VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
van de Wijkvereniging “ Van Stolkpark”
Woensdag 12 oktober 2011 om 20.00 uur in het VCL
Aanwezig: Zie presentielijst, 25 personen
Voorzitter Caroline de Jong-Boon opent de vergadering en heet de aanwezigen namens het bestuur van
harte welkom.
Dhr. Joris van Dijk, directeur van Madurodam, zal een korte uitleg geven over de nieuwe plannen voor de
miniatuurstad. De aanwezigen zullen ook kennismaken met gastheer Mathieu Arnouts, de nieuwe rector
van het VCL.
De voorzitter doet een oproep voor straatcoördinatoren om nieuwe bewoners welkom te heten in de wijk.
Na de pauze is het woord aan spreker Tineke Hooiveld, stadsdeeldirecteur voor Scheveningen.
De agenda wordt vastgesteld.
1. Verslag Algemene Leden Vergadering van 6 oktober 2010.
Het verslag van de Algemene leden vergadering wordt vastgesteld.
2. Verslag van de secretaris van de Wijkvereniging 'Van Stolkpark'
Marjolein Boon doet verslag over 2010.
3. Financieel verslag 2010.
Penningmeester Leo Zijerveld licht het financieel verslag toe.
- de Stichting Buurtpreventie is niet meer actief en zal worden opgeheven;
St. Vrienden van Van Stolkpark heeft in 2010 € 3200 gedoneerd aan de wijkvereniging;
Aandachtpunt voor 2012: de ledenbijdrage verhogen of kosten verlagen.
4. 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 2010 uitgevoerd en hebben
schriftelijk verslag gedaan.
De kascommissie heeft geen ongeregeldheden ontdekt en adviseert de vergadering het bestuur
decharge te verlenen.
Besluit: de vergadering verleent het bestuur decharge.
5.

Begroting 2012.
Leo Zijerveld geeft een korte toelichting op de begroting van 2012.
Er is een nieuwe drukker gevonden, waardoor de drukkosten in 2012 voor de helft
omlaag gaan.

6.

Benoeming kascommissie.
De heren Reuchlin en Wallis de Vries worden benoemd tot de kascommissie 2011.
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7.

Bestuurssamenstelling.
De heren F. N. Grooss, J. P.van Tuyll van Serooskerken en Mevrouw M. Boon-Stam
treden af en stellen zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de heren L. Zijerveld en
H. de Kat te benoemen tot lid van het bestuur, respectievelijk als Penningmeester en
Portefeuillehouder Beschermd Stadsgezicht.
Het nieuwe Bestuur bestaat uit:
Mevrouw J.C. de Jong-Boon
Voorzitter
Mevrouw J.E.F.M. den Drijver-van Rijckevorsel
Secretaris en vice-voorzitter
De heer L. Zijerveld
Penningmeester
De heer H. C. A. de Kat
Lid met portefeuille Beschermd Stadsgezicht, en grijs
Mevrouw E. Fischer
Lid met portefeuille Verkeer, en groen
De heer A. E. Stoop
Lid met portefeuille Veiligheid
Mevrouw J.C.J.G.B. van Dooren-Kuitert
Lid met portefeuille Veiligheid en coördinatie opvang
nieuwe bewoners
De voorzitter bedankt de aftredende bestuursleden voor hun jarenlange inzet en biedt hen
namens de wijkvereniging een klein cadeautje aan.
Joke de Groot wordt bedankt voor haar werk aan de website, en met name het inscannen van alle
Koeriers.
Kennismaking met de heer Mathieu Arnouts, Rector VCL.
De heer Mathieu Arnouts stelt zich voor en stelt de aanwezigen in de gelegenheid
om vragen met betrekking tot de school te stellen.
Wat zijn de afspraken mbt de scooters die op de stoep parkeerden?
Er zal een nieuwe scooterparkeerplaats worden aangelegd.
Meeuwenoverlast blijft een probleem; wat doet de school hieraan?
Afspraak: de heer Arnouts neemt de meeuwenvraag mee en koppelt zijn bevindingen
terug naar de wijkvereniging.
Er zijn folders met informatie van de gemeente hoe je meeuwenoverlast kunt beperken.
De gemeente heeft laten weten dat aan de Kanaalweg geen ondergrondse
containers komen. De gele meeuwbestendige huisvuilzakken zijn een experiment.
Heeft de school een alcoholbeleid?
Het is erg lastig om het nuttigen van alcohol te verbieden. De school trekt dit in een
breder kader door educatie over preventie en door voorlichting te geven over
alcoholgebruik.
Staat de school open voor maatschappelijke stages en schoonmaakacties?
De school staat daar open voor.
Kan in het kader van veiligheid voorafgaand van een feestje zorgvuldig hiermee
omgegaan worden en de wijkagent gevraagd worden aanwezig te zijn?
De school communiceert dit altijd met de wijkagent en met de buurt.

