Jaarplan en begroting 2019

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 activiteiten voor het komende jaar worden in dit jaarplan toegelicht.

Groen
Wat gaan we doen?
Het stimuleren van ‘groeninitiatieven’ waardoor nieuw groen wordt ontplooid of bestaand groen wordt
verbeterd.
Gedurende het kalanderjaar komen er diverse verzoeken van bewoners om bijvoorbeeld pleintjes te
vergroenen of om bijvoorbeeld bloemen bij te planten rondom bomenspiegels, etc. Het Wijkoverleg steunt
deze initiatieven. Daarnaast wordt apart begroot dit jaar om de reeds bestaande bomenroute te herstellen.
Veel bordjes in deze bomenroute zijn aan vervanging toe.
Aanhaken bij diverse groepen/overleggen van de gemeente en/of andere wijken.
Via diverse groepen wordt meegepraat en -gedacht over issues die spelen ten aanzien van groen in de wijk. Zo
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de bewonersoverleggen rondom populierenkap/snoei en aan de groep
die is ingericht om een groenvisie voor Scheveningen op te stellen.
Wat gaat het kosten?
• Nieuwe initiatieven/verbeteren bestaand groen
• Herstel bomenroute
Totaal

€ 1.000
€ 500
€ 1.500

Duurzaamheid
Wat gaan we doen?
Statenwarmte
Duurzaamheid zal dit jaar in het thema staan van het actieonderzoek “Statenwarmte” dat loopt om te kijken
hoe het Statenkwartier van het aardgas af kan.
Statenwarmte is het actieonderzoek dat in de zomer van 2018 is gestart, in opdracht van het Wijkoverleg
Statenkwartier, om te kijken wat voor geschikte warmte-oplossingen er beschikbaar zijn voor de wijk. Er wordt
gekeken naar technische oplossingen, financiële consequenties, draagvlak voor oplossingen bij de bewoners en
andere zaken die van belang zijn om op termijn aardgasloos onze woningen te verwarmen. De betrokkenheid
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van bewoners staat hierin centraal. Er zullen
interviews worden gehouden, bewonersavonden
georganiseerd en via diverse kanalen berichten
worden gedeeld. Daarnaast wordt er elke zaterdag
een spreekuur georganiseerd waarbij bewoners
vragen kunnen stellen. Tevens is er een aparte
website opgezet waarin de ontwikkelingen en
bevindingen gedeeld worden; www.statenwarmte.nl.
Statenwarmte heeft een eigen begroting en dekking, die niet op de begroting van het wijkoverleg drukt.
Buurtenergie Statenkwartier (BES)
Daarnaast steunt het Wijkoverleg vereniging Buurt Energie Statenkwartier (BES). BES
zet zich in om het Statenkwartier meer duurzaam te maken. Door te informeren over
en te stimuleren tot het doen van maatregelen ter vermindering van het
energiegebruik en het verbeteren van het binnenklimaat van woningen.
Er zijn bijvoorbeeld 2 publieke daken in gebruik genomen voor zonnepanelen. In
2019 zal worden gezocht wordt naar meerdere/andere daken.
Wat gaat het kosten?
De kosten voor duurzaamheid in 2019 zijn begroot binnen het project Statenwarmte.

