Concept-Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 juni 2009
Gehouden in het Luzac Lyceum, Parkweg 9
Aanwezig: 23 leden

1. Opening
De heer van Tuyll van Serooskerken opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

2. Mededelingen Bestuur
•

Er is een nieuwe wijkagent voor het Van Stolkpark, zijn naam is Pjotr Vreeswijk. Hij kon tot
zijn spijt niet komen op de ALV.

•

Ingrid Sluyter volgt Trudy Vrind op als administratief ondersteuner van stichting BOOG.

•

Er zijn 5 bestuursleden tussentijds afgetreden:
mevrouw P. Gemen, de heren P. Mendes de Leon, L. Brand, J. Balk en P. van Aken.
Er worden nieuwe kandidaten gezocht voor versterking van het bestuur van de
Wijkvereniging en voor de redactie van de Van StolkparkKoerier.

•

Volgens het rapport “Welzijn in de wijk” neemt het bewonersaantal in de wijk af. Het aantal
bedraagt momenteel 730 bewoners. De komst van gezinnen wordt toegejuicht.

•

De stichting Buurtpreventie is opgeheven.

•

De Duinweg is voor een gedeelte afgesloten ter bescherming van de Iraanse ambassade.

•

Het betaald parkeren komt bij agendapunt 10 aan de orde.

•

Na de pauze spreekt mevrouw drs Constance Moes over de ontwikkelingen van villaparken
in de 19e eeuw en gaat zij in op het gedachtegoed en de rol van landschapsarchitect Zocher
bij het tot stand komen van de wijk.

3. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 9 oktober 2006
Het verslag van de laatste Algemene Ledenvergadering, van 9 oktober 2006 staat op de website
van de Wijkvereniging. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Het bestuur neemt zich voor voortaan weer jaarlijks een vergadering bijeen te roepen.
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5. Het verslag van de Secretaris van Wijkvereniging “Van Stolkpark”, Mevrouw BoonStam
•

Mevrouw Boon vermeldt dat de heer Wetemans de taak van penningmeester heeft
overgenomen van mevrouw Gemen, die ziek is geworden. Mevrouw Boon, bedankt
mevrouw Gemen voor haar inzet en bijdrage.

•

Degenen die overlast hebben van de straatlantaarns worden verwezen naar de Koerier,
waarin een nummer staat dat gebeld kan worden.

•

Het contract met de VCD is opgezegd. Het aantal gemelde inbraken is na het opzeggen van
het contract toegenomen. Ideeën zijn welkom voor een nieuwe vorm van buurtpreventie voor
de wijk.

•

Dankzij de heer Brand heeft de Wijkvereniging een prachtige website.
Wie zijn/haar email adres opgeeft ontvangt de digitale nieuwsbrief.

•

De heer Zeper is gestopt als vertegenwoordiger van de wijk in de GSBO. Hij is wel namens
de Wijkvereniging plv. lid van het APS (Advies Platform Scheveningen).

•

Na.v. het verslag complimenteert de heer Wijsenbeek de heer Zeper voor zijn jarenlange
inzet voor de Wijkvereniging en de GSBO en prijst het besluit van de Gemeente om hem
hiervoor een stadsspeld toe te kennen.

•

Mevrouw de Jong vraagt of iedereen de laatste editie van de Koerier heeft ontvangen. Het is
de bedoeling de Koerier 2x per jaar uit te brengen.

6. Financieel verslag
Het financiële verslag voor 2008 en voor 2007 wordt uitgedeeld. Het heeft betrekking op drie
rechtspersonen, de “Wijkvereniging Van Stolkpark”, de “Vrienden van het Van Stolkpark” en de
“Stichting Buurtpreventie”.
Stichting Buurtpreventie
In 2008 is de Stichting geliquideerd omdat er onvoldoende deelnemers waren om de kosten te
dekken. Het batig saldo ad euro 380,-- is na vrijvalling overgemaakt aan de Stichting Vrienden
van het Van Stolkpark.
Stichting Vrienden van het Van Stolkpark en Wijkvereniging Van Stolkpark
In 2007 en 2008 is er een positief saldo voor beide. De Wijkvereniging heeft jaarlijks subsidie
van de gemeente Den Haag ontvangen.
7. Verslag Kascommissie; decharge van het bestuur
Mevrouw den Drijver en de heer Reuchlin hebben de boekhouding over 2007 en 2008
nagekeken en akkoord bevonden. Het bestuur wordt gedechargeerd. De gegevens van 2006
moeten nog worden nagezien.
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8. Begroting 2009
•

Het tekort op de begroting van de Wijkvereniging voor 2009 wordt gedekt door het positieve
beginsaldo op de rekening en door een mogelijke aanvullende bijdrage van de Stichting
Vrienden.

