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1.
OPENING EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter opent om 19.40 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De voorzitter wijst ook op de verkoop van het boekje van de Bomencommissie met
wandelingen langs markante bomen in de Vogelwijk.
2.
TWEE PARALLELLE WORKSHOPS
Er staan twee workshops op de agenda: 1) sociale cohesie en 2)openbare ruimte.
De workshops moeten input geven voor een ‘tien puntenplan’, met als voorbeeld het tien
punten programma met speerpunten van bewonersorganisaties Bomenbuurt, Bloemenbuurt
en Vogelwijk, dat opgesteld werd voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010. Het komende
jaar worden de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014
geschreven en de wijkvereniging wil dat de programmacommissies het tien puntenplan
daarin mee laten wegen.
Workshop 2 Vogelwijk: een betrokken wijk aan zee. Deze workshop is vooral gericht op de
wensen met betrekking tot duinen, strand en kust.
Rutger van Hoogstraten (Kustcommissie) en Arthur Wiggers leiden de workshop.
Enkele steekwoorden zijn uitzicht, horizon, frisse lucht, stilte en onderhoud van de paden.
Rutger geeft aan dat de mening van een wijkvereniging zwaar weegt en door de politiek zeer
serieus wordt genomen.
Twee bepalende factoren voor het leefgenot:
1) Specifieke kwaliteiten Zuiderstrand
- Rust
- Natuur
- Familiestrand: van jong tot oud
- Weids uitzicht
2) Specifieke kwaliteiten Westduinpark
- Mooie natuur
- toegankelijkheid
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Deze punten sluiten goed aan bij de beleidsplannen.
Standpunt Vogelwijk ten aanzien van Deltaplan
Dit is een verwijzing naar kustversterking; er moet gewaakt worden dat er geen bebouwing
komt in de duinen of op het verbrede strand.
Standpunt Vogelwijk ten aanzien van zonering strand
De zonering van het Haagse strand in drie stukken, toerisme bij Scheveningen, familiestrand
Kijkduin en ertussen in het Zuiderstrand als het stille strand, moet wat de wijkvereniging
betreft zo blijven. Rutger zal op verzoek van enkele bewoners aandringen op het wederom
plaatsen van reddingsboeien.
Standpunt Vogelwijk ten aanzien van uitbaters op het strand
In de gemeente Den Haag zijn discussies gaande over het plaatsen van strandhuisjes en
jaarrond-exploitatie. Het bestuur van de vereniging is van mening dat dit laatste alleen
haalbaar zal zijn, als grootschalige activiteiten zouden dan ook in de winter worden
toegestaan om de jaarrond-exploitatie rendabel te maken. Zomers is er naast de geneugten
van de strandtenten ook sprake van (onder andere) geluidsoverlast. Jaarrondexploitatie is
niet wenselijk in deze wijk en stuit op veel verzet. Ook uitbaters van kleine strandtenten
verzetten zich tegen jaarrond-exploitatie.
In de Vogelwijk is de wens dat het strand ’s winters weer het strand is.
Een breed strand oogt uitnodigend tot bebouwing. De voorkeur van de Vogelwijk gaat
duidelijk uit naar een bredere duinenrij. De kracht van de kustlijn is de diversiteit van de
identiteiten van de verschillende zones van het strand. Het plaatsen van strandhuisjes op het
Zuiderstrand past daar niet in. Bij jaarrond-exploitatie zullen ook voor de houten constructies
betonnen fundamenten aangelegd worden.
Het standpunt van de Vogelwijk is natuur in de winter en exploitatie in de zomer. Bij
stemming waren slecht drie leden voor jaarrond-exploitatie.
Standpunt Vogelwijk ten aanzien van het Westduinpark
- Natura 2000 status past goed bij de uitgangspunten
- Vogelwijk is actief betrokken in het Beheerplatform Westduinpark
o Toegankelijkheid
o Natura 2000 Status
o Beheerplan Natura 2000
o Herstelprojecten voor natuurontwikkeling
o Toezicht en handhaving
o Communicatie
Het is niet mogelijk het nieuwe duin bij Houtrust toe te voegen aan het Westduinpark.
Een wens van veel Vogelwijkers is dag en nacht toezicht en handhaving op bijvoorbeeld
open vuur en bunkers.
Paden zijn minder toegankelijk omdat ze ondergestoven zijn. Schoonvegen van
ondergestoven paden is nodig en gebeurt van tijd tot tijd. Er wordt vaak buiten de paden
gewandeld. De grondregel voor Natura 2000 is dat men op het pad dient te lopen, maar de
opvatting dat een deel van het nieuwe gebied juist geschikt is om vrijer te kunnen bewegen
leeft ook. In het verleden werden paden afgesloten om rust te geven aan de fauna.
Standpunt Vogelwijk ten aanzien van de herontwikkeling Norfolk
- Goed dat het terrein opgeruimd wordt en een nieuwe bestemming krijgt.
- Het plan dient op de volgende drie punten aangepast worden:
o Geen hoogbouw (niet boven de duinen)
o Geen sprong over de haven (dus ook geen kabelbaan)
o Integraal verkeersplan (dit als eerste aanpakken)
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De wijkvereniging is actief betrokken geweest bij de klankbordgroep, en zal actief blijven in
de maatschappelijke discussie en door het indienen van een zienswijze (desnoods beroep)
op bestemmingsplan.
Ondanks 100.000 tegenstanders zet Gemeente Den Haag de plannen door. Overwogen
wordt kritische vragen te stellen aan de Rekenkamer van Den Haag. Onderzoek zal
aantonen dat de plannen grote financiële risico’s voor de gemeente (en dus de inwoners van
Den Haag) met zich meebrengen.
