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Verslag van de bewonersvergadering van Wijkberaad Bloemenbuurt op woensdag 20 april 
2022 in Wijkcentrum De Hyacint, Anemoonstraat 25 om 19:30 uur 
 
Aanwezig: Leden van het bestuur: 
Jan Vonk (voorzitter), Linda Franken (secretaris), Geert van Drimmelen (penningmeester), Marcel van 
Guldener (algemeen lid), Paul van den Berg (algemeen lid), Paul Verdiesen (algemeen lid), Frank 
Dessens (aspirant lid) en Saskia de Swart (bewonersondersteuner) 
 
Aanwezig: 23 personen 
 
Aanvang: 19:30 uur 
 
Opening en vaststelling agenda 
Jan Vonk opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De vorige 
bewonersvergadering was in 2019. Door de coronaperiode konden de afgelopen twee jaar geen 
vergaderingen worden georganiseerd. Het is fijn dat het weer mogelijk is om een reguliere 
bewonersvergadering te organiseren. 
 
Verslag bewonersvergadering van 2019 
Geen op- en/of aanmerkingen op het verslag. Het verslag is bij deze vastgesteld. 
 
Toelichting Jaarverslag 2021 
Geert van Drimmelen geeft een toelichting op het Jaarverslag 2021 aan de hand van een fotocollage 
zichtbaar op het scherm. Hij stipt het project Bloemenbuurt Begroot aan, de betere zichtbaarheid 
van Wijkcentrum De Hyacint. En vorig jaar konden ondanks de coronamaatregelen diverse 
activiteiten buiten plaats vinden zoals Wijkfestival Bloemenbuurt. Het aankondigingsbord van 
Wijkcentrum De Hyacint is hersteld en hangt inmiddels aan de muur na de entree tot de Hyacinttuin. 
Geert hoopt dat het beeldverslag van 2022 voller zal zijn. 
Daarna geeft hij een toelichting op het financieel verslag 2021. Het Wijkberaad had kosten aan het 
organiseren van Wijkfestival Bloemenbuurt, wat een geslaagd festival was. De huur van het pand, 
schoonmaakkosten en kosten voor onderhoud. Totale kosten komen neer op €51.500. Qua 
inkomsten komt bij het Wijkberaad subsidie van de Gemeente Den Haag binnen voor de vaste lasten. 
En heeft het Wijkberaad inkomsten uit de verhuur van diverse ruimten in het wijkgebouw. De 
inkomsten komen in het totaal op €51.000. Hiermee is er een klein tekort. Daarnaast betaalt het 
Wijkberaad een klein deel van de subsidie terug aan de Gemeente Den Haag, vanwege het niet 
uitvoeren van activiteiten door de coronamaatregelen. De Gemeente is akkoord met het financiële 
verslag. En de penningmeester heeft het verslag laten controleren door administratiekantoor JJ van 
Dalen. Zij hebben een verklaring kascommissie afgegeven. Mochten aanwezigen in de zaal vragen 
hebben, dan kan Geert deze beantwoorden na afloop van de vergadering. 
Jan stelt het financiële verslag 2021 vast en de vergadering verleent decharge aan het bestuur en in 
het bijzonder aan de penningmeester. 
 
Bespreking en vaststelling jaarplan 2022 
Linda Franken geeft een toelichting op het jaarplan 2022. Het bestuur van het Wijkberaad zet het 
ingezette beleid voort. Wijkcentrum De Hyacint heeft een buurthuisfunctie. Diverse clubs zijn actief 
in het wijkgebouw. Sinds februari 2022 heeft Haags Ontmoeten onderdak gevonden in het 
Wijkcentrum. Haags Ontmoeten is een activiteit gericht op ontmoeting voor ouderen en vindt plaats 
op de dinsdag- en donderdagochtend. Het bestuur is blij om deze activiteit (vanuit Wijkz 
georganiseerd) te faciliteren. De werkgroep Verkeer & Veiligheid heeft, in samenwerking met de 
bewonersorganisatie van de Bomenbuurt, een stevig programma op poten gezet. Het 
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eerdergenoemde Wijkfestival Bloemenbuurt zal dit jaar georganiseerd worden op zaterdag 17 
september. Met onder andere leuke activiteiten voor kinderen. 
Daarnaast meldt Linda dat het bestuur dit jaar de focus zal leggen op het werven van nieuwe 
vrijwilligers. Bij allerlei activiteiten kan het Wijkberaad vrijwilligers gebruiken. En Linda geeft hierbij 
aan dat de insteek van het bestuur is om meer jongeren te betrekken. 
Jan vult aan dat het bestuur op zoek is naar een jeugdbestuurslid. Iemand tussen de 16 en 21 jaar. 
Iemand die meedenkt over wat het Wijkberaad kan betekenen voor jongeren in de wijk. Met 
deelname aan de bestuursvergaderingen en met inbreng gericht op jongeren. 
 
