Verslag van de bewonersvergadering van Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint op vrijdag 10 mei
2019 in Wijkcentrum De Hyacint, Anemoonstraat 25 om 19.30 uur
Aanwezig:

Leden van het bestuur:
Klaartje de Vrueh (voorzitter), Jurrie Vos (secretaris) Marcel van Guldener, Arnold van
der Heijden (algemene leden) en Saskia de Swart (bewonersondersteuner)

Aanwezigen: 23 personen

Afwezig:
met bericht

Roos Kessels (bestuurslid wijkberaad)
en diverse wijkbewoners

Aanvang:

19:30 uur

Opening
Klaartje de Vrueh (voorzitter) opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Zij is
blij met de opkomst voor deze Bewonersvergadering. Zij heet in het bijzonder Marieke van Doorn
(raadslid D66) en Annette de Graaf (stadsdeeldirecteur Segbroek) welkom.
1. Mededelingen
Klaartje geeft een toelichting op de agenda. Punt 7: Presentatie nieuwe huisstijl door Niels
Biersteker, zal in verband met de afwezigheid van Niels niet gegeven worden door hem maar door
Klaartje zelf. Verder voegt ze agenda punt 7a toe aan de agenda; Een kort verslag over de
inloopbijeenkomst ontwerp-bestemmingplan Bloemenbuurt 2018 door Duurt Alkema.
Hierna wordt de agenda vastgesteld.
Op 27 april heeft Wim Koole een lintje ontvangen van de Burgemeester, hij is benoemd tot Ridder in
de Orde van Nassau. Wim is bewoner van de Bloemenbuurt en voormalig voorzitter van Wijkberaad
Bloemenbuurt De Hyacint. Het bestuur heeft Wim gefeliciteerd met zijn benoeming.

