Jaarverslag en -rekening 2017

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- in gesprek te zijn met de (deel)gemeente en andere instellingen die van
belang zijn voor de wijk, en door het organiseren en stimuleren van activiteiten voor, door en met
wijkbewoners.
Ook wil het bestuur onderlinge verbanden tussen wijkbewoners verstevigen, o.a. door het in stand en
actueel houden van de website, aanvullende sociale media en een stabiele positie voor de
Statenkoerier. Sociale cohesie is een voortdurend aandachtspunt, zeker in een wijk waar zoveel
expats wonen. In dit jaarverslag is beschreven welke onderwerpen aandacht hebben gekregen in
2018.

Groen
Het groen is een belangrijk element in de wijk en ook in 2017 is hier met zorg mee omgegaan.
Verschillende plannen die het groen raken, zoals de herinrichting van de Frederik Hendriklaan, zijn
actief gevolgd. Het groen in laatstgenoemd plan heeft een belangrijke plaats en zal in ieder geval in
volume niet afnemen.
Plannen om het stuk groen te herzien rondom het gemeentemuseum zijn kritisch beoordeeld en
hebben geresulteerd in een schouw waarbij de nodige kanttekeningen zijn geplaatst, die positief zijn
beoordeeld.
Tevens is er geparticipeerd in een werkgroep van groenvertegenwoordigers uit de diverse
wijkorganisaties van het stadsdeel Scheveningen. Het resultaat is het stuk “Visie wijk- en buurtgroen
Scheveningen” dat inmiddels is vastgesteld door de gemeenteraad. Dit rapport beschrijft de visie op
het bestaande wijk- en buurtgroen van Scheveningen. Door in kaart te brengen wat de belevings-,
gebruiks- en toekomstwaardes zijn, kan (her)inrichting en beheer per wijk worden afgestemd in
overleg met de wijkorganisaties. Doelstelling is om de inrichting en het beheer van het wijk- en
buurtgroen beter af te stemmen op de actuele wensen van de bewoners.

Duurzaamheid
Het Wijkoverleg heeft opdracht gegeven om te verkennen wat de opties zijn voor het verwarmen van
onze wijk in de (nabije) toekomst, wanneer dit niet meer gebeurt met aardgas. Extra aandacht zal
daarbij worden besteed aan de mogelijkheden van een warmtenet (gevoed door een duurzame bron),
van, voor en door bewoners. Er zal een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd die de
verschillende mogelijkheden in kaart brengt.
Daarnaast is goede informatievoorziening belangrijk voor wat betreft de mogelijkheden van
verduurzaming van de woningen in onze wijk. Een van de wijkvergaderingen van 2017 had het thema
‘duurzaamheid’, waarbij diverse sprekers tips en informatie hebben gegeven voor het verduurzamen
van woningen. Onder andere in samenwerking met het project ‘Hou van je huis’ (van de gemeente) is
informatieverstrekking verzorgd. Op de website van het wijkoverleg is een apart deel opgenomen over
alle beschikbare subsidies voor de verduurzaming.
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Het wijkoverleg heeft de vereniging Buurt Energie Statenkwartier (BES) verder geholpen om haar
doelstelling “duurzamere en comfortabeler woningen in het Statenkwartier” te realiseren. In dat kader
zijn enkele andere duurzaamheidsinitiatieven genomen. In 2017 is het volgende gebeurd op dit vlak:
Na het succes van Zon op Museon werden meteen de voorbereidingen getroffen voor een
volgend project: Zon op World Forum. Ook daarvoor bleek veel belangstelling vanuit de buurt.
Inmiddels is het project voltooid en zijn alle panelen operationeel en verkocht.
BES heeft in het Couvéehuis voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over verschillende
onderwerpen, zoals energiebesparing, vloerisolatie, zonnepanelen en met name hoe de
toekomst eruit gaat zien zonder gas.
De BESte buurman heeft ook in 2017 enkele buurtbewoners bijgestaan, maar minder dan
vooraf was voorzien.

