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Jaarverslag 2020 Stichting Bewonersoverleg Duinoord  

De wijk verbonden en vertegenwoordigd 
 
 

INLEIDING 
 
 
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 2020 uit de volgende personen: 
Gerard Lucius voorzitter 
Gerard Burema secretaris 
Loek van Noort penningmeester 
Evelyne Romswinckel algemeen lid 
Bart Draese algemeen lid 
Freek Heermans algemeen lid 
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Gerda Pronk 
 

 
 
 
Op 9 maart 2020 is door een noodlottig ongeval in onze wijk om het leven gekomen Gerda Pronk 
bestuurslid van het Bewonersoverleg Duinoord, lid van de bibliotheekcommissie en mede-oprichter 
van de Duinoordse Vrouwen Club en onze wandelclub. Wij zijn zeer getroffen door het verlies van 
deze actieve Duinoordse en lieve vriendin.  

Tijdens de jaarvergadering werd afscheid genomen van Dorothee van der Donk. Wij zijn haar 

dankbaar voor haar jarenlange geweldige inzet voor onze stichting  en zijn verheugd over haar besluit om 
zich als vrijwilliger actief te blijven inzetten voor onze stichting. Tevens werden Gerard Burema en Freek 
Heermans welkom geheten in het bestuur als resp. secretaris en algemeen bestuurslid. 

 

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. 
 
Corona 
 
De maatregelen van het kabinet voor de bestrijding van de Corona pandemie vereisten een andere 
invulling van het Jaarplan 2020. De werkgroepen lieten zich niet ontmoedigen door het beperkende 
karakter van de opeenvolgende maatregelen en  met creativiteit en innovatieve aanpak werd alles in 
het werk gesteld  om de gestelde doelen zo veel mogelijk te realiseren.  
 

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 4900. 
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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 2020 gelijk. Vanwege 
corona is in 2020 de verhuur veel minder geweest dan in voorgaande jaren. 

 

Veel activiteiten behoeven geen financiering of slechts een aanmoedigingssubsidie. Als sprekers bv. 
een vergoeding vragen, wordt aan deelnemers ook een bijdrage gevraagd..   

 

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 
diverse bouwprojecten in de wijk, onder veel meer. Op deze wijze werd Duinoord ook in 2020 
vertegenwoordigd bij politiek en bestuur.  

 

VERSLAG VAN WERKGROEPEN EN ACTIVITEITEN 
 

 

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 2020 hebben we voor het eerste een volledig jaar met de nieuwe 
vormgever gedraaid, en dat is goed bevallen. Gelukkig kunnen we in geval van calamiteiten altijd 
terugvallen op de vorige vormgeefster.  
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 twee 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 werden goed gelezen en gewaardeerd, maar die 
hebben we momenteel vervangen door artikelen over specialiteiten uit de wijk, zoals Haagse Kakkers 
en Den Hagelslag. Een andere nieuwe rubriek ons het blad is ´C’est le ton qui fait la musique´ en 
verhaalt over de componisten naar wie straten in Duinoord vernoemd zijn.  
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. Daarnaast is onze redactie 
uitgebreid met Sandra van Dijk.  
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. Ook hebben we in het afgelopen jaar regelmatig aandacht besteed 
aan de coronacrisis en stil gestaan bij de vele activiteiten die buurtbewoners hebben ontwikkeld om 
elkaar te helpen.  
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  twee keer per jaar voorkomen.  
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Website 
 
 
In 2020 is de website onderhouden door Christine Ruha, de administratieve ondersteuner van het 

bestuur en Wilbert van Diemen in de rol van web redacteur. De technische ondersteuning was in 

handen van de ontwikkelaar van de website Jonathan Smits.  

Vanuit Google Analytics een aantal overzichten:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  509 'likers' (428 vorig jaar). 
In 2019 is ook de nieuwe Instagrampagina gestart en daar zijn nu  271 volgers (166 vorig jaar 2019). 
Het bereik van het Bewonersoverleg begint dus gestaag te groeien.  
 
Input voor de pagina’s komt voornamelijk nog uit een paar bekende kanten. Input van 
buurtbewoners is nog wat beperkt. We hadden dat in 2020 mee aandacht willen geven, maar de 
Corona-situatie was daar niet erg geschikt voor. Wanneer we weer iets meer vrijheden krijgen, gaan 
we dit weer oppakken.  
 
