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Verslag van de jaarvergadering van Wijkberaad Duindorp, gehouden op 4 september 2018 

 

Aanwezig:  

Zie presentielijst  

 

1. Opening en vaststellen agenda  

Leo opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Er volgt een korte voorstelronde.  

 

Drie aspirant bestuursleden willen toetreden tot het bestuur van het Wijkberaad. Er zijn 

geen tegenkandidaten en geen bezwaarschriften tegen deze bestuursleden. Zoals 

vereist in de statuten zijn deze aspirant bestuursleden tijdig aangekondigd aan de wijk, in 

een stukje in de Scheveningsche Courant. Bij deze zijn de aspirant bestuursleden 

benoemd in het bestuur van Wijkberaad Duindorp.  

 

2. Verantwoording door bestuur van afgelopen jaar  

Leo vertelt waar het bestuur mee bezig is geweest.  

4 mei herdenking – was een mooie herdenking, complimenten voor de waardige 

herdenking. 

Duindorp is ook negatief in het nieuws geweest, wat de bewoners betreuren. Duindorp is 

een mooie wijk waar het fijn wonen is, ook een veilige wijk. Het Wijkberaad heeft goede 

contacten met de politiek en raadsleden. Het bestuur wil Duindorp positief op de kaart 

zetten. 

Media hebben veel invloed op de beeldvorming over Duindorp. Ook facebook geeft 

negatieve beeldvorming. Jaap Spaans zou graag zien dat het Wijkberaad duidelijk naar 

buiten communiceert dat zij deze negatieve beeldvorming veroordeelt en dat zij de 

incidenten veroordeelt. Het slechte imago is slecht voor alle Duindorpers, jong en oud. 

Mensen kunnen daar last van hebben als zij bijvoorbeeld solliciteren. Zo dragen 

bijvoorbeeld de opmerkingen van Martijn Balster over Duindorpers bij aan een slecht 

imago. Het schijnt dat dhr. Balster een excuusbrief heeft geschreven maar die heeft het 

Wijkberaad nog niet gezien. Het Wijkberaad heeft hierover met de burgemeester en met 

raadsleden van Groep de Mos, het CDA, de VVD en Martijn Balster zelf gesproken. 

Enkele bewoners uit de Pluvierstraat hebben met Martijn Balster gesproken en hij heeft 

bezwarende teksten van zijn site verwijderd en hij heeft deze bewoners een excuusbrief 

geschreven.  

Ook de discussies op social media met en over Marina Meubelman dragen bij aan een 

slecht imago. Men zou elkaar alleen met woorden moeten bestrijden. Het is schaamtelijk 

dat er bakstenen door ruiten gegooid worden, auto’s bekrast worden e.d. Dergelijke 

acties keurt het Wijkberaad sterk af en ook heel erg veel wijkbewoners keuren dit ten 

sterkste af.  

Verschillende mogelijke reacties passeren de revue:  

• Niet meer reageren op provocerende uitingen op social media  

• Niet mee communiceren via facebook. Media of de website van Wijkberaad Duindorp 

gebruiken om de mening van het Wijkberaad goed over het voetlicht te brengen. Dat 

is serieuzer dan facebook. Met facebook worden wel veel mensen bereikt.  

• De dialoog zoeken met de persoon/ personen die het imago van Duindorp negatief 

beïnvloeden 
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• Aangifte doen van smaad/ laster 

Afgesproken wordt dat Bob en Leo, als vertegenwoordigers van de wijk, een gesprek 

aangaan met Marina Meubelman. Het is belangrijk om de dialoog te zoeken.  

 

3. Financiën 

Inkomsten bestaan uit subsidie van de gemeente en fondsen 

Uitgaven - De duindorper  

ao’er heeft financieel overzicht gemaakt van 2017 – Twee personen die zich in de 

ledenvergadering aanmelden gaan met de penningmeester en de ao’er checken of de 

uitgaven verantwoord zijn.  

 

Ingekomen agendapunten vanuit de wijk  

 

4. Ontwikkelingen locatie Pnielkerk  

Dit is een heet hangijzer. 

Het pand en de grond zijn particulier eigendom. Anderen kunnen weinig invloed 

uitoefenen. Binnen Duindorp is grote behoefte aan sociale woningen, maar nieuwbouw 

is veelal vrije sector en niet te betalen voor gewone duindorpers.  

