Jaarplan 2018 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 inzet van onze sociale
media, het in stand en actueel houden van de website 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
Het wijkoverleg zet zich in voor het behoud van de kwaliteit van wonen in het Statenkwartier. Daar hoort het
handhaven van het groene karakter van de wijk zonder meer bij.
Groen is een primaire verantwoordelijkheid van de gemeente en het wijkoverleg stimuleert het om die
verantwoordelijkheid ook waar te maken. Desalniettemin spelen wijkbewoners een even grote rol als het gaat
om groen. Met name die laatste groep kan een groot verschil maken als het gaat om de hoeveelheid groen in
de wijk. In overleg met Duurzaam Den Haag is besloten om in 2018 deel te gaan nemen aan de actie “Operatie
Steenbreek”. Met deze actie kunnen bewoners, bedrijven, scholen, etc. hun tegels gratis inruilen voor planten.
In 2017 is de “Visie wijk- en buurtgroen stadsdeel Scheveningen” door de diverse wijkberaden en
bewonersgroepen ontworpen. Hieraan wordt in 2018 verder invulling gegeven. Doel van de visie op wijk- en
buurtgroen is om de inrichting en het beheer van wijk- en buurtgroen beter af te stemmen op de wensen van
bewoners en algemene maatschappelijke ontwikkelingen. Het beheer moet bekostigd kunnen worden uit het
reguliere budget en het additionele budget voor verbetering van de groene leefomgeving. De gemeente heeft
jaarlijks verschillende extra financiële middelen ter bevordering van de groene leefomgeving. Voor
kwaliteitsverbetering is voor de stad jaarlijks 0,75 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast zijn er sinds 2016
middelen voor extra groen (‘kleur en fleur’), die gefaseerd oplopen naar 1 miljoen euro in 2018.
Daarnaast lopen er diverse projecten in 2018 waarbij betrokkenheid gewenst is, zoals uitbreiding van
Madurodam (waarbij het groen een grote rol speelt), aanpassing van tramlijn 1 en van het bijhorende groen,
en de herinrichting van de “Fred” waarbij ook een deel groen opnieuw wordt ingedeeld.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een breed begrip en vindt uitvoering via diverse onderwerpen in de wijk. De informatiefunctie
die het wijkoverleg heeft zal ook in 2018 belangrijk blijven. Op het moment staan op de webpagina Groen en
Duurzaamheid alle financiële middelen/voordelen die men kan gebruiken om woningen te verduurzamen. De
hoop is dat, met de komst van een nieuw kabinet en gemeentebestuur, er nieuwe financiële middelen
beschikbaar zullen worden. Uiteraard zal de informatie voor 2018 worden geactualiseerd.
Tevens zet BES (Buurtenergie Statenkwartier) zich in om het Statenkwartier meer duurzaam te maken. Dit
gebeurt door te informeren over en te stimuleren tot het doen van maatregelen ter vermindering van het
energieverbruik en het verbeteren van het binnenklimaat van woningen. In 2018 zal de BESte buurman actie
worden uitgebreid, waarbij buurtbewoners hun buren kunnen informeren en inspireren (via het onder andere
tonen van hun eigen woning) op het gebied van verduurzaming van woningen.
Daarnaast speelt een mogelijk warmtenet een belangrijke rol. Hier zal in 2018 veel aandacht aan besteed
worden, bijvoorbeeld om met de herinrichting van de Fred aan te dringen om rekening te houden met de
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inpassing van een dergelijk warmtenet. Tevens is er een haalbaarheidsonderzoek gestart met het doel te kijken
naar de mogelijkheden van een particulier warmtenet (in eigendom en beheer van bewoners van het
Statenkwartier). Dit onderzoek zal verder uitwerking vinden in 2018, met mogelijke vervolgstappen.

