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Jaarverslag 2019 Stichting Bewonersoverleg Duinoord 
         De wijk verbonden en vertegenwoordigd 

 
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 te bevorderen dat Duinoord een wijk is en 
blijft waar het aangenaam is om te wonen, leven, werken en ondernemen.  
 
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 en 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 19e-eeuwse 
woonwijk. Ook de Reinkenstraat als gezellige winkelstraat met gelegenheid om uit te gaan wordt 
gewaardeerd. Kortom, men woont graag in Duinoord.  
 
Den Haag is de meest dichtbevolkte stad van Nederland (6.459 mensen per km2, t.o.v. 5.160 in 
Amsterdam), en daarbinnen is Duinoord een van de drukst bevolkte wijken van de stad (11.945 
mensen per km2). Dat stelt ons voor de nodige uitdagingen, maar de gemengde samenstelling van de 
wijk, met ouderen en jongeren, alleenstaanden en gezinnen, mensen met en zonder een 
migratieachtergrond brengt ook veel. De betrokkenheid van de bewoners is groot, zoals bijvoorbeeld 
bleek uit deelname aan het project Duinoord begroot, toen ca. 25% van alle bewoners een stem 
uitbracht op projecten om de buurt te verbeteren. 
 
Samenstelling en activiteiten van het bestuur 
Het bestuur bestond eind 2019 uit de volgende personen: 
Gerard Lucius   voorzitter 
Loek van Noort   penningmeester 
Gerda Pronk   algemeen lid 
Dorothee van der Donk  algemeen lid 
Bart Draese   algemeen lid 
Evelyne Romswinckel  algemeen lid 

INLEIDING 
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In 2019 werd afscheid genomen van Ineke Roorda als secretaris en werd Evelyne Romswinckel 
welkom geheten als lid. Gerard Lucius werd in maart tot voorzitter gekozen, maar trad feitelijk pas in 
de zomer aan. De toenmalige secretaris verving hem in de tussenliggende periode. Dorothee van der 
Donk heeft aangegeven rond de jaarvergadering in maart 2020 afscheid te willen nemen en op het 
moment van schrijven wordt daarom geworven voor de functie van secretaris en van algemeen lid. 
 
Het bestuur kwam maandelijks bijeen. Het bestuur doet niet alles zelf, maar richt zich zoveel mogelijk 
op het faciliteren en coördineren van de vele initiatieven in de wijk die vervolgens door individuen en 
(werk-)groepen worden uitgevoerd. Zo kan er meer gedaan worden, met meer betrokkenheid en 
continuïteit: Haagse Kracht in de praktijk. 
 
Hoe faciliteert en coördineert het Bewonersoverleg? 
Het Bewonersoverleg zet meerdere middelen in. Het stelt zijn communicatiekanalen en het 
Trefcentrum ter beschikking, organiseert activiteiten, regelt financiering en vertegenwoordigt de wijk 
naar buiten toe. Hieronder een korte toelichting.  
 
De communicatiekanalen van het BOD zijn essentieel voor onze doelstellingen. Onder de diverse 
media blijft wijkkrant ’t Lopend Vuurtje het plechtanker. Driekwart van de bewoners geeft aan het 
regelmatig te lezen. Vanwege het gestegen aantal inwoners van de wijk door het gereedkomen van 
een aantal grote woningbouwprojecten wordt de oplage van ’t Vuurtje stapsgewijs verhoogd van 
4.500 stuks naar 4.725.  
 
De website werd in 2019 geheel vernieuwd en is nu overzichtelijker vormgegeven in lijn met de 
huisstijl en biedt meer mogelijkheden zoals het reserveren van het Trefcentrum of het raadplegen 
van de catalogus van de bibliotheek. Een vaste webredacteur werd gevonden, een Instagramaccount 
geopend en het aantal volgers van de Facebookpagina steeg.  
 
Het Trefcentrum is door zijn centrale ligging, permanente zichtbaarheid en prettige uitstraling een 
andere belangrijke pijler onder het overleg. Het pand wordt veel verhuurd en intensief gebruikt voor 
activiteiten. De gunstige huurvoorwaarden van het pand bleven in 2019 gelijk. 
 
In 2019 heeft het bestuur ingezet op een groei van het aantal activiteiten. Veel daarvan komen voort 
uit de werkgroep Bibliotheek en vinden ook in de Bibliotheek annex Trefcentrum plaats. Voorbeelden 
zijn cursussen van enkele weken die aansloten op tentoonstellingen in het Gemeentemuseum, en 
lezingen over diverse onderwerpen. Het Walking Dinner vond in 2019 voor de derde maal plaats, de 
in 2018 gestarte Bootcampgroep is uitgebreid en begin 2020 is een wandelgroep ontstaan. In januari 
2020 werd een activiteit voor expats georganiseerd. Voor 2020 zal het thema 75 jaar Bevrijding 
gepaste aandacht krijgen. 
 
