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Mission Statement
voor de
Bloemenbuurt: 

Een fijne wijk voor
een ieder die hier tijd
doorbrengt. 
Een wijk waarin je
jong kunt zijn en oud
kunt worden.

Dit dient zich te uiten in de leefbaarheid van de wijk en
de verblijfskwaliteit van onze omgeving.
Het wijkberaad richt zich dus op meer dan alleen
bewoners, maar ook op ondernemers, winkeliers,
scholieren, zorgbehoeftigen en passanten.
De verschillende aspecten waar over het gaat zijn
onder andere verkeer, milieu & klimaat, bouw, zorg &
welzijn, veiligheid, bedrijvigheid, openbaar vervoer,
sport, wonen, horeca, groen en regelgeving &
vergunningen (niet uitputtend).

Het Bestuur van het Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint gaat
bij haar activiteiten uit van het mission statement (zie kader), dat in 2019 tot stand
is gekomen.

Inleiding

De taakstelling van de bewonersorganisatie ligt hierbij
(ten aanzien van de genoemde doelgroepen en
deelgebieden) op informeren, activeren,
faciliteren en waar nodig escaleren. We ondersteunen
acties en initiatieven van andere partijen en
belanghebbenden die onze doelstelling ondersteunen.
We stellen onze eigen prioriteiten als het gaat om de
veelheid van onderwerpen waarin we onze tijd kunnen
steken. We zijn bij uitstek een vrijwilligersclub en
geen formele organisatie. Wij zijn actieve bewoners
die het weefsel in onze buurt op allerlei manieren
willen versterken om die fijne wijk te kunnen zijn en
blijven.
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Corona
Door de coronamaatregelen zijn veel van de geplande
activiteiten in 2021 op een lager pitje gezet of konden
zelfs helemaal niet worden uitgevoerd. Corona zal
naar verwachting ook in 2022 nog de nodige impact
hebben op onze activiteiten.



Jaarthema
In 2022 wordt naar verwachting de omgevingswet
ingevoerd, deze wet gaat sterk over burgerparticipatie.
We kiezen daarom voor het thema: 
De mondige buurtbewoner.

Activiteiten in 2022
Buurthuisfunctie
Gedurende het jaar worden er in Wijkcentrum 
De Hyacint een groot aantal activiteiten
georganiseerd.

Nieuw per februari: Haags Ontmoeten – vanaf 1
februari 2022 start Haags Ontmoeten in Wijkcentrum
De Hyacint. Het bestuur is heel blij om met Haags
Ontmoeten in het Wijkcentrum een ontmoetingsplek
voor ouderen in de Bloemenbuurt beschikbaar te
stellen.

Andere wekelijkse activiteiten: Schaken, Yoga,
Koffieochtend & Jeu de boules, Tuinwerkgroep,
Bridgeclubs, Sarahbande (koor), Eetcafé, Kook &
Eetclub, Leesclubs, Breiclub, Mindfulness, Scrabble,
en Huiskamer De Hyacint. Voor een compleet
overzicht en contactpersonen, zie de website: www.
dehyacint.nl/vaste-activiteiten/

Wekelijkse activiteiten in Lokaal 7, 1e etage van het
wijkgebouw :
Repetities door het Bloemenkoor en Sarahbande
(koor). 
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Alle bestaande en vertrouwde activiteiten in het
wijkgebouw en de tuin worden voortgezet,
vanzelfsprekend met inachtneming van de
vigerende coronamaatregelen.
Het onderhoud van het wijkgebouw en van de tuin
hebben onverminderd de aandacht. In 2021 is de
ventilatie van de grote zaal verbeterd, daarnaast is
de vloer van de benedenverdieping hersteld.
In 2022 worden de eerste stappen gezet in het
optimaliseren van de bewegwijzering om zo de
herkenbaarheid van het wijkgebouw en de tuin te
verbeteren. De eerste ontwerpen voor de
belettering van het wijkgebouw en de poort naar
de Hyacinttuin zijn besproken met het bestuur, de
realisatie zal in 2022 plaatsvinden.
Het wijkgebouw en de tuin worden volledig
geëxploiteerd door vrijwilligers. Dit past bij het doel
en missie van het wijkberaad. De inkomsten die
worden gegenereerd met de activiteiten en de
verhuur komen ten goede aan de exploitatie van
het gebouw en de activiteiten in de wijk voor de
wijkbewoners.

