Verslag Bewonersvergadering Wijkberaad Notenbuurt d.d. zaterdag 21 maart 2015,
van 11.00 - 13.00 u., in het Wijkcentrum Vruchtenbuurt, Albardastraat 60.
1. Opening vergadering met korte terugblik op 2014
- De voorzitter van het bestuur van Stichting Wijkberaad Notenbuurt Arend Rooseboom
opent de bewonersvergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij benoemt ook de
aanwezigheid van dhr. Wekker, coördinator van Stadsdeel Loosduinen en verwelkomt de
aspirant bestuursleden, die samen met en namens een groep bewoners om deze
vergadering hebben gevraagd.
- Het huidige bestuur, gevormd door Arend Rooseboom, Ernst Rohlfs (penningmeester) en
Maggie Hurkens treedt vandaag af. De voorzitter stelt vervolgens voor een nieuw bestuur te
benoemen dat is ontstaan uit de bewonerswerkgroep die het buurtfestival ‘Let’s go nuts’
organiseert.
- De uitnodiging voor deze vergadering is in de gehele Notenbuurt o.a. door Middin huis aan
huis verspreid met 1000 flyers, en is gepubliceerd in de Loosduinse Krant van 18 maart 2015
en het AD “Bij u in de buurt” van 19 maart jongstleden.
- Allereerst bedankt de voorzitter de vrijwillige inzet van Ernst Rohlfs die gedurende 17 jaar
het penningmeesterschap van het wijkberaad Notenbuurt op zich heeft genomen en dat op
voortreffelijke wijze heeft uitgevoerd. De voorzitter is circa 20 jaar actief in het wijkberaad
geweest. Het bestuur draagt nu met plezier het stokje over.
- In een korte terugblik over 2014 noemt de voorzitter de door Lee Vlijter geheel vernieuwde
website www.notenbuurt.nl met daarin een platform voor interactieve dialoog met de
bewoners. Dit participatieplatform ‘Praat mee’ is goed aangeslagen.
- Het beroep bij de Raad van State tegen de hoogte en het massale volume van het
bouwplan Oude Haagweg is ondanks ondersteuning van een dure advocaat helaas verloren.
De welstandscommissie van de gemeente heeft het bouwplan echter op 9 juli 2014 op
dezelfde gronden wel afgewezen, waardoor er nog enige hoop is dat er een beter bouwplan
wordt gepresenteerd door de nieuwe projectontwikkelaar en de nieuwe wethouder. Er is in
2014 helaas geen voortgang geweest over de invoering van betaald parkeren in de
Notenbuurt of over de voorgenomen herinrichting van de Okkernootstraat en Walnootstraat.
2. Voorstellen aspirant bestuursleden en stemming
- De voorzitter vraagt de aanwezigen of er naast de reeds genoemde aspirant bestuursleden
nog andere kandidaten zijn. Dat is niet het geval.
- Hij vraagt de aanwezige kandidaat bestuursleden zich voor te stellen en stelt daarna voor
het nieuwe bestuur bij acclamatie te benoemen; Nicole Olvers wordt voorzitter, Anouk
Herrema wordt secretaris, Lee Vlijter wordt penningmeester en Maarten van Egmond
algemeen lid.
- Het nieuwe bestuur stelt zich voor en legt de nadruk op zoveel mogelijk bewoners
betrekken bij de wijk, met eigen actieve rol verantwoordelijkheid dragen voor te ontwikkelen
ideeën en activiteiten en stimuleren van meedenken en meedoen om de wijk nog prettiger te
maken.
3. Aftreden huidige bestuur & benoemen nieuw bestuur
- De vergadering benoemt vervolgens het nieuwe bestuur.

4. Bedanken aftredend bestuur
- De nieuwe voorzitter van wijkberaad Notenbuurt, Nicole Olvers, bedankt het afgetreden
bestuur hartelijk voor hun langdurige inzet voor de Notenbuurt. Omdat dhr. Rohlfs om
gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn kiest het nieuwe bestuur ervoor om op een
ander moment het afgetreden bestuur gezamenlijk op een uitgebreidere manier te bedanken.
- Dhr. Wekker spreekt ook zijn dank uit aan het afgetreden bestuur voor alle inzet en
werkzaamheden in de vele jaren dat het bestuur zich heeft ingezet.