Verkeer en Ruimtelijke Ordening
Tramverbinding naar het Norfolkterrrein
De verwachting dat in 2017 een definitief besluit zou worden genomen over een tramverbinding naar
het Norfolkterrein is geen bewaarheid gebleken. Het te nemen besluit is over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 heen getild en zal naar verwachting nu najaar 2018 worden genomen.
Het Wijkoverleg pleit consequent voor het doortrekken van tramlijn 16 vanuit de Statenlaan over de
Westduinweg. Dat is ook binnen de gemeente het enig overgebleven tracé voor de aanleg van een
tramlijn naar het Norfolkterrein.
Betaald parkeren
De gang van zaken rondom de introductie van betaald parkeren is voor het Wijkoverleg, evenals voor
vele wijkbewoners, uiterst teleurstellend geweest. Procedureel en inhoudelijk zijn toezeggingen en
verwachtingen niet ingewilligd door de gemeente. Zo bleek het op de valreep wel mogelijk om de
norm voor bedrijfsparkeren te versoepelen (op zich positief), maar bleef de deur voor wensen van het
Wijkoverleg hermetisch gesloten. Het maakt het er voor het Wijkoverleg niet makkelijker op
voorstander te zijn van betaald parkeren. De focus is nu op de door de gemeente toegezegde
evaluatie eind 2018. Daar hoort voor het Wijkoverleg bij dat er voldoende gelegenheid is om de
aandachtspunten vanuit de wijk voor het voetlicht van de gemeente te krijgen.
Herinrichting Frederik Hendriklaan, Aert van der Goesstraat en Willem de Zwijgerlaan
Geheel 2017 werd in beslag genomen door de herinrichtingsplannen van de gemeente met betrekking
tot de Frederik Hendriklaan, Aert van der Goesstraat en Willem de Zwijgerlaan. September 2017 is het
budget bestuurlijk veiliggesteld en het plan op hoofdlijnen vastgesteld. Maar ook in het laatste
kwartaal 2017 en in 2018 is het Wijkoverleg nauw betrokken bij de verdere uitwerking. Daarbij is
gelukkig meer en meer sprake van gemeenschappelijke standpunten van de winkeliersverenigingen
en het Wijkoverleg. Voor het Wijkoverleg is het van essentieel belang dat de winkelstraten een veiliger
situatie opleveren voor alle weggebruikers, inclusief voetgangers. Voorts oefenen wij druk uit dat het
tramtracé door de Fred zo snel als mogelijk wordt opgeheven, zodat ook dit gedeelte van het
winkelgebied in gelijke mate kan worden heringericht.
Het meerderheidsadvies van de denktank Scheveningseweg/tramlijn 1 is door de gemeente inmiddels
overgenomen. Het wordt thans vertaald naar een concreet plan voor vervanging van de tramrails
langs de Scheveningseweg. Dit met behoud van zoveel mogelijk bomen en herplant met een