Veel activiteiten behoeven geen financiering of slechts een aanmoedigingssubsidie. Als sprekers bv. 
een vergoeding vragen, wordt aan deelnemers ook een bijdrage gevraagd. In 2019 was sprake van 
een groter aantal zg. doorgegeven subsidies. Het gaat om buurtactiviteiten die los van de BOD-
begroting worden gefinancierd door de gemeente. De gemeentelijke bijdrage komt via de rekening 
van de rechtspersoon BOD voor 100% bij de subsidievrager terecht. De toename van de doorgegeven 
subsidies reflecteert een toename van activiteiten op een lager niveau dan de wijk, met name in de 
zogenaamde Straatwerkgroepen. 
 
Leden van het bestuur en van meerdere werkgroepen namen deel aan overleggen van de 
Gezamenlijke Scheveningse Bewonersoverleggen, aan Platform Stad, aan ambtelijke werkgroepen op 
het gebied van verkeer, spraken over groenvoorzieningen en stadsgezicht en hadden inspraak bij 
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diverse bouwprojecten in de wijk, onder veel meer. Op deze wijze werd Duinoord ook in 2019 
vertegenwoordigd bij politiek en bestuur. 

 
Vanuit het BOD opereert een groot aantal werkgroepen. Daarnaast zijn er diverse groepen die 
binnen de wijk min of meer zelfstandig activiteiten ontplooien, zoals diverse straatgroepen, de 
Stichting Vrienden van het Sweelinckplein en Sunny Court. Hieronder volgen kort de verslagen van de 
diverse (werk-)groepen binnen de wijk, daarna verslagen van activiteiten en tot slot van de 
straatwerkgroepen. 
 
Werkgroepen 
 
’t Lopend Vuurtje 
De redactie van wijkkrant ‘t Lopend Vuurtje komt minimaal vijf keer per jaar samen en bestaat uit vijf 
redacteuren en de vormgever. In 2019 is ‘t Lopend Vuurtje geruisloos overgaan naar een nieuwe 
vormgever. Bij alle artikelen is de insteek de wijk Duinoord. Zo wordt geprobeerd portretten te 
schilderen van voor Duinoord interessante mensen uit de wijk of die actief zijn in de buurt. Ook 
wordt aandacht besteed aan nieuwe bedrijven in Duinoord, die vanaf de straat waarneembaar zijn. 
Het is van belang dat nieuwe bedrijven succesvol zijn en voor de bewoners goed om te weten wat er 
te koop is. Regelmatig worden intrigerende items uit belendende wijken onder de aandacht gebracht 
onder het mom ‘Gluren bij de buren’. Ruim een jaar geleden is gestart met de rubriek 'Het oog van 
de lezer' waarin Marcel Nonhebel een van de boeken uit onze bibliotheek bespreekt. De 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 high lights 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 hoge mate probeert de redactie aandacht te besteden aan een 
duurzaam Duinoord door groene initiatieven te belichten, stil te staan bij bomen en planten of door 
tips en suggesties voor een groenere wijk (door) te geven. Een aantal werkgroepen (zoals Groen 
Duinoord en de Duinoordse vrouwenclub), het bestuur en de wijkagent leveren geregeld content aan 
voor het blad. Doorgaans hebben we zoveel kopij dat de editie een of twee katernen wordt verdikt, 
dit kan echter slechts een enkele keer per jaar voorkomen.  
 
Website 
Het afgelopen jaar heeft een kleine ad hoc werkgroep onder leiding van een professioneel ontwerper 
een geheel nieuwe website gemaakt. Over een eerste ontwerp is een responsbijeenkomst gehouden 
die heeft geleid tot nog wat kleine aanpassingen en verbeteringen. Begin 2020 is de nieuwe website 
gelanceerd. 
 
Facebook 
De facebookpagina van het Bewonersoverleg groeit gestaag, er zijn nu 428 'likers' (371 vorig jaar). In 
2019 is ook de nieuwe Instagrampagina gestart en daar zijn nu 166 volgers. De achterban groeit dus 
gestaag, al is er wel een duidelijk verschil tussen het publiek bij Facebook en dat bij Instagram. We 
proberen brede informatie te plaatsen, om voor alle bewoners een informatief medium te kunnen 
zijn. Het social media-team bestaat nu nog uit 2 personen maar zoekt naar uitbreiding. 
 