Verkeer en Ruimtelijke Ordening
Binnen de portefeuille Verkeer en Ruimtelijke Ordening werkt de portefeuillehouder met een werkgroep
bestaande uit zes leden. Het Wijkoverleg is door hem of vertegenwoordigers van de werkgroep betrokken bij
verschillende onderwerpen die in 2019 actueel zijn.
Wat gaan we doen?
In 2018 hebben we onze rol als wijkoverleg t.a.v. bouwinitiatieven herijkt. We laten het initiatief bij nietwelgevallige bouwplannen waar het primair hoort, bij de direct omwonenden/belanghebbenden. Wel zijn we
stand by om belanghebbenden met raad terzijde te staan. Bij bouwplannen die compleet haaks staan op de
stedenbouwkundige kwaliteit van de wijk als beschermd stadsgezicht, zullen we ook eigen initiatief ontplooien.
2019 staat daarmee in het licht van het bundelen van onze kracht met die van andere wijkorganisaties en bij
gemeenschappelijke belangen gezamenlijk op te trekken richting gemeente. Om zo een krachtigere positie in
te nemen naar ambtenaren en bestuurders van de gemeente.
Wij willen o.a. bereiken dat de gemeente actief en in een zo vroeg mogelijk stadium omwonenden informeert
over vergunningaanvragen en bouwvoornemens en adequaat inzage verleent. De gemeente gebruikt zich sinds
kort de Privacy-verordening (AVG) om nog terughoudender te zijn bij het verstrekken van informatie. Verder is
er nog steeds een trend om karakteristieke herenhuizen om te bouwen tot appartementen en het eigendom te
splitsen. Wij willen belanghebbende bewoners alert maken op deze ontwikkelingen, die niet altijd in het
voordeel van de wijk en de direct omwonenden zijn.
Voor betaald parkeren lijkt op het moment van het opstellen van dit jaarplan 2019 geen weg terug, ook al zegt
de grootste partij in onze gemeenteraad dat “terug naar af”, dus geen betaald parkeren meer, ook denkbaar is
na evaluatie. Die evaluatie staat gepland voor het laatste kwartaal 2018. Wij blijven ons in ieder geval inzetten
voor een voor de wijk optimaal parkeerregime dat aansluit op dat van andere wijken. Voorts zullen we kritisch
blijven volgen of de gehanteerde tijdblokken (nu 7 dagen per week van 13.00 – 24.00 uur) voor betaald
parkeren effectief zijn voor de leefbaarheid van onze wijk.
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De plannen voor de herinrichting van de winkelstraten Fred, Aert van der Goes en de Willem de Zwijger
worden als het goed is in 2018 definitief. De werkzaamheden starten in het zuidelijk deel (dus ten zuiden van
de Statenlaan) en zijn gepland rond de zomer van 2019. Ondanks dat het overleg met de gemeente soms
moeizaam verliep, zijn de meeste van onze punten overgenomen. In 2019 focussen we op afspraken over de
uitvoering en de handhaving.
De met de gemeente overeengekomen en toegezegde verkeerstechnische aanpassingen van de
Eisenhowerlaan zijn uitgesteld en worden pas in het voorjaar van 2019 gerealiseerd. Op het moment van het
schrijven van dit plan is het de aanpak van de Scheveningseweg die een blokkade vormt. Dit is tenenkrommend
omdat de gemeente erkent dat de Eisenhowerlaan een bovengemiddeld onveilige verkeerssituatie kent, maar
wanneer het op een voortvarende aanpak aankomt men niet thuis geeft. Je krijgt bijna het beeld dat er eerst
slachtoffers moeten vallen voordat er beweging in komt. En wij zijn niet de enige vertegenwoordiging die daar
uiterst ontstemd over is. Ook Europol, Eurojust, het Wijkoverleg Zorgvliet en het World Forum vragen zich af
waar al dit overleg met de gemeente goed voor is geweest.
De gemeente heeft de verkeersvisie Scheveningen en fase 3 van de Noord Westelijke Hoofd Route
(Houtrustbrug tot aan de Scheveningseweg) weer opgepakt. Voor fase 3 van de NWHR is gestart met de
uitwerking van de in 2015 besproken maatregelen die met name de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid
van deze verkeersader moeten verbeteren. Na een jarenlange planfase wordt in 2019 het onoverzichtelijke
kruispunt Duinstraat/Badhuisstraat opnieuw ingericht en komt er een rotonde. Wij zijn betrokken bij de
planuitwerking en zijn met name alert op de toegankelijkheid van onze wijk. Denk b.v. aan de kruising met de
Frankenslag. Over de mogelijkheid om vanuit de stad daar linksaf af te slaan onze wijk in, hoor je gemeentelijk
kritische geluiden. De toegankelijkheid tot onze wijk wordt daarmee aan die zijde wel heel erg gering. Naast
deze onderwerpen speelt ook het vrachtverkeer richting Haven.
Het economisch tij is kennelijk een geweldige stimulans om (veelal gedateerde) bedrijfsgebouwen te
transformeren naar woongebouwen. Prima omdat een en ander gebeurt zonder sloop en volledige
nieuwbouw. Goed vanuit duurzaamheid en mogelijk ook een verrijking voor ons Statenkwartier, mits de
projectontwikkelaars het Bestemmingsplan en het beschermd stadsgezicht respecteren.
Wat gaat het kosten?
Voor het inwinnen van juridisch advies wordt €2.500 gereserveerd.

