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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 en andere vrijwilligers streven deze onderwerpen na
door in gesprek te gaan met de (deel)gemeente en andere instellingen die van belang zijn voor de
wijk, en door het organiseren en stimuleren van activiteiten voor en met 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 nader omschreven welke
activiteiten gepland zijn voor 2014.

Groen en leefomgeving
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.Uit de recent gehouden
bewonersenquête (zie bijlage) blijkt dat het Groen als een van de goede aspecten van de wijk wordt
genoemd door de inwoners van het Statenkwartier. Het wijkbestuur stimuleert ideeen als openbare
moestuintjes en andere groeninitiatieven uit de wijk.
Over de leefomgeving zijn de inwoners van onze wijk minder tevreden. Uit de eerder genoemde
enquête en ook diverse berichten aan het wijkbestuur in het afgelopen jaar blijkt dat er veel vragen
zijn over de meeuwen(overlast), kapotgemaakte vuilniszakken en zwerffietsen. Het wijkbestuur deelt
zoveel mogelijk informatie over meeuwen, wat wel/niet kan en mag en de ‘best practices’ via de
website www.statenkwartier.net, de Facebookpagina en de Twitteraccount. In het komend jaar zal het
overleg met de gemeente over ondergrondse vuilcontainers als bijdrage aan de bestrijding van de
schoonheid van de leefomgeving worden opgepakt. Ook zal gerichte actie op bestrijding van
zwerffietsen met de politie nader worden afgestemd en wordt met de gemeente de mogelijkheid tot
het plaatsen van fietstrommels en/of meer ‘fietsnietjes’ nader bekeken.

Duurzaamheid
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. Het bestuur blijft ondersteuning aan BES bieden en waar mogelijk
uitbouwen. Buurtenergie Statenkwartier opereert tot nu toe onder vlag van het wijkoverleg, maar heeft
plannen zich te verzelfstandigen tot een eigen vereniging. Het wijkoverleg juicht dat toe en wenst BES
veel succes.

Verkeer
Dagelijks ervaren de wijkbewoners de spanning tussen moderne mobiliteitswensen en de leefbaarheid
in een historisch gegroeide wijk met een beschermd stadsgezicht. Fietsers, voetgangers, auto’s,
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vrachtverkeer en openbaar vervoer delen de beperkte ruimte op straat. Het wijkoverleg wil bewoners
stimuleren en motiveren de wijk leefbaar en bereikbaar te houden. Een goed voorbeeld was het
succesvolle bewonersinitiatief uit de Anthony Duyckstraat/Jacob Hopstraat om op basis van een breed
gesteunde enquête in enkele straten eenrichtingsverkeer in te richten. De effecten van het betaald
parkeren in de directe omgeving van het Statenkwartier worden gevolgd. Er lijkt sprake van een
waterbedeffect te zijn. In 2014 zal het bestuur de gevolgen nader bekijken en zo mogelijk met
voorstellen komen.

Ruimtelijke ordening
Vanuit onze contacten met gemeente en het stadsdeel interveniëren wij waar nodig om de belangen
van onze wijk in te brengen bij bestuurlijke plannen in onze wijk of de directe omgeving. Onderwerpen
als de oplossing van knelpunten op de Noordwestelijke hoofdroute en de ontsluiting van het
Norfolkterrein staan ook in 2014 op de agenda. Daarnaast spelen herinrichtingsvraagstukken om de
verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren, de parkeerdruk te verminderen, de leefbaarheid
en veiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren en de overlast van zwaar vrachtverkeer te
beperken. Ook de bereikbaarheid van onze wijk met tram en bus staat door bezuinigingen onder druk.
Na het opheffen van lijn 10 willen we een verdere uitdunning tegengaan door inspraakmogelijkheden
bij nieuwe plannen en dienstregelingen waar te nemen. Het wijkbestuur heeft een positieve
basishouding t.o.v. een tramontsluiting van het Norfolkterrein, dit ontlast een deel van het autoverkeer
in de wijk dat door bebouwing zal gaan toenemen. Daarnaast prijzen we ons als wijk gelukkig met
twee tramverbindingen naar twee NS-stations en mogelijk in de toekomst naar twee locaties m.b.t.
het strand. Er is begrip voor de overlast die in de individuele straten zal ontstaan, maar dat neemt niet
weg dat het collectieve belang goed gediend wordt. Op het moment dat er een concreet voorstel ligt,
zullen we de dialoog met relevante betrokkenen actief voeren.
Door een meerjarig vervangingsplan van rioleringen in de straten in de wijk, wordt renovatie van
straten en wegen daarmee gecombineerd. Het wijkbestuur volgt de ontwikkelingen. Plannen voor
bouwkundige ingrepen in het stadsgezicht en leegstand van kantoorgebouwen hebben eveneens de
aandacht van het wijkoverleg, evenals de bestuurlijke ontwikkelingen rond een nieuw
bestemmingsplan voor onze wijk.

