Verslag van de bewonersvergadering van het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint op woensdag
18 april 2018 in Wijkcentrum De Hyacint, Anemoonstraat 25 om 19.30 uur
Aanwezig:

Leden van het bestuur:
Klaartje de Vrueh (voorzitter), Jurrie Vos (secretaris), Rien Haring
(penningmeester), Jan van ’t Hart, Marcel van Guldener, Marja Haring en Roos
Kessels (algemene leden) en Saskia de Swart (bewonersondersteuner)

Aanwezige
bewoners:

zie presentielijst

Gastspreker:

Wim Schutten (De Groene Regentes)

Afwezig:
met bericht

Arnold van der Heijden (bestuurslid wijkberaad), Pascalle Visser (wijkagent),
diverse wijkbewoners

Opening
Klaartje de Vrueh (voorzitter) opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
1. Mededelingen
Klaartje meldt dat algemeen bestuurslid Arnold van der Heijden en wijkagent Pascalle Visser zich
hebben afgemeld. Pascalle Visser vervangt tijdelijk wijkagent Karin van Raamsdonk.
2. Verslag bewonersvergadering 17 mei 2017
Klaartje stelt het verslag van de Bewonersvergadering van 17 mei 2017 aan de orde en informeert of
er nog vragen zijn.
V. Hoe zit het met de parkeerplaats van Jumbo?
A. Jumbo heeft een vergunning voor de aanleg van de parkeerplaats maar is nog niet overgegaan tot
aanleg. De vestiging huurt naar verluidt het pand van het bedrijfsonderdeel Vastgoed van Jumbo.
Over de hoogte van de huur van het pand schijnt een patstelling te zijn ontstaan. Gevolg is een
verwaarloosd terrein en een onzekere toestand.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag 2017, jaarplan 2018
Jurrie Vos (secretaris) geeft een toelichting op het jaarverslag 2017 en het jaarplan 2018.
Jaarverslag 2017
Het niet herhuisvesten van wijkvereniging De Kruin in de tuin van het wijkgebouw eind 2016 heeft
gevolgen gehad voor 2017. Het wijkberaad heeft een forse inspanning gedaan om het vrijgekomen
budget te kunnen bestemmen voor de tuin en verbeteringen aan het pand. In de tuin is veel
geïnvesteerd. De tuin is toegankelijk gemaakt voor iedereen met een rollator, rolstoel of
kinderwagen en het probleem van de wateroverlast is verholpen. Ook het gebouw heeft een
opknapbeurt gekregen, nieuwe toiletten op de begane grond en op eerste etage. Verder is de keuken
vernieuwd en de voormalige kantoorruimte omgetoverd tot kleedruimte.
In 2017 organiseerde het wijkberaad wederom Burendag, met als thema ‘Viva el mundo’. Dit
evenement kwam tot stand dankzij de inspanning van vele vrijwilligers. Ook in 2018 zal het
wijkberaad weer Burendag organiseren. Het Repair Café dat plaatsvond in april 2017 is eveneens een
succesvol evenement. Dankzij subsidie van de gemeente Den Haag was het mogelijk een schrijver uit
te nodigen tijdens een bijeenkomst van één van de Leesclubs. Het wijkberaad heeft bewoners in de
wijk gefaciliteerd bij hun bezwaar tegen het nieuwbouwproject Daal en Berg. Met als resultaat de
annulering van dit bouwproject. In februari organiseerde het wijkberaad een strategische sessie met
alle bestuursleden, een medewerker van stadsdeelkantoor Segbroek, een ouderenconsulent van
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VOOR Welzijn en onder begeleiding van een dagvoorzitter. De sessie resulteerde in een focus op de
bemensing van het wijkberaad en het organiseren van culturele avonden. Recentelijk heeft een
eerste evenement in het kader van de culturele avonden plaatsgevonden; een spelletjesavond.
Helaas was hier weinig belangstelling voor.
V. Hoe hadden wijkbewoners kunnen weten dat er een spelletjesavond georganiseerd werd?
A. Het wijkberaad communiceert de activiteiten en evenementen die worden georganiseerd via
diverse kanalen. Via de eigen website (www.dehyacint.nl), via Facebook, Twitter en Nextdoor en
door het sturen van persberichten naar de lokale media. En door middel van een poster. Normaal
staan evenementen ook aangekondigd in het wijkblad WijkWijs. Maar door het tijdelijk ontbreken
