Jaarverslag 2019

Welzijn in de Wijk
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 was 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
Nu in 2019 zijn er binnen 21 straten in onze wijk WhatsApp groepen actief. De beheerders van de straat
WhatsApp groepen hebben contact met elkaar en delen berichten.
Sint-Maarten
Tijdens de jaarlijkse lampionnentocht in november, Sint-Maarten heeft het BPT geassisteerd.
Halloween
Ook dit jaar heeft het Wijkoverleg samen met de BIZ Frederik Hendriklaan en het Maris College (vmboschool in het Statenkwartier) groots Halloween gevierd.

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 eet club, die
restaurants in het Statenkwartier bezoekt en een kookclub actief. De frequentie van de clubs varieert van
eenmaal in de vier tot zes weken.
De kookclub van Rijk in je Wijk heeft dit jaar het afsluitende dessert van en voor het Walking Dinner
verzorgd.
Afgelopen jaar is er door de deelnemers van Rijk in je Wijk onderzocht hoe er meer naamsbekendheid en
er mogelijk meer deelnemers zouden kunnen deelnemen aan de activiteiten
Rijk in je Wijk heeft een eigen e-mailadres: rijkinjewijkstatenkwartier@hotmail.com en een WhatsApp
groep.

Walking Dinner
Een groepje vrijwilligers heeft vol overgave weer het jaarlijkse succesvolle Walking Dinner georganiseerd.
Dit keer werd het Walking Dinner voor de 10e keer in het Staten- of Geuzenkwartier georganiseerd. Om
dit jubileum luister bij te zetten was er deze keer bij wijze van uitzondering gekozen om het dessert
gezamenlijk in het Couvéehuis op te dienen en te nuttiggen. Het gezamenlijke dessert werd door de
kookclub van Rijk in je Wijk verzorgd. De thuiskoks verzorgden in hun eigen huis het voor- en
hoofdgerecht.
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In 2019 waren er 94 gasten die een heerlijke maaltijd kregen, verzorgd door 16 vrijwillige koks en 16
gastvrouwen en of gastheren. 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 ondersteund. Voor de aftrap en de after party was de gastvrouw/heer het Couvéehuis.
Het Walking Diner organisatiecomité bestond uit 4 actieve vrijwilligers

Sint-Maarten/ Lampionnentocht 2019
Sinds de viering van het 100-jarige bestaan van het Statenkwartier in 2015 is de jaarlijkse
lampionnenoptocht tijdens het feest van Sint-Maarten op 11 november een vaste traditie.
Ondanks de regenachtige dag met hevige buien hadden zich er toch nog zo’n 100 kinderen met hun
ouders/begeleiders verzameld bij het startpunt op het Prins Mauritsplein.
Tijdens de optocht zelf bleef het op wonderbaarlijke wijze droog, waarna het weer vrolijk begon te
regenen.
De stoet volgde de route naar het Frederik Hendrikplein, bij de oversteekplaatsen geassisteerd door de
vrijwilligers van het Buurt Preventie Team.
Bij de huizen waar een raambiljet was opgehangen konden de kinderen aanbellen en een liedje zingen in
ruil voor snoep.
Onderweg koos een deskundige jury in de persoon van Abe van der Werff de 12 makers van de mooiste
lampionnen uit.
Na afloop kregen deze bofkonten een oorkonde, bestaande uit deelname aan een speciale tekenworkshop
in het Couvéehuis onder leiding van Maarten Ruijters.
Tijdens de workshop vertelde `Maarten een verhaal van een droomreis naar de maan en de sterren,
waarna de kinderen ieder een episode uit dit verhaal mochten tekenen, en wel met tekenmateriaal van
kwaliteit op mooie vellen gekleurd papier.

Halloween
Ook dit jaar heeft het Wijkoverleg samen met de BIZ Frederik Hendriklaan en het Maris College (vmboschool in het Statenkwartier) groots Halloween gevierd.
De viering van Halloween is volgens afspraak verlopen en was een groot succes. Er waren ongeveer 1000
kinderen betrokken bij een van de vele activiteiten die georganiseerd waren of die met de Halloween
uitvoering hebben meegedaan. Het werd ervaren als een groot feest. Zelfs na 20.00, de eindtijd van het
evenement en het sluiten van de winkels, was het op en in de winkelstraat nog lang druk. Er waren
duidelijk veel expats, oud en jong hebben elkaar ontmoet en dit jaar waren er meer jongeren bij de
voorbereiding betrokken
Ook de straten die niet meededen aan de Spooky Tocht hadden veel aanloop.
In de voorbereiding en de uitvoering van het evenement waren de BIZ, het Maris College, het
evenementenbureau en het Wijkoverleg Statenkwartier gezamenlijk betrokken en verantwoordelijk. Dit
was een fijne samenwerking en heeft er voor gezorgd dat het evenement op 31 oktober een groot succes
was en zeker ook volgend jaar opnieuw zal worden georganiseerd
Sfeerbeeld: https://we.tl/t-lnHMsDE84n

Informele bijeenkomst wijkbewoners
De informele bijeenkomst is op zich goed verlopen, wel last gehad van de situatie Maris College, een
aantal leerlingen hadden kort voor de activiteit een wijkbewoner mishandeld die daarna (thuis) is
overleden
Op de ochtend van de activiteit is op de facebook pagina van het Wijkoverleg hierop meerdere malen
