Concept-Verslag Algemene Leden Vergadering van de Wijkvereniging Van Stolkpark van 8 oktober
2014
Opening
Voorzitter Caroline de Jong opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom; in
het bijzonder stadsdeeldirecteur Mendy van Veen, wijkaanspreekpunt Hecham Zaidan, wijkagent
Peter van de Burg, de ereleden, oude en speciaal ook nieuwe bewoners.
- De voorzitter bedankt: de organisatoren van het wijkfeest en de Old timers Rally; redactie en
schrijvers van de Koerier; de heer Koos Zeper, die stopt na jarenlange inzet als
vertegenwoordiger van de Wijkvereniging in het Advies Platform Scheveningen,
Klankbordgroep en Denktank Noordwestelijke Hoofdroute en jaren leveren van kopij aan de
Koerier; de gemeente voor de aanleg van paden, het plaatsen van bloembakken bij de
Iraanse ambassade, het planten van bomen etc.
- probleempunt in de wijk is parkeren; de werkgroep parkeren is gekomen tot een
compromisvoorstel; dringende oproep de enquête, die binnenkort in de bus ligt, a.u.b. in te
vullen; de Wijkvereniging heeft vandaag een mail ontvangen dat de gemeente niet reageert
als de respons minder dan 50% is (grote zorg)
- na het verslag van de secretaris vertelt de heer Ton Landheer over de oprichting van de
Wijkvereniging 40 jaar geleden.
1. Verslag Algemene Leden Vergadering van 10 oktober 2013
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag.
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan Lucia Maikoe.
2. Verslag van de secretaris van de Wijkvereniging 'Van Stolkpark'
Zie compleet verslag op www.vanstolkpark.nl, klik op:
Jaarverslag Wijkvereniging Van Stolkpark 8 oktober 2014
De secretaris van de Wijkvereniging Jacoba den Drijver vertelt wat er is gebeurd sinds de
laatste vergadering.
Enkele belangrijke punten:
- vorige keer was de penningmeester niet aanwezig; per 1 januari 2014 is Arjan Boes de
nieuwe penningmeester
- mei Koerier met kunstenaarskatern
- parkeeroverlast - de Wijkvereniging heeft veel gepraat met de gemeente o.a. over de
tellingen; 3 enquêtes: één van de gemeente twee van de Wijkvereniging; binnenkort ligt nog
een enquête van de gemeente in de bus
- eenrichtingverkeer Prof. Gerbrandyweg
- bezwaar tegen gebruik Parkweg 27 als schoonheidskliniek
- nieuwbouw VCL; gebouw past logistiek niet bij de tijd
- in het CPB-gebouw komen woningen
- Duinrust wordt gemoderniseerd en beter ingepast;
- het Luzac Lyceum stelt de tennisbaan ter beschikking in ruil voor onderhoud
- versterking voor de groengroep
Opmerking van een bewoner mbt eenrichtingsverkeer: Prof. Gerbrandyweg is afsnijroute
vanaf de Kanaalweg, in het kader van de verkeersveiligheid rijrichting graag omkeren.

Voorzitter: vanwege de bereikbaarheid voor de hulpdiensten is voor deze rijrichting gekozen;
het document ligt ter inzage; eventueel kan bezwaar gemaakt worden.
3. Oprichting Wijkvereniging 40 jaar geleden - de heer Ton Landheer
- De Wijkvereniging, die is opgericht door de familie Landheer, bestaat eind van het jaar 40
jaar.
- Caroline de Jong heeft de Wijkvereniging weer nieuw leven ingeblazen, nadat er enkele jaren
geen activiteiten meer waren
- begin volgend jaar zal aandacht worden besteed aan het 40-jarig bestaan.
4. Financieel verslag 2013
Penningmeester Arjan Boes geeft een korte toelichting op het financieel overzicht:
Belangrijke punten:
de subsidie voor communicatie 2013, €2.000,-, is besteed aan technische vernieuwing van de
website en de uitgave van een (extra dikke) kleuren Koerier 100
- € 1.000,00 subsidie voor communicatie 2012 is in 2013 ontvangen
- de rekeningen kopieerkosten € 47,00 + € 49,00 website uit 2012 zijn in 2013 betaald
- € 550,00 advertentie-inkomsten van Koeriers in 2013, in 2014 nog € 110,00 ontvangen;
gebruikt voor extra bladzijden in de Koeriers
- € 116,00 zijn de kosten van de acceptgiro, in 2012 betaald
- vanaf 2011 besparing op drukkosten Koerier door verandering van drukker
- dank aan Jacoba den Drijver en Caroline de Jong voor het goed bijhouden van de boeken.
5. Verslag kascommissie bestaande uit de heer M. Reuchlin en de mevrouw M. Bonder,
decharge van het bestuur
Maarten Reuchlin doet verslag namens de kascommissie en doet aanbevelingen:
- de financiële situatie is fragiel, maar ook stabiel
- op basis van minder ontvangen subsidies zoeken naar alternatieve inkomsten; activiteiten op
een andere manier vormgeven
- drukkosten koerier hoge kostenpost; haalbaarheid digitale koerier onderzoeken
- het actieve aanschrijven door de Vrienden van het Van Stolkpark heeft een positieve bijdrage
geleverd aan de Wijkvereniging
- een gezonde balans;
- adviseert de Wijkvereniging de boeken van de Buurtpreventieteam definitief af te sluiten,
aangezien de afgelopen 3 jaar hier geen activiteiten hebben plaatsgevonden
- er zijn geen onregelmatigheden ontdekt, adviseert Wijkvereniging waakzaam om te gaan
met de fragiele situatie van de Wijkvereniging en de Vrienden van het Van Stolkpark
De voorzitter bedankt de kascommissie en biedt Maarten, die zijn functie als lid van de
kascommissie na 5 jaar neerlegt, een cadeau aan.
De voorzitter vraagt de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor de financiën
2013.
Aan het bestuur wordt unaniem decharge verleend.

