Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 9 oktober 2006
De avond wordt geopend door de voorzitter Marianne Schrijver. Zij heet de aanwezigen van
harte welkom. Mevrouw Maartje de Haan, directeur van Museum Mesdag is wegens ziekte
verhinderd vanavond, helaas heeft zij ook geen vervanging kunnen regelen.
Marianne stelt voor om te beginnen met het huishoudelijke gedeelte van de avond,
aanwezigen kunnen bij punt 3 vragen stellen aan de wijkagent Péris Conrad. Om 21.00 uur
komt er iemand van het beveiligingsbedrijf VCD die vragen van bewoners zal beantwoorden.
Hierna zal de website worden gepresenteerd. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.
1. Opening
Mevr. Schrijver opent de vergadering om 20.10 uur.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Vragen en opmerkingen van de bewoners.













Wijkagent Péris Conrad stelt zich voor, hij is in januari begonnen als wijkagent in het
Renbaankwartier, Wittebrug, Scheveningen-dorp, Van Stolkpark is later toegevoegd
aan zijn wijken. Péris vraagt de aanwezigen om indien er problemen zijn contact met
hem op te nemen. Hij loopt of fietst altijd door zijn wijken. Een bewoner vraagt of de
buurtpreventie nodig is als er een wijkagent is. Péris geeft aan dat het zeker wel van
pas komt, het beveiligingsbedrijf en de wijkagent werken samen.
Mevrouw Schuurmans vraagt of het niet mogelijk is om een parkeerverbod te plaatsen
op het Van Stolkplein. De wijkagent gaat na afloop kijken hoe de situatie is en zal
indien nodig contact opnemen met het Stadsdeelkantoor.
Margreet de Koster vindt de rotonde Haringkade een onveilige verkeerssituatie.
Fietsers fietsen tegen het verkeer in. De wijkagent gaat een kijkje nemen.
Irina Mendes de Leon meldt dat haar dochter is achtervolgd door een man, deze man
schijnt al een tijdje bezig te zijn in het Van Stolkpark en valt jonge kinderen en
vrouwen lastig. Irina heeft melding gedaan bij de politie. Het gaat om een blanke man
van ongeveer 60 jaar, onverzorgd en draagt meestal een blauwe jas. Hij rijdt 3 tot 4
keer per dag door de wijk.
Maaike van der Werff meldt dat er bij hun 2 weken geleden is ingebroken aan de
Parkwerg 38, zij heeft aangifte gedaan. Van de politie heeft zij vernomen dat er voor
het eerst in 11 jaar is ingebroken in de wijk. Verschillende bewoners laten hun
mening horen.
Een bewoner verteld dat er 4 bunkers in de bosjes bij de Belvedèreweg open liggen.
Er zijn ook veel kuilen en gaten. Het is bekend dat er een bunkerstelsel ligt onder de
Belvedèreweg. De commissie Groen en Grijs zal contact opnemen met het
contactcentrum.
Dhr. van Uttenhove woont aan de Van Stolkweg, hij heeft erg last van de enorme
trillingen in zijn huis doordat de bus in het laatste gedeelte op de Kanaalweg dendert.
Péris heeft collega's laten laseren hierbij zijn in 3 uur tijd 150 personen geweest die te
hard hebben gereden. Ze zijn allen bekeurd maar alle bekeuringen zijn verworpen
omdat de Kanaalweg geen 30 km zone is. Volgens de wijkagent verzuimt de
gemeente om de Kanaalweg in te richten als 30 km. Zone. Dhr. Uttenhove vraagt of
het niet aangekaart kan worden bij de gemeente. Het bestuur zal actie ondernemen.