Buurtinformatieteam (BIT) 
Vanaf januari 2014 is het BIT Duinoord actief. Het BIT bestaat inmiddels uit zestien leden en zijn 
herkenbaar aan een oranje jas of witte polo met een duidelijk BIT-logo. In nauwe samenwerking met 

VERSLAG VAN WERKGROEPEN EN ACTIVITEITEN 
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de wijkagent en het Handhavingsteam van de gemeente Den Haag zijn het afgelopen jaar in 
tweetallen een kleine zeventig ronden gelopen door de BIT-leden. Onduidelijke en onveilige zaken 
worden via de BuitenBeter app doorgegeven aan de gemeente. De meldingen betroffen het 
afgelopen jaar voornamelijk bijplaatsing bij ORAC’s en achtergelaten fietsen. 
Vier keer per jaar is er een BIT-overleg, waarbij ook de wijkagent en het Handhavingsteam aanwezig 
zijn. De beide coördinatoren zijn aanwezig geweest bij het overleg van de gemeente Den Haag in het 
kader van het Stedelijk Netwerk Bewonersinitiatieven Veiligheid. Eén van de coördinatoren is verder 
aanwezig geweest bij de evaluatie van de subsidieregeling van BIT/BPT-teams in Den Haag. 
Een viertal leden heeft deelgenomen aan de herhalingscursus Bedrijfs Hulp Verlening. 
In november is samen met de wijkagent en het Handhavingsteam een speciale actie gehouden in het 
kader van het Donkere Dagen Offensief. 
Sinds kort kunnen we elkaar snel bereiken middels een  speciale groeps-app. 
 
Bibliotheek Duinoord 
Het aantal leden van de bibliotheek groeit nog steeds en bedraagt inmiddels 136. Het verzoek om 
ook werkende bewoners in de gelegenheid te stellen de bibliotheek te bezoeken, heeft tot de  
zaterdagochtendopening geleid vanaf 1 september 2019. Zes nieuwe zijn vrijwilligers bereid 
gevonden om die taak op zich te nemen. De vrijwilligers van de bibliotheek zijn drie keer bij elkaar 
gekomen. Er is kritisch naar het boekenbestand en de daarbij behorende uitleningen gekeken en 
i.v.m. de beschikbare ruimte is er opgeschoond. 
Dit jaar is er 4 x een Nieuwsbrief uitgegeven met relevante informatie voor de leden van de 
bibliotheek, o.a. de  nieuw gekochte en geschonken boeken en de culturele activiteiten. 
De bibliotheek heeft ook een sociale functie, zowel voor de leners van de boeken als voor de 
vrijwilligers onderling; tevens wordt er informatie gevraagd en verstrekt aan mensen die langslopen 
en binnenkomen. 
 
Werkgroep Groen Duinoord 
De werkgroep Groen Duinoord bestaat uit vijf leden. Afgelopen jaar was eenmaal overleg met de 
groenbeheerder in het stadsdeel Scheveningen. Aan hem hebben we onze wensen geuit wat betreft 
het onderhoud van de wijk: meer bloemen en struiken in de plantsoenen en langs de kades om meer 
vogels en insecten aan te trekken en een beter maaibeleid. Dat heel veel wijkbewoners dezelfde 
wensen hebben, bewees het project Duinoord Begroot, waarbij drie initiatieven een prijs wonnen: 
Honey Highway; Bij-blij & duurzaam Duinoord; en groene pop-up terrassen in de Reinkenstraat. 
Inmiddels zijn drie insectenhotels geplaatst in groene gebiedjes en is een bloemenwei aangelegd in 
het Stadhoudersplantsoen. 
Duinoord valt onder stadsdeel Scheveningen, dat is aangemerkt als hitte-eiland. Met meer groen 
neemt de hitte af. De werkgroep heeft voorlichting gegeven tijdens de duurzaamheidsmarkt, o.a. 
over het vervangen van tegels voor groen en de aanleg van geveltuintjes. In juni is met drie groepjes 
een wandeling gemaakt langs twaalf groene en inspirerende tuinen Er hadden zich ruim dertig 
deelnemers aangemeld. 
 
Ook in 2019 is hard gewerkt om de beplante boomspiegels te herplanten en te onderhouden. Dit 
heeft geresulteerd in het verkrijgen van de Gulden Klinkerprijs ter waarde van € 1000,-. Er werden 
gieters, tuinaarde en nieuwe plantjes voor aangeschaft. Wethouder Revis heeft de Gulden Klinker in 
de stoep op de hoek van de Valeriusstraat en de Lubeckstraat gemetseld. Zolang het werk wordt 
voortgezet ontvangt de werkgroep jaarlijks € 750,-.  
Dankzij de groenbeheerder en Duurzaam Den Haag  konden op de duurzaamheidsmarkt in oktober 
gratis tuinplantjes worden weggegeven en ook werd er een inspirerende folder met groene tips 
uitgedeeld. De markt leverde ook op dat er aan de Suezkade en de Laan van Meerdervoort, 
geveltuintjes worden aangelegd. Op de Groot Hertoginnelaan zijn in het voorjaar ter hoogte van de 
2e Sweelinckstraat de twee lang verwachte plantsoenen aangelegd. Bewoners van de 2e 
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Schuytstraat zagen hun wens voor meer groen gehonoreerd. Er is een smal plantsoen aangelegd en 
er zijn nieuwe boompjes aangeplant. 
Jaap van Loenen schreef ook afgelopen jaar weer regelmatig een stukje in ‘t Lopend Vuurtje over een 
bijzondere struik of boom. Ter inspiratie heeft hij met een mede-werkgroeplid een bezoek gebracht 
aan de Hortus in Leiden.   
 