Het team werkt geheel digital en heeft momenteel 1 vacature. Heb je interesse om naar copy te 
speuren of contact met buurtbewoners te onderhouden om te zien wat interessant zou zijn om op 
onze socials te publiceren?  Email naar facebook@duinoord-denhaag.nl  We leggen je graag uit wat 
we doen en hoe je zou kunnen bijdragen. 

mailto:facebook@duinoord-denhaag.nl
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Facebook:  @BODuinoord 
Instagram: @Duinoord 
 
Buurtinformatieteam (BIT) 
Vanaf januari 2014 is het BIT Duinoord actief. Het BIT bestaat uit zestien leden; ze zijn herkenbaar 
aan een oranje jas of witte polo met een duidelijk BIT- logo. 
In nauwe samenwerking met de wijkagent en het Handhavingsteam van de gemeente zijn de 
afgelopen jaren in tweetallen honderden ronden door de wijk gelopen door de BIT leden. 
Onduidelijke en onveilige zaken worden via de BuitenBeter app doorgegeven aan de gemeente. De 
meldingen betreffen voornamelijk bijplaatsing bij ORAC’s en achtergelaten fietsen. 
Het afgelopen jaar is er één BIT overleg geweest (in januari), waarbij ook de wijkagent en het 
Handhavingsteam aanwezig waren. 
 
Op 16 maart 2020 is er een mail gekomen van de heer Berg van de gemeente Den Haag om niet meer 
samen te komen en niet  te surveilleren, tenzij de politie ons dat verzoekt. Tot op heden zijn de 
ronden dus nog niet hervat. 
 
Cursussen zijn online gevolgd. Op 28 oktober een cursus cyber crime en voor de coördinatoren was 
er een webinar op 23 november. Beide erg interessant. 
Er is een speciale BIT app groep; daarmee communiceren we onderling snel met elkaar. 
  
Bibliotheek Duinoord 
Het aantal leden van de bibliotheek stond per 1 januari 2021 op  142 leden. 
Hoewel volop met plannen voor 2020 hebben twee gebeurtenissen het jaar 2020 getekend, t.w. 

- Het plotselinge overlijden van Gerda Pronk, die onze vertegenwoordigster was in het Bestuur 

- De coronacrisis, die vanaf begin maart alle activiteiten op een laag pitje heeft gezet. 

Een aantal bibliotheek vrijwilligers is enkele keren bijeen geweest om de noodzakelijke maatregelen 
m.b.t. de bibliotheek te bespreken, o.l.v. Dorothee 
De openingstijden en dagen zijn, door de maatregelen gedwongen, enkele keren aangepast. 
De leden van de bibliotheek werden door middel van de “Nieuwsbrief” hiervan op de hoogte 
gebracht. Ook de nieuw aangeschafte boeken werden in de Nieuwsbrief opgenomen. 
De boeken kunnen  digitaal worden geleend en gereserveerd. In overleg kunnen ze worden 
opgehaald of langs gebracht.  
Op 21 september en 14 december hebben we weer  reguliere vergaderingen gehouden om de 
plannen voor 2021 te bespreken. Helaas hebben we nog geen programma kunnen maken. We zullen 
moeten wachten tot na de lock down en de bibliotheek weer 4 x per week kan worden geopend; ook  
de culturele activiteiten op de dinsdagavond kunnen dan worden hervat. 
De 2 leesclubs zijn samengevoegd tot een grotere groep. Deze heeft 2 x een zoom-bijeenkomst 
gehouden en zal in 2021 voorlopig zonder de ondersteuning van Stichting Senia doorgaan. 
  
Op woensdag 12 augustus 2020 heeft Elsje Drewes in het Trefcentrum een lezing gegeven over de 
tentoonstelling van Breitner vs Israels in het Kunstmuseum. 
Helaas kon deze interessante lezing niet worden vervolgd met een gezamenlijk bezoek, 
met rondleiding, in het Kunstmuseum 
  
