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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. De onderwerpen die komend jaar volgens het bestuur van het Wijkoverleg 
Statenkwartier aan de orde zullen komen, staan in dit jaarplan 2013. 
Het bestuur en andere vrijwilligers streven deze onderwerpen na door in gesprek te gaan met de 
gemeente en andere instellingen die van belang zijn voor de wijk, en door het organiseren en 
stimuleren van activiteiten voor alle wijkbewoners. Ook wil het bestuur onderlinge verbanden 
tussen wijkbewoners verstevigen, o.a. door het in stand en actueel houden van de website en de 
herintroductie van de Statenkoerier. Sociale cohesie is een voortdurend aandachtspunt, zeker in 
een wijk waar zoveel expats wonen. 
In dit jaarplan is omschreven welke activiteiten gepland zijn voor 2013  
 
Financiële middelen 
Voor het functioneren van het Wijkoverleg bestaan twee financieringsbronnen: de gemeentelijke 
subsidie en de bijdrage van de Stichting Vrienden van het Statenkwartier. Nu sterk wordt 
bezuinigd op de subsidie aan bewonersorganisaties, wordt de geldelijke steun van de Vrienden 
nog belangrijker dan in het verleden. Voor zover mogelijk zal het Wijkoverleg gebruik maken 
van subsidies uit het activiteitenbudget van de Stadsdeeldirecteur. De begroting voor 2013 is een 
van de agendapunten die tijdens de wijkoverlegvergadering aan de orde worden gesteld. 
 
Bestuurlijke samenwerking 
Vanuit het perspectief van belangenbehartiging voor de wijk is het Wijkoverleg altijd bereid tot 
samenwerking met partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van onze 
doelstellingen. Een belangrijk knooppunt in het bestuurlijke netwerk wordt gevormd door het 
overleg van de Gezamenlijke Scheveningse Bewoners Organisaties (GSBO), waaraan ook de 
Stadsdeeldirecteur en haar medewerkers, vertegenwoordigers van de politie en 
vertegenwoordigers van Welzijn Scheveningen deelnemen. 
 
Ruimtelijke ordening 
Ten aanzien van de ruimtelijke inrichting en het uiterlijk van de wijk richt het Wijkoverleg zich in 
2013 vooral op de actualisering van het Bestemmingsplan Statenkwartier. Dat plan dateert al uit 
1992 en de juridische en planologische inhoud dient (conform de Wet ruimtelijke ordening) 
uiterlijk per 1 juli 2013 up to date te worden gemaakt. 
Verder blijft het Wijkoverleg de ontwikkeling van de Internationale Zone (met het World Forum 
gebied als kern) volgen, waarbij de leegstand van kantoren en eventuele bestemmingswisselingen 
belangrijke aandachtspunten zijn. De inrichting van het winkelgebied Frederik Hendriklaan – 
Aert van der Goesstraat – Willem de Zwijgerlaan vraagt ook dit jaar aandacht om de kwaliteit 
voor bewoners en bezoekers te behouden / verbeteren. De inrichting van de trottoirs en de 
verkeer- en parkeersituatie levert in toenemende mate klachten op. 
 
Verkeer en parkeren 
Ook in 2013 richten de activiteiten van het Wijkoverleg zich vooral op het bevorderen van 
verkeersveiligheid (met name door middel van snelheidsbeperkende maatregelen en herinrichting 
van gevaarlijke kruispunten) en op het tegengaan van doorgaand sluipverkeer naar en van de kust. 
Daarnaast blijft het Wijkoverleg zich inzetten voor een betere inrichting van de NoordWestelijke 
Hoofdroute (Johan de Wittlaan-Pres. Kennedylaan); zowel qua milieu-overlast, als qua 
oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Het Wijkoverleg blijft situaties met 
parkeeroverlast kritisch volgen en stelt zich open op tegenover voorgestelde maatregelen om 
parkeeroverlast tegen te gaan (van verscherpte handhaving bij foutief parkeren tot en met 
invoering van betaald parkeren). Naarmate in omliggende wijken meer betaald parkeren wordt 
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ingevoerd, gaat het uitwijkgedrag naar onze wijk steeds meer overlast opleveren. Bij een voorstel 
tot vergunning-parkeren zal (via Statenkoerier en website) een intensief communicatie- en 
discussietraject met bewoners worden ingezet. 
 