Bespreking en vaststelling Begroting 2022 
Geert geeft een toelichting op de begroting van 2022. Het organiseren van activiteiten kost geld zoals 
het doen verschijnen van wijkblad WijkWijs. De kosten hiervoor bedragen €22.000. Daarnaast heeft 
Geert €25.000 begroot voor de vaste lasten. Die gefinancierd worden door de inkomsten uit de 
verhuur en subsidie. Geert verwacht een klein tekort in 2022. Het Wijkberaad heeft hiervoor 
financiële ruimte. 
Jurrie Vos vraagt naar de bewegwijzering van het pand. Paul van den Berg geeft aan dat veel 
bewoners in de wijk en bezoekers van Jumbo niet bekend zijn met het wijkgebouw en met 
Wijkcentrum De Hyacint. Dus heeft het bestuur besloten om de zichtbaarheid te vergroten. Dit is 
afgestemd met de Gemeente Den Haag, voor de belettering op het pand loopt een 
vergunningsaanvraag. Op de deur naar de Hyacinttuin komt een foto van de tuin. Op de 
Goudsbloemlaan wappert sinds januari van dit jaar een vlag. In de poort richting de Anemoonstraat 
zal ook een verwijzing komen naar Wijkcentrum De Hyacint, zo is de wens van het bestuur. Hierover 
is het bestuur nog in gesprek met Jumbo en bewoners. Geert vult aan dat het plaatsen van de banner 
stap 1 is, de belettering stap 2 en de laatste stap is zichtbaarheid vanaf de Goudsbloemlaan. Met 
Jumbo vindt nog overleg plaats over een financiële bijdrage bij het laatste punt. 
Jurrie constateert dat de inkomsten uit de verhuur zijn toegenomen. Geert geeft aan dat het bestuur 
een kleine prijsverhoging op de verhuurprijs heeft ingevoerd. De inkomsten uit de verhuur zijn 
inmiddels weer op het niveau van 2019. Tot slot stelt Jan het jaarplan 2022 en de begroting 2022 
vast. 
 
Samenstelling bestuur Wijkberaad 
Jan meldt dat Paul van de Berg, algemeen lid met de portefeuille Wijkcentrum en Marcel van 
Guldener algemeen lid met de portefeuille Ondernemers, aftredend zijn maar beiden stellen zich 
herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord de herverkiezing van beide bestuursleden. Daarnaast heeft 
Frank Dessens zich verkiesbaar gesteld voor het bestuur. Ook met zijn verkiezing als bestuurslid gaat 
de vergadering akkoord. Frank neemt de portefeuille Verkeer & Veiligheid onder zijn hoede. Vraag 
uit de zaal; De leeftijd van het jeugdbestuurslid van 16 tot 21 jaar, is dat een harde leeftijdsgrens? Jan 
geeft aan dat de grens niet hard is maar dat een jeugdbestuurslid op een gegeven moment 
uitstroomt en plaats maakt voor een nieuwe kandidaat. Frank vult aan dat een jeugdbestuurslid deze 
taak ook kan oppakken vanuit een stage. Deze functie is een mooie aanvulling op het CV van een 
jongere. Het jeugdlid zal begeleid worden door Jan of Linda. 
Yoke Rietbroek vraagt of het een idee is om een muurschildering te laten maken door Margriet 
Snaterse (kunstenaar woonachtig in de wijk) in de poort van de Anemoonstraat of op de muur van 
het wijkgebouw. Jan dankt Yoke voor haar suggestie. Het bestuur zal deze suggestie meenemen in 
hun overleg en uitzoeken of hier een vergunning voor nodig is. 
Peter de Looff meldt dat hij lid is van een fotoclub. De Nederlandse fotobond bestaat 100 jaar. Naar 
aanleiding van dit jubileum is een publicatie, in de vorm van een krant, verschenen. Peter heeft een 
aantal exemplaren bij zich. Geïnteresseerden mogen gratis een exemplaar meenemen. 
Vraag uit de zaal over de werkgroep Verkeer & Veiligheid. Als bewoners van de Goudenregenstraat 
hebben zij zich georganiseerd om een alternatief tramplan in te brengen bij de Gemeente Den Haag. 
Hiermee willen zij ook de politiek benaderen. De groep heeft de behoefte om te overleggen met de 
werkgroep Verkeer & Veiligheid. Mailverkeer heeft tot nu toe niets opgeleverd. Frank geeft aan dat 
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de Gemeente heeft toegezegd een klankbordgroep in te stellen. Dat is uitgesteld tot de tweede helft 
van dit jaar. In de klankbordgroep zullen twee leden van de werkgroep Verkeer & Veiligheid 
plaatsnemen. Marco Roos geeft aan ook deel te zullen gaan nemen aan de klankbordgroep. Gerard 
Lommers (lid werkgroep Verkeer & Veiligheid) meldt dat er verschillende belangen spelen. Hij staat 
wel open voor overleg om te kijken wat kan en wat niet. Jan vult aan dat het Wijkberaad niet de 
intentie heeft om een standpunt te vertegenwoordigen vanuit de wijk. Het onderwerp is ook politiek 
beladen. Rol van het Wijkberaad is wel om het geluid van alle bewoners van de wijk over te brengen. 
Het Wijkberaad gaat graag in gesprek met de bewoners van de Goudenregenstraat. Zodat het 
Wijkberaad hun standpunt kan overbrengen naar alle niveaus van overleggen met de Gemeente. Dit 
geldt voor allerlei onderwerpen denk ook aan de grondwaterproblematiek. 
Vraag uit de zaal door een bewoner van de Zonnebloemstraat. Zij heeft via de media vernomen dat 
er een sporthal is gepland op het terrein van het Stokroosveld. Of dit bekend is bij het Wijkberaad? 
Zij geeft aan dat in de wijk, in de directe omgeving al vijf sporthallen te vinden zijn. Ze komt dit hier 
melden en wil hiermee reuring veroorzaken. Jan geeft aan dat het Wijkberaad aandacht voor dit 
onderwerp wil faciliteren. Hij bedankt bewoonster voor haar inbreng. 
Opmerking vanuit de zaal; door het plaatsen van een sporthal op het Stokroosveld zal de parkeerdruk 
alleen maar nog meer toenemen. Jan vult aan dat het inderdaad nu al regelmatig druk is op de 
Zonnebloemstraat zeker als er een sportevenement wordt georganiseerd. Duurt Alkemade meldt dat 
zo’n proces best lang kan duren. Een andere reactie vanuit de zaal is dat bewoners de afgelopen 
jaren diverse bedreigingen voor de wijk hebben weten tegen te houden door zich te organiseren en 
van zich te laten horen. 
Jan beëindigt hiermee het formele gedeelte van de vergadering. 
 
