PRAAT MEE IN DE VOGELWIJK- EEN BETROKKEN WIJK AAN ZEE
ALGEMENE LEDENVERGADERING Najaar 2012
VERENIGING EN WIJKBERAAD “DE VOGELWIJK”
donderdag 22 november 2012
HALO Kantine, Laan van Poot nr 363, Den Haag
Aanvang 19:30 UUR
(LET OP: ZAAL OPEN 19:00 UUR VOOR GESPREKKEN WIJKAGENT)
AGENDA
1. Opening en vaststelling agenda
2.Twee parallelle workshops (19.45 – 20.45 uur):
Gezamenlijk bedenken en bespreken van speerpunten voor de Wijkvereniging 2013/14.
Denk mee – doe mee – praat mee1. Workshop: Hoort iedereen er bij in de Vogelwijk?
De wijkvereniging richt zich op verschillende leeftijdscategorieën. Grote groepen kinderen en
ouderen doen mee aan de activiteiten die voor hen worden georganiseerd. Andere groepen; zoals
bejaarden op hoge leeftijd en jongeren tussen 13 en 20 zijn voor de wijk moeilijker te bereiken.
Nieuwe ideeën zijn welkom en bewoners kunnen ook vertellen wat ze van de gemeente
verwachten. Ook de veiligheid is een thema dat hierbij past: wat kun je zelf doen en wat zijn de
taken van de overheid (gemeente, politie)
2. Workshop: Wat willen we met duinen, strand en kust?
Het is fantastisch zó dicht bij duinen, strand en zee te wonen, met allerlei mogelijkheden voor wie
natuur en rust zoekt of recreatie en gezelligheid. De vraag is hoe je die verschillende functies met
elkaar in balans houdt. Vanuit Scheveningen en Kijkduin wordt aan een relatief stille Zuiderstrand
“geknabbelt” met een nieuw hoog hotel op het zuidelijke havenhoofd, ‘all year round’-strandtenten,
permanente strandhuisjes en soms wilde plannen om de kust te versterken in combinatie met
bebouwing in de duinen of op zee. Voeg dan nog toe dat er verdeeld is gereageerd op het
aanpakken van de duinbegroeiing en je begrijpt dat het bestuur van de wijkvereniging graag wil
horen hoe u over al deze ontwikkelingen denkt. Dat bepaalt onze opstelling richting gemeente en
provincie.
Pauze: 20.45-21.00 uur
1.Plenaire presentatie van conclusies uit beide workshops
2.Notulen vergadering mei 2012
3.Jaarplan en begroting 2013
4.Vacature voorzitter
Het bestuur draagt als voorzitter de heer Chris van Dam voor en beveelt zijn benoeming van harte
aan op de Algemene Ledenvergadering
5.Commissies, mededelingen en rondvraag. Er is gelegenheid de scheidend voorzitter te
bedanken.
6.Sluiting (uiterlijk 22.30 uur)