bestendiger soort voor die bomen die door een fatale ziekte zijn aangetast.
Thaborkerk, Eisenhowerlaan en omzetting kantoren naar woningen
De ontwikkelingen rondom de Thaborkerk zitten in een patstelling. De eerdere plannen voor de
realisatie van appartementen zijn van tafel, maar nieuwe opties laten op zich wachten.
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Het overleg met de gemeente inzake een verkeersveiliger Eisenhowerlaan (specifiek het gedeelte
tussen de Prins Mauritslaan en de Johan de Wittlaan) heeft geresulteerd in een aantal maatregelen
voor de korte termijn (realisatie voorjaar 2018). Wij blijven echter aandacht vragen voor een meer
structurele aanpak.
In algemene zin zijn wij een sterk voorstander van de omzetting van kantoren naar woningen. Eens
temeer wanneer daarmee ook de gelegenheid wordt genut om de stedenbouwkundige kwaliteit van
ons beschermd stadsgezicht te verbeteren. In 2017 had een tweetal projecten onze bijzondere
aandacht: het kantoorgebouw van het Joegoslavië-tribunaal (hoek Eisenhowerlaan/Prins Mauritslaan)
en het kantoorgebouw Scheveningseweg 54-60. Wij hebben belanghebbende omwonenden daarbij
ondersteund met onze kennis van bouwprocedures.
Bouwplannen
Het jaar 2017 hield ook een wijziging in van de wijze waarop het Wijkoverleg haar invloed wil laten
gelden naar de gemeente met betrekking tot bouwplannen. Direct belanghebbenden (dwz direct
omwonenden) dienen hierin nadrukkelijk het voortouw te nemen, ook omdat dit de kans op
ontvankelijkheid en succes vergroot. Op verzoek assisteert het Wijkoverleg wel. Het accent ligt bij het
Wijkoverleg nu primair op beïnvloeding van College en Raad. Van groot belang zo blijkt: er is
vooralsnog een forse discrepantie tussen wat bestuurlijk is vastgelegd in het recente
bestemmingsplan Statenkwartier en de praktische toepassing hiervan door de gemeente.
Noord Westelijke Hoofdroute
De afspraken met betrekking tot de Noord Westelijke Hoofdroute (Teldersviaduct - President
Kennedylaan) hebben in 2017 niet geresulteerd in een daadwerkelijke aanpak. Wij blijven bij de
gemeente druk uitoefenen om ook dit gedeelte van het tracé aan te pakken.
Verkeersafwikkeling Scheveningseweg
Gelukkig lijkt het kruispunt Duinstraat/Badhuisweg wel te worden aangepakt op korte termijn, naar
verwachting 2018, door de aanleg van een rotonde die ook afslaand verkeer van de
Scheveningseweg naar de Duinstraat weer mogelijk maakt. In dit verband zijn wij alert wat dit
betekent voor de toegankelijkheid van onze wijk, in het bijzonder de afslagmogelijkheid
Scheveningseweg-Frankenslag.

