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Inleiding
Ook in 2014 heeft het Wijkoverleg Statenkwartier zich gericht op de doelen van het wijkoverleg:
- Bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat in de wijk
- Behouden van het cultuurhistorische karakter van de wijk
Dit is gebeurd door in gesprek te gaan met inwoners, 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.
Het jaar 2014 stond in het bijzonder in het teken van de voorbereiding van de viering van het
eeuwfeest van de wijk. Daarnaast wordt het Wijkoverleg regelmatig door individuele wijkbewoners
geattendeerd op onwenselijke of onveilige situaties en worden wij benaderd door wijkbewoners die
hulp of advies vragen over ontwikkelingen en knelpunten in hun directie woon- en leefomgeving. Wij
begeleiden de bewoners bij deze vraagstukken.

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. Groen is door onze bewoners als
een van de goede aspecten van de wijk wordt genoemd bij de gemeentelijke enquete uit najaar 2013.
Ten aanzien van de leefomgeving zijn de inwoners van onze wijk wat minder tevreden.
In 2014 heeft het wijkbestuur de volgende resultaten behaald en inspanningen gepleegd:
- Ideeën van wijkbewoners als openbare moestuintjes en andere groeninitiatieven gesteund.
- Informatie verstrekt over meeuwen, wat wel/niet kan en mag en de ‘best practices’
- Overleg met de gemeente over ondergrondse restafvalcontainers (ORACs) gevoerd (planning
realisatie 2018)
- Met het BIT-team en politie is actie gepleegd richting de gemeentelijke Handhaving en
gecommuniceerd over zwerffietsen
- De mogelijkheid tot het plaatsen van fietstrommels en/of meer ‘fietsnietjes’ onderzocht, maar er
zijn weinig plaatsen met voldoende ruimte. Fietstrommels kunnen soms worden geplaatst op
parkeerplekken, maar dat maakt het parkeerprobleem weer groter.

Duurzaamheid
Het wijkoverleg heeft de vereniging Buurt Energie Statenkwartier (BES geholpen om haar doelstelling
“duurzamere en comfortabeler woningen in het Statenkwartier” te realiseren. In 2014 is het volgende
gebeurd op dit vlak:
- Het wijkbestuur heeft de BES geholpen bij het verkrijgen van subsidies en faciliteiten.
- Het wijkbestuur heeft de BES geholpen met de communicatie door de kanalen van het
wijkbestuur ter beschikking te stellen.
- Gedurende het verslagjaar heeft BES het initiatief genomen om zonnepanelen te gaan plaatsen
op het Museon, voor bewoners van het Statenkwartier die ze niet op hun eigen dak kunnen
plaatsen. Daarvoor wordt een aparte coöperatie opgericht.
- BES heeft enkele voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over verschillende onderwerpen,
zoals het isoleren van glas inloodramen, vloerisolatie en Natuurlijk zonnepanelen.
- De BES heeft meegedaan met verschillende activiteiten die door anderen worden
georganiseerd, zoals het Duurzaam ontbijt en de Haagse Krach Karavaan.
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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,
vrachtverkeer en openbaar vervoer delen de beperkte ruimte op straat. In 2014 heeft het wijkbestuur
de volgende activiteiten ondernomen:
- De effecten van het betaald parkeren in de directe omgeving van het Statenkwartier zijn
gevolgd. Met de gemeente is contact geweest over bepaalde parkeerknelpunten in de wijk. De
resultaten van het door de gemeente in 2014 uitgevoerde parkeeronderzoek zijn door de
gemeente echter nog niet vrijgegeven.
- Er is namens de wijk actief bijgedragen aan het doen van voorstellen voor het verbeteren van
knelpunten op de Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR). Deze voorstellen worden in 2015 aan
de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.
- Er is actie ondernomen toen zonder overleg of vooraankondiging de doorgang voor fietsers op
het Rooseveltplantsoen met hekken werd bemoeilijkt.
- Het wijkbestuur heeft de ontwikkeling t.o.v. een tramontsluiting van het Norfolkterrein gevolgd.
- Het wijkbestuur is actief betrokken bij de dialoog over de herinrichting van de kruising
Duinweg/Badhuisstraat.

