CONCEPT-VERSLAG VAN DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING
van de Wijkvereniging “ Van Stolkpark”
Woensdag 6 oktober 2010
om 20.00 uur in het Crowne Plaza Hotel
Aanwezig: Zie presentielijst
Voorzitter Caroline de Jong-Boon opent de vergadering en heet de aanwezigen namens het
bestuur van harte welkom.
Gezien de agenda en tijdbestek wil het bestuur zich strak aan de agenda houden.
Speciaal welkom wordt geheten de wijkagent, de heer Pjotr Vreeswijk.
In eerste instantie zou mevrouw Korevaar, de stadsdeeldirecteur, ook aanwezig zijn, maar zij is
verhinderd door ziekte.
De agenda wordt vastgesteld en akkoord bevonden.
VEILIGHEID:
De wijkagent had oorspronkelijk een Power Point presentatie willen geven , maar vanwege het
ontbreken van een laptop is besloten, vanavond een presentatie zonder beeld te geven.
Pjotr Vreeswijk stelt voor om indien hier animo voor is een aparte avond in te lassen over
veiligheid.
Hij is als wijkagent behalve surveillant ook adviseur en signaleert aan bureau
Scheveningen. Soms is hij motoragent en soms kunt u hem tegenkomen op de mountainbike.
Hij adviseert burgers die problemen hebben met instanties, krijgt veel vragen en verwijst zo
nodig door. Hij is wijkagent voor het Van Stolkpark, Westbroekpark en het Renbaankwartier, en
dat laatste neemt veel van zijn tijd. Hij probeert een beeld te krijgen van de criminaliteit in het
Renbaankwartier en is een spil van het bureau Scheveningen, maar hij wordt ook gevoed met
informatie door het bureau. Hij heeft veel contact met het VCL.
De wijkagent noemt enkele cijfers: in het van Stolkpark tot aan Scheveningen waren er
geen straatroven. Vernielingen zo’n 25 keer, vooral op abri’s, geparkeerde auto’s en
brandstichtingen. Er waren een aantal jongeren die overlast gaven bij de Haringkade; daartegen
zijn maatregelen genomen. Er waren 13 woninginbraken in 2009, 51 meldingen in totaal samen
met autoinbraak en vernielingen, er was geen straatroof. (Het Van Stolkpark heeft 751
inwoners). Ter vergelijking: In het gebied Scheveningen waar 52760 mensen wonen zijn meer
dan 2100 meldingen binnengekomen, waaronder 42 straatroven en 262 woninginbraken.

(De cijfers zijn gebaseerd op degene die de wijkagent na afloop stuurde)
Pjotr Vreeswijk raadt aan zich op te geven voor Burgernet: http://www.burgernet.nl/
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Men krijgt dan van de politie bericht dmv (mobiele) telefoon of een sms dat er een incident heeft
plaatsgevonden. Er worden signalementen doorgegeven, voorzover deze natuurlijk bekend zijn.
Wie naar aanleiding daarvan iets opmerkt geeft dat op zijn beurt aan de politie door.
Zo bent u als burger alert in de omgeving.
Enkele vragen van aanwezigen:
Bewoonster: wat is waar van de aanrander in het van Stolkpark?
Pjotr Vreeswijk: deze informatie is helaas doorgemaild door het VCL als ware er een
serieaanrander; het incident heeft gelukkig maar tweemaal plaatsgevonden, in een nacht, en de
dader is gepakt. Het van Stolkpark is veilig.
Mevrouw Bonder: wat je kun doen voor meer preventie aan woningen?
Pjotr Vreeswijk: meer verlichting aanbrengen indien mogelijk. Inbrekers houden niet van
verlichte plekken. Ook zijn er veel inbraken overdag, bijvoorbeeld via de eerste verdieping, of een
open raam, of waar de sleutel in het slot zit.
Mevrouw Grooss: op de Duinweg staan auto’s die er al maanden staan compleet met kapotte
ruitenwissers.
Pjotr Vreeswijk: zolang de auto een kenteken heeft en vier wielen mag deze daar staan.
Geen kenteken, geen verzekering is een ander verhaal, dan kunnen we het voertuig (laten)
verwijderen.
Bewoner: Er staat ook al een tijd een ladderwagen langs de Van Stolkweg.
Mevrouw Landheer: vaak staan scooters op de stoep ter hoogte van het VCL. Mensen die slecht
ter been zijn kunnen er niet langs met scootmobiel of rollator.