8.

Rondvraag.
Hoe beslist de gemeente over invoer van betaald parkeren, wat zijn de
randvoorwaarden?
De gemeente houdt eerst een enquête in het desbetreffende gebied en als de
meerderheid voor is, wordt betaald parkeren ingevoerd.
In Scheveningen Haven is n.a.v. van de uitslag van de enquête betaald parkeren
voorlopig uitgesteld.
In het Van Stolkpark is in mei 2010 door de wijkvereniging een enquête gehouden. Toen was
tweederde meerderheid tegen het invoeren van betaald parkeren. Het bestuur krijgt nu signalen
van bewoners dat zij hierover van mening zijn veranderd.
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Er is een burgerinitiatief voor het behouden van de parkeerschijf voor het bezoekersparkeren, die
men via internet kan steunen.
De wegwijzing bij het Van Stolkplein is niet duidelijk, kan dit bij de gemeente worden
aangekaart? Er wordt aan beide zijden gereden, wat aanleiding geeft tot onoverzichtelijke
situaties.
Tineke Hooiveld neemt dit punt mee en koppelt terug.
Bewoners bejaardentehuis ervaren de aanwezigheid van de kinderen als bedreigend.
Parkeren om het plein zorgt voor een onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie.
Kunnen er borden geplaatst worden rondom het plein?
De verkeerssituatie is opgenomen in het stadsdeelplan.
M.b.t. het strooibeleid deelt Tineke Hooiveld mede dat de gemeente alleen op de
hoofdroutes strooit.
Tineke Hooiveld zal er voor zorgen, dat er handstrooizout beschikbaar wordt gesteld.
Een bewoner vindt dat de Koerier veel informatie bevat voor wijkbewoners en vraagt om
te proberen het blad minimaal twee keer per jaar te laten verschijnen.
Wordt er nog subsidie gegeven door de wijkvereniging voor het injecteren van iepen?
Dit is eenmalig gegeven uit het fonds van de Vrienden ik het kader van steun voor het groen in de
wijk, maar helaas is daar met alle bezuinigingen geen mogelijkheid meer voor.
9. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje en wat
versnaperingen na de bijeenkomst.
De nieuwe Stadsdeeldirecteur voor Scheveningen, Tineke Hooiveld, spreekt na de sluiting van de ALV.
Vragen: Wat doet het stadsdeel? Waarvoor kan de burger er terecht? De organisatie. Wat is de functie van
de stadsdeeldirecteur? Geen getrapt bestuur; anders dan in Amsterdam, geen Stadsdeelraad. Democratie:
hoe weet de directeur wat er speelt? Stadsdeelplan en activiteitenprogramma. Tijden veranderen: het is
niet langer een kwestie van wat de Gemeente voor de burgers kan doen, maar wat de burgers zelf en voor
elkaar kunnen doen. Hoe geven we dat gestalte?
De Stadsdeeldirecteur legtuit hoe de stadsdelen zijn opgezet in Den Haag.
Enkele punten met betrekking tot de wijk:
Het is mogelijk schoolconvenanten te maken mbt de veiligheid, zoals dat is al gedaan voor het
stadsdeel Haagse Hout.
Er zijn klachten dat de HTM bus te hard rijdt op de Kanaalweg. Er zullen metingen worden
gedaan. Het is belangrijk zo mogelijk het nummer op de bus door te geven.
Er is een ongeluk geweest met een meisje van 12 bij het kruispunt bij de Ver Huellweg. Wat kan
worden gedaan om dit punt veiliger te maken?
Er wordt gevraagd om meer plastic containers. Dit moet wachten op de resultaten van onderzoek
naar de beste wijze van scheiding, aan de bron of door een fabriek.
Wat zijn wensen in de richting van de wijk?
Mbt schoon/heel/veilig, graag problemen doorgeven aan 14070.
Gezamenlijke schoonmaakdag met de school.
Wat kan er worden gedaan voor eenzame ouderen: de stadsdeeldirecteur geeft voorbeelden uit
andere wijken.
De stoepen op een route rond het verzorgingshuis kunnen worden geëgaliseerd en zoveel mogelijk
vrijgemaakt. Het obstakel dat wordt gevormd door een camera zal worden verwijderd.
De bloembakken die stonden voor Europol zijn niet meer nodig en zullen worden geplaatst bij de
Iraanse ambassade.
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