Welzijn
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
aandachtvoor leegkomende plekken en mogelijke benutting voor speelvoorzieningen is noodzakelijk.
In augustus 2013 heeft de gemeente het groen op het Frederik Hendrikplein opengesteld als
speelgroen. Het wijkbestuur juicht dit initiatief toe en wil in 2014 in overleg blijven met de gemeente
over speellocaties voor kleuters en opgroeiende jeugd.
Ook het gebruik van schoolpleinen na schooltijd als speelterrein stimuleren. 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 spelactiviteiten.
BIT
Verbetering van de leefbaarheid van de wijk wil het wijkbestuur op een praktische wijze invullen. Dit
krijgt sinds 2013 vorm in het organiseren van het Buurt Interventie Team (BIT): een groep bewoners
die samen met politie een wandeling maakt. Daarbij kaarten zij zaken aan die bijvoorbeeld de
(verkeers)veiligheid belemmeren of vuil op straat aantrekken. Zo nodig kan een gemeente-
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vertegenwoordiger meelopen. Het BIT zal in 2014 door blijven gaan met de wandelingen en waar
nodig de activiteiten uitbreiden. Het wijkbestuur pleegt waar nodig overleg met de wijkagent en
stichting BOOG.
Couvéehuis
Het wijkbestuur Statenkwartier mag van het Couvéehuis gebruik maken als wijkgebouw. Dat huis is in
onze wijk de thuisbasis van Stichting Welzijn Scheveningen. Het wijkbestuur zal samenwerking
uitbreiden op het gebied van communicatie over elkaars activiteiten en waar mogelijk gezamenlijke
activiteiten organiseren.
Diverse buurtactiviteiten
Het wijkbestuur 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. In 2013 is de eerste internationale midzomeravond wijkpicknick georganiseerd op
21 juni. Het bestuur hoopt dat ook deze activiteit een jaarlijks vervolg krijgt. Daarnaast zoekt het
bestuur samenwerking met de winkeliersvereniging.

Kunst en Cultuur
Het aanzicht van de wijk wordt bepaald door een veelheid aan mooie architectuur. Sinds 1995 is de
wijk beschermd stadsgezicht. Er wonen en werken veel kunstenaars in de wijk. Het bestuur heeft
contact met organisatie van de Kunstroute. In 2014 zal het bestuur waar nodig een groep
enthousiaste bewoners ondersteunen die culturele activiteiten willen organiseren. Denk hierbij aan de
organisatie van wijkwandelingen met aandacht voor architectuur en geschiedenis. Ook het
succesvolle Kinderpodium tijdens Koninginnedag zal voortgezet worden.
Eeuwfeest Statenkwartier 2015
Het Statenkwartier is tussen 1900 en 1915 gebouwd. Het wijkbestuur gaat het eeuwfeest markeren in
2015 met diverse activiteiten door het jaar heen. Thema’s hierbij zijn: Culinair, Cultuur, Groen,
Publicaties en Sport. Daarvoor is een speciale commissie samengesteld in 2014 die de
voorbereidingen gaat treffen. In 2014 zullen de plannen en activiteiten vorm krijgen en gaat het
bestuur op zoek naar sponsors en financiering.

