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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 2017. 
 

Groen 
 
In een volle wijk als het Statenkwartier is het groen essentieel voor de leefbaarheid. Voortdurende 
waakzaamheid is vereist om te zorgen dat verdwijnende 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.  
 
In 2016 heeft het bestuur van het wijkoverleg de volgende resultaten behaald en inspanningen 
gepleegd: 

- In het begin van het verslagjaar trokken de plannen voor een Internationaal Park veel 
aandacht. Uit de wijken rondom de Scheveningse Bosjes kwam veel verzet. Het wijkoverleg 
heeft zich in grote lijnen geschaard achter de kritische benadering. Later in het jaar heeft 
wethouder Revis het gehele plan ingetrokken. 

- De aandacht voor bomen, en vooral voor het voorkomen van onnodige kap van bomen, was 
groot. Vele buurtbewoners vragen om aandacht hiervoor. Het wijkoverleg is sterk vóór het 
behoud van bomen waar enigszins mogelijk, maar accepteert ook dat kap, vervanging of 
vergaande snoei nodig kan zijn om (verkeers)gevaarlijke situaties te voorkomen.  

 

Duurzaamheid 
 
Het wijkoverleg heeft de vereniging Buurt Energie Statenkwartier (BES) verder geholpen om haar 
doelstelling “duurzamere en comfortabeler woningen in het Statenkwartier” te realiseren.  In dat kader 
zijn enkele andere duurzaamheidsinitiatieven genomen. In 2016 is het volgende gebeurd op dit vlak: 

- De coöperatie Zon op Museon ging in het verslagjaar feitelijk van start. De zonnepanelen op het 
Museon werden door de burgemeester op zondag 17 januari 2016 in gebruik gesteld. De 
feitelijke aansluiting op het electriciteitnetwerk vond kort daarna plaats. 

- Na het succes van Zon op Museon werden meteen de voorbereidingen getroffen voor een 
volgend project: Zon op World Forum. Ook daarvoor bleek veel belangstelling vanuit de buurt. 

- BES heeft in het Couvéehuis voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over verschillende 
onderwerpen, zoals  energiebesparing, vloerisolatie en natuurlijk zonnepanelen. Ook was er 
een historische lezing over de energievoorziening in vroeger jaren. 

- De BESte buurman heeft ook in 2016 enkele buurtbewoners bijgestaan, maar minder dan 
vooraf was voorzien.  

- De BES heeft meegedaan met verschillende activiteiten die door anderen worden 
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georganiseerd, zoals het Duurzaam ontbijt en de Haagse Krach Karavaan. Er is veel aandacht 
besteed aan LED-verlichting, onder de actie ‘LED op de Fred’, ook met specifieke 
demonstraties in de proefruimte van Bosman wijnkopers. 

- In het verslagjaar heeft BES zich ingespannen de ANBI-status te verkrijgen. Begin 2017 is dat 
gelukt. 

- Helaas bleek het niet ook dit jaar niet mogelijk om meer fietstrommels in de wijk te realiseren.  
 

Verkeer en Ruimtelijke Ordening 
 
Internationaal park 
Begin 2016 werden de ambitieuze plannen van wethouder Revis voor een 
complete herontwikkeling van dit aan onze wijk grenzende parkengebied gestopt. 
 
 
 
 

 
Tramverbinding Scheveningen Haven / Norfolkterrein  
In maart 2016 is het definitieve adviesrapport van Adviesgroep 
Tramverbinding Scheveningen Haven / Norfolkterrein (SHN) uitgebracht 
aan wethouder Tom de Bruijn, met een duidelijk meerderheidsadvies 
voor een verbetering van het OV richting het Statenkwartier en 
Scheveningen-Haven en de verlenging van lijn 16 naar het Norfolkterrein 
via de Westduinweg.  
 
