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1.            OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA  
De voorzitter opent om 19.40 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Aan de agenda wordt  de ondertekening van het convenant Kwartellaan toegevoegd. De 
voorzitter dankt wijkagent Wilfried v.d. Vorst voor zijn aanwezigheid voor het “vragenuurtje”.

2             NOTULEN VERGADERING NOVEMBER 2011  
Tekstueel  :  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van:
Punt 3 Sacramentskerk. Op verzoek van de commissie Sacramentskerk bestaande uit Arthur  
Wiggers, Max Reidt, Ilona van Voorst tot Voorst en Ernstjan Cornelis heeft een aannemer 
een begroting gemaakt voor een plan met woningen met behoud van kerkgebouw. De 
woningen zijn betaalbaar, € 400.000. De prijs die het Bisdom krijgt voor de kerk en grond is 
in dat geval wel minder hoog dan het Bisdom is overeengekomen met de huidige 
projectontwikkelaar. Dat is echter een bedrag dat door kenners als veel te hoog wordt 
beoordeeld. De commissie heeft de gemeente gevraagd de Vogelwijk te betrekken bij 
wijzigingen van het bestemmingsplan. 
Formeel ligt er nog geen aanvraag van ontwikkeling kerkterrein bij gemeente. De gemeente 
heeft toegezegd te berichten als een aanvraag ingediend wordt. Met twee raadsleden (van 
VVD en CDA) is reeds op het kerkterrein over de situatie gesproken. Ook andere raadsleden 
worden benaderd. Op You Tube staan beelden van de wensen en bezwaren 
Sacramentskerk Sportlaan en verder staat er meer informatie op Vogelwijk online.

3.            JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2011  

Het Wijkblad is elf keer verschenen. Dick van Rietschoten wordt wederom bedankt voor zijn 
inzet.

Scheveningen Haven: hier is veel tijd aan besteed. Het plan voor hoogbouw van 90 en 40 
meter hoog (ter vergelijking: de windmolen die er nu staat is 45 m hoog) en een kabelbaan 
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wordt door de gemeente doorgezet, ondanks veel protesten uit alle wijken van Kijkduin tot 
Scheveningen, omdat er een coalitieakkoord ligt.. Rutger van Hoogstraten licht het 
intensieve proces toe. Er is iets in gang gezet dat inzicht geeft in de breedte van het verzet 
tegen het plan en mogelijk bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zouden partijen iets 
met dit verzet kunnen doen. Er is veel onzekerheid rond dit project (onder andere of er wel 
een investeerder te vinden is voor het geplande vijfsterren hotel).
Een verzoek om een referendum is afgewezen. Er zijn globale plannen en er valt mogelijk 
nog te onderhandelen. Enkele leden van de Vogelwijk willen zich hiervoor inzetten.

Jaarrekening
De penningmeester licht de jaarrekening toe.
Realisatie  2011:  minder  wijkfeesten,  duidelijk  minder  uitgaven  door  commissies. 
Advertentieopbrengsten  zijn  belangrijk  gedaald;  mogelijk  mede  door  de  economische 
recessie. Er zijn meer uitgaven om vrijwilligers te werven.
Rob Heidt meldt dat in het Fonds belangenbehartiging voorzieningen zijn opgenomen voor 
mogelijk toekomstige uitgaven. In 2011 zijn er geen uitgaven geweest. 
De Kascommissie, bestaande uit Jaap Medik en Cees van Gils, verklaart dat het financieel 
verslag is gecontroleerd. De overlegde jaarcijfers geven een juist beeld van de stand van 
zaken. Op advies van de Kascommissie gaan de leden van de vereniging akkoord met de 
verklaring en verlenen daarmee décharge voor het financieel jaar 2011.De voorzitter bedankt 
Jaap Medik voor de inzet van de kascommissie.

4.            VOORSTEL BURENHULPCENTRALE  
Sandra Menke, coördinator Burenhulpcentrale licht het voorstel toe. Vroeger was burenhulp 
gewoon. Burenhulpcentrale is vijf jaar geleden in Mariahoeve gestart met nu ongeveer 100 
leden. Het is een telefooncentrale waar een hulpvraag neergelegd kan worden. De centrale 
benadert telefonisch de dichtstbijzijnde aangesloten buren voor hulp. Die kunnen kiezen uit  
1 =  ja 2 = nee en men wordt of direct doorgeschakeld met de hulpvrager of de hulp loopt via 
de helpdesk. 
De vragen zijn zeer uiteenlopend; van hulp bij computer, het organiseren van een straatfeest 
tot het doen van een boodschap. Men kan kiezen voor verschillende klusjes of alleen als 
hulpvrager.
Bij negatief antwoord wordt de volgende buur gebeld. 
Sinds januari is de centrale in de Vogelwijk gestart met momenteel 20 deelnemers, zowel 
hulpvragers als hulpverleners. De burenhulpcentrale is in principe vrijblijvend en adviseert 
terughoudend te zijn met het uitwisselen van telefoongegevens.
De organisatie is niet aansprakelijk en deelnemers zijn zelf aansprakelijk via de verzekering.
De burenhulpcentrale verleent altijd hulp op afspraak en hulpverleners krijgen een pasje; 
advies is wel om altijd om deze legitimatie te vragen.
Op de website www.burenhulpcentrale.nl kunnen berichtjes op het prikbord geplaatst 
worden.

