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Verslag	  van	  de	  wijkvergadering	  van	  het	  Statenkwartier	  op	  8	  april	  2013	  in	  het	  Couvéehuis	  

	  

Voorzitter	  Koen	  Baart	  opent	  de	  vergadering	  kort	  na	  acht	  uur	  en	  licht	  de	  agenda	  toe.	  

De	  jaarrekening,	  bestaande	  uit	  Balans	  en	  Verlies-‐	  en	  Winstrekening,	  van	  zowel	  het	  Wijkoverleg	  als	  de	  
stichting	  Vrienden	  van	  het	  Statenkwartier	  worden	  zonder	  wijzigingen	  goedgekeurd,	  nadat	  de	  
voorzitter	  de	  goedkeurende	  verklaring	  van	  de	  Kascommissie	  heeft	  voorgelezen.	  Daarmee	  wordt	  het	  
bestuur	  en	  penningmeester	  Jorien	  Jansen	  in	  het	  bijzonder	  decharge	  verleend	  over	  het	  gevoerde	  
beleid.	  

Het	  belangrijkste	  onderwerp	  van	  de	  avond	  is	  de	  verkeerssituatie	  in	  het	  Statenkwartier.	  Daarvoor	  is	  
aanwezig	  Jeffrey	  Jansen	  van	  de	  afdeling	  Verkeer	  van	  de	  gemeente	  Den	  Haag,	  die	  zich	  speciaal	  
bezighoudt	  met	  het	  stadsdeel	  Scheveningen.	  

Er	  komen	  verschillende	  verkeersonderwerpen	  aan	  de	  orde.	  

De	  doortrekking	  van	  lijn	  11	  naar	  het	  Norfolkterrein:	  	  verschillende	  bewoners	  maken	  zich	  zorgen	  over	  
de	  inpassing	  van	  de	  sporen	  op	  de	  Willem	  de	  Zwijgerlaan	  of	  de	  Kranenburgweg.	  Er	  is	  op	  dit	  moment	  
nog	  geen	  keuze	  gemaakt	  tussen	  beide	  routes.	  	  De	  voorkeur	  gaat	  uit	  naar	  een	  tram	  boven	  een	  bus,	  
omdat	  de	  tram	  een	  hoogwaardiger	  vorm	  van	  vervoer	  is.	  

Maatregelen	  op	  de	  Van	  Boetzelaerlaan:	  Jansen	  is	  de	  opsteller	  van	  de	  brief	  van	  wethouder	  Smit	  n.a.v.	  
de	  actie	  van	  bewoners	  van	  de	  Van	  Boetzelaerlaan	  na	  het	  tragische	  ongeval	  waar	  een	  jonge	  voetballer	  
omkwam.	  Hij	  licht	  toe	  dat	  de	  Van	  Boetzelaerlaan	  een	  hoofdroute	  is	  voor	  de	  hulpdiensten	  en	  dat	  dus	  
een	  snelheidsbeperking	  tot	  30	  km/u	  niet	  mogelijk	  is.	  De	  Brandweer	  verzet	  zich	  tegen	  drempels,	  
omdat	  die	  door	  volle	  brandweerwagens	  stapvoets	  moeten	  worden	  gepasseerd.	  	  Er	  vindt	  nog	  een	  
studie	  plaats	  naar	  andere	  mogelijkheden.	  Aan	  het	  eind	  van	  dit	  jaar	  vinden	  al	  aanpassingen	  plaats	  aan	  
het	  kruispunt	  W	  de	  Zwijger/Boetzelaerlaan.	  De	  plaatsing	  van	  een	  flitspaal	  kan	  alleen	  als	  het	  OM	  dat	  
wenst.	  Meer	  snelheidsdisplays	  zouden	  wel	  kunnen.	  Suggesties	  worden	  zo	  mogelijk	  meegenomen	  in	  
het	  onderzoek.	  

Stoplichten	  kruising	  Frederik	  Hendriklaan/Mauritslaan:	  	  Deze	  suggestie	  krijgt	  een	  gemengde	  
ontvangst,	  omdat	  stoplichten	  ook	  kunnen	  uitnodigen	  tot	  hard	  rijden.	  Een	  rotonde	  lijkt	  iets	  teveel	  van	  
het	  goede.	  

