Concept verslag Algemene Leden Vergadering van de Wijkvereniging Van Stolkpark,
8 oktober 2015 20.00 uur, gehouden in het VCL
Aanwezig: zie presentielijst, circa 40 personen

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, Caroline de Jong-Boon, opent de vergadering en heet iedereen welkom, zowel oude en speciaal
ook nieuwe bewoners, erelid Anneke Landheer, vertegenwoordigers van de gemeente Herman Stemfoort, en
Hecham Zaidan, spreker Paul Boeters en wijkagent Peter van den Burg.
Ze dankt het VCL voor hun gastvrijheid en bereidheid de plannen in een vroeg stadium te delen met de direct
omwonenden. Als dank wordt aan het VCL voor de bibliotheek een boek gegeven.
De voorzitter zal tijdens deze vergadering aftreden. Ze bedankt iedereen met wie ze zeer plezierig heeft
samengewerkt en die constructief heeft meegedacht; het bestuur, Gert Muller die de hamer over zal nemen als
hij wordt verkozen, de redacteuren en auteurs van de Koerier, organisatoren van het wijkfeest, sponsoren en
donateurs, het stadsdeel, de gemeente en de wijkagent. Ze zal iedereen enorm missen.
Na 5 jaar discussie zijn de wijkbewoners langzaam toegegroeid naar een oplossing voor betaald parkeren. Een
ieder denkt dat zijn/haar oplossing het beste is en daarom is het belangrijk enquêtes te houden. Uiteindelijk
heeft wethouder Tom de Bruijn het besluit genomen.
Communicatie van wijkbewoners naar de gemeente en vice versa is zeer belangrijk.
Over de bouwplannen van het VCL zijn de meesten enthousiast. Een andere ontwikkeling is dat Madurodam wil
uitbreiden. Het Van Stolkpark blijft strijden voor het behoud van de Scheveningse Bosjes.

1.
Verslag Algemene Leden Vergadering van 8 oktober 2014
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld met dank aan Lucia Maikoe.
2.
Verslag van de secretaris van de Wijkvereniging 'Van Stolkpark
Dit verslag is terug te lezen op de website van het Van Stolkpark; www.vanstolkpark.nl
De secretaris, Jacoba den Drijver, vertelt wat er sinds de vorige ledenvergadering is gebeurd.
Het bestuur is meer gestructureerd. De bestuursleden treden in duo’s op.
De eerstgenoemde is de verantwoordelijke voor de betreffende portefeuille.
Gert Muller heeft zitting genomen in de denktank Noordwestelijke Hoofdroute en heeft penningmeester Arjan
Boes ondersteund.
Arjan treedt af, maar zal het lustrum-buurtfeest 2016 mede organiseren. 27 juni jl.(2015) heeft het jaarlijkse
buurtfeest plaatsgevonden. Bij die gelegenheid is onderaan de Duinweg een natuurspeelplek geopend door de
stadsdeeldirecteur mevrouw Mendy van Veen.
Kinderen konden een theaterworkshop volgen en hebben later op de dag een show voor ouderen opgevoerd.
Zowel voor de kinderen als ouderen werd een diner verzorgd; ouderen konden eerst meedoen aan een
wijnproeverij.
Oud-voorzitter Ton Landheer is 8 januari jl. overleden. Zijn grootste verdienste is de verbetering van de
woonfunctie in de wijk geweest. Samen met zijn vrouw Anneke heeft hij geijverd voor bestemmingsplannen en
de aanwijzing tot Rijksbeschermd stadsgezicht.
Dit jaar zijn 2 Koeriers en 6 (e-mail)nieuwsbrieven verschenen. Deze worden tevens op de website
gepubliceerd.
Waarschijnlijk wordt in maart 2016 betaald parkeren ingevoerd. De tijden zijn maandag t/m zondag van 13.0024.00 uur.
Diverse oplaadpalen voor elektrische auto’s zijn in de wijk gekomen. Tegen een oplaadpaal geplaatst aan het
begin van de Prof. Gerbrandyweg is bezwaar aangetekend, omdat daar grote parkeerdruk is en er voldoende
alternatieven in de directe omgeving zijn.