•

Het bestuur zal nagaan of het deel van de subsidie uit 2008, dat niet besteed is in dat jaar,
moet worden teruggestort.

•

Er op dit moment geen financiële noodzaak om de bewoners een donatie te laten betalen.
De heer Grooss vindt echter dat de bewoners wel jaarlijks een bijdrage zouden moeten
betalen. De bijdrage wordt gezien als een vorm van betrokkenheid bij de Wijkvereniging.
Een meerderheid van de aanwezigen vindt dat men een bijdrage over het jaar 2009 moet
vragen.
Mevrouw Nelisse vindt dat iedereen een bijdrage zou moeten leveren als is het alleen maar
om de toestand van het groen in de wijk te verbeteren.
De heer van Tuyll stelt voor in het bestuur verder uit te werken of en hoe het saldo van de
Stichting ten bate van (het groen in) de wijk kan worden aangewend.

9. Bestuurssamenstelling
⋅
⋅
⋅

Mevrouw M. Boon-Stam, de heer L. Wetemans, mevrouw C. de Jong-Boon en de heer A.
Stoop zijn tussentijds toegetreden, maar nog niet formeel benoemd;
Mevrouw C. de Jong-Boon en de heer K. Zeper nemen namens de Wijkvereniging deel
aan het Adviesplatform Scheveningen. Mevrouw A. Landheer is afgetreden als lid van
het APS;
De heren F. Grooss (“beschermd stadsgezicht”) en P. van Tuyll van Serooskerken
(“groen en grijs”) blijven lid van het bestuur;
Mevrouw J. den Drijver-van Rijckevorsel is bereid gevonden toe te treden tot het
bestuur.

De vergadering stemt in met de volgende bestuurssamenstelling:
De heer F. Grooss, de heer P. van Tuyll van Serooskerken, mevrouw M. Boon-Stam, de heer L.
Wetemans, mevrouw C. de Jong-Boon, de heer A. Stoop en mevrouw J. den Drijver-van
Rijckevorsel.
Mevrouw de Jong-Boon is bereid op te treden als voorzitter van de Wijkvereniging, en neemt de
hamer over van de heer van Tuyll.
De heer M. Reuchlin en de heer J. Wallis de Vries worden benoemd tot de Kascommissie.
10. Rondvraag
De toestand van het groen in de wijk
•

De heer Wijsenbeek vindt dat de toestand van groenvoorziening beneden alle peil is. De
plantsoenendienst levert z.i. buitengewoon slecht werk, er staan veel brandnetels. Hij wil
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graag weten of er uit het saldo van de Vrienden geld beschikbaar gesteld kan worden t.b.v. de
groenvoorziening.
Een bewoner merkt op dat de Wijkvereniging destijds bijvoorbeeld bijdroeg aan het inenten
van iepen.
•

Mevrouw Wallis de Vries stelt dat er meer gemaaid moet worden. Mevrouw Grooss meldt
dat Omnigroen het maaien dit seizoen verricht met grote tractoren, die de paden stuk maken.
Mevrouw Jöbsis merkt op dat het onkruid bij de Gerbrandyweg hoger is dan de vorig jaar
aangeplante boompjes.

•

De heer de Jong raadt aan in de aanloop van de verkiezingen een brief te schrijven aan de
verschillende politieke partijen waarin aandacht gevraagd wordt voor het slechte onderhoud
v.w.b. de groenvoorziening van de gemeente.

•

Mevrouw Grooss merkt op dat de afvalbakken in het groen niet genoeg worden geleegd,
vooral bij mooi weer. Er zou een extra wagen kunnen worden ingezet zodat afval vaker kan
worden opgehaald.

•

Mevrouw Bonder wil graag weten of er mogelijkheden zijn om i.s.m. de gemeente zelf
bosschages te (laten) planten.

•

De heer Wijsenbeek stelt voor om een expert in de hand te nemen voor een advies over het
groen.

•

De heer van Keeken vraagt of de gemeente het wielerparcours in het groen tussen de
Gerbrandyweg en de Haringkade al geëvalueerd heeft.

