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Verslag Jaarvergadering Wijkberaad Duindorp  
 
Op woensdag 25 september  
 
Aanwezig: zie presentielijst - 18 aanwezigen incl gemeente bestuur en notulist. 
Afwezig met bericht: Cora (penningmeester - herstellende)  
 
Opening en vaststellen agenda 
4 mensen hebben agendapunten aangedragen, die zijn verwerkt in de definitieve 
agenda. Er zijn nog twee aanvullingen:   
18 december  
Houtrustweg  
 
Tjerk heeft aangegeven belangstelling te hebben voor een bestuursfunctie. Hij kan 
nog niet verkozen worden als bestuurslid.  
Het bestuur zoekt nog meer bestuursleden - Leo is aftredend en Ineke Kuik heeft ook 
aangegeven te willen stoppen. Dus nieuwe leden van harte welkom !! 

 
Vaststellen verslag jaarvergadering van 4 september 2018 –  
het verslag staat op onze website, www.wijkberaadduindorp.nl  
Verslag is vastgesteld.  
 
Verkiezing / benoeming twee functies binnen het bestuur: 
Voorzitter  Bob Schut 
Secretaris  Wilco Harteveld  
Bob heeft vanaf januari de functie van voorzitter vervuld, aangezien Leo afgetreden 
was. Wilco is verkiesbaar als secretaris. niemand is daarop tegen.  
Ook Bob wordt unaniem verkozen als voorzitter.  

 
Leo Pronk is aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar. Vorig jaar reeds als dank ik het 
zonnetje gezet. Ineke heeft 4 jaar deelgenomen aan het bestuur, waarvan 1 jaar als 
aspirant. Dank daarvoor.  

 
Verantwoording door het bestuur van het afgelopen jaar en décharge van het 
bestuur.  
Het wijkberaad heeft financieel en inhoudelijk verantwoording afgelegd aan de 
gemeente, de kascontrolecommissie bestaande uit Heleen Spaans en Heleen Keus 
heeft de boekhouding goedgekeurd. Ook Marjo Hiemstra heeft de verantwoording 
bekeken. Belangstellenden kunnen de boekhouding bekijken - de map is in deze zaal 
aanwezig.  
De aanwezigen verlenen décharge aan het bestuur.  
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Het wijkberaad heeft zich het afgelopen jaar bezig gehouden met:  
- Elke 1e donderdagochtend van de maand spreekuur gehouden, daarbij is veel 
besproken over de vervanging van de rioleringen die niet vlekkeloos is verlopen.  
- GSBO - Haagse Tafels - regiegroep Duindorp - projectgroep Duidelijk Duindorp-  
stedelijke bijeenkomsten voor alle bewonersorganisaties in den haag - verkeersvisie 
Scheveningen - parkeren (veel gesproken met wethouder en beleidsmakers) - Norfolk 
en herinrichting en onveiligheid Houtrustweg.  
- de buurt bestuurt (de extra handhavers kwamen daaruit, wijkberaad kan zelf 
aangeven hoe en wanneer ze deze handhavers ingezet wil hebben) - publieke 
dialogen over wonen, veiligheid, uitgeven van vergunningen etc  
- standaard activiteiten zoals 4 mei, jaarmarkt (ging helaas vanwege de 
weersomstandigheden niet door), burendag, kerst (markt en kerstverlichting)  
- overleg met politici (raadsleden) en wethouders  
- wandelroute (Atlantic Wall) waarvan Museon nu ook een fietsroute wil maken  
- camera Tesselseplein  
- De trap op het zuidelijk havenhoofd, op verzoek van het Wijkberaad geplaatst 
- school zeezwaluwstraat wordt appartementencomplex 
- voetbalkooi Houtrustweg, is plotseling een omgevingsvergunning met 
inspraakprocedure uitgeroepen voor de verplaatsing van deze voetbalkooi, terwijl de 
gemeente aan het wijkberaad altijd heeft aangegeven dat de voetbalkooi blijft staan. 
Het Wijkberaad is heel onaangenaam verrast door deze plotse inspraakprocedure en 
voelt zich bij de neus genomen door de gemeente. De gemeente heeft nooit eerder 
aangegeven dat er een omgevingsvergunningsprocedure zou komen. Standpunt 
Wijkberaad is: de kooi blijft. De vergadering steunt dit standpunt.  