Het VCL wordt afgebroken. De villa blijft intact. Het nieuwe gebouw wordt compacter, komt gedeeltelijk in de
grond en er komt meer groen en meer ruimte om het gebouw.
Op 2 september vond een wijkschouw plaats met wethouder Karsten Klein. Verschillende verbeterpunten zijn
onder de aandacht van de wethouder gebracht.
Madurodam wil uitbreiden. De gemeente is positief, maar heeft voorwaarden gesteld voor het groen,
toegankelijkheid en samenwerking met bewoners.
Visie internationaal Park: de gemeente heeft de ambitie voor een internationaal park gericht op 2
groengebieden; de Scheveningse Bosjes en het Westbroekpark. Bestuursleden Jacques van Paassen en Els
Fischer hebben zitting genomen in de begeleidingscommissie voor de ontwikkeling van een dergelijke Visie. De
kwaliteit van de openbare ruimte en het groen en de herkenbaarheid van de parken moet verbeterd worden.
Jacques heeft een schets gemaakt van een onderdoorgang vanuit het Westbroekpark onder de Teldersweg
door naar de Scheveningse Bosjes om de onderlinge verbondenheid van de twee delen van de Scheveningse
Bosjes te versterken en mens en dier de Teldersweg veilig te laten kruisen.
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Activiteiten
14 februari heeft een geanimeerde buurtborrel bij Madurodam plaatsgevonden.
Op 4 mei heeft de dodenherdenking plaatsgevonden bij het monument van het Englandspiel.
De Atlantikwallroute, die deels door en langs de wijk is gesitueerd, is geopend. De route is zowel per fiets als
lopend af te leggen.
Bewoners hebben op 26 september geholpen met het planten van bollen op het pleintje bovenaan de Hogeweg
in bijzijn van bewoners van Duinrust.
3.
Financieel verslag 2014
Gert Muller licht het verslag toe.
De gemaakte omzet is groter. Dit is verklaarbaar doordat de kosten voor de administratieve ondersteuning dit
jaar via de rekening van de Wijkvereniging is gegaan. Vorig jaar werden die kosten door de gemeente direct
aan de ao-er administratieve ondersteuner betaald.
De sponsoring van het wijkfeest verliep ook via de wijkvereniging. Daarvoor ging dit direct naar de
organisatoren.
Er is een verschil van circa 500 euro. Dit komt door kosten gemaakt voor de verbetering van de website en wat
kleine posten.
Wat betreft de Stichting Vrienden van Stolkpark merkt Gert op dat in 2014 om donaties is gevraagd. Er is zeer
ruimhartig gedoneerd. De Stichting is financieel gezond. Daarom is het niet nodig elk jaar om donaties te
vragen. Een groot deel van de gelden is besteed aan activiteiten van de Wijkvereniging.
4.

Verslag kascommissie bestaande uit mevrouw M. Bonder en de heer Lepoole, decharge van het
bestuur
Peter Lepoole deelt mee dat de kascommissie bestond uit Marie Bonder en Peter Lepoole. De financiële
stukken geven een getrouw beeld van inkomsten en uitgaven en de kasmiddelen 2014.
De kascommissie heeft 2 aanbevelingen gedaan: de advertentieopbrengsten van de Koerier op de rekening van
de Wijkvereniging laten binnenkomen en de particuliere sponsorgelden van het buurtfeest direct van de
Stichting op de rekening van de feestcommissie over te maken. Er wordt geadviseerd om decharge te verlenen.
Hij bedankt Gert Muller en Caroline de Jong voor de prettige samenwerking.
Gert meldt dat de aanbevelingen worden overgenomen.
Caroline bedankt de kascommissie. Zij vraagt de vergadering decharge te verlenen voor de financiën 2014. De
vergadering gaat onder applaus akkoord.
5
Begroting 2016
Gert geeft aan dat er in de begroting geen sponsorgelden zijn t opgenomen.
De gemeentelijke subsidie zal ongeveer hetzelfde zijn als dit jaar.
Na een bijdrage van de stichting Vrienden van Stolkpark zal men neutraal uitkomen.
Er is nog niet uitgesproken of weer om donaties moet worden gevraagd, maar deze zijn uiteraard altijd welkom.
Uit de subsidie communicatie en sociale cohesie wordt de Koerier betaald en wat extra ao ondersteuning.