Bestemmingsplan Statenkwartier  
In april heeft de gemeenteraad ondanks een gedegen voorbereide zienswijze van het Wijkbestuur het 
nieuwe Bestemmingsplan Statenkwartier ongewijzigd vastgesteld. Het Wijkoverleg heeft met name 
gepleit voor een algeheel verbod op dakuitbouwen, dakterrassen en woningssplitsingen en meer 
aandacht voor het handhaven van het rijksbeschermd stadsgezicht. 
Enkele maanden later werd dit plan weer ingetrokken omdat er foutieve bouwhoogten waren vermeld. 
Inmiddels is er een herstelactie in voorbereiding.  
 

Thaborkerk 
 Tijdens de behandeling van het nieuwe bestemmingsplan 
werden plannen bekend om de Thaborkerk aan de Prins 
Mauritslaan te slopen ten gunste van de bouw van nieuwe 
herenhuizen. Het perceel behoudt gelukkig de 
maatschappelijke bestemming. Het wijkoverleg heeft 
mogelijke alternatieven aangedragen voor het behoud van 
de aanwending van dit perceel, bijvoorbeeld door de 
vestiging van sociale inrichtingen, een huisartsenpraktijk of 
gebruik door de naburige Duitse Internationale School. 

 
 
Start denktank vernieuwing tramsporen Scheveningseweg 
Het Wijkoverleg is vertegenwoordigd in een begin 2016 opgestart denktank  
die advies uitbrengt over de vervanging van de sporen van tramlijn 1 op de 
Scheveningseweg in 2018. Doelstelling is een duurzame vernieuwing van de 
tramsporen met behoud van het bijzondere stedenbouwkundige karakter van 
de Scheveningseweg en het herstel van de typerende bomenrijen. 
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Verkeersvisie Scheveningen 
Eind 2016 is de verkeersvisie Scheveningen 2025 gepresenteerd als het gezamenlijke resultaat van 3 
denktanks, Scheveningen, Dorp en Haven. Het Wijkoverleg is vertegenwoordigd in 2 van de 3 
denktanks. Ten aanzien van het betaald parkeren heeft het Wijkoverleg het standpunt ingenomen dat 
dit alleen kan mits de invoering het gehele gebied van het stadsdeel Scheveningen omvat. Daarnaast 
willen wij betrokken worden bij de afspraken over het parkeerregime. 
 
Herinrichting Frederik Hendriklaan, Willem de Zwijgerlaan 
en Aert van der Goesstraat 
Vanaf 2018 worden de Frederik Hendriklaan, de Willem de 
Zwijgerlaan en de Aert van der Goesstraat opnieuw ingericht als 
gevolg van de vervanging van het riool in een groot gedeelte van 
dit gebied. De gemeente heeft hiervoor een klankbordgroep 
ingericht met vertegenwoordigers van het Wijkoverleg 
Statenkwartier en belanghebbende ondernemers en 
vastgoedeigenaren. Deze klankbordgroep is in november 2016 
gestart met haar werkzaamheden. 
 
Werkgroep Verkeer en Ruimtelijk Ordening (VRO) 
Gelet op de vele onderwerpen op deze portefeuille is ter ondersteuning van het bestuurslid VRO een 
werkgroep opgericht die inmiddels uit 6 wijkgenoten bestaat. Gezamenlijk worden standpunten 
voorbereid op de verschillende onderwerpen binnen deze portefeuille. 
 

Welzijn 
 
Buurtinterventieteam 
Het Buurtinterventieteam (BIT) is met een eigen werkwijze operationeel in onze wijk. 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 elke 
maand als groep gelopen, maar elk BIT-lid zal, wanneer hij of zij onregelmatigheden ziet in zijn of haar 
straat of deel van de 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, scheefliggende tegels en andere soortgelijke ongemakken. 
 
Vanaf september 2016  is er voor de wijkbewoners met vragen of signalen een open spreekuur op de 
derde dinsdag in de maand van 19.30u tot 20.00u in het Couvéehuis. Binnen een aantal straten in 
onze wijk zijn WhatsApp groepen actief. In november 2016 heeft het BIT samen met Welzijn 
Scheveningen en de Politie Haaglanden een middag over veiligheid georganiseerd voor ouderen in 
het Couvéehuis. In 2016 heeft het BIT ook stedelijke bijeenkomsten bijgewoond georganiseerd door 
de politie en de brandweer.  
 
