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Inleiding 
 
De doelstellingen van het Wijkoverleg Statenkwartier zijn als volgt in de statuten vastgelegd:  
- Bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat in de wijk 
- Behouden van het cultuurhistorische karakter van de wijk.  
Het bestuur van het wijkoverleg Statenkwartier streeft deze onderwerpen na door, in samenspel met 
veel andere vrijwilligers, in gesprek te zijn met de (deel)gemeente en andere instellingen die van 
belang zijn voor de wijk, en door het organiseren en stimuleren van activiteiten voor, door en met 
wijkbewoners.  
Ook wil het bestuur onderlinge verbanden tussen wijkbewoners verstevigen, o.a. door het in stand en 
actueel houden van de website, aanvullende sociale media en een stabiele positie voor de 
Statenkoerier. Sociale cohesie is een voortdurend aandachtspunt, zeker in een wijk waar zoveel 
expats wonen. In dit jaarplan is nader omschreven welke onderwerpen aandacht vergen in 2016. 
 
 
 
Groen en duurzaamheid 
 
Groen 
Een aantal bewoners heeft zich naar aanleiding van 100 jaar Statenkwartier verenigd in de 
Groencommissie. De Groencommissie wil met groene projecten en ook met buurtbewoners samen 
meewerken aan bewustwording, duurzaamheid en vergroening, ook na het jubileumjaar. Het 
wijkoverleg steunt de activiteiten van deze commissie. 
 
Het Statenkwartier is een wijk met relatief weinig speelruimte voor kinderen. De gemeente Den Haag 
heeft het project Kindvriendelijke wijken opgezet om te bevorderen dat kinderen prettig en veilig 
samen buiten kunnen spelen. De Groencommissie sluit aan bij deze initiatieven om 'groene' 
speelmogelijkheden te creëren. 
 
Verder zet de Groencommissie zich in om gekapte bomen te laten vervangen door nieuwe. Bij de 
herinrichting van de Willem de Zwijgerlaan zal worden gepleit voor een groene inrichting met minstens 
evenveel, liefst meer, bomen.  
 
Voor het honderdjarig bestaan heeft de Groencommissie het initiatief genomen om een boom te 
planten als blijvende herinnering aan het jubileum. De boom krijgt een plek op het Mauritsplein. 
Samen met omwonenden en kinderen zal het ontwerp voor het pleintje rond te boom worden 
afgerond.  
 
Ten aanzien van het park rond de internationale zone volgen we de ontwikkelingen. 
 
Met al deze activiteiten wordt aangesloten op het speerpunt van het college van B&W om meer 
vergroening in de wijken te realiseren, in samenwerking met bewoners. 
 
Duurzaamheid en BES 
De komst (ergens in de komende jaren) van de ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) wordt 
gezien als een deel van de oplossing voor de meeuwenoverlast. De plaatsing ervan in andere wijken 
wordt gevolgd voor een goede implementatie tezijnertijd in onze wijk. 
 
De initiatieven van de vereniging Buurtenergie Statenkwartier (BES) om in 2040 een energieneutrale 
wijk te zijn, worden actief gestimuleerd en gefaciliteerd. Het college van B&W helpt bewoners-
collectieven als BES ook bij opstellen projectplannen t.b.v. het stimuleren van het energiezuiniger 
maken van woningen en participatie van bewoners en bedrijven bij het opwekken van duurzame 
energie.  
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Verkeer en Ruimtelijke Ordening 
 
Bestemmingsplan en ruimtelijke ordening 
Een ontwerp bestemmingsplan voor het Statenkwartier is in het najaar 2015 ter inzage gelegd. 
Hiermee worden belangrijke randvoorwaarden bepaald waaraan bouwkundige en infrastructurele 
ingrepen en veranderingen in onze wijk worden getoetst. Het wijkoverleg heeft gebruikgemaakt van de 
mogelijkheden om haar zienswijze over het nieuwe bestemmingsplan kenbaar te maken en duidelijke 
eisen geformuleerd onder andere t.a.v. dakopbouwen, beschermd stadsgezicht, parkeren voor auto’s 
en fietsen, OV-ontsluiting (evt. tramverbinding Norfolkterrein), speelplaatsen en groenvoorzieningen, 
woningsplitsingen, omgang met kantoorlocaties, verkeersinfrastructuur, etc. Daarnaast is er aandacht 
voor het behoud van het historische aanzien en karakter (groen, terrasjes etc.) van onze wijk.  
 
