Verslag van de bewonersvergadering van het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint op
woensdag 23 april 2014 in het Wijkgebouw Anemoonstraat 25 om 19.30 uur
Aanwezig:

Aanwezige
bewoners:

Leden van het bestuur:
Arnold van der Heijden (voorzitter), Juup Nak (secretaris), Klaartje de Vrueh
(penningmeester), Marja Haring, Roos Kessels en Marcel van Guldener (algemeen
leden) en Saskia de Swart (verslag)

zie presentielijst

Gastspreker: Marcel Teunissen, architectuurhistoricus
1. Opening en mededelingen
Arnold opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Mededelingen
Bericht van verhindering van Hans van der Vegt en Cees Pronk.

2. Terugblik op 2013, vooruitblik 2014
Arnold geeft een korte opsomming van de hoogtepunten uit 2013.
De opening van buurtstalling Goudsbloemlaan
Op 18 juli 2013 werd Buurtfietsenstalling Goudsbloemlaan feestelijk geopend in het bijzijn van wethouder
Smit, wethouder van Verkeer. Het heeft enige jaren geduurd voordat de gemeente het plan kon honoreren.
Dit heeft te maken met financiën, vergunningen, bezwaarschriften etc.
Boekenmarkt
In de tuin van het wijkcentrum organiseerde het wijkberaad op zaterdag 21 september 2013 een
boekenmarkt. Ondanks een niet al te hoge opkomst was het een gezellige dag. Organisatoren en
bezoekers waren enthousiast. De boekenverkoop leverde een bedrag op dat is gedoneerd aan
Vogelasiel de Wulp.
High tea
De high tea is helaas afgelast wegens te weinig aanmeldingen.
Eten voor jong en oud
Een activiteit met vele deelnemers waar de bezoekers maandelijks genieten van een maaltijd die door
vrijwilligers wordt bereid.
Goudenregenplein/Goudsbloemlaan
De voorbereiding voor de herinrichting van zowel het Goudenregenplein als de Goudsbloemlaan
startte in 2013. Het wijkberaad was intensief betrokken bij het maken van de plannen voor beide
gebieden.
Parkeren
Per oktober 2013 is de kraagregeling parkeren ingevoerd in de Bloemenbuurt. Dit houdt in dat vanaf 1
oktober 2013 dagelijks betaald parkeren van 17.00 tot 21.00 uur geldt. Alle voertuigen moeten een geldig
parkeerbewijs hebben. Bewoners en ondernemers kunnen een parkeervergunning aanvragen.
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Vooruitblik 2014
Repair café
Het Repair café is inmiddels georganiseerd, op zaterdag 12 april vond dit evenement plaats in het
wijkcentrum. Vrijwilligers van het Repair café repareren allerlei spullen die bezoekers meenemen, van
kleding tot elektrische apparaten, meubels en fietsen. De opkomst was hoog. Wellicht wordt het
Repair café nog een keer georganiseerd door het wijkberaad.
Heropeningsfeest Goudsbloemlaan
In samenwerking met het wijkberaad organiseert de winkeliersvereniging een heropeningsfeest van de
Goudsbloemlaan op zaterdag 24 mei. Er zullen activiteiten voor kinderen zijn zoals oud-Hollandse
spelen en sport en spelactiviteiten voor volwassenen.
De werkzaamheden aan de Goudsbloemlaan lopen nog. De inrit van de parkeerplaats wordt aangepakt
en de entree van het Segbroek college.
Goudenregenplein
De herinrichting van het Goudenregenplein is voltooid. Het resultaat is enthousiast ontvangen door
winkeliers en bewoners. Een openingsfeest vindt plaats in september.
Wijkfeest
Op zondag 21 september organiseert het wijkberaad een wijkfeest. Hiervoor is het wijkberaad nog op
zoek naar vrijwilligers met leuke plannen en voor de uitvoering.

3. Verslag bewonersvergadering 24 april 2013
Naar aanleiding van het verslag p.2 Parkeerterrein Jumbo vraagt Nico Englebert wat de stand van
zaken is. Diverse bewoners hebben bezwaar ingediend tegen het ontwerp voor het parkeerterrein van
de Jumbo. Men is nog in afwachting van de uitspraak. De huidige situatie op de Goudsbloemlaan is
onoverzichtelijker geworden. Met een beperkt budget is de huidige situatie gecreëerd. Arnold geeft
aan dat het wijkberaad altijd heeft benadrukt dat de verkeersveiligheid in de Anemoonstraat niet uit het
oog moet worden verloren.
P.2 Parkeren in de wijk, een bewoner kaart aan dat de gemeente eenrichtingsverkeer in de
Stokroosstraat heeft ingesteld nog voordat het wijkberaad of bewoners waren geraadpleegd. Hij heeft
hierover een bezwaarschrift ingediend. Arnold meldt dat het wijkberaad deze gang van zaken ook
onder de aandacht heeft gebracht bij de gemeente. Op dit moment is het stil vanuit de gemeente, het
wijkberaad blijft een vinger aan de pols houden.
Dit verslag wordt goedgekeurd.

