Jaarplan 2017 en begroting

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- het gesprek hierover aan te gaan met de (deel)gemeente en andere organisaties die van
belang zijn voor goed beheer en de doorontwikkeling van de wijk.
Ook wil het bestuur onderlinge verbanden tussen wijkbewoners verstevigen, o.a. door het in stand en actueel
houden van de website, inzet van onze sociale media en een stabiele positie voor de Statenkoerier. Sociale
cohesie is een voortdurend aandachtspunt, zeker in een wijk waar zoveel expats wonen. Daarnaast wordt het
organiseren en stimuleren van activiteiten voor, door en met wijkbewoners gefaciliteerd. Vanaf 2016 is er een
jaarlijkse wijkborrel bijgekomen. Niet -zoals bij veel andere organisaties- bij aanvang van het nieuwe jaar, maar
in het najaar. Ontmoeten is een goede basis voor een gezonde verstandhouding in onze dynamische wijk.
De accenten voor het komende jaar worden in dit jaarplan toegelicht.

Groen
De wijk kenmerkt zich door haar groene karakter. Het behouden van dit groene karakter is een belangrijk punt
en verdient de nodige aandacht. Met de herinrichting van diverse punten in de openbare ruimte, zoals
bijvoorbeeld de Frederik Hendriklaan en de Willem de Zwijgerlaan dient het groen niet in het gedrang te
komen, maar juist een elementair onderdeel te blijven of worden. Zo ook zullen de plannen omtrent het wel of
niet kappen van de bomen langs de Scheveningseweg actief gevolgd worden. Op enige afstand volgt het
Wijkoverleg de plannen van de gemeente voor een herinrichting van een aantal parkgebieden in de directe
omgeving van onze wijk, zoals de Scheveningse Bosjes, de Waterpartij, Belvédère en het Westbroekpark.
Niet alleen in de openbare ruimte is voldoende groen een punt van aandacht, maar ook particulieren kunnen
zich inzetten hiervoor. Zo zijn bijvoorbeeld veel groene (stads)tuinen vervangen door tegelwerk. Dit is niet
alleen voor de biodiversiteit nadelig maar veroorzaakt ook praktische nadelen. Het veranderde klimaat gaat
gepaard met meer en hevigere regenval. Dit water dient te kunnen worden weggevoerd. Met tegels in de tuin
kan het water niet weg en veroorzaakt dit overlast. Niet alleen de tuin maar ook daken kunnen worden
vergroend (dit heeft meer voordelen, zoals isolatie en het verminderen van meeuwenoverlast). Kortom, het is
belangrijk om waakzaam te zijn op het behouden van het groene karakter van openbare delen, maar even
belangrijk zijn de mogelijkheden bij bewoners van de wijk zelf.
Het Wijkoverleg zet zich in om het groene karakter te behouden en zal op diverse manieren informatie
verstrekken hoe inwoners zelf kunnen zorgen voor en rekening houden met de hoeveelheid groen.

Duurzaamheid
Met de huidige energietransitie staat de burger centraal; men wordt meer zelfvoorzienend en minder
afhankelijk van energieleveranciers. De vereniging Buurtenergie Statenkwartier (BES) doet al veel op dit gebied
aan informatieverstrekking en heeft diverse gerelateerde projecten. De initiatieven van BES om in 2040 een
energieneutrale wijk te zijn, worden actief gestimuleerd en gefaciliteerd. Onder andere wordt samen met BES
gekeken om nieuwe zonnepanelen te plaatsen op het World Forum. Dit is een collectief zonne-energie project
voor en door wijkbewoners die geen (of niet genoeg) zonnepanelen op eigen dak kunnen plaatsen. Daarnaast
nemen de mogelijkheden voor bewoners om financieel gecompenseerd/gestimuleerd te worden om huizen
beter te isoleren en energieneutraal te maken toe (bijvoorbeeld verlaagde btw voor isolatiewerkzaamheden,
subsidie op warmtepompen, zonneboilers en pelletkachels, enz.). Het Wijkoverleg en met name de vereniging
Buurtenergie Statenkwartier stimuleren dit en bieden waar nodig informatie hierover.
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Duurzaamheid gaat over meer dan enkel energievraagstukken. De komst (ergens in de komende jaren) van de
ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) wordt gezien als een deel van de oplossing voor de
meeuwenoverlast. De plaatsing ervan in andere wijken wordt gevolgd voor een goede implementatie te zijner
tijd in onze wijk. Daarnaast zijn er tal van initiatieven op het gebied van duurzaamheid buiten het
Statenkwartier. Het is goed om buiten de grenzen van de wijk te kijken om de impact te vergroten. Het
Wijkoverleg kijkt naar deze initiatieven (bijvoorbeeld van Duurzaam Den Haag) en haakt waar nodig aan.