Werkgroep Verkeer 
De werkgroep (bestaande uit 6 leden) heeft zich in 2019 in het bijzonder beziggehouden met de 
volgende onderwerpen. 
1. Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord 
Een gemeentelijke werkgroep heeft een pakket maatregelen opgesteld voor de korte termijn ‘ter 
vermindering van het doorgaande autoverkeer en verbetering van de leefkwaliteit en de veiligheid’. 
In het bijzonder gaat het om het stimuleren van de hoofdroute (Raamweg-Koningskade-
Telderstracé). De zeer gedetailleerde serie aanbevelingen maakt duidelijk dat bij het huidige 
verkeersaanbod de knelpunten tijdens de spitsuren nauwelijks zijn op te lossen.  
2. Mobiliteitstransitie 
In het verlengde van de hiervoor genoemde gemeentelijke werkgroep heeft een kleine adviesgroep 
een rapport uitgebracht onder de titel Meer lucht, minder auto’s, waarin gepleit wordt voor meer 
ingrijpende en duurzame maatregelen, vooralsnog toegespitst op beperken van onbetaalde 
parkeerplekken. Onze werkgroep zal bij de verdere visieontwikkeling betrokken blijven.  
3. Hardrijden op de Centrumring 
Al vele jaren zijn er klachten, vooral in de zomermaanden, over de overlast van hardrijdende 
motoren op de Waldeck Pyrmont- en Koningin Emmakade. Hiervoor is bij verschillende politieke 
partijen aandacht gevraagd. Wethouder Van Asten heeft beperkte maatregelen toegezegd, zoals 
extra controles en (meer) flitspalen. Ook is in een uitzending van het tv-programma De Monitor aan 
dit onderwerp aandacht besteed. 
4. Uitbreiding parkeerregeling 
Sinds juli 2019 is de parkeerregeling in dit stadsdeel aangepast: Duinoord en Statenkwartier zijn 
samengevoegd, de betaalde parkeertijd is verruimd naar 13 tot 24 uur; tevens is in de wijk Zorgvliet 
betaald parkeren (met andere tijden) ingevoerd. Deze maatregelen hebben invloed gehad op de 
‘parkeerdruk’ op betaalde tijden. In het eerste kwartaal van 2020 zal een brede evaluatie van het 
parkeerbeleid plaatsvinden door de dienst Stedelijke Ontwikkeling.  
Bijzondere aandacht kreeg de afwijkende regeling voor enkele winkelstraten, waar de bewoners-
vergunning op bepaalde uren niet blijkt te gelden. Parkeerders op de ‘foute’ uren riskeren een forse 
naheffingsaanslag. Over deze kwestie is een artikel in ’t Lopend Vuurtje geplaatst. Een tiental 
bewoners reageerde met de mededeling dat ze een aanslag hebben ontvangen, waartegen vergeefs 
bezwaar is gemaakt. 
5. Deelname overige projectgroepen 
Verder is nog deelgenomen aan een gemeentelijke projectgroep over de herinrichting van het 
tramtracé van lijn 16, met name voor het deel dat door onze wijk loopt. 
 
Duinoords Bootcamp 
Het aantal belangstellenden voor het bootcamp is gestaag gegroeid en bedraagt nu enkele tientallen 
personen. Door de lage contributie en door het grote succes heeft de instructrice nieuwe 
sportinstrumenten kunnen aanschaffen en ingebruiknemen, waardoor de bootcamp veelzijdiger 
wordt en er een groter bereik is in de doelgroep. Enkele nieuw aangekochte, grotere spullen kunnen 
in een speciale houten bak in het kleine kamertje van het Trefcentrum worden gestald. In 2020 zal 
een aantal materialen vervangen moeten worden zoals springtouwen. Sinds september 2019 is er 
niet alleen op maandag bootcamp maar  ook op woensdag, deze loopt goed met 4-10 deelnemers 
per keer. Naast de trainingen heeft de groep andere activiteiten gerealiseerd om ook de onderlinge 
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band wat groter te maken, zoals een viering van het 1-jarig bestaan en het sinterkerstfeest. In januari 
2020 bezocht de groep een concert van een van de deelnemers.  
 
