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Notulen uitgestelde jaarvergadering Duinoord 
23 september 2020, 19.30 uur Maranathakerk 

 
 
1. Opening en mededelingen  
Gerard opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name verwelkomt hij de 
afvaardiging van de gemeente en de wijkagent. 
Hij geeft aan dat vanwege de coronamaatregelen de vergadering, gepland voor maart, nu pas 
gehouden kan worden.  
Het bestuur behoeft versterking door het aftreden van twee bestuursleden en het onverwachte 
overlijden van Gerda Pronk. Dit heeft een enorme impact gehad. Hij hoopt dat het werk met de 
creativiteit en enthousiasme van Gerda voortgezet kan worden. Vervolgens verzoekt hij om een 
minuut stilte te houden.  
 
2. Notulen Jaarvergadering 27 maart 2019  
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Wijziging bestuurssamenstelling 
Gerard meldt dat Evelyne Romswinckel al enige tijd ziek is.  
Ineke Roorda heeft veel voor het BO gedaan in verschillende hoedanigheden. Haar opzegging is 
een gemis. Het bestuur is heel blij geweest met haar inzet. 
Ook Dorothee van der Donk zegt haar bestuursfunctie op. Dit is zeer spijtig. Gerard geeft aan 
dat Dorothee een enorme binder is, creatieve suggesties heeft, maar ook oplossingsgericht kan 
denken. Hij overhandigt Dorothee een bos bloemen en een cadeautje. Haar rol in het bestuur 
houdt op, maar ze zal nog regelmatig te zien zijn. 
Dorothee bedankt voor de lieve woorden. Ze geeft aan dat Duinoord een fijne buurt is om in te 
wonen. De laatste jaren is gezamenlijk bereikt dat er een onderlinge cohesie en echte 
samenhang is bereikt. Zij bedankt ook de aanwezigen hiervoor. 
 
Gerard vervolgt dat het bestuur drie kandidaten heeft voorgedragen. Helaas heeft Paula zich 
teruggetrokken. Er zijn geen tegenkandidaten gemeld. Hij verzoekt de aanwezigen na te denken 
over de openstaande bestuursfunctie. De voorkeur gaat uit naar een vrouw om een 
evenwichtiger bestuur te krijgen. 
Gerard Burema en Freek Haarmans stellen zich vervolgens kort voor. 
De vergadering gaat met handopsteken akkoord met de benoeming van beide heren. 
 
4. Jaarverslag 2019  
Loek geeft aan dat het jaarverslag een beschrijving geeft van een levendige buurt waar veel 
activiteiten plaatsvinden. Er is veel ruimte om zaken te faciliteren. 
Er zijn geen vragen over het jaarverslag. Het jaarverslag wordt inhoudelijk vastgesteld. 
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Financieel verslag 2019 en begroting 2020  
Resultaat 2019 
Loek vertelt dat het negatieve resultaat in 2019 iets groter is dan begroot. 
Dit komt o.a. doordat er meer uitgaven zijn gedaan voor ’t LV’tje, minder advertentie-
inkomsten, hogere publiciteitskosten, de uitgaven voor de nieuwe website en de hogere 
vrijwilligerskosten, al is dit laatste nog steeds een schijntje voor al het werk dat de vrijwilligers 
doen. 
 
Begroting 2020: 
De begroting heeft een licht tekort. Zoals het er nu naar uitziet is er aan het eind van het jaar 
een groot overschot als gevolg van het coronavirus. 
 
Uitputting: 
De uitputting laat de rapportage zien t/m augustus 2020. 
Baten: 
Door het coronavirus blijven de huuropbrengsten achter bij de begroting. Ook zijn er minder 
ontvangen gelden vanwege de annulering van activiteiten. 
 
Lasten: 
Er is de helft minder uitgegeven dan begroot. Een meevaller zijn gas, water en elektra, doordat 
het Trefcentrum minder wordt gebruikt. Wel heeft er meer schoonmaak moeten plaatsvinden. 
Kosten webhosting zijn niet begroot omdat deze in de administratiekosten zijn verwerkt. Het is 
wel zichtbaar wat de kosten van webhosting zijn. 
I.v.m. het coronavirus zijn er ook meer kosten gemaakt, zoals de activiteit voor het matchen van 
hulp- en vraagaanbod voor bewoners in Duinoord. 
De conclusie is dat op dit moment veel minder is uitgegeven dan gedacht. Er zal geld aan de 
gemeente terugbetaald moeten worden. 
 
Loek refereert vervolgens aan de nieuwe subsidieregeling waarover Gerard en hij eind 2019 een 
gesprek met het stadsdeel Scheveningen hebben gehad en tevens recent met andere 
Bewonersorganisaties en met wethouder Balster. 
Er zijn drie belangrijke punten in deze nieuwe regeling: 
 
Er wordt gesteld dat de professionele ondersteuning minder kan worden. Voor een activiteit 
wordt nog slechts 15% ondersteuning toegekend. Loek geeft aan dat de administratief 
ondersteuner veel meer werk uitvoert en wat ook niet anders kan dan de gestelde 15%. Ook de 
andere BO’s zijn van mening dat 15% veel te weinig is. 
Vrijwilligers mogen niet meer beloond worden. Ook hiertegen lopen de BO’s te hoop. Je moet 
vrijwilligers iets kunnen aanbieden als ze een hele dag in touw zijn. 
Als laatste punt geeft Loek aan dat de gemeente vindt dat het Bewonersoverleg in een te duur 
pand is gehuisvest. Veel BO’s zijn in een pand van de gemeente gehuisvest, maar de gemeente 
heeft in de wijk geen pand. Het BO wil in een goedkoper pand trekken als de bibliotheek ook 
mee kan verhuizen, maar zo’n pand is niet aanwezig in de wijk. 
 
Theo vraagt of het Trefcentrum in deze tijd nog te huur is. 
Loek antwoordt dat dit mogelijk is zolang rekening wordt gehouden met de RIVM-voorschriften. 
Het maximum aantal personen bedraagt 15. 
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Tiny Evenhuis schrikt ervan dat de gemeente het vrijwilligerswerk zo onderwaardeert. Ze vindt 
het beschamend voor het gemeentebeleid. Kitty Bos is het met haar eens. 
Loek antwoordt dat de grote ongerustheid van het bestuur hierover ook heeft gedeeld met de 
gemeente. 
 
Dineke merkt op dat de bibliotheek in deze tijd juist heel belangrijk is. Zij is verheugd dat er 
250,- extra uitgegeven mag worden voor de aanschaf van boeken. 
Kitty vraagt zich af waarom bij de bewonersactiviteiten de kosten voor het plaatsen van aed’s in 
de wijk ook worden benoemd en welke bedragen voor de aed’s daarin zijn verwerkt. Zij is van 
mening dat de kosten voor de aed’s niet zo hoog zijn geweest. Ook vraagt ze naar de kosten die 
zijn uitgegeven aan de lezing van Marcel Nonhebel. 
Loek antwoordt dat deze kosten ook bij de administratieve kosten ondergebracht hadden 
kunnen worden. Deze posten zijn er toevallig uitgelicht. 
Gerard bedankt Loek voor de financiële stukken. 
 
6. Verslag kascommissie  
De kascommissie is helaas niet aanwezig. Na de controle van de boeken in het voorjaar hebben 
de leden allebei een mail gestuurd met hun bevindingen. Loek leest de mails voor. 
De conclusie is dat de jaarrekening en balans een getrouwe weergave zijn. 
Loek vraagt de vergadering of het bestuur decharge verleend krijgt. Dit gebeurt. 
 
7. Blik vooruit op de activiteiten voor 2020 
Gerard vraagt de werkgroepvertegenwoordigers kort iets over de activiteiten van het afgelopen 
jaar te vertellen. 
Verkeer: de werkgoep heeft overleg gehad met de politie over de snelheid van het verkeer op 
de Waldeck Pyrmontkade en Koningin Emmakade. Het OM overweegt om een snelheidskast te 
gaan plaatsen. 
Ook is veel tijd gestoken in het project kwaliteitsdoorgang Centrum Noord. Het doorgaande 
verkeer moet meer over het Teldersviaduct gaan rijden. 
Voor het kruispunt Waldeck Pyrmontkade/Groot Hertoginnelaan heeft de werkgroep een aantal 
maatregelen ter verbetering van de veiligheid voor fietsers aan de gemeente voorgelegd, zoals 
een apart verkeerslicht voor fietsers en een bredere opstelstrook voor fietsers, geplaatst voor 
de auto’s. 
Nils Nijdam, bewoner van de Stadhouders, geeft aan dat de parkeerdruk in de straten rondom 
het complex zeer groot is. Ook fietsen worden overal geplaatst. 
Hij vraagt zich af of de werkgroep i.s.m. omwonenden van het complex hier een oplossing voor 
kan vinden. 
Dineke antwoordt dat het betaald parkeren is ingevoerd, omdat overal een parkeerprobleem is. 
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om nieuwe bewoners met een tweede auto op een 
wachtlijst te zetten, zoals ook in Amsterdam gebeurt. 
Er zal ook een pilot komen om parkeren in de garage van het World Forum mogelijk te maken. 
Stadsbeeld: Marc Scheidius doet kort verslag. 
De werkgroep bestaat uit drie leden. Het pand van de Kroatische ambassade leek verkocht te 
zijn, helaas is het pand nog steeds niet overgedragen. Monumentenzorg en het ministerie van 
Buitenlandse Zaken zijn op de hoogte. Helaas heeft de werkgroep nog niets van de gemeente 
gehoord over deze kwestie. Daarom wordt de directie kabinet en protocol aangeschreven om 
naar de stand van zaken te informeren. 
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Een van de successen van de werkgroep is het feit dat steigers voor een pand in de 
Obrechtstraat na jaren zijn weggehaald. 
 
Verdichting: kort geleden is het splitsen van woningen moeilijker gemaakt. 
Dit is een ingewikkelde discussie. Eigenaren worden ook belemmerd. Bovendien is er 
woningnood. 
Een aantal mensen denkt erover na om enquête te houden in de buurt met de vraag wat 
bewoners hiervan vinden. 
Hierbij moet gedacht worden aan parkeerdruk, meer afval, etc. Het is een dichtbevolkte buurt 
dus de druk in de openbare ruimte is al hoog. 
 
Bibliotheek: Wil meldt dat de bibliotheek i.v.m. het coronavirus de openingstijden tijdelijk van 4 
dagdelen heeft teruggebracht naar 2 dagdelen. Per 2 oktober zal de bibliotheek met aangepaste 
maatregelen weer 4 dagdelen zijn geopend. Afgelopen zomer is de bibliotheek open gebleven. 
De activiteiten op dinsdagavond zullen ook weer starten. 
 
Groen Duinoord: Mary vertelt dat de werkgroep uit een aantal actieve leden bestaat met ieder 
hun eigen interessegebied. Recent heeft de werkgroep een nieuw lid verwelkomt. 
Veronica Hekking geeft aan dat ze binnenkort met Ron Appeldooren zal bekijken of er op de 
Suezkade meer diversiteit op groengebied kan komen. Ook over het maaibeleid zijn met hem 
afspraken gemaakt. De aanpassing heeft tot gevolg dat er een beter beheer van de insecten is.  
Ze is ook heel blij met ’t Lopend Vuurtje waarin stukjes gepubliceerd worden, zoals de 
tuinwandelingen. 
 
Duurzaam Jacqueline meldt dat de samenwerking met de duurzame markt Marie Marché 
helaas is gestopt.  
De werkgroep is vernieuwd. Inmiddels zijn er duurzame experts en professionals lid van de 
werkgroep. Middels een enquête wordt nu aan de wijkbewoners gevraagd wat in de wijk speelt 
en wat de bewoners willen. Formulieren kunnen na de jaarvergadering worden ingevuld. Er 
liggen ook exemplaren in het Trefcentrum en de enquête kan online worden ingevuld, 
www.duurzaamduinoord.nl. 
 
Redactie: De redactie heeft 5 leden. Het langst zittende redactielid is ernstig ziek. 
De redactie streeft naar evenwicht in de verhalen over interessante mensen die in de wijk 
wonen en de activiteiten die het Bewonersoverleg in het Trefcentrum organiseert. Kitty zoekt 
contact met de werkgroepen en vraagt ze stukjes te schrijven over hun activiteiten en aan te 
leveren. In het Culturele Vuurtje wordt aandacht besteed aan de activiteiten die in het 
Trefcentrum plaatsvinden. Met de rubriek het oog op de lezer wordt de bibliotheek onder de 
aandacht gebracht. ’t LV’tje komt vijf keer per jaar uit. 
 
Facebook: Ester houdt fb en instagram bij. Momenteel doet ze dit alleen. Daarom roept ze 
belangstellenden op zich aan te melden om deel uit te gaan maken van het team. 
Aanmelden kan door een bericht te sturen aan facebook@duinoord-denhaag.nl 
Er is veel contact tussen Kitty en Ester. 
 
Michelle Burema merkt op dat er een enquête is geweest of men een andere plek voor karton 
en glascontainers wist. Zij heeft hierop gereageerd maar er vervolgens nooit meer iets over 
vernomen.  

http://www.duurzaamduinoord.nl/
mailto:facebook@duinoord-denhaag.nl
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Wijkagent: Anje vertelt dat er veel reuring is op het Verhulstplein. De bouw van de complexen is 
nog niet afgerond. Als dit het geval is zal naar de omgeving worden gekeken, met name ook de 
verkeersafwikkeling. 
Jan Evenhuis vindt het fietsen op de stoepen een grote ergernis. 
 
Bit: Ab Waasdorp vertelt dat de BIT activiteiten tijdelijk door het coronavirus op een laag pitje 
zijn gezet. Hij hoopt dat de activiteiten snel weer opgepakt worden. De donkere dagen actie in 
het najaar van 2019 was een fantastische actie. 
 
Gerard bedankt iedereen. Hij roept allen op mee te denken welke activiteiten de werkgroepen 
toch uit kunnen voeren met inachtneming van de rivm maatregelen en welke middelen hiervoor 
nodig zijn. Het bestuur kan hiervoor benaderd worden of er kan een mail worden gestuurd. 
 
8. Aandacht voor onze vrijwilligers: Duinoord wisseltrofee  
Jan Evenhuis is veel jaren actief geweest in de werkgroep Verkeer. Onlangs is hij gestopt. Gerard 
bedankt hem voor zijn inzet en overhandigt hem een presentje. 
Jan bedankt het bestuur en vertelt dat het verkeer zijn aandacht blijft houden. Hij blijft actief in 
de klankbordgroep lijn 16. 
 
Wisseltrofee: de trofee is bedoeld voor de werkgroep die zich het meest verdienstelijk heeft 
gemaakt. Dit jaar overhandigt Gerard de trofee aan de activiteiten commissie van de werkgroep 
bibliotheek. 
Namens de commissie bedankt Dineke het bestuur. De trofee is een bekroning op het werk dat 
de commissie verricht. 
 
9. Rondvraag  
Mary merkt op dat in de Maranathakerk ook activiteiten georganiseerd kunnen worden als het 
Trefcentrum te klein zou zijn. Gerard antwoordt dat hier wel kosten aan verbonden zijn. 
Marc geeft aan dat melgingen die via de gemeenteapp worden gedaan niet goed worden 
afgehandeld. Dit speelt al langere tijd. Hij heeft een brief over de gang van zaken naar de 
betreffende wethouder gestuurd. 
Over het onderhoud van de kades is nog steeds onduidelijkheid. Er is radiostilte en ook worden 
ontvangstbevestigingen niet door de gemeente gestuurd. 
Gerard herkent dit. Er is geen respons of meldingen blijven uit. Als er wel een 
ontvangstbevestiging komt blijft het vervolgens stil. 
Anje geeft aan dat de buitenbeterapp wel goed functioneert. 
Jan belt naar 14070 en dat werkt wel goed. k meldingen via de openbare ruimte op de website 
worden goed verwerkt. 
Veronica merkt op dat er veel huizen worden verbouwd of verkocht. Veel tuinen worden dan 
betegeld. Dit vind ze heel spijtig.  
Gerard vindt dit een verontrustende ontwikkeling. Het is gemeentelijk beleid om dit tegen te 
gaan. Makelaars denken dat expats dit willen zodat er geen onderhoud gepleegd hoet te 
worden. 
 
9. Sluiting  
Gerard sluit de vergadering om 21.15 uur. Hij nodigt ieder uit voor een drankje. Met 
inachtneming van de coronaregels. 