2. Verslag bewonersvergadering 18 april 2018
Klaartje vraagt of er opmerkingen zijn over het verslag van de Bewonersvergadering 18 april 2018. Er
zijn geen opmerkingen. Klaartje stelt het verslag vast en bedankt Saskia de Swart, de notulist.
3. Jaarverslag 2018, jaarplan 2019
Klaartje geeft het woord aan Jurrie Vos (secretaris). Jurrie geeft een toelichting op het jaarverslag
2018 en het jaarplan 2019. Jurrie start met de dieptepunten van 2018. Wijkwijs, het wijkblad van de
Bloemenbuurt, stond aan de rand van de afgrond. In februari heeft het bestuur een wervingsactie
gehouden om nieuwe vrijwilligers te werven voor het voortbestaan van Wijkwijs. Verder zijn in 2018
drie bestuursleden vertrokken. Burendag in september viel in het water, door zware regenbuien. Het
jaar 2018 kenmerkte zich ten slotte door een chronisch gebrek aan vrijwilligers.
De hoogtepunten uit 2018 zijn dat de wervingsactie een fantastische hoeveelheid mensen heeft
opgeleverd die iets willen betekenen voor het wijkblad. De beoogde uitbreiding van de redactie is
ruimschoots gelukt. Ook de oproep voor nieuwe bestuursleden heeft vier kandidaten opgeleverd.
Burendag was ondanks de regen toch nog gezellig, het evenement werd binnen in het wijkcentrum
voortgezet. Het bestuur kijkt voorts met genoegen terug op de organisatie van het Politiek Café,
voorafgegaan door vier thema-avonden. De samenwerking met de bewonersorganisatie van de
Bomenbuurt (SBOB) voorloopt voorspoedig. De organisatie van het Politiek Café en diverse
werkgroepen zijn daarvan voorbeelden. Ook de vernieuwing van de huisstijl behoort tot de
hoogtepunten. Aanleiding voor de vernieuwing was het aanpassen van de website voor alle
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apparaten zoals smartphones en tablets. Over de aanwas van vrijwilligers is het bestuur ten slotte
hoopvol.
Jurrie meldt de speerpunten van het bestuur voor 2019:
• Versterking van de interne organisatie;
• Meer de blik naar buiten. Empowerment van bewoners van de Bloemenbuurt door
burgerparticipatie;
• Zichtbaarheid van het wijkgebouw;
• Vernieuwing van de inventaris;
• Vrijwilligers (nog) meer centraal.
4. Financieel verslag over 2018
Klaartje kondigt het volgende punt op de agenda aan, het financieel verslag over 2018 en geeft het
woord aan Jurrie. Jurrie geeft uitleg over de omstandigheden rondom de financiën in 2018. In
september moest penningmeester Rien Haring vrij abrupt stoppen met zijn functie. Jurrie en Klaartje
hebben gezamenlijk deze functie ad interim overgenomen. Samen hebben zij in harmonie 2018
financieel afgerond. Tijdens deze bewonersvergadering zal een nieuwe penningmeester benoemd
worden. In zijn toelichting beperkt Jurrie zich tot de hoofdlijnen. De totale baten van het Wijkberaad
bedragen ca. € 54.000. In 2018 waren er veel bijzondere baten. Het jaar eindigde met een positief
resultaat van ca. € 16.000. Bijzondere baten betroffen voorzieningen uit 2017 die het bestuur in 2018
heeft laten vrij vallen. De algemene reserve in 2017 bedroeg € 15.737 en eind 2018 € 31.657. Hoe
groot mag de reserve zijn? Het bestuur heeft besloten dat de hoogte van de reserve circa 15% van
alle baten moet zijn, dat is ruwweg € 10.000. Jurrie concludeert dat de reserve op dit moment dus
ruim voldoende is.
V. Waarvoor is de reserve?
A. In zijn algemeenheid: om tegenvallers op te vangen. Zo kunnen bijvoorbeeld de administratieve
uren hoger zijn dan begroot. Een reserve kan ook dienen om extra investeringen te doen.
Jurrie vervolgt zijn toelichting met uitleg over de baten van het wijkberaad. De baten bestaan uit
inkomsten uit advertenties in Wijkwijs, verhuur van het wijkgebouw, Fietsenstalling Goudsbloemlaan
en subsidies van de gemeente Den Haag. De subsidies voor 2017 zijn definitief toegekend en
afgerekend. Voor 2018 zijn de subsidies toegekend en de afrekening volgt nog. En voor 2019 zijn alle
subsidies toegekend.
5. Goedkeuring jaarstukken
Volgens de statuten van het wijkberaad geschiedt de kascontrole door een kascommissie bestaande