Openbaar vervoer 
Een goede bereikbaarheid van de wijk met openbaar vervoer staat ook in 2013 (mede vanwege 
een toenemende bezuinigingsdruk) hoog op de agenda van het Wijkoverleg. Twee punten staan 
dit jaar centraal: 1. de toekomst van tramlijn 10: In 2013 gaat tramlijn 17 gebruik maken van het 
tracé van lijn 10 omdat de 
normale route via Zoutmanstraat-Vondelstraat-Torenstraat wegens bouwwerkzaamheden in het 
centrum moet worden afgesloten. Gedurende deze omleiding vervalt lijn 10. Het is nog 
onduidelijk wat de plannen zijn (van het Stadsgewest Haaglanden als bevoegd gezag) met lijn 10 
ná de omleidingsperiode. Er is een studie aangekondigd naar alternatieve oplossingen (bijv. via 
aanpassingen in de routering van tramlijn 1 en buslijn 24). 
2. de toekomst van tramlijn 11: Voor de OV-ontsluiting van de nieuwbouw op het voormalige 
Norfolkterrein wordt gedacht aan een afbuiging van lijn 11 naar het zuidelijk havenhoofd: hetzij 
via de Kranenburgweg, hetzij over de Willem de Zwijgerlaan. In dat kader wordt ook gekeken 
naar een mogelijke doortrekking van tramlijn 17 via het huidige tracé van lijn 11 naar de keerlus 
bij de Boulevard. 
 
Woonomgeving 
Stimuleren van goed onderhoud en tegengaan van verrommeling en vervuiling blijven 
aandachtspunten. Voor de openbare ruimte richt het Wijkoverleg zich vooral op de gemeente 
(bijv. met betrekking tot ondergrondse containers voor allerlei soorten afval). Met de 
winkeliersvereniging van de Fred wordt overleg gevoerd over hun activiteiten en over de 
mogelijkheden voor kwalitatieve verbetering van de winkelstraat. Nagegaan zal worden of de 
voorgenomen vernieuwing van de riolering in de Fred kansen biedt voor gewenste aanpassingen 
in de inrichting. Voor zover nu bekend zal de voorgenomen vernieuwing van de riolering pas in 
2014 van start gaan. 
In toenemende mate leidt het stallen van fietsen (en bakfietsen!) tot knelpunten voor de doorgang 
op trottoirs. De gemeente zal op dit punt worden aangesproken om te onderzoeken of alternatieve 
stallingsmogelijkheden mogelijk zijn. 
 
Groenvoorzieningen 
In een overvolle wijk als het Statenkwartier is het groen essentieel. Voortdurende waakzaamheid 
is vereist om te zorgen, dat oude verdwenen bomen worden vervangen om de lanenstructuur in 
stand te houden, dat goed onderhoud plaats heeft en dat groen op een goede manier wordt 
gebruikt voor andere functies. Groen 
is een primaire verantwoordelijkheid van de gemeente en het wijkoverleg stimuleert de gemeente 
om die verantwoordelijkheid waar te maken. 
 
Speelvoorzieningen voor kinderen 
De stedenbouwkundige structuur van de wijk betekent helaas dat er weinig speelruimte is voor de 
jeugd. Net als in voorgaande jaren zal het wijkoverleg aandacht vragen voor het creëren van 
speelmogelijkheden voor kleuters en opgroeiende jeugd. Voortzetten van succesvolle 
Kinderpodium tijdens Koninginnedag. Actie: Overleg met Stadsdeel, Winkeliersvereniging 
 