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad. De gemeente zou kunnen besluiten de grond aan 

te kopen. Er zit een bestemming op de grond, en dat is niet de bestemming wonen. Dus 

daar moet nog wat aan gebeuren. Er zouden ook goedkopere woningen op gebouwd 

kunnen worden. De gemeente heeft laatste woord, en de wethouder beslist. Momenteel 

is de vastgelegde bestemming een maatschappelijke bestemming, waarbij de eigenaar 

een inspanningsverplichting heeft de kerk te exploiteren en te onderhouden.  

Dhr. Singh, die de kerk heeft aangekocht, is projectontwikkelaar, hij wil geld verdienen.  

Zonder een aparte bepaling kan er op deze plaats niet 5 hoog gebouwd worden. Dat 

past niet in het bestemmingsplan, er zou dan een artikel 12 procedure moeten komen .  

De wijk wil op deze plaats betaalbare woningen voor starters. De Haagse lokale politiek 

moet gebruik maken van haar invloed in deze. Het zou beter zijn als de corporatie op 

deze plek zou bouwen.  

 

5. Communicatie van het Wijkberaad naar Duindorpers  

Wijkberaad probeert te communiceren via de Duindorper. Uit onderzoek is gebleken dat 

dit een Duindorper eens per kwartaal op prijs wordt gesteld door de mensen.  

Vanuit de vergadering komt naar voren dat er meer aandacht aan de website van 

Wijkberaad Duindorp besteed moet worden.  

Verder wordt de mogelijkheid geopperd eens per jaar een bewaarexemplaar van de 

Duindorper uit te brengen en de rest van het nieuws via de website te verspreiden. Leo 

zal een plan over de Duindorper en de website opstellen. Bert Haas ontvangt ook een 

exemplaar hiervan.  

 

6. De ORACS  

Ook dit is een heikel punt. Het beoogde resultaat van de ORACs is minder zwerfvuil en 

minder ongedierte. In een aantal straten staan de containers nog bovengronds.  

Er zijn bijeenkomsten geweest en bewoners hebben bezwaarschriften ingediend over de 

ORACS. Hierover is op 24 juli een zitting bij de Raad van State geweest. Uiterlijk na zes 

weken volgt een uitspraak, tot die tijd kan er niets gedaan worden. Afhankelijk van 

uitspraak worden hetzij de bovengrondse bakken ook ondergronds geplaatst, hetzij moet 
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de hele procedure opnieuw gedaan worden. Dan kan iedereen weer opnieuw bezwaar 

indienen en kunnen bewoners opnieuw inspraak krijgen.   

Bert Haas - is bij een info bijeenkomst geweest en heeft daar vragen gesteld. De 

procedure waarmee ORACS zijn ingevoerd rammelt. Bert Haas vindt dat het Wijkberaad 

het voortouw zou moeten nemen bij ORACS vraagstuk.  

Door het ORACS plan verdwijnen 29 parkeerplekken uit Duindorp. De gemeente komt 

met tellingen uit maart 2014, toen er net betaald parkeren was ingevoerd en een stuk 

van de Kranenburgweg is meegerekend bij het aantal parkeerplaatsen. Maar in dat stuk 

is nu ook betaald parkeren. Verder staan op een stuk van de Nieboerweg waar geen 

betaald parkeren is heel veel busjes zodat bewoners er niet kunnen parkeren.  

De oplossing is ofwel overal betaald parkeren opheffen ofwel op de Nieboerweg ook 

betaald parkeren invoeren.  

 

7. Voorgenomen verkeersmaatregelen Markensestraat  

Bewoners uit de Markensestraat zijn verrast door de voorgenomen verkeersmaatregel. 

In de gemeentemeldingen staat dat dit gebeurd is op verzoek van het Wijkberaad. Het 

Wijkberaad geeft aan dat dit niet klopt. Hierover moet een brief naar de gemeente 

gestuurd worden. De bewoners willen graag weten wat de aanleiding is voor deze 

maatregel. Ook is het erg storend dat er staat dat dit op verzoek van het Wijkberaad is 

gedaan. Marjo Hiemstra zoekt even uit hoe dit zit bij collega’s van wegbeheer. Bert Haas 

stelt voor een commissie verkeer op te richten  

Volgende week heeft Leo een gesprek met de aannemer die de 

rioleringswerkzaamheden in de Tesselsestraat, het Tesselseplein en de Pluvierstraat 

gaat verrichten. Daarbij zal Leo ook naar voren brengen dat het stadsdeel indertijd aan 

de bewoners beloofd heeft dat zij inspraak zouden krijgen over de inrichting van de 

Pluvierstraat.  