Verkeer en Ruimtelijke Ordening
Op 30 november 2017 wordt betaald parkeren ingevoerd in het Havenkwartier, het Geuzenkwartier en ons
Statenkwartier. Het Wijkoverleg Statenkwartier huldigde en huldigt het standpunt dat, àls er betaald parkeren
in het Havenkwartier wordt ingevoerd, dit ook en tegelijkertijd in Statenkwartier dient te worden
geëffectueerd. Dit omdat anders onze wijk een overloopgebied wordt voor gratis parkeren vanuit omliggende
wijken, door strandbezoekers en deelnemers aan de talrijke grote festiviteiten in de kuststrook. Het overgrote
deel (nagenoeg iedereen) van de aanwezigen op diverse wijkvergaderingen heeft dit standpunt ondersteund.
Het wijkoverleg hecht eraan dat de maatregel na één jaar door de gemeente geëvalueerd wordt, zoals ook is
toegezegd. Wij blijven in 2018 de ontwikkelingen op dit terrein nauwgezet volgen.
De voorgenomen herinrichting van de Frederik Hendriklaan, de Aert van der Goesstraat en de Willem de
Zwijgerlaan leverde heel wat reacties op. In het overleg met de gemeente zijn het wijkoverleg en de
winkeliersverenigingen van de betreffende winkelstraten steeds meer naar elkaar toegegroeid. Met als gevolg
dat de gemeente uiteindelijk in augustus 2017 een belangrijk aantal suggesties heeft overgenomen. Voor ons
zijn in ieder geval twee punten van eminent belang:
een veiliger verkeerssituatie voor alle weggebruikers, dus ook fietsers en voetgangers
een gemarkeerde looproute voor het winkelend publiek zonder obstakels zoals terrasstoelen,
containers, palen en uitgestalde waren; het accent moet zo komen te liggen op “flaneren” in plaats
van “laveren”.
In september 2017 zijn bestuurlijk de financiële middelen veiliggesteld en heeft het college het ontwerp
geaccordeerd en naar de gemeenteraad gestuurd. Ook in 2018 zal de wijkorganisatie de verdere uitwerking
nauwgezet blijven volgen. De planning is start van de werkzaamheden begin 2019 en afronding ca 2 jaar later.
Ronduit ingenomen is het wijkoverleg met de keuze van het bestuur om tramlijn 16 niet door de Willem de
Zwijgerlaan te laten lopen richting het voormalige Norfolkterrein. Zo’n tracé zou niet alleen ten koste zijn
gegaan van het bomenbestand, ook de parkeercapaciteit zou fors zijn gereduceerd. De gemeente heeft
aansluitend besloten zich te focussen op de (haalbaarheid van de) route over de Westduinweg. Een besluit
daarover wordt eerst verwacht na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.
Voor het Statenkwartier (maar ook voor de gemeente) zou een doortrekken van lijn 16 via de Statenlaan over
de Westduinweg een versnelde gelegenheid bieden om de lus van lijn 16 over de Frederik Hendriklaan en de
Prins Mauritslaan op te heffen. Bijkomend extra voordeel: dit deel van de Fred hoeft dan maar 1x op de schop
zodat én de riolering én de bovengrondse herinrichting tegelijk kan worden opgepakt. Bovendien kan de
herinrichting zo eerder plaatsvinden en ontstaat niet het risico van een tweedeling van de winkelstraat in een
wèl en niet heringerichte winkelstraat (respectievelijk ten zuiden en ten noorden van de Statenlaan). Wij
blijven ons dan ook in 2018 ambtelijk en bestuurlijk inzetten voor een dergelijke oplossing die geld kost, maar
ook geld oplevert.
Het jaar 2018 zal zich kenmerken door een andere wijze van omgaan van het wijkoverleg met bouwinitiatieven
in onze wijk. Waar tot voor kort door het wijkoverleg het voortouw werd genomen, willen we nu een
nadrukkelijker rol en verantwoordelijkheid van de direct belanghebbenden. Die gaan het voortouw nemen,
waarbij er door ons wel wordt ingezet op voldoende kennis over en toegankelijkheid van informatie over
procedures en de wijze waarop bezwaar kan worden aangetekend. Zo is er sinds het najaar van 2017 een
volledig stappenplan op de website gezet en zal het wijkoverleg in 2018 daar waar gewenst belanghebbenden
informeren en assisteren.
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Dit betekent overigens niet dat we minder inzet plegen, wèl dat we die anders gaan organiseren: meer lobby
richting College en Raad. Inzet: alleen bouwplannen toestaan overeenkomstig het bestemmingsplan zoals dat
recent is vastgesteld en de bepalingen niet misbruiken om het onmogelijke toch mogelijk te maken. Het
Statenkwartier hoeft geen openluchtmuseum te worden, maar vernieuwing moet passen binnen de status van
beschermd stadsgezicht.
We hebben hiervoor vier belangrijke aandachtsgebieden uitgelicht. Dat betekent nadrukkelijk niet dat we ons
hiertoe beperken. Dat hoeft ook niet want de Werkgroep Verkeer & Ruimtelijke Ordening is aanmerkelijk
uitgebreid met specifieke deskundigheden. Wij hopen en verwachten dan ook ons in 2018 nog beter te kunnen
inzetten voor een leefbare en verkeersveilige wijk met behoud van de karakteristieke bebouwing.