Duinoordse Vrouwenclub (DVC) 
De Duinoordse Vrouwenclub bestaat uit een kleine kerngroep, die 1 x per jaar bij elkaar komt om een 
programma te ontwerpen en data af te stemmen. Dat de Duinoordse Vrouwenclub 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 81. 
Ook dit jaar zijn er weer verschillende  activiteiten geweest, zeven in totaal. Er zijn verschillende 
rondleidingen geweest in musea, de Schouwburg, de Koninklijke Wachtkamer, de Begraafplaats en 
de beeldentuin in het Westbroekpark, er is een  winterwandeling gehouden en een zeer bijzonder 
bezoek gebracht aan de Eckard-collectie in Wassenaar. Er zijn ook een aantal spontane uitstapjes 
geweest naar de film of musea. 
 
Wandelclub 
Begin 2020 is een Wandelclub ontstaan die maandelijks een wandeling organiseert over een afstand 
van 7-15 kilometer. Per keer nemen ongeveer 15 mensen deel. 
 
Werkgroep Stadsbeeld 
De werkgroep richt zich op het behoud van monumentale panden, maar ook op geheel Duinoord als 
rijksbeschermd stadsgezicht. Bij beschermd stadsgezicht wordt vooral gekeken naar direct gevaar 
voor passanten als gevolg van verwaarlozing, en naar het risico blijvende schade aan het pand. Bij 
gemeentelijke en rijksmonumenten daarentegen wordt op ieder detail gelet om te verzekeren dat de 
prachtige ornamenten van deze panden niet geleidelijk verdwijnen. 
 
2019 in cijfers 
Begin 2019 waren er 7 projecten in portefeuille. Van de oude zaken zijn er in de loop van dit jaar 2 
doorverwezen naar de Pandbrigade die is overgegaan tot inspectie en aanschrijving. De derde oude 
zaak betreft de  ambassade van het voormalige Joegoslavië, Groot Hertoginnelaan 30. Mede dankzij 
niet aflatende druk van de werkgroep is dit pand eindelijk verkocht aan een particulier. De 
werkgroep zal monitoren of het pand correct wordt gerenoveerd. De vierde oude zaak is nog steeds 
in behandeling, maar het ziet ernaar uit dat er in 2020 actie wordt ondernomen.  
 
In de loop van 2019 werden 4 nieuwe zaken aan de portefeuille van de werkgroep toegevoegd: 3 
daarvan bleken bij de Pandbrigade niet tot handhaving te zullen leiden. Deze dossiers zijn daarom 
gesloten. De vierde zaak is prompt door de eigenaar afgehandeld en kon derhalve ook worden 
gesloten. Er gaan 2 oude zaken mee naar 2020, voornamelijk ter monitoring. Als blijkt dat de 
voortgang op deze dossiers niet naar tevredenheid is, wordt wel actie ondernomen.  
 
De werkgroep heeft daarnaast aandacht besteed aan de volgende drie onderwerpen: 
1. Voor het schilderen van stenen gevels van panden onder beschermd stadsgezicht in niet-
opvallende kleuren dient eerst vergunning te worden verleend. Tot teleurstelling van de werkgroep 
wordt illegaal schilderwerk door drukte bij de Pandbrigade niet aangepakt; 
2. Er blijkt (nog) geen beleid te zijn voor zichtbare airconditioners op monumentale panden, op grond 
waarvan kan worden gehandhaafd. Dit vindt de werkgroep teleurstellend; 
3. Het beleid van Openbare Verlichting is aangepast, zodat Duinoord bij de vervanging van de lampen 
in de straatlantaarns een warme tint led-verlichting krijgt.   
 
Samenwerking met de Pandbrigade 
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In augustus heeft plezierig overleg plaatsgevonden met de nieuwe afdelingsmanager en de 
teammanager achterstallig onderhoud van de Pandbrigade. Dit heeft geleid tot aan aanscherping van 
de procedures bij de Pandbrigade. Sindsdien reageert de Pandbrigade binnen een redelijke termijn 
en geeft zij ook een inhoudelijke terugkoppeling. In 2020 zal de samenwerking tussen de werkgroep 
en de Pandbrigade worden geëvalueerd. 

 
Stichting Vrienden van het Sweelinckplein (SVS) 
2019 was voor het Sweelinckplein een roerig jaar. Met toestemming van Stedin en subsidie van de 
Gemeente en Fonds 1818 heeft kunstschilder Jille van der Veen het elektriciteitshuisje aan 3 zijden 
verfraaid met een trompe l’oeil. Het kunstwerk op het huisje is opgenomen in de tour van The Hague 
Street Art. 
 