Eventuele andere voorstellen (zoals een popmuseum of filmarchief) kunnen ook in de pauze
of buiten de vergadering aan Rutger of Arthur gemeld worden.
Standpunt Vogelwijk ten aanzien van windmolenparken
Bouw van windmolens buiten de 12 mijl (20 km) zone is niet strijdig met de uitgangspunten.
PAUZE
3.
PLENAIRE PRESENTATIE VAN CONCLUSIES UIT BEIDE WORKSHOPS
Marianne Moor geeft een samenvatting van workshop 1
1) Ouderenbeleid, een prioriteit met name de geïsoleerde ouderen door 1) identificeren
van deze ouderen en 2) stimuleren van activiteiten.
Computercursus voor 50-plus met continue begeleiding.
Intensiveren van de burenhulpcentrale.
2) Sociale cohesie
Ken je eigen wijk (bezoek filmarchief, bezoek bunkers, archeologie) met groepen met
verschillende leeftijden.
Het opzetten van een wijkgebouw.
Het samentrekken van bestaande activiteien (lanenloop, kinderloop).
3) Nieuwkomers (nieuwe bewoners en ex-pats).
Open dag
4) Versterken duurzaamheid
Arthur Wiggers geeft een samenvatting van workshop 2. Zoals bij punt 2 uitgebreid
besproken.
Na stemming over het standpunt van de Vogelwijk ten aanzien van zonering wordt het
mandaat gegeven om het standpunt uit te dragen dat de huidige zonering goed past bij de
uitgangspunten van de Vogelwijk en dat de Vogelwijk tegen wijziging is.
De conclusies worden teruggekoppeld via het Wijkblad met een vertaling via het tien
puntenplan.
4.
NOTULEN VERGADERING MEI 2012
Tekstueel:
Pagina 1: Max Reidt wijzigen in Max Reitsma
De notulen worden met inbegrip van deze wijziging vastgesteld.
Naar aanleiding van:
De wijkschouw is erg nuttig gebleken. Er komt budget voor het verbeteren van de
oversteekbaarheid van de Sportlaan voor fietsers en voetgangers van.
De namen van de laancoördinatoren zijn op te vragen bij de wijkvereniging.
5.
JAARPLAN EN BEGROTING 2013
Jaarplan 2013
Pagina 3. In het verleden is ook gebruik gemaakt van juridische ondersteuning.
Pagina 4: Wijkblad toevoegen de volgende namen: Ruud van der Hoofd en Madelon
Kranenburg
Communicatie: dit ontbreekt nog op de website
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Vogelwijk Energie(k) kijkt naar een mogelijkheid voor centrale zonnecollectoren op
bijvoorbeeld HALO terrein.
Rob Heidt neemt begroting 2013 door.
Tegenvallende opbrengsten uit advertenties hebben geleid tot voorgestelde bezuinigingen.
De prognose van het resultaat over 2012 is negatief door twee posten:
1) in het voorjaar is een grote advertentie in een dagblad geplaatst, met als doel om de
bezwaren tegen de hoogbouw op het Norfolkterrein kenbaar te maken.
2) 2 het teruglopen van advertentie-inkomsten van het wijkblad
Er wordt bezuinigd op het wijkblad (porti- en drukkosten). Mogelijk kunnen de
laancoördinatoren ingezet worden voor de bezorging van het wijkblad.
Volgend jaar is de bijdrage aan de lanenloop geschrapt.
De balans is voortaan beschikbaar bij de volgende informatie over de begroting. Tot nu werd
uitsluitend de exploitatierekening in de begroting opgenomen.
Het jaarplan en begroting 2013 worden goedgekeurd.
6.
COMMISSIES, MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
De nieuwe ondernemingscommissie
Jos Martinus doet een kortverslag van het Vogel Netwerk. Acht ondernemers zijn bijeen
gekomen om elkaar te helpen. Nieuwe ondernemers die wonen of leveren in de Vogelwijk
voor het netwerk zijn welkom en kunnen zich aanmelden op het volgende emailadres:
info@vergaderathome . Men kan tijdens de bijeenkomst zich in 1 minuut te presenteren.
De Sacramentskerk
Arthur doet kort verslag. Eén jaar geleden is besloten pogingen te ondernemen het
kerkgebouw te behouden. Gemeente heeft toegezegd veranderingen in de situatie te
melden. Het contact met de betrokken partijen verloopt moeizaam.
De ontwikkelaar(Kavel Vastgoed) zou bezig zijn om vergunning te krijgen om de
parkeerstrook bij het terrein te betrekken. De overeenkomst zou tot februari of maart 2013
geldig zijn. Mogelijk zal de Wijkvereniging contact met het Bisdom opnemen. Het plan van
Ernst Jan Cornelis zou een goed alternatief zijn.
De haven
Mededelingen
De website is enkele dagen onbereikbaar geweest. Ruud van der Hoofd heeft de website
weer open kunnen stellen. Omdat hierdoor alle paswoorden gereset zijn heeft Ruud van der
Hoofd nieuwe paswoorden aangemaakt.
Rondvraag
Een voorstel om de HALO studenten te benaderen voor de bezorging van het wijkblad zal
overwogen worden.
7.
VACATURE VOORZITTER
Het bestuur draagt Chris van Dam als voorzitter voor en beveelt zijn benoeming van harte
aan op de Algemene Ledenvergadering. De algemene Ledenvergadering stemt in met de
benoeming van Chris van Dam als nieuwe voorzitter.
Rob Heidt dankt Pieter Duisenberg voor zijn inzet voor de wijkvereniging sinds 2006 voor
onder andere het Houtrust dossier en veel andere initiatieven. De nieuwe voorzitter stelt zich
in het kort voor en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.
8.

SLUITING

Om plm. 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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