Pauze 
 
Jan kondigt het thematische deel van de vergadering aan: ‘De mondige buurtbewoner’. Stefan 
Weijers modereert dit gedeelte van de avond. Stefan meldt dat hij aangenaam verrast is over de 
opkomst van bewoners naar deze bewonersvergadering. Hij vraagt aan de zaal wat men verstaat 
onder de ‘mondige’ buurtbewoner. Diverse mensen geven hun mening over dit thema. Van in verzet 
komen tegen plannen die door bijvoorbeeld de overheid worden bedacht tot het nemen van initiatief 
voor het starten van een activiteit of plan. 
Stefan vraagt over wonen in de Bloemenbuurt en of mensen actief zijn in de wijk. Diverse 
aanwezigen geven aan actief te zijn in de buurt. Voordat Stefan de eerste spreker introduceert vraagt 
hij aan de zaal waar mensen voor komen. Diverse aanwezigen geven aan dat zij komen voor het 
thema Herinrichting van de Goudenregenstraat. Zo stond deze Bewonersvergadering ook 
aangekondigd in de WijkWijs. Jan geeft aan dat het bestuur de invulling van het thema tussentijds 
heeft gewijzigd. Communicatie hierover had beter gekund. Jan zegt toe dat het bestuur alsnog een 
bijeenkomst met en voor bewoners wil organiseren over de herinrichting van de Goudenregenstraat 
met sprekers. 
 
Stefan introduceert de eerste spreker Antoine Hovers die zich inspant voor een sport- en beweegplek 
12+. Antoine werkt 12 jaar op het Segbroek College. Hij houdt zich bezig met de vraag hoe jongeren 
te motiveren zijn tot een actieve en gezonde leefstijl. Winst is te behalen in de fysieke omgeving 
rondom scholen van het voortgezet onderwijs. 7% Van de jongeren op het voortgezet onderwijs gaan 
tijdens schooltijd naar buiten om te bewegen. Antoine heeft een concept ontwikkelt voor sporten en 
bewegen in de buitenruimte voor 12+: Funground, play, train en learn. Diverse scholen hebben input 
geleverd om tot dit concept te komen. In zijn presentatie laat Antoine een impressie zien van een 
funground bedacht bij de entree van het Segbroek College aan de Klaverstraat. Hij werkt samen met 
diverse partners: Het Segbroek College, st. VO Haaglanden, Kompan NL, Gemeente Den Haag Groen- 
en Speelbeheer en Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint. Plan is om het jongerenwerk en de 
wijkagenten er nog bij te betrekken. 80% Van het project is reeds gefinancierd. Antoine wil in 
september de knoop doorhakken of met de aanleg van het sportterrein kan worden gestart in 
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februari 2023. Het Segbroek College en de Gemeente willen nog een bijeenkomst organiseren voor 
bewoners. Deelname van dit initiatief aan Bloemenbuurt Begroot heeft draagvlak uit de wijk 
aangetoond. Stefan vraagt of Antoine tips heeft bij plannen waar minder enthousiasme voor is bij de 
Gemeente. Antoine adviseert om een lange adem te hebben, hou vol en ga door. Lever feiten. En 
hou je motivatie vast. Bij hem is dat gelukt door positieve reacties uit zijn omgeving, van collega’s, 
familie en uit de wijk. Antoine is al twee jaar bezig met dit project. Hij doet dit vanuit zijn studie maar 
er gaat 10 tot 15 uur per week in zitten naast zijn baan. Antoine is idealistisch. Hij krijgt energie van 
succes hebben. En heel belangrijk; zoek een groep mensen om je heen. Samenwerking is essentieel. 
 