Wijkgebouw en tuin
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Duurzaamheid 
Er is een gezamenlijke werkgroep Duurzaamheid met
de Bomenbuurt, die zich richt op bewustwording
rondom dit thema onder buurtbewoners. Ook wordt er
in 2022 weer geprobeerd de aanwezige passie van
de leden van de werkgroep bij buurtbewoners op dit
thema te benutten, door activiteiten rondom
duurzaamheid in de buurt te laten zien aan mede-
buurtbewoners. 
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9 maart: de groene straat
10 april: recyclen, re-use , re-design afval op zijn
breedst.

De volgende activiteiten van de werkgroep zijn al
gepland voor het eerste halfjaar 2022:

In het voorjaar van 2022 zullen we een buurt opruim-
middag organiseren in samenwerking met de scholen
in de wijk.

De werkgroep is reeds betrokken bij het overleg
met de gemeente en andere stakeholders (welke)
over de herinrichting van de Goudenregenstraat in
het kader van de toekomstige aanpassing van de
tramrails aan de nieuwe trams.
De werkgroep overlegt met de gemeente over
maatregelen die zijn of worden genomen in het
kader van de verkeerscirculatie. Bijvoorbeeld de
pilots in de Irisstraat en de Zonnebloemstraat. 
De Bloemenbuurt zit nog steeds in de
zogenaamde kraagregeling. De werkgroep gaat
actief bij de gemeente na welke vervolgstappen er
nog te verwachten zijn, en wat de daarbij
behorende tijdslijn is.

Verkeer & Veiligheid
De Bomen- en Bloemenbuurt hebben een
gezamenlijke werkgroep Verkeer & Veiligheid. 

Omgevingswet
De werkgroep Omgevingswet volgt de ontwikkelingen
in de fysieke leefomgeving van de Bomen- en
Bloemenbuurt. Het gaat daarbij zowel om ruimtelijke
initiatieven van de gemeente als om particuliere
(bouw)initiatieven. De werkgroep neemt daarbij niet
zelf standpunten in maar zet zich in voor een
besluitvormingsproces waarin belanghebbende
bewoners en bedrijven hun stem kunnen laten horen.
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Verkiezingen maart 2022
Wijkcentrum De Hyacint zal tijdens de verkiezingen
dienstdoen als stemlokaal.

Wijkfestival
Na het succes van het wijkfestival in september 2021
zal er in september 2022 weer een wijkfestival worden
georganiseerd. 

Wijkwijs
Ook in 2022 wordt er 5 maal een Wijkwijs uitgegeven,
onze professioneel ogende glossy uitgave voor en van
alle buurtbewoners.

2022 wordt een belangrijk jaar omdat de
Omgevingswet dan waarschijnlijk in werking treedt,
waarin burgerparticipatie een belangrijke rol speelt.

Stakeholders
De contacten met belangrijke stakeholders, zoals de
winkeliers op het Goudsbloemplein en het
Goudenregenplein en de scholen in de buurt zullen
worden voortgezet.
Overwogen wordt om in dat kader een eventuele 
opstart van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) 
voor de winkeliers op het Goudsbloemplein en het
Goudenregenplein te ondersteunen. 

Communicatie
Voor de communicatie van het Wijkberaad met de
buurt is het van belang om de bereikbaarheid van
buurtbewoners via social media verder te vergroten.
We blijven daarom gebruikmaken van Hoplr,
Facebook en Nextdoor en eventuele andere relevante
platforms. 
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Activiteiten voor jongeren
In overleg met de gemeente, jongerenwerkers, school
en wijkagent zal worden onderzocht of er
aansprekende activiteiten voor jongeren kunnen
worden opgestart.

Er zullen voor het bestuur en het nieuw op te
starten Haags Ontmoeten, nieuwe vrijwilligers
worden geworven.
De vrijwilligers worden via de coördinatoren op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen in en om
het wijkgebouw. Indien nodig zal er daarnaast
periodiek een nieuwsbrief worden uitgebracht met
daarin actuele informatie over het Wijkberaad.
Er zal aan het eind van een jaar een activiteit
worden gepland waarmee we onze meer dan 80
vrijwilligers bedanken voor hun inzet gedurende
het jaar.

Vrijwilligers
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Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint
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2565 DD Den Haag

wijkberaad@dehyacint.nl
wwww.dehyacint.nl
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