In het kader van de herinrichting van de Willem de Zwijgerlaan en voor het kruispunt met de Frederik 
Hendriklaan (Fred) is in 2015 een plan voor een rotonde voorgelegd. Hierover heeft het wijkoverleg 
positief geadviseerd, waarbij rekening dient te worden gehouden met veilige schoolroutes, ruimte voor 
fietsers en voetgangers, veilige doorsteken en looproutes, herbeplanting van de bomen en voldoende 
parkeermogelijkheden voor fietsers, waarmee op met name de winkelstraat weer wat meer loopruimte 
voor voetgangers ontstaat.  
 
In het najaar 2015 heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend voor de komst van een 2e 
AH-vestiging op de Willem de Zwijgerlaan. De verkeers- en milieuaspecten van dit voornemen zullen 
onze bijzondere aandacht krijgen: veiligheid voor fietsers en voetgangers, zo min mogelijk overlast 
van laad- en losverkeer.  
 
Wij verwachten dat in 2016 met de realisatie van de bouwplannen voor het NEBO-terrein aan de 
Scheveningseweg zal worden begonnen. Met betrokkenheid van het wijkoverleg zijn de bouwplannen 
zorgvuldig met de omwonenden afgestemd en in een tweetal informatiebijeenkomsten toegelicht. 
 
Openbaar vervoer 
In juni 2015 is de adviesgroep tramverbinding Scheveningen Haven/Norfolkterrein door wethouder De 
Bruin ingesteld. De adviesgroep zal begin 2016 een advies aan de gemeente uitbrengen over een 
hoogwaardige tramverbinding naar het Norfolkterrein en het te volgen tracé om dit gebied aan te 
sluiten op het bestaande tramnet van de HTM. Het wijkoverleg neemt actief deel aan deze 
adviesgroep en informeert de wijkbewoners via informele klankbordbijeenkomsten.  
De inzet van het wijkoverleg is er op gericht om de bereikbaarheid van zowel het havengebied/ 
Norfolkterrein als ook die van de internationale zone (World Forum) en de wijk als geheel per 
openbaar vervoer te verbeteren en hierdoor de verkeers- en parkeerdruk op onze wijk (bv. 
Statenlaan/Scheveningseweg) en het havengebied terug te dringen.  
 
Parkeren en verkeer 
Het parkeren in onze wijk blijft bewoners en winkeliers bezighouden. We zijn nog in afwachting van 
een gesprek met de wethouder over de parkeerdruk in onze wijk en mogelijk beheersmaatregelen. Nu 
in de ons omringende wijken betaald bijna overal betaald parkeren is ingevoerd, neemt de druk verder 
toe om ook in (delen van) onze wijk de invoering van betaald parkeren te overwegen. Daarnaast blijkt 
er een groeiende behoefte aan speciale parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen. 
Hierover is het wijkoverleg met de gemeente in gesprek.  
 
In 2015 heeft de adviesgroep voor het verbeteren van de verkeerssituatie op de Noordwestelijke 
Hoofdroute (Teldersviaduct - Pres. Kennedylaan - Kijkduin) met medewerking van 2 
vertegenwoordigers vanuit onze wijk haar advies uitgebracht aan de wethouder. Deze adviezen zijn 
erg positief ontvangen. Wij hopen dat de uitvoering van deze concrete maatregelen om de 
verkeersafwikkeling en de veiligheid voor voetgangers en fietsers te verbeteren nu vlot door de 
gemeente ter hand zal worden genomen en de realisatie in 2016/2017 zal gaan plaatsvinden. Helaas 
kon tijdens het adviestraject door de gemeente geen toezegging gedaan worden voor de 
fundamentele herinrichting van het kruispunt Scheveningseweg/Teldersweg. Het wijkoverleg heeft de 
toezegging gekregen dat dit kruispunt in 2016 opnieuw wordt bezien en hiervoor een apart 
adviestraject wordt opgestart.  
 
Het wijkoverleg ondersteunt de rol van De Fred als centrale en hoogwaardige winkelstraat voor het 
Statenkwartier en omgeving. Hierbij past een hoogwaardige inrichting en uitstraling die door 
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wijkbewoners en bezoekers als veilig en plezierig wordt ervaren. In 2016 zal het wijkoverleg zich 
inzetten om samen met wijkbewoners, winkeliers en de gemeente te bezien hoe de 
aantrekkingskracht én de veiligheid van De Fred verbeterd kan worden. 
 