Gebrekkig onderhoud aan de plantsoenen resulteerde in een verloederde aanblik. Dit gaf aanleiding 
tot onder andere het crossen met scooters en fietsen over het plantsoen. Verder is er overlast 
geweest van jongeren. Hierover is contact geweest met de politie, die e.e.a. goed heeft opgepakt. 
Het slechte onderhoud van de plantsoenen kreeg aandacht in de media, waardoor er weer 
onderhoud plaatsvond. De SVS is in onderhandeling met de gemeente over uitvoering van het 
Kwaliteitsverbeteringsplan uit 2010 met het oog op gedeeltelijk herstel van het oorspronkelijke 
ontwerp van de groenvoorzieningen. 
 
Het zomerfeest eind augustus werd bezocht door heel veel volwassenen en kinderen. Er waren 
heerlijke meegebrachte hapjes en salades, live muziek en prachtig weer, kortom een geslaagd feest. 
 
Activiteiten 
 
Activiteiten gerelateerd aan de bibliotheek 
De leesclub via Stichting Senia is een vast onderdeel geworden van de bibliotheekactiviteit. Er zijn 2 
groepen gevormd en er worden ongeveer 7 boeken per jaar besproken. 
Er was daarnaast een ware variëteit aan activiteiten dit jaar, waaronder twee succesvolle cursussen 
(Glans & Geluk en Monet) en lezingen (o.a. van Wieteke van Dort, van buurtgenoot historicus Marcel 
Nonhebel en over de architectuur van de wijk). Het komende jaar zal met culturele activiteiten in de 
bibliotheek o.a. aandacht worden besteed aan de bevrijding 75 jaar geleden van ons land en  
specifiek Den Haag. 
 
Koningsdag 2019 

Ook dit jaar is de straat onder auspiciën van de BIZ voor Koningsdag opgefleurd en beschikbaar 
gemaakt voor het feest. Verkoop van tweedehandsspullen door buurtbewoners en diverse 
kinderactiviteiten zoals springkussens, spellen en nog veel meer. Een groep ondernemers had haar 
zaak gewoon open. Op straat werden lekkernijen aangeboden en -mede vanwege het weer- lekker 
warme happen en dranken! Het weer werkte helaas niet mee. In de ochtend was het nog lekker druk 
maar naarmate de dag en het gure weer vorderde, werd het helaas rustiger. Gelukkig was een aantal 
“mini ondernemers” al nagenoeg uitverkocht. De BIZ hoopt volgend jaar weer een gezellige en vooral 
warme koningsdag te kunnen organiseren. 
 
Walking Dinner 
Voor het 3e jaar werd in 2019 een Walking Dinner georganiseerd en het was opnieuw een groot 
succes. Twintig koks zorgden ervoor dat ongeveer 100 gasten konden genieten van een voorgerecht, 
hoofdgerecht en nagerecht in drie verschillende huizen in de buurt. Het Trefcentrum diende weer als 
verzamelpunt en locatie voor een afsluitend drankje. Voor 2020 is al een nieuwe datum gevonden. 
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Sunny Court Festival  
In september werd het jaarlijkse Sunny Court Festival georganiseerd door de gelijknamige werkgroep 
Ongeveer 200 bezoekers genoten in de open lucht van klassieke zang van Wendy Roobol en 
Braziliaanse jazz door Simone Pormes & Band. Een flink aantal sponsors, waaronder de gemeente 
Den Haag, maakte het ook in 2019 weer mogelijk. Bezoekers konden met een vrijwillige donatie 
bijdragen. 
 
Expats 
In 2019 zijn voorbereidingen getroffen voor een eerste bijeenkomst van expats uit de wijk sinds lange 
tijd. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle en druk bezochte bijeenkomst in januari 2020. Een 
dertigtal buitenlanders, stellen en singles uit alle delen van de wereld, kwam naar het Trefcentrum 
en bracht hapjes mee uit het eigen land. Hier zal in 2020 op verzoek van de deelnemers en met hun 
eigen inbreng een vervolg aan worden gegeven. Goed nieuws, omdat deze groep een significant deel 
uitmaakt van de bevolking van de wijk.  
 