Caroline vraagt of de vergadering akkoord gaat met de begroting 2016. Onder applaus gaat de vergadering
akkoord.
 Benoeming kascommissie
Marie Bonder treedt af. Zij wordt bedankt voor haar inzet. Hans Wassenaar zal toetreden. Peter Lepoole blijft
nog aan.
De vergadering gaat akkoord met deze benoeming.

7.
Bestuurssamenstelling
Jacoba den Drijver treedt af, maar is herkiesbaar als secretaris en vice-voorzitter. De vergadering gaat akkoord
onder applaus.
Caroline treedt af en stelt zich niet meer verkiesbaar. Gert Muller is bereid gevonden om het voorzitterschap
over te nemen. De vergadering gaat akkoord onder applaus.
Gert Muller zit de vergadering verder voor.
Arjan Boes treedt af als penningmeester en Gert treedt af als interim penningmeester.
Peter Verheij wordt door de vergadering onder applaus benoemd tot nieuwe penningmeester.
Het bestuur is ook voornemens Ariane Hiebendaal te benoemen tot bestuurslid, met als portefeuille
communicatie. Dit is echter niet 6 dagen voor de ALV vergadering aangekondigd. Desondanks vraagt Gert of de
vergadering met deze benoeming akkoord wil gaan.
De vergadering gaat onder applaus akkoord.
Jacoba spreekt Caroline toe.
Vanaf 2009 tot 2015 is zij bestuurslid geweest. Dit was een fantastische periode.
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Caroline heeft veel gedaan. Zo heeft zij zich ingezet voor het groen en de natuur en contact hierover
onderhouden met Fanja Rekkers van de gemeente, de nieuwe beheersverordening die de
bestemmingsplannen verving, verkeer, betaald parkeren (samen met de overige bestuursleden), het stedelijk
schoon, de Koerier, eigen bestuur en ook geprobeerd de gemeente aan te sturen, GSBO en de Noordwestelijke
Hoofdroute.
Het voorzitterschap heeft ze met volle inzet uitgeoefend. Namens het bestuur bedankt Jacoba haar voor de
goede zorgen en inzet. Els Fischer overhandigt haar als dank een insectenhotel en een vlinderhuis.
Caroline bedankt het bestuur voor hun bijdragen en bedankt tevens de aanwezige leden voor hun inzet.
Herman Stemfoort van de gemeente neemt het woord.
Hij heeft zijn medewerkers gevraagd Caroline te kenschetsen. Zij is strijdvaardig, met een scherp oog voor
bestuurlijke verhoudingen, is een goede belangenvertegenwoordiger, altijd bereid tot dialoog en pragmatisch.
Voor de wijkschouw met Karsten Klein was altijd een vol programma door Caroline opgesteld. Soms vroeg men
zich af hoe dit in één wijkschouw was af te handelen.
Caroline is ook pragmatisch: Karsten Klein had tijdens de schouw geen fiets bij zich, maar Caroline regelde het.
Voor de gemeente is ze een bijna ideale gesprekspartner.
Hij bedankt haar daar hartelijk voor en overhandigt een bos bloemen.
Arjan is niet aanwezig. De bos bloemen voor hem bestemd overhandigt Herman aan het nieuwe bestuur.
Caroline bedankt Herman voor zijn mooie woorden en de prettige samenwerking met het stadsdeel.
8.
Ontvangen voorstel voor een wielerkoers
Gert deelt mee dat een wielervereniging uit Rijswijk een wielerkoers wil organiseren in het Van Stolkpark
vanwege het heuvelachtige terrein. Het is geen initiatief van bewoners, en niet voor een goed doel.
Het bestuur vindt dat er al veel activiteiten in de wijk zijn en daarmee gepaard gaande wegafsluitingen. Daarom
is het bestuur tegen de koers. Het bestuur heeft besloten dit verzoek aan de ALV voor te leggen.
De ALV gaat akkoord met het voorstel om geen steun te geven aan een wielerkoers in de wijk.