Welzijn
Buurt Preventie Team
Het Buurtpreventieteam (BPT) is met een eigen werkwijze operationeel in onze wijk. Een kleine maar
vaste groep bewoners van onze wijk en de wijkagent ontmoeten elkaar elke derde dinsdag van de
maand in het Couvéehuis om elkaar op de hoogte te houden van actuele zaken binnen de wijk. Het
Buurt Preventie Team heeft sinds 2017 een eigen website http://bpts.nl. De wijkschouwen worden niet
elke maand als groep gelopen, maar elk BPT-lid zal, wanneer hij of zij onregelmatigheden ziet in zijn
of haar straat of deel van de wijk, dit direct melden via de gemeentelijke website of telefoonnummer.
De site en het telefoonnummer is overigens voor elke inwoner van de wijk te gebruiken is voor -in het
bijzonder- het melden van fietswrakken, kapotte verlichting, scheefliggende tegels en andere
soortgelijke ongemakken.
Open spreekuur wijkagenten
Op de derde dinsdag in de maand is er voor de wijkbewoners met vragen of signalen een open
spreekuur van 19.30u tot 20.00u in het Couvéehuis.
WhatsApp groepen
Het Buurt Preventie Team is begonnen in 2017 om de straat WhatsApp groepen te inventariseren
Binnen een aantal straten in onze wijk zijn WhatsApp groepen actief.
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Ontmoetingslunch met de burgemeester
Op 9 juni 2017 heeft een aantal leden van het BPT met mw. Krikke kennisgemaakt. In het gesprek
met haar aandacht gevraagd voor het grote aantal weesfietsen in onze wijk. Tijdens deze
kennismaking is haar het boekje Struinen door het Statenkwartier aangeboden.
Veiligheidsmiddag
Op 20 mei 2017 heeft het BPT een veiligheidsmiddag georganiseerd op het Frederik Hendrikplein.
Aanwezig waren met workshops, folders en voorlichting: de politie, de brandweer, Welzijn
Scheveningen, Krav Maga, het Stadsdeelkantoor Scheveningen en diverse ondernemers van de
Frederik Hendriklaan.
Sint Maarten
Tijdens de jaarlijkse lampionnentocht in november tijdens Sint Maarten heeft het BPT geassisteerd.
Rijk in je Wijk
Het project Rijk in de Wijk is gestart in 2016. Rijk in je Wijk is een netwerk van buurtbewoners. Het
doel van Rijk in je Wijk is elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen bij "leuke" activiteiten zoals
de leesclub, de uit eten club, de filmclub, de theaterclub en de kookclub, maar als je mogelijk iets
minder met je gaat en er dan wat hulp nodig is, heb je een actief netwerk. Op dit moment zijn er 25
leden actief en minder actief. Er is voor de groep Rijk in je Wijk, 4 maal per jaar een gezamenlijke
bijeenkomst in het Couvéehuis.
Op dit moment is er vanuit Rijk in je Wijk een leesclub, een filmclub, een theaterclub, een eetclub en
een kookclub actief. De frequentie van de clubs varieert van eenmaal in de vier tot zes weken.
Rijk in je Wijk heeft een eigen e-mailadres: rijkinjewijkstatenkwartier@hotmail.com en een WhatsApp
groep.
Haagse Hoed Challenge/ De Haagse Hoed
Het Wijkoverleg heeft op 30 september en 1 oktober de BIZ van de Frederik Hendriklaan ondersteund
bij de actie Samen maken we kanker kansloos. Het Wijkoverleg heeft onder andere de wedstrijd “Heel
Statenkwartier Bakt” georganiseerd en gejureerd.
Wijkjaarborrel
Het Wijkoverleg heeft op 7 oktober 2017 de jaarlijkse wijkjaarborrel georganiseerd.
Gastheer/gastvrouw was het Maris College Statenkwartier in de Antonie Duyckstraat, door de
leerlingen van de school werd een groot gedeelte van de catering verzorgd. Voorafgaand aan en
tijdens de bijeenkomst was er voor geïnteresseerden een rondleiding door de school.
Walking Dinner
Daarnaast organiseerden een groepje vrijwilligers vol overgave en met wat steun van het Wijkoverleg
weer het jaarlijkse succesvolle Walking Dinner. Het Wijkoverleg heeft het organisatiecomité van het
Walking Dinner met de uitingen van de PR en Communicatie en het faciliteren van de catering bij
de aftrap en de after party van het Walking Diner op 11 maart 2017 ondersteund. In 2017 waren er
113 gasten die een heerlijke maaltijd kregen verzorgd door 20 vrijwillige koks en 19 gastvrouwen en of
gastheren. Het Walking Diner organisatiecomité bestond uit 3 actieve vrijwilligers.