Welzijn in de Wijk
Wat gaan we doen?
BuurtPreventieTeam (BPT)
In 2019 is 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. Hiervoor zal een wervingscampagne worden opgezet. Komend jaar zal ook wederom aandacht
zijn voor het verder uitrollen van de straat WhatsAppgroepen en bijbehorende beheerders van de straat
WhatAppgroepen die zich richten op het signaleren van verdachte situaties in de eigen straat. In de zomer van
2019 zal de actie “de witte voetjes” worden uitgevoerd, het BPT werkt hierbij samen met de wijkagenten.
Voor het jaar 2019 zijn de bijeenkomsten op de derde dinsdag van de maand vanaf 19.30 gepland. Van 19.30
tot 20.00 is er voor de wijkbewoners de mogelijkheid met de wijkagent en het BuurtPreventieTeam te
ontmoeten. In 2019 zal het BIT via de website van het Wijkoverleg Statenkwartier communiceren.
Data bijeenkomsten Buurt Preventie Team 2019 zijn 15 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni,
16 juli, 20 augustus, 18 september (op woensdag i.v.m. Prinsjesdag), 15 oktober, 19 november.
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Rijk in de Wijk
Rijk in je Wijk zal zich verder door ontwikkelen en naar vraag en behoefte van de leden activiteiten
organiseren. De lopende activiteiten zijn de leesclub, de filmclub, de uit eten club, de theaterclub en de
kookclub.
Onder begeleiding van een extern bureau zal er komend jaar extra aandacht zijn voor de wijze en inhoud van
de communicatie van Rijk in je Wijk. Voor het jaar 2019 zijn de gezamenlijke bijeenkomsten gepland op 13
maart, 12 juni en 11 september. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Couvéehuis vanaf 18.30 en iedereen
die iets wil weten of zich aan wil melden voor Rijk in je huis is welkom. Rijk in je Wijk zal via de website van het
Wijkoverleg Statenkwartier communiceren.
Betrekken van jongeren
In samenwerking met het Jongerenwerk van Welzijn Scheveningen zal een plan worden gemaakt en uitgevoerd
om de jongeren van onze wijk meer te betrekken in en binnen de wijk.
Wijkborrel/bijeenkomst 2019
De wijkborrel/bijeenkomst van 7 oktober 2017 is geëvalueerd en zal begin 2019 als activiteit van het
Wijkoverleg opnieuw worden georganiseerd, mits er dekking gevonden wordt voor dit evenement.
Walking Dinner
Het Walking Dinner staat gepland op 23 maart 2019 en wordt door een groepje vrijwilligers georganiseerd.
Samenwerkingspartners
Welzijn Scheveningen, het Couvéehuis van Welzijn Scheveningen is voor verschillende activiteiten ons gasthuis.
Het bestuur van de BIZ Frederik Hendriklaan.
Het bestuur van de BIZ Aert van der Goesstraat.
Wat gaat het kosten?
• BuurtPreventieTeam: 11 bijeenkomsten kosten koffie/thee, drukwerk/communicatie totaal 910 euro.
• Rijk in je Wijk: Communicatie en drukwerk totaal 1250 euro.
• Wijkborrel 2019 zal door subsidie en donatie moeten worden bekostigd: de raming is 2165 euro,
waarvan vaste kosten (huur materiaal, inzet personeel, presentje leerlingen) 1100 euro en variabele
kosten (drank, hapjes, bloemen, communicatie) 1065 euro.
• Walking diner: Deze activiteit moet kostendekkend plaatsvinden, in combinatie met subsidie.

Kunst en Cultuur
Wat gaan we doen?
Op 16 maart 2019 wordt een expositie van ongeveer 25 de kunstenaars van KS georganiseerd bij de viering van
het 50 jaar bestaan van het World Forum.
In april wordt de Kunstroute georganiseerd.
in mei/juni komt er weer een Indische route.
In oktober komt er een Halloween evenement.
In november vindt een lichtjesrouteplaats in het kader van Sint Maarten.
In december vindt mogelijk de glas-in-loodroute weer plaats.
Wat gaat het kosten?
• Expositie World Forum: geen kosten, is op uitnodiging van het World Forum.
• Kunstroute: Het wijkoverleg heeft voor de kunstroute een donatie aangevraagd bij fonds 1818. Er is
inmiddels € 2.250 toegezegd. Daaruit kunnen de kosten worden gedekt.
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•

Halloween: wordt samen met de winkeliersvereniging van de Fred georganiseerd. De kosten worden
naar verwachting gedekt door € 500 subsidieaanvraag gemeente Den Haag (activiteitensubsidie).
• Indische route: hiervoor zal € 500 aan subsidie worden aangevraagd.
• St. Maarten/ lichtjesroute: De kosten worden naar verwachting gedekt door € 500 subsidieaanvraag
gemeente Den Haag (activiteitensubsidie).
• Glas in loodroute: De kosten worden naar verwachting gedekt door € 500 subsidieaanvraag gemeente
Den Haag (activiteitensubsidie.
Totaal wordt voor € 2.000 aan subsidie aangevraagd bij de (deel)gemeente voor kunst- en cultuuractiviteiten in
de wijk, waaruit alle kosten moeten worden gedekt.