5. Rondvraag, nieuwe ideeën en afsluiting vergadering
Het nieuwe bestuur beantwoordt vragen en bespreekt opmerkingen uit de vergadering.
* Is er een nieuwsbrief?
- Ja, die is er, digitaal. Er zal gestreefd worden naar duidelijkere berichtgeving, zowel op
papier als digitaal. Het platform en de wensite van de Notenbuur zijn middelen om de
bewoners te bereiken. Het bestuur realiseert zich dat niet iedereen beschikt over internet en
dat er ook bewoners zijn die om allerlei redenen misschien niet zo vaardig zijn op internet.
- Het belangrijkste doel blijft: met elkaar in gesprek gaan en blijven. Het platform is heel
geschikt om vooraf ideeën en plannen te delen en ook om achteraf verantwoording af te
leggen over alle activiteiten en ontwikkelingen. Het platform maakt dit heel transparant en dat
vindt het bestuur heel belangrijk.
* Parkeren en parkeerproblemen
- Het parkeren op de stoep is een noodzaak in een aantal straten, maar zorgt ook voor erg
veel problemen. Auto’s en busjes staan, in de Okkernootstraat bijvoorbeeld, te vaak zo dicht
bij portiekuitgangen dat mensen hun huis amper in of uit kunnen. Bewoners met fietsen,
rollators, scootmobiels, kinderwagens of rolstoelen zitten bijna dagelijks klem. Het bestuur
hoopt dat iedereen in de wijk probeert meer op te letten.
- Het komt nog te vaak voor dat mensen parkeren op invalidenparkeerplaatsen, ook dat is
een bron van ergernis voor velen, met name voor degenen met de invalidenparkeerplaats.
- De parkeerdruk op de Thorbeckelaan is fors toegenomen, het aantal parkeerplaatsen
echter niet, ondanks toezeggingen in het verleden. Deels is dit te wijten aan een verschuiving
van het parkeerprobleem m.b.t. vergunningen, deels is het te wijten aan de inbeslagname
van parkeerplaatsen door containers en ander werkmateriaal van bedrijven en/of gemeente.
Onderzocht wordt of te achterhalen is wie de eigenaar is van dergelijke containers om deze
te laten verwijderen.
- Ook auto’s die lijken te zijn achtergelaten en/of al heel lang op dezelfde plaats staan,
zorgen voor hinder.
- De informatie vanuit de gemeente over de herinrichting (invoering betaald parkeren,
aanpassen parkeerplaatsen en rijrichtingen Okkernootstraat, Walnootstraat etc.) is
ondermaats. Al jaren wordt de wijk matig geïnformeerd en streefdata worden stilzwijgend
overschreden zonder dat iemand weet waarom.
* Fietsen en zogenaamde ‘weesfietsen’
- Op de Thorbeckelaan is een actie geweest waarbij weesfietsen uiteindelijk zijn verwijderd
door de politie. Ook in de Notenbuurt komt op vrij korte termijn zo’n actie, waarbij de wijk
wordt ‘schoongemaakt’.

- De suggestie om hierbij ook naar achtergelaten auto’s te kijken zal worden doorgegeven.
- Hoe zal deze actie worden aangekondigd? Komt er een brief? Meer informatie volgt, zodra
die beschikbaar is.
* 14070
- Belangrijk vindt ook men het handhaven van regels. Want wat doe je als je klachten hebt
over zaken als bij de 2 punten hierboven?
- Het advies, ook vanuit het Stadsdeel, is: bel naar de gemeente op nummer 14070 of stuur
je klacht in via internet, op de site van de gemeente kan dat, directe link:
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/meldingen.htm. Het is dan wel verstandig om
aan te vinken dat je terugkoppeling wil, zodat je zeker weet dat je klacht wordt behandeld.
* De alarmbellen van tram 2 (Oude Haagweg ter hoogte Gamma)
- Een aantal bewoners stoort zich bijzonder aan de alarmbellen van tram 2. Het gaat daarbij
om de oversteekplaats ter hoogte van de Gamma aan de Oude Haagweg. Door de sloop van
het terrein naast de Gamma zijn de bellen ineens erg hoorbaar voor iedereen, maar de
laatste maand lijkt het lawaai van die bellen ook nog eens fors toegenomen. Onderzocht zal
worden of hier iets aan te doen is.
