Wijkvereniging ‘Van Stolkpark’
Postbus 87783
2508 DD Scheveningen
info@vanstolkpark.nl
www.vanstolkpark.nl
Algemene Ledenvergadering van wijkvereniging “Van Stolkpark” gehouden
op woensdag 9 oktober 2013, in de aula van het VCL, Van Stolkweg 35
1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Caroline de Jong opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van
harte welkom.
- een bijzonder welkom aan Caroline Ytsma en Hecham Zaïdan van het
stadsdeelkantoor Scheveningen en agent Cees Varkevisser vervanger van wijkagent
Peter v.d. Burg
- voor de pauze is een presentatie van de “Monumentenwacht” en na de pauze spreekt
de heer Gerritsen over de Scheveningseweg
- het bestuur bedankt:
Pieter van Tuyll, die afscheid neemt als hoofdredacteur van de Koerier,
Leo Zijerveld als penningmeester voor het herstel van de financiële situatie in 2013 en
Mariette Edelman voor de rondleiding in het Westbroekpark
- de wijkvereniging zal de heer Fiszbajn een “onttegelingstegel” aanbieden voor het
vergroenen van zijn tuin.
De wijkagent
- in de afgelopen 9 maanden zijn in het Van Stolkpark 2 inbraken geweest; dat is in
vergelijking met andere wijken niet veel. Voor meer informatie:
www.hoeveiligismijnwijk.nl
- de laatste tijd wordt de babbeltruc veel gebruikt om in huis binnen te dringen - wees
alert
- bij de Van Stolkweg zijn rond 40 proces verbalen uitgeschreven als gevolg van het tegen
de rijrichting rijden vanaf het hotel
Anneke Landheer: regelmatig komen mensen aan de deur, die onderhoud aan de woning
aanbieden; ze zijn vrij aanhoudend en lastig weg te krijgen. Dus wees gewaarschuwd.
Wat is de doorslag geweest om het wrak bij de Gerbrandyweg, na ander halfjaar, te
verwijderen?

De wijkagent: er is sprake van een autowrak, als de waarde van het object bij taxatie niet
hoger is dan 500 euro.
Het wrak bij de Gerbrandyweg is in het kader van zaakwaarneming verwijderd.
2. Verslag Algemene Leden Vergadering van 10 oktober 2012
Naar aanleiding van het verslag: de heer Guus Luijten is het niet eens met de inhoud van
het verslag en het artikel in de Koerier m.b.t. betaald parkeren. Hij verwijst daarbij naar
de mail van Leo Brand van vorig jaar.
De voorzitter: het stuk is een samenvatting van de discussie na de presentatie van Holger de
Kat en formeel niet de ledenvergadering.
De voorzitter vraagt aan de heer Luiten na de vergadering aan te geven hoe hij het stukje
veranderd wil zien.
De notulen worden vastgesteld, met dank aan Lucia die ze gemaakt heeft.
3. Verslag van de secretaris van de Wijkvereniging 'Van Stolkpark'
Jacoba den Drijver (uitgedeeld tijdens de vergadering, zie bijlage).
- Leo Zijerveld heeft zijn portefeuille neergelegd
- Caroline en ik hebben het inhoudelijk financieel verslag 2012 in orde gemaakt
- Els Fisher en Jolien Kuitert treden vandaag af en stellen zich herkiesbaar
- Dank aan de organisatoren van het buurtfeest, Eefje Dekkers, Danielle Hyman ,
Eveline van Sandick en Maaike van der Werf.
- in 2013 zijn 2 Koeriers en 5 nieuwsbrieven uitgebracht
- de website is steeds bijgehouden
- het Van Stolkpleintje is autovrij
- het kruispunt VerHeullweg / Cremerweg / Haringkade is veranderd
- Els Fisher presenteert later de ontwikkelingen Prof. Gerbrandyweg en parkeren
- Parkweg 27 Beauty Clinic - de wijkvereniging heeft geopponeerd en wacht de uitkomst
af
- er zijn 2 ORAC’s geplaatst aan de Duinweg
- op 23 mei is een nieuwe beheersverordening in werking getreden
- in 2013 zijn bomen geplant, is een cupcake workshop gehouden, een rondleiding in het
Westbroekpark, een vaart met de Willemsvaart en een buurtborrel
- in 2014 wordt u weer via de Koerier, de nieuwsbrief en website geïnformeerd over de
wijk, in april 2014 komt er een “Classic Cars” autorally, er is een project Kunst van
eigen bodem met tentoonstelling, bloemen planten in de boomspiegels, de jaarlijkse
buurtborrel
- Holger de Kat en Anneke Landheer vertegenwoordigen de wijk in de Atlantikwall
werkgroep
4. Financieel verslag 2012
De wijkvereniging heeft een goedkeuringsbrief ontvangen van de Commissie tot Nagaan.
In 2013 hebben veel bewoners middels de acceptgiro gedoneerd aan de vrienden van de
wijkvereniging. De voorzitter bedankt iedereen die dat gedaan heeft.
De financiële situatie is hierdoor nu veel beter geworden.