 
 
Welzijn  en BIT  
 
BIT 
Het Buurtinterventieteam (BIT) is al geruime tijd operationeel in onze wijk. Een recente evaluatie van 
het BIT heeft uitgewezen dat de huidige werkwijze van het BIT niet voldoet. Een kleine maar vaste 
groep bewoners van onze wijk en de wijkagent ontmoeten elkaar elke derde dinsdag van de maand 
om elkaar op de hoogte te houden van actuele zaken.  De wijkschouwen worden niet meer als groep 
gelopen, maar elk BIT-lid zal, wanneer hij of zij onregelmatigheden ziet in zijn of haar  straat of wijk, dit 
direct melden via de gemeentelijke website. Deze site is overigens voor elke inwoner van de wijk te 
gebruiken is voor -in het bijzonder- het melden van fietswrakken, kapotte verlichting of scheefliggende 
tegels en andere soortgelijke ongemakken. 
  
In 2016 zal er aandacht zijn voor het werven van nieuwe teamleden met de focus op hondenbezitters, 
waarbij de bewoners bij het uitlaten van de hond of bij het  maken  van een korte wandeling door de 
wijk, de ogen goed openhouden. Komend jaar zal ook worden onderzocht of een Buurt WhatsApp 
geschikt is voor het Statenkwartier, een WhatsAppgroep die zich richt op het signaleren van verdachte 
situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. 
 
Rijk in de wijk 
Het project Rijk in de Wijk start mogelijk in 2016. Rijk in je wijk is een netwerk van buurtbewoners, 
waarin ontspanning en zorg voor elkaar centraal staan, minimaal 15 en maximaal 25 leden. De leden 
van de groep wonen bij elkaar in de buurt. De deelnemers van een netwerk leren mensen kennen die 
vlakbij wonen. Mensen die je groet en met wie je een praatje maakt of die je eens kunt vragen voor 
een klusje. Om samen  de tuin te snoeien, omdat je er in je eentje niet toe komt. Of iemand die jou 
vraagt naar een dokter te rijden. Of mensen met wie je eens in de 6 weken samen eet. Mensen die 
(nog) niet afhankelijk zijn van mantelzorg of burenhulp, maar wel behoefte hebben aan meer 
contacten in de buurt. Omdat het prettig is als je mensen in je buurt hebt bij wie je even aan kunt 
kloppen. 
 
Speelplekken in de wijk 
In 2014 is de inrichting van de wijk bekeken met kinderen, om hun speel- en recreatieplekken te 
bezien en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. De bevindingen van de kinderwandeling zijn 
bekeken en worden, waar mogelijk, geïmplementeerd. Het wijkbestuur volgt en steunt waar nodig.  
 
Opvang vluchtelingen  
De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het college van B&W over de opvang van 
zgn. Statushouders op de Scheveningseweg 90. Als alles volgens plan verloopt zullen deze mensen 
medio 2016 daar gehuisvest worden.Het wijkoverleg zal deze ontwikkeling volgen en indien gewenst 
of nodig een bijdrage leveren om het voor alle partijen zo goed mogelijk te laten verlopen.  
 
Kunst en Cultuur 
 
Sociale cohesie 
Het wijkbestuur wil ook na het jubileumjaar activiteiten ondersteunen die door bewoners worden 
georganiseerd. Het Walking Dinner (12 maart 2016) is een van de vaste elementen, andere kansen 
worden bekeken. 
 
Cultureel erfgoed 
Het college stimuleert het belang van zichtbaarheid van cultureel erfgoed in de stad. Voor onze wijk 
betreft het onder andere het markeren van een stuk Atlantikwall. Het wijkoverleg stimuleert de 
initiatieven die hiervoor reeds genomen zijn. 
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Communicatie 

Communicatieinstrumentarium 
Het streven is zoveel mogelijk wijkgenoten, jong, oud, expat, bewoner of winkelier, te informeren over 
lopende zaken en hen te stimuleren deel te nemen aan een of meerdere activiteiten. 
Daartoe wordt een breed scala aan middelen ingezet.  
 
