Jaarverslag 2021 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 positieve sfeer 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.
Onze wijk is dichtbevolkt, met ongeveer tweemaal zoveel inwoners per km2 als gemiddeld in de stad
Amsterdam. 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.
Samenstelling en activiteiten van het bestuur
Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen:
Gerard Lucius
voorzitter
Gerard Burema
secretaris
Loek van Noort
penningmeester
Evelyne Romswinckel
lid
Bart Draese
lid
Freek Haarmans
lid
In de loop van het jaar moesten we helaas afscheid nemen van Gerard Burema en Freek Haarmans,
zodat er eind 2021 vacatures waren voor de functie van secretaris en twee leden. Daarvoor werd
geworven.
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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 Coronapandemie vereisten een andere
invulling van het Jaarplan 2021. De werkgroepen lieten zich niet ontmoedigen door het beperkende
karakter van de opeenvolgende maatregelen en met creativiteit en een 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 is de oplage van ’t Lopend Vuurtje stapsgewijs verhoogd van
4.500 stuks naar 4.900.
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 2021 gelijk. Vanwege
corona zijn de ruimtes in 2021 veel minder verhuurd geweest dan in de jaren vóór corona.
Veel activiteiten behoeven geen financiering of slechts een aanmoedigingssubsidie. Als sprekers een
vergoeding vragen, wordt aan deelnemers ook een bijdrage gevraagd. Voor sommige activiteiten,
zoals (zomer-)feesten van straatwerkgroepen fungeert het BO als tussenstation. Als rechtspersoon
vragen wij een subsidie aan, die dan één op één wordt doorgegeven aan de betreffende werkgroep.
Voor een heel aantal andere activiteiten wordt wel subsidie aangevraagd bij de gemeente. Het
financieel jaarverslag geeft hier meer inzicht in.
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
bouwprojecten in de wijk, onder veel meer.
Wijkagenda
De gemeente wil zich bij de uitvoering meer laten leiden door de wensen van burgers. In
2020 is daarom een enquête gehouden. De enquête heeft geleid tot de zg. Wijkagenda
waarin voor de periode 2021-2025 is aangegeven welke zeven thema’s prioriteit krijgen.1 Op
al deze thema’s vinden regelmatige bijeenkomsten plaats met ambtenaren van het stadsdeel
en van de centrale stad. Het bestuur houdt overzicht over de algehele voortgang, maar de
werkgroepen hebben de leiding bij het ontwikkelen van de plannen per thema.
Op deze wijze werd Duinoord ook in 2021 vertegenwoordigd bij politiek en bestuur.
VERSLAG VAN WERKGROEPEN EN ACTIVITEITEN
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https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/10946914/1/RIS310888_Bijlage_4
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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. De Stichting Vrienden van Duinoord is een
zelfstandige rechtspersoon met een formele relatie met het BOD. De Stichting Vrienden van
Duinoord fungeert als financiële buffer voor het Bewonersoverleg en financiert daarnaast zelf
activiteiten in de wijk. Hieronder volgen 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 waarvan 1 die tolk/vertaler is mede met oog op de expat pagina´s. 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 werken we met een vaste 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. Soms kijken naar
buurtwijken voor onze rubriek ´Gluren bij de buren`. We blijven aandacht besteden 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 e te koop is.
Ruim drie 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.
Een andere 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.
In toenemende mate probeert de redactie aandacht te besteden aan een duurzaam Duinoord door
groene initiatieven te belichten, stil te staan bij bomen en planten of 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. In dit kader hebben we ook extra aandacht aan de horeca geschonken omdat zij het
meest te lijden hebben gehad van de lockdowns.
Een aantal werkgroepen (zoals Groen Duinoord en de Duinoordse vrouwenclub), het bestuur en
de wijkagent leveren geregeld artikelen aan voor het blad. Doorgaans hebben we zoveel kopij dat de
editie een of twee katernen wordt verdikt, dit kan echter in principe slechts twee keer per jaar
voorkomen.