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 zes actieve leden, Jaap van Loenen, Mettje Oosterhuis, 
Hanneke van Veen, Veronica Hekking, Mary Beuk en sinds dit jaar Ronald Bakker, nieuwe ingezetene 
van Duinoord en tuinarchitect van beroep. 
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Evenals voorgaande jaren lag het accent op het meer vergroenen van de wijk. We vinden dit om 
verschillende redenen belangrijk: verfraaiing van de buurt, het aantrekken van insecten en vogels, 
maar ook het verbeteren van het leefklimaat. Duinoord valt onder stadsdeel Scheveningen, dat is 
aangemerkt als hitte-eiland. Met meer groen neemt de hitte af. De acties zijn gericht op het 
beplanten van boomspiegels, de aanleg van geveltuintjes en het vervangen van tegels voor groen in 
voor- en achtertuinen. Het baart de werkgroep zorgen dat het lijkt alsof steeds meer bewoners hun 
tuinen verstenen. In ‘t Lopend Vuurtje wordt hieraan regelmatig aandacht geschonken. 
Vanwege coronamaatregelen is de werkgroep afgelopen jaar slechts drie keer bij elkaar geweest. 
Ook was er geen gelegenheid een lezing of voorlichtingsavond  voor bewoners te organiseren over 
een interessant onderwerp. De in februari aangekondigde Open Tuinen Wandeling, die Bas 
Noordenbos en Veronica Hekking voor juni in petto hadden, moest in verband met de maatregelen 
helaas worden afgelast. Dit alles betekent niet dat de werkgroep heeft stilgezeten. 
Enkele leden van de werkgroep maakten op 10 maart samen met een betrokken bewoner van de 
Suezkade een wandeling door Duinoord op zoek naar plekken die voor vergroening in aanmerking 
komen. Daaruit resulteerde het plan te onderzoeken hoe het weliswaar groene talud dat over de 
hele lengte is aangemerkt als hondenuitlaatplek zo kan worden ingericht dat ook andere gebruikers 
er met plezier kunnen vertoeven. Het concept-ontwerp is verstuurd naar de groenbeheerder en zal 
tevens voor commentaar worden gestuurd naar de Suezkadebewoners.  
Ook in de warme zomer van afgelopen jaar was Hanneke van Veen met haar team weer actief met de 
beplanting van de boomspiegels in de Valeriusstraat. Waar de winkeliers te weinig aandacht en water 
gaven aan de planten, werden regelmatig vele gieters water per auto aangevoerd om de planten 
water te geven. Dit heeft de werkgroep geleerd om vooral planten neer te zetten die een droge en 
warme periode verdragen. 
 
De eerste resultaten van de winnende projecten van Duinoord Begroot 2019, namelijk Honey 
Highway, Bij-blij&duurzaam Duinoord waren dit jaar te zien langs Emmakade en Haagse Beek.  
Met Ron Appeldooren, de groenbeheerder van stadsdeel Scheveningen is overleg gepleegd over het 
maaibeheer van de groenstroken op de Groot Hertoginnelaan. Appeldooren zegde toe te zorgen voor 
een gefaseerd maaibeleid waarbij niet de hele groenstrook in een keer wordt gemaaid maar om en 
om. In ’t Lopend Vuurtje nr 224 staat te lezen wat zo’n maaibeleid inhoudt (p.17). 
Jaap van Loenen beschreef voor ieder Lopend Vuurtje in 2020 weer over een interessante boom in 
de wijk. De AVN heeft vorig jaar een boek onder de titel ‘Langs bomen en struiken’, geschreven door 
Jaap van Loenen, uitgegeven; zeer de moeite waard om aan te schaffen.  
 