Ruimtelijke ordening
Vanuit onze contacten met gemeente en het stadsdeel intervenieerden wij waar nodig om de
belangen van onze wijk in te brengen bij bestuurlijke plannen in onze wijk of de directe omgeving. In
2014 heeft het volgende plaatsgevonden:
- De voorstellen voor aanleg van de rotonde Fred/Willem de Zwijgerlaan, gecombineerd met
vervanging van de rioleringen en renovatie van straten zijn actief gevolgd.
- Het proces rond het voorstel voor het inrichten van de Albert Heijn naast Paagman is zo goed
als mogelijk begeleid.
- Plannen voor bouwkundige ingrepen in leegstand van kantoorgebouwen zijn gevolgd.
- Het voorstel voor het NEBO-terrein is door de projectontwikkelaar actief met bewoners en het
wijkbestuur doorgesproken.
- De ontwikkelingen rond een nieuw bestemmingsplan voor onze wijk zijn gevolgd. Dit plan zal
pas in de loop van 2015 beschikbaar komen.

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 drukke verkeer het op straat spelen vrijwel niet meer mogelijk. In 2014 heeft het
wijkbestuur de volgende zaken op zich genomen:
- Het wijkbestuur heeft de kinderwandeling van de deelgemeente voor speelplekken met
schooljeugd actief gestimuleerd en de voorstellen gevolgd. De uitvoering wordt in 2015
gerealiseerd.
- Het wijkbestuur heeft onderzocht of in de wijk aangehaakt kon worden bij de landelijke autoloze
zondag, deze is niet doorgegaan.
BIT
Verbetering van de leefbaarheid van de wijk wil het wijkbestuur op een praktische wijze invullen. Dit is
in 2013 opgestart met het organiseren van het Buurt Interventie Team (BIT), in samenwerking met de
politie. In 2014 zijn de volgende activiteiten verricht:
- Het BIT-team is het afgelopen jaar 12 maal bij elkaar gekomen. De bijeenkomsten vinden elke
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derde dinsdag in de maand plaats in het Couvéehuis. De bijeenkomsten worden bijgewoond
door de wijkagent en de ongeveer 10 vaste leden.
Er is een workshop signaleren georganiseerd, gegeven door een van de BIT-teamleden
Een aantal leden van het BIT-team heeft de door de gemeente Den Haag georganiseerde
stedelijke bijeenkomst bijgewoond.
Er is een bijeenkomst georganiseerd (samen) met het handhavingsteam.
Het BIT heeft de inzet van Handhaving op weesfietsen(die meer dan 3 mankementen hebben)
in onze wijk versterkt.
Het BIT-team heeft zich in 2014 omgevormd tot een orgaan dat de veiligheid in de wijk volgt en
met vrijwilligers werkt die zich vooral richten op de eigen leefomgeving.

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 heeft in 2014 de
samenwerking uitgebreid en de volgende zaken gedaan:
- Het wijkbestuur heeft voor veel activiteiten voor de wijk gebruik mogen maken van de ruimten
van het Couvéehuis.
- Het wijkbestuur heeft via de inzet van zijn communicatiekanalen bijgedragen aan de
bekendheid van (de activiteiten van) het Couvéehuis in de wijk.
Diverse buurtactiviteiten
Het wijkbestuur heeft zoveel mogelijk wijkactiviteiten die door bewoners worden georganiseerd en die
de sociale cohesie bevorderen, ondersteund. In 2014 betrof het de volgende zaken:
- Het wijkbestuur heeft subsidie begeleid voor aangevraagde straatfeesten.
- Het wijkbestuur heeft in samenwerking met de winkeliersvereniging activiteiten voor kinderen
georganiseerd op Koningsdag.
- Het wijkbestuur heeft een kleine bijdrage geleverd aan de vrijwilligers die het Walking Dinner en
de Midzomeravond picknick hebben georganiseerd.
- Naar aanleiding van de meerdaagse wijkafsluiting ten gevolge van de NSS-top in maart 2014
heeft het wijkbestuur een zeer druk bezochte borrel in café De Sien aangeboden.
Via de inzet van de communicatiekanalen van de wijk is bijgedragen aan de bekendheid van de
betreffende activiteiten.

Kunst en Cultuur
Het aanzicht van de wijk wordt bepaald door een veelheid aan architectuur. Sinds 1995 is de wijk
beschermd stadsgezicht. Er wonen en werken veel kunstenaars in de wijk, die zich verenigd hebben
in een collectief.
-

In 2014 is actief gewerkt aan de voorbereiding van de activiteiten ter markering van de viering
van het eeuwfeest van de wijk.
Het wijkoverleg heeft de activiteiten voor de herinneringsroute van de Atlantikwall gesteund.
Het wijkoverleg stelt de communicatiemiddelen en sociale media beschikbaar voor culturele en
kunstactiviteiten in de wijk.