uit enkele bewoners uit de wijk. Enkele jaren geleden is hierin een professionaliserings slag gemaakt
door de kascontrole uit te besteden aan een Administratie en Belastingadvieskantoor. Het bureau
heeft het financieel verslag van 2018 akkoord bevonden. Jurrie verzoekt de vergadering om
decharge te verlenen aan de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde financieel beleid.
Klaartje vraagt of de vergadering nog vragen heeft, er zijn geen vragen. Met applaus verleent de
vergadering het bestuur decharge.
Jurrie meldt over de begroting van 2019:
• Verwachte subsidie
€ 22.985
• Verwachte baten
€ 31.600
• Verwachte lasten
€ 55.530
• Verwacht tekort
€ 945
Dit verwachte tekort komt ten last van de reserve.
Voor de investering in de inventaris van het wijkcentrum heeft het bestuur € 4.000 begroot. Dit is
voor de vervanging van de tafels en de vloerbedekking in de zaal van het wijkcentrum. Inmiddels
denkt het bestuur dat het bedrag van € 4.000 wel eens te weinig zou kunnen zijn. Klaartje vraagt of
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er vragen zijn over de begroting. De vergadering heeft geen vragen. Klaartje stelt voor de begroting
voor 2019 vast te stellen. Met applaus stelt de vergadering de begroting vast.
6. Herbenoeming bestuursleden
Klaartje meldt dat gedurende 2018 twee bestuursleden zijn afgetreden, te weten Rien Haring
(penningmeester) en Marja Haring (lid). Roos Kessels (lid) heeft aangegeven te stoppen met het
bestuurswerk. De oproep voor nieuwe bestuursleden in Wijkwijs heeft vijf aanmeldingen voor
bestuursleden opgeleverd en uiteindelijk vier kandidaten. Klaartje vraagt hen of zij zich voor willen
stellen.
Jan Vonk woont in de Zonnebloemstraat, is ook actief als mediator als vrijwilliger en wil zich graag
maatschappelijk inzetten als bestuurslid van het wijkberaad.
Marcel Bril woont sinds vijf jaar in de Rozenstraat. Hij heeft interesse in de buurt. Marcel heeft een
journalistieke achtergrond in de politiek. Met zijn toetreding tot het bestuur van het wijkberaad wil
hij zich actief inzetten voor de buurt.
Marja Venema woont sinds 32 jaar in de Lijsterbesstraat. Zij doet sinds haar twaalfde
vrijwilligerswerk. Voorheen werkte zij in de zorg, intussen is zij met pensioen. Binnenkort staakt zij
haar vrijwilligerswerk bij de afdeling Geestelijke Verzorging in het Hagaziekenhuis. Hierdoor komt er
tijd vrij om zich in te zetten als bestuurslid voor het wijkberaad.
Geert van Drimmelen woont ook al heel lang in de Bloemenbuurt. Hij was tot voor kort
penningmeester bij de Scouting. Door deelname aan het bestuur wil hij zich inzetten voor de wijk. Hij
is de beoogde nieuwe penningmeester.
Klaartje geeft aan dat het bestuur blij is met deze nieuwe bestuursleden.
Onderstaande bestuursleden treden af, maar zijn verkiesbaar en stellen zich wederom beschikbaar
voor het bestuur:
• Klaartje de Vrueh (voorzitter)
• Jurrie Vos (secretaris)
• Arnold van der Heijden (lid)
Het bestuur stelt voor hen en de kandidaat-bestuursleden in hun functie te (her) benoemen. De
vergadering stemt met applaus in met de (her) benoeming van de bestuursleden. Klaartje kondigt
aan dat het nieuwe bestuur in het najaar een teambuildsessie gaat houden. Een wijkbewoner zal
gevraagd worden deze sessie te begeleiden.
7.a Verslag van de inloopbijeenkomst ontwerp-bestemmingplan Bloemenbuurt 2018
Klaartje geeft het woord aan Duurt Alkema (wijkbewoner). Duurt was aanwezig bij de inloopavond
over het ontwerp-bestemmingplan Bloemenbuurt 2018 op 9 mei georganiseerd door de gemeente
Den Haag. De opkomst was gering, niet meer dan 15 mensen kwamen af op deze inloopavond. Duurt
meldt dat in het ontwerpbestemmingsplan Bloemenbuurt 2018 weinig veranderingen staan. Er zijn
geen grote bouwplannen gepland in de Bloemenbuurt. Nieuw is wel dat het splitsen van woningen
verboden zal worden. Een belangrijke ingreep is de vernieuwing van de Goudsbloemlaan en het
Goudsbloemplein. Eenrichtingsverkeer in omliggende straten zoals de Irisstraat zal waarschijnlijk een
van de gevolgen zijn. De inrichting van de Goudenregenstraat is op lange termijn gepland.