Werkgroep Verkeer 
De werkgroep (bestaande uit 6 leden) heeft in 2020 de volgende onderwerpen en dossiers 
behandeld: 
1. Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord 
Vanuit de gemeente is een werkgroep samengesteld om een pakket van maatregelen op te stellen 
die uiteindelijk moeten leiden tot vermindering van het doorgaande autoverkeer en verbetering van 
de leefbaarheid en de veiligheid. 
Deze werkgroep heeft vanaf juni 2019 gewerkt aan een gezamenlijk pakket maatregelen die voor de 
korte termijn enigszins  ‘ter vermindering van het doorgaande autoverkeer en verbetering van de 
leefkwaliteit en de veiligheid’ moeten gaan zorgen. 
In het bijzonder gaat het om het stimuleren van de hoofdroute (Telderstracé-Raamweg-Koningskade 
en v.v.).  Ondanks een flink aantal gedetailleerde aanbevelingen wordt duidelijk dat de knelpunten bij 
het huidige verkeersaanbod tijdens de spitsuren nauwelijks zijn op te lossen. 
Reden waarom door onze bewonersorganisatie een afwijkend standpunt is ingenomen m.b.t. de 
aanbevelingen/maatregelen die rechtstreeks Duinoord raken. 
2. Mobiliteitstransitie 
In het verlengde van de hiervoor genoemde gemeentelijke werkgroep heeft een kleine adviesgroep - 
waaronder ook onze bewonersorganisatie - begin januari 2020 een rapport aan de wethouder van 
Mobiliteit, Robert van Asten (D66) aangeboden onder de titel Meer lucht, minder auto’s. Hierin 
wordt gepleit voor meer ingrijpende en duurzame maatregelen, met een scala aan voorstellen om tot 
een beduidend minder aantal verkeersbewegingen te komen, maar bijvoorbeeld ook het beperken 
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van onbetaalde parkeerplekken. Onze werkgroep zal bij de verdere visieontwikkeling betrokken 
blijven. 
3. Hardrijden op de Centrumring 
Al vele jaren - vooral in de zomermaanden - zijn er klachten vanwege geluidsoverlast van 
hardrijdende auto’s en motoren op de Waldeck Pyrmont- en de Koningin Emmakade. Na breed 
gedragen acties en na bij verschillende politieke partijen aandacht te hebben gevraagd heeft 
Wethouder Van Asten een aantal maatregelen toegezegd, zoals extra controles. Inmiddels zijn door 
het Openbaar Ministerie twee flitspalen toegezegd ter hoogte van het Sweelinckplein. Eerder werd in 
een uitzending van het tv-programma De Monitor aan dit onderwerp aandacht besteed. 
4. Evaluatie parkeerregeling 
De werkgroep werkt aan de evaluatie van de sinds juli 2019 uitgebreide parkeerregeling. De nieuwe 
maatregelen hebben nog steeds invloed op de ‘parkeerdruk’ op bepaalde tijden.  
In het eerste kwartaal van 2020 heeft een brede evaluatie van het parkeerbeleid plaatsgevonden 
door de Dienst Stadsbeheer. De belangrijkste uitkomst was dat de aparte winkelstraatregeling voor 
de Valeriusstraat zal worden herzien. Een deel van de straat komt weer beschikbaar voor ‘algemeen’ 
parkeren. Bijzondere aandacht vraagt nog steeds een afwijkende regeling voor enkele winkelstraten 
zoals Reinkenstraat en Valeriusstraat, waar de bewonersvergunning op bepaalde uren niet geldt (als 
onderdeel van de stadsbrede uniforme regeling).Het probleem is dat op geen enkele wijze in de 
straat zichtbaar is dat daar een speciale regeling geldt, wat ertoe leidt dat wijkbewoners met een 
parkeervergunning nietsvermoedend het risico lopen op een forse naheffingsaanslag (ruim 60 euro). 
5. Aanpassing/herinrichting Tracé Tram 16 Duinoord/Statenkwartier 
Ook werd (na de start in 2019) nog deelgenomen aan een gemeentelijke klankbordgroep over de 
herinrichting van het tramtracé van lijn 16, met name voor het deel dat door Duinoord loopt.  
Het klankborden is na in totaal 4 sessies beëindigd. De gemeente werkt nu aan een voorontwerp dat 
volgens planning begin 2021 gereed moet zijn. 
Zodoende zal dit onderwerp de komende jaren aandacht vergen van de werkgroep. 
6. Eenrichtingsverkeer Suezkade 
De werkgroep heeft van de gemeente een verzoek gekregen om mee te denken over de mogelijkheid 
van eenrichtingsverkeer op de Suezkade. Dit na herhaalde vragen van een groep bewoners aldaar. De 
gemeente heeft toegezegd om een draagvlakonderzoek in de gehele driehoek aldaar te houden. Dit 
loopt nog. 
7. Anders parkeren 
Op initiatief van het World Forum, de gemeente en adviesbureau Montefeltro wordt onderzocht of 
er mogelijkheden zijn om iets te doen aan de hoge parkeerdruk in o.a. Duinoord en Statenkwartier, 
door bewoners de gelegenheid te bieden gebruik te maken van de grote en momenteel min of meer 
ongebruikte parkeergarage van het World Forum. 
De werkgroep is gevraagd daar in mee te denken. Onze bewonersorganisatie heeft daartoe de eigen 
communicatiekanalen beschikbaar gesteld. 
Een online-enquête heeft een verrassend grote deelname uit Duinoord opgeleverd. Door de drie 
initiatiefnemers wordt aan een plan van uitvoering uitgewerkt. 
8. Deelname overige projectgroepen 
Verder wordt door de werkgroep de vinger aan de pols gehouden waar het gaat om verbouwingen 
van bedrijfspanden/-ruimtes naar woningen. Dit in het kader van de daardoor verder toenemende 
parkeerdruk in relatie tot het gemeentelijke beleid t.a.v. het verlenen van parkeervergunningen aan 
nieuwe bewoners. 
 