Smalle	  fietsstrook	  langs	  de	  Eisenhowerlaan:	  Dit	  is	  een	  bekend	  probleem,	  dat	  overigens	  door	  de	  
komst	  van	  Europol	  over	  een	  zeer	  korte	  route	  is	  verbeterd.	  Dit	  zal	  zeker	  nog	  in	  het	  bestuur	  van	  het	  
wijkoverleg	  aan	  de	  orde	  komen,	  in	  samenhang	  met	  het	  gebruik	  van	  de	  tramsporen	  op	  de	  
Eisenhowerlaan.	  

Frederik	  Hendriklaan:	  	  deze	  laan	  is	  ook	  een	  hoofdroute,	  maar	  vooral	  een	  winkelstraat.	  De	  wijkagent	  
benadrukt	  dat	  het	  dubbel	  parkeren	  streng	  wordt	  bestraft.	  	  De	  suggestie	  wordt	  gedaan	  om	  bij	  de	  
herinrichting	  na	  de	  vernieuwing	  van	  de	  riolering	  in	  2014	  verbeteringen	  aan	  te	  brengen.	  Er	  zou	  ook	  
een	  enquête	  gedaan	  kunnen	  worden.	  
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Eenrichtingverkeer	  A	  Duyckstraat/Jacob	  Hopstraat:	  De	  enquête	  is	  duidelijk	  over	  de	  wenselijkheid	  van	  
éénrichtingverkeer,	  want	  daar	  was	  een	  grote	  meerderheid	  voor.	  Minder	  helder	  is	  de	  specifieke	  keus.	  
Jansen	  vindt	  dat	  jammer.	  De	  gemeente	  gaat	  ermee	  aan	  de	  slag.	  

De	  tramlijnen	  10,	  11	  en	  17:	  Voor	  lijn	  17	  moet	  een	  extra	  spoor	  getrokken	  worden	  op	  de	  Statenlaan.	  
Dat	  kost	  mogelijk	  een	  rij	  bomen.	  Lijn	  10	  was	  eerst	  tijdelijk	  opgeheven,	  maar	  inmiddels	  zijn	  er	  officiële	  
stukken	  waaruit	  een	  definitieve	  opheffing	  zou	  blijken.	  Het	  wijkoverleg	  legt	  zich	  daarbij	  zeker	  niet	  
neer,	  en	  zal	  zo	  nodig	  actie	  ondernemen.	  De	  haltes	  van	  lijn	  11	  worden	  binnenkort	  aangepast	  aan	  het	  
nieuwe	  bredere	  materieel;	  dat	  zal	  mogelijk	  enige	  overlast	  geven.	  

Na	  zijn	  uitvoerige	  bijdrage	  wordt	  Jeffrey	  Jansen	  bedankt	  en	  krijgt	  hij	  een	  fles	  wijn.	  

Speellocaties:	  	  In	  het	  Statenkwartier	  zijn	  maar	  weinig	  speellocaties	  voor	  jongeren	  in	  de	  
basisschoolleeftijd.	  Dit	  probleem	  wordt	  breed	  herkend.	  Er	  zijn	  verschillende	  suggesties	  voor	  in	  te	  
richten	  locaties,	  zoals	  het	  Frederik	  Hendrikplein	  en	  de	  ruimte	  bij	  de	  toren	  van	  Oud.	  Er	  zijn	  ook	  
bewoners	  die	  niet	  blij	  zouden	  zijn	  als	  de	  groene	  ruimte	  op	  het	  FH-‐plein	  ook	  voor	  spelen	  wordt	  benut.	  
Eveline	  Wawoe	  wil	  een	  groepje	  samenstellen	  om	  de	  mogelijkheden	  te	  onderzoeken.	  Astrid	  van	  Vliet	  
coördineert	  dat	  vanuit	  het	  bestuur.	  