Goedkeuring van het ontwerpbestemmingsplan Bloemenbuurt 2018 door de gemeenteraad vindt
plaats na het zomerreces in september. Annette de Graaf (stadsdeeldirecteur Segbroek) vult aan dat
de stukken te downloaden zijn op de site van de gemeente Den Haag. Iedereen kan tot 22 mei
zijn/haar zienswijze kenbaar maken bij de gemeente Den Haag.
Klaartje geeft het woord aan Jan Vonk. Jan is aanwezig geweest bij de inloopavond op 15 april in het
Segbroek College aan de Goudsbloemlaan over de inrichting van de Goudsbloemlaan en het
Goudsbloemplein. Het doel van de herinrichting is niet alleen een aantrekkelijker plein, groener en
met meer bomen maar ook het verbeteren van de veiligheid door onder meer het instellen van
eenrichtingsverkeer in bijvoorbeeld de Irisstraat. Deze inloopavond was wel druk bezocht.
Aanwezigen voerden een flinke discussie over het verdwijnen van parkeerplaatsen en situering van
de afvalstraat. Met name winkeliers vinden de afvalstraat te dicht op het Goudsbloemplein en
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zouden liever zien dat de afvalstraat zou opschuiven richting Ranonkelstraat. En voor meer
parkeerplaatsen zijn zowel voor- als tegenstanders.
V. Wat is de status van het proces?
A. Annette de Graaf meldt dat de zienswijze zes weken ter inzage lag. Stadsdeel Segbroek heeft de
reacties tijdens de inloopavond en de zienswijzen verzameld. Mensen die hun mailadres hebben
doorgegeven krijgen per mail antwoord. De volgende stap is dat Stadsdeel Segbroek laat zien wat zij
met de inspraak hebben gedaan. Vervolgens moet het College instemmen met het plan en dan mag
de Gemeenteraad erover beslissen. Na het besluit van de Raad kan begonnen worden met de
werkzaamheden. Annette benadrukt dat de vernieuwing van de Goudsbloemlaan en het
Goudsbloemplein een groener, aantrekkelijker maar vooral een veiliger plein moet opleveren.
V. Komt er ruimte voor invalidenparkeerplaatsen?
A. Op het huidige plein zijn enkele invalideparkeerplaatsen. Annette kent niet precies de details over
het aantal invalideparkeerplaatsen. In dit verband brengt zij ter sprake dat het stadsdeel weet dat de
wens leeft bij het Wijkberaad voor een invalideparkeerplek in de Anemoonstraat. De gemeente gaat
niet over die grond. Wellicht is een parkeerplek voor invaliden mogelijk op de in aanbouw zijnde
parkeerplaats van Jumbo. De gemeente zal Jumbo hierover benaderen en het moet wel passen.
V. Wat zijn de gevolgen voor de rest van de omliggende straten als de Irisstraat eenrichtingsverkeer
wordt?
A. Hiervoor verwijst Annette naar de wegbeheerder, Paul Blonk.
7. Presentatie nieuwe huisstijl
Klaartje meldt dat de aanleiding voor het vernieuwen van de huisstijl de noodzakelijke aanpassing
van de website was. De website moest responsive gemaakt worden zodat de site zowel op een
smartphone, een tablet en een laptop goed leesbaar is. Vanuit deze insteek zijn alle uitingen van het
wijkberaad tegen het licht gehouden, zoals het briefpapier en visitekaartjes. De vormgeving van de
vernieuwde huisstijl is gedaan door een klein bureau van een bewoner uit de Bloemenbuurt, Niels
Biersteker van Designink. Niels doet ook, als vrijwilliger, de vormgeving van Wijkwijs. Niels heeft het
bestuur drie ontwerpen voor de vernieuwde huisstijl gepresenteerd. Het bestuur heeft gekozen voor
het ontwerp van een moderne vorm van een hyacint. Klaartje presenteert via de beamer de
vernieuwde website en laat vijf briefkaarten met Bloemenbuurt foto-opdruk zien. Als cadeautje voor
de wijkbewoners heeft het bestuur vijf briefkaarten laten ontwerpen met een Bloemenbuurtfoto.
Alle aanwezigen krijgen een setje van de vijf briefkaarten. Klaartje meldt dat het bestuur recent
gestart is met het versturen van een digitale nieuwsbrief, om alle vrijwilligers te informeren.
Klaartje sluit het formele gedeelte van de bewonersvergadering en kondigt een korte pauze aan. Na
de pauze zal het Thema; Halte Bloemenbuurt. Het OV in de toekomst en de bereikbaarheid van onze
wijk’, aan de orde komen.
Pauze

