VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
van de Wijkvereniging “ Van Stolkpark”
Woensdag 10 oktober 2012
om 20.00 uur in Crowne Plaza/Promenade Hotel, Van Stolkweg 1

Aanwezig: Zie presentielijst, 40 personen
1. Opening.
Voorzitter Caroline de Jong opent de vergadering om 20.05 uur en heet de aanwezigen namens
het bestuur van harte welkom.
De wijkvereniging heeft een uitnodiging ontvangen van het Luzac Lyceum voor een buurtborrel
in april. Verder is de wijkvereniging bezig een afspraak te maken met de gemeente om met
kinderen uit de wijk bomen te planten op de Belvedère, waar er door iepziekte bomen zijn
uitgevallen.
Opmerkingen tijdens de rondvraag worden meegenomen naar de gemeente voor het
activiteitenplan 2013 van het stadsdeelkantoor.
De voorzitter vestigt de aandacht op de aanwezigheid van de nieuwe wijkagent van het Van
Stolkpark, Peter van den Burg. Deze zal door Anton Stoop, verantwoordelijke Veiligheid, ingeleid
worden.
Antoon Stoop: “ Het bestuur is erg blij dat Peter van den Burg gehoor heeft gegeven aan de
uitnodiging. Hoe belangrijk de wijkagent voor de wijk is heb ik zelf ervaren toen duistere figuren
tijdens mijn vakantie probeerden in te breken en een oplettende buurman 112 belde. Door
adequaat handelen van de politie is de inbraak verijdeld”.
Peter van den Burg is wijkagent van het Van Stolkpark, Renbaankwartier en een gedeelte oud
Scheveningen en vertelt dat het aantal geslaagde inbraken in het Van Stolkpark nihil is.
Dat neemt niet weg dat er een aantal pogingen tot inbraak zijn geweest.
Peter van den Burg: op Scheveningen zijn 212 woninginbraken gemeld, waarvan 140 voltooide
inbraken, 72 pogingen tot inbraak en 2 voltooide woninginbraken in het Van Stolkpark.
Hij wijst erop dat er door de politie een trend is waargenomen. Namelijk dat er relatief vaker in
de woningen wordt “ingeslopen”. Dat speelde met name op de warmere dagen (zomerperiode)
als bewoners de ramen en deuren (achter) open zetten en open laten staan. Met de koudere
dagen voor de boeg zal deze trend mogelijk weer afnemen.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag Algemene Leden Vergadering van 12 oktober 2011.
Het verslag van de Algemene leden vergadering van 12 oktober 2012 wordt vastgesteld.
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3. Verslag van de secretaris van de Wijkvereniging 'Van Stolkpark', Jacoba den
Drijver.
Het bestuur
Uw bestuur is hetzelfde gebleven.
Vandaag treden wel af: Caroline de Jong-Boon, Anton Stoop en ik, volgens de statuten.
Wij zijn herkiesbaar. Er heeft zich geen tegenkandidaat gesteld.
Wel wil ik u zeggen, dat het bestuur nog graag een nieuw bestuurslid erbij wil hebben.
Voor Grijs en Groen, dus de stenen en de groene aankleding, of voor Verkeer. Els Fischer
zou graag haar taken verlicht willen zien doordat een van haar twee functies wordt
overgenomen. Liefst door iemand met schoolgaande kinderen, zodat we een jonger
bestuurslid erbij krijgen met weer een andere invalshoek. Het is belangrijk dat het
bestuur de diversiteit van bewoners vertegenwoordigt, oud, jong, man, vrouw, en uit de
verschillende straten in de wijk.
Buurtfeest
Op 25 juni hebben we weer een geslaagd buurtfeest gehad. Het werd georganiseerd door
Ilse Purmer en Stefan Keizer, Marjolein en Aernout van den Berg en Emmy en Leo
Zijerveld.
Er waren weer mooie activiteiten voor de kinderen, van touwtrekken tot streetdance en
van schilderles tot spelen in het casino. De volwassen bewoners konden meedoen aan een
ware wielerwedstrijd, de Van Stolk Classic nr 1.
’s Avonds was er de traditionele borrel en tot slot een heerlijk diner. Dat was dit jaar aan
tafels; iedereen zat gezellig naast bekende en minder bekende buurtgenoten. En het bleef
droog! Het was een fantastisch buurtfeest. Heel veel dank aan de zes organisatoren!
Communicatie
In het afgelopen jaar hebben we weer tweemaal een Koerier uitgebracht, een papieren
nieuwsbrief en een aantal e-mailnieuwsberichten. Het meest recente nieuws vindt u op
de website. De Koerier van juni 2013 wordt bijzonder, nummer 100. Wij danken in dit
verband Anneke Landheer, die vanaf het begin zo veel interessante artikelen schreef voor
de Koerier.
Parkeren
In de nieuwsbrief van maart stond de uitslag van de enquête die het bestuur heeft
gehouden onder de bewoners. Er is nu een kleine meerderheid in de wijk voor betaald