De visie van het Wijkberaad over Duindorp is dat Duindorp een schone mooie veilige 

wijk is / moet zijn, en dat het Wijkberaad een volwaardige gesprekspartner moet zijn voor 

alle instanties.  

 

Bert Haas bepleit dat het Wijkberaad een visie over Duindorp (wat willen de bewoners 

met Duindorp en waaraan hebben bewoners behoefte)- opstelt en openbaar publiceert 

en dan alle plannen van de gemeente en anderen met Duindorp aan deze visie checkt.  

Sander Peeters is benaderd door de gemeente om iets op te zetten (redactie) voor het 

imago van Duindorp. Duidelijk Duindorp is daar ook mee bezig. Dit moet allemaal wel 

gestroomlijnd gaan en in samenwerking met alle betrokken partijen. Donderdag is er een 

bijeenkomst waar ook Wilco en Bob bij aanwezig zijn. Duidelijk Duindorp is een initiatief 

vanuit de gemeente.   

Mensen kunnen ook berichten sturen naar info@wijkberaadduindorp.nl  

 

8. Vooruitblik 2019 - 

Het bestuur is lang onderbezet geweest, maar is nu weer op sterkte. Er is nog wel 

behoefte aan nieuwe mensen: alle hulp is welkom.  

Hopelijk kan er aan het eind van het jaar weer verlichting komen in de bomen 

opTesselseplein.  

andere activiteiten - rond de kerstdagen  

burendag in september  

mailto:info@wijkberaadduindorp.nl
mailto:info@wijkberaadduindorp.nl
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jaarlijks 4 mei herdenking en braderie. Hierbij is Marielle Zomerschoe betrokken. Ideeën 

zijn welkom  

 

9. Rondvraag  

Marielle - Community Builder in Duindorp . Heeft iemand een leuk idee voor de wijk of 

voor meer verbinding in je straat, neem contact op met Marielle. Zij kan ondersteunen bij 

het realiseren van ideeën.  

Wilco - wil graag een foto maken en op facebook zetten. Wie niet op de foto wil moet 

even weg gaan 

Bert Haas - geruchten over lijn 12. Rover heeft het belang van alle stadslijnen benadrukt.  

De wethouder zegt dat deze lijnen blijven.  

Jaap Spaans – Er komen andere hekken in het Westduinpark waar minder validen met 

scootmobiel gemakkelijker doorheen kunnen. Als de stichting ‘for all’ akkoord geeft 

komen deze hekken overal  

Sander – informeert naar de straatvertegenwoordigers. Leo geeft aan dat er wellicht een 

heractivering komt.  

Het hondenpoep probleem wordt aangekaart: Leo geeft aan dat het Wijkberaad hier al 

lang mee bezig is. Het is een kwestie van mentaliteit en er is gebrek aan handhaving. 

Strenger handhaven en strenger straffen zou ook een oplossing kunnen zijn. Marjo 

Hiemstra: er komt een schoonmaakdag in oktober met een ludieke actie over 

hondenpoep.  

Er is erg veel overlast van hondenpoep in de wijk op bepaalde plekken. Wellicht kan er 

op die plekken vaker een hondenpoepzuiger door de straat komen.  

Leo zal als hij dinsdag de omleidingsroute van de bus weet dit communiceren.  

Bouwput op het Norfolkterrein, dit vordert niet zo. Het Wijkberaad zal e.e.a. navragen.  

Camera bewaking op Tesselseplein - er is een aanvraag gedaan -  

De prullenbak op het Tesselseplein is nog niet vervangen  

 

 

Leo sluit de vergaring om 21 50 u en bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en 

inbreng  

 

Door de aanmaak van een facebook Event zijn er een flink aantal mensen voor de 

eerste keer op de jaarvergadering. Fijn dat er nieuwe mensen zijn.  


