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Jaarverslag 2018 Stichting Bewonersoverleg Duinoord 
         Verbinding tussen bewoners tot stand brengen 
 
Doel Stichting Bewonersoverleg Duinoord 
De Stichting Bewonersoverleg Duinoord (hierna BOD genoemd) stelt zich ten doel om in Duinoord de 
belangen van en voor de bewoners te behartigen door het bevorderen van een goed woon-, leef-, 
werk- en ondernemersklimaat.  
 
Duinoord, een hele fijne wijk om in te wonen 
Voor alle buurtbewoners is Duinoord een buurt om in te leven. ‘Thuis’ is niet alleen de plek achter de 
voordeur; je thuis voelen in je straat, in je wijk is minstens zo belangrijk. Samen met alle vrijwilligers 
spant het BOD zich in voor het behoud van een veilige, vriendelijke, groene en historisch 
karaktervolle wijk, waar het goed toeven is. Gemeentelijk onderzoek wijst uit dat bewoners van 
Duinoord blij zijn met de saamhorigheid, de positiviteit en de sociale cohesie in onze buurt. Ze 
ervaren de buurt als mooi groen en prijzen de uitstraling en architectuur van deze negentiende 
eeuwse woonwijk. Ook de Reinkenstraat als gezellige winkelstraat met gelegenheid om uit te gaan 
wordt gewaardeerd. Kortom, men woont graag in Duinoord.  
Het Bestuur van het BOD spant zich in om samen alle werkgroepen, hulpdiensten en waar nodig in 
overleg met de politiek en gemeentelijke overheid deze verworvenheden te hoeden. Want hoe blij 
we met zijn allen ook met deze wijk zijn, leven een drukbevolkte stad, in een van de drukst bevolkte 
wijken van de stad, stelt ons ook voor de nodige uitdagingen. 
 
Het Trefcentrum als onze centrale ontmoetingsplaats 
Steeds meer bewoners en andere groepen weten het Trefcentrum te vinden. Goed onderhoud en 
beheer van deze bijzondere plek is een voortdurend punt van aandacht. Ons mooi heringerichte 
pand is heel uitnodigend en geschikt voor allerlei typen van bijeenkomsten. Zo ontvangen we 
bijvoorbeeld wekelijks de heren van de Herensoos, een activiteit van Welzijn Scheveningen. Er is een 
vaste groep van VvE’s die ons pand vergadert en ook bijvoorbeeld de winkeliersvereniging, de BIZ 
Reinkenstraat, komt geregeld in ons pand bijeen. Ook worden er leuke evenementen georganiseerd 
waar het Trefcentrum onderdeel van is, zoals bijvoorbeeld de Atelierroute die in mei vorig jaar 
plaatsvond. 
Meer en meer raakt onze buurtbibliotheek geworteld. Het aantal leden groeit nog steeds gestaag; 
we kunnen ons verheugen in een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In de loop van 2018 is er 
gestart met een cultureel programma met o.a. lezingen en cursussen, een programma dat goed 
aanslaat en boven verwachting wordt bezocht.  
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Tweemaandelijks kunnen buurtgenoten een bewonersbijeenkomst bezoeken, waar een keur van 
onderwerpen aan de orde komen. Daarnaast is het secretariaat wekelijks geopend, waar men terecht 
kan met vragen. Het BOD heeft een aantal feestelijke bijeenkomsten georganiseerd, zoals daar zijn 
het Walking Dinner, de jaarvergadering en de seizoensopening, met als klap op de vuurpijl een heel 
gezellige kerstkoffie voor al onze vrijwilligers. Die kunnen we uiteraard niet genoeg in het zonnetje 
zetten, want zonder hen is er geen Bewonersoverleg Duinoord! 
 