Wijkschouw 
Verbetering van de leefbaarheid van de wijk wil het wijkbestuur op een praktische wijze invullen. 
Dit krijgt vorm in het organiseren van een wijkschouw: een groep bewoners die samen met politie 
een wandeling maakt. Daarbij kunnen de bewoners zaken aankaarten die bijvoorbeeld de 
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(verkeers)veiligheid belemmeren of vuil op straat aantrekken. Zo nodig kan een 
gemeentevertegenwoordiger meelopen. 
Actie: overleg met de wijkagent en stichting BOOG � Couvéehuis 
Het Couvéehuis is het wijkgebouw van het Statenkwartier. Het wijkoverleg wil de samenwerking 
starten op het gebied van communicatie over elkaars activiteiten en waar mogelijk gezamenlijke 
activiteiten organiseren. Actie: contact onderhouden met Couvéehuis 
 
Diverse buurtactiviteiten 
Het wijkoverleg wil zoveel mogelijk activiteiten ondersteunen die door bewoners worden 
georganiseerd en die de sociale cohesie bevorderen. Voorbeelden daarvan zijn het Walking 
Dinner, straatfeesten, e.d. Daarnaast zoekt het bestuur samenwerking met de 
winkeliersvereniging. Actie: Contact onderhouden met winkeliersvereniging 
 
Kunst en Cultuur 
Het aanzicht van de wijk wordt bepaald door een veelheid aan mooie architectuur. Er wonen en 
werken veel kunstenaars in de wijk. Het bestuur heeft contact met de organisatie van de 
Kunstroute. In 2013 zal het bestuur daarnaast een groep enthousiaste bewoners bij elkaar roepen 
die Wijkwandelingen gaan organiseren, met aandacht voor architectuur en geschiedenis. 
 
Eeuwfeest Statenkwartier 2015 
Het Statenkwartier is tussen 1900-1915 gebouwd. Het wijkoverleg wil het eeuwfeest markeren in 
2015 met diverse activiteiten door het jaar heen. Daarvoor zal een speciale commissie worden 
samengesteld die vanaf 2013 de voorbereidingen gaat treffen. Actie: commissie samenstellen, 
contact met Stadsdeelkantoor, winkeliersvereniging 
 
Speelruimte 
De bijzondere stedenbouwkundige structuur van de wijk betekent helaas ook dat in de wijk 
weinig speelruimte voor de jeugd aanwezig is (noch voor kleuters, noch voor opgroeiende jeugd). 
Bovendien is door het steeds drukker wordend verkeer het op straat spelen vrijwel niet meer 
mogelijk. Continue aandacht 
voor leegkomende plekken en mogelijke benutting voor speelvoorzieningen is noodzakelijk. Ook 
het gebruik van schoolpleinen na schooltijd als speelterrein moet gestimuleerd worden. De 
straatspeeldag kan een leuke bijdrage leveren. Onderzocht zal worden of in de wijk aangehaakt 
kan worden bij de landelijke autoloze zondag, waardoor ruimte ontstaat voor het organiseren van 
spel- activiteiten. 
 
Graffiti en plakvervuiling 
Helaas worden regelmatig particuliere en gemeentelijke panden besmeurd door graffitti en 
reclameplakkaten. Het Wijkoverleg bepleit dat tegen dit soort vervuiling strenger opgetreden 
wordt. Het Wijkoverleg heeft ervoor gezorgd dat in onze wijk gebruik gemaakt kan worden van 
een gemeentelijke regeling, waarmee wijkbewoners hun pand graffiti vrij kunnen maken. 
 
Buurtenergiemaatschappij Statenkwartier (BES) 
Het wijkoverleg stelt de vrijwilligersgroep Buurt Energie Statenkwartier (BES) in staat om haar 
doelstelling, duurzamere en comfortabeler woningen in het Statenkwartier, te realiseren. Het 
wijkoverleg helpt bij het verkrijgen van subsidies en faciliteiten. Eén van de bestuursleden van 
het wijkoverleg is ook actief in BES. Actie: ondersteuning aan BES blijven bieden en waar 
mogelijk uitbouwen 
 
Communicatie 
Het wijkoverleg wil de onderlinge verbanden in de wijk verstevigen. Goede communicatie met en 
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tussen wijkbewoners speelt daarbij een belangrijke rol. Om die reden is in 2012, met behulp van 
subsidie en adverteerders, geïnvesteerd in het vernieuwen en moderniseren van de Statenkoerier, 
www.statenkwartier.nl en het Wijkinformatiebord. 
2013 staat in het teken van het verbeteren en het stimuleren van het gebruik van die nieuwe 
communicatiekanalen. Met name de website is een middel dat voor, maar vooral ook door de 
bewoners, gebruikt gaat worden. 
 