Rijk in je Wijk 
Het project Rijk in de Wijk is gestart 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, op dit moment 
zijn er 19 leden actief en minder actief. De leden van de groep wonen bij elkaar in de buurt. De 
deelnemers van een netwerk leren mensen kennen die vlakbij wonen. Er zijn voor de grote groep 
regelmatig gezamenlijke bijeenkomsten in het Couve Couvéehuis ehuis. Op dit moment is er vanuit 
Rijk in je Wijk een leesclub, een filmclub en een eetclub actief. Rijk in je Wijk heeft een eigen e-
mailadres: rijkinjewijkstatenkwartier@hotmail.com en een WhatsApp groep aangemaakt. 
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Speelplekken in de wijk 
In 2016 is het wijkoverleg betrokkenen actief geweest bij de (her)inrichting van de speeltuin op het 
Frederik Hendrikplein en het groen op het Prins Mauritsplein. In september is er op de website van het 
wijkoverleg een link geplaatst met 50 speelplekken in het Statenkwartier en Scheveningen. 
 
Komst statushouders 
In de zomer van 2016 zijn de eerste statushouders op de Scheveningseweg 90 komen wonen. Het 
wijkoverleg heeft in samenwerking met de Rotary, GMW advocaten, Welzijn Scheveningen gezorgd 
voor een hartelijk welkom en een gezamenlijke maaltijd.  
Het wijkoverleg zit namens de omgeving in het omwonende overleg en  overleg Statushouders. 
Voor de wijkjaarborrel op 8 oktober is er speciale aandacht geweest in het uitnodigen van de 
statushouders. In december is een nieuwe groep gezinnen gearriveerd. 
 
Wijkjaarborrel 
Het wijkoverleg heeft op 8 oktober een wijkjaarborrel georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst waren 
er ook 4 kunstenaars uit het statenkwartier die zichzelf en de kunst konden presenteren. Wederom 
was het World Forum voor de bijeenkomst onze gastheer. Voorafgaand aan de bijeenkomst heeft een 
aangemelde groep bewoners een rondleiding gehad in het World Forum. 
 

Kunst en Cultuur  
 
Op zondag 2 oktober 2016 heeft Dichter aan Huis in het Statenkwartier plaatsgevonden, ingegeven 
door de succesvolle kunst- en muziekroute  en op initiatief van een aantal wijkbewoners, die eerder 
betrokken waren bij Dichter aan Huis. Zestien dichters hebben uit eigen werk voorgedragen in zestien 
huiskamers in het Statenkwartier. Iedere dichter heeft op deze  zondagmiddag vier keer 
voorgedragen. Elk uur heeft is publiek gewisseld naar een andere huiskamer. De dag werd afgesloten 
in het Couvéehuis met een borrel met gastheren/vrouwen en dichters. Het aantal verkochte kaarten 
was 121. Financieel werd het evenement ondersteund door Fonds 1818, de Stichting Dichter aan Huis 
en het Wijkoverleg. Een toegangskaart, tevens routekaart voor de hele middag kostte15 euro. Deze 
kaarten waren te bestellen via de website: www.statenkwartier.dichteraanhuis.nl. Bekeken wordt of en 
op welke wijze het evenement zich kan doorontwikkelen. 
 
Daarnaast organiseerden vrijwilligers met wat steun van het Wijkoverleg het zevende succesvolle 
Walking Dinner en organiseerden kunstenaars in het Statenkwartier een kleine kunstroute in de wijk. 
 

Communicatie  
 
Ook in 2016 heeft het (web)redactieteam van de wijk weer via www.statenkwartier.net, de 
Facebookpagina, de Statenkoerier, Twitter en het wijkinformatiebord nieuws gedeeld, activiteiten 
aangekondigd en achtergrondinformatie gegeven. 
 