Een jaar met bijzondere aandacht voor “Duurzaam Duinoord” 
In januari 2018 hebben we Duurzaam Duinoord afgetrapt met een enthousiast bezochte 
nieuwjaarsborrel. Ook onze wijk laat zich, zij het bescheiden, niet onbetuigd daar waar het de 
energietransitie betreft. Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd met lezingen over 
onderwerpen als isolatie van historische panden, het aanleggen van een groen dak of het aanpakken 
van versteende tuinen. De duurzame markt in oktober “Marie Marché goes Green” was een groot 
succes. In 2017 betrof het nog een kleine informatieve markt. Het voornemen om in 2018 flink op te 
schalen en nog meer bezoekers te verleiden zich te informeren over een meer duurzame leefstijl is 
geslaagd.  
Het BOD is lid geworden van de coöperatie HOOM, een landelijke organisatie die actief is op het 
gebied van voorlichting en uitwisseling met betrekking tot energiebesparing en duurzaam 
onderhoud. Daarmee hebben we Wim Schutten mogen verwelkomen als energiecoach voor 
Duinoord. Inmiddels zijn er een paar initiatieven waar buurtgenoten samenwerken met als doel hun 
huizen beter te isoleren en gezamenlijk subsidie aan te vragen. Ze wisselen expertise uit, vragen raad 
bij gemeentelijke instanties en komen zo tot goede oplossingen om uiteindelijk veel minder gas en 
elektriciteit te gebruiken. 
 
Bestuur 
Aan het einde van 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
 
Ineke Roorda   voorzitter 
Gerda Pronk   secretaris 
Loek van Noort   penningmeester 
Gijs-Jan Bornebroek  algemeen lid  
Dorothee van der Donk  algemeen lid  
Bart Draese   algemeen lid 
Gerard Lucius   algemeen lid 
 
Bestuursvergaderingen en bestuurlijke inzet 
Het bestuur is in 2018 minimaal 1x per maand bijeen gekomen. Daarbij is de afstemming met de 
verschillende werkgroepen altijd vast punt van overleg. Aandacht voor ondersteuning en facilitering 
van alle inspanningen binnen de werkgroepen staat daarbij centraal.  Onderhoud en gebruik van het 
Trefcentrum komen ook vaak aan de orde, meestal in relatie tot het activiteitenprogramma. 
Bestuurlijk werken betekent in onze organisatie toch vaak ook ‘hands on’ bij alle bijeenkomsten die 
georganiseerd worden. 
De uitvoering van de wijkprogramma’s van het Stadsdeel Scheveningen en de onderwerpen die 
daarbij op de agenda staan vragen ook het nodige aan overleg. Dit leidt tot besprekingen met onze 
stadsdeeldirecteur of andere ambtenaren. Het bestuur participeert in een gezamenlijk overleg van 
alle bewonersorganisaties van het Stadsdeel Scheveningen en bespreekt daar wijkoverstijgende 
zaken, zoals het groen, verkeer en voorzieningen in ons stadsdeel.  
Gedurende het jaar zijn er verschillende onderwerpen aan de orde geweest die in het bijzonder de 
aandacht van het bestuur hebben gevraagd. Het Bestuur spant zich voor of achter de schermen altijd 
in om eventueel actie te ondernemen, daar waar speelplekken onder druk staan. Het terrassenbeleid 
in de Reinkenstraat was onderwerp van gesprek. Gelukkig is het gelukt om, samen met betrokken 
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wijkgenoten, heropening van de shishalounge aan de Laan van Meerdervoort te voorkomen. Het 
dossier ‘parkeren’ heeft de nodige aandacht gevraagd. Als laatste mag het onderwerp 
‘communicatie’ niet onvermeld blijven. Het bestuur verdiept zich in mogelijkheden om o.a. de 
website te verbeteren.  
Wij willen ook graag jongeren betrekken bij activiteiten voor de buurt. Ondanks diverse initiatieven 
(zoals contacten met basisscholen en een prijsvraag voor jongeren) is het helaas niet gelukt een 
Jeugdraad van de grond te krijgen. 
 