Pjotr Vreeswijk: neemt contact op met het VCL.
Mevrouw de Koster en de heer Brinkel hebben opmerkingen ten aanzien van de
verkeersveiligheid.
Pjotr adviseert om ook zelf het Handhavingsteam te bellen op het gemeentelijke
telefoonnummer 14070.
De vragen en opmerkingen omtrent veiligheid worden verzameld en gemaild door notuliste
Astrid aan Pjotr. (is inmiddels gebeurd)
Een pluim voor de politie van het bestuur voor het verwijderen van de auto’s die fout geparkeerd
stonden op het verbindingsweggetje tussen Van Stolkweg en Kanaalweg. Deze namen het zicht
op de scholieren weg.
HUISHOUDELIJKE GEDEELTE:
1. VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 24 JUNI 2009:
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.
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2. VERSLAG VAN DE SECRETARIS VAN DE WIJKVERENIGING VAN STOLKPARK EN DE
VOORGENOMEN ACTIVITEITEN:
De secretaris Marjolein Boon verwelkomt de aanwezigen nogmaals:
“ We hebben een aantal nieuwe bestuursleden, en daardoor een wat groot bestuur, maar
daardoor kunnen de taken verdeeld worden. Helaas hebben we nog een vacature, voor het
penningmeesterschap. Lauran Wetemans zal zich niet herkiesbaar stellen. Voor de balans in het
bestuur het beste een jonger iemand, een man, en/of iemand die aan de Kanaalweg woont. Maar
"Beggars can't be choosers". Het is spijtig dat velen kennelijk het nut van een wijkvereniging niet
inzien of geen tijd hebben.
Wel hebben we in 2009 en 2010 fantastische buurtfeesten gehad, die georganiseerd
werden door een enthousiaste ploeg buurtbewoners . In 2009 had de familie Brinkel de leiding,
en in 2010 de families van Wijngaarden en Luiten. Heel veel dank voor jullie enthousiasme en
inzet! In 2011 hopen de families Bergman en Hellenberg Hubar een feest te organiseren.
Naast een jaarvergadering in 2009 heeft u ook twee Koeriers ontvangen in 2009, en een
in 2010 met daarin heel veel informatie. De planning blijft om de Koerier twee maal per jaar uit
te brengen. Mocht iemand het leuk vinden om de eindredactie hiervan op zich te nemen, dan
bent u van harte welkom.
In 2009 werden de bospaden opnieuw geasfalteerd, en inmiddels ook van een fijne
grindlaag voorzien. Er werd groot onderhoud gepleegd rondom de waterpartij. De steile kanten
rondom de waterpartij worden niet door iedereen als een verbetering beschouwd . Ook werden
de trottoirs rondom het bos verbeterd. Er blijven echter nog steeds slechte stukken in de trottoirs
op de Gerbrandy weg, de Van Stolkweg en op de Duinweg.
Mede door het betaald parkeren in de omliggende wijken, wordt het parkeerprobleem in
onze wijk steeds groter. Een enquête over betaald parkeren in onze wijk heeft geen overtuigende
meerderheid voor betaald parkeren opgeleverd. Ook de afsluiting van de Duinweg ter hoogte van
de Iraanse ambassade levert problemen op voor het verkeer in onze wijk en gevaar voor de
fietsers. Ons nieuwe bestuurslid Els Fischer zal zich met parkeren en verkeer in onze wijk gaan
bezighouden.
Een triest feit blijft dat het aantal inbraken in onze wijk niet daalt. Onze bestuursleden
Jolien Kuitert en Anton Stoop houden zich bezig met de veiligheid in de wijk en onze wijkagent
Pjotr heeft u informatie gegeven hoe u uw huis beter kunt beveiligen.
Wel hebben we een prachtige website dankzij Joke de Groot, Leo Brand en Ruben
Maarsen. Bezoek vooral deze website als u iets over de wijk wilt weten. Dit is absoluut de moeite
waard.
We zijn van plan onze website nog verder te verbeteren. Als iemand zich daar voor wil
inzetten, ook van harte welkom.
Het is mogelijk om tussentijds nieuws over de wijk per email te ontvangen. Geef daarvoor
uw email adres op. Op deze manier kunnen wij u op de hoogte houden van de belangrijkste
gebeurtenissen die onze wijk betreffen.
