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Notulen jaarvergadering Duinoord 12 mei 2021 
Maranathakerk 20.00 uur 

 
 
 
 

 
1. Opening en mededelingen  
Gerard Lucius opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Hij doet enkele mededelingen: 
Bestuurslid Evelyne Romswinckel is vanwege privéomstandigheden verhinderd. 
Afgelopen jaar zijn Willy Verburg, actief in het BIT team en voor de bibliotheek, Marinella 
Berendes-Strootman, lid van de redactie en Hans van Baalen, buurman van het 
Bewonersoverleg Duinoord overleden. Hij verzoekt 1 minuut stilte te houden. 
Hij bedankt daarna Margriet Nota voor haar jarenlange inzet als vrijwilligster, de laatste 
jaren ook als coördinator voor ’t Lopend Vuurtje. 
Als laatste deelt hij mee dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Edith 
Bergansius, actief voor expats en wijkagent Anje Veentjer te onderscheiden. 
 
2. Notulen Jaarvergadering 23 september 2020  
Er wordt verzocht in het verslag zowel de voor- als achternamen te vermelden. 
Vergoeding vrijwilligers: 
Bij de Kascommissie ontbreken de namen. Deze zullen aangevuld worden. 
De notulen worden vastgesteld met dank aan Christine Ruha. 
 
3. Jaarverslag 2020 
Gerard Burema doet kort verslag. Alle groepen hebben de mogelijkheid gekregen een 
bijdrage te leveren aan het jaarverslag. 
Wegens het Covid-19 virus zijn veel activiteiten niet doorgegaan of zijn in gewijzigde vorm 
voortgezet. Een belangrijke actie was “Samen redden we het”, opgezet door Evelyne 
Romswinckel in het voorjaar 2020. Hieraan is veel bekendheid gegeven door flyers, posters, 
facebook, mailing en de website. In oktober is de actie weer geactiveerd. 
150 vrijwilligers hebben zich aangemeld, 10 personen hebben zich gemeld met behoefte aan 
vorm van ondersteuning. Van de vrijwilligers was 13% expats.  
 
4. Financieel verslag 2020 
Loek van Noort vertelt dat 2020 door COVID-19 een bijzonder jaar is geworden, wat ook te 
zien is in de cijfers, die hij toelicht. 
Aan gas, water en elektra is minder uitgeven, doordat het Trefcentrum minder is gebruikt. 
Schoonmaakkosten zijn juist hoger omdat meer is schoongemaakt en betere 
schoonmaakmiddelen zijn gebruikt. 
De vrijwilligerskosten bestaan uit bloemen, etc. en bedankjes aan het eind van het jaar 
d.m.v. de bonnen die uitgedeeld worden. Bewonersorganisaties hebben met wethouder 
Balster een gesprek gehad waarbij hij officieel heeft toegezegd per vrijwilliger €25,- te 
mogen uitgeven als bedankje.  
Voor de website staat een hoger bedrag vermeld dan begroot. Er is nog een nagekomen 
rekening geweest voor het ontwerp van de nieuwe website en er zijn hosting kosten in dit 
bedrag verwerkt, die kosten werden tot dit jaar in een andere post opgenomen. 



2 
 

De inkomsten van het Trefcentrum zijn door COVID-19 lager dan begroot. Ook de eigen 
bijdragen voor activiteiten zijn lager, omdat veel is afgelast. 
Er is nog wel positief resultaat, ondanks dat wegens het coronavirus extra kosten zijn 
gemaakt, maar dat is in diverse posten verwerkt. Het betreffen kosten voor de website, 
aanbrengen ventilatieroosters, drukken van posters, etc. Deze kosten zijn circa € 3.600,- 
 
5. Verslag kascommissie  
Marcel Tielemans en Dineke Dezentje vormden dit jaar de kascommissie. Marcel neemt het 
woord en bedankt Paul Wit nog voor zijn inspanningen afgelopen jaar. 
Dineke en hij hebben de kas gecontroleerd. Er is gekeken naar de balans en deze is 
vergeleken met de goedgekeurde balans van vorig jaar. Ook de jaarrekening en de stand op 
de bankrekening zijn bekeken. De boekhouding is steekproefsgewijs gecontroleerd. 
De kascommissie heeft geconcludeerd dat de balans een getrouwe weergave geeft van de 
financiële toestand van het bewonersoverleg. 
 
6. Decharge van bestuur 
De aanwezigen geven met applaus decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid van 
het afgelopen jaar. 
 
7 .Wijziging bestuurssamenstelling 
Gerard Lucius deelt mee dat er geen wijziging is. Er is nog een vacature. Hij roept iedereen 
op die belangstelling heeft actief te willen zijn in de wijk zich aan te melden. 
 