Daarnaast heeft de werkgroep z'n best gedaan om op een aantal punten in Duinoord de 
verkeersveiligheid te verbeteren. 
 
Last but not least heeft de werkgroep gezamenlijk met het bestuur bij de gemeente aangedrongen 
op maatregelen om de veiligheid op de kruising Groot Hertoginnelaan/Waldeck Pyrmontkade te 
verbeteren. Dit na twee identieke zeer ernstige ongevallen kort achter elkaar begin 2020. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat een grotere aanpak van de kruising niet eerder te verwachten is 
dan bij de werkzaamheden aan de nieuwe tramhaltes, te verwachten in de periode 2022-2023. 
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Wel wordt op ons nadrukkelijk verzoek van de werkgroep nog door de gemeente onderzocht of er op 
korte termijn een rechtsaf verbod voor vrachtverkeer kan worden gerealiseerd. 
De werkgroep heeft zich daarnaast ingezet om ook op andere punten in Duinoord de 
verkeersveiligheid te verbeteren. Middels deelname aan een tweetal panel bijeenkomsten en het 
contact met Jelmer Keijts van de gemeente. 
 
 

Duinoords Bootcamp 
In 2020 is alles anders geworden, nadat wij wat grote spullen in het begin van januari hebben 
aangeschaft en de kist kwam er al snel een lockdown. We moesten  toen stoppen met bootcamp. 
Wel werden er elke week 3 schema’s met bijbehorende filmpjes gemaakt om de mensen toch samen 
te houden en aan het sporten te houden. Verdere is  geprobeerd mensen te koppelen om samen een 
rondje te gaan lopen, dit heeft erin geresulteerd dat sommigen op elkaars kinderen passen of dat 
sommigen boodschappen haalden voor elkaar. 
Toen er weer gesport mocht worden dienden we aan de 1,5 meter te houden dus zijn  de lessen toen 
erg  aangepast.  
Er worden geen materialen meer door gegeven, geen fysiek contact en uiteraard die 1,5 meter in 
acht gehouden.  Doordat we geen materialen meer kunnen doorgeven, zijn  meer  Elastieken en 
meer dumbells aangeschaft, zodat iedereen individueel deze kan gebruiken. Vanaf eind van het jaar 
in de nieuwe lockdown is overgegaan op online les. Het enthousiasme is hier iets minder maar toch 
doen er rond de 2 totr 5 mensen aan mee.  
Hopelijkkomen er snel op alle vlakken versoepelingen zodat weer een “echte” bootcamp kan worden 
gegeven en weer iets met de groep live kan worden gedaan. 
 

 
Duinoordse Vrouwenclub (DVC) 
Voor de Duinoordse Vrouwenclub was 2020 geen goed jaar. Helaas verloren we op 9 maart 2020 een 
van de oprichters van de Duinoordse Vrouwenclub, Gerda Pronk. Zij is bij een verkeersongeluk om 
het leven gekomen. Wij missen haar inzet en enthousiasme enorm. 
In 2020 hebben we nog 2 activiteiten kunnen doen nl. op 10 januari een rondleiding bij Kunstzaal van 
Heijningen met daarna nog koffie/thee op het Noordeinde en op 21 februari een zeer interessante 
rondleiding in het Buitenmuseum aan de Dunne Bierkade. 
In december 2020 zijn nog een paar leden van kerngroep bij elkaar geweest om nieuwe data en een 
nieuw programma te maken, maar dat werd op 15 december weer ongedaan gemaakt door nieuwe 
lockdown-maatregelen.  
 
Expats 

De wijk Duinoord is de laatste jaren een zeer populaire plek om te wonen gebleken voor de vele 
expats die onze stad rijk is. Het actief betrekken van deze expats bij het reilen en zeilen in de wijk is 
voor het BOD dan ook een belangrijk streven. Een van de manieren hoe we dit in 2020 hebben 
gedaan is met de organisatie van een succesvolle borrel in het wijkcentrum, vlak voor de eerste 
lockdown. Hierbij waren uiteindelijk ongeveer 30 enthousiaste expats aanwezig. Deze activiteit 
smaakte naar meer en er werden al snel plannen gemaakt voor een nieuwe activiteit, dit keer een 
Engelse historische lezing over de wijk Duinoord. Helaas strooide de landelijke lockdown uiteindelijk 
roet in het eten.  
 