Thema: ‘Halte Bloemenbuurt. Het OV in de toekomst en de bereikbaarheid van onze wijk’.
Klaartje geeft het woord aan Arnold van der Heijden voor de presentatie van het thema; ‘Halte
Bloemenbuurt. Het OV in de toekomst en de bereikbaarheid van onze wijk’. Arnold geeft deze
presentatie vanuit zijn rol als voorzitter en vertegenwoordiger in METROCOV Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag van Rover Den Haag. Zijn presentatie is breder dan alleen de Bloemenbuurt,
het gaat over Den Haag en de metropoolregio Rotterdam-Haaglanden, een samenwerkingsverband
van 23 gemeenten. Rover adviseert over veel zaken die met het openbaar vervoer te maken hebben.
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Arnold geeft een presentatie van de gemeente Den Haag over de zogenoemde Schaalsprong OV,
over het OV in de toekomst vanaf 2020 tot 2040. De volledige presentatie zal op de website van het
wijkberaad terug te lezen zijn, mits de gemeente Den Haag daar toestemming voor geeft. Enkele
belangrijke punten uit deze presentatie zijn in dit verslag genoteerd. Arnold start zijn presentatie met
de vraag; Waarom is schaalsprong OV nu belangrijk? Door de verdichting in Den Haag komen er veel
nieuwe bewoners bij (80.000 tot 100.000). Verdichting van de stad is gepland rond de knooppunten
zoals stations. In de toekomst is meer OV nodig, de ruimte in de stad is beperkt. Den Haag heeft de
hoogste autodichtheid van de vier grote steden.
V. Mogen bewoners van de nieuwe woontorens dan geen auto? Waar laten zij hun auto, als zij die
wel hebben?
A. De parkeermogelijkheden zullen beperkt zijn bij de nieuwe woontorens. De bedoeling van de
gemeente Den Haag is dat bewoners zo veel mogelijk gebruik maken van het OV. En dat mensen
gebruik maken van deelauto’s, deelfietsen en deel (elektrische) scooters.
V. Wordt het OV ook doorgetrokken naar het Westland?
A. Het Westland krijgt geen tramlijn maar wel hoogwaardig OV. Met een snelle busverbinding van
bijvoorbeeld Leyenburg naar Naaldwijk. Marieke van Doorn (raadslid D66) vult aan, dat zij veel
contact heeft met collega’s uit het Westland. Vanuit het Westland is wel de wens voor een
railverbinding naar het Westland en de lobby voor een railverbinding is dan ook gestart.
Arnold geeft een toelichting op het op orde brengen van het hoofdnetwerk. Er lopen allerlei
verkenningen voor het doortrekken van bestaande lijnen en het oplossen van knelpunten in Den
Haag en randgemeenten.
V. Komt er ook een aansluiting met het vliegveld Rotterdam-The Hague Airport?
A. Bij een verkiezingsbijeenkomst voor de Provinciale Staten, georganiseerd door Rover Zuid-Holland,
bleken diverse partijen niet te willen dat het vliegveld verder groeit. Wellicht is een railverbinding
vanuit Delft naar het vliegveld een optie maar niet in de eerstkomende twintig jaar. EBS Busvervoer
start op korte termijn een snelle busverbinding naar Rotterdam-The Hague Airport vanuit Leyenburg.
V. Wat is het tijdsbestek?
A. 2020. Op dit moment wordt gezocht naar middelen voor financiering. Bij het Rijk, de Provincie, de
Gemeenten en bij particuliere beleggers.
Arnold vervolgt zijn presentatie met het beantwoorden van de vraag; Wat levert schaalsprong OV
op? Een versnelling van het OV. Dat reizigers sneller op hun bestemming zijn. Verder noemt Arnold
fietscarrousels als voorbeeld voor een mobiliteitshub.