Mevrouw Groot vraagt de wijkagent of hij kan bekeuren bij verlaagde trottoirs. Hij
gaat ernaar kijken en zal indien nodig waarschuwingsbriefjes plaatsen maar nog niet
direct bekeuren.
Een bewoner vraagt naar de voortgang van het plaatsen van de nieuwe lantaarnpalen.
Leo Brand geeft uitleg aan de aanwezigen, er is contact geweest met de gemeente, de
fabriek die de lantaarnpalen produceert is failliet. De gemeente is momenteel op zoek
naar een andere fabrikant. Uit de zaal wordt de vraag gesteld of de oude palen niet
gewoon kunnen blijven staan. Marianne legt uit dat er een enquête is gehouden en dat
het merendeel van de bewoners nieuwe lantaarnpalen wenst. Marianne stelt voor om
een stemming te houden onder de aanwezigen om het plan wel of niet uit te voeren.
Het merendeel van de aanwezigen kiezen ervoor om het plan wel door de gemeente te
laten uitvoeren.

4. Vaststelling verslag ALV van 3 oktober 2005.
Geen commentaar. Hierna wordt het verslag vastgesteld.
5. Vaststelling verslagen 2005:
a. Jaarverslag van de secretaris van de Wijkvereniging “Van Stolkpark”






Onder het punt “Bouwen en Wonen”, worden er vragen gesteld over de nieuwbouw
naast Santhage. Frits Grooss legt uit dat hier 2 villa's komen met achter een duintuin
met waterpartij. Dhr. Landheer stelt vragen over het bouwplan Theehuis aan de
Duinweg 37, hij heeft zelf vanmorgen de bouwplannen ingezien. Frits Grooss geeft
hierover nader uitleg.
Een bewoonster van de Duinweg, heeft overlast van de verbouwing aan de Duinweg
12. De werklui laden en lossen steigers tussen 4 en 5 uur 's ochtends. Mevrouw heeft
intussen een goed gesprek gehad met de nieuwe eigenaren van het pand maar de
werklui blijven overlast bezorgen. Frits Grooss stelt mevrouw voor om hierover
contact te zoeken met de wijkagent.
Hierna wordt het verslag goedgekeurd.

b. Financieel verslag Wijkvereniging “van Stolkpark”en Stichting Vrienden van het
“Van Stolkpark”


Mevrouw den Drijver geeft uitgebreid uitleg over de financiële verslagen van
Wijkvereniging Van Stolkpark en Stichting Vrienden van het Van Stolkpark.
Hierna worden de verslagen goedgekeurd.

c. Verslag kascommissie.




Mevrouw den Drijver vraagt de aanwezigen om décharge te verlenen aan de
Voorzitter/penningmeester voor het jaar 2005.
Marianne dankt mevrouw den Drijver voor het controleren van de kas.
Na de pauze zal verder gegaan worden met het onderwerp Buurtpreventie.