Verkeer en Ruimtelijke Ordening
Eind 2016 neemt het College van B&W naar verwachting een standpunt in omtrent de voorgenomen aanleg
van een tramverbinding naar het Norfolkterrein. Het wijkbestuur steunt het in 2016 uitgebrachte
meerderheidsadvies van de adviesgroep tramtracé Norfolk voor een verlenging van lijn 16 via de Westduinweg.
Ook zet het Wijkoverleg zich in voor een betere OV verbinding van het World Forum en de inzet van een
speciale Congrestram bij grotere evenementen.
Het parkeren in onze wijk blijft bewoners en winkeliers bezighouden. We zijn nog in afwachting van de
resultaten van het WOB-verzoek dat wij bij de gemeente hebben ingediend om inzage te krijgen in alle
tellingen over de parkeerdruk. Voorlopig heeft het bestuur het standpunt ingenomen dat betaald parkeren in
het Statenkwartier onontkoombaar is, mits de invoering zich uitstrekt over het gehele gebied van
Scheveningen waar nu nog vrij parkeren is toegestaan.
Met de gemeente worden eind 2016 afspraken gemaakt over de wijze waarop het Wijkoverleg betrokken zal
worden bij de planvorming rond de herinrichting van de Frederik Hendrikliaan/Willem de Zwijgerlaan i.v.m.
vervanging riool in 2018.
In 2017 zal het eind 2016 uitgebrachte advies van de drie denktanks over de verkeersvisie Scheveningen 2025
in de gemeenteraad worden besproken en zullen er afspraken worden gemaakt over de concrete uitwerking
van dit advies.
Het Wijkoverleg blijft alert op ontwikkelingen rond de mogelijke verkoop en/of sloop van de Thaborkerk. Ook
volgen wij kritisch de ontwikkelingen rond de transitie van kantoorpanden naar appartementen (bv. aan de
Eisenhowerlaan), de lucratieve trend om de unieke woningvoorraad van onze wijk te transformeren naar
kleinere appartementen middels woningsplitsingen en vergunningaanvragen voor dakopbouwen en andere
maatregelen die het beschermd stadsgezicht ontsieren en in gevaar brengen.
Wij verwachten dat het eind 2016 uit te brengen advies van de denktank Scheveningseweg/tramlijn 1 in 2017
wordt omgezet in concrete plannen voor de vervanging van de tramrails aan de Scheveningseweg met behoud
van zoveel mogelijk bomen, de herinrichting van het kruispunt Scheveningseweg/Prof. Teldersweg en de
aanleg van de rotonde voor het kruispunt Duinstraat/Badhuisweg.
Wij verwachten dat in 2017 de toegezegde maatregelen die met inbreng vanuit het Wijkoverleg Statenkwartier
zijn afgesproken in de denktank Noord Westelijke Hoofdroute (Teldersviaduct - President Kennedylaan) door
de gemeente nu eindelijk worden gerealiseerd.
Het Wijkoverleg zal zich ook blijven inzetten voor de verkeersveiligheid in de wijk. Onze bijzondere aandacht
gaat uit naar het verbeteren van de verkeersafwikkeling, de oversteekbaarheid en de veiligheid voor
voetgangers en fietsers en het toegankelijk houden van trottoirs, oversteekplaatsen en fietspaden voor
rolstoelgebruikers, mindervaliden en ouders met kinderwagens. Bij de Haagse gemeentepolitiek zullen wij
aandringen op betere openbaar vervoerverbindingen van en naar onze wijk, meer ruimte voor fietsers en
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voetgangers, speciale routes om het zware vrachtverkeer in en door onze wijk te beperken en maatregelen om
het laad- en losverkeer met grote voertuigen te verduurzamen.

BuurtInterventieteam (BIT)
In 2017 zal er aandacht zijn voor het werven van nieuwe teamleden met de focus op hondenbezitters, waarbij
de bewoners bij het uitlaten van de hond of bij het maken van een wandeling door de wijk, de ogen goed
openhouden. Komend jaar zal ook aandacht zijn voor het verder uitrollen van WhatsAppgroepen die zich
richten op het signaleren van verdachte situaties in de eigen straat.
In april 2017 zal er door het BIT in samenwerking met het stadsdeelkantoor en de wijkagenten een veiligheid
middag worden georganiseerd.
Voor het jaar 2017 zijn de bijeenkomsten op de derde dinsdag van de maand vanaf 19.30 gepland. Het open
inloopmoment zal ook in 2017 tot nader bericht doorgaan. In 2017 zal het BIT via de website van het
Wijkoverleg Statenkwartier communiceren.

