
Duurzaam Duinoord:  

Verslag lanceringsborrel 16 januari 2018 

We kijken terug op een succesvolle avond, waar zo’n 30 

buurtbewoners aanwezig zijn geweest. Het was onze 

bedoeling buurtbewoners geïnteresseerd in onderwerpen 

rondom ‘duurzaamheid’ bijeen te brengen. En daarbij ideeën 

die in onze wijk leven te inventariseren. 

 Daarnaast willen we bekijken of er misschien wijkbewoners 

zijn die zich bij clubs die al actief zijn aan willen sluiten.  

Of wellicht zelf het voortouw willen nemen om een bepaald plan van de grond te krijgen. De ideeën die op 

deze avond naar voren zijn gebracht, hebben we geclusterd rondom een aantal onderwerpen. Per 

onderwerp geven we aan of het plan al dan niet gestart is en of er al wijkbewoners zijn die het voortouw 

willen nemen. Neem vooral contact met ons op als je meer informatie wilt of je wilt aansluiten. 

Werkgroep Groen: 

De werkgroep groen is een werkgroep die al vele jaren actief 

is binnen het Bewonersoverleg en daarmee een vitaal 

onderdeel van Duurzaam Duinoord. De werkgroep heeft kort 

uiteengezet welke activiteiten momenteel in het centrum 

van de belangstelling staan. Een aantal genodigden hebben 

zich in het bijzonder geïnteresseerd voor hun initiatieven en 

zelf ook ideeën aangedragen: 

• Hanneke van Veen heeft haar plan voor een seniorenbos uiteengezet: “Trees for all”. Zij heeft het 

plan om fondsen te werven, bijvoorbeeld middels een bazaar, en daarna bomen te kopen die 

mogelijk in het Bieslandse Bos kunnen worden geplaatst. Wie wil haar bij dit project ondersteunen?  

Is het initiatief al van start? Initiatiefnemer: Aanmelden via: 

Ja Hanneke van Veen groenduinoord@duinoord-denhaag.nl 

 

• Eén van onze wijkgenoten wil zich inspannen om méér geveltuintjes te realiseren. Belangstellenden 

kunnen zich bij hem aanmelden, dan legt hij het geveltuintje aan. Hij is voornemens om in het 

volgende Lopend Vuurtje zijn plannen uit de doeken te doen. 

 

• Een aantal belangstellenden hebben zich op onze lanceringsborrel bij Mary Beuk gemeld. 

Gezamenlijk hebben zij het plan opgevat om alternatieven voor versteende tuinen aan te dragen. Zij 

hebben daar binnenkort een bespreking over. 

Is het initiatief al van start? Initiatiefnemer: Aanmelden via: 

Ja Mary Beuk groenduinoord@duinoord-denhaag.nl 

 

 

 

 



• Is het geen goed idee om buurtbewoners een advies te geven ten aanzien van bomen die geschikt 

zijn voor aanplant in de achtertuin?  We kennen een expert op het gebied van bomen: Jaap van 

Loenen. Wie wil het idee oppakken, met Jaap in contact treden en een voorstel uitwerken?  

Is het initiatief al van start? Initiatiefnemer(s): Aanmelden via: 

Nee  bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl 

 

• Er zijn wijkbewoners die ideeën hebben om het groen in hun directe leefomgeving te verbeteren. Zo 

ligt er de wens om de middenberm van de Groot Hertoginnelaan van betere beplanting te voorzien.  

Het idee is al eerder geopperd, maar daar moet dan echt een straatwerkgroep voor in het leven 

geroepen worden. Is er iemand die hier het voortouw in wil nemen?  

Is het initiatief al van start? Initiatiefnemer(s): Aanmelden via: 

Nee  bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl 

 

• Hetzelfde geldt voor de Valeriusstraat die inmiddels al reuze opgeknapt is door de vergroening van 

de boomspiegels. Er zijn buurtbewoners die het idee aandragen dat ook de Valeriusstraat een 

groene middenberm met bomen en struiken zou moeten krijgen: ideeën voor een volledige 

herinrichting eigenlijk. Er is inmiddels ook een winkeliersvereniging in de Valeriusstraat actief. 

Wellicht dat er iemand is die dit idee wil oppakken? 

Is het initiatief al van start? Initiatiefnemer(s): Aanmelden via: 

Nee  bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl 

 

• Een ander idee dat is aangedragen betreft het uitzoeken van een aantal zaken betreffende 

gemeentelijke regels: regels voor het maximale aantal m2 verstening van een tuin, en eventuele 

regels voor herplant van ‘gevallen’ bomen en soorten bomen die daarvoor in aanmerking komen. 

Wie wil dit idee oppakken en uitwerken? (via groenvoorziening Den Haag).  

Is het initiatief al van start? Initiatiefnemer(s) Aanmelden via: 

Nee  bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl 

 

• Kades verversingkanaal verbeteren qua groen. Mocht je je hiervoor willen inzetten stuur dan een 

bericht. 