8. Jaarplan 2021 en begroting 2021 
Jaarplan 
Gerard Burema vertelt kort over een aantal zaken. 
Een nieuwe activiteit van het bestuur was de voortzetting van de corona-actie. 
Wijkplan 2020-2025. Duinoord is de eerste wijk waarin een nieuw regiem wordt gevolgd 
door de gemeente. Het is aan een private club uitbesteed genaamd Get Out. 
Essentieel punt voor deze projectgroep was dat eerst gesproken werd met alle betrokkenen 
in de wijk, zodat men een goed gevoel over de wijk kreeg. Naar aanleiding daarvan is een 
enquête opgesteld. Het bestuur heeft aangegeven dat ook een Engelse versie gemaakt 
moest worden. Int LV’tje is een artikel opgenomen. De enquête wordt binnenkort 
gepubliceerd. 
Werkgroepen zullen benaderd worden om met een iPad de straat op te gaan en mensen te 
vragen de enquête in te vullen. Op basis van die enquête worden de prioriteiten voor de wijk 
vastgesteld. Ook krijgt de hele wijk een brief hierover op naam in de bus. 
Tramlijn 16s. Dit traject bestaat uit 2 delen. Z en S. 
De verandering heeft voor Duinoord vergaande consequenties. De tram zijn veel zwaarder. 
De trillingen- en geluidsnorm worden overschreden. Ook is geen inspraak geweest in de 
varianten in dit project. Met diverse partijen vindt overleg plaats, ook met de 
bomenstichting omdat een aantal bomen moet wijken. 
Op dit moment is de projectgroep geconfronteerd met 150 zienswijzes. Het eindrapport 
inspraakronde 16S is gereed. Na bespreking in het College B&W wordt het gepresenteerd. 
Uiteindelijk moet het vastgesteld worden in de Raad op 15 juli a.s. 
De respectievelijke bewonersorganisaties zullen de diverse wethouders van de verschillende 
partijen zeer binnenkort benaderen. 
Ook worden voor publiciteit de media benaderd. 
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Annelies van Maanden vraagt naar de reden van de verandering van de tram. Gerard 
antwoordt dat in Den Haag een eenduidige tram komt. De transportcapaciteit wordt 
verbeterd en minder validen moeten er ook gebruik van kunnen maken. 
Marc Scheidius merkt op dat in eerste instantie is gezegd dat een of twee bomen zouden 
verdwijnen en herplant zou plaatsvinden. 
 
Begroting 
Inkomsten: 
Loek geeft aan dat de advertentieopbrengsten hoger zijn begroot dan afgelopen jaar. Er is 
een succesvolle werving voor nieuwe adverteerders geweest. 
De opbrengsten van het Trefcentrum zijn lager begroot. De eerste vier maanden van 2021 
heeft geen verhuur plaatsgevonden. Hopelijk wordt de tweede helft beter. 
De tuingelden zullen naar het Bewonersoverleg worden overgemaakt. Dit is ook zo begroot. 
Met de gemeente is een constructief gesprek over de subsidieaanvragen geweest. De 
gemeente ziet in dat het Bewonersoverleg in een duur pand zit, maar geen mogelijkheden 
heeft om in een pand van de gemeente plaats te nemen, omdat dat niet in de wijk aanwezig 
is. De gemeente komt het Bewonersoverleg tegemoet voor 2/3 in de huurkosten, wat een 
prachtige geste is. Het Bewonersoverleg is de gemeente daar heel dankbaar voor. 
Uitgaven: 
Bewonersactiviteiten zijn begroot op €5.000,-. Het Bewonersoverleg hoopt dat in de tweede 
helft weer activiteiten kunnen plaatsvinden. 
Bibliotheek is meer voor begroot. Om de collectie actueel te houden moeten nieuwe boeken 
aangeschaft kunnen worden. 
Website is apart opgenomen. Dit was eerst niet het geval. 
Kitty Bos vraagt naar de stand van zaken om te adverteren op de website. Loek antwoordt 
dat dit voor de zomer afgerond moet worden. Er zijn al belangstellenden. De kosten voor het 
aanpassen van de website om deze mogelijkheid te bieden zijn niet mee begroot. 
 
Gesien Bruins merkt op dat de huur van de tuin in het verleden met redenen naar de 
rekening van de Stichting Vrienden werd overgemaakt. Loek antwoordt dat de Stichting 
Vrienden toen ook de huur betaalde. Dat is niet meer het geval. Daarom moeten de 
tuingelden nu ook naar het Bewonersoverleg komen. 
Mary Beuk vraagt of de Stichting Vrienden verantwoording afleg. Loek antwoordt dat deze 
Stichting een eigen bestuur heeft en niet van het Bewonersoverleg is. 
 