parkeren. De gemeente heeft zelf parkeertellingen verricht na de invoering van het
betaald parkeren op de Nieuwe Duinweg. De gemeente is nu bezig een analyse te maken
van haar eigen onderzoek. Binnenkort zal bij de gemeente intern overleg plaatsvinden
over de mogelijkheid of onmogelijkheid van betaald parkeren in onze wijk.
Wij krijgen op zijn vroegst eind oktober bericht van de ambtenaren wat zij vinden van het
parkeerprobleem en wat er wel of niet wordt ondernomen.
Verkeer overig
Jaren geleden vroeg de ALV het bestuur om zich te beijveren om het Thomas Van
Stolkplein autovrij te maken.
Wij kunnen u nu berichten dat de gemeente een verkeersbesluit voorbereidt. Als dat
erdoor komt, zal er niet meer langs het plein kunnen worden geparkeerd.
De verkeerssituatie wordt daardoor overzichtelijker. Met name voor de veiligheid van de
fietsende schoolkinderen en overstekende ouderen wordt dat een verbetering.
Bij de vorige ledenvergadering is de directeur van het stadsdeel gevraagd wat kon worden
gedaan om het kruispunt Haringkade/ Ver Huellweg veiliger te maken.
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Nu ligt er een verkeersbesluit ter inzage voor dit kruispunt.
De gemeente wil daar de voorrangsregeling veranderen. En wel zo, dat de Ver Huellweg /
Cremerweg een voorrangsweg wordt. Het autoverkeer op zowel de Ver Huellweg als de
Cremerweg krijgt daarmee de kans zonder af te remmen op het kruispunt af te stevenen.
Dat was nu juist het probleem dat werd aangekaart. Het bestuur is hiermee niet gelukkig,
en heeft bezwaar gemaakt tegen het verkeersbesluit.
Intussen hebben we gehoord dat de gemeente een verkeersbesluit zal voorbereiden voor
de Professor Gerbrandyweg. De bedoeling is dat er eenrichtingverkeer komt. Omdat
bewoners van de Gerbrandyweg verschillende meningen hebben over de gewenste
richting, wil het bestuur een enquête voorbereiden.
Gebouwen
De aanbouw aan het Promenadehotel is begin van het jaar gereedgekomen. Ook de hal is
helemaal vernieuwd. In het souterrain is een nieuwe fitness, met zwembad.
Ook niet-hotelgasten kunnen tegen betaling van die faciliteiten gebruikmaken, u, wij
allemaal.
Op de website vindt u lijstjes van de vele bouwplannen in de wijk waarover de gemeente
berichten heeft gestuurd.
Beheersverordening
In 2011 heeft het bestuur een zienswijze ingebracht over de Ontwerp-beheersverordening
Van Stolkpark-Scheveningse Bosjes. Een beheersverordening is een soort
bestemmingsplan in afgeslankte vorm.
De bedoeling van een dergelijke verordening is de bestaande toestand te conserveren.
In een eerdere versie van de ontwerp-verordening had de gemeente fouten gemaakt.
Daarom ligt er nu een nieuwe verordening ter inzage.
U kunt aan de gemeente uw mening en bezwaren kenbaar maken tot en met 14 november
2012.
Het bestuur van de wijkvereniging bestudeert de tekst en stuurt een reactie. U bent
welkom om mee te doen door input/commentaar te leveren. De link naar de gehele tekst
staat op onze website.
4. Financieel verslag 2011.
Leo Zijerveld licht het financiële gedeelte van het verslag toe.
Aandachtpunt 2013: tot nu toe wordt het saldo van de wijkvereniging aangevuld door
Stichting Vrienden van het Van Stolkpark. Dit leidt tot uitputting van het Stichtingsfonds. De
bewoners van het Van Stolkpark krijgen binnenkort een brief en acceptgiro met verzoek om
een vrijwillige donatie.
5. Verslag kascommissie bestaande uit de heer M. Reuchlin en de heer J. Wallis de Vries,
decharge van het bestuur.
Maarten Reuchlin en Gijs Wallis de Vries hebben de kascontrole 2011 uitgevoerd en doen
schriftelijk verslag.
De kascommissie heeft geen ongeregeldheden ontdekt en adviseert de vergadering het
bestuur decharge te verlenen.
De vergadering verleent het bestuur decharge.
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6. Begroting 2013.
De heer Leo Zijerveld geeft een korte toelichting op de begroting van 2013.
Pieter van Tuyll benadrukt nogmaals dat het dringend is fondsen voor de Vrienden te
werven, omdat de reserves anders snel op zullen raken.
7. Benoeming kascommissie.
Gijs Wallis de Vries is drie jaar lid van de kascommissie geweest en wil graag daarmee
stoppen. Marie Bonder is bereid hem op te volgen.
De voorzitter bedankt Gijs voor zijn inzet.
Maarten Reuchlin en Marie Bonder worden benoemd tot leden van de kascommissie.
8.

