Verslag van de bewonersvergadering van het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint op
woensdag 18 mei 2016 in het Wijkgebouw Anemoonstraat 25 om 19.30 uur
Aanwezig:

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

Aanwezige
bewoners:

zie presentielijst

Gastspreker:

Henk Ambachtsheer

Opening
Voorzitter Arnold van der Heijden opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

1. Mededelingen
Geen mededelingen.
2. Terugblik op 2015, vooruitblik 2016
Arnold geeft een opsomming van activiteiten die plaats vonden in 2015.
Burendag
Met het thema Thuis – a la Maison. Bewoners presenteerden zelfgemaakte artikelen en zelfgemaakt
lekkers. Bezoekers streken neer op het Franse terras en genoten van Franstalige live muziek.
Repair Café
Een druk bezocht evenement dat voorziet in de behoefte van het repareren van spullen.
Parelroute
Drie Parels presenteerden zich tijdens de Parelroute Flora en Faunawijken. Waarbij de opening van de
route wederom plaatsvond in wijkcentrum De Hyacint.
Het vrijwilligersetentje
Een jaarlijkse traditie van het wijkberaad om alle vrijwilligers te trakteren op een etentje in het
wijkcentrum als dank voor ieders inzet. Alle vrijwilligers zijn eigenlijk de ambassadeurs van het
wijkberaad.
Kerstborrel en Kerstmeezingconcert
Overweldigende opkomst en het evenement was een geweldig succes. Die opkomst was zo groot dat
de veiligheid van de bezoekers in het gedrang kwam. Dus ondanks het succes niet voor herhaling
vatbaar (in ons gebouw).

Vaste activiteiten
Het wijkberaad is tevreden over het reguliere aanbod van activiteiten die wekelijks plaatsvinden in het
wijkcentrum zoals onder andere yoga, de jeu de boules-club en de leesclubs. Waarbij de leesclubs van
Loukie Nak op meer belangstelling konden rekenen in 2015, het aantal aanmeldingen nam toe.
Vernieuwde Wijkwijs
De redactie van Wijkwijs is in 2015 een actie gestart om het wijkblad Wijkwijs te bezorgen bij
brievenbussen met een Nee-Nee-sticker. Dit leverde positieve reacties op van bewoners die ondanks
de sticker wel Wijkwijs wilden ontvangen. Daarnaast leverde deze actie ook het aanbod op de
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vormgeving te vernieuwen door een grafisch vormgever, woonachtig in de Bloemenbuurt. Het
resultaat in 2016 is een vernieuwde Wijkwijs van A5 naar A4 formaat en volledig full colour.
Inplaatsing De Kruin
Het wijkberaad heeft in 2015 intensief overleg gehad met de gemeente over de komst van wijkcentrum
De Kruin naar wijkcentrum De Hyacint. Naast het plaatsen van een aanbouw in de tuin ten behoeve
van De Kruin heeft de inplaatsing ook gevolgen voor het pand. Zoals de verbouwing van de interne
ruimte. De hoofdingang wordt de nieuwe ingang voor De Hyacint. Het wijkberaad heeft het creëren
van kleedruimtes bedongen bij de gemeente, noodzakelijk voor met name bezoekers van de
yogalessen. Daarnaast zullen de toiletten op de eerste etage aangepast worden. Het plaatsen van de
aanbouw heeft ook gevolgen voor de tuin. Het stuk tuin waarop wordt gebouwd, wordt
gecompenseerd aan de kant van het speelterrein van kinderdagverblijf Otje.
De tuinwerkgroep is in 2015 gestart met overleg over de herinrichting van de tuin. In 2016 zijn een
medewerker van het stadsdeel Segbroek, een landschapsarchitect en uiteindelijk ook een afvaardiging
van De Kruin bij dit overleg betrokken.
Vooruitblik 2016
Arnold meldt dat in 2016 weer diverse activiteiten zullen worden georganiseerd. Voor het organiseren
van deze activiteiten heeft het wijkberaad een evenementencommissie in het leven geroepen. Loukie
Nak en Marja Vliegen vormen deze commissie en ondersteunen het wijkberaad bij de organisatie van
activiteiten en evenementen.
Burendag
Dit jaar is het thema: Delen = het nieuwe hebben. Het gaat over de deeleconomie op wijkniveau.
Repair Café
Een geslaagd Repair Café heeft inmiddels plaats gevonden in april. Wellicht dat in het najaar nog een
Repair Café plaats vindt in het wijkcentrum.
De Leesclubs
De gemeente heeft extra subsidie beschikbaar gesteld voor het bereiken van nieuwe doelgroepen in de
wijk. Deze subsidie wordt ingezet voor extra activiteiten ten behoeve van de leesclubs.
Wellicht dat nog extra activiteiten worden georganiseerd dit jaar; dat bepaalt het wijkberaad na de
zomer.