van WijkWijs, werd dit informatiekanaal gemist. Arjen Brouwer geeft als tip om posters breed te
verspreiden in de wijk bij de winkeliers.
Tot slot merkt Jurrie op dat de in 2017 gestarte werkzaamheden aan het riool in de Bloemenbuurt in
2018 zijn einde naderen.
Jaarplan 2018
Jurrie meldt dat zoals eerder aangegeven het wijkberaad meer aandacht zal besteden aan de
vrijwilligers van het wijkberaad en in het bijzonder aan het groter maken van het team. Zoals mensen
werven voor het bestuur en voor WijkWijs. Wat betreft de communicatiekanalen is het plan om de
website te vernieuwen, deze responsive maken voor smartphones en tablets en het gelijktrekken van
de huisstijl.
In Lokaal 7 vindt sinds oktober 2014 Open Coffee Bloemenbuurt plaats op iedere eerste dinsdag van
de maand. Een netwerkbijeenkomst voor ondernemende Bloemenbuurtbewoners (ZZP’ers en
ondernemers). Met iedere maand een ander thema en een gastspreker. De organisatie is sinds 2018
in handen van drie vrijwilligers. Van de vernieuwing van de NWHR (Noordwestelijke Hoofdroute) zal
in 2018 veel te merken zijn. Jurrie verwacht dat deze vernieuwing een geweldige belasting zal
veroorzaken voor aanpalende wijken. Hij hoopt op een goede afloop en de werkzaamheden lopen
tot april 2019.
Dan WijkWijs, ons wijkorgaan kampte al jaren met een tekort aan redactieleden. Begin 2018 werd dit
probleem nog nijpender. De enige optie leek ‘de stekker eruit’. Om dit te voorkomen startte het
wijkberaad in samenwerking met de redactie een wervingsactie met een actieflyer die huis-aan-huis
verspreid is in de Bloemenbuurt. Deze actie heeft een geweldig resultaat opgeleverd. Diverse
mensen hebben zich aangemeld, met hen zijn inmiddels gesprekken gevoerd. Op 19 april 2018 vindt
de aftrapbijeenkomst plaats van de vernieuwde redactie met een zevenkoppige kernredactie en
daaromheen diverse mensen die flexibel inzetbaar zijn. Ook voor de vormgeving is extra
ondersteuning gevonden. Tegen de zomer komt het eerste nummer van 2018 uit. Dit jaar zullen nog
drie nummers van WijkWijs verschijnen. Klaartje vult aan dat onder de aanmeldingen een meisje van
negen jaar zat en een vormgeefbureau dat een financieel aanbod deed. Alle reacties waren een hart
onder de riem voor de redactie en het bestuur.
4. Financieel verslag van de penningmeester over 2017
Klaartje geeft het woord aan Rien Haring (penningmeester) voor zijn presentatie van het financiële
verslag van 2017. Rien doet mondeling verslag van de financiën van het wijkberaad. Hij heeft een
simpel en overzichtelijk verslag gemaakt van de inkomsten en uitgaven. Het verlies van €6.000,00 in
2017 komt vooral door een activiteitenstop in de zaal van wijkcentrum De Hyacint. Door de
verbouwing lagen alle activiteiten stil en was verhuur van de zaal tijdelijk niet mogelijk. De verhuur
van de zaal zal in 2018 stukken beter gaan verwacht Rien. Ook is er een aantal investeringen gedaan
in 2017.
V. Gaat het goed met de fietsenstalling Goudsbloemlaan?
A. Ja, al zijn er dit jaar voor het eerst kosten gemaakt omdat het slot kapot was gegaan. De
inkomsten uit de stalling vormen een inkomstenbron voor het wijkberaad.
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5. Goedkeuring jaarstukken 2017
Rien geeft aan dat Administratiekantoor J.J. van Dalen een Verklaring Kascommissie heeft opgesteld.
De vergadering stelt de jaarstukken vast en verleent het bestuur in het algemeen en de
penningmeester in het bijzonder decharge voor het gevoerde beheer.
V. Hoe zit het met de begroting voor 2018?
A. Die zal op de site van het wijkberaad worden geplaatst.
6. Herbenoeming bestuursleden
Onderstaande bestuursleden treden af, maar zijn verkiesbaar en stellen zich wederom beschikbaar
voor het bestuur:
• Marja Haring (lid)
• Marcel van Guldener (lid).
Het bestuur stelt voor hen in hun functie te (her)benoemen. De vergadering stemt met applaus in
met de (her)benoeming van de bestuursleden. Jan van ’t Hart gaat verhuizen na 40 jaar in de