Ten slotte besteden we altijd aandacht aan de activiteiten en initiatieven van het Bewonersoverleg.
Website
In 2021 is de website onderhouden door Christine Ruha, de administratieve ondersteuner van het
bestuur en Wilbert van Diemen in de rol van webredacteur. De technische ondersteuning was in
handen van de ontwikkelaar van de website Jonathan Smits.
De website is in 2021 door zo’n 8.000 bezoekers bezocht. Gemiddeld per maand ruim 200 bezoekers,
maar met duidelijke uitschieters naar boven in het najaar. Gemiddeld blijven de bezoekers 1 minuut
op de website. De startpagina wordt het meest bezocht, daarna volgen de berichten over tramlijn 16,
de milieuzones voor dieselauto’s en Duurzaam Duinoord. De overgrote meerderheid van de
bezoekers komt uit Den Haag (e.o., zoals Rijswijk, Voorburg, Zoetermeer), direct gevolgd door
mensen uit Amsterdam en Rotterdam.
Sociale media
De groei van de Facebookpagina van het Bewonersoverleg heeft zich gelukkig ook in 2021 gestaag
doorgezet. We zijn in 2021 van 509 naar 560 volgers gegroeid. Daarnaast is in 2021 een Facebook
subpagina opgezet, speciaal om de communicatie rondom het protest tegen de Dendertram (tramlijn
16) te ondersteunen.
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Ook op Instagram zijn we gegroeid en wel van 271 naar 372 volgers. Langzaam groeit het bereik van
deze twee communicatiekanalen.
Onze plannen voor 2022 zijn, door de afgelopen twee Corona-jaren, nog onveranderd. We zoeken
manieren om buurtbewoners meer input te kunnen laten leveren en we zoeken aanvulling op ons
social media team. Heb je interesse, email ons op facebook@duinoord-denhaag.nl We leggen je
graag uit wat we doen en hoe je zou kunnen bijdragen.
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. Onduidelijke en onveilige zaken worden via de BuitenBeter
app en via MY Clean City doorgegeven aan de gemeente. De meldingen betreffen voornamelijk
bijplaatsing bij ORAC’s en achtergelaten fietsen. Vanwege de beperkende maatregelen rondom
Corona zijn er tussen maart en augustus 2021 geen ronden in de wijk gelopen.
Het afgelopen jaar is er één BIT overleg geweest (in september), waarbij ook de wijkagent aanwezig
was.
OP 6 juli was de coördinator aanwezig bij een bijeenkomst van het Stedelijk Netwerk Bewoners
Initiatieven Veiligheid.
Het BIT is verder actief betrokken bij een aantal projecten van de Wijkagenda Duinoord 2021-2024.
Bibliotheek Duinoord
De bibliotheek heeft door de lockdown in de maanden december 2020 t/m mei 2021 alleen digitaal
de leden van dienst kunnen zijn. Gelukkig werd daar ook ruimschoots gebruik van gemaakt.
Om de leden te informeren over de tijdelijke sluiting en op de hoogte te houden van nieuw gekochte
boeken, werd in 2021 zes maal een nieuwsbrief rondgestuurd.
De vrijwilligers die de bibliotheek bemensen, zijn in 2021 vier maal bijeen geweest.
De culturele activiteiten konden jammer genoeg niet doorgaan.
De plannen voor filmavonden in het bewonersoverleg zijn in wording.
De Senia-leesclub bestaat uit 10 leden en staat o.l.v. Dorothee van der Donk. Zij zijn acht keer bij
elkaar gekomen om in levende lijve of per Zoom de vooraf gekozen boeken te bespreken.
Het aantal leden van de bibliotheek stond eind 2021 op 151.