3. Verslag bewonersvergadering 29 april 2015
Naar aanleiding van het verslag vraagt Marja Kappetein over P. 3: ‘V: Het terrein tegenover de Jumbo
ligt braak, kan dat niet gehuurd worden?’.
Omwonenden hebben een brief ontvangen over de inrichting van de bouwplaats medio mei. Hoe zit
dat?
A:Shakira van Steenis (medewerker stadsdeel Segbroek) licht toe dat de gemeente heeft verzocht om
uitstel van de bouwactiviteiten in verband met het bouwproject bij wijkcentrum De Hyacint. De
beroepsprocedure loopt nog maar Jumbo wacht dat niet af en start met de aanleg van het
parkeerterrein. De bouwvergunning is immers verleend. Verder meldt Shakira dat zij de
tuinwerkgroep ondersteunt vanuit stadsdeel Segbroek, samen met een landschapsarchitect. Er ligt een
schetsontwerp van de herinrichting van de tuin waar zowel de tuinwerkgroep als de afvaardiging van
De Kruin mee akkoord gaan. De gemeente zoekt nog naar financiële middelen voor het aanpassen van
de tuin van kinderdagverblijf Otje. Wellicht dat hier fondsen voor benaderd worden. De
aanbestedingsprocedure voor de bouw van aanbouw loopt eind mei af. Dan maakt de gemeente een
keuze voor een aannemer die de inplaatsing van De Kruin zal uitvoeren. Half juni starten de
werkzaamheden in de tuin.
V: Hoe zit het met het financieren van de herinrichting van de tuin?
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A: De gemeente heeft het wijkberaad de toezegging gedaan voor ondersteuning door een
landschapsarchitect voor de herinrichting van de tuin. De herinrichting pakt duurder uit dan vooraf
begroot.
V: Blijven de grote bomen op het plein in de Hyacinttuin staan?
A: Ja. Er is wel een kapvergunning aangevraagd voor twee bomen bij de entree van de Hyacinttuin. En
wellicht dat er een kapvergunning wordt aangevraagd voor een zieke Acacia, achterin de tuin.
V: Hoe zit het met een voorlopige voorziening?
A: Voor zowel het bouwproject bij wijkcentrum De Hyacint als bij Jumbo heeft de gemeente een
bouwvergunning afgegeven en (dus) mag er gebouwd gaan worden. In beide gevallen is beroep
aangevraagd. Bezwaarmakers kunnen een voorlopige voorziening aanvragen. Dan doet de rechter
versneld uitspraak. In beide gevallen is waarschijnlijk geen voorlopige voorziening aangevraagd.
V: Vraagt het wijkberaad een voorlopige voorziening aan?
A: Het wijkberaad heeft een andere rol in dit proces, als huurder van de gemeente. Het wijkberaad zit
aan tafel met de gemeente om de belangen van het wijkberaad te vertegenwoordigen. Initiatiefgroep
De Hyacint is eerder een partij om een voorlopige voorziening aan te vragen. Het wijkberaad
faciliteert de actiegroep wel maar neemt geen standpunt in. Het wijkberaad vertegenwoordigt alle
bewoners van de Bloemenbuurt. Het wijkberaad maakt wel een punt van de verkeersveiligheid op de
Goudsbloemlaan en de Anemoonstraat. Voert daarover regelmatig overleg met de gemeente. Het
wijkberaad heeft de gemeente ook verzocht om de verkeersveiligheid op beide locaties te monitoren.
Arnold meldt dat het wijkberaad een informatieavond organiseert over de herinrichting van het pand
en de tuin zodra er meer informatie bekend is over de planning van de bouw.
Het verslag wordt goedgekeurd.
4. Financieel verslag van de penningmeester over 2015
De penningmeester Klaartje de Vrueh geeft een presentatie van het financiële jaarverslag.
Bij de verlies en winstrekening komen de totale kosten op €48.000. De hoogste kostenposten vormen
de Wijkwijs met €9.000, administratieve ondersteuning €8.800, de inventaris €3.500, de huur €8.500
en de schoonmaakkosten €3.000.
Bij de omzet zijn de baten €51.505,00. In 2015 heeft Klaartje alle administratieve ondersteuning voor
kleine activiteiten in een project aangevraagd. Lokaal 7 zorgt voor een toename in onderhuur.
De winst bedraagt €3.604,00 dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Klaartje verwacht voor
2016 dat de inkomsten op peil blijven. Zij heeft een investering voor de Fietsenstalling
Goudsbloemlaan ingepland.
V: Wordt de investering/reservering voor de keuken van €5.000 niet betaald door de gemeente?
A: Nee, dat bedrag is opgenomen als investering.
V: Zou de vrijwilliger, verantwoordelijk voor de schoonmaak een extra vergoeding voor het wassen
van keukentextiel kunnen ontvangen?
A: Dank voor de suggestie. Het bestuur neemt het mee in de besluitvorming.
V: Als Burendag niet uitgevoerd kan worden door de bouwwerkzaamheden, hoe zit het dan met de
gemaakte kosten?
A: De gemaakte kosten kunnen dan als verloren worden beschouwd; daartegen is het wijkberaad niet
verzekerd. Het wijkberaad zal dan wel een verzoek indienen voor het overhevelen van de subsidie naar
2017. Shakira vult aan dat zij de planning van Burendag overlegt met de aannemer.
Arnold dankt Klaartje voor haar uitstekende werkzaamheden wat betreft het financiële beheer van het
wijkberaad.
5. Goedkeuring jaarstukken 2014
De vergadering stelt de jaarstukken vast en verleent het hele bestuur decharge voor het gevoerde
beheer.