De Bewonersbijeenkomsten 
De bewonersbijeenkomsten worden over het algemeen prima bezocht. We hebben verschillende 
keren de bijeenkomst thematisch ingericht, o.a. over Duurzaamheid. Van de zomer hebben we met 
elkaar besproken hoe de toekomst van ons BOD er uit kan zien. De uitkomsten van het overleg 
hebben o.a. geleid tot een verhoogde aandacht voor het activiteitenprogramma. Het bleek dat de 
deelnemers aan het overleg graag ‘van en met elkaar’ wilden leren. Daarbij is ook ter sprake 
gekomen dat het goed zou zijn als we ons nóg meer inspannen om de buurt op de hoogte te stellen 
van alle leuke, interessante en bijzondere dingen die er binnen het BOD spelen of georganiseerd 
worden. In de terminologie van het stadsdeel is ons BOD ‘bruisend’ en dat willen we in 2019 graag zo 
houden! 
 
Verslag van de activiteiten van de werkgroepen 
 
Redactie van ’t Lopend Vuurtje en de website 
De werkgroep ‘Het Lopend Vuurtje’ komt naast de veelvuldige onderlinge communicatie minimaal 
vijf keer per jaar samen en bestaat uit vijf redacteuren en de vormgeefster. Bij alle artikelen is de 
insteek de wijk Duinoord. Zo proberen we portretten te schilderen van mensen uit onze wijk of die 
actief zijn in onze buurt. Sinds anderhalf jaar tijd besteden we ook aandacht aan nieuwe bedrijven in 
Duinoord, die vanaf de straat waarneembaar zijn. Soms brengen we voor onze lezers interessante 
items uit belendende wijken onder de aandacht onder het mom ‘Gluren bij de buren’. Nieuw is onze 
rubriek 'Het oog van de lezer' waarin Marcel Nonhebel een van de boeken uit onze bibliotheek 
bespreekt. Onze recensies over de lokale eetgelegenheden worden goed gelezen en gewaardeerd. 
 
Een van onze redacteuren is van oorsprong Brits en probeert een eigen invulling te geven aan 
content voor expats. Soms is dat door het vertalen van de highlights van de overige artikelen en 
steeds vaker ook een stuk specifiek voor deze doelgroep geschreven. Uitgangspunt hierbij is wel om 
expats en vaste bewoners meer met elkaar in contact te brengen.  
 
In toenemende mate probeert de redactie aandacht te besteden aan een duurzaam Duinoord door 
groene initiatieven te belichten, stil te staan bij bomen en planten of tips en suggesties voor een 
groenere wijk (door) te geven. Een aantal werkgroepen (zoals Groen Duinoord en de Duinoordse 
vrouwen) en het bestuur en de wijkagent leveren geregeld content aan voor het blad. 
 
Facebook 
De facebookpagina is in 2018 gegroeid naar 371 'likers'. Er wordt regelmatig gepost om 
buurtbewoners van alle nieuwtjes op de hoogte te houden. In de interactie tussen de buurtbewoners 
lijkt nog verbetering mogelijk, dus daar zal in 2019 meer op gefocust worden. Het Facebook-team 
bestond in 2018 uit twee mensen, Gijs-Jan Bornebroek en Ester Elstgeest. Gijs-Jan heeft zijn rol 
eind  2018 neergelegd, dus in 2019 gaat gezocht worden naar een nieuwe vrijwilliger om het team 
weer compleet te maken. 
 
Het Buurtinformatieteam BIT 
Vanaf 1 januari 2014 is het BIT Duinoord actief. Het bestaat inmiddels uit 14 leden. In overleg en 
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samenwerking met de wijkagent zijn het afgelopen jaar in tweetallen ongeveer 60 ronden gelopen 
door de BIT-leden. Daarbij wordt een oranje jas of een witte polo gedragen met een duidelijk BIT-
logo. Vóór elke ronde ontvangen we een briefing door onze wijkagent Anje Veentra. Ernstige zaken 
worden direct (middels een rechtstreeks mobiel nummer) met de wijkagent afgestemd. Onduidelijke 
en onveilige zaken worden via de “BuitenBeter app” doorgegeven aan de gemeente. We hebben 
bereikt dat de “weesfietsen problematiek” in 2017 is aangepakt door de gemeente. Dit heeft in 2018 
een vervolg gekregen. De cursussen inbraakpreventie en EHBO zijn door twee leden met succes 
gevolgd. Op 19 april is door het gehele BIT-team een cursus “signaleren” gevolgd. Op 24 mei is door 
het BIT een presentatie verzorgd over brandpreventie in samenwerking met mevrouw Wardenier van 
de Brandweer Haaglanden. De beide coördinatoren hebben twee keer deelgenomen aan het 
coördinatoren overleg van de gemeente Den Haag in het kader van het Stedelijk Netwerk Bewoners 
Initiatieven Veiligheid. Een tweetal leden is aanwezig geweest bij de bijeenkomst van het Stedelijk 
Netwerk op 1 september.  
 