Bestuurssamenstelling.
De dames C. de Jong- Boon en J. den Drijver- Rijckevorsel en de heer A. Stoop treden af,
conform de statuten, en stellen zich herkiesbaar. Alle drie worden vervolgens bij
acclamatie herkozen.
Het volledig Bestuur is nu als volgt samengesteld:
Caroline de Jong
Voorzitter
Jacoba den Drijver Secretaris en Vice-voorzitter
Leo Zijerveld
Penningmeester
Holger de Kat
Lid met portefeuille Beschermd Stadsgezicht, en Grijs
Els Fischer
Lid met portefeuille Verkeer, en Groen
Anton Stoop
Lid met portefeuille Veiligheid
Jolien van Dooren
Lid met portefeuille Veiligheid en Coördinatie opvang nieuwe
bewoners

9.

•
•

•
•
•

•

Rondvraag.
Anneke Landheer is teleurgesteld over de aanpak van het kruispunt Haringkade / Ver
Huellweg. Er verandert dus eigenlijk niets.
Daniella Strik vraagt of er niet betere openbaar vervoerverbindingen voor het Van
Stolkpark mogelijk zijn. Het probleem is dat lijn 1 niet naar CS gaat. Lijn 10 wordt
opgeheven.
De voorzitter antwoordt dat het bestuur daar aandacht aan zal geven. Tram 17 zal tijdelijk
langs World Forum gaan rijden wegens werkzaamheden aan het tracé. Daarna zijn er
verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld het omleiden van bus 24. Koos Zeper merkt op
dat over vraagstukken m.b.t. openbaar vervoer niet door de gemeente maar op
Haaglanden niveau wordt besloten.
Koos Zeper wijst erop dat voetgangers op het trottoir aan de Van Stolkweg achter elkaar
moeten lopen, omdat de struiken over het trottoir groeien. Hij verzoekt de wijkvereniging
deze bewoners aan te schrijven.
Op de Van Stolkweg en op het Kanaalweggetje wordt de verkeerde kant op gereden, soms
achteruit. Dit vormt een gevaar voor andere weggebruikers, de vele kinderen in het
bijzonder.
Er wordt geparkeerd voor de ingang van het laantje tussen Van Stolkweg en Kanaalweg,
dat langs de Algerijnse Ambassade gaat. De gele streep voor verboden te parkeren bij het
fietspad/voetgangerspad aan de Van Stolkweg is vervaagd en niet goed zichtbaar voor
automobilisten. Er moet weer opnieuw verf worden aangebracht.
Uitgebreid wordt door diverse sprekers ingegaan op het gedoogde parkeren in de wijk.
Daardoor komt de verkeersveiligheid in het gedrang.

4

•

•

10.

Anderen wijzen er echter op dat, voordat de politie gaat bekeuren, de bewoners dienen te
worden geïnformeerd om heftige reacties te voorkomen. Peter van den Burg zegt dat de
politie geen verschil kan maken tussen bewoners en bezoekers / gebruikers, maar
verwacht dat een eventueel gewijzigd beleid ruim van te voren zal worden aangekondigd.
Er gaat een gerucht dat er een botoxkliniek komt op de hoek Parkweg-Duinweg. Zo’n
kliniek zal extra parkeerders betekenen. De aanwezigen vragen zich af of dit niet in strijd
is met het bestemmingsplan. De komst van een soortgelijke medisch gerichte inrichting
aan de Van Stolkweg is eerder verhinderd.
Sluiting
De voorzitter kondigt aan dat na de pauzearchitect en bestuurslid Holger de Kat zijn

voorstel voor een kwaliteitsverbetering van het Van Stolkpark zal presenteren, met een
nette indeling van de openbare ruimte/parkeren.
Het voorstel is om daarna het plan in groepjes te bespreken: Van Stolkweg,
Gerbrandyweg, Belvedèreweg, Van Stolkplein, overig/hele wijk.
Hiermee wordt ingestemd
De voorzitter sluit het formele deel van de vergadering, onder dankzegging voor de
aanwezigheid van de wijkagent, Peter van den Burg.
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