Welzijn
Rijk in de Wijk zal zich verder ontwikkelen en naar vraag en behoefte van de leden activiteiten organiseren.
Voor het jaar 2017 zijn gezamenlijke bijeenkomsten al gepland. Ook hiervoor geldt dat via de website van het
Statenkwartier nader communicatie plaatsvindt.
Op verzoek van een aantal inwoners van de wijk zal er (indien actieve wijkbewoners willen meedoen) een
werkgroep gestart worden waarin de (on)mogelijkheden van meer speelplekken in de wijk zullen worden
uitgezocht.
Het Couvéehuis is voor verschillende activiteiten ons gasthuis.
Eind 2016 zal er een additionele groep statushouders komen te wonen aan de Scheveningsweg
In 2017 zal weer in samenwerking met de Rotary, GMW advocaten, Rotary, Welzijn Scheveningen een
welkomstdiner worden georganiseerd. De bedoeling is niet alleen voor, maar ook met hen.
Het Wijkoverleg zal namens de omgeving in het omwonendenoverleg en het Statusoverleg deelnemen.
De wijkborrel/bijeenkomst van 8 oktober 2016 zal worden geëvalueerd en mogelijk in 2017 als activiteit van
het Wijkoverleg opnieuw worden uitgevoerd.

Kunst en Cultuur
Het Wijkoverleg ondersteunt en initieert de verschillende kunst- en cultuurroutes in het Statenkwartier die de
afgelopen jaren succesvol zijn geweest. Dit is een mooie manier om ervoor te zorgen dat iedereen in de wijk
elkaar kan ontmoeten rond het thema kunst en cultuur.
Kunstroute, Muziekroute en Dichters aan Huis in het Statenkwartier
In april 2017 organiseren de Kunstenaars van het Statenkwartier (KS) weer een Kunstroute in de wijk.
Onderzocht wordt of er in oktober 2017 weer een muziekroute kan worden georganiseerd. Muzikanten in het
Statenkwartier kunnen huisconcerten geven met een grote verscheidenheid aan muziek: pop, jazz, klassiek. De
eerste muziekroute was een groot succes. Deze is geheel met ondersteuning van het Wijkoverleg tot stand
gekomen in het kader van 100 jaar Statenkwartier. Het evenement was gratis toegankelijk en de muzikanten
hebben geen honorarium ontvangen.
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Nodig voor een vervolg is allereerst een organiserend comité uit de wijk te vormen dat wordt ondersteund
door het Wijkoverleg. Een van de eerste bespreekpunten is om tot een financieel dekkend kader te komen,
met als een van de belangrijke vragen of de muzikanten al dan niet een honorarium gaan ontvangen. De
inkomsten voor dit evenement moeten komen uit fondsenwerving en mogelijk uit kaartverkoop. Met een
dergelijke constructie is ervaring opgedaan bij Dichters aan Huis in het Statenkwartier afgelopen jaar. Dat
evenement wordt geëvalueerd en bekeken of het een tweejaarlijks evenement in de wijk kan worden.
Overige routes
Het Wijkoverleg stimuleert in 2017 verder de initiatieven die de afgelopen jaren genomen zijn ten aanzien van
de Huizenroute-Indië uitgelicht, de Glas-in-Lood route en de Lichtjesroute/lampionnentocht.