Financien
Voor het functioneren van het Wijkoverleg bestaan twee financieringsbronnen: gemeentelijke subsidie
(generieke en activiteitensubsidie) en de donaties aan de Stichting Vrienden van het Statenkwartier. In
2014 is (wederom) bezuinigd op de subsidie aan bewonersorganisaties, hierdoor wordt in de toekomst
de geldelijke steun van de Vrienden weer van groter belang. In 2014 zijn we dan ook weer gestart (via
de Statenkoerier) om bewoners te attenderen op de mogelijkheid van doneren.
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Het wijkoverleg staat er financieel nog steeds goed voor. Het eigen vermogen is wat gegroeid, maar
dat geld wordt in het jubileumjaar 2015 aangewend voor activiteiten die niet subsidiabel zijn en die wel
bijdragen aan de doelstellingen van het wijkoverleg zoals een openingsreceptie en een
slotbijeenkomst. De balans en winst- en verliesrekening over 2014 treft u als laatste pagina’s van dit
verslag aan.

Communicatie
Het wijkbestuur deelt zoveel mogelijk informatie via de website www.statenkwartier.net, de
Facebookpagina Statenkwartier, de e-mail nieuwsbrief en de Twitteraccount @StatenkwartierDH. Ook
het informatiebord op de kruising Statenlaan/Fred wordt hiervoor benut.
Het afgelopen jaar stond in het teken van het verbeteren en intensiveren van het gebruik van de
communicatiekanalen (Statenkoerier, www.statenkwartier.net, nieuwsbrief, Facebook). De
communicatie in 2014 was primair gericht op ondersteuning van nieuws, activiteiten en de
voorbereidingen rond 100 jaar Statenkwartier. Daarbij wilden we wijkbewoners meer en beter
bereiken, maar vooral ook de interactie met en tussen bewoners onderling stimuleren.
De volgende resultaten zijn behaald in 2014:
Statenkoerier en website
• De redacties van Statenkoerier en website zijn uitgebreid met enkele nieuwe redacteuren.
• De Statenkoerier is, dankzij het toegenomen aantal adverteerders, in 2014 uitgebreid naar 28
pagina’s, waardoor een gevarieerder aanbod aan artikelen en meer diepgang mogelijk is.
• Het aantal bezoekers aan de website is gestegen met 177% (30.000 in 2014 vs 12.000 in 2013). Dit
zijn zowel nieuwe als terugkerende bezoekers.
• Met name berichten over verkeersveiligheid (oa Boetzelaerlaan) en ruimtelijke ordening (oa
plannen Paagman/AH) leverden veel reacties op site en Facebook op.
• De Facebookpagina heeft inmiddels 1000 volgers.
• De digitale Marktplaats voor het Statenkwartier die begin 2104 is opgezet heeft bijna 1700 leden en
is uitgegroeid tot een levendige handelssite van tweedehands spullen.
• Het aantal bewoners dat zich geabonneerd heeft op de digitale nieuwsbrief is verder toegenomen
tot ca. 650.
Overige resultaten
• Er is een communicatieplan en communicatiekalender opgesteld ter ondersteuning van
de activiteiten in het jubileumjaar.
• Er is een jubileumlogo en huisstijl voor 100 jaar ontwikkeld
• De NSS-borrel heeft goede publiciteit voor de wijk gegenereerd op de regionale tv en krant.
• Er is een advertentiebeleid opgesteld en op de website geplaatst.

Ten slotte
Het bestuur kijkt met genoegen terug op een boeiend jaar. In samenwerking met de bewoners,
(deel)gemeente, politie, Welzijn Scheveningen, lokale ondernemers en winkeliers zijn een aantal
mooie zaken bereikt en is een actieve bijdrage geleverd aan de leefbaarheid.