Zodra de maatregelen het toelaten hoopt het BOD in 2021 weer activiteiten te kunnen organiseren 
waarmee we een brug kunnen slaan tussen de expat community en de overige bewoners van de wijk 
en daarnaast de expats ook op actief op de hoogte te stellen van de vele opties om zelf actief te 
worden in de wijk. Op deze manier hoopt het BOD in de toekomst met haar activiteiten - maar ook 
binnen de vele actieve (werk)groepen - een meer divers publiek aan te spreken en daarmee ook de 
gehele wijk te vertegenwoordigen en samen te brengen.  
 

 

Werkgroep Stadsbeeld 
 



 

9 
 

Doel 

Bijna geheel Duinoord is rijksbeschermd stadsbeeld, met ook prachtige gemeentelijke en 
rijksmonumenten. De Werkgroep Stadsbeeld heeft het behoud van de monumenten met alle 
ornamenten en het behoud van het rijksbeschermd stadsbeeld ten doel. 
 
De aanpak van de werkgroep  
De Duinoordse panden zijn over het algemeen in redelijk goede staat van onderhoud. Daar waar toch 
sprake is van verwaarlozing, beoordeelt Werkgroep Stadsbeeld in de eerste plaats of er direct gevaar 
voor de omgeving is of zal ontstaan. Als dit het geval is wordt direct contact opgenomen met de 
eigenaar en zo nodig met de gemeente.  Bij verwaarlozing zonder direct gevaar houdt de werkgroep 
alleen een vinger aan de pols, om pas in alle privacy contact op te nemen met de eigenaar als het 
achterstallig onderhoud het behoud van het rijksbeschermd stadsgezicht en de monumentale 
waarde in gevaar brengt.  In dit proces wordt gezorgd voor anonimiteit/privacy en 
zorgvuldigheid/coulance, vooral wanneer het particuliere eigenaren betreft. 
 
2020 in cijfers 
In 2020 waren er minder nieuwe dossiers. De meeste dossiers waren nog van het voorgaande jaar. 

Locatie Monitoring In gesprek 
eigenaar 

Haagse 
Pandbrigade 

Pandbrigade 
+ monitoring 

Beëindigd 

in 2020 

Groot 
Hertoginnelaan 

3 l 1 1 2 

Tasmanstraat   1   

Sweelinckplein 1   1 1 

Van Blankenburgstr 1     

Stadhouderslaan 1   1  

2e Schuytstraat     1 

Obrechtstraat   1  1 

Koningin 
Emmakade/Waldeck 
Pyrmontkade 

    1 

Totaal 6 1 3 3 6 

 
De ambassade 
De ambassade, Groot Hertoginnelaan 30, blijft stagneren. Het lijkt erop dat de vertraging nu ligt in 
het contact tussen de gemeente, het ministerie van Buitenlandse Zaken en Zagreb. De werkgroep, 
die er nu al 8 jaar aan trekt, moet steeds veel moeite doen om op de hoogte gehouden te worden, 
maar blijft druk leveren om de zaak vlot te trekken. 
 
Samenwerking met de Haagse Pandbrigade 
De samenwerking met de gemeente, de Haagse Pandbrigade, verloopt redelijk. De  Pandbrigade is 3 
miljoen toegezegd voor extra personeel. Wat hoeveelheid werk betreft staat het water de 
Pandbrigade vooralsnog aan de lippen. We oefenen dus geduld uit.  
 
Stichting Vrienden van het Sweelinckplein (SVS)  
De nieuwjaarsborrel van de SVS op 18 januari 2020 werd druk bezocht. Helaas was dat voorlopig de 
laatste activiteit die we hebben kunnen organiseren. 
In de lockdown periode werden de plantsoenen van het Sweelinckplein goed benut om te recreëren, 
elkaar te ontmoeten, te sporten, beker koffie of lunch te nuttigen. Een reden te meer om onze 
plannen voor het opknappen van het plein en voor beter onderhoud weer eens onder aandacht van 
de gemeente te brengen. 
In 2020 hebben we verschillende gesprekken met het stadsdeel Scheveningen gehad i.v.m. het 
achterstallig onderhoud en de sociale onveiligheid van het plantsoen van het Sweelinckplein. 
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Er is een schetsontwerp, gemaakt door Buro Sant&Co  (landschapsarchitecten), ingediend bij het 
stadsdeel Scheveningen. Dit schetsontwerp houdt rekening met verschillende aspecten, zoals 
biodiversiteit en sociale veiligheid. Het ontwerp is zodanig aangeleverd dat, rekening houdend met 
de financiële middelen van stadsdeel Scheveningen en de gemeente, het werk in verschillende fases 
kan worden uitgevoerd. 
In november 2020 is een start gemaakt. In de kopse kanten van de beide plantsoenen is het slordig 
uitgegroeide struikgewas gerooid, is een laag nieuwe aarde gestort en zijn verschillende soorten 
nieuwe planten ingezet. De plantjes zijn nog klein, helaas wordt er veel doorheen gelopen, maar 
hopelijk slaan de meeste plantjes aan, zodat deze plekken in de komende seizoenen weer kunnen 
opfleuren. 
 