•

Het bestuur zegt toe te onderzoeken wat gedaan kan worden voor de verbetering van de
toestand van het groen in de wijk, zo nodig met financiële steun van de Stichting Vrienden
van het Van Stolkpark.

Invoeren van betaald parkeren
•

Het bestuur is geen voorstander van betaald parkeren in de wijk.

•

De heer Nelisse merkt op dat als je op eigen terrein kan parkeren je geen toestemming krijgt
om op straat te parkeren.

•

Ook mevrouw Schuurmans is tegen het invoeren van betaald parkeren. De laatste tijd
parkeert men voor haar uitrit. Zij wil dat de markering in orde wordt gemaakt door de
gemeente.

•

Mevrouw de Kat wil weten wat de afspraken zijn met de wijkagent over foutief parkeren.

•

De heer Grooss vermeldt dat er op de Van Stolkweg op de stoep wordt geparkeerd. Er is nu
een gedoogsituatie ontstaan. Het parkeren op de hoek zorgt wel voor gevaarlijke situaties.
Mevrouw Grooss stelt voor een bord "met twee wielen op de stoep" of gele streep zodat
bejaarden nog twee tegels overhouden. Kan men parkeerhavens maken net als bij de
Duinweg?
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•

Mevrouw Nelisse wil weten of de Wijkvereniging iets kan doen aan de parkeersituatie op het
smalle stukje tussen de Kanaalweg en de Van Stolkweg. De situatie is gevaarlijk voor de
scholieren van het V.C.L.

•

De heer Wallis de Vries wil weten of het mogelijk is alleen betaald parkeren in te voeren op
de Kanaalweg. Het bestuur zoekt dit uit. Er is door de gemeente nog geen onderzoek gedaan
naar betaald parkeren in de wijk

•

De heer Chin is voorstander van betaald parkeren. Er is veel overlast van parkeren van auto's
die van elders zijn uitgeweken, bijvoorbeeld op de Van Stolkweg. Hij heeft ook last van
foutief geparkeerde auto’s op het tussenweggetje naar de Kanaalweg.

•

Mevrouw Jöbsis is tegen betaald parkeren in de wijk. Zij is bang dat het betaald parkeren
langzaam opschuift, zodat men op den duur alleen nog maar betaald kan parkeren. Men moet
alert zijn! Ook vraagt zij aandacht voor het fout parkeren, in het "bosdeel" van de
Gerbrandyweg.

•

Na stemming blijkt dat er 4 mensen vóór betaald parkeren zijn en dat de rest van de
aanwezigen tegen is.

Diverse onderwerpen
•

Mevrouw Zeper wil weten wat de toekomst is van het pand op nr. 21 op de van Stolkweg,
daar zij heeft gehoord dat het wordt afgebroken. De heer Grooss gaat zich inspannen om er
voor te zorgen dat het pand op nr. 21 niet wordt afgebroken, en vraagt om steun. Hij heeft
binnenkort een afspraak met De Vos en Partners om over de plannen te praten.

•

Mevrouw de Koster is tevreden over het plaatsen van 5 vuilnisbakken bij het V.C.L, maar
vraagt zich af waarom het zo lang geduurd heeft voordat ze er kwamen.

•

De heer Wijsenbeek stelt dat er een tekort is aan vuilnisbakken in de wijk. Mevrouw de Jong
heeft hierover met de heer Groot van de gemeente gesproken, die vindt dat dit niet zo is.
Mevrouw Boon heeft gemeld dat er vuilnisbakken ontbreken rond het Luzac Lyceum. De
heer Groot heeft toegezegd te kijken of dit probleem kan worden opgelost.

•

Mevrouw de Jong bedankt de gastvrouw van deze avond, mevrouw Tuitenhof, voor de
gastvrijheid van het lyceum. Mevrouw Tuitenhof biedt aan de vergadering de volgende keer
wederom in het Luzac Lyceum te houden.

•

De voorzitter spreekt een woord van dank uit aan de heer Frits Grooss die al 15 jaar lid is van
het Bestuur en zich inzet het erfgoed van de wijk te behouden en nieuwe bouwplannen in
goede banen te leiden.

12. Sluiting Algemene Ledenvergadering
De voorzitter dankt de aanwezig voor hun komst en sluit het officiële gedeelte van de
vergadering om 21.30 uur.
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