6. Begroting 2015
Penningmeester Arjan Boes licht de begroting toe:
- wat niet op de begroting staat zijn de extra inkomsten voor het feest
- dank aan de gulle gevers / donateurs voor hun bijdrage aan het feest
Vraag: Zijn de subsidies van de gemeente vast?
Nee, elk jaar moet per activiteit opnieuw subsidie aangevraagd worden, behalve de
basissubsidie. Dit jaar is extra subsidie aangevraagd voor administratieve steun en het
bestuur is voornemens volgend jaar weer extra subsidie aan te vragen voor administratieve
steun.
Vraag: Is het een idee leden, vanwege de fragiele situatie van de Wijkvereniging, een vaste
bijdrage te vragen?
Bewoner: normaliter is contributie verplicht aan een vereniging.
Voorzitter: alle bewoners zijn lid van de Wijkvereniging; het is moeilijk contributie te eisen.
Anneke: om gelden voor de wijk in te zamelen is de Stichting Vrienden van het Van Stolkpark
opgericht.
Afspraak: de penningmeester kijkt wat de mogelijkheden zijn.
De voorzitter vraagt of de vergadering het eens is met de begroting 2015.
De vergadering is het eens met de begroting 2015.
7. Benoeming kascommissie
De voorzitter heeft 2 leden van de Wijkvereniging: Marie Bonder en Peter le Poole gevraagd
toe te treden tot de kascommissie. Uiteraard mogen anderen zich ook beschikbaar stellen.
De vergadering is akkoord met de benoeming van de kascommissie 2015.
8.
-

Bestuurssamenstelling
De heer H. de Kat treedt af en stelt zich niet herkiesbaar.
het bestuur stelt voor de heer J.A.M. van Paassen te benoemen tot lid van het bestuur
door het aftreden van de heer A. Stoop is er nog een plaats open in het bestuur.
de opvolger van Koos Zeper in de Denktank NW Hoofdroute is Gert Muller.
Caroline de Jong is voornemens af te treden na 6 jaar (in 2015).
het bestuur vraagt de aanwezigen zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie.
De voorzitter vraagt de vergadering haar akkoord voor de benoeming van Jacques van
Paassen als lid van het bestuur.
De vergadering is akkoord met de benoeming van de heer Jacques van Paassen.

Sprekers
Kennismaking met de nieuwe Stadsdeeldirecteur Mendy van Veen en uitleg over het
activiteitenprogramma (eigenlijk “verbeter-de-wijkprogramma”)
Mendy van Veen
- vertelt over de verdeling van taken betreffende het stadsdeel
- het stadsdeel houdt zich bezig met: wegbeheer, milieubeheer, strandbeheer, groenbeheer,
jeugd, burgerparticipatie, mensen stimuleren om mee te doen in hun eigen wijk en welzijn
(opdrachtgever van welzijn)
- het stadsdeel stelt € 800.000,00 budget beschikbaar voor projecten ter versterking van de
sociale cohesie, burgerparticipatie en leefbaarheid

-

-

elke jaar wordt het activiteiten(verbeter)programma opgesteld; dit jaar zijn bewoners via
huis aan huis flyers opgeroepen mee te denken over hun wijk en om de digitale enquête op
de gemeentesite in te vullen; 1488 Scheveningers hebben dit jaar de enquête ingevuld; vorig
jaar was dat 236; de Wijkvereniging krijgt de rapportage toegestuurd
op 12 november 2014 om 19.30 uur is een presentatie van de hoofdlijnen in Museon;
toelichting door wethouder Karsten Klein
De voorzitter bedankt Mendy van Veen voor de toelichting.