Tenslotte 
Het bestuur van het Wijkoverleg wil zo goed en efficiënt mogelijk de belangen van de wijk 
behartigen. Het jaarplan geeft daarvan een beeld, overigens in willekeurige volgorde. Naast de 
genoemde acties spelen bestuursleden een rol in tal van overlegsituaties en ‘onderhandelingen’. 
Het bestuur doet dit vanuit het mandaat, en daarmee het vertrouwen, dat zij van de 
Wijkvergadering heeft gekregen. Het bestuur staat graag open voor initiatieven van 
buurtbewoners en roept hen op het bestuur daarmee te benaderen. 
 
 
Het Bestuur van het Wijkoverleg Statenkwartier,  
Den Haag, november 2012  
wijkoverleg@statenkwartier.net 
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Bijlage:  
Speerpunten Leefbaarheid (febr. 2010) 
 
1. Welzijn Bevorderen van sociale leefbaarheid voor alle groepen bewoners. Betrekken van 
bewoners van buiten Nederland bij de wijk. Tot stand brengen van voorzieningen voor specifieke 
groepen, met name jongeren en ouderen. Handhaven van onderwijsfaciliteiten. Stimuleren van 
voorzieningen voor sportbeoefening. 
 
2. Zorg Bevorderen van goede spreiding en bereikbaarheid van sociaal-medische voorzieningen. 
In samenwerking met welzijnsinstellingen stimuleren van adequate voorlichting over het bestaan 
van deze voorzieningen. 
 
3. Woonomgeving In stand houden van beschermd stadsgezicht, maar met kansen voor moderne 
accenten. Stimuleren van goed onderhoud, zowel van openbare ruimte als van privébezit. 
Tegengaan van verrommeling en vervuiling. Behouden van kwalitatief winkelbestand. Tegengaan 
van parkeeroverlast. 
 
4. Cultuur Versterken van uitstraling naar de wijk van culturele instellingen en uitbouwen van 
culturele infrastructuur. Verlevendigen van straatbeeld met kunstuitingen. Stimuleren van 
betrokkenheid van bewoners bij culturele activiteiten. 
 
5. Natuur en milieu Behouden van groene uitstraling en lanenstructuur. Uitbreiden van 
ecologische verbindingszones. Terugdringen van geluidsoverlast en aantasting luchtkwaliteit. 
 
6. Bouwen Beschermen van cultuurhistorische karakter. Bij nieuwbouw zorgen voor kwalitatieve 
aansluiting op bestaande omgeving (in vorm en hoogte). Terughoudendheid betrachten bij 
toestaan van dakopbouwen. Stimuleren van duurzame en levensloopbestendige bouw. 
 
7. Verkeer Bevorderen van duurzame oplossing voor NoordWestelijke Hoofdroute / 
Internationale Ring (Johan de Wittlaan - Pres. Kennedylaan). Beperken van semi-doorgaande 
routes door de wijk. 
 
8. Openbaar vervoer Zorgen voor goede openbaarvervoersverbindingen met andere 
stadsdelen en met culturele en sociaal-medische voorzieningen. 
 
9. Veiligheid Zorgen voor veilige fiets- en looproutes. Stimuleren van samenwerking met politie 
op gebied van handhaving en preventie. Tegengaan van overlast in openbare ruimte. 
 
10. Participatie Ter verbetering van de leefbaarheid van de wijk actief en constructief deelnemen 
aan overlegvormen , zowel op wijk- en stadsdeelniveau, als op stedelijk niveau. Streven naar 
medezeggenschap voor bewoners bij tot stand komen van gemeentelijke plannen en optimaal 
benutten van inspraakmogelijkheden. 
 