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 betrekken bij ontwikkelingen en
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.
Wat gaan we doen?
Statenkoerier
De Statenkoerier is in 2018 vier keer per jaar verschenen. Op dit moment zorgt de Statenkoerier met een
gemiddelde omvang van 40 pagina’s voor een gevarieerd aanbod aan (achtergrond-)nieuws uit de wijk. Het
blad heeft het in 2018 echter moeilijk door gedaalde advertentie-inkomsten. Op deze wijze is het blad niet
voort te zetten. Onderzocht gaat worden op welke wijze het blad zichzelf weer kan bedruipen: meer
advertentie-inkomsten, dunnere nummers, frequenter verschijnen, goedkoper drukken en vormgeven etc.
Met een kleinere omvang en frequentere verschijning Voor zowel adverteerders als lezers zou dit een betere
continuïteit kunnen bieden, maar het tijdig opleveren van een kwalitatief hoogwaardig blad vraagt veel van de
toegewijde redactie. Een financieel plan maakt onderdeel uit van deze doorlichting.
Communicatiebeleid, zichtbaarheid en de sociale media
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 vrijwillige webredactieteam. In 2019
worden nieuwe beleidslijnen uitgezet, zodat bereik en eventueel ook andere social media optimaal benut
kunnen worden. 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 en geeft
herinnert bewoners aan geplande vergaderingen, bijeenkomsten of andere voor de wijk relevante informatie.
Ook zal in 2019 onderzocht worden in hoeverre social media als Twitter en/of Instagram voldoen aan de
behoefte van wijkbewoners in informatievoorziening. Tevens wordt de zichtbaarheid en communicatie van het
bestuur meegenomen worden.
Netwerk Statenkwartier
Afgelopen jaar is de facebookgroep Netwerk Statenkwartier opgericht ter vervanging van het vroeger gebruikte
Marktplaats Statenkwartier. De reden daarvoor was dat Marktplaats Statenkwartier aan haar eigen succes ten
onder ging: Teveel mensen van buiten de wijk en teveel commerciële toevoegingen maakten de groep
onoverzichtelijk en niet meer wijk-gebonden. Door middel van o.a. een postcode-controle wordt nu zoveel
mogelijk oneigenlijk gebruik ontmoedigd. Ook bij de nieuwe facebookgroep is het de bedoeling dat
wijkbewoners zelf een product of oproep kunnen plaatsen en onderlinge handel plaats van gebruikte goederen
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plaatsvindt. De verwachting is dat in 2019 het ledenaantal van deze besloten groep flink zal groeien – daarbij
zal regelmatig gecontroleerd worden of de groep nog voldoet aan de doelstellingen.
Wat gaat het kosten*?
• Voor de Statenkoerier (4 nummers in een jaar) is vooralsnog de raming van de kosten van ruim €
37.00 als volgt opgebouwd: drukken en vormgeving € 25.000, verspreiding € 3.200, acquisitie en
advertentiewerving € 8.800. Ter dekking van de kosten van de Statenkoerier wordt een subsidie
aangevraagd.
• Daarnaast zijn overige communicatiekosten (website beheer en licentie, portokosten, ontwerp en
drukwerk) geraamd op ruim €7.500.
*Het communicatiebeleid, de bijbehorende kosten en benodigde baten en de inzet van onze media zullen
tegen het licht gehouden worden. De portefeuillehouder stelt in 2019 een plan op met een taakstellend
budget, duidelijke afspraken en richtlijnen voor sociale media met toegevoegde waarde voor de wijk.