Bij de site zien we een toenemend aantal terugkerende bezoekers wat wil zeggen dat wijkbewoners 
de site regelmatig raadplegen om op de hoogte te blijven. Onze online Marktplaats, ooit opgezet om 
binnen de wijk spullen aan te kunnen bieden, blijkt ook voor bewoners van buiten de wijk erg 
interessant. Zorgelijk is dat ook commerciële partijen zich er presenteren, waardoor de site zijn doel 
voorbij dreigt te schieten. Dit noopt tot nadere bezinning over dit platform. 
  
De Statenkoerier is ook in 2016 weer vier keer uitgekomen en huis-aan-huis verspreid. De 
wijkvergadering heeft, naar aanleiding van een klacht van een wijkbewoner tegen de bezorging bij 
nee-neestickers, met een meerderheid aan stemmen besloten de bezorging op alle adressen in de 
wijk te continueren, tenzij men actief aangeeft het blad niet te willen ontvangen. 



	 5 

De productie, opmaak, druk en verspreiding van de Statenkoerier wordt gefinancierd uit advertentie-
opbrengsten. Het afgelopen jaar toonde een toenemend aantal ondernemers belangstelling voor het 
plaatsen van een advertentie in het blad.  Hierdoor was het voor de redactie steeds weer een 
uitdaging om voldoende redactionele pagina’s te vullen. De redactie is hierin goed geslaagd. Vanwege 
de toegenomen omvang van het blad konden de artikelen ook aan diepgang winnen.  
  
In 2016 heeft de huisstijl van het wijkoverleg Statenkwartier een update gehad. Logo en vormgeving 
zijn gemoderniseerd en doorgevoerd op alle communicatie-uitingen.  
 

Financiën en subsidies 
 

Voor het functioneren van het Wijkoverleg en het kunnen organiseren van onze activiteiten is de 
gemeentelijke subsidie de belangrijkste financieringsbron. In het verslagjaar is wederom een 
basissubsidie ter hoogte van € 16.483 verkregen.  

Ook werd door een achttal bewoners - namens hun straat - via het Wijkoverleg een 
activiteitensubsidie aangevraagd bij de gemeente voor het organiseren van een straatfeest. De 
gemeente kende een bedrag van in totaal € 5.110 toe. De financiële verantwoording van deze 
straatfeesten is de laatste twee jaar verscherpt. De aanvragers moeten niet alleen een inhoudelijk 
verslag met foto’s aanleveren, maar ook een financiële verantwoording.    

Het Wijkoverleg heeft het boekjaar met een negatief resultaat van € 6.303 afgesloten. Dit is met name 
het gevolg van het inwinnen van extern advies bij het opstellen van onze zienswijze op het nieuwe 
bestemmingsplan Statenkwartier. De financiële positie van het Wijkoverleg is goed en het Bestuur 
vond het onderwerp dermate belangrijk dat ze heeft besloten dit advies in te winnen.    

Door het jaar heen ontvangen we regelmatig donaties. Ook waren er nog wat ontvangsten voor de 
boekjes ‘Struinen door het Statenkwartier’ (dat in het kader van het eeuwfeest in 2015 is uitgebracht). 
Tenslotte zijn de advertentie-inkomsten van de Statenkoerier inmiddels dermate, dat het voortbestaan 
van dit wijkblad een stevige basis heeft. 

De balans en winst- en verliesrekening over 2016 zijn in de bijlage bijgevoegd. Separaat vindt 
financiële verantwoording over 2016 plaats aan de gemeente Den Haag.  
 

Ten slotte  
	
Het jaar 2016 stond in het teken van het begeleiden van het nieuwe bestemmingsplan en de diverse 
ruimtelijke ontwikkelingen. Dank aan velen uit de onze wijk die zich hiervoor hebben ingespannen. 
Ook een bijzonder woord van dank aan de bestuursleden Astrid van Vliet en Boudewijn de Blij, die 
zich jarenlang als bestuurslid hebben ingezet voor onze wijk en eind 2016 afscheid hebben genomen. 
Een warm welkom aan nieuwe bestuursleden Micha de Jong en Lydia Hogeling, hen wachten nieuwe 
uitdagingen op het vlak van groen en duurzaamheid, respectievelijk kunst en cultuur. 
 