Communicatie
Het Wijkoverleg wil zoveel mogelijk wijkgenoten, jong, oud, expat, bewoner of winkelier, bereiken om hen te
informeren over nieuwe en lopende zaken in de wijk en hen te stimuleren deel te nemen aan wijkactiviteiten.
Daarnaast wordt, met name via de digitale media, de onderlinge dialoog ondersteund door het aanbieden van
mogelijkheden om zelf actief te zijn en te reageren op (elkaars) berichtgeving. Daarmee draagt communicatie
bij aan het onderling contact en de sociale cohesie in de wijk.
De website en facebookpagina van het Statenkwartier bieden een constante bron van nieuws. Het actueel
houden van beide kanalen vraagt om een niet aflatende inzet van het webredactieteam. Afgelopen jaar is
gestart met de samenstelling van een vierkoppige kernredactie. Dit jaar verwachten we daar een goed op
elkaar ingespeeld team van te maken. Ook wordt gemikt op meer Engelstalige berichtgeving, zodat ook expats
meer betrokken raken. De digitale nieuwsbrief die onder abonnees verspreid wordt brengt communicatie dicht
bij huis. In 2017 moet de magische grens van 1000 abonnees overschreden worden.
Op Marktplaats Statenkwartier, waar wijkbewoners zelf een product of oproep kunnen plaatsen, vindt een
levendige onderlinge handel plaats van gebruikte goederen. De marktplaats kent inmiddels ruim acht duizend
leden en is daarmee ook voor commerciële aanbieders interessant. Het communicatieteam blijft zich inzetten
om deze aanbieders zoveel mogelijk van de site te weren door ze te blokkeren.
De Statenkoerier blijft vier keer per jaar verschijnen. Gestreefd wordt naar een gemiddelde omvang van 36
pagina’s met een gevarieerd aanbod aan (achtergrond)nieuws uit de wijk. Met deze omvang is er een
evenwicht tussen redactionele artikelen en commerciële advertenties, waarvan het blad afhankelijk is. Het
tijdig opleveren van een kwalitatief hoogwaardig blad vraagt veel van de (te) kleine redactie. Het komend jaar
wordt, via blad en andere kanalen, een oproep gedaan tot uitbreiding van het redactieteam.

Financiën en subsidies
Financiën
De begroting voor 2017 ziet er als volgt uit:
Inkomsten
basis/bureausubsidie (1)
basis/adm subsidie (2)
activiteitensubsidie (3)
donaties en sponsoring
inkomsten advertenties Statenkoerier
totale baten

9.070€
7.413€
PM
PM
PM
16.483€
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uitgaven
huur vergaderruimte
administratieve ondersteuning
financieel administratieve ondersteuning
porto/telefoonkosten
kantoorartikelen/drukwerk
Vrijwilligerskosten (4)
representatie
communicatie, incl. website
verzekeringen
overige uitgaven
totale lasten

600€
7.538€
800€
1.000€
100€
1.045€
100€
4.300€
1.000€
16.483€

De begroting bevat m.n. structurele activiteiten.
(1) Voor incidentele huisvesting, kantoorkosten en communicatie met bewoners
(2) Voor administratieve ondersteuning aan Stichting Wijkoverleg Statenkwartier
(3) Voor eenmalige activiteiten wordt een activiteitensubsidie aangevraagd
(4) bijv. presentjes Walking Dinner, redacteuren Statenkoerier en website, vrijwilligersborrel

Subsidies
In 2017 begeleidt het Wijkoverleg de aangevraagde subsidies voor allerhande activiteiten die de leefbaarheid
van de wijk en/of straten ten goede komen, zoals straatfeesten. We geven daar opnieuw bekendheid aan.

Ten slotte
Zoals u heeft kunnen lezen zijn er ook in 2017 weer veel activiteiten in het Statenkwartier. Activiteiten waar
het Wijkoverleg minimaal een rol in speelt en vaker nog activiteiten die door het Wijkoverleg Statenkwartier
worden georganiseerd. Volgend jaar zal, als de vergadering op 16 november a.s. er mee in stemt, het bestuur
eerst twee en in de loop van 2017 drie nieuwe bestuursleden tellen. Astrid van Vliet en Boudewijn de Blij
verlaten het bestuur en worden -als u het goed vindt- vervangen door Lydia Hogeling en Micha de Jong. Lydia
neemt de portefeuille kunst en cultuur van Astrid over en Micha de portefeuille groen en duurzaamheid van
Boudewijn. In de eerste helft van 2017 zal Martin Fikke het bestuur verlaten omdat zijn statutaire termijn van
zes jaar dan eindigt. Tijdens de voorjaarsvergadering hopen wij u een opvolger te kunnen presenteren.
Tijdens onze laatste Wijkoverleg vergadering is er een presentatie geweest over de renovatie van “De Toren
van Oud”. Hopelijk dat ergens in 2017 kan worden begonnen met de werkzaamheden aan deze toren. De
vergunningen zijn aangevraagd en kunnen wat ons betreft worden verleend. De Gemeente Den Haag is aan
zet.
Het bestuur hoopt dat ook in 2017 de samenwerking met de bewoners van het Statenkwartier weer net zo
prettig zal zijn als in de afgelopen jaren.

Het Bestuur van de stichting Wijkoverleg Statenkwartier
Den Haag, oktober 2016
wijkoverleg@statenkwartier.net
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