Kunst en Cultuur
Het Wijkoverleg heeft ook dit jaar weer de verschillende kunst- en cultuurroutes in het Statenkwartier
ondersteund. Dit is een mooie manier om ervoor te zorgen dat iedereen in de wijk elkaar kan
ontmoeten rond het thema kunst en cultuur.
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Kunstroute
In april 2017 hebben de Kunstenaars van het Statenkwartier (KS) weer een succesvolle Kunstroute in
de wijk georganiseerd.
Muziekroute
In 2017 is er onderzocht op welke manier er weer een muziekroute kan worden georganiseerd. De
planning is nu om in oktober 2018 weer een Muziekroute te realiseren. Muzikanten in het
Statenkwartier kunnen huisconcerten geven met een grote verscheidenheid aan muziek: pop, jazz,
klassiek.
In 2017 is een start gemaakt met 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 subsidie en
fondsenwerving en mogelijk uit kaartverkoop.
Overige routes
In 2017 heeft de Glas-in-Lood route en de lampionnentocht plaatsgevonden.
Communicatie
Ook in 2017 heeft het communicatieteam zich weer ingespannen om zoveel mogelijk wijkgenoten
jong, oud, expat, bewoner of winkelier, te bereiken om hen te informeren over nieuwe en lopende
zaken in de wijk en hen te stimuleren deel te nemen aan wijkactiviteiten. Op deze wijze draagt
communicatie bij aan het onderling contact en de sociale cohesie in de wijk.
De Statenkoerier is weer vier keer uitgekomen en werd verzorgd door een driekoppige kernredactie,
die verantwoordelijk is voor de planning, de inhoud en voor de afstemming met de vormgever en met
het bestuurslid communicatie. Het eindredacteurschap wordt door een van de kernredactieleden bij
toerbeurt vervuld. Aanvullend aan de kernredactie wordt gebruikt gemaakt van een klein team van
‘gastschrijvers’. In 2017 is ook invulling gegeven aan een langer levende wens om ook een pagina
voor en met kinderen te maken, de ‘Kinderpagina’. Eind 2017 kwam een einde aan de jarenlange
samenwerking met de vormgever van de Statenkoerier en werd een nieuw bureau geselecteerd dat
de opmaak vanaf het eerste nummer in 2018 op zich neemt.
Voor de communicatie van actueel nieuws en de aankondiging van evenementen werd weer
veelvuldig gebruik gemaakt van www.statenkwartier.net. De site wordt met name actueel gehouden
door een actieve eindredacteur en door alerte wijkbewoners die nieuws aanbrengen. Ondanks
herhaalde oproepen is het dit jaar niet gelukt een steviger netwerk van correspondenten te vormen.
De site is onlosmakelijk verbonden met de facebookpagina van het Statenkwartier. Op facebook
worden niet alleen de berichten van onze eigen site doorgeplaatst maar ook van andere sites, zodra
het gaat om nieuws dat voor onze wijk relevant is.
In 2016 is gestart met een Marktplaats voor het Statenkwartier, een online platform voor (ver)kopen
van gebruikte en voor vraag en aanbod van diensten. Eind 2017 hebben we geconcludeerd dat dat
medium aan zijn eigen succes ten onder is gegaan. De site werd steeds populairder bij mensen uit
andere wijken en bereikte daardoor een deelnemersaantal van ca 8.000. Om die reden is er mee
gestopt en is een vervangend platform opgezet, ‘Netwerk Statenkwartier’. Dit netwerk heeft een
beslotener karakter. Aanmelding kan alleen met vermelding van adres.
Naast bovengenoemde structurele kanalen die altijd worden ingezet, worden ook andere middelen als
flyers, posters e.d. ingezet bij de communicatie over wijkbrede activiteiten zoals het Walking Dinner,
Glas in Lood route, de lampionnentocht en dergelijke.
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Financiën en subsidies
Voor het functioneren van het Wijkoverleg en het kunnen organiseren van onze activiteiten is de
gemeentelijke subsidie de belangrijkste financieringsbron. In het verslagjaar is wederom een
basissubsidie ter hoogte van € 16.483 verkregen. Daarnaast is door andere activiteiten (voornamelijk
de advertentie-inkomsten van de Statenkoerier) nog een bedrag van € 45.751 aan inkomsten
gegenereerd. Door het jaar heen ontvangen we daarnaast regelmatig donaties.
Er is voor een vijftiental bewoners namens hun straat via het Wijkoverleg een activiteitensubsidie
aangevraagd bij de gemeente voor het organiseren van een straatfeest. De gemeente kende een
bedrag van in totaal € 7.345. Voor alle verleende subsidies is een verantwoording ingediend, wij
wachten nog op één antwoord van de gemeente, maar we voorzien geen problemen.
Het Wijkoverleg heeft het boekjaar met een negatief resultaat van € 841 afgesloten. Dit is met name
het gevolg van afschrijving dubieuze debiteuren uit 2016. Het verlies komt ten laste van de reserves.
De balans en winst- en verliesrekening over 2017 zijn in de bijlage bijgevoegd. Separaat vindt
financiële verantwoording over 2017 plaats aan de gemeente Den Haag.