5.            INPUT VOOR DE WIJKSCHOUW MET STADSDEELDIRECTEUR   
HANNEKE SCHNIPPERS, inventarisatie knelpunten

De wijkschouw door medewerkers van het stadsdeelkantoor staat gepland voor woensdag 
20 juni 2012 om 19.30 uur; verzamelen bij de kerk Sportlaan per fiets.
 De bedoeling is punten in de Vogelwijk, bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt te bekijken en 
mogelijk een oplossing hiervoor te vinden. Leden zijn van harte welkom. Veel knelpunten 
liggen vooral in het noordelijk deel in de wijk. 
Reeds bekende punten: Parkeerproblemen rond het Haga-ziekenhuis, Houtrustweg, 
voetgangers en fietsers over dezelfde weg, Kerk Sportlaan; overlast Westwood discotheek. 
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Inbreng vanuit de vergadering:
Voetgangerslicht Wildhoeflaan/Sportlaan langer instellen.
Hoek Sportlaan / Nieboerweg stoplicht beter afstellen.
De snelheid van de bus op Sportlaan is te hoog (zelfs 50 km is hier te hard).
Fietsers vanuit Haga-ziekenhuis op Sportlaan naar Segbroeklaan worden vaak afgesneden 
door auto’s. Een bussluis zou een oplossing kunnen zijn. 
Wanneer de nieuwe riolering aangelegd wordt, gelijk de aanleg van ondergrondse 
vuilnisbakken, papierbakken en glasbakken meenemen in de buurt van twee flats op de 
Tortellaan.
Fietspad bij het Shell-station op de Houtrustweg ligt verscholen voor automobilisten.
Tramrails Nieboerweg zijn glad bij regen, de auto’s glijden uit de bocht en scheppen de 
fietsers.  
Straatoppervlak in de wijk controleren en laten vervangen.
Een oversteek voor fietsers vanuit Kwartellaan naar Goudsbloemlaan.
Slechte stukken in wegdek fase 4 riolering (alles ten zuiden van de Oude Buizerdlaan).
Bij de oversteek vanuit Savorin Lohmanlaan over de Sportlaan, staat het voetgangerslicht te 
kort op groen en bovendien in twee keer.
De middenberm Savorin Lohmanlaan vaker maaien.
Er zou een inzamelpunt plastic afval moeten komen, bijvoorbeeld op Mezenplein.
De glasbakken op de kop van de Pauwelaan aan de Laan van Poot worden nauwelijks 
gebruikt, maar er is wel ruimte voor afgenomen van het plantsoen. Kunnen ze niet gewoon 
weer worden verwijderd? 

Ondertekening van het convenant Kwartellaan tussen het stadsdeel, de politie, Vereniging 
Vogelwijk en stichting Voor Welzijn
De aanleiding voor dit convenant is vooral uit de vereniging gekomen. Bij de aanleg van de 
riolering werd door Maurits Voncken nagedacht over de herinrichting van de speelplek, ook 
vanwege de overlast van hangjongeren. In het convenant is afgesproken dat de politie bij 
overlast zich committeert, om twee weken lang, twee tot drie keer per avond te surveilleren. 
Ook staan in het convenant afspraken over het legen van glasbakken en groenonderhoud. 
Tevens is er jaarlijks overleg tussen de partijen om te evalueren en eventueel bij te sturen.
Sander Klijnstra meldt dat meldingen altijd kunnen gedaan worden door 14070 
(contactcentrum Gemeente) te bellen. Het convenant zal worden geplaatst op de website 
Vogelwijk.

PAUZE

6.            WORKSHOP VEILIGHEID IN DE BUURT  
Guus Schouten is verantwoordelijk voor Openbare orde en veiligheid bij Gemeente Den 
Haag en geeft een korte workshop inbraakpreventie. 
Gemeente Den Haag bieden de bewoners een deurspionnetje en kierstandhouder gratis 
aan.
Tips:
Ramen (met slot) en deuren (met Politie Keur Veilig Wonen) goed afsluiten.
Bovenlicht beveiligen met een barrièrestang (ruimte moet minder dan 20 cm zijn).
Verlichting bij voordeur, schrikverlichting bij achterdeur.
Controleer uw hang- en sluitwerk.
Controleer uw voordeur eens op speling!
Geef uw huis een bewoonde indruk; gebruik tijdklokschakelaars in diverse ruimtes.
Laat niet zien dat u weg bent; laat buren planten water geven en de post weghalen.
Berg waardevolle spullen op.
Installeer ook rookmelders.
Sloten met SKG zijn niet goedgekeurd volgens het PKVW.
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7.            COMMISSIES, MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG  
Mededelingen
Ruud van der Hoofd is de nieuwe webmaster. De website zal binnenkort wijzigen in een 
meer interactieve website.
Koen van Dijk is één van de laancoördinatoren. De laancoördinatoren komen langs de deur 
met een tijdschakelaar, kierstandhouder en spionnetje die door een gecertificeerd bedrijf 
gratis worden geïnstalleerd. 
Anneke van den Bogerd vraagt aandacht voor een wandelboekje dat ter gelegenheid van het 
komende lustrum van de Bomencommissie zal worden uitgebracht. Dit boek met drie 
wandelingen in de Vogelwijk  zal op 2 september 2012 aan wethouder Sander Dekker 
worden aangeboden. Zij roept leden op om een financiële bijdrage als sponsor.

8.            SLUITING   

Om plm. 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Wederom een verzoek uit de vergadering om stukken op de website te zetten. De stukken 
zijn wel twee weken voor vergadering aan te vragen.
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