Werkgroep Groen Duinoord
De werkgroep Groen Duinoord bestaat uit vijf actieve leden: Jaap van Loenen, Mettje Oosterhuis,
Veronica Hekking, Mary Beuk en Ronald Bakker. Spijtig genoeg heeft Hanneke van Veen de wijk
verlaten, waardoor zij de zorg voor het boomspiegelproject in de Valeriusstraat heeft moeten
beëindigen. We hopen dat winkeliers en omwonenden de plantsoentjes haar werk overnemen.
Het doel van werkgroep Groen Duinoord is het vergroten van de natuurwaarden, biodiversiteit en
leefbaarheid in Duinoord. Door vergroening en ontstening kunnen de gevolgen van de
klimaatverandering worden bestreden. Met meer groen kan het hitte-effect worden tegengegaan
zodat het in Duinoord ook bij stijgende temperaturen prettig wonen en werken blijft. Zoals bekend
valt Duinoord onder het stadsdeel Scheveningen dat is aangemerkt als hitte-eiland. We vinden deze
aanpak ook belangrijk omdat vergroening bijdraagt aan verfraaiing van de buurt en vogels, vlinders,
bijen en andere insecten aantrekt.
De acties zijn gericht op het beplanten van boomspiegels, het aanleggen van geveltuintjes en het
vervangen van tegels in voor- en achtertuinen. Alle achtertuinen samen vormen een groot oppervlak
en zouden bij vergroening voor een substantieel deel kunnen bijdragen aan de hittebestrijding. Het
baart de werkgroep al jaren zorgen dat steeds meer bewoners en projectontwikkelaars de tuinen
verstenen. De werkgroep heeft omliggende wijken gevraagd mee te denken over gezamenlijke acties.
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Ook dit jaar zijn door coronamaatregelen minder bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Wel is
de werkgroep betrokken bij de ingrijpende plannen van de HTM en gemeente betreffende tramlijn
16. Als gevolg van dat project is een groot aantal oude bomen in het Zeeheldenkwartier, Duinoord en
Statenkwartier gekapt.
Vorig jaar is een project opgestart voor herinrichting van de Suezkade. Hierover was ook contact met
de groenbeheerder van Scheveningen. Om te onderzoeken of er draagvlak voor is, werd een flyer
met een enquête verspreid onder de bewoners van zowel de Suezkade als de woonbootbewoners
langs de Conradkade. De bewoners langs de Suezkade zien de herinrichting wel zitten. De bewoners
van de woonarken zijn bang dat hun uitzicht en rust worden verstoord. En reageerden prompt met
een handtekenlijst. We hopen echter dat het project voldoende draagkracht krijgt.
Jaap van Loenen heeft weer zijn best gedaan in ieder Lopend Vuurtje een interessante boom te
beschrijven. Ook heeft hij oude foto’s van de toentertijd prachtig begroeide kades geplaatst. De
werkgroep zou die in de toekomst graag zo mooi en weelderig terugzien.
De werkgroep Groen Duinoord heeft een kennismakingsbijeenkomst gehad met de werkgroep
Duurzaam Duinoord. We houden elkaar op de hoogte van onze plannen en acties zodat we elkaar
kunnen versterken.
De gemeente heeft de wijkorganisaties gevraagd met het stadsdeelkantoor plannen te ontwikkelen
voor de komende vijf jaar. Ook Groen Duinoord heeft daartoe een actieplan opgesteld. Ter
voorbereiding op het actieplan hebben leden van de werkgroep een rondwandeling gemaakt door
de wijk om vast te stellen waar vergroening, verbetering van de natuurwaarden en biodiversiteit
nodig en mogelijk zijn. De uitvoering dit onderdeel van de Wijkagenda Duinoord 2021-2024 doen wij
in nauwe samenwerking met de groenbeheerder van de gemeente.
