Activiteitenoverzicht vanaf jaarvergadering 2019
Het was een bijzonder jaar. Een hele onrustige aanloop naar de jaarwisseling, daarna slechts
een drietal normale maanden voordat we te maken kregen met Corona. We hebben er met
zijn allen last van gehad, sterker nog, we hebben nog steeds te maken met de negatieve
gevolgen. Ons activiteitenoverzicht ziet er dit jaar dan ook anders uit. Puntsgewijs geven we
hieronder weer wat we in dit Coronajaar hebben kunnen doen.
Regulier overleg:
Het bestuur heeft maandelijks vergaderd, vanaf maart 2020 hebben we dat digitaal gedaan.
Het bestuur bestaat momenteel uit drie formele leden en één kandidaat die door het
uitblijven van een jaarvergadering nu helaas niet benoemd kan worden. Het bestuur staat
open voor aanvulling.
We hebben geparticipeerd in de volgende overlegstructuren:
Overleg Klankbordgroep Scheveningen Haven Zuid, drie bijeenkomsten.
Gezamenlijke Scheveningse Bewoners Organisaties, vier bijeenkomsten.
Haagse Tafel, drie bijeenkomsten.
Stuurgroep Duindorp, twee bijeenkomsten.
Duidelijk Duindorp, twee bijeenkomsten.
Bijeenkomst Stedelijke Bewonersorganisaties, twee bijeenkomsten.
Dag van de stad, één bijeenkomst.
Evenementen:
4 Mei herdenking in beperkte vorm georganiseerd.
Jaarmarkt is geannuleerd.
Burendag is geannuleerd.
Kerstmarkt is geannuleerd.
Kerstverlichting is met behulp van Duindorpse vrijwilligers gerealiseerd.
Overige activiteiten
In overleg met de gemeente gekomen tot een bewoners enquête die tot gevolg heeft gehad
dat de venstertijden betaald parkeren zijn aangepast naar 13.00 – 24.00.
Op verzoek van de ondernemers heeft gemeente een groengele parkeerzone gerealiseerd.
Regelmatig contact gehad over terugplaatsing voetbalkooi, nu verwacht begin 2021, en ook
over de mogelijkheden realisatie jeugdhonk.
Geparticipeerd in oplevering onderzoeken / publieke dialogen (wonen, veiligheid,
vergunnen, discriminatie) en het op basis van de rapporten verschenen Plan van Aanpak.
Ontvangst in de wijk en gesprekken met burgemeester, wethouders en politici.
Gesprekken gevoerd over de Zeewaterwarmtecentrale.
Deelgenomen aan het Mobiliteitsfestival (mobiliteitstransitie Den Haag.
Ontwikkeling Westduinpark (via onze vertegenwoordiger Jaap Spaans).
Volgen van de ontwikkeling van de school in de Zeezwaluwstraat tot
appartementencomplex.
Contact met de grondeigenaar en de gemeente over de start van de bouw van “Green
Harbour” op het terrein van de Pniel kerk.
Ondersteuning geleverd bij het project Duindorp Begroot.