Wijkagent Peter v.d. Burg vertelt dat dit jaar, met name in de zomermaanden, 5 woninginbraken hebben
plaatsgevonden en 4 pogingen tot inbraak. Vorig jaar vonden in totaal 3 inbraken plaats. De inbraken gebeuren
voornamelijk op de Professor Gerbrandyweg. Hij adviseert goed op te letten of ramen en deuren goed zijn
afgesloten. De daders zijn niet gepakt.
Op internet is informatie over het politiekeurmerk Veilig Wonen te lezen.
Peter adviseert de bewoners zich aan te melden voor Burgernet.
Een bewoner merkt op dat al geruime tijd een ladder vastligt aan een hek bij het laantje.
Peter antwoordt dat hierover een melding bij 14070 kan worden gedaan.
Het instellen van een buurtapp vermindert ook de kans op inbraken. Dit moet wel beperkt blijven tot een kleine
groep mensen, bijvoorbeeld de gezinnen uit een straat.
Er bestaan ook borden dat een buurtwhatsapp-groep actief is.
Voor vragen kan Peter altijd gemaild worden.
Op telefoonnummer 0900-8844 kunnen meldingen van grote geparkeerde auto's worden gedaan (denk aan
campers, caravans of grotere busjes en vrachtauto’s).
De gemeente ondersteunt geldelijk initiatieven van Buurtpreventie of buurtinitiatieven.
Gert geeft aan dat dit in het bestuur besproken zal worden.
9.
Rondvraag
Een bewoner vraagt of er parkeerhavens komen vanwege de invoer van betaald parkeren.
Gert antwoord dat nog niets is vastgelegd, maar in de plannen heeft hij niet gezien dat parkeerhavens
aangelegd zouden worden. Dit is te kostbaar.
De locaties van de parkeerautomaten zijn ook nog niet bepaald. Waarschijnlijk wordt begin december een
informatieavond georganiseerd door de gemeente.
Aan de Professor Gerbrandyweg zal alleen aan de overkant van de huizen geparkeerd kunnen worden.
Onderzoek heeft uitgewezen dat dit voldoende moet zijn voor het aantal bewoners en hun auto’s.
Een bewoonster is bang dat het verkeer sneller zal gaan rijden, omdat er meer ruimte is. Via de Van Stolkweg is
ook veel sluipverkeer vanwege de kruising met de Teldersweg.
Gert antwoordt dat het bestuur dit in de gaten zal houden.
Ook wordt gevraagd om de rijrichting van de Van Stolkweg te veranderen vanwege het sluipverkeer. Dit levert
gevaarlijke situaties op voor fietsers.
Gert antwoordt dat de situatie vermoedelijk zal verbeteren als de Noordwestelijke Hoofdroute wordt aangepakt
en de kruising bij het Shell station wordt verbeterd. In het ontwerp van het nieuwe kruispunt is linksaf slaan op
de Scheveningseweg toegestaan.
Gert zal dit punt meenemen naar de vergadering van de denktank Noordwestelijke hoofdroute.
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Het veranderen van de ingang van het Verzorgingshuis Duinrust is van de baan.
Een bewoner vraagt of een trend waarneembaar is voor activiteiten in het Westbroekpark. Het lijkt erop dat het
park steeds meer wordt gebruikt voor grote sociale activiteiten.
Caroline antwoordt dat dit inderdaad het geval is. Het stadsdeel zal binnenkort de evenementen in het
Westbroekpark bespreken. De gemeente wil meer activiteiten laten plaatsvinden, maar de bewoners van het
Van Stolkpark staan hier niet achter.
Jacques vertelt dat het theehuis in het Westbroekpark een horeca vergunning heeft gekregen. Als er na 23.00
uur overlast is dan kunnen de bewoners dit bij de hinderlijn van de Milieudienst Haaglanden melden. Op
terrassen mag geen versterkte muziek worden gedraaid.
Een andere bewoner geeft aan dat in de wijk ook feesten met harde muziek worden gegeven. Hij verzoekt als
dit gebeurt om een briefje bij de omwonenden in de bussen te doen.
10.
Sluiting huishoudelijk gedeelte
Gert sluit de vergadering om 21.30 uur.
Paul Boeters van de gemeente Den Haag zal een presentatie geven over het bomenbeleid en beheer.

Concept verslag ALV Van Stolkpark, 8 oktober 2015 20.00 uur, VCL

4