Straatwerkgroepen 

 
In 2019 heeft de werkgroep 2e Schuytstraat 55+ (tussen Groothertoginnelaan en Reinkenstraat), net 
als in 2018, twee middagen georganiseerd voor alle 55-plussers uit ’ons gedeelte’ van de 2e 
Schuytstraat. In januari ging het om een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst met muziek van de 
inmiddels bekende ‘Buurmannenband’ (vier mannen uit onze straat) en met culinaire inbreng van 
diverse straatgenoten. In september heeft de werkgroep een spreker uitgenodigd, die weliswaar 
geen straatgenoot is, maar voor ons een presentatie gaf over de geschiedenis van de wijk en onze 
straat. Dat was aanleiding voor een levendige uitwisseling onder de aanwezigen.  
Beide bijeenkomsten werden bezocht door ruim 30 bewoners tussen de 55 en 95 jaar. Mede dankzij 
de (zelfgemaakte) hapjes, een grote pan soep en diverse drankjes was sprake van een ‘positief 
straatgevoel’. Ook heeft de werkgroep nieuwe bewoners benaderd, waardoor deze zich snel thuis 
voelen in de straat. Verder is de werkgroep regelmatig bij elkaar gekomen om ideeën en suggesties 
van straatgenoten voor de invulling van de samenkomsten uit te wisselen. 

 
De werkgroep 2e van Blankenburgstraat heeft net als vorig jaar een straatfeest gehouden. Verder 
constateert de werkgroep dat er in de straat veel overlast is geweest van containers i.v.m. 
verbouwingen; daardoor waren geruime tijd minder parkeerplaatsen beschikbaar. 
 
In de zomer heeft de werkgroep 2e Sweelinkckstraat een borrel georganiseerd voor de hele straat en 
de opkomst was goed. Er werd door een aantal muzikanten vrolijke muziek op straat gemaakt en het 
was een hele prettige sfeer. Een actieve wijn- en spijsclub in de straat gaat een of twee keer per jaar 
op reis en organiseert veel andere activiteiten.  
De nieuwe groenparkjes bij de kruising met de Groot Hertoginnelaan zijn in 2019 gerealiseerd en 
zullen in 2020 nog wat verder doorgroeien. Steeds meer buurtbewoners zijn actief met de 
boomspiegels, voortuintjes en bakken. Een bewoonster van de 2e Sweelinckstraat heeft een aantal 
Orac-bakken voor PMD-afval weten te regelen in de straat en op andere plekken in Duinoord bij de 
gemeente. Sinds 2019 is voor de 2e Sweelinckstraat een Buurtpreventie app operationeel. 

 
In juni 2019 heeft de werkgroep Obrechtstraat een succesvol straatfeest gehouden. Al weken zag je 
kriskras door de straat posters hangen over het feest. Er waren het afgelopen jaar diverse nieuwe 
buren gekomen met kleine kinderen. De ouders hadden een bankje en tafel met eten en drinken 
neergezet bij het springkussen en konden elkaar spreken terwijl de kinderen speelden. Een band 
speelde voor het eten een setje en aan het begin van de avond. Ook waren er diverse vrienden 
gekomen die ook weer hun bandgenoten hadden meegenomen. In diverse formaties werd zo de hele 
avond muziek gemaakt. Een buurman had zijn barbecue  neergezet en veel anderen hadden eten 
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daarvoor meegenomen. Ook was er en pizzaoven met deeg voor meer dan 25 pizza’s. Er stond een 
hele rij van buren en kinderen die hun eigen pizza wilden bakken. Om elf uur werd het laatste 
nummer gespeeld en hebben de straatgenoten met elkaar afgebouwd en opgeruimd. 
 
De werkgroep 2e deel Obrechtstraat (tussen Reinkenstraat en Waldeck Pyrmontkade) heeft in juni 
2019 voor alweer de 17e keer een straatfeest gehouden. De animo om deel te nemen is onder de 
straatbewoners nog steeds groot, ook al is het autovrij maken van de straat vanwege het gewijzigde 
parkeerbeleid een uitdaging. Voor met name de nieuwe bewoners in de straat is het straatfeest de 
manier om kennis te maken en aansluiting te zoeken. Tijdens de opbouw ging het inmiddels traditie 
geworden voetbaltoernooi van start. Er was hiervoor veel animo onder de kinderen, met name van 
meisjes. Na de officiële opening en uitleg over de dag was het tijd voor de lunch, mogelijk gemaakt 
door de actieve werving van sponsoren uit de buurt door de nieuwe leden van de organisatie. Na de 
lunch konden de kinderen zich laten schminken en was er gelegenheid om te knutselen. Ook  werd er 
goed gebruik gemaakt van het springkussen en de buitenbadjes, mede omdat het weer zo 
ontzettend mee zat. Ondertussen werden de taarten ingeleverd voor de taartbakwedstrijd en werd 
er koffie en thee gezet. Na de koffie was er een fotospel en tot slot een bingo, waar de prijzen door 
de bewoners werden ingebracht. Zo kregen spullen die bij de een over zijn een goede nieuwe 
bestemming bij de ander. Voor de volwassenen was er nog een wijnproeverij en daarna was er een 
mooie maaltijd met de etenswaren die nog over waren van de lunch. Na de maaltijd was het nog erg 
gezellig tot 22.00 uur met de muziek van straatgenoot DJ Job. 
 