Het Bestuur van het Wijkoverleg Statenkwartier
Den Haag, 6 april 2015
wijkoverleg@statenkwartier.net
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VERLIES- EN WINSTREKENING
over het jaar 2014

jaar 2014

jaar 2013

€

€

Gemeentelijke subsidie
Aktiviteiten
basis/administratie subsidie

17.530,00

20.189,00

29.478,00

36.359,00

-

-

Totaal

47.008,00

56.548,00

8.431,00

11.275,00

7.614,00

6.512,00

23.049,00

36.899,00

-

-

Totaal

39.094,00

54.686,00

RESULTAAT (excl. korrektie voorgaand boekjaar)

7.914,00

1.862,00

BATEN

LASTEN
Basis en bureau
Organisatie
Aktiviteiten

	
  

	
  

SPECIFICATIE VAN DE LASTEN

jaar 2013
€

€

Basis en bureau
wijkvergaderingen
administratieve ondersteuning
financiële administratieve ondersteuning
afschrijving computer

245,00

197,00

7.413,00

9.880,00

659,00

795,00

114,00

403,00

totaal

8.431,00

11.275,00

151,00

344,00

906,00

759,00

303,00

888,00

368,00

1.214,00

960,00

50,00

1.157,00

1.151,00

150,00-

85,00-

3.919,00

2.191,00

-

-

totaal

7.614,00

6.512,00

Activiteiten
kosten aktiviteiten

23.049,00

36.899,00

totaal

23.049,00

36.899,00

Niet meegenomen in resultaat: realisatie voorgaande
boekjaren

-

267,00-

Organisatie
telefoon en porti
vrijwilligers vergoeding
internetondersteuning
kantoor en drukwerk
representatie
verzekeringen
financieringskosten
communicatie
diversen

	
  

jaar 2014

STICHTING DE VRIENDEN VAN HET STATENKWARTIER

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

DEBET

CREDIT

AKTIVA

31/12/14
€

31/12/13

PASSIVA

€

31/12/14

31/12/13

€

Liquide Middelen

€

Voorzieningen

ING 175903
Rentemeerrekening

1.017
22.396

264
22.500

Totaal liquide middelen

23.413

22.764

Vorderingen en overlopende aktiva

Totaal voorzieningen

-

-

Schulden korte termijn

Debiteuren
Rekening-courant Wijkoverleg Statenkwartier

8.366

8.748

Crediteuren
Rekening-courant Wijkoverleg Statenkwartier

-

-

Totaal vorderingen en overlopende aktiva

8.366

8.748

Totaal schulden korte termijn

-

-

Algemene reserve
Resultaat boekjaar

31.512
267

31.063
449

Totaal eigenvermogen

31.779

31.512

TOTAAL PASSIVA

31.779

31.512

Eigenvermogen

TOTAAL AKTIVA

Stichting de Vrienden van het Statenkwartier jaar 2014

31.779

31.512

STICHTING DE VRIENDEN VAN HET STATENKWARTIER

LASTEN

BATEN
2014

2013

€

Algemene kosten

2014

€

2013

€

€

204

334

Donaties algemeen

471

180

-

-

Rente-opbrengsten

-

269

Overschot

267

115

-

-

TOTAAL LASTEN

471

449

471

449

Bijdrage Wijkoverleg Statenkwartier

Stichting de Vrienden van het Statenkwartier jaar 2014

TOTAAL BATEN

Stichting de Vrienden van het Statenkwartier jaar 2014

Stichting de Vrienden van het Statenkwartier jaar 2014

Verklaring kascommissie 2014

Aan: het bestuur van de Stichting Wijkoverleg Statenkwartier en de Stichting Vrienden van
het Statenkwartier

Opdracht
U heeft ons verzocht om de jaarrekening 2014 van de Stichting Wijkoverleg Statenkwartier
en de Stichting Vrienden van het Statenkwartier te Den Haag te controleren. De jaarrekening
bestond uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Wij baseren ons op de door het bestuur van de stichtingen verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de
daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichtingen, die overigens uit
dezelfde personen bestaan.
Verantwoordelijkheid van de kascommissie
Wij hebben de opdracht uitgevoerd. Onze werkzaamheden betroffen in hoofdzaak het
bestuderen van de specificatie van de lasten, de winst- en verliesrekening per 31 december
2014, en de balans van de beide stichtingen. We hebben de aanvaardbaarheid van de bij de
jaarrekening toegepaste grondslagen geëvalueerd op basis van de door de stichtingen
verstrekte gegevens .
Bevestiging
Op basis van de aan ons verstrekt gegevens zijn wij van mening dat in de jaarrekeningen
een getrouw beeld wordt afgegeven van de inkomsten en uitgaven van het jaar 2014 en de
omvang en opbouw van het vermogen aan het eind van 2014 van beide stichtingen.
We hebben opgemerkt dat het eigen vermogen is gegroeid. We zijn geïnformeerd over de
besteding van deze gelden t.b.v. het eeuwfeest 2015, voor o.a. de kosten voor de
openingsreceptie en de afsluiting van het feestelijke jaar.
Met deze verklaring verzoeken wij de vergadering om decharge te verlenen aan het bestuur
van de Stichting Wijkoverleg Statenkwartier voor de jaarrekening 2014.