Buurt	  Interventie	  Team	  (BIT):	  	  Het	  BIT	  heeft	  zijn	  eerste	  wijkschouw	  gelopen	  met	  een	  half	  dozijn	  
bewoners.	  Ook	  de	  wijkagent	  lopen	  mee.	  Er	  wordt	  gericht	  gekeken	  naar	  problemen	  die	  kunnen	  
worden	  opgelost.	  Deze	  worden	  dan	  gerapporteerd	  aan	  de	  gemeente	  (Melding	  Openbare	  Ruimte,	  via	  
14070).	  Eind	  april	  vindt	  de	  volgende	  schouw	  plaats.	  Nieuwe	  leden	  kunnen	  zich	  melden	  bij	  de	  
wijkagent	  of	  Jorien	  Jansen.	  

Inbraken	  in	  het	  Statenkwartier:	  	  Wijkagent	  Sylvia	  Westmaas	  maakt	  melding	  van	  een	  toename	  en	  
bespreekt	  enkele	  eenvoudige	  voorzorgsmaatregelen,	  zoals	  strips	  op	  de	  deur	  en	  verlichting.	  Zij	  wijst	  
op	  de	  vele	  informatie	  die	  hierover	  beschikbaar	  is	  en	  hoopt	  dat	  veel	  bewoners	  maatregelen	  zullen	  
treffen.	  

Vacatures	  in	  het	  bestuur:	  De	  voorzitter	  wijst	  op	  de	  vacatures	  die	  ontstaan	  in	  het	  bestuur.	  De	  posten	  
voor	  Welzijn	  en	  Ruimtelijke	  Ordening	  zijn	  vacant.	  Kandidiaten	  wordt	  gevraagd	  zich	  te	  melden	  bij	  het	  
bestuur.	  

Afscheid	  Robbert	  van	  der	  Helm:	  Vanaf	  2009	  is	  Robbert	  van	  der	  Helm	  actief	  geweest	  in	  het	  bestuur	  
van	  het	  wijkoverleg.	  Hij	  was	  het	  lid	  met	  de	  meeste	  dienstjaren	  en	  heeft	  zich	  ingezet	  voor	  allerlei	  
verkeerstechnische	  en	  ruimtelijke	  ordenings	  vraagstukken.	  Ook	  na	  zijn	  vertrek	  is	  hij	  als	  adviseur	  
onmisbaar	  voor	  het	  bestuur.	  De	  voorzitter	  dankt	  hem	  zeer	  voor	  zijn	  inspanningen	  van	  de	  afgelopen	  
jaren	  en	  overhandigt	  hem	  de	  gebruikelijke	  cadeaubon.	  

Afzonderlijke	  bestuursportefeuilles:	  

Astrid	  van	  Vliet	  wijst	  op	  het	  Open	  Podium	  dat	  op	  Koninginnedag	  weer	  te	  vinden	  zal	  zijn	  bij	  de	  Willem	  
de	  Zwijgerlaan.	  Ook	  bereidt	  zij	  de	  viering	  van	  100	  jaar	  Statenkwartier	  in	  2015	  voor.	  Daarvoor	  worden	  
nog	  vrijwilligers	  gezocht!	  
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Marion	  Petit	  zoekt	  nog	  wijkredacteuren	  voor	  de	  vulling	  van	  de	  website	  van	  het	  Statenkwartier	  en	  de	  
nieuwsbrief	  voor	  de	  wijk.	  	  Exemplaren	  van	  de	  Statenkoerier	  zijn	  steeds	  te	  vinden	  bij	  het	  Couvéehuis	  
en	  De	  Vulpen.	  

In	  de	  rondvraag	  komt	  nog	  aan	  de	  orde	  dat	  de	  Zorgvlietkerk	  en	  de	  bijbehorende	  Duinoordschool	  
geheel	  of	  gedeeltelijk	  een	  andere	  bestemming	  zouden	  krijgen.	  Ook	  de	  verbouwing	  van	  een	  
kantoorvilla	  aan	  de	  Eisenhowerlaan	  ligt	  al	  geruime	  tijd	  stil.	  Het	  bestuur	  is	  erkentelijk	  voor	  de	  melding	  
en	  houdt	  het	  in	  de	  gaten.	  

Na	  een	  geanimeerde	  vergadering	  nodigt	  de	  voorzitter	  de	  aanwezigen	  uit	  voor	  een	  borrel.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