Ten slotte
We kijken terug op een mooi jaar. In 2017 zijn veel zaken bestendigd, zoals wel blijkt uit de bijdragen
op alle portefeuilles.
We hebben afscheid genomen van onze penningmeester Jorien Jansen en onze voorzitter Koen
Baart, die beiden na twee termijnen zijn "afgezwaaid". Het is mij een eer en genoegen Koen’s plek te
mogen innemen en ik hoop een waardige opvolger te zijn.
Het Statenkwartier blijft bruisen met allerlei activiteiten voor allerlei mensen, dat is geweldig. Het feit
dat we zoveel enthousiaste en betrokken vrijwilligers in de wijk hebben is een enorme rijkdom, waar
we allemaal van kunnen genieten...
We zullen elkaar hopelijk regelmatig tegenkomen bij activiteiten in de wijk !
Marjolein de Jong
namens het Bestuur van de stichting Wijkoverleg Statenkwartier
Den Haag, 30 maart 2018
wijkoverleg@statenkwartier.net
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Bijlage: balans en winst- en verliesrekening wijkoverleg Statenkwartier

VERLIES- EN WINSTREKENING 2017
STICHTING WIJKOVERLEG
STATENKWARTIER

jaar 2017

jaar 2016

jaar 2015

€

€

€

Gemeentelijke subsidie

16.483,00

16.483,00

16.483,00

Aktiviteiten

45.751,00

43.475,00

73.719,00

62.234,00

59.958,00

90.202,00

2.696,00

1.388,00

7.999,00

Organisatie

10.745,00

17.027,00

10.288,00

Aktiviteiten

49.634,00

47.376,00

90.297,00

Totaal

63.075,00

65.791,00

108.584,00

841,00-

5.833,00-

18.382,00-

BATEN

LASTEN
Basis en bureau

RESULTAAT (excl. afboeking
debiteuren voorgaande boekjaren)
afboeking debiteuren

-

RESULTAAT

841,00-

470,00
6.303,00-

18.382,00-

Toelichting op de winst- en verliesrekening
Het resultaat is negatief door de kosten van advies inzake het bestemmingsplan. Deze kosten staan
geboekt onder Organisatie.
Administratieve ondersteuning: deze post valt vanaf 2016 geheel onder de post Activiteiten.
Kantoor en drukwerk: in 2016 hoger door ontwerp nieuwe huisstijl.
Vrijwilligers: hieronder zijn verwerkt afscheid bestuursleden, bloemen bij ziekte, vrijwilligers ed.
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BALANS STICHTING WIJKOVERLEG
STATENKWARTIER
2017
VASTE AKTIVA
inventaris

VORDERINGEN KORTE
TERMIJN
debiteuren
nog te ontvangen

LIQUIDE MIDDELEN
ING 3596765
ING 728872
ING 3596765
ING Plus
overlopende kruisposten

TOTAAL AKTIVA

EIGEN VERMOGEN
algemene reserve
resultaat boekjaar

VOORZIENINGEN
SCHULDEN KORTE
TERMIJN
crediteuren
rekening-courant Vrienden
Statenkwartier

TOTAAL PASSIVA

2016

383,00
383,00

511,00
511,00

2.750,00
0,00
2.750,00

735,00
0,00
735,00

1.777,00
345,00
22.889,00
304,00
-5.500,00
19.815,00

2.247,00
52,00
18.279,00
304,00
0,00
20.882,00

22.948,00

22.128,00

-2.218,00
-841,00
-3.059,00

4.085,00
-6.303,00
-2.218,00

0,00

0,00

1.561,00

0,00

24.446,00
26.007,00

24.346,00
24.346,00

22.948,00

22.128,00

Vaste aktiva
Aanschaf statafels voor Walking Dinner in 2016 en daarna; afschrijving in 5 jaar.
Voorzieningen
Er zijn thans geen voorzieningen meer voor activiteiten.
Eigen vermogen
In het jaar 2017 is er een verlies geleden van € 841. Dit is geheel afgeboekt van de reserves.
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