 
Het Bestuur van de stichting Wijkoverleg Statenkwartier 
Den Haag, 22 maart 2017 
wijkoverleg@statenkwartier.net   
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Bijlage: balans en winst- en verliesrekening 
 
 
 
VERLIES- EN WINSTREKENING 
STICHTING WIJKOVERLEG 
STATENKWARTIER   jaar 2016   jaar 2015   jaar 2014  

 
      

 
 €   €   €  

 BATEN        
  Gemeentelijke subsidie   16.483,00   16.483,00   17.530,00  
  Aktiviteiten   43.475,00   73.719,00   29.478,00  
 Totaal   59.958,00   90.202,00   47.008,00  
 LASTEN        
  Basis en bureau   8.532,00   7.999,00   8.431,00  
  Organisatie   17.027,00   10.288,00   7.614,00  
  Aktiviteiten   40.234,00   90.297,00   23.049,00  
 Totaal   65.793,00   108.584,00   39.094,00  
 RESULTAAT (excl. afboeking  
debiteuren voorg. boekjaren)   5.835,00-  18.382,00-  7.914,00  

  afboeking debiteuren   470,00      
  RESULTAAT   6.305,00-  18.382,00-  7.914,00  

 
 
Toelichting op de winst- en verliesrekening 
Het resultaat is negatief door de kosten van advies inzake het bestemmingsplan. Deze kosten staan geboekt onder 
‘Organisatie’. 

Financiële ondersteuning: door extra werkzaamheden inzake 100 jaar Statenkwartier meerwerk. 

Kantoor en drukwerk: ontwerp nieuwe huisstijl extra kosten. 

Vrijwilligers: hieronder zijn verwerkt afscheid bestuursleden en bloemen bij ziekte vrijwilligers ed. 
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BALANS STICHTING WIJKOVERLEG STATENKWARTIER 

       
  

2016   2015 
VASTE AKTIVA 

 
      

  inventaris 
  

511,00   638,00 
  computers 

  
0,00   0,00 

   
511,00   638,00 

   
      

VORDERINGEN KORTE 
TERMIJN       
  debiteuren 

  
735,00   1.780,00 

  nog te ontvangen 
 

0,00   0,00 

   
735,00   1.780,00 

   
      

LIQUIDE MIDDELEN 
 

      
  ING 3596765 

 
2.247,00   439,00 

  ING 728872 
 

52,00   3.589,00 
  ING 3596765 

 
18.279,00   28.894,00 

  ING Plus 
  

304,00   4,00 
  ABN AMRO 44.43.33.053 0,00   -6,00 
  ABN AMRO 41.19.83.210 0,00   0,00 
  ABN AMRO 0607 2073 96 0,00   0,00 
  overlopende kruisposten 0,00   -5.027,00 

   
20.882,00   27.893,00 

   
      

TOTAAL AKTIVA 
 

22.128,00   30.311,00 

   
      

   
      

EIGEN VERMOGEN 
 

      
  algemene reserve 

 
4.085,00   22.467,00 

  resultaat boekjaar 
 

-6.303,00   -18.382,00 

   
-2.218,00   4.085,00 

   
      

VOORZIENINGEN 
 

0,00   0,00 

   
      

SCHULDEN KORTE 
TERMIJN       
   crediteuren 

 
0,00   1.180,00 

   rekening-courant Vrienden 
Statenkwartier 24.346,00   25.046,00 
   vooruit ontvangen 

 
0,00   0,00 

   nog door te betalen 
subsidies aktiviteiten 

  
24.346,00   26.226,00 

   
      

TOTAAL PASSIVA  22.128,00  30.311,00 
 
Toelichting op de balans 
Vaste aktiva 
Aanschaf statafels voor Walking Dinner in 2016 en daarna, afschrijving in 5 jaar. 
Voorzieningen 
Er zijn thans geen voorzieningen meer voor aktiviteiten. 
Eigen vermogen 
In het jaar 2016 is er een verlies geleden van € 6.303. Dit is geheel afgeboekt van de reserves. 

 