De werkgroep Danckertsstraat heeft in september 2019 voor de tweede keer een straatfeest 
gegeven. De dag had voor zowel kinderen als volwassenen een programma. De dag begon met 
verschillende kinderactiviteten zoals een circuit met spelletjes en cupcakes versieren. In de middag 
sloot de rest aan voor een bakwedstrijd en aansluitend de barbecue. De dag was een succes omdat 
straatgenoten elkaar beter leerden kennen en de saamhorigheid werd vergroot. 
 
En tenslotte werd ook door de werkgroep Groot Hertoginnelaan in september 2019 voor de 5e keer 
een straatfeest georganiseerd voor 25 volwassen en 17 kinderen. Er was een frietkar en de buren 
namen zelf borrelhapjes, toetjes en drank mee. Ook was er weer hardware geregeld: glazen, tafels en 
voor de kinderen spellen en een springkussen. Hiervoor was gemeentelijke subsidie aangevraagd en 
gekregen. Het weer zat dit keer weer mee: droog en zonnig, hoewel dit deel van het plantsoen helaas 
altijd wel snel in de schaduw valt. Er werd kennis gemaakt met nieuwe buren en bijgekletst met de 
reeds bekende buren. En iedereen was weer helemaal blij.  
 
De werkgroep woonboten Conradkade is druk doende geweest met het overleg over de voor 2020 
geplande werkzaamheden aan de Conradkade, met name aan het jaagpad langs de boten. De 
woonbootbewoners hebben besloten om gezamenlijk op te trekken en dat nog eens bevestigd op 
een gezellige openbare bijeenkomst op de kade ter hoogte van nummer 102. Men heeft de 
gemeente duidelijk gemaakt dat men een goed onderbouwd plan van de gemeente verwacht waaruit 
blijkt dat het project voor de bewoners kostenneutraal uitwerkt, zoals toegezegd. Zorgen zijn er met 
name over de aansluitingen aan de wal en de gas-, water-, internet-, telefoon-, televisie- en 
rioolaansluiting. De onontbeerlijke schuren krijgen een netto binnenmaat van tenminste 9 vierkante 
meter. Er is een machtiging naar de gemeente afgegeven om een omgevingsvergunning aan te 
vragen. In het persoonlijke plan van aanpak dat per woonark zal worden opgesteld komt een en 
ander duidelijk en goed doorgesproken aan de orde. Daarbij wordt goed geluisterd naar de 
bewoners. Gelukkig is het overleg tot nu toe in vol vertrouwen verlopen. De bomen op de 
Conradkade worden goed in de gaten gehouden en waar nodig verwijderd of gesnoeid.  
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Sunny Court 
De werkgroep Sunny Court onderhoudt het park: elke eerste zondag van de maand wordt het park 
ontdaan van zwerfvuil en bladeren en wordt geschoffeld en gesnoeid. De werkgroep zorgt er ook 
voor dat het park dagelijks geopend en gesloten wordt. Verder verzorgt men het contact met de 
gemeente, doet inkopen en denkt mee in kwesties rondom gebruik en overlast van het park. In 2019 
was er minder overlast van bv. zwervers. Wel is enkele keren gebeld met de politie i.v.m. overlast in 
het park o.a. van jongeren met lachgas.  
 
Naast klein onderhoud in het park zijn de muntplanten in de kruidentuin is aangepakt en zijn er met 
kindjes uit de buurt biologische bloembollen geplant. Dunea heeft een waterpomp geschonken:  een 
fijne plek, naast het bankje waar iedere bezoeker drinkwater kan tappen. De traditionele St. 
Maartenviering was een succes met de opkomst van ongeveer 300 kinderen. Een van de jongeren uit 
de Obrechtstraat zorgde voor live muziek en er was warme drank, wat lekkers en een grabbelton 
voor de kinderen. In de zomer was er de jaarlijkse barbecue voor werkgroepleden en hun gezinnen. 
Vanuit het Groot Hart festival, georganiseerd door de winkeliersvereniging in de Reinkenstraat, heeft 
Sunny Court een bedrag mogen ontvangen dat zal worden ingezet om het tuinhuis (dat duurder 
bleek te zijn dan oorspronkelijk begroot) in 2020 te realiseren.  
 
De werkgroep heeft op de 2 inspraakavonden voor het zogenaamde plan “Obrechthof’ van zich laten 
horen door o.a. feedback te geven op aspecten van het plan die impact hebben op het behoud van 
het groen en de rust en veiligheid in de park. De werkgroep Sunny Court volgt de planvorming op de 
voet. Via het bestuur is de gemeente gevraagd om in de wijk toe te lichten wat haar uitgangspunten 
en eisen zijn bij de vergunningverlening voor dit bouwproject. 
 

 
 

 

 