Financien
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 wijkbestuur gebruik maken van subsidies uit het
activiteitenbudget van de Stadsdeeldirecteur. De begroting voor 2014treft u als laatste pagina van dit
jaarplan aan.

Communicatie
Het afgelopen jaar stond in het teken van het verbeteren en intensiveren van het gebruik van de nieuw
ontwikkelde communicatiekanalen. De Statenkoerier verscheen in 2013 vier keer. Dankzij
adverteerders kon dit kostenneutraal en is de omvang zelfs uitgebreid van 16 naar 24 pagina’s. Het
online platform trok sinds de start bijna 6000 unieke bezoekers, waarvan 40% regelmatig terugkomt.
De vernieuwde website www.statenkwartier.net heeft inmiddels een ruime kring van vrijwillige
redacteuren en bevat veel nieuws over de wijk. De Facebookpagina Statenkwartier heeft een kring
van 250 vrienden opgebouwd en halverwege het jaar is gestart met een eigen twitteraccount
(@StatenkwartDH) dat inmiddels 130 volgers kent. Het wijkinformatiebord op de hoek
Statenlaan/Frederik Hendriklaan is verder vernieuwd en biedt nu ook ruimte voor adverteerders.
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De communicatie in 2014 is primair gericht op ondersteuning van nieuws, activiteiten en de
voorbereidingen rond 100 jaar Statenkwartier. Daarbij willen we nog meer wijkbewoners bereiken,
maar vooral ook de interactie met en tussen bewoners onderling stimuleren. De volgende acties staan
op de rol:
 Communicatieplan, inclusief sponsorplan en communicatiekalender, ter ondersteuning van
de activiteiten in het jubileumjaar. Het ontwikkelen van een jubileumlogo.
 Uitbreiding van communicatie met, voor en door leden van de expat-gemeenschap
 Samenhangend adverteerdersbeleid (statenkoerier, website en wijkinfobord).
 Workshops voor wijkredacteuren (fotografie, interviewtechniek e.d.) en uitbreiding van het
netwerk.
 Het opstarten van een ‘digitale marktplaats’ op www.statenkwartier.net, waar bewoners
producten en diensten aan kunnen bieden.

Ten slotte
Het bestuur verwacht een dynamisch jaar voor de wijk tegemoet te kunnen zien. 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 het Wijkoverleg Statenkwartier
Den Haag, oktober 2013
wijkoverleg@statenkwartier.net
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Begroting stichting Wijkoverleg Statenkwartier 2014
2013

2014

inkomsten
donaties en sponsoring
basis/bureausubsidie
basis/adm subsidie
activiteiten-subsidie

€
€

9.070
11.119
PM

€
€
PM

€

20.189

€

16.483

huur vergaderruimte

€

1.000

€

1.000

administratieve ondersteuning

€

10.000

€

7.538

fin. adm. ondersteuning
porto/telefoonkosten

€
€

1.000
150

€
€

1.000
200

kantoorartikelen/drukwerk

€

939

€

100

vrijwilligerskosten *

€

1.000

€

1.000

representatie
communicatie, incl. website

€
€

200
4.900

€
€

100
4.500

verzekeringen

€

1.000

€

1.000

€

20.189

€

16.438

PM

9.070
7.413 1)
2)

overige inkomsten
totale baten

uitgaven

overige uitgaven

totale lasten

* bijv. presentjes Walking Dinner, redacteuren wijkkrant
De begroting bevat m.n. structurele activiteiten.
1) De basis-/adm. subsidie wordt in 2014 verlaagd. Eventueel kan
extra budget aangevraagd worden. Hiervoor gelden bepaalde indicatoren.
2) Voor eenmalige activiteiten wordt een act.subsidie aangevraagd bij gemeente Den Haag.
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