V. De fietscarrousels getoond in de presentatie, zijn die ook geplaatst in de Vruchtenbuurt?
A. Ja, in de Vruchtenbuurt zijn er drie geplaatst.
Over het OV in de toekomst in de Bloemenbuurt gaat het met name om de herinrichting van de
Goudenregenstraat. De vernieuwing van de Goudenregenstraat is namelijk afhankelijk van het
nieuwe materieel dat aanbesteed gaat worden. De gemeente Den Haag heeft inmiddels vier
werkbesprekingen gehouden over de aanbesteding van nieuwe trams. Eisen die gesteld worden aan
het nieuwe materieel zijn:
• Lage vloeren;
• Tweerichting materieel; ook voor het inlassen van korte ritten;
• Overloopwissels;
• Toegankelijk voor gehandicapten.
Het nieuwe materieel is 2,65 m breed. Dit samen met de andere eisen aan het materieel heeft
gevolgen voor bepaalde straten in Den Haag zoals de Goudenregenstraat en ook de Zoutmanstraat.
Van gevel tot gevel zal bekeken moeten worden welke ruimte beschikbaar is. Denk aan parkeren,
fietspaden en trottoirs. De huidige situatie kan in sommige straten niet worden gehandhaafd. Zodra
zicht is op aanbesteding van nieuw materieel betrekt de gemeente bewoners en
bewonersorganisaties bij de herinrichting van de Goudenregenstraat. Arnold verwacht dat de
herinrichting van de Goudenregenstraat vanaf 2022 gaat spelen.
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V. Hoe zit het met oplossingen die in Amsterdam voor bepaalde tramlijnen in bepaalde straten zijn
gevonden? Kunnen die niet worden toegepast in Den Haag?
A. Dat is het toepassen van strengelspoor1. Nadeel van strengelspoor is dat er geen ruimte is voor
doorgaand verkeer, maar alleen voor bestemmingsverkeer. Voor welke oplossing ook wordt gekozen,
dit zal moeten gebeuren in samenspraak met ondernemers en bewoners.
V. Wordt bij het maken van plannen en verkenningen ook de impact in de tussentijd op de mensen
meegenomen? En wat heeft prioriteit in de planning?
A. Ja, de Gemeenteraad zal boven op de impact op de mensen en planning zitten. Maar zover is het
nog niet, eerst moeten de financiën geregeld worden.
Klaartje bedankt Arnold voor zijn presentatie. De presentatie bevatte veel informatie. Het is
belangrijk om vinger aan de pols te houden bij momenten dat bewoners inspraak hebben. Om zo
invloed op het proces uit te kunnen oefenen. Klaartje wijst ook op de twee werkgroepen die in
samenwerking met de Bomenbuurt actief zijn: de werkgroep Duurzame BLOB en de werkgroep
Verkeer en Veiligheid. Meer informatie via: info@bomenbuurtonline.nl
Klaartje dankt iedereen voor de komst naar de Bewonersvergadering van de Bloemenbuurt en sluit
de vergadering.

Afsluiting: 21:20 uur
21 mei 2019
Saskia de Swart

1

Strengelspoor is dubbelspoor waarbij de rails in elkaar verstrengeld zijn, zodat het slechts iets meer ruimte in
beslag neemt dan enkelspoor. De linker rails en de rechter rails van de sporen liggen bijna tegen elkaar aan. Het
voordeel van strengelspoor boven enkelspoor is dat er geen (storingsgevoelige) wissels nodig zijn. Het nadeel
ten opzichte van gewoon dubbelspoor is dat railvoertuigen elkaar niet kunnen passeren — de capaciteit is dus
gelijk aan enkelspoor. Strengelspoor wordt bijvoorbeeld toegepast bij tramlijnen in smalle straten, waar geen
ruimte is voor gewoon dubbelspoor. Bron: Wikipedia.
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