Straatwerkgroepen 
 
Werkgroep 55-plus 2e Schuytstraat (tussen Groothertoginnelaan en Reinkenstraat) 
De werkgroep had het plan om, net als in 2019, weer twee gezellige middagen te organiseren voor 
alle 55-plussers uit ’ons gedeelte’ van de 2e Schuytstraat. 
Helaas lukte het in 2020 maar één keer. Op 8 maart, een week voor de eerste lockdown, kwamen we, 
onwetend van wat ons dat jaar nog te wachten stond, met 25 bewoners bij elkaar. De werkgroep had 
een gezellige lunchbijeenkomst georganiseerd met creatieve bijdragen van ‘de straat’, zowel culinair 
(met als hoogtepunt Rob&Pia’s soep) als cultureel. 
Sommigen waren bij aankomst in het Trefcentrum al wat terughoudend met handen schudden 
(berichten over het virus begonnen langzaam in te dalen), anderen omhelsden elkaar onbekommerd. 
Op deze Dag van de Vrouw droeg Desiree enkele gedichten van Vasalis voor over ‘Moeder’. Ze werd 
begeleid door Marcel op de (octave) mandoline. Marcel speelde verder ook nog op diverse 
instrumenten samen met Eduard (cello) en Hugo (contrabas) en Eduard gaf een mini-concertje Bach 
op cello. 
De oproep van de werkgroep je aan te melden bij straatbewoner en cursusleider Chris voor de AED-
workshop was tevergeefs. Een week later werd duidelijk dat deze zeer nuttige workshop niet door 
kon gaan vanwege de corona-maatregelen. 
Een tweede bijeenkomst is er afgelopen jaar niet geweest. Wel hebben de 55-plus straatbewoners 
regelmatig op straat en op gepaste afstand contact met elkaar.  
 

Werkgroep 2e van Blankenburgstraat 
Allereerst heeft de werkgroep zich ingezet voor de beschikbaarheid van een blauwe papiercontainer. 
Daarop vermeld in 4 talen wát in deze container te deponeren. Hier wordt goed gebruik van 
gemaakt.Bovendien scheelt het een hoop papiertroep op de ophaaldag. Zeker als het regent. 
Dan is zij veel bezig geweest met meldingen aan de gemeente wegens heel vaak verkeerd aanbieden 
van grofvuil. Met name bij de ondergrondse containers aan het begin van de straat, de Koningin 
Emmakadezijde.  
Vaak zijn dit ontruimingen van huizen aan de Koningin Emmakade van vertrekkende Expats. 
De meldingen aan de gemeente vinden digitaal plaats en geven snel oplossing. Meestal binnen 5 
werkdagen. 
Een verzoek van de werkgroep aan bewoners en ook aan andere werkgroepen is om dit ook te doen: 
www.denhaag.nl/meldingen  
Het liefst met een foto erbij. Het werkt en houdt onze straat/wijk netjes. 
Daarnaast is de gemeente verzocht tot het verplaatsen van de paal met laadzonebord op het trottoir 
aan de Sweelinckstraatzijde van onze straat. 
Ook zijn verschillende bewoners aangesproken op het onderhoud van hun geveltuintjes: Hebben is 
onderhouden. Ditzelfde geldt voor de door de gemeente geplaatste plantenbakken; het verfraait 
tenslotte onze straat.  
 
Werkgroep 2e Sweelinkckstraat 
Vanwege de Covid-19 hebben we dit jaar geen bijeenkomsten of andere zaken georganiseerd. 
Gelukkig kennen de meeste mensen elkaar wel vanwege de activiteiten die plaats vonden in de 
vorige jaren.  

http://www.denhaag.nl/meldingen
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We hebben wel de ronde bakken op de hoek van 2e Sweelinckstraat - Groothertoginnelaan van de 
gemeente geadopteerd. Een aantal bewoners hebben in de verschillende geveltuinen, boomspiegels, 
de genoemde ronde bakken en door de gemeente geconstrueerde plantsoenen (op de hoek 2e 
Sweelinckstraat - Groothertoginnelaan) nieuwe beplanting aangebracht. Bij een aantal panden zijn 
historische art-nouveau details zijn ook weer op de gevels hersteld, naast allerlei isolatie 
aanpassingen.  
 
