Notulen Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Van Stolkpark,
woensdag 16 oktober 2019 20.00 uur, in het VCL, Van Stolkweg 35

Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, Gert Muller, opent de vergadering. Hij deelt mee dat Stefan van Tol, adviseur
monumentenzorg bij de gemeente Den Haag, als gastspreker is uitgenodigd. Hij zal na de
afsluiting van het huishoudelijk gedeelte een presentatie verzorgen.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Het verslag van de secretaris wordt dit jaar door de portefeuillehouders behandeld.
De bestuursleden hebben aangegeven nog een jaar door te gaan.
Penningmeester Peter Verheij zal kort het financieel verslag bespreken.

1. Verslag Algemene Ledenvergadering van 17 oktober 2018
Het verslag wordt vastgesteld.
2. Verslag van de secretaris van de Wijkvereniging 'Van Stolkpark' afgelopen jaar
De secretaris Jacoba den Drijver-van Rijckevorsel, geeft aan dat diverse bestuursleden
verslag zullen doen over het afgelopen jaar. Zelf zal ze mededelingen doen over algemene
zaken en activiteiten, Jacques zal vertellen over bouwen en gebouwen, Els doet verslag over
groen en verkeer en Jolien zal activiteiten en aanverwante zaken bespreken voor zover daar
nog geen sprake van is geweest.
Jacoba geeft aan dat de bestuurssamenstelling hetzelfde is gebleven, een buurtborrel en
buurtfeest zijn gehouden en Koeriers en nieuwsbrieven zijn verschenen.
Ze bedankt het organisatiecomité voor de inzet en de sponsoren voor de bijdragen.
Jacques doet verslag over de nieuwbouw(plannen) van het voormalige CPB, Van Stolkweg
8-10, VCL, Duinrust en Luzac.
De aanvankelijke problemen bij het CPB door de aan- en afvoer van bouwmaterialen is
inmiddels verbeterd. De nieuwbouw van het VCL is in december 2018 opgeleverd. De
bewoners van Duinrust zijn vertrokken; de locatie wordt ontwikkeld voor woningbouw. Het
Luzac-gebouw staat leeg. Het voorgestelde plan voor nieuwbouw is door de
Welstandscommissie te massaal bevonden voor deze locatie. Voorlopig zal het pand voor
kamerverhuur worden gebruikt.
Els vult aan dat bij de plannen rekening moet worden gehouden met de karakteristiek van
het rijksbeschermde stadsgezicht. Ook nieuwbouw en de tuinen moeten daaraan voldoen.
Verder vertelt zij over het bestemmingsplan van Madurodam, de reconstructie van de
Scheveningseweg met het spoor van tramlijn 1, de overlast van de theeschenkerij in het
Westbroekpark, het vergroenen van de Ver-Huëllweg en de gebiedsvisie Internationale
Zone.
Bij de Cremerbrug zijn gele strepen op de hoeken geschilderd, waardoor auto’s daar niet
meer mogen parkeren. Hierdoor is het voor zowel fietsers als automobilisten overzichtelijker
geworden. Door de gemeente wordt nog onderzocht of een parkeerverbod aan een kant op
de brug ingesteld kan worden.
Een bewoonster van de Gerbrandyweg merkt op geen overlast te ervaren van de
theeschenkerij.
Maarten Fischer vraagt of Madurodam de Ver-Huëllweg als parkeerplaats mag blijven
gebruiken. Jacques antwoordt dat er een voorstel ligt, maar de uitwerking volgt nog. Er zal
eenrichtingsverkeer ingesteld worden richting het Van Stolkpark met veel groen en er zal een
parkeerverbod ingesteld worden.
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Caroline de Jong geeft aan dat er veel stemmen zijn van niet wijkbewoners om de VerHuëllweg af te sluiten. Ze roept op om tegen dit voorstel op de site van de gemeente te
stemmen. Gert vertelt dat een link op de website van het Van Stolkpark geplaatst zal
worden.
Als laatste vertelt Jolien welke activiteiten dit jaar zijn uitgevoerd, zoals de buurtborrel,
dodenherdenking, overleggen met diverse partijen en de politie en het verwelkomen van
nieuwe bewoners en welke te verwachten zijn in het komende jaar.
Nieuws zal bekend worden gemaakt d.m.v. de Van Stolkparkkoerier, website, mail en
nieuwsbrieven.
Gert vertelt dat de aanwezigen met dit verslag een indruk hebben wat het bestuur heeft
gedaan en wat het bestuur gaat doen het komende jaar.
Het volledige verslag is terug te lezen op de site van de Wijkvereniging.
Vervolgens geeft hij wijkagent Peter van den Burg het woord.
Peter deelt diverse zaken mee, zoals de moord op mevrouw Etsuko in de Scheveningse
Bosjes, het plaats hebben gevonden van enkele aanrandingen, diefstallen en
mishandelingen. In een aantal gevallen is de dader gepakt.
Op de Kanaalweg hebben de meeste incidenten plaatsgevonden, waarschijnlijk omdat daar
de meeste bewegingen plaatsvinden.