* Bestemmingsplannen, plannen m.b.t. Oude Haagweg (Gammalocatie), invoering
betaald parkeren etc.
- Op alle fronten vindt men dat de gemeente vaker, beter en met meer informatie moet
komen. Bewoners trekken zoveel mogelijk zelf aan de bel, maar het is erg lastig om soms uit
te vinden wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe bepaalde informatie te verkrijgen is.
- De bewoners hebben dringend behoefte aan informatie over de plannen m.b.t. de Oude
Haagweg en de Gammalocatie, over de invoering betaald parkeren en herinrichting in de
Notenbuurt. De plannen zijn vaak te onduidelijk en eerder gestelde data waarop zaken
zouden gebeuren worden regelmatig stilzwijgend overschreden.
- Als veel mensen, vaak klagen zou dat wellicht kunnen helpen. Er zal worden nagedacht of
het inschakelen van de media een optie is om de gemeente tot meer openbaarheid te
krijgen. De dienst Stedelijke Ontwikkeling is het aanspreekpunt. De wethouder die daarvoor
aangesproken kan worden is dhr. J. Wijsmuller.
- In berichtgeving wordt vaak gesuggereerd dat bij de plannen m.b.t. de Oude Haagweg de
bewoners en het Wijkberaad worden geraadpleegd door gemeente en de
projectontwikkelaar. Dat is helaas niet het geval. Gemeente en projectontwikkelaar wijzen
vooral naar elkaar en daarmee lijkt niemand verantwoordelijk voor de huidige situatie.
- Over het leegstaande Azivo-gebouw aan de Oude Haagweg is nog geen info beschikbaar
bij het bestuur. Dit valt ook onder een andere wijk.
- Voor de plannen m.b.t. de Oude Haagweg zijn bestemmingsplannen gewijzigd, wordt
gemeld, Onduidelijk voor de bewoners is hoe het vervolgens zit met termijnen waarbinnen
bepaalde zaken geregeld zouden moeten worden. Zijn er termijnen gesteld? Welke
voorwaarden gelden bij wijzigingen? Zijn deze voorwaarden ook nagekomen? Wat zijn de
gevolgen van de wijzigingen? Is er op de juiste manier gecommuniceerd (aankondigingen)?
- De meeste informatie over bestemmingsplannen is te vinden op de volgende manieren: op
www.ruimtelijkeplannen.nl, via 14070 en op Stadsdeelkantoor Leyweg.

- Aanstaande woensdag 25 maart staat de Visie Loosduinse Vaart op de agenda in de
gemeenteraad. http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/agenda/cie.-Ruimte236.htm.
- Deze visie is door de betrokken wijkberaden en een architect ontwikkeld.
“Aan de Commissie Ruimte wordt aangeboden de Visie Loosduinse Vaart: Ruimtelijke visie
voor wonen, nieuwbouw en inrichting. Deze zienswijze van de bewoners van Loosduinen op
de ontwikkeling van de bebouwing langs en de inrichting van de Oude Haagweg, het
Loosduinse gedeelte van de voormalige Loosduinse Vaart is een uitgave van de Commissie
Loosduinen. Het doel van deze visie is te bereiken dat alle nieuwe ontwikkelingen op, aan en
langs de Loosduinse Vaart leiden tot een samenhangend stedenbouwkundig ensemble met
een hoge op Loosduinen afgestemde kwaliteit. De Loosduinse Vaart wordt zo een
herkenbare route in de stad met een eigen specifieke kwaliteit.”
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Visie-Loosduinse-Vaart-.htm.
* andere punten uit de rondvraag
- Vanaf 3 april aanstaande zal de wijkagente, Sandra Gilbert, elke eerste vrijdag van de
maand tussen 19.00 en 20.00 u. in de Buurtkamer aan de Walnootstaat spreekuur houden.
- Dit verslag zal binnen 14 dagen ter beschikking komen van de bewoners van de
Notenbuurt, voorzien van zoveel mogelijk antwoorden op diverse vragen en/of reacties op
opmerkingen.
- Het buurtfestival ‘Let’s go Nuts’ zal plaatsvinden op 6 juni 2015 op het Notenplein.
De werkgroep is altijd op zoek naar vrijwilligers en sponsoren, naar ideeën en activiteiten.
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