Mocht u zich actief met de wijk willen bezighouden, meldt u zich dan aan als penningmeester”.

3. FINANCIEEL VERSLAG 2009
De voorzitter:
Sinds eind april heeft de wijkvereniging geen penningmeester omdat deze helaas moest aftreden.
Indien er ook hedenavond zich niemand meldt voor deze functie zal mevrouw Jacoba den Drijver
deze taak tot zich nemen.
De aanwezigen nemen het financiële overzicht van Wijkvereniging, Vrienden en Buurtpreventie
van het Stolkpark door.
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4. VERSLAG KASCOMMISSIE BESTAANDE UIT M. REUCHLIN EN G. WALLIS DE VRIES:
Maarten Reuchlin heeft de financiële controle gedaan, hij heeft geen onjuistheden aangetroffen.
Gijs Wallis de Vries sluit zich hierbij aan. Hij geeft een toelichting op het schriftelijk rapport.
De kosten van het drukken van de Koerier beslaat 60% van de begroting.
Er moet ook rekening worden gehouden met afname van subsidies. Door digitalisering en
advertentieopbrengsten zouden deze lasten sterk kunnen verminderen.
De activiteiten van de Stichting Buurtpreventie van Stolkpark zijn gestopt. In tegenstelling tot
voornemen is de Stichting in 2010 niet opgeheven.
Het bestuur wordt décharge verleend.
5. BEGROTING 2010 EN 2011:
Er is begroot voor een Koerier met minder bladzijden. Er zal actiever om financiële bijdragen
gevraagd worden aan de bewoners voor de Vrienden van het Van Stolkpark.
De heer Groenewoud: indien de subsidie van 2011 inderdaad een stuk minder wordt, moet
gedacht worden aan een digitale uitgave van de Koerier op een website. Of er moet zeer actief
naar adverteerders worden gezocht.
6. BENOEMING KASCOMMISSIE:
Bij deze worden Maarten Reuchlin en Gijs Wallis de Vries herbenoemd.
7. BESTUURSSAMENSTELLING:
De voorzitter stelt aan de aanwezigen twee nieuwe leden voor: mevrouw J.C.J.G.B.
(Jolien) van Dooren-Kuitert en mevrouw E. (Els) Fischer. De Heren Grooss en van Tuyll treden
af volgens het rooster van aftreden. Alle vier worden door de vergadering (her)benoemd.
Het volledig Bestuur bestaat uit:
Mevrouw C. de Jong
Voorzitter
Mevrouw M. Boon
Secretaris
De heer F.N. Grooss
Lid met portefeuille Beschermd Stadsgezicht
De heer J.P. van Tuyll
Serooskerken
Lid met portefeuille Groen en Grijs
De heer A. Stoop
Lid met portefeuille Veiligheid
Mevrouw J. den Drijver
Vicevoorzitter en Penningmeester
Mevrouw E. Fischer
Lid met portefeuille Parkeren en Verkeer
Mevrouw J.C.J.G.B. van Dooren-Kuitert
Lid met portefeuille Veiligheid
8. RONDVRAAG:
Mevrouw Landheer:

Op de Kleine Kanaalweg, tussen Kanaalweg en Van Stolkweg zijn nog oude lantaarns.
Kan hier iets aan gedaan worden?
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De heer Van Tuyll van Serooskerken neemt dit punt mee.
Bewoonster: Hoe staat het met de blokkade van de Iraanse ambassade op de Duinweg?
De voorzitter zegt dat men vreest voor “ hit and run”-aanslagen. Tijdens een manifestatie is er
over het hek geklommen.
Er zijn brieven naar de burgemeester geschreven. Er zijn geen demonstraties meer geweest,
maar toch blijven de dranghekken om het plein staan. Er is een plan om parkeerhavens bij de
ambassade af te schaffen en de stoepen te laten doorlopen.
De heer Brinkel: heeft enkele vragen c.q. opmerkingen.
Om sneller ingang te krijgen bij de gemeente, zou het niet prettig zijn om een soort denk tank te
vormen?
Wat te denken van de problematiek van de kapotte stoepen, meeuwenoverlast, het
parkeerbeleid in de omgeving van het Van Stolkplein, veilig fietsen in de wijk?
Bijvoorbeeld een ronde door de wijk maken, foto’s nemen om te laten zien wat er schort en dit te
melden?
Hoe staat het nu met het veiligheidsbureau?