Expats 
In 2014 hebben wij een eerste poging 'gewaagd' om de expats op een traditionele koffiemorgen uit 
te nodigen, helaas met een pover resultaat. Een tijdje heeft de groep op een laag pitje gestaan maar 
onlangs is getracht de expatsgroep nieuw leven in te blazen. De opening van de bibliotheek Duinoord 
-met o.a. Engelse en Franse boeken- was een uitgelezen gelegenheid om dit onder de aandacht van 
de expats te brengen. Maar ook nu, helaas, nog zonder veel resultaat. Wij zijn nog steeds bezig om 
een spreker te vinden die een Engelstalige lezing over de architectuur van Duinoord wil houden, 
want dat lijkt ons een interessant thema voor expats. Vanzelfsprekend gaan wij als expatgroep in 
2019 weer met goede moed verder.  
 
Stichting Vrienden van het Sweelinckplein (SVS) 
In 2018 heeft de SVS zijn derde lustrumjaar gevierd. Op 8 april en 2 november waren er optredens in 
de huizen van het Sweelinckplein georganiseerd. Beide keren waren zeer geslaagd en druk bezocht. 
Op 30 juni was er het zomerfeest dat vanwege het lustrumjaar uitbundig werd gevierd met 
streetdance-workshop voor  kinderen , een cocktailbar, livemuziek  en een DJ.  Met 143 gasten en 
tropische temperaturen, heerlijke hapjes uit de thuiskeukens was dit een zeer geslaagd zomerfeest. 
Voor 2018 was er verder een schoffeldag gepland. De bedoeling was om de aanplant van de 
boomspiegels op het Sweelinckplein te vervangen. Helaas waren de verkeerde plantjes meegebracht. 
Hierdoor heeft de schoffeldag geen doorgang kunnen vinden. 
De groencommissie van het Sweelinckplein heeft Stedin gevraagd het elektriciteitshuisje (noordzijde) 
te voorzien van een hekwerk, voor begroeiing. Stedin geeft hier geen toestemming voor. Om toch 
van het grote, donkergrijze blok waar nog wel eens graffiti op wordt gespoten af te zijn, heeft de 
groencommissie een kunstschilder gevraagd het huisje  te beschilderen zodat het tegen de 
achtergrond van bomen en stuiken wegvalt. Voorts heeft de commissie zich sterk gemaakt om de 
lampen van de historische lantaarns op het Sweelinckplein  niet te vervangen met de witte 
ledlampen, maar door de ‘warme oranje’ (lees sfeervollere) ledlampen. 
 
Werkgroep Bibliotheek Duinoord 
Dit jaar draaide de bibliotheek voor het eerst een heel jaar als uitleenbibliotheek. Het aantal leden 
van de bibliotheek stond op 1 januari op 109. Regelmatig komen er bezoekers kijken, die lid worden 
en boeken gaan lenen. Vooral na de zomersluiting werd het drukker op de 3 ochtenden dat de 
bibliotheek geopend is. 
Het openstellen van de bibliotheek op de dinsdagavond trok geen extra bezoekers en/of leners. Na 
een half jaar is besloten op elke 1e dinsdag van de maand ’s avonds open te zijn. Ook hiervoor bleek 
geen belangstelling. Uiteindelijk is in overleg besloten alleen de 3 openingstijden op de ochtenden 
aan te houden. De werkgroep bibliotheek bezint zich op andere wegen om werkende buurtgenoten 
de kans te geven onze bibliotheek te bezoeken. 
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De tweemaandelijkse vergaderingen van de werkgroep bibliotheek worden heel goed bezocht. De 
bezetting van de bibliotheek door de vrijwilligers verloopt zonder problemen. 
De alfabetische catalogus is met medewerking van enkele vrijwillige deskundigen gedigitaliseerd, 
zodat deze via de website kan worden ingezien. Er is gestart met een Nieuwsbrief van de bibliotheek; 
deze zal ongeveer 1 x per 2 maanden verschijnen. De eerste werd op 30 november aan alle leden van 
de bibliotheek verstuurd. 
 