Welzijn in de Wijk
Buurt Preventie Team
In 2018 zal er opnieuw aandacht zijn voor het werven van nieuwe teamleden en 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.
Het Buurt Preventie Team zal in 2018 aandacht besteden aan digitale onveiligheid en cybercrime.
Voor het jaar 2018 zijn de bijeenkomsten op de derde dinsdag van de maand vanaf 19.30 gepland, dit zijn de
volgende data 16/1, 20/2, 20/3, 17/4, 15/5, 19/6, 17/7, 21/8, 18/9(gaat mogelijke niet door i.v.m. Prinsjesdag),
16/10 en 20/11. Het open inloopmoment tijdens de geplande bijeenkomsten van 19.30 tot 20.00 om in
gesprek gaan met de wijkagent en het Buurt Preventie Team wordt gecontinueerd.
In 2018 zal het BPT via de website van het Wijkoverleg Statenkwartier communiceren.

Rijk in de Wijk
Rijk in je Wijk zal zich verder ontwikkelen en naar vraag en behoefte van de leden activiteiten organiseren.
Naast de lopende activiteiten als de leesclub, de filmclub, de uit eten club en de cultuurclub zal er in 2018
gestart worden met een kookclub en mogelijk een wandelclub. Voor het jaar 2018 zijn drie maandelijkse
gezamenlijke bijeenkomsten al gepland , dit zijn de volgende data 14/3, 13/6, 12/9 en 12/12.
In 2018 zal Rijk in je Wijk via de website van het Wijkoverleg Statenkwartier communiceren.

Betrekken van jongeren
In samenwerking met de Jongerenambassadeurs Scheveningen en Welzijn Scheveningen zal een plan worden
gemaakt en uitgevoerd om de jongeren van onze wijk meer te betrekken in en binnen de wijk.

Samenwerkingspartners
Het wijkoverleg werkt voor de welzijnsactiviteiten samen met Welzijn Scheveningen, (het bestuur van) de BIZ
Frederik Hendriklaan en Aert vander Goesstraat en de Jongerenambassadeurs Scheveningen.
Het Couvéehuis van Welzijn Scheveningen is voor verschillende activiteiten ons gasthuis.

Wijkborrel/bijeenkomst 2018
De wijkborrel/bijeenkomst van 7 oktober 2017 zal worden geëvalueerd en mogelijk in 2018 als activiteit van
het Wijkoverleg opnieuw worden uitgevoerd.
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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.
Muziek- en/of Componistenroute
Onderzocht gaat worden of er in 2018 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 in 2015 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 en de muzikanten hebben
geen honorarium ontvangen.
Nodig is eerst 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 zullen
moeten komen uit fondswerving en mogelijk uit kaartverkoop. Hiermee is al ervaring opgedaan bij de Dichters
Aan Huis route in 2016.
Het wijkoverleg stimuleert in 2018 de initiatieven die de afgelopen jaren genomen zijn ten aanzien van de
kunstroute, Indische huizenroute, Dichters aan Huis Statenkwartier, de Glas-in-Loodroute en de
Lichtjesroute/lampionnentocht.

Communicatie
Het Wijkoverleg wil zoveel mogelijk wijkgenoten, jong, oud, expat, bewoner, ondernemer of winkelier,
bereiken om hen te informeren over nieuwe en lopende zaken in de wijk. Daarnaast wordt, met name via de
sociale media, de interactie tussen bewoners onderling ondersteund.
De website en Facebookpagina van het Statenkwartier bieden een constante bron van nieuws. Het actueel
houden van beide kanalen vraagt om niet aflatende inzet van het webredactieteam. Komend jaar wordt verder
ingezet op een actieve kernredactie. De digitale nieuwsbrief die onder abonnees verspreid wordt brengt
communicatie dicht bij huis en zal in 2018 weer periodiek verschijnen.
De Statenkoerier blijft vier keer per jaar verschijnen. Gestreefd wordt naar een gemiddelde omvang van 40
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 wederom een oproep gedaan tot uitbreiding van het redactieteam.
Onder het motto ‘meten is weten’ wil de redactie in 2018 een onderzoekje opzetten onder de bewoners
waarin gevraagd wordt naar tevredenheid en wensen met betrekking tot de diverse communicatiemiddelen en
-inhoud. In eerste instantie wordt de mogelijkheid om hiervoor een student in te zetten onderzocht.