De voorzitter: Samenwerking daarmee is opgezegd. Er waren onvoldoende deelnemers aan de
buurtpreventie. De meeuwenlast is vooral vlakbij het VCL.
De heer Zeper: zelfs een loodgieter durft niet op het dak van de Stolkweg nummer 17 vanwege de
meeuwen.
De heer Stoop: vertelt dat de meeuwenoverlast al enkele jaren aanhoudt. De meeuwen verjagen
ook de zangvogels. Bij Madurodam wordt een valkenier ingeschakeld die de roofvogels verjaagt.
Hij stelt voor dat de wijkvereniging die inschakelt. Vooral in de periode eind februari tot eind juli
is de overlast het grootst.
Frequent een valkenier laten komen heeft helaas ook het gevolg dat zangvogels verdwijnen.
Een bewoonster: vindt dat medebewoners veel zelf kunnen doen om overlast van meeuwen tegen
te gaan; die komen af op vuilniszakken. Scholieren van het VCL bijvoorbeeld gooien vaak eten
weg. Er zijn nesten van meeuwen op de platte daken.
De heer Nelisse: is van mening dat de heer Brinkel weinig steun krijgt van het bestuur voor zijn
opmerkingen.
Met de gemeente moet je termijnafspraken maken, wellicht meer pressie uitoefenen.
De voorzitter meldt dat op 10 november een avond is over het activiteitenprogramma voor
Scheveningen. Alle opmerkingen worden verzameld en doorgegeven aan de gemeente.
Deze graag melden aan Pieter van Tuyll van Serooskerken.
De heer Brinkel blijft erbij dat het aantal inbraken ten opzichte van een paar jaar geleden is
verdubbeld; waarom niet een vrijwillige bijdrage vragen voor een veiligheidsbureau?
De heer Landheer: de beveilingsondernemer had meer belangstelling voor grote(re) klanten
zoals bedrijven, een klant als de wijkvereniging had al spoedig geen voorrang.
De heer Mendes de Leon had offertes opgevraagd voor beveiligingscontroles.
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Er waren 45 deelnemers, er zijn er echter 70 nodig. Kosten zijn € 200, per jaar voor twee keer
per etmaal controleren.
De heer Brinkel: en wat te denken van alarmsystemen? Ook dit kan via een beveiligingsbureau.
Mevrouw van Dooren geeft aan dat (in overleg met de heer Mendes de Leon) gekeken zal worden
naar de actuele mogelijkheden van beveiligingscontroles.
Bewoonster: merkt op dat bewoners een blauwe papierbak hebben gekregen, het is de bedoeling
dat je daarin het oud papier deponeert, maar wat te doen met confidentieel paperassen?
Andere bewoners zeggendat zij er geen wensen.
De voorzitter: de verstrekking van deze blauwe papierbakken is in een experimentele fase in het
stadsdeel Scheveningen. Indien u er geen wenst wordt de bak teruggenomen.
PARKEERBELEID:
Mevrouw Fischer: de Gemeente is bezig met een onderzoek t.a.v. het betaald parkeren.
Als wijk kunnen we waarschijnlijk alleen invloed uitoefenen over de tijden en bij welke wijk we
aansluiten.
Vooral in de straten Gerbrandyweg, van Stolkweg en Parkweg staan veel auto's.
Bewoonster: probleem is dat de tweede en verdere auto's veel duurder zijn waardoor men auto's
ven elders in onze wijk parkeert.
De heer Brinkel: is vóór betaald parkeren, zeker bij het plein.
En voor paaltjes bij het bos tegen wildparkeren of de rijrichting wijzigen (waar de gemeente niets
in ziet).
De heer Grooss vindt dat de wijk continu het gevaar loopt, dat panden worden aangetast, zie
bijvoorbeeld de recente ontwikkelingen rond het pand Van Stolkweg 21. In het kort: dit pand
werd aangewezen als een object voor projectontwikkelaars; maar gelukkig voor de wijk bleek het
niet rendabel te zijn en wordt het weer een woonhuis.
Met deze woorden van de heer Grooss wordt het eerste gedeelte van de Algemene
Ledenvergadering afgesloten.
De voorzitter nodigt de aanwezigen uit voor een korte pauze. Daarna zal de heer Peter Drijver,
architect en voormalig voorzitter van de Welstandscommissie een presentatie geven over Den
Haag, mooie stad achter de duinen.

Verslag:
Astrid Maagdenberg
St. Boog
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