Activiteiten gerelateerd aan de bibliotheek 
De filmavonden zijn na 2 “oefenavonden” even in de wacht gezet i.v.m. de slechte weergave via de 
beamer; daar zal nog een oplossing voor moeten worden gezocht. Na contact met de Stichting Senia 
zijn we gestart met twee leesgroepen waar nu zo’n 17 enthousiaste lezers aan deelnemen. 
Het opstarten van culturele avonden nam veel voorbereidingstijd in beslag. Uiteindelijk zijn we in 
november werd gestart met een lezing van Botine Koopman over haar nieuwste boek: 10 met een 
griffel. Op 18 december volgde een geslaagde avond met Wieteke van Dort.  
 
Werkgroep Groen Duinoord 
De werkgroep Groen Duinoord bestaat uit zes leden. Evenals in 2017 lag het accent op het meer 
vergroenen van de wijk. Met name door het stimuleren van het beplanten van boomspiegels, aanleg 
van geveltuintjes en het vervangen van tegels voor groen in de voor- en achtertuinen. 
De beplanting van boomspiegels in de Valeriusstraat is met medewerking van Groenbeheer en een 
gift van Fonds 1818 verder uitgebreid, zo nodig herplant en bijgehouden. Ook de winkeliers werden 
hierbij betrokken.  Hanneke van Veen heeft in ‘t Lopend Vuurtje, via haar Facebookpagina en op de 
website www.meergroenzelfdoen.nl praktische tips geplaatst. Zij is met haar team in december voor 
het boomspiegelproject Valeriusstraat  genomineerd voor de Gulden Klinker. 
In juni is in het Trefcentrum een rommelmarkt georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede komt 
aan een aan te leggen ‘seniorenbos’. 
De werkgroep heeft zich ook ingezet om wijkbewoners warm te maken voor het vergroenen van 
betegelde achtertuinen. Er zijn twee folders gedrukt en er is een goed bezochte voorlichtingsavond 
georganiseerd. Om in contact te komen met Duinoord tuiniers is een brief verspreid  onder bewoners 
met een goed onderhouden groene geveltuin. Dit leverde contact op met 40 groene buurtbewoners 
en de inzending van 241 inspirerende foto’s. In oktober is meegedaan aan de duurzaamheidsmarkt in 
de Reinkenstraat en in november Aktie Steenbreek georganiseerd, op het Sweelinckplein. Ook in 
2019 zullen zij met dit onderwerp verder aan de slag gaan met als eerste doel de organisatie van een 
Open Tuinenwandeling op 30 juni. 
De werkgroep heeft bij het schoolbestuur van de nieuwe school ‘De Populier’ in de Dunklerstraat een 
plan ingediend tot vergroening van een van de buitenmuren. Dat is helaas afgewezen. Wel is rondom 
de school diverse beplanting aangebracht. 
Een tot twee keer per jaar komen de diverse afgevaardigden van alle groene werkgroepen in 
Scheveningen bij elkaar om samen met de groenbeheerders hun ervaringen en ideeën uit te wisselen 
naar aanleiding van de Groenvisie Groot Scheveningen. Een afgevaardigde van de werkgroep heeft 
ook deelgenomen aan de voorbereidingsgroep voor vergroening van de pleintjes op de hoek van 
Groot Hertoginnelaan en 2e Sweelinckstraat. De verwachting is dat de perken in het voorjaar 2019 
gerealiseerd zullen worden.  
In korte tijd zijn verschillende groenbeheerders in Scheveningen naar een andere functie overgegaan. 
Met de nieuwe groenbeheerder willen wij graag samenwerken om van de wijk Duinoord een 
kwalitatief goede groene wijk te realiseren, waar aandacht zal zijn voor zowel flora als fauna. 
 