Een bewoonster vraagt of er verlichting kan komen in het laantje vlak bij de tramhalte aan de
Scheveningseweg. Gert antwoordt dat deze vraag meegenomen zal worden in het overleg
met de wegbeheerder.
Hij geeft aan dat men ook zelf meldingen bij 14070 kan doen.
3. Financieel verslag 2018
Peter Verheij geeft aan dat de inkomsten en uitgaven stabiel zijn.
De leden betalen jaarlijks contributie. Gert Muller vult aan dat vorig jaar ook stimulerende
brieven zijn verstuurd met de oproep om contributie te betalen.
Peter merkt op dat ook dit jaar eenzelfde actie in november zal plaatsvinden. Hij bedankt de
leden voor hun bijdragen. Tevens bedankt hij de gemeente en de sponsoren voor de
bijdragen aan het jaarlijkse buurtfeest.
De vermogenspositie is vrij stabiel. Per ultimo 2018 is de positie is gedaald t.o.v. 2017.
Omdat er een meer dan gemiddeld bedrag aan betalingen in 2018 zijn geweest die in 2017
hadden moeten plaatsvinden is er een groot bedrag aan transitoria.
4. Verslag kascommissie; decharge van het bestuur
Annemarie van Gerwen en Frans de Wuffel hebben de financiële administratie van de
Wijkvereniging en de Stichting Vrienden bekeken. Er zijn geen grote onregelmatigheden
geconstateerd. De achterstallige betaling die al was voorzien is voldaan. De aanbevelingen
van vorig jaar zijn uitgevoerd.
De kascommissie heeft het bestuur meegegeven te overwegen wat de toegevoegde waarde
is van een losse stichting t.o.v. de vereniging. Peter Verheij wordt bedankt voor de goede
verzorging van de financiële administratie.
Het bestuur wordt middels applaus decharge verleend.
5. Begroting 2020
Over de begroting zijn geen opmerkingen gemaakt.
6. Benoeming kascommissie
Frans de Wuffel en Anne Marie van Gerwen hebben de kascommissie gevormd. Ze worden
herbenoemd voor komend jaar.
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7. Bestuurssamenstelling
De bestuursleden hebben aangegeven nog een jaar door te willen gaan. Er zijn geen
tegenkandidaten geweest. Het bestuur wordt herbenoemd.
Volgend jaar zal een wijziging plaatsvinden. Belangstellenden voor een bestuursfunctie voor
volgend jaar kunnen zich al melden bij de secretaris van het bestuur.
8. Bouwen en Breken
Zie punt 2.
9. Groen en Grijs
Zie punt 2.
10. Rondvraag
Anneke Landheer merkt op het onplezierig te vinden dat in de pauzes van het VCL het
rookhol volstaat met kinderen die door de tuin heen op straat gaan staan. Gert antwoordt dat
het beleid van de school is om het roken binnen twee jaar uit te bannen. Op het schoolplein
wordt het roken niet gefaciliteerd. Door de school is een asbak gemaakt om de kinderen
zodoende op een punt te concentreren, zodat ze niet in de wijk zullen zwerven.
Anneke vraagt tevens of de gele verf op de stoepranden van het pleintje opnieuw
aangebracht kan worden. Het geel is praktisch niet meer zichtbaar. Gert noteert dit.
Caroline de Jong vraagt of de grassen op het pleintje vervangen kunnen worden door
bloeiende planten. Gert antwoordt dat het plein al onderwerp van gesprek is geweest binnen
het bestuur. Els vult aan dat met de groenbeheerder is beken of er een bloeiend perk
gemaakt kan worden. De groenbeheerder neemt dit mee in de planning voor 2020. Een
bloeiend perk behoeft ook onderhoud.
Rob Brinkel geeft aan dat in de Park- en Van Stolkweg stalen boombeschermers bij de
bomen staan. Deze ontsieren de straat. Hij vraagt het bestuur aan de gemeente te vragen
om deze boombeschermers te verwijderen. Ook vraagt hij de gemeente te vragen het
slechte wegdek te verbeteren. Gert antwoordt dat dit in de planning van de gemeente staat.
Ian deelt mee dat er veel losse stenen zijn door de groei van de bomen. Mensen struikelen
daarover. Gert antwoordt dat de boomspiegels groter worden gemaakt waardoor de wortels
meer ruimte krijgen.
Jacoba deelt mee dat de wijkbewoners 14070 kunnen bellen als de stoepen gevaarlijk zijn
door losliggende stenen.
Rob vraagt of de wijk wordt geschouwd. Hij vindt sommige bomen gevaarlijk; het zou beter
zijn deze te rooien en nieuwe te planten Gert antwoordt dat met de groenbeheerder jaarlijks
een rondje door de wijk wordt gelopen, waarbij dit soort zaken wordt meegenomen.
Tot slot vraagt Rob of in het Van Stolkpark ook ondergrondse vuilcontainers (orac’s) worden
geplaatst zoals reeds in andere wijken het geval is. Gert antwoordt dat dit geen prioriteit
heeft in het Van Stolkpark. Er is een ondergrondse container.
11. Sluiting huishoudelijk gedeelte
De voorzitter sluit om 21.02 uur de vergadering. Hij geeft het woord aan Stefan van Tol.
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