In 2012 en 2013 is subsidie aangevraagd voor communicatie en in 2013 is extra subsidie
aangevraagd voor de uitgave van de Koerier 100 en het technisch vernieuwen van de
website. De aanvragen zijn gehonoreerd door de gemeente.
5. Verslag kascommissie bestaande uit de heer M. Reuchlin en de mevrouw M. Bonder,
decharge van het bestuur
Marie Bonder: de stukken zien er goed uit, alle vragen zijn beantwoord en alle kosten zijn
gedekt.
De kascommissie adviseert de vergadering de penningmeester decharge te verlenen.
Unaniem wordt decharge verleend aan de penningmeester.
De voorzitter bedankt de kascommissie.
6. Begroting 2014
De begroting 2014 is in grote lijnen hetzelfde als de begroting 2013.
Caroline de Jong geeft kort uitleg hierover. Nieuw sinds 2012 is het plaatsten van
advertenties in de Koerier.
Een bewoner stelt voor een eenmalige donatie van € 320,00 te doen voor het injecteren
van zieke iepen.
Het bestuur zal dit punt op de eerstvolgende bestuursvergadering bespreken en koppelt
terug.
7. Benoeming kascommissie
Marie Bonder stelt zich weer beschikbaar.
8. Bestuurssamenstelling
- De dames E. Fischer en J. Kuitert treden af en stellen zich herkiesbaar
- de heer L. Zijerveld is reeds afgetreden als penningmeester en stelt zich niet herkiesbaar
- het bestuur stelt voor de heer A. Boes te benoemen tot lid van het bestuur, als
penningmeester per 1 januari 2014 - tot die tijd neemt Jacoba de Drijver waar
- er zijn geen tegenkandidaten- de bestuursleden worden bij acclamatie benoemd.
9. Aanpak parkeeroverlast en verkeer (laatste ontwikkelingen, terugkoppeling enquête
Gerbrandyweg)
Aanpak parkeeroverlast - Els Fisher:
- naar aanleiding van de vraag op de vorige vergadering heeft de wijkvereniging
de bewoners van de Prof. Gerbrandyweg middels een enquête gevraagd of zij voor of
tegen eenrichting verkeer zijn
- van de 22 adressen hebben 19 geantwoord: 9 respondenten zijn voor
eenrichtingsverkeer, 8 zonder aantekening, 1 richting stad , 8 respondenten zijn voor de
rijrichting vanaf Belvedère richting Duinweg en 2 respondenten zijn tegen
eenrichtingverkeer
Conclusie: er is een uitgesproken meerderheid voor eenrichtingverkeer.
De wijkvereniging gaat hierover in gesprek met de wegbeheerder.
Is op de stoep parkeren aan de orde gesteld? Is niet aan de orde geweest.

Els Fisher: i.v.m. veiligheid is de Gerbrandyweg een dringender problematiek en staat los
van betaald parkeren. De invoer van betaald parkeren is een langlopend traject met de
gemeente, waarover u regelmatig op de hoogte gehouden wordt via de website en
nieuwsbrieven.
Volgens een bewoner wordt aan een kant parkeren niet door alle bewoners van de
Gerbrandyweg gedragen en vraagt indien van toepassing eerst te overleggen met de
bewoners.
Betaald parkeren - Els Fisher:
de wijkvereniging is in gesprek met de gemeente over de wenselijkheid van betaald
parkeren
de uitslag van de enquête uitgevoerd door de wijkvereniging is weliswaar niet
overweldigend, maar er is wel een meerderheid voor een vorm van betaald parkeren
de wijkvereniging is naar de gemeente gegaan met de resultaten van de enquête
de gemeente heeft aangegeven hierin mee te willen gaan, maar wilde zelf een enquête
uitvoeren
het resultaat: geen meerderheid voor betaald parkeren volgens het Scheveningse
parkeerregime van 10.00 - 24.00 uur
de aanvullende vraag van de enquête was gericht op andere parkeerperiodes en voor
elke parkeerperiode was geen meerderheid
de wijkvereniging heeft de wethouder gevraagd de enquête opnieuw te analyseren
het enquête bureau heeft opdracht gekregen de enquête te heranalyseren –
het wachten nu is op de uitslag van het enquête bureau
Els Fisher: de gemeente wil een uniformering van de parkeertijden. Het Van Stolkpark wil
andere parkeertijden, die waarschijnlijk niet in hun beleid passen.
Caroline de Jong: uit alle enquêtes blijkt dat er geen draagvlak is voor betaald parkeren
van 10-24 uur. In onze enquête was wel draagvlak voor korter betaald parkeren, voor de
gemeente enquête is dat niet duidelijk. Caroline stelt voor de heranalyse af te wachten. Zij
stelt voor een werkgroep/actiegroep betaald parkeren te vormen.
Is parkeren voor vergunninghouders een optie?
Het Haagsche systeem kent deze optie niet.
10. Rondvraag
Bewoners kunnen ideeën en activiteiten voor het activiteitenprogramma
2014 Stadsdeel Scheveningen indienen via de wijkvereniging.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Na een korte pauze start de tweede helft van de avond. Paul Gerretsen geeft een
boeiende lezing over de Scheveningseweg, een wereldwonder uit onze gouden eeuw..