Werkgroep Verkeer 
De werkgroep Verkeer is in de loop van 2018 van samenstelling veranderd. De werkgroep telt thans 6 
leden.   

http://www.meergroenzelfdoen.nl/
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De werkgroep heeft zich in 2018 bezig gehouden met een toenemend aantal activiteiten, waaronder 
het parkeren. Veelomvattende dossiers zijn geworden het hardrijden op de WP-&KE kade alsmede 
het door de gemeente gestarte project Kwaliteitesverbetering Centrum Noord. De verwachting is dat 
beide ook in 2019 de nodige inzet zullen vragen. Een aantal andere dossiers voortkomend uit de in 
2017 opgestelde notitie “Eline beweegt” vragen eveneens nog steeds aandacht en inzet. Er heeft in 
2018 omtrent verschillende onderwerpen een aantal malen overleg plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van de gemeente en de politie. 
 
Duinoordse Bootcamp 
Sinds begin oktober 2018 is de werkgroep Sport actief. De werkgroep is gestart met een 
bootcampgroep die wekelijks onder leiding van Cindy actief is, meestal op het Sweelinckplein. 
Bootcamp is gericht op het ontwikkelen van kracht, conditie en coördinatievermogen. Slechts twee 
maal kon de training geen doorgang vinden. Met een subsidie van het BOD (plm. 220 euro) werden 
materialen aangeschaft, die deels liggen opgeslagen in het buurtcentrum. 
Na afloop eten wij soms samen een pastaschotel; goed voor de cohesie in de groep en in de wijk. 
Er is nu een kern van ongeveer acht deelnemers, waarvan er gemiddeld vijf aanwezig zijn. Wij 
streven naar ongeveer een verdubbeling van dit aantal in 2019. 
 
Duinoordse Vrouwenclub (DVC) 
De DVC is opgericht in 2011. Een kleine kerngroep komt 1 x per jaar bij elkaar om een programma te 
ontwerpen en data af te stemmen. Dat de DVC een succes is, blijkt uit het aantal deelnemers per 
activiteit; gemiddeld zijn dat 12 tot 15 deelnemers. Wat altijd weer verrassend is dat het iedere keer 
een andere samenstelling van de groep is. 
Het aantal dames dat geïnformeerd wil worden over de activiteiten is inmiddels opgelopen tot 71 
Ook dit jaar zijn er weer verschillende activiteiten geweest, acht in totaal. Het ging om de volgende 
activiteiten: een winterwandeling, musea en schouwburg bezocht, verrassende graffiti-wandeling 
door het Regentessekwartier, bezoek aan de kruidentuin in het Zuiderpark, een indrukwekkende 
rondleiding bij de Hoge Raad en een zeer bijzonder bezoek aan het Koreaans Museum. Helaas ging 
de rondleiding in het Sportpark Zuiderpark niet door. 
 