9. Aandacht voor onze vrijwilligers: Duinoord wisseltrofee  
Gerard Lucius geeft aan dat de wisseltrofee dit jaar aan Evelyne Romswinckel uitgereikt zal 
worden, i.v.m. haar enorme inzet voor de corona-actie “Samen redden we het”. 
Bij de eerstvolgende gelegenheid krijgt zij de beker overhandigd. 
 
10. Rondvraag  
Marc Scheidius stelt dat het groen aan de Waldeck Pyrmontkade in erbarmelijke staat 
verkeert. Margot van Loon Smulders stelt Marc voor contact op te nemen met de 
groenbeheerder, Ron Appeldooren, van de gemeente. Zij zal hem ook attenderen op het 
zand dat nog op de straat ligt en hem vragen dit op te ruimen. 
In Duinoord is de actie Duinoord Begroot geweest. Er wordt gevraagd welke acties met het 
geld zijn uitgevoerd. Margot zal de projectleiders vragen een terugkoppeling over Duinoord 
Begroot aan het bestuur te sturen. 
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De werkgroep Stadsbeeld geeft aan dat de communicatie met de gemeente heel slecht is. 
Ook uitvoering van zaken duurt erg lang.  
Annelies van Maanen vraagt of het elektriciteitshuisje bij haar appartementencomplex 
beschilderd kan worden. De gemeente geeft hiervoor toestemming. 
Anky Schmale antwoordt dat de gemeente hiervoor geld geeft maar dat is niet voldoende. 
Bij andere instanties moet ook subsidie worden gevraagd om aan voldoende financiële 
middelen te komen. 
Margot geeft Annelies advies waar zij kan informeren voor het aanvragen van subsidie. 
Annelies merkt op dat met de bouw van 85 appartementen bij de Lübeckstraat de 
verkeersafwikkeling in de eenrichting straat een drama is. Gerard Lucius antwoordt dat bij 
de start van het project al is aangegeven dat de afhandeling van de verkeersstroom een 
probleem zou worden. 
Edith Bergansius vertelt dat de Engelstalige lezing voor expats vanwege het coronavirus is 
gecanceld. Ze neemt weer contact op met Coos Wentholt om in het najaar opnieuw de 
lezing te houden. 
Edwin Koopman vertelt dat een groep een poging wil ondernemen om boekwinkel Colette in 
de Reinkenstraat over te nemen. Een crowdfundactie wordt hiervoor opgezet. Alle hulp is 
welkom, zoals een websitebouwer, notaris, etc. Het e-mailadres is info@redcolette. 
 
Annelies van Maanen geeft aan dat het Verhulstplein in juli wordt opgeleverd. Er zal nog een 
keer een evaluatievergadering met de gemeente en de werkgroep plaatsvinden. 
 
Mariel Thomassen, bewoonsters van het Stadhoudersplantsoen, vertelt dat huurwoningen 
aan beleggers worden verkocht, wat tot enorme verkamering leidt. Er worden 
arbeidsmigranten in gehuisvest wat tot illegale overbewoning leidt en grote overlast 
veroorzaakt. De VvE heeft contact gezocht met de pandbrigade van de gemeente. 
Het bestuur gaat haar in verbinding stellen met Hanane, gebiedsregisseur op het stadhuis. 
Mary Beuk spreekt haar waardering uit voor de redactie van ’t Lopend Vuurtje. 
Ze vraagt of de redactie ook bijdragen van werkgroepen wil opnemen. 
Kitty antwoordt dat er nog nooit een stukje van een werkgroep is geweigerd, maar de 
werkgroepen moeten wel zelf bijdragen aanleveren. 
 
Gerard Lucius vult aan dat het blad van iedereen is en velen weten het blad te vinden. 
Wil Hoogteijling merkt op dat in het verleden een paar keer een opschoonactie heeft 
plaatsgevonden, georganiseerd door de gemeente. Dit was een enorm succes. Ze vraagt of 
het bestuur hier nog een keer actie op kan ondernemen richting de gemeente. 
Margot van Loon Smulders antwoordt dat “participatie schoon” dit twee keer per jaar 
oppakt. Ze raadt aan via de website zelf een aanvraag te doen, omdat het dan bij de juiste 
afdeling terecht komt. 
Bettina van Elk ergert zich al heel lang aan alle troep dat in groenvoorzieningen wordt 
gegooid. Ze stelt voor een keer per maand bijvoorbeeld via een WhatsApp verzoek in de 
buurt schoon te maken. Margot vertelt dat het stadsdeelkantoor hiervoor materialen heeft. 
Jan Evenhuis vertelt dat de initiatiefnemers van de bomenspiegels in de Valeriusstraat gaan 
verhuizen, waardoor de actie zal stoppen. Er wordt gevraagd of Jan de actie kan voortzetten. 
 
11. Sluiting 
Gerard Lucius sluit de vergadering om 21.10 uur. 