Na deze presentatie kondigt Stefan de tweede spreker aan, Jan Willem de Rouw van TonTon 
Regenton. Jan Willem komt een succes delen. Hij heeft namelijk 60 regentonnen geplaatst in de wijk. 
Bij de actie Bloemenbuurt Begroot heeft de wijk gestemd op het plan van TonTon Regenton. Jan 
Willem is met zijn bedrijf gestart in 2020. In 2021 liep de actie Bloembuurt Begroot en kreeg hij 
medio van dat jaar groen licht om 60 regentonnen te leveren en te plaatsen in de Bloemenbuurt. 
Daarna heeft TonTon Regenton op verzoek van Woningbouwvereniging Daal en Berg 50 tonnen 
geplaatst in het Papaverhof. Jan Willem vindt het niet meer van deze tijd om kraanwater te 
gebruiken voor de tuin of het wassen van de auto. Vang regenwater op en buffer dat voor droge 
periodes. Regentonnen lossen misschien niet alle (water/droogte)problemen op maar, elke druppel 
helpt. De dienstverlening van TonTon Regenton is het leveren en plaatsen van een regenton in de 
tuin of op het balkon. Zij monteren de regenton op de regenpijp. Het bedrijf werft medewerkers 
onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij leidt hen op tot monteur en biedt 
arbeidsplaatsen. De tonnen zijn energieneutraal geproduceerd. Dit draagt bij aan een zo duurzaam 
mogelijke bedrijfsvoering. De financiering van de 60 tonnen voor de wijk is met een verdeelsleutel 
tot stand gekomen: Het Hoogheemraadschap, een eigen bijdrage door bewoners van €20,-, en een 
bijdrage uit het wijkbudget. Deelnemers voor de regentonnen hebben zich gemeld via de actie 
Bloemenbuurt Begroot. 
De reguliere prijs voor een regenton start vanaf €189,-. Tip van Jan Willem om actief te worden in de 
wijk, doe wat je hart je ingeeft. Zijn moeilijkste moment in het proces was het hebben van geduld. Hij 
moest lang wachten op groen licht vanuit de Gemeente Den Haag. Op basis van een tip van iemand 
heeft hij deelgenomen aan Bloemenbuurt Begroot. Tijdens dat proces kwam hij in contact met een 
breed netwerk. Communicatie is belangrijk. Vraag van Paul van den Berg, kan je nog subsidie krijgen 
voor de aanschaf van een regenton? Het Hoogheemraadschap heeft de subsidie afgeschaft uit de 
subsidieregeling. Wel als je meer dan 500 L water opvangt en je buurtbewoners erbij weet te 
betrekken. Als de hele straat meedoet is subsidie mogelijk. Jan Willem is gemotiveerd als 
ondernemer. Hij zit in de fase van zaaien en hoopt bij succes te kunnen oogsten. Hij is met veel 
partijen in gesprek, investeert veel tijd in netwerken. Zijn advies als je samenwerkt met de 
Gemeente, zorg dat je een contactpersoon krijgt. En vervolgens hou jij het contact warm met die 
persoon, door aandacht te geven en te blijven communiceren. Daarnaast moet je zorgen dat je 
mensen meekrijgt voor jouw plan of idee en dat ze snappen waar je het over hebt. 
 
Jan dankt Stefan voor de moderatie van dit deel van de avond. En hij bedankt Antoine en Jan Willem 
voor hun inspirerende bijdrage. 
Tot slot biedt Jan zijn excuses aan voor de communicatie rondom de aankondiging van deze 
bewonersvergadering in Wijkwijs. Zoals eerder toegezegd zal het bestuur aandacht besteden aan de 
problematiek in de Goudenregenstraat en dit oppakken tijdens een bewonersbijeenkomst in 
Wijkcentrum De Hyacint. 
 
Jan sluit de vergadering om 21:25 uur. 
 
22 april 2022 
Saskia de Swart 
Bewonersondersteuner (Wijkz) 