De website en facebookpagina van het Statenkwartier zijn uitgegroeid tot een stevige online platfora 
voor en door bewoners van het Statenkwartier. Samen met de Statenkoerier, het twitteraccount en het 
wijkinformatiebord vormen deze kanalen dan ook het fundament voor een continue stroom van 
communicatie over alle activiteiten. Ook de digitale nieuwsbrief van het Statenkwartier valt periodiek in 
honderden e-mailboxen. Het streven is het aantal geabonneerden hiervoor tenminste te verdubbelen, 
zodat er ook een persoonlijk kanaal is om wijkgenoten te bereiken. Hiertoe zullen gerichte acties 
ingezet worden.  
 
Martkplaats Statenkwartier 
Op Marktplaats Statenkwartier, waar wijkbewoners zelf een product of oproep kunnen plaatsen, vindt 
een levendige onderlinge handel plaats van gebruikte goederen. Komend jaar wordt onderzocht of, via 
dit of een vergelijkbaar medium, er een platform geboden kan worden waar vraag en aanbod van 
(sociale) activiteiten bij elkaar komen. 
 
Om dit alles mogelijk te maken is de inzet van twee redactieteams voor de Statenkoerier 
respectievelijk de website en van andere vrijwilligers onontbeerlijk.  
 

Financiën en subsidies 

Financiën 
De begroting voor 2016 ziet er als volgt uit: 
 
Inkomsten 
basis/bureausubsidie (1) 9.070€  
basis/adm subsidie (2) 7.413€  
activiteiten-subsidie (3) 
donaties en sponsoring 

PM 
PM 

inkomsten advertenties Statenkoerier PM 
totale baten 16.483€  

 
uitgaven 
huur vergaderruimte 600€  
administratieve ondersteuning 7.538€  
financieel administratieve ondersteuning 800€  
porto/telefoonkosten 1.000€  
kantoorartikelen/drukwerk 100€  
vrijwilligerskosten* 1.045€  
representatie 100€  
communicatie, incl. website 4.300€  
verzekeringen 1.000€  
overige uitgaven 
totale lasten 16.483€  
 
De begroting bevat m.n. structurele activiteiten.  
(1) Voor huisvesting, kantoorkosten en communicatie met bewoners 
(2) Voor administratieve ondersteuning aan Stichting Wijkoverleg Statenkwartier 
(3) Voor eenmalige activiteiten wordt een activiteitensubsidie aangevraagd.  
* bijv. presentjes Walking Dinner, etentje redacteuren wijkkrant, vrijwilligersborrel 
 
Subsidies  
In 2016 begeleidt het wijkoverleg de aangevraagde subsidies voor allerhande activiteiten die de 
leefbaarheid van de wijk en/of straten ten goede komen, zoals straatfeesten. We geven daar wat extra 
ruchtbaarheid aan. 
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Ten slotte 
Het bestuur kijkt met voldoening terug op de activiteiten rond 100 jaar Statenkwartier. De viering van 
dit jubileum heeft veel inzet gevraagd van de bestuursleden en een aantal van hen in het bijzonder. 
Die inzet heeft geresulteerd in een groeiende verbondenheid en betrokkenheid van bewoners in de 
wijk. 
 
 
Het zal echter niet zo zijn dat we in 2016 op onze lauweren gaan rusten. Een paar zaken zullen 
komend jaar de nodige inspanningen met zich mee brengen. Zoals u wellicht heeft gezien komt er een 
nieuw bestemmingsplan voor het Statenkwartier. De besluitvorming in de gemeenteraad zal naar alle 
verwachting in 2016 plaatsvinden. Naast de formele zienswijze die wij van plan zijn in te sturen zal er 
dus volgend jaar nog behoorlijk wat werk aan de winkel zijn om onze opvattingen in het vast te stellen 
plan op te nemen. Verder zullen de gebruikelijke activiteiten zoals Walking Dinner, de Kunstroute en 
wellicht ook weer een Muziekroute, gefaciliteerd worden. 
 
Ook niet onbelangrijk is de komst van vluchtelingen naar het Statenkwartier. De gemeenteraad heeft 
ingestemd met het voorstel van het college van B&W over de opvang van zgn. Statushouders op de 
Scheveningseweg 90. Het bestuur gaat zich beraden op welke manier wij, de inwoners van het 
Statenkwartier, iets voor deze mensen kunnen betekenen. 
 
Graag werken we verder met en voor u aan een goede toekomst voor het Statenkwartier. Hebt u 
ideeën? Neem contact met ons op. 
 
 
 
Het Bestuur van de stichting Wijkoverleg Statenkwartier 
Den Haag, oktober 2015 
wijkoverleg@statenkwartier.net   
 