4. Financieel verslag van de penningmeester over 2013
Klaartje geeft een toelichting op de jaarrekening van 2013 aan de hand van een powerpointpresentatie. Het totaal aan kosten bedroeg in 2013 €43.000,00. Baten in 2013 waren €46.000,00. Het
wijkberaad ontving inkomsten uit de basissubsidie, subsidie voor de administratieve ondersteuning en
subsidie voor projecten. Daarnaast zorgde de verhuur van de zaal, advertenties in Wijkwijs en omzet
uit de bar voor inkomsten. Het positief resultaat was €3.317,00. Verschillen met 2012 waren: een
verhoging van de kosten voor energie, huur en vrijwilligers. Daarnaast waren er investeringen in de
inventaris en meer uitgaven voor administratieve ondersteuning. De inkomsten uit de advertenties
waren hoger dan het jaar daarvoor evenals de subsidies voor projecten. Er staat €38.000,00 aan activa
op de balans. De voorzieningen voor de komende jaren bedragen €30.000,00. Sinds september 2013
beheert het wijkberaad buurtfietsenstalling Goudsbloemlaan. De tarieven voor het stallen van fietsen
zijn laag, de inkomsten zijn voor het wijkberaad. Cees Pronk is beheerder van de stalling, het bestuur
is erg blij met en tevreden over zijn inzet. De omzet bedroeg €1395,00, de kosten €669,00 en het
resultaat was €726,00.
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Verwachtingen voor de komende jaren zijn dat de subsidie voor administratieve ondersteuning verder
terug loopt. Het wijkberaad investeert in het wijkgebouw om zoveel mogelijk activiteiten te kunnen
faciliteren. Het resultaat is interen op het eigen vermogen.
5. Goedkeuring jaarstukken 2012
De vergadering stelt de jaarstukken vast en verleent het hele bestuur decharge. Een bewoner vraagt of
er een begroting is opgesteld voor het wijkfeest en voor 2014. Klaartje meldt dat voor het wijkfeest
geen begroting is opgesteld, er is wel een budget vastgesteld. Voor 2014 is een begroting opgesteld en
deze begroting is besproken tijdens de bestuursvergadering in februari.
6. Herbenoeming bestuursleden
Onderstaande bestuursleden zijn verkiesbaar en stellen zich wederom beschikbaar voor het bestuur:
 Marja Haring
 Roos Kessels
 Klaartje de Vrueh (penningmeester)
 Juup Nak (secretaris)
Het bestuur stelt voor hen in hun functie te (her)benoemen.
Jan van ’t Hart is in 2013 toegetreden als beheerder van het wijkgebouw. Het bestuur is erg tevreden
over de manier waarop Jan zijn taak als beheerder uitvoert. Het bestuur stelt voor om Jan in functie
van algemeen lid met de rol van beheerder te benoemen. De vergadering stemt al applaudisserend in
met de (her)benoeming van de bestuursleden en de benoeming van Jan.

7. Rondvraag
Nico Englebert meldt dat winkeliersvereniging Goudsbloemlaan in samenwerking met het wijkberaad
op zaterdag 24 mei de heropening van de Goudsbloemlaan viert met een buurtfeest. De aanvraag voor
een evenementenvergunning loopt. Een partner bij dit evenement is het Segbroek College, het krijgt
een muziekpodium. Kinderen kunnen mee doen aan oud-Hollandse spelen. Hiervoor zoekt Nico nog
vrijwilligers om deze spelen te begeleiden. Alle winkeliers hebben een kraam voor de deur.
Gezamenlijk organiseren de winkeliers een loterij waarbij alle winkeliers leuke prijzen beschikbaar
hebben gesteld, de hoofdprijs is één minuut gratis winkelen bij Jumbo.
Jos Praat meldt dat het Papaverhof mee doet aan Open Monumentendag op zaterdag 13 september. Hij
vraagt of dit evenement kan worden opgenomen in Wijkwijs.
Een bewoner signaleert gevaarlijke verkeerssituaties in de Azaleastraat. Auto’s die met hoge snelheid
door de straat rijden. Het wijkberaad zal dit opnemen met de gemeente.
Een bewoner vraagt of lijn 3 drie maanden uit de roulatie gaat vanwege de werkzaamheden aan de
Valkenbosbrug. Arnold licht toe dat lijn 12 eruit gaat voor drie maanden. Hiervoor komt vervangend
vervoer, een pendelbus naar de Loosduinsekade. In lijn 3 komt een knip. De werkzaamheden starten in
juni. De omleidingen voor het autoverkeer duren een half jaar. De communicatie vanuit de gemeente
over deze werkzaamheden kon beter.
Karin van Raamsdonk, de wijkagent meldt dat zij in de pauze aanwezig is om vragen van bewoners te
beantwoorden.
Arnold kondigt de pauze aan.
Presentatie ‘Haagse architectuur’
Arnold introduceert Marcel Teunissen die een lezing geeft aan de hand van een powerpoint-presentatie
over de Haagse architectuur met betrekking tot de Bloemenbuurt. Het is duidelijk dat Marcel een
liefhebber is van de Haagse school. Met enthousiasme laat hij mooie details zien van gebouwen in de
Bloemenbuurt. Na afloop van zijn presentatie bedankt de vergadering Marcel met een uitgebreid
applaus. Arnold dankt Marcel voor zijn informatieve en interessante verhaal.
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Arnold dankt ten slotte alle aanwezigen voor hun interesse in het Wijkberaad. Hij sluit de vergadering
om 22:00 uur.

20 mei 2014
Saskia de Swart

Bijlagen
- Verklaring kascommissie
- Presentielijst
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