VERSLAG WIJKVERENIGING VAN STOLKPARK ALV 17 OKTOBER 2019 – ALV 16 OKTOBER 2020

Wat is er gebeurd sinds de vorige ledenvergadering, 17 oktober 2019?
Het bestuur
Het bestuur en de administratieve steun zijn nog dezelfde personen, behalve Els Fischer. Als altijd
was het bestuur ook in de onderhavige periode actief voor de wijk.
Els is verhuisd naar Zutphen. Zij beheerde de portefeuille groen en met Jacques van Paassen ging
haar zorg ook naar de gebouwde omgeving. Els heeft zich op zeer kundige wijze ingezet voor de wijk,
dankzij haar kennis en betrokkenheid bij beide gebieden. Els schreef ook iedere keer weer in de
Koerier.
Buurtborrel en buurtfeest
De buurtborrel was dit jaar op zondag 16 februari in het Crowne Plaza Den Haag - toen nog niet
Leonardo - (Promenadehotel). Er waren veel buurtbewoners die genoten van de heerlijke drank en
happen; en dat bij een vrolijk haardvuur.
Hartelijke dank aan Royal Crowne Plaza. We vertrouwen dat wij ook in Leonardo Royal Hotel Den
Haag Promenade gastvrijheid zullen mogen genieten. Met hopelijk spoedig weer een buurt/winterborrel.
Corona
En toen was het corona. Om te beginnen de eerste lock down. Iedereen bleef binnen, je ontving
haast geen bezoek, of je ging voorzichtig boodschappen doen, met één persoon wandelen of fietsen.
Zodra het mooier weer werd was het opeens druk in de parken; het Rosarium ging zelfs dicht. En op
het Belvedèreduin kwamen groepen jongeren in de avond samen. Daar werden aan het bos en het
meubilair onherstelbare vernielingen aangericht. De gemeente haalde toen maar de (verbrande)
resten van het meubilair weg. Bewoners en politie gingen vervolgens ’s avonds surveilleren.
Na een betrekkelijk relaxte zomer in eigen land trof de tweede lock down eenieder als een natte
dweil. Weer veel thuis zijn, anderhalve meter en andere beperkingen die in acht waren te nemen. En
wat ernstig was, er waren nogal wat zieken in de wijk. Wij hoorden van meer gevallen dan in de
eerste lock down.
Herdenkingen 4 mei en 15 augustus
De gebruikelijke 4 mei-herdenking bij het Englandspiel-monument vond dit jaar geen doorgang.
Namens alle wijkbewoners hebben wij op een stil moment een krans gelegd bij het monument ter ere
van en nagedachtenis aan de overleden helden.
Op de herdenking van 15 augustus, die met een beperkt gezelschap werd gehouden, hebben we
meegedaan met het leggen van zonnebloemen, een actie die werd gecoördineerd door het VCL.
Buurtfeest
Ons jaarlijkse buurtfeest, oorspronkelijk gepand voor 27 juni 2020, ging helaas op die datum niet
door. Het organiserend comité was zo vriendelijk aan te bieden het feest van 2021 te organiseren.
Communicatie
In het afgelopen jaar hebben we in juni een Van Stolkparkkoerier uitgebracht. Een dezer dagen komt
het decembernummer. Verder hebben we (e-mail)nieuwsbrieven uitgebracht. Op de website is verder
regelmatig het meest recente nieuws geplaatst. U was dus steeds van alle ontwikkelingen in de wijk
op de hoogte. Maar door de pandemie was het een vrij rustig jaar. Nog wel een verzoek in dit
verband. Wij staan open voor uw bijdragen aan de Koerier.
Gebouwen
Het voormalige kantoor van het CPB aan de van Stolkweg dat verbouwd is tot 41 appartementen, is
inmiddels zo goed als bewoond. Voor de sloop van Duinrust is een vergunning afgegeven en voor het
Luzac-gebouw is er een nieuw ontwerp maar nog geen goedgekeurd plan.

Wijkbudget
De gemeente heeft ons toegezegd dat er een budget van € 50.000 zal komen dat bestemd is voor
onze wijk, Duttendel-Wittebrug en Zorgvliet gezamenlijk. Bewoners zullen plannen en wensen kunnen
indienen voor het mooier maken van hun wijk. De gemeente gaat de plannen op haalbaarheid
controleren. Er komt in 2021 een brief over.
Projectplan energietransitie
Om te komen tot een wijkenergieplan hebben vertegenwoordigers van onze wijk, Archipel, Centrum
2005 en Willemspark samen met de gemeente een projectplan geschreven. Hierin staan de
benodigde stappen en bijbehorende organisatie die ertoe moeten leiden dat de vier wijken uiterlijk per
2050 volledig aardgasvrije wijken zijn. Als eerste stap doet een gespecialiseerd bureau onderzoek
naar de vormen van duurzame energie die het beste passen bij onze wijken. De hieruit
voortvloeiende scenario’s en stappen bespreken we met de inwoners. Hoe en wanneer dat gebeurt,
wordt nog vastgelegd in een communicatie- en participatieplan. De eindbeslissing over de vorm van
duurzame energie ligt bij de wethouder en de gemeenteraad.
Welke activiteiten zijn te verwachten voor het komend jaar?
De wijk zal op de hoogte worden gehouden van de plaatselijke wederwaardigheden in de Koerier, in
nieuwsbrieven en op onze informatieve eigen wijkwebsite. Een buurtborrel en buurtfeest hopen we
als de pandemie is geweken te gaan organiseren.
Zie voor meer nieuws de Koerier die binnenkort bij u wordt bezorgd.
*****

Wij wensen u allen sfeervolle kerstdagen en een gezond, zorgeloos en coronavrij jaar!

*****