Wijkoverleg activiteiten
Wat gaan we doen?
Het Wijkoverleg vindt 2 keer per jaar plaats. Het bestuur vergadert circa 9 keer per jaar. Het bestuur
organiseert een bijeenkomst om de vrijwilligers te bedanken en organiseert één keer per jaar een wijkborrel
voor alle bewoners om elkaar te ontmoeten.
Wat kost het
De raming van de algemene kosten van het wijkoverleg zijn geraamd op € 1.200 en zijn als volgt opgebouwd:
• Wijkvergaderingen, zaalhuur, drankjes en communicatiekosten € 300.
• Bestuursactiviteiten: postbus, representatie, KvK-kosten, bedankjes: € 200.
• Vrijwilligersbijeenkomst: € 500.
• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: € 200.

Subsidies en donaties
Voor het adequaat kunnen 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.
Voor de geplande activiteiten wordt per item een projectsubsidie of donatie aangevraagd.
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 toe op een deugdelijke verantwoording van de toegekende
subsidiebedragen, conform de subsidievoorwaarden van de gemeente Den Haag en eventuele andere
subsidieverstrekkers.
Daarnaast zijn donaties, van zowel inwoners uit de wijk als van speciale fondsen, een zeer gewenste
inkomstenbron om de begroting rond te krijgen. Het bestuur zal in 2019 actie ondernemen om donaties te
verwerven. Er zal tenminste € 1.000 moeten worden binnengehaald om alle activiteiten zoals voorgenomen te
kunnen uitvoeren.

Begroting 2019
De begroting omvat de raming van de uitgaven en inkomsten van alle activiteiten in 2019. Dekking vindt plaats
uit de basissubsidie, projectsubsidie en donaties en advertentie-inkomsten.
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Inkomsten
Algemeen
Wijkvergaderingen
Bestuursactiviteiten/representatie
Vrijwilligersborrel
Aansprakelijkheidsverzekering
Basissubsidie
Totaal
Duurzaamheid & Groen
Nieuwe initiatieven/verbeteren groen
Herstel bomenroute
Totaal
Ruimtelijke Ordening & Verkeer
Reservering juridische kosten
Totaal
Communicatie
Statenkoerier
Drukken & ontwerp
Verspreiding
Kosten acquisitie
Kosten advertentiewerving
Advertenties
Subsidie
Overige algemeen communicatie
Website beheer
Website licentie
Ontwerpen
Drukwerk
Totaal (* zie comm. paragraaf)
Kunst & Cultuur
Expositie kunstenaars in WorldForum
Kunstroute
Halloween
St. Maarten
Glas-in-lood route
Indische route
Totaal
Welzijn
Buurt Preventie Team
Rijk in je Wijk
Wijkborrel 2019
Walking Diner
Totaal
Financiën
Binnenhalen donaties in de wijk
Adm ondersteuning penningmeester
Totaal
TOTAAL

Uitgaven

Saldo

€ 300
€ 200
€ 500
€ 200
€ 16.483
€ 16.483

€ 1.200

€ 15.283

€ 1.000
€ 500
€0
0

€ 1.500

-€ 1.500

€ 2.500

-€ 2.500

€ 44.596

-€ 9.596

€ 4.250

€0

€ 4.325

-€ 2.160

€ 500
€ 56.371

€ 500
€ 27

2.500
€0

€ 25.036
€ 3.212
€ 1.400
€ 7.413
€ 35.000
pm
€ 6.600
€ 85
€ 650
€ 200
€ 35.000
€0
€ 2.250
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500

€0
€ 2.250
€ 500
€ 500
€ 500
€ 500
€ 4.250
€ 910
€ 1.250

€ 2.165
€0

€ 2.165
€0
€ 2.165

€ 1.000
€ 500
€ 1.000
€ 57.398
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Ten slotte
U heeft in het jaarplan weer een hoop kunnen lezen. Het bestuur en al haar mede-vrijwilligers in diverse
werkgroepen en andere activiteiten is enorm divers en actief. Er werd in 2018 al heel veel gerealiseerd en voor
2019 zijn de aspiraties niet minder.
Wij realiseren ons als bestuur dat wellicht niet alle activiteiten voor eenieder even zichtbaar zijn, maar dat
neemt niet weg dat er wel erg veel gebeurt. Op onze website van het Statenkwartier is altijd veel te lezen over
dit alles.
Dank aan iedereen in het Statenkwartier die tijd en energie steekt in onze prachtige wijk!
Hopelijk tot ziens bij een van de activiteiten of bijeenkomsten in het Statenkwartier

Marjolein de Jong, voorzitter
Het Bestuur van de stichting Wijkoverleg Statenkwartier
Den Haag, oktober 2018
wijkoverleg@statenkwartier.net
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