Werkgroep Verkeer
De Werkgroep Verkeer - bestaande uit Dineke Dezentje, Rinze Ter Maat (tot juni), Robert van der
Linde, Nils Nijdam, Bert Ouwehand en Piet-Hein Schoemaker – heeft in 2021 de hieronder
beschreven onderwerpen en dossiers behandeld.
1. Parkeerproblematiek
– Parkeerstrategie 2022-2030. Het gaat hier om een langetermijnstrategie, uitgaande van steeds
minder openbare parkeerplekken. De belangrijkste beleidsvoornemens worden positief beoordeeld,
met name het stoppen van de automatische vergunningverlening (i.h.b. derde en volgende bewonersvergunning). Beperkingen gelden vooral voor nieuwbouwprojecten met parkeergarage.
In dit kader houdt de werkgroep de vinger aan de pols, waar het gaat om verbouwingen van bedrijfspanden/-ruimtes naar woningen, die leiden tot een (nog) hogere parkeerdruk.
– Proef parkeren in World Forum. Een particulier adviesbureau is eind 2020 een onderzoek gestart
naar de mogelijkheid om gebruik te maken van de grotendeels leegstaande garage van het World
Forum voor bewoners van Duinoord en Statenkwartier. Een enquête bracht een verrassend grote
belangstelling aan het licht. Na allerlei oponthoud zou de proef in juni starten, maar onverwacht
gooide een grote Dino-tentoonstelling roet in het eten; daarna bleken slechts vijftig parkeerplekken
beschikbaar. Uiteindelijk ging de proef in november van start, met vooralsnog een groot aantal
belangstellenden.
– Regeling winkelstraatparkeren. Al geruime tijd was bij de Dienst Stadsbeheer aandacht gevraagd
voor het feit dat in enkele winkelstraten de bewonersvergunning op bepaalde uren niet geldt (als
onderdeel van de stadsbrede uniforme regeling), maar dat deze regeling niet herkenbaar is. Ons
voorstel om bezoekers via bordjes hierop te attenderen werd niet aanvaard. Wel werd toegezegd dat
de informatie hierover op de gemeentelijke website zal worden verbeterd; dit is inmiddels
uitgevoerd.
2. Aanpassing/herinrichting tracé tram 16
Na deelname in voorgaande jaren aan verschillende sessies van een gemeentelijke klankbordgroep
over de herinrichting van het tramtracé van lijn 16 – met name voor het deel dat door Duinoord
loopt – werd in 2021 een voorlopig plan (‘voorontwerp’) gepresenteerd. Daarop is op grote schaal
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gereageerd; vanuit Duinoord kwamen 45 reacties (‘zienswijzen’).
In samenwerking met verschillende wijkorganisaties zijn bij verschillende gelegenheden bezwaren
kenbaar gemaakt. De hoofthema’s hierbij waren: a. aantasting groen, b. verlies van bomen, c.
geluidsoverlast en d. schade aan woningen als gevolg van trillingen van de zwaardere nieuwe trams.
Bij veel betrokkenen bestaat onvrede over het de facto geen gevolg geven aan de ingebrachte
zienswijzen. De door de wijkorganisaties en de Bomenstichting Den Haag ingediende bezwaren tegen
de verleende kapvergunningen zijn op de valreep van 2021 ongegrond verklaard.
3. Verkeersmaatregelen
– Rechtsafverbod vrachtverkeer Groot Hertoginnelaan. Naar aanleiding van meerdere dodelijke
ongelukken op de kruising met de Stadhouderslaan is diverse keren bij de gemeente aangedrongen
op een (eventueel tijdelijk) rechtsafverbod voor vrachtverkeer. Dit verzoek is afgewezen; het voorstel
zal moeten wachten op een reconstructie van de kruising, pas over een paar jaar.
– Flitspalen op ‘Racebaan Kades’. Al vele jaren waren er klachten, vooral in de zomermaanden, vanwege ernstige geluidsoverlast van hardrijdende auto’s en motoren op Waldeck Pyrmont- en Kon.
Emmakade. Na vele breedgedragen acties en verzoeken om aandacht voor dit probleem bij politieke
partijen kwam in 2020 bericht dat er twee flitspalen zouden worden geplaatst op het Sweelinckplein;
afgelopen najaar is dit plan uiteindelijk uitgevoerd.
– Eenrichtingsverkeer Suezkade. De werkgroep kreeg verzoek van een aantal bewoners van de
Suezkade (tussen beide ‘lanen’) om mee te denken over instelling van eenrichtingsverkeer. Er is door
de gemeente een draagvlakonderzoek in de gehele ‘driehoek’ gehouden; een meerderheid van de
bewoners van dat gebied heeft het voorstel afgewezen.
Naar aanleiding van deze kwestie wil de werkgroep laten onderzoeken of voor het instellen van eenrichtingverkeer in de Lübeckstraat voldoende draagvlak is.
4. Andere onderwerpen
– Wijkagenda Duinoord (2021-2024). De verschillende wijkorganisaties is gevraagd om voorstellen
in te dienen die het woonklimaat in de wijk kunnen verbeteren. Voor Duinoord is een aparte projectorganisatie aangetrokken die alle wensen van wijkbewoners gaat inventariseren en beoordelen op
uitvoerbaarheid. De diverse gesprekken met de betrokken werkgroepen hebben in 2021 nog niet tot
resultaten geleid.
– Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord. In april werd het gelijknamige raadsvoorstel aangenomen.
Aan de voorbereiding van de nota heeft ook de werkgroep deelgenomen. Aan de hand van een
implementatieplan zullen verschillende maatregelen gefaseerd worden uitgevoerd, die voor ‘vermindering van het doorgaande autoverkeer en verbetering van de leefkwaliteit en de veiligheid’ moeten
gaan zorgen. Ondanks een flink aantal gedetailleerde aanbevelingen wordt duidelijk dat bij het
huidige verkeersaanbod de knelpunten tijdens de spitsuren nauwelijks zijn op te lossen.
Duurzaam Duinoord
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2021 was een bruisend en succesvol jaar voor de werkgroep Duurzaam Duinoord. We zijn een
maandelijkse podcast begonnen waarin we telkens een duurzaam onderwerp belichten
(bijvoorbeeld: zonnepanelen, groen dak, inductie-koken, warmtepomp), we versturen eens per
maand een digitale nieuwsbrief en we schrijven regelmatig artikelen voor het Lopend Vuurtje.
Daarnaast zijn we twee collectieve acties gestart en hebben we, toen de coronamaatregelen het
toelieten, een voorlichtingsdag over groene daken en een kenniscafé georganiseerd.
We bereiken we steeds meer buurtgenoten. Zoals het bijgaande kaartje laat zien, zijn in 2021 veel
Duinoorders geïnspireerd geraakt en in actie gekomen om hun huis te verduurzamen:
• Huisjes: de energiecoaches van Duinoord hebben 58 bewoners gesproken.
• Camera’s: we hebben bij 53 huizen een warmtebeeld gemaakt, waarop je kan zien waar de
warmtelekken zitten
• Plantjes: meer dan 40 bewoners doen mee met onze (Kleine) Groene Daken Actie.
• Thermometers: ruim 80 bewoners (ook buiten de wijk) doen mee met de collectieve actie
vloerisolatie. Meer dan 4000m2 vloer is voorzien van isolatie, wat bij elkaar leidt tot een
besparing van 24.000 m3 gas op jaarbasis.
Duinoords Bootcamp
Het bootcamp heeft afgelopen jaar veel stilgelegen door de lockdowns. Bij veel mensen was de rek
eruit en dat putte mensen weer uit waardoor ook de animo van de bootcamp via zoom minimaal
was. Gelukkig zijn we weer begonnen en zie je dat mensen blij zijn weer een stok achter de deur qua
sport te hebben.
Wat betreft instrumenten is vorig jaar gekozen voor extra sandbags die zijn nog niet gebruikt
vanwege de lockdowns en individuele instrumenten zoals dumbells en verschillende soorten
elastieken. We zijn begonnen met het weer opnieuw opbouwen van kracht en conditie en het aantal
deelnemers bereikt vaak het maximum van ca. 12 deelnemers op de beide sportavonden. Een flink
deel van de deelnemers heeft een expatachtergrond.
Duinoordse Vrouwenclub (DVC)
Ook over 2021 valt vanuit de DVC weinig te melden. De Coronamaatregelen hebben ook dit
afgelopen jaar ons weer flink parten gespeeld. In het begin van de zomer is er nog een koffieochtend
georganiseerd in het plantsoen van het Sweelinckplein. Deze was goed bezocht, het was fijn om
elkaar weer te kunnen zien en spreken. Verder zijn we nog naar de Hortus in Leiden geweest en in
november is er een architectuurwandeling gemaakt door de Heesterbuurt. En helaas moest het
daarbij blijven! De DVC heeft in het lopende jaar 2022 inmiddels wel weer mooie uitjes kunnen
organiseren.
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Expats
In het jaar 2021 kon er eindelijk de Engelstalige lezing over de Atlantikwall georganiseerd worden in
het Trefcentrum gegeven door dr. Coos Wentholt. De lezing, bezocht door 17 personen, was een
groot succes ondanks de afstandsmaatregelen. In 2021 hebben er ook nog gesprekken
plaatsgevonden over wat wij nog meer voor deze groep zouden kunnen doen. Wij hebben beloofd
dat zodra het weer mogelijk was nogmaals een borrel met fingerfood voor en door expats zouden
organiseren op een zondagmiddag. Het bestuur zal zich in de nieuwe samenstelling met nieuw elan
voor deze doelgroep – meer dan 30% van de bewoners van de wijk – gaan inzetten.
Werkgroep Stadsbeeld
Stand van zaken
Opvallend is dat er in het jaar 2021 minder panden waren waarvan de staat van onderhoud zo slecht
was dat Stadsbeeld in actie moest komen. Deels door de niet aflatende aandacht van de werkgroep,
waardoor het niveau van veiligheid en behoud verhoogd werd en deels omdat de panden in
Duinoord over het algemeen al in een redelijke staat van onderhoud zijn.
Een beetje achterstallig onderhoud is geen onderwerp voor de werkgroep. Het gaat werkgroep
Stadsbeeld om serieus gevaar voor bewoners en de omgeving te voorkomen. Het behoud van de
specifieke uitstraling van monumenten en het behoud van het Rijksbeschermd stadsgezicht.
Projecten
De werkgroep heeft zich in totaal met 8 panden beziggehouden. Bij 4 panden moest de pandbrigade
ingeschakeld worden en 1 van deze is afgehandeld. Bij 1 pand heeft de werkgroep uitsluitend
gemonitord door in de gaten te houden of er bij de verbouwing geen monumentale delen en
ornamenten verdwijnen. Van de resterende 3 panden is één afgehandeld en zijn 2 nog in
behandeling.
De Kroatische ambassade
De samenwerking met de Haagse Pandbrigade is uitstekend, maar ook de Haagse Pandbrigade kan
geen ijzer met handen breken. Van hogerhand, binnen de gemeente, wordt diplomatiek ongemak
vermeden. Inmiddels lijkt actie met spandoeken door de wijk nog de laatste mogelijkheid om Kroatië
uit schaamte te doen bewegen het pand nu echt te verkopen, dan wel te restaureren en in gebruik te
nemen.
Stichting Vrienden van het Sweelinckplein (SVS)
Na meer dan 1,5 jaar was er op 18 september 2021 eindelijk weer een mogelijkheid om een
feestelijke bijeenkomst te organiseren. Het weer was ook deze keer weer goed en gezien het grote
aantal aanmeldingen was het duidelijk dat men behoefte had aan een gezellige bijeenkomst. In de
periode tussen de laatste nieuwjaarsborrel van 2020 en het zomerfeest van september 2021 zijn er
veel nieuwe Vrienden op en om het plein komen wonen en het is voor jong en oud een mooie
gelegenheid om kennis te maken met je buurtgenoten. Al met al een bijzonder gezellig samenzijn.
In november 2021 is reeds een start gemaakt met het project ‘Sweelinckplein Fleurt Op’. 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.
Inmiddels is gebleken dat door het vele vertrappen en kuilen graven de jonge aanplant niet de
benodigde tijd krijgt om aan te slaan/ te groeien. De reden waarom de weinig charmante hekjes met
het rood/witte lint zijn geplaatst.
In samenwerking met Haags Samenspel van de gemeente Den Haag is er een bewonersbrief
opgesteld om de direct omwonenden te informeren over het project.
In december 2021 is er, ook weer i.s.m. Haags Samenspel, een bewonersbrief opgesteld om te
informeren dat er begonnen wordt met de meest ingrijpende fase van het project. De bolacacia’s
worden gerooid, de steentjes van de stoepen worden eruit gehaald en opzij gelegd, want deze
worden hergebruikt. De uitgeputte grond wordt afgegraven, hierna wordt de nieuwe grond
aangebracht, de steentjes worden weer teruggelegd en nieuwe boomspiegels gemaakt voor de
nieuwe bomen: Magnolia Loebneri Merill.
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De afdeling wegbeheer van het Stadsdeel Scheveningen maakt van deze gelegenheid gebruik om z.g.
in-uitritten van het Sweelinckplein naar de beide kades te maken. Weer een stap in de goede richting
van de verkeersveiligheid.
Straatwerkgroepen
Werkgroep 2e van Blankenburgstraat
Allereerst heeft de werkgroep zich ingezet voor de blijvende beschikbaarheid van de blauwe
papiercontainer voor meerdere straatbewoners. Daarop staat in 4 talen vermeld wát in deze
container te deponeren. Dit vanwege de vele expats in de straat. Hier wordt goed gebruik van
gemaakt. Bovendien scheelt het een hoop (natte) papiertroep op de ophaaldag. Zeker als het regent.
De werkgroep is 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.
De werkgroep schouwt met enige regelmaat de achtergelaten fietsen of fietswrakken in de straat en
geeft dit met foto digitaal door aan de gemeente zodat zij de (kapotte) fietsen/wrakken kan labelen
en vervolgens ophalen.
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.
Er zijn wederom 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.
De werkgroep heeft bij de gemeente geklaagd over het feit dat, zonder overleg met de werkgroep
en/of het bewonersoverleg, het fietsenrek op de hoek van de 2e van Blankenburgstraat en de 2e
Sweelinckstraat is vervangen voor de z.g. paperclips. Gevolg is een troep op die hoek en vaak
belemmering voor ouderen bij het oversteken. Ook heeft de gemeente zonder overleg op die plek
een plantenbak weggehaald. Klagen bij de gemeente heeft niet tot terugplaatsen geleid.
Werkgroep 2e Sweelinkckstraat
Vanwege de Covid-19 hebben we dit jaar wederom geen bijeenkomsten of andere zaken
georganiseerd voor de complete 2e Sweelinckstraat. Gelukkig kennen de meeste mensen elkaar wel
vanwege de activiteiten die plaats vonden in de vorige jaren en zijn er in kleiner verband wel
aangeklede borrels gehouden, ook op straat.
De ronde bakken op de hoek van 2e Sweelinckstraat – Groot Hertoginnelaan van de gemeente zijn
geadopteerd en worden onderhouden. Enkele bewoners hebben ook in 2021 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 op de gevels verder hersteld, naast allerlei
isolatie aanpassingen, zonnepanelen, etc. In 2022 zijn we van plan weer de straatborrels op te
starten.