Financiën en subsidies
Financiën
Voor het komend jaar verwachten we begrotingstechnisch gezien geen grote veranderingen in vergelijking met 2017.
We constateren dat de Statenkoerier een sterke positie heeft gekregen bij zowel lezer als adverteerder. De kosten en
baten zijn met elkaar in balans. De variabele kosten en baten van de Statenkoerier zijn niet opgenomen in de begroting.
Hierover wordt wel jaarlijks verslag gedaan in de jaarafrekening.
De begroting voor 2018 ziet er als volgt uit:
Inkomsten
basis/bureausubsidie (1)
basis/adm subsidie (2)
activiteitensubsidie (3)

9.070€
7.413€
PM
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donaties en sponsoring
inkomsten advertenties Statenkoerier
totale baten

PM
PM
16.483€

Uitgaven
huur vergaderruimte
administratieve ondersteuning
financieel administratieve ondersteuning
porto/telefoonkosten
kantoorartikelen/drukwerk
Vrijwilligerskosten (4)
Representative
communicatie, incl. website
Verzekeringen
Overige uitgaven, w.o. drukken Statenkoerier
totale lasten

600€
7.538€
800€
1.000€
100€
1.045€
100€
4.300€
1.000€
PM
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
Voor het functioneren van het Wijkoverleg en het kunnen organiseren van onze activiteiten is de gemeentelijke
subsidie de belangrijkste financieringsbron. Het wijkoverleg zal wederom de basissubsidie aanvragen, waarbij
de verwachting is dat we het maximale bedrag van € 16.483 toegezegd krijgen. Daarnaast begeleidt het
wijkoverleg de aanvraag van activiteitensubsidies die de leefbaarheid van de wijk en/of straten ten goede
komen, zoals straatfeesten. De toegezegde subsidies en de uitbetaling ervan verlopen via stichting Wijkoverleg
Statenkwartier. We zien tenslotte toe op een deugdelijke verantwoording van de toegekende
subsidiebedragen, conform de subsidievoorwaarden van de gemeente Den Haag en eventuele andere
subsidieverstrekkers.

Ten slotte
Een nawoord van de voorzitter bij het jaarplan voor volgend jaar, dat is gebruikelijk en dat heb ik de afgelopen
vijf jaar met plezier geschreven. Dit jaar zal ik dit voor de laatste keer doen. Zoals op de agenda voor de
Wijkvergadering staat vermeld wordt Marjolein de Jong voorgedragen door het bestuur als mijn
opvolger/opvolgster. Geen idee hoe ik dit genderneutraal moet opschrijven. Niet ik maar zij zal tezamen met
het bestuur verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van dit jaarplan. Zoals u gelezen heeft staan er een paar
belangrijke beslissingen op de rol voor het Statenkwartier. De herinrichting van de Aert van der Goesstraat, de
Frederik Hendriklaan en de Willem de Zwijgerlaan. Maar wellicht nog belangrijker het tracé van lijn 16. Als in de
volgende raadsperiode daarover een besluit wordt genomen dan is het voor het Statenkwartier te hopen dat
het meerderheidsadvies van de adviesgroep en het standpunt van het huidige College van B&W wordt
overgenomen. Het tracé over de Westduinweg dus!
Dan nog een kort persoonlijk tenslotte. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier als voorzitter van het
Wijkoverleg gewerkt. Ik wens mijn opvolger/opvolgster veel succes en hoop dat zij net zo veel plezier en gemak
heeft van het vele werk dat door de vrijwilligers in onze wijk wordt verricht.
Koen Baart

Het Bestuur van de stichting Wijkoverleg Statenkwartier
Den Haag, oktober 2017
wijkoverleg@statenkwartier.net
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