Bloemenbuurt te hebben gewoond. Hij treedt af als bestuurslid. Wel blijft hij aan als beheerder van
wijkcentrum De Hyacint en zal hij aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen. Klaartje bedankt Jan
voor zijn inzet als bestuurslid en overhandigt hem een bos bloemen. Ook de herbenoemde
bestuursleden Marja en Marcel ontvangen een bos bloemen.
7. Rondvraag
V. De bloembakken zijn weg naast de Notenbar, hoe zit dat?
A. Het wijkberaad zal aan de wegbeheerder vragen of hij daar iets vanaf weet.
V. Vele vuilniszakken worden opengetrokken door meeuwen. Kan het wijkberaad pleiten voor
ORAC’s (Ondergrondse Afvalcontainers)?
A. In de Bloemenbuurt is de gemeente al gestart met het plaatsen van ORAC’s. Het wijkberaad zal
een signaal over de overlast door opengescheurde vuilniszakken afgeven aan de gemeente
Den Haag.
V. De intekening van ORAC’s is even teruggetrokken. De plaatsing van ORAC’s staat ter discussie. Is
een pasjessysteem een oplossing?
A. Zorg voor de openbare ruimte is (ook en vooral) een kwestie van discipline van bewoners. Het
wijkberaad zal dit ook meenemen in het contact met de gemeente. Groene bakken zijn gratis op te
halen bij de gemeente evenals gele zakken tegen meeuwen.
V. Is het een idee om gele zakken via wijkcentrum De Hyacint beschikbaar te stellen?
A. Het bestuur zal kijken of dit praktisch te organiseren is.
Klaartje sluit het formele gedeelte van de bewonersvergadering en kondigt de pauze aan.
Pauze
Thema: Van gas los? Hoe dan? Inspiratie-presentatie van de buurt buren van De Groene Regentes
Wim Schutten (De Groene Regentes) vertelt welke duurzame initiatieven bewoners van de wijk
Regentes-Valkenbos zelf genomen hebben in hun wijk en woningen.
Klaartje introduceert het thema en Wim. Zij meldt dat tijdens de tweede informatieavond, over
duurzaamheid, in aanloop naar het Politiek Café, de werkgroep Duurzaamheid Bomen- en
Bloemenbuurt is ontstaan¹.
Wim Schutten vertelt dat hij vrijwilliger is bij De Groene Regentes. In 2015 heeft de Groene Regentes
met 70 leden uit de wijk 240 zonnepanelen geplaatst op het dak van een sporthal. Het volgende
project is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Theater De Nieuwe Regentes. Via de
postcoderoosregeling krijgen deelnemers de opbrengst uit elektriciteit met een verlaagd tarief op
hun elektriciteitsrekening. Verder heeft De Groene Regentes in 2018 vier elektrische deelauto’s (de
buurauto) geregeld voor de wijk. In de wijk organiseert De Groene Regentes
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voorlichtingsbijeenkomsten over het plaatsen van zonnepanelen op het eigen dak of het plaatsen
van een warmtepomp. Om vervolgens gezamenlijk zonnepanelen in te kopen en te laten plaatsen.
Volgens Wim is het isoleren van het huis op dit moment financieel het meest verstandigst, denk aan
vloerisolatie, dakisolatie, dubbelglas en gevelisolatie. Laat dit door een deskundige doen ter
voorkoming van schimmel. Investeren in isolatie vermindert het gasverbruik. Massaal investeren in
warmtepompen in de Bloemenbuurt raadt Wim af. Wellicht is infraroodverwarming een optie voor
de huizen in de Bloemenbuurt. Wim sluit zijn presentatie af met diverse conclusies waaronder dat
‘niks doen’ geen optie is; ga aan de slag Bloemenbuurt!
De presentatie van Wim is te vinden als bijlage bij dit verslag en op de website van wijkberaad
Bloemenbuurt De Hyacint.
Klaartje dankt Wim voor zijn informatieve presentatie en overhandigt hem een presentje.
Daarmee is deze bewonersvergadering tot een einde gekomen en sluit Klaartje de vergadering.
Afsluiting: 21.35 uur
24 april 2018
Saskia de Swart
Bijlagen
Presentielijst
Presentatie De Groene Regentes

¹ Wilt u deelnemen aan werkgroep Duurzaamheid Bomen- en Bloemenbuurt of op de hoogte blijven van de
activiteiten van deze werkgroep? De werkgroep is bereikbaar via: info@bomenbuurtonline.nl
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