Werkgroep Stadsbeeld 
De werkgroep stadsbeeld richt zich op rijksbeschermd stadsgezicht en vooral op het behoud van 
monumentale panden. In de eerste plaats wordt gekeken naar direct gevaar voor passanten als 
gevolg van verwaarlozing. Bij panden van rijksbeschermd stadsgezicht zonder de status van 
monument gaat het om het grotere geheel, de mate van eventuele verwaarlozing en of dit blijvende 
schade aan het pand dreigt op te leveren. Bij rijksbeschermde monumenten daarentegen wordt op 
ieder detail gelet om te verzekeren dat de prachtige ornamenten van deze panden niet geleidelijk 
verdwijnen.  
De werkgroep heeft een actief jaar achter de rug. Een langslepend dossier, tevens het grootste 
hoofdpijndossier van de werkgroep, heeft eindelijk een doorbraak laten zien. In september is in 
Zagreb besloten om het pand van Kroatië aan de Groot Hertoginnelaan 30 te verkopen. De 
werkgroep heeft hier hard aan getrokken, tot en met inschakeling van de ambassadeur van 
Nederland in Zagreb. De werkgroep beschouwt de verkoop als een mijlpaal. Maar het dossier kan 
nog niet worden gesloten. Eerst moet de verkoop daadwerkelijk plaatsvinden. Vervolgens zal de 
werkgroep de renovatie door de nieuwe eigenaar nauwgezet volgen om te verzekeren dat dit 
schitterende monument, het enige aan de Groot Hertoginnelaan, volledig in zijn oude glorie wordt 
hersteld.  
Tijdens het afgelopen jaar heeft de werkgroep zich beziggehouden met 17 verschillende projecten, 7 
uit 2017 en 10 nieuwe gevallen. Van de 7 oude zaken zijn er 4 afgehandeld (een zaak is opgelost en 3 
zaken zijn bij de Pandbrigade gemeld) en 3 nog in behandeling. Deze worden doorgeschoven naar 
2019. 
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Van de 11 nieuwe zaken kwalificeerde er één zich als “geen probleem”, zijn er 3 opgelost en 4 bij de 
Pandbrigade gemeld en dus eveneens uit handen van de werkgroep. In totaal 3 gevallen zijn nog in 
behandeling, beperkt tot vrij passieve monitoring. Deze 3 zaken worden ook doorgeschoven naar 
2019. Begin 2019 zijn er dus in totaal al 6 projecten in portefeuille. 
  
Straatwerkgroepen:  

• Verhulstplein 
De grootschalige stadsvernieuwing aan de rand van de wijk vordert gestaag. In de loop van het 
jaar zullen de eerste bewoners hun nieuwe stek vinden in de President. Buurtbewoners houden 
ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en staan in contact met de gemeente en het bouwbedrijf 
om in geval van overlast zaken op te pakken. 
 

• 2e Schuytstraat 55+  (tussen Groothertoginnelaan en Reinkenstraat) 
In het najaar van 2017 hebben enkele straatbewoners het initiatief genomen voor een middag 
ongedwongen samenzijn met alle 55-plussers uit ’ons gedeelte’ van de 2e Schuytstraat. Dat 
initiatief had als resultaat dat straatgenoten, variërend in leeftijd tussen 55 en 94 jaar, in 2018 
twee keer een middag zijn samengekomen. 
Deze werkgroep verzorgt met de 55-plussers het programma dat vooral bestaat uit gezelligheid 
met een extraatje in de vorm van een (culturele) voordracht, of met het bespreken van een door 
de straatbewoners ingebracht onderwerp. En met muziek van de speciaal, naar aanleiding van 
deze bijeenkomsten, opgerichte ‘Buurmannenband’. 
Beide bijeenkomsten werden in 2018 druk bezocht. Er kwamen ongeveer 40 bewoners, tussen 
de 55 en 94 jaar, met (zelfgemaakte) hapjes, inclusief een pan soep en drankjes. Zo kennen we 
elkaar nu beter en weten we elkaar te vinden als het nodig is. En dragen de bijeenkomsten bij 
aan een ‘positief straatgevoel’. De werkgroep is dan ook zeker van plan de bijeenkomsten voort 
te zetten. 

 

• 2e van Blankenburgstraat 
Straatbewoners zetten zich in om weesfietsen aan de gemeente te melden met het verzoek deze 
weg te halen. Ook spreken zij regelmatig bewoners aan op verkeerd aanbieden huisvuil/ papier 
en hoe de blauwe papiercontainer met daarop in 4 talen tekst hoe te gebruiken. Andere punten 
van zorg zijn de mensen die aan de verkeerde kant de straat in te rijden en aannemers/ 
containerbedrijven vragen op tijd hun volle containers weg te halen. Dit kost namelijk onnodig 
parkeerplaatsen. Ook melden wij zaken met betrekking tot beschermd stadsgezicht of zaken die 
gevaar opleveren voor ouderen en kinderen, zoals het ontbreken van licht of gevaren qua 
bestrating. De 2e van Blankenburgstraat zet zich in om expats te verwelkomen en biedt hulp daar 
waar het de mantelzorg voor ouderen in de straat betreft. 
 