9. Stichting Buurtpreventie
Richard Stakenburg van de VCD is gearriveerd. Josephine v.d. Mortel geeft uitleg over
Stichting Buurtpreventie.
Stichting Buurtpreventie heeft sinds 1 juli 2003 een contract met de VCD. Zij controleren
onregelmatigheden in de wijk.
Er wordt 2 x per nacht op willekeurige tijden door de wijk gereden. De
rapportages/signaleringen worden maandelijks opgestuurd naar Josephine.
Stichting Buurtpreventie heeft op dit moment 43 leden.
Hoe meer leden zich aanmelden hoe vaker de VCD surveilleert door de wijk. De regel van
Stichting Buurtpreventie is 1 lid per voordeur.
Kosten hiervoor bedragen € 195,00 per voordeur.
Dhr. Stakenburg geeft nader uitleg, VCD rijdt met 1 persoon in de wagen in de donkere uren
stapvoets door het Van Stolkpark. VCD is tevens sleutelhouder van diverse panden die zich
hebben aangesloten bij de VCD.
VCD is in het bezit van 5 auto's en in iedere wagen zit 1 persoon met een mobilofoon, deze
persoon houdt wel mensen aan indien nodig.
Hoe meer mensen lid worden van Stichting Buurtpreventie des te vaker rijdt de VCD door de
wijk.
De surveillant van de VCD let op hangjongeren, kapotte lantaarnpalen, auto inbraken enz. Hij
rijdt niet door het bos, alleen op de openbare weg. Na zijn ronde meldt hij bijzonderheden op
de routelijst.
Een bewoner vraagt zich af of het zin heeft om lid te worden van Stichting Buurtpreventie.
Doordat de VCD rondrijdt door de wijk is het aantal inbraken teruggelopen.
Caroline de Jong vraagt of als je op vakantie gaat extra aandacht aan je woning wordt besteed
als je lid bent van Stichting Buurtpreventie. Dat kan niet, alleen als je bent aangesloten op het
beveiligingssysteem van de VCD.
Dhr. Stakenburg laat informatie achter in de hal voor degenen die geïnteresseerd zijn om zich
aan te melden bij de VCD.
Pablo Mendes de Leon geeft een tip om eens te kijken op http://www.hoeveiligismijnwijk.nl/,
op deze website kun je zien wat er allemaal in de wijk is gebeurd de afgelopen tijd.
6. Stukken 2007
a. Vaststelling begroting 2007 van de Wijkvereniging “Van Stolkpark”en de Stichting
Vrienden van het ”Van Stolkpark”



De subsidie voor 2007 is per inwoner minder geworden.
Hierna wordt de begroting voor Wijkvereniging Van Stolkpark vastgesteld.

Stichting Vrienden van het Van Stolkpark, bestaat uit de vrijwillige bijdrage van
wijkbewoners. Iedere wijkbewoner is lid van de Wijkvereniging. Op dit moment staat er
genoeg reserve op de rekening van Stichting Vrienden. Er is in 2005 en 2006 geen bijdrage
door bewoners betaald. Momenteel zijn er genoeg reserves. De begroting van Stichting
Vrienden van het Van Stolkpark zal worden aangepast en wordt hiermee niet vastgesteld.
b. Vaststelling Jaarplan 2007.



De doelstelling van de vereniging is niet veranderd.
Het Jaarplan 2007 wordt goedgekeurd en vastgesteld.

7. Benoeming kascommissie
Dhr. Van Keeken stelt zicht niet herkiesbaar voor de kascommissie.
Mevrouw den Drijver stelt zich herkiesbaar. Marianne vraagt of een van de aanwezigen
interesse heeft. Er komt geen reactie uit de zaal.
8. Bestuurssamenstelling
Marianne Schrijver treedt eind dit jaar af en stelt zich niet herkiesbaar. Dhr. J.P. van Tuyll,
Dhr. L. Brand, Dhr. J. Balk en Mevr. J. Gemen zijn alle 4 lid van het bestuur. Mevrouw
Gemen heeft de functie van Penningmeester op zich genomen. Marianne dankt Dhr.
Landheer voor zijn oproep vorig jaar tijdens de ALV, deze heeft tenslotte 4 nieuwe leden
opgebracht. Wijkvereniging Van Stolkpark is nog wel steeds op zoek naar een redacteur voor
de Van Stolkparkkoerier, hier worden meerdere leden voor gezocht. Dhr. Landheer dankt
Marianne voor haar jarenlange inzet als voorzitter.
Frits Grooss en Pablo Mendes de Leon spreken beiden een dankwoord uit naar Marianne
voor haar inzet als Voorzitter en overhandigen haar een CD en een bos bloemen.
Marianne heeft 12 jaar met veel plezier haar werkzaamheden als lid van het bestuur van de
wijkvereniging gedaan.
10. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst.
De vergadering sluit om 22.10 uur.
Na afloop van de vergadering zal de website in een andere zaal getoond worden. Leo Brand
dankt Ruben Maarsen en Joke de Groot voor hun inzet.
De website is in 2 weken tijd in elkaar gezet. Joke wordt bedankt met een bos bloemen voor
al haar inspanningen.