De Kascommissie
Joop Pot
Raymond van Ligten
30 maart 2015

Verslag wijkvergadering 11 november 2014
Koen Baart opent de vergadering om 20 uur en verwelkomt de grote groep wijkbewoners die opgekomen is
voor deze vergadering. Er zijn geen mededelingen, maar desgevraagd licht de voorzitter toe dat de
volgende avond (12 november) het stadsdeelkantoor een bijeenkomst heeft georganiseerd voor de
inwoners van alle negen wijken van het stadsdeel Scheveningen. Daar zal de deelgemeente een
terugkoppeling geven van de bevindingen van de in september gehouden enquête onder de inwoners over
het woon- en leefklimaat en ideeën voor verbeteringen. Het stadsdeelkantoor baseert zijn jaarplan mede
hier op. Deze resultaten kwamen te laat beschikbaar om in het plan van ons wijkoverleg op te nemen, maar
het eerste beeld levert op dat ons jaarplan heel goed strookt met bevindingen en opmerkingen.
Voorts wordt de herbenoeming van de voorzitter, penningmeester en portefeuille Kunst en Cultuur
bekrachtigd door de vergadering, evenals de herbenoeming van de leden van de kascommissie voor het
jaar 2014.
Jaarplan
Vervolgens worden het jaarplan en de begroting in samenhang met het plan voor de viering van 100 jaar
Statenkwartier toegelicht. Allereerst wordt een flitsende promotiefilm getoond over de geplande activiteiten.
Daarna worden verschillende programmaonderdelen toegelicht. Op de website www.statenkwartier.net is
het volledige programma met details te vinden, dat wordt ook regelmatig bijgewerkt.
Op de vraag of het boekje over de wijk ook in het Engels verschijnt, luidt het antwoord ‘vooralsnog niet’. Het
is al een hele klus om het boekje in het voorjaar gereed te hebben. Maar als de doelgroep er blijkt te zijn en
er zich een goede vrijwillige vertaler meldt, kan dit wellicht alsnog gebeuren. Er wordt veel effort gestoken in
het goed bereiken van expats in de wijk, net als andere doelgroepen (ouderen, jongeren etc.) overigens. De
ervaring met allerhande activiteiten tot nog toe leert wel dat deze groep (die zelf weer uit subgroepen
bestaat) zich niet makkelijk mengt. Het filmpje over de eerste activiteit in het kader van 100 jaar, het planten
van de bloembollen die in het voorjaar in bloei zullen staan, wordt succesvol vertoond.
Voor het overige zijn er geen opmerkingen over het jaarplan en de begroting 2015. De zaal verheugt zich
op een succesvol en feestelijk jaar.
Ruimtelijke ontwikkelingen
Allereerst wordt gesproken over de lopende aanvraag voor een omgevingsvergunning door de firma
Paagman voor het ombouwen van een deel van zijn panden aan de Willem de Zwijgerlaan tot een geschikt
pand om een AH in te kunnen vestigen. Koen Baart verwelkomt Fabian Paagman en enkele
vertegenwoordigers van het actiecomité dat zich tegen deze ontwikkeling verzet. Voor- en tegenstanders
van deze ontwikkeling wisselen argumenten uit. Op de vraag aan het wijkbestuur waarom zij ‘geen stelling
neemt’ tegen deze aanvraag antwoordt de voorzitter dat eerst een besluit van de gemeente over deze
aanvraag moet worden afgewacht. De gemeente heeft hiervoor maximaal 26 weken de tijd, tot ca. medio
december. Pas dan wordt bekend wat de aanvraag inhield en hoe en waarom de gemeente hierover heeft
beschikt. Dan zal het wijkbestuur bezien of er actie van zijn zijde nodig wordt geacht.
Vervolgens komen de ontwikkelingen ten aanzien van het NEBO-terrein aan de Scheveningseweg aan de
orde. Wijkbestuurslid Martin Fikke licht toe dat vrijdag 7 november de projectontwikkelaar aan de direct
omwonenden en belanghebbenden een toelichting ter plaatse heeft gegeven op de plannen.

