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Jaarplan Stichting Bewonersoverleg Duinoord 2019 

Overzicht over lopende en geplande activiteiten. Sommige activiteiten lopen over een langere periode, 

andere activiteiten staan op het punt van uitvoering, of bevinden zich in de planfase. Veel activiteiten van 

het Bewonersoverleg worden uitgevoerd in samenwerking met andere instanties.  

Activiteit I.s.m.: frequentie 

1) Activiteiten die plaatsvinden in het Trefcentrum: 

Bewonersbijeenkomst: Afstemmingsoverleg tussen bestuur, 
werkgroepen, wijkagent, commissies en belangstellende 
wijkbewoners 

 5x per jaar 

Bestuursvergadering  10 x per jaar 

Seizoensopening: op de laatste zaterdag in september 
organiseert het bestuur een bijeenkomst om samen met 
wijkbewoners het nieuwe seizoen in te luiden. 

Alle werkgroepen en 
commissies 

1x per jaar 

Jaarvergadering: presentatie van alle jaarstukken over het 
afgelopen jaar, traditioneel in maart van het lopende jaar 

Alle werkgroepen en 
commissies 

1x per jaar 

Vergaderingen of bijeenkomsten van verschillende 
werkgroepen en vergaderingen met instanties 

Bijvoorbeeld wijkagent 
stadsdeelkantoor of BIZ 

± 20x per jaar 

Themabijeenkomsten 
Werkgroepen, diverse 
instanties 

Plm. 4x per jaar 

Openstelling secretariaat, inloop voor wijkbewoners 
Administratief ondersteuner 
(Stichting Mooi) 

2 ochtenden per 
week 

Bibliotheek Duinoord Werkgroep bibliotheek 
3 ochtenden per 
week 

Ouderenadviseur Welzijn Scheveningen Welzijn Scheveningen Op afroep  

HerenSOOS: ontmoetingsbijeenkomst van oudere heren olv 
een vrijwilliger 

Welzijn Scheveningen 1x per week 

Uitgifte en verspreiding van de wijkkrant  5x per jaar 

Verhuur aan derden: clubs, VvE’s, zzp-ers, feesten voor 
buurtbewoners en voorstellingen 

Vrijwilligers betrokken bij 
beheer Trefcentrum 

± 75 x per jaar  

Walking Dinner: aan het begin van de zomer organiseren 
enthousiaste vrijwilligers een diner voor de hele buurt 

 1x per jaar 
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Activiteitenprogramma: cursussen, lezingen en 
voorstellingen 

o.a. Werkgroep bibliotheek 8x jaar 

Openstelling bij feesten en evenementen in de buurt zoals 
festiviteiten in de Reinkenstraat e.o. 

 1/2x per jaar 

2) Werkgroepen en commissies verbonden aan of samenwerkend met het Bewonersoverleg  

Redactie ’t Lopend Vuurtje  5x per jaar 

Website en Facebook   Hele jaar 

Kascommissie  1x per jaar 

Bedrijfsinvesteringszone: de winkeliersvereniging 
Reinkenstraat  

Gemeente, andere 
winkelgebieden in de wijk 
(Valeriusstraat) 

Hele jaar 

Buurt informatie team (het BIT): in 2018 is het project ‘wees-
fietsen ism nieuw handhavingsteam succesvol voortgezet. 

Stadsdeel Scheveningen en 
wijkagent 

Hele jaar 

Stichting Vrienden van het Sweelinckplein: aandacht voor 
beschermd stadsgezicht, groen en veiligheid (buurtapp) 

Gemeente, wijkagent Hele jaar 

Stichting Vrienden van Duinoord  Hele jaar 

Werkgroep Bibliotheek: sinds april 2017 is de 
buurtbibliotheek geopend. In 2018 is een mooi cultureel 
activiteitenprogramma in aansluiting bij de boeken van start 
gegaan. Onderdeel vormen twee Senia-leesgroepen. 

Andere buurtbibliotheken 
(Zeeheldenkwartier) en 
Stichting Senia 

Hele jaar 

Duurzaam Duinoord: geïnteresseerde wijkbewoners 
verdiepen zich in duurzaam onderhoud van hun huizen/ een 
meer duurzame levenshouding in het algemeen. Organisatie 
Duurzame Markt wederom in oktober. Start met Energiecoach 

Stichting HOOM 3 /4 x per jaar 

Werkgroep Groen Duinoord:   Hele jaar 

Werkgroep Verkeer: 

Gemeente Den Haag 
(werkgroep luchtkwaliteit) en 
andere Bewonersorganisaties 
(Groene Eland – Vrooom) 

Hele jaar 

Digitaal Steunpunt  Op afroep 

Duinoordse Vrouwenclub: ihkv sociale cohesie in de buurt 
organiseert de DVC culturele en sportieve activiteiten 

 8x per jaar 

Werkgroep Stadsbeeld: aandacht voor beschermd 
stadsgezicht 

 Hele jaar 

Expats: waaronder Engelse pagina in ’t Lopend Vuurtje  
Werkgroep en 
redactie 

Gemeentelijke werkgroep Atlantikwall: uitbreiding van de 
route staat gepland 

Andere bewonersorganisaties, 
diverse musea en Gemeente 

Wordt vervolgd 

Werkgroep Verhulstplein e.o.: klankbordgroep voor de 
Gemeente ihkv omvangrijke stadsontwikkeling hoek 
Conradkade en Kennedylaan. 1e oplevering in 2019. 

Gemeentelijke inspectie/ 
bouwmaatschappij en 
ontwikkelaars. 

Hele jaar 
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Straatwerkgroep Archimedesstraat  Hele jaar 

Straatwerkgroep Woonboten Conradkade: in het bijzonder 
onderhoud wallekant 

Gemeente Hele jaar 

Straatwerkgroep 2e Schuytstraat 55+ tussen Reinkenstr. en 
Gr.Hertoginnelaan 

 Hele jaar 

Straatwerkgroep 2e Sweelinckstraat  Hele jaar 

Straatwerkgroep Obrechtstraat tussen Reinkenstraat en Gr. 
Hertoginnelaan (oa kunstraam) 

 Hele jaar 

Straatwerkgroep 2e van Blankenburgstraat  Hele jaar 

3) Activiteiten waarbij het Bewonersoverleg (penvoering) een rol speelt in aanvraag subsidies en 
organisatie: 

Koningsdagfestiviteiten in de Reinkenstraat  1x per jaar 

Duurzame Markt ism BIZ Reinkenstraat  1x per jaar 

Open Atelierroute  1x per jaar 

Sunny Courtfestival  1x per jaar 

Alle straatfeesten die in de wijk worden georganiseerd  Hele jaar 

 