6. Herbenoeming bestuursleden
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Onderstaande bestuursleden treden af, maar zijn verkiesbaar en stellen zich wederom beschikbaar
voor het bestuur:
Klaartje de Vreuh (penningmeester)
Marcel van Guldener
Marja Haring
Jan van ’t Hart (beheer)
Het bestuur stelt voor hen in hun functie te (her)benoemen.
De vergadering stemt met applaus in met de (her)benoeming van de bestuursleden. Klaartje meldt dat
zij zich nog maximaal twee jaar beschikbaar stelt als bestuurslid. Arnold deelt mee dat hij terugtreedt
als voorzitter van het bestuur medio 2016.
7. Rondvraag
Nico Englebert vraagt hoe het zit met activiteiten voor jongeren in het wijkcentrum. Hij mist
aansluiting bij de jeugd. Verder vraagt hij om een vrijwilliger die, tegen een kleine vergoeding, zorg
wil dragen voor de bloembakken op de Goudsbloemlaan. Nico vraagt of dit verzoek ook geplaatst kan
worden in Wijkwijs. Arnold antwoordt op het vraagstuk jeugd dat in 2014 een poging is gedaan om in
stadsdeel Segbroek een jeugdraad op te richten. Als platform van jongeren voor het organiseren en het
leveren van ideeën voor activiteiten voor jongeren. Daar zijn geen jongeren op af gekomen. De
activiteit voor jeugd/kinderen in het wijkcentrum op de woensdagmiddag is gestaakt wegens gebrek
aan belangstelling. In de Bloemenbuurt zijn wel veel jongeren die onderwijs volgen in de wijk maar er
niet wonen.
Loukie Nak meldt dat zij optredens door jongeren van het Segbroekcollege regelt tijdens Burendag,
wellicht dat dat ook jongeren trekt. Als het wijkberaad in het betrekken van jongeren kan optrekken
met de winkeliersvereniging is dat prima. De intentie is uitgesproken om de lijnen kort te houden.
Arnold kondigt de pauze aan.
Na de pauze volgt het thematische gedeelte van deze bewonersvergadering; een presentatie door Henk
Ambachtsheer over de ‘Bloemenbuurt en de Atlantikwall’.
In een uitgebreide presentatie door Henk Ambachtsheer over de Atlantikwall belicht hij de bouw van
deze verdedigingslinie van Noord-Noorwegen tot Zuid-Frankrijk. Zijn verhaal ondersteunt hij met een
PowerPointpresentatie waarbij gedetailleerde afbeeldingen voorbij komen van bouwtekeningen van de
diverse bouwwerken. Foto’s van de tankgracht dwars door Den Haag geven de impact aan van de
Atlantikwall voor de stad en de Bloemenbuurt in het bijzonder. Wie meer wil weten over dit
onderwerp zij verwezen naar het boek, ‘Van verdediging naar bescherming. De Atlantikwall in Den
Haag’ (door H. Ambachtsheer; is nog verkrijgbaar). Of maak een wandeling of fietstocht langs de
Herinngeringroute Atlantikwall. Kijk voor meer informatie op: www.atlantikwalldenhaag.nl
Arnold dankt ten slotte alle aanwezigen voor hun interesse in het Wijkberaad.
14 juni 2016
Saskia de Swart

Bijlagen
- Verklaring kascommissie
- Presentielijst

4