Werkgroep woonboten Conradkade  
Het jaar 2020 stond voornamelijk in het teken van de renovatie van de Conradkade. We hebben een 
nieuwe coördinator toegewezen gekregen. Hij heeft zich opnieuw moeten inlezen en na een aantal 
gesprekken is overeengekomen dat de werkzaamheden, die overigens zeer complex zijn, per te 
organiseren deel besproken zullen worden met de bewoners. Covid heeft voor een extra vertraging 
gezorgd. Op het moment dat de werkzaamheden zullen gaan beginnen zullen ook de bewoners van 
de Conradkade in de huizen en de bewoners van de Suezkade ( de overkant) zullen moeten worden 
ingelicht. Indien relevant en mogelijk zal een en ander in het maandelijks overleg van de 
bewonersorganisatie worden gedeeld.  
Het kappen van de overigens gezonde bomen is met bloedend hart aangezien. Over het herplanten 
van bomen  is nog niets duidelijk.  
De fietsroute voldoet geweldig.  Het gebruik van elektrische fietsen is zo nu en dan zorgwekkend.  
 
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.  
Het gewone onderhoud van het park heeft het hele jaar doorgang gevonden. Zonder de gezellige 
koffie vooraf bij een van de buren, maar buiten, ieder met eigen warme drank, of zelfs in kleine 
groepjes op 1.5 meter afstand op andere dan de vaste werkdagen. We hingen veel verschillende 
vogelhuisjes op in het park, volgens oproep van de Vogelbescherming. 
De bloesem van de magnolia luidt elk jaar het voorjaar in. Steeds vaker spotten we ook de parkieten 
in de bomen. Na enkele jaren sparen en gulle bijdragen van de Gulden Klinker hebben we een 
prachtig tuinhuis kunnen neerzetten in het park. Daarin wordt alle gereedschap bewaard, en bv de 
tent voor Sint Maarten. Met tegels uit de tuin van een van de werkgroep leden werd een ‘fundering’ 
gemaakt. Met plezier hebben we het tuinhuis geschilderd. 

De klachten van enkele bewoners aan de Laan van Meerdervoort over geluidsoverlast van spelende 
kinderen in het park, werd in 2020 vervolgd door een onderzoek vanuit de Gemeente. Dit jaar is veel 
tijd gestopt in het protesteren tegen de bouwplannen in “Obrechthof” Er is een petitie opgesteld, 
meer dan 2000 handtekeningen zijn opgehaald en we hebben veel (politieke)partijen rondgeleid in 

We kregen een nieuw contactpersoon vanuit de Gemeente: Wesley Neervoort en namen afscheid 
van Sven Walleze. Dat het parkje voortdurend aandacht vraagt om te beschermen en de rust te 
bewaren in het groen, werd dit jaar weer duidelijk toen een van de omwonenden het gebruikte bij 
een verbouwing. Ook hebben kinderen veelvuldig gespeeld en zijn daarbij planten in het centrum van 
het park vertrapt. In het najaar hebben we nieuwe struiken geplant om olifanten paadjes tegen te 
gaan. Het hekwerk in het park moest hier en daar verstevigd worden. In 2021 is ons nieuw hekwerk 
beloofd vanuit de Gemeente. In dit jaar waarin Corona ons steeds voor nieuwe uitdagingen stelde, 
waren er ook vele hele fijne, creatieve initiatieven. Zoals dit 1.5 meter concert in het park. Ondanks 
Corona, konden we met Pasen nog steeds de paas eieren verstoppen met de kinderen van de buurt. 

We probeerden wat nieuws: aardappels in het Sunny Court: Sunny Piepers. Het park werd dit jaar 
veel bezocht. Veel nieuwe mensen ontdekten het park door Corona en de nieuwsberichten over de 
bouwplannen in Obrechthof. Dat leverde wat meer drukte op en soms ook meer afval. Door de 
actieve betrokkenheid van de ouders, gaan kinderen ook helpen in het park. 

Ook andere groene Haagse initiatieven hebben zich laten inspireren door het Sunny Court. Het Sunny 
Court was onderdeel van de route van de Maand van de Architectuur. 