Werkgroep woonboten Conradkade
2021 was een bewogen jaar voor de woonboten. Het overleg met gemeenteambtenaren verliep
enerzijds door corona, anderzijds door een overvloed aan gesprekspartners niet geheel en al
vlekkeloos.
Er is naar aanleiding van de renovatie van de kade overeengekomen dat de woonarken verplaatst
zullen gaan worden voor een periode van tussen 3 en 8 maanden naar een tijdelijke locatie aan de
Suezkade. Daarvoor zal er een aanlegsteiger en toegang worden verwezenlijkt waar ook de
nutsvoorzieningen zullen worden aangelegd. Op het moment van dit schrijven is er is
overeenstemming bereikt met de meeste bewoners over de te plaatsen bergingen. Gelukkig is het
overleg met de ons toegewezen ambtenaar eerlijk van karakter. Over de termijn waarbinnen een en
ander gaat plaatsvinden is onduidelijkheid ontstaan. Er is een nieuw maatschappelijk belang.
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Er moet bij station Morsestraat tot aan Scheveningen een rioolafvoer worden gerealiseerd. De buis
komt tijdelijk te drijven in het afvoerkanaal vanaf de Laan van Meerdervoort tot aan de Morsestraat.
Het tijdsbestek waarbinnen dit gaat gebeuren en de renovatie (met verplaatsingen) "bijten" elkaar.
We hopen binnenkort over de termijn meer te horen.
Op de plaats van de gekapte bomen zijn inmiddels olmen neergezet. Hopelijk komen de uilen die er
eerst in de populieren zaten terug. De resterende populieren zijn verblijfsplaats gebleven voor de
vleermuizen (meerdere soorten) en de familie specht. Een aantal bewoners van de Conradkade is
inmiddels begonnen hun lentegoed in de aarde te zetten voor volgend jaar.
Sunny Court
Het gewone onderhoud van het park heeft het hele jaar doorgang gevonden; met name voor het
woekergras kostte het veel moeite om dat te verwijderen. Het tuinhuis is inmiddels goed gevuld.
Dit jaar voegden we een hakselaar toe, waarmee we nog beter de kleinere takken kunnen
verhakselen en toevoegen aan de composthoop. Maandelijks gebruiken we de eigen compost weer
in het park. Er is een flinke snoeibeurt geweest van de gemeente. De takken werden in het park
gelegd en het hek is provisorisch dicht gezet want werd daarna pas vervangen. Het snoeien van de
gemeente is vakwerk, maar gaat ook wel gepaard met de nodige onvoorzichtigheid. In het najaar is
het hek vervangen. Een flinke klus en het ziet er nu weer netjes uit. Dit hek is lager, met daardoor
risico op “er overheen klimmen’. We gaan komend jaar zien hoe het gaat.
Zoals helaas elk jaar, was ook dit jaar weer overlast van rommel in het park van omwonenden en
bezoekers. Evenwicht vinden tussen genieten van het groen, spelen en rust in het park blijft een
uitdaging.
In oktober kwam een grote bestelling planten om de ‘gaten’ in het park en de olifantenpaadjes te
dichten. Door een oproep op Hoplr en een bericht in de vitrine kregen we veel hulp uit de buurt. We
hebben heel veel planten neer kunnen zetten: een mooie aanvulling op het groen in het park. We
hebben meer dan 500 bollen geplant in het park, met veel hulp vanuit de buurt. De biologische
bloembollen komen van “Mens en Tuin”. Veel mensen uit de buurt hielpen mee met
bollenplanten.
In het najaar was er weer het gebruikelijke bladeren harken. En tenslotte ging Willem Hus met
pensioen. Hij verzorgde al jaren de “Gulden Klinker” inclusief de bijbehorende subsidiegelden.
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