• Woonboten Conradkade 
In 2018 is de fietsroute in gebruik genomen en de Conradkade heeft de metamorfose goed 
doorstaan. Helaas is het aanleggen van een snipperpad op de loopstrook langs de trambaan is 
nog niet van de grond gekomen.  
De toekomst van de populieren blijft onzeker. Wel is uit metingen gebleken dat de conditie van 
de resterende bomen nog goed is. Kap zou erg jammer zijn voor de vleermuizen en tegenwoordig 
ook de uil die ons regelmatig op de kade bezoekt. 
De bewoners van de Conradkade op de woonarken maken zich zorgen over de geplande 
restauratie van het zogenaamde jaagpad. De gemeenteambtenaren zijn een inventarisatie aan 
het maken over de uit te voeren werkzaamheden. De werkgroep houdt nauw contact met hen. 
WE hopen we op een voor ieder aanvaardbare oplossing met een passend vergunningstelsel voor 
dat stuk Conradkade, waarin de zogenaamde schuurtjes vergund mogen blijven staan en 
eventueel vervangen mogen worden in de toekomst. 
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De kade app blijkt ook te werken bij onraad . Indien zich dat voordoet wordt er actie 
ondernomen. Zo werken ook wij mee aan een beter gevoel van veiligheid. 

 

• 2e Sweelinckstraat 
In januari is er een Nieuwjaarsborrel gehouden. De wijnclub met meeste deelnemers aan deze 
kant (2e SW - GH laan) gaan een of twee keer per jaar op reis en organiseren veel activiteiten. 
In februari verwachten we de aanvang van de nieuwe groen parkjes, groenstroken (bij kruising 
van Groot Hertoginnelaan). Verschillende buurtbewoners zijn actief voor wat betreft de 
boomspiegels, voortuintjes en bakken. Deze  worden ieder jaar weer uitgebreid. 
We hebben aandacht voor nieuwe bewoners in de straat en nodigen deze uit voor een borrel en 
een praatje. 

 

• Sunny Court 
2018 was een druk jaar voor de Sunny Court werkgroep: we ontvingen de Gulden Klinker, 
hadden weer een concert (georganiseerd door een separate werkgroep), er zijn bollen geplant en 
er was een St Maartens feest in het park. 
Om al deze prachtige activiteiten mogelijk te maken, wordt het park maandelijks onderhouden 
en dagelijks geopend en gesloten. Het is een hechte enthousiaste groep bewoners die ook dit 
jaar weer met veel plezier de activiteiten heeft georganiseerd en gesnoeid en geharkt heeft. Er 
zijn wat buren verhuisd en gelukkig is ook door een van de nieuwe bewoners een actieve rol 
opgepakt in de werkgroep. Zo blijven we ‘ op sterkte’  en kunnen we met ruim 12 ‘ huisnummers’  
die gezamenlijk het onderhoud doen, contact met de gemeente verzorgen, inkopen doen en 
meedenken in kwesties rondom gebruik en overlast van het park. De vaste werkdag is de eerste 
zondag van de maand. Op dat moment wordt het park ontdaan van zwerfvuil, geschoffeld, 
gesnoeid en bladeren verwijderd.  
Naast de eerder genoemde activiteiten is dit jaar nog het volgende ondernomen: 
- klein onderhoud in het park; 
- de kruidentuin is aangepakt door een goede vakkenindeling te maken, waarmee de 

overwoekering van munt wordt tegengegaan en de andere kruiden goed de kans krijgen; 
- Een jaarlijkse barbecue voor werkgroepleden en hun gezinnen; 
- planvorming rondom het vervullen van enkele lang gekoesterde wensen (waaronder een 

tuinhuisje voor het opslaan van gereedschap) in overleg met de gemeente. Een prachtige 
impressie is gemaakt door een tuinarchitect en offertes zijn aangevraagd. In 2019 zal het 
tuinhuisje naar verwachting gerealiseerd worden. 

 
 