Presentatie voorstel voor de handleiding “Houd het Van Stolkpark mooi” door Jacques van
Paassen
Bewoners krijgen een power pointpresentatie van de concept-handleiding toegelicht door
Jacques van Paassen.
- De handleiding is een eerste aanzet waarmee de Wijkvereniging bewoners wil informeren
over wat wel mag / kan, wat niet mag / kan, wat bij het straatbeeld / straat- patroon past en
wat niet past; de regels vanuit de gemeente;
- bewoners al in een voortraject gratis adviseren, bijvoorbeeld wat kan, wat mag, wat is mooi,
wat is hinderlijk;
- de concept-handleiding vindt u op de site van de Wijkvereniging.
Vraag: Bij een parkeerverbod moet toch altijd worden gehandhaafd, ook op plekken waar er geen
betaald parkeren is?
In deze wijk wordt alleen gehandhaafd bij verkeersonveilige situaties, anders is iedereen er de
dupe van. Bij betaald parkeren moet de politie handhaven.
Vraag: Bestaat er een mogelijkheid straatbomen tot een bepaalde hoogte uit te dunnen?
Op verzoek van een andere bewoonster worden in het najaar de straatbomen aan de Parkweg en
de Van Stolkweg uitgedund. Onderzocht wordt bladluizen, die een kleverige troep veroorzaken,
biologisch te bestrijden met lieveheerbeestjes.
Vraag: Is het niet de taak van de Wijkvereniging om tegels, die losliggen door boomwortels te
melden bij de gemeente?
De voorzitter: de Wijkvereniging doet dat ook, maar vooral zelf melden via de website van de
gemeente of 14070.
Presentatie door Eefje Dekkers over de ontwikkeling van haar voorstel voor een speelplek
tussen Duinweg en Haringkade
- enkele bewoners hebben het initiatief genomen om een plek te creëren waar kinderen vaker
dan een keer per jaar tijdens het buurtfeest samen kunnen spelen
- het groengebied tussen de Prof. Gerbrandyweg / Duinweg / Haringkade leent zich daar goed
voor
- de gemeente vindt het een goed idee
- om draagvlak te creëren zijn handtekeningen verzameld in het gebied; de meerderheid is
positief; een bewoner was tegen het plan
- het idee is de plek zo natuurlijk mogelijk houden; houten paaltjes / schotjes te plaatsen, een
klimfaciliteit en twee hekken
- de volgende stap is een begroting maken en indienen

Vraag: Is er rekening gehouden met hangjongeren?
Werkt het niet, dan worden de houten paaltjes eruit gehaald en de natuur doet het werk.
Vraag: Is het wel verkeersveilig?
Bij de gemeente is een verzoek neergelegd voor hogere omheining i.v.m. ballen op straat.
Is er zicht op wanneer het plan klaar is?
Nee, af en toe komt er een update; bewoners worden t.z.t. via de website en wijkkrant
geïnformeerd.
Opmerkingen:
- is er ook rekening gehouden met mensen, die niet hebben meegetekend?
- landschapsspeelplek is klauteren en niet met omheining
- plek is verkeerstechnisch onlogisch
- de bushalte is een hang- /slaapplek
Er worden twee alternatieven genoemd:
• vlakke gedeelte bij crossbaan
• veldje bij de Hogeweg
Afspraak: wordt voortgezet en de bevindingen worden teruggekoppeld.
Rondvraag
Vraag: de gemeente wil 50% respondenten op de enquête invoer betaald parkeren; wat was de
respons van de vorige enquête invoer betaald parkeren?
De respons op de gemeente enquête was precies 50%; de enquête van de Wijkvereniging had een
lager percentage. Uit tellingen blijkt dat het probleem alleen overdag is.
Vraag: Op de Van Stolkweg t.h. van nummer 15 staat al weken een aanhangwagen met een Duits
kenteken; is het de taak van de wijkagent om daar op te letten? Doorgeven via 14070.
Vraag: Welke straten zouden geen parkeeroverlast hebben?
De Parkweg en Hogeweg hebben ’s-avonds geen parkeeroverlast.
Een bewoner vindt het raar dat de Nieuwe Duinweg wel betaald parkeren heeft, hoewel er
voldoende parkeerplekken zijn.
Voorzitter: de Nieuwe Duinweg was voor de lange variant en in het Van Stolkpark was er geen
meerderheid voor de lange variant.
Een bewoner merkt op dat de Gerbrandyweg steeds onveiliger wordt en vraagt de rest van de
wijk solidair te zijn.
Vraag: Is aanpak meeuwenoverlast taak van de Wijkvereniging / bestuur?
Voorzitter: het bestuur heeft dit eerder onderzocht. De enige oplossing, die de gemeente ziet is
aanbrengen van draden voor het broedseizoen. Zij biedt ook (gratis) gele plastic zakken aan. De
Wijkvereniging ziet weinig andere mogelijkheden.
De heer Maarten Fischer hecht veel waarde aan een papieren Koerier en heeft geen moeite
hiervoor financieel bij te dragen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.55 uur.