Is het initiatief al van start? Initiatiefnemer(s) Aanmelden via: 

Nee  bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl 

 

De organisatie van de Duurzame Markt in de Reinkenstraat op 6 oktober 2018 

Het werkgroepje dat zich ook verleden jaar heeft ingespannen om samen met de winkeliersvereniging 

van de Reinkenstraat (de BIZ) een duurzame markt op touw te zetten gaat ook dit jaar aan de slag. De 

eerste vergadering wordt gepland medio maart 

 

 



 

- We zoeken participanten uit en benaderen die 

partijen 

- We plannen de organisatie in de straat, huren 

kramen en vragen een vergunning aan 

- Op de dag zelf zijn we actief bij het opbouwen, 

begeleiden van het geheel en weer opruimen 

na afloop. 

- We verzorgen de publiciteit rondom het 

evenement 

 

Is het initiatief al van start? Initiatiefnemer(s) Aanmelden via: 

Ja, eerstvolgende 
vergadering 20 maart 2018 
om 20.00 u. Trefcentrum 

Anne Marie Harmsen (BIZ), Jackie 
Loeff, Bram vd Heijden, Ineke 
Roorda 

bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl 

 

Verduurzamen van je huis 

• Zo langzamerhand ontstaat er een club van enthousiaste mensen die zich willen verenigen om in 

samenspraak met elkaar uit te zoeken bij welke partijen in dit spel actief zijn en welke partijen 

betrouwbaar zijn om werkzaamheden (sedum/groen dak, isolatie, zonnepanelen en 

warmtepompen)  uit te voeren, of te benaderen voor collectieve inkoop en collectief subsidie 

aanvragen. Inmiddels is er een groepje rondom het Sweelinckplein al aardig op weg.  

Is het initiatief al van start? Initiatiefnemer(s) Aanmelden via: 

Ja Gijs-Jan Bornebroek, Bram vd 
Heijden, Marcel Tielemans 

bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl 

 

• Kom naar de jaarvergadering en de Bewonersbijeenkomst op 18 april! Er zijn verschillende 

buurtbewoners die graag geïnformeerd willen worden over de mogelijkheden van het 

verduurzamen van hun 19e eeuwse panden (vaak ook rijksmonument). Het Bewonersoverleg 

heeft het initiatief genomen om Stefan vd Tol, werkzaam bij Monumentenzorg en de organisatie 

“De Groene Menukaart”(een organisatie die behulpzaam is bij het ‘toekomstproof’ maken van 

historische panden), uit te nodigen om een tweetal keer ons Bewonersoverleg te bezoeken. De 

eerste keer is op 28 maart, tijdens de Jaarvergadering en de tweede keer 18 april op een 

Bewonersbijeenkomst. Op de laatste bijeenkomst zal hij een opties uiteenzetten en vragen 

beantwoorden. 

 

• Help ons bij de communicatie over Duurzame initiatieven in wijk en stad: Buurtbewoners 

informeren over allerlei zaken rondom verduurzaming van je huis en een duurzame leefstijl: We 

zijn op zoek naar iemand die actief wil zijn op het gebied van informatievoorziening/ newsfeeds 

enzovoort en geregeld berichtjes wil aandragen voor de website/ facebook, of actief wil zijn bij 

het maken van foldermateriaal. Mocht je belangstelling hebben voor deze klus, meld je dan bij 

Ineke Roorda, dan kunnen we bespreken hoe of wat. (voorzitter@duinoord-denhaag.nl). 

 

mailto:voorzitter@duinoord-denhaag.nl


Duurzame leefstijl 

Op 16 januari zijn er verschillende ideeën geopperd om vormen van duurzaam leven inhoud te 

kunnen geven.  

• Oprichten van een werkgroep voor jongeren/ of hoe zouden we ook kinderen enthousiast 

kunnen maken voor zaken op het gebied van duurzaamheid. 

Is het initiatief al van start? Initiatiefnemer(s) Aanmelden via: 

Nee  bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl 

 

• De groene plekken in de buurt (Sweelinckplein) zo inrichten dat ze functioneler worden qua 

speel/ verblijfsplaats. Kunnen we sportclubjes oprichten (wandelen/ bootcamp) om elkaar te 

stimuleren om meer te bewegen (cq minder in de auto te zitten…)? 

Is het initiatief al van start? Initiatiefnemer(s) Aanmelden via: 

Ja Paul Melessen paul.melessen@outlook.com 

 

• Zouden we niet het initiatief kunnen nemen om een of meer Oracs te bestemmen voor 

plastic afval? 

Is het initiatief al van start? Initiatiefnemer(s) Aanmelden via: 

Nee   bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl 

 

 

Repaircafé: last but not least: Repair Café Den Haag 

wil het Bewonersoverleg helpen om 3 à 4 keer per 

jaar een Repaircafé te organiseren in het 

Trefcentrum aan het Sweelinckplein. Daarvoor zijn 

we op zoek naar handige vrijwilligers op het gebied 

van textiel, mechanica, electronica en computers:  

“Repaircafé Duinoord: een sociaal evenement waar 

je kunt leren om je spullen te repareren, met behulp 

van het gereedschap en de expertise van de 

aanwezige vrijwilligers.” 

 

 

Is het initiatief al van start? Initiatiefnemer(s) Aanmelden via: 

Ja Gijs-Jan Bornebroek, Ineke 
Roorda 

bewonersoverleg@duinoord-denhaag.nl 

 

We kijken terug op een mooie avond. Het aantal aanwezigen overtrof onze verwachtingen. 

Inmiddels hebben zich al meer mensen gemeld, omdat ze graag op de hoogte willen blijven en 

wellicht mee willen doen. We horen graag van je! 

 