 
Vooruitblik 2020 
Het Wijkberaad organiseert jaarlijks een aantal evenementen, met behulp van 
subsidies waarvan een groot deel van de gemeente. Doel is dat Duindorp mooi en 
schoon blijft, wat zich volgend jaar aandient is nog niet te voorzien. In 2021 mag 
Duindorp voor een bedrag van € 30.000 projecten aangeven waarmee zij de wijk 
willen verbeteren.  
Verder zijn de straatvertegenwoordigers slapend geraakt, het is in 2019 nog niet 
gelukt dit weer op te starten, daar zal in 2020 aan gewerkt gaan worden.  
Ook een aandachtspunt is dat er voor de jeugd weinig is in Duindorp - geen eigen 
plek. Mariëlle licht toe: samen met jongerenwerk en een delegatie van jongeren uit de 
wijk kijken wat de jongeren willen en wat er in het kader van regels mogelijk is. Nu is 
de stand van zaken dat er gekeken wordt welke plekken in aanmerking komen en dat 
is niet gemakkelijk. Duindorp is klein, er wordt veel gebouwd in Duindorp en Natura 
2000 ligt vlakbij.  
Verder gaat wijkberaad zich bezighouden met ‘wat ter tafel komt’  
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Ingekomen agendapunten vanuit de wijk 
 
- Evaluatie plaatsing orac's 
proces loopt nog, ligt nu even stil omdat in de Vlielandsestraat een onderzoek is gekomen naar 
de bezwaren van de mensen in de Vlielandsestraat en of er alternatieve plekken zijn waar men 
wil tevreden mee is. Het lijkt dat er een oplossing in zicht is.  
Wat betreft de bovengrondse containers: de gemeente wil wachten tot de riolering is afgerond, en 
daarna pas zullen de bovengrondse containers ondergronds gaan.  
Bert Haas bepleit een strenge brief vanuit de wijk. Vanaf de informatiebijeenkomst is alles fout 
gegaan, verkeerde kaarten en geen goed plan en gemeente houdt zich niet aan eigen regels (bv 
benodigde afstand tot gasleidingen) etc. het klopt van geen kanten. Bob: klopt helemaal, anderen 
hebben ook geschreven en schrijven leidt tot niets. De uitspraak van de Raad van State over de 
Vlielandsestraat is, dat de bezwaren van de groep niet ontvankelijk is verklaard. Maar uiteindelijk 
zullen de oracs geplaatst worden. Mw. van Tongeren heeft een aantal maal de plaatsing 
stilgelegd om met bewoners te bespreken en zo tot een plek te komen waarmee meer mensen 
tevreden zijn.  
   
- Evaluatie Pnielkerk 
Jaap Spaans benadrukt de noodzaak dat er voor oud en nieuw de kerk weg is. Het Wijkberaad 
moet een signaal afgeven aan de wethouder dat de kerk voor de jaarwisseling weg is. Bob Schut 
gaat dit op zich nemen.  
Bert Haas heeft het wijkberaad gemist bij de inspraakronde in de raad, toen het bestemmingsplan 
en de bouwplannen met de Pnielkerk besproken werden. En gemeente heeft toegegeven dat 
haar cijfers over sociale huurwoningen in Duindorp en in Den Haag niet correct zijn. Bert Haas 
vindt dat wijkberaad een openbare vergadering had moeten organiseren over de plannen met de 
Pnielkerk, en het bestemmingsplan.  
Bob:geeft aan dat dat inderdaad niet gebeurd is. Het voornemen van het Wijkberaad is om 3 x per 
jaar een openbare vergadering te organiseren waarbij wijkbewoners zich kunnen uitspreken. 
Overigens kunnen wijkbewoners het wijkberaad ook verzoeken een openbare vergadering te 
beleggen als zij zelf iets aan de orde willen stellen.   
 
- Evaluatie vervanging riolering / huidige situatie Duivelandsestraat 
In de planning van de vervanging van de riolering zat weinig structuur en de communicatie was 
bijzonder slecht.  
Bob: de aannemer heeft aangegeven dat het werken aan de Duivelandsestraat niet veilig was 
(ivm de trams en de bovenleiding) - dit wordt nu uitgezocht door een bureau, dat tevens uitzoekt, 
als het onveilig is, hoe het veilig kan worden. Als het onveilig blijft wordt gewacht tot over 4 jaar 
het spoor van de HTM aangepakt moet worden. Het Wijkberaad (Wilco) heeft veel contact gehad 
met Kroeze en van daaruit de info voorziening gedaan op facebook, vanuit Kroeze.  
Tesselsestraat - staat een keetwagen (en ernaast staat ook nog een container) mensen met een 
rollator kunnen daar nu niet door. die Keetwagen moet weg. Bob zal kijken en actie 
ondernemen.  
 
- Waarom heeft het wijkberaad niet aangedrongen op een herinrichting van de Pluvierstraat zoals 
verwoord in het wijkplan 2016-2019? 
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Bob was niet op de hoogte van een wijkplan, maar in wijkplan staat: tzt worden de bewoners 
betrokken bij de herinrichting. Dit is niet gebeurd, Bob weet niet waarom niet. Jammer dat de 
inbrenger van dit agendapunt niet eerder aan de bel heeft getrokken.  
Fietsnietjes in de Pluvierstraat - staan alleen wrakken tegenaan - Leo: er is een presentatie 
geweest over ‘weesfietsen’ en het is een moeilijk punt.  
 
- Communicatie van het wijkberaad 
Bob vraagt een toelichting aan meneer Haas die dit punt heeft ingebracht. Wijkberaad probeert up 
to date te zijn op de sociale media (facebook en website) zal 3 openbare vergaderingen 
organiseren en stuurt stukken in de Scheveninger. En de Duindorper. Er is geen 
communicatieplan.  
Bob: Wijkberaad heeft geen plan maar doet haar best zoveel mogelijk kanalen te gebruiken voor 
overbrengen van info.  
Bert Haas informeert naar de Duindorper. Bob: er wordt niet overwogen te stoppen met de 
Duindorper, wel om bv een goedkopere vorm te vinden zoals een pagina in bv de Scheveninger. 
Bert Haas biedt zich aan om een jaareditie - bewaarexemplaar van de Duindorper te 
verzorgen.    
 
-Visie van het wijkberaad op Duindorp en eventuele gedachten voor het nieuwe wijkplan. 
Bob gaat informeren op welke manieren dit plan tot stand komt en op welke manier het 
wijkberaad erbij betrokken zal worden.  
 
-Visie van het wijkberaad op de nieuwe nota welzijn van de wethouder waarin de wijk moet 
meegaan beslissen over welzijn. 
Bert houdt een pleidooi om als wijkberaad van tevoren mee te denken en praten over plannen. 
Bob beaamt dit en vraagt Bert om het wijkberaad scherp te houden en aan de bel te trekken als 
er punten zijn waarmee het wijkberaad zich bezig moet houden.  
Bob - er zijn bijeenkomsten - Haagse Tafels-  waarbij mensen op persoonlijke titel worden 
uitgenodigd. Dan wordt een plan gemaakt en het is Bob niet bekend wat er daarna mee gebeurt 
(Jaap vraagt zich af of er nog een inspraakronde volgt) - is Bob niet bekend. Bob zal inbrengen of 
het wijkberaad zelf nog iets kan zeggen over welzijn.  
 
-Aanpak paden Westduinpark (Jaap Spaans) 
Vanuit mensen die in een rolstoel door de duinen gaan is aangegeven dat de toegankelijkheid 
voor rolstoelers niet goed is. Daarop is er een commissie opgesteld die een plan maakt dat zou 
gister gepresenteerd worden maar dat ging niet door want de gemeente is nog niet klaar. Een 
aantal verharde paden zouden terugkomen - er ligt een plan maar dit is nog niet bekend. Ook de 
provincie speelt een rol.  
Hopelijk is er voor de kerst een plan, waarover bewoners zich kunnen uitspreken.  
 
-Parkeren Nieboerweg en 1 zone 
Bob heeft ingesproken bij de raad bij de laatste vergadering voor het zomerreces. Aan het eind 
van deze bijeenkomst is een motie aangenomen waarin stond dat Nieboerweg bij 
vergunningsgebied bij Duindorp betrokken zal worden en dat Duindorp en de kust van 
Scheveningen 1 zone zou worden. Deze motie is aangenomen.  
Vandaag is als het goed is de enquête bij Duindorpers in de bus gekomen waarin Duindorpers 
zich kunnen uitspreken over de tijden waarop betaald parkeren geldt. Als 35 % van de uitgezette 
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enquêtes wordt ingevuld wordt de uitkomst opgevolgd door de wethouder. Als er tussen 10 en 35 
% wordt ingevuld wordt de uitkomst meegenomen in de besluitvorming. Bij minder dan 10 % 
wordt de uitslag niet betrokken.  
Er is wat ruis over de zone Duindorp bij Scheveningen (niet over de Nieboerweg) - de ruis bestaat 
eruit dat  er organisatorische moeilijkheden zijn om dit te regelen. Wijkberaad gaat er voorlopig 
vanuit dat alles wat in de motie staat ook uitgevoerd zal worden, maar houdt de vinger aan de 
pols met betrekking tot de ruis.  
Als het gehele pakket uitgevoerd wordt zal dit in de zomer van 2020 uitgerold wordt.   
Groengele zone voor Tesselseplein hoort ook bij de plannen om de winkeliers tegemoet te komen 
- dit systeem is er in Loosduinen en op het Almeloplein en daar werkt het goed.  
 
-Mogelijkheid onderzoeken of er een verharding kan plaatsvinden op sommige paden in het 
Westduinpark, zodat ook de moeilijk ter been zijnde mensen niet door het zand hoeven te sloffen.  
Zie ook punt 8  
Gaarne inzetten op (verlenging) betonplaten bij strandopgang zuid om te bewerkstelligen dat ook 
mensen met rollators en scootmobiels over betonplaten naar zee kunnen. 
Boulevard scheveningen heeft haaks op de boulevard een aantal betonplaten. Dit is een uitkomst 
voor mensen die te slecht ter been zijn om door het rulle zand bij het strand te komen. Vandaar 
de vraag of dergelijke betonplaten ook in de buurt van Duindorp kunnen komen.  
Bij La Cantina en ‘de Staat’ liggen ook betonplaten tot aan de strandtent, het zou mooi zijn als 
deze verlengd zouden kunnen worden tot dichter bij het strand. Jaap Spaans geeft aan het 
hoogheemraadschap hierover gaat. En dat meneer Vrolijk de nieuwe beheerder is van het strand. 
Erwin zal dit gaan uitzoeken.  
 
-Gedeeltelijk weggehaald hekwerk in Duivelandsestraat  in oude staat herstellen (nabij 
speeltuintje tot pomp) is al jaren weg. -  
Gaat over het hek bij het voetbalveldje - er stond altijd een hek en het zou goed zijn als dit hek 
terug komt. Erwin gaat hier achteraan.  
 
-Wijkagent zichtbaar door wijk laten patrouilleren en niet verschuilen met een spreekuur. 
Dit probleem gaan wij niet oplossen hier.  
 
- 18 december bestaat het wijkberaad 40 jaar. Bob nodigt Bert uit zitting te nemen in het feest 
comité. Bert stemt in. 
 
- Houtrustweg  
Wat zijn de plannen ? 
Het eerste stuk blijft gelijk - maar 30 km per uur en verderop 50  
Maar Bob meldt dat Liesbeth van Tongeren gezegd heeft als het 30 moet zijn maak ik er 30 van.  
Niet alle bedrijven houden zich aan de eerder gemaakte afspraken dat er geen bouwverkeer over 
de Houtrustweg zou gaan. Leo stelt een tekstje op waaruit de eerder gemaakte afspraken 
verwoord staan. Dit zal gebruikt worden om een reminder te geven aan de afspraken over 
bouwverkeer over de Houtrustweg.  
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Rondvraag 
-Spreekuur van de politie - is wekelijks en moet blijven anders is de politie helemaal niet 
meer zichtbaar in de wijk. Meldt zaken bij afwezigheid wel op de site van de politie. 
-Op de burendag komt een expositie van Duindorp en Scheveningen in vroegere tijden.  
-Kerstactiviteit - Marielle geeft aan dat wellicht iets gecombineerd kan worden met 18 
december 40 jarig bestaan.  
 
Sluiting   
Bob bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering  


