehad met de gemeente. De gemeente wil de
Appelloods afbreken terwijl er vanuit onze wijk behoefte is de Appelloods te behouden
gezien de historische betekenis van het pand (aanleg door de bezetter in ’40-’45). Om het
pand een wijk gerelateerde bestemming te geven vindt de vergadering een aantrekkelijke
optie.
Aan het bestuur het verzoek alert te zijn op terugkoppeling betreffende de resultaten en
maatregelen naar aanleiding van de bewonersenquête
Vaker samenkomen, vaker dan een of 2 keer per jaar
Grondwater problematiek komt ter sprake. Betreffende werkgroep wil de gemeente nog
steeds zo ver krijgen dat die aanvullend maatregelen neemt om het grondwaterpeil te
verlagen. Naar mening van het bestuur is het op basis van wetgeving niet mogelijk om op dit
punt nadere inspanning af te dwingen van de gemeente en zal het bestuur van de
wijkvereniging verdere actie richting danwel tegen de gemeente niet ondersteunen. Wel
wordt vastgesteld dat behoud van kennis op dit gebied zeer nuttig is en moet worden
gerealiseerd.
Rode Kruis Ziekenhuis:
Lohmann geeft de huidige stand van zaken aan: 1) het Project Uitgangs Kader zal naar
verwachting november in de raad behandeld worden 2) vanuit de Vogelwijk wordt samen
met de omliggende wijken ingezet op een 2e wijk-CPO, dit naar analogie van de positieve
ervaringen met het CPO-project Hellasduin.
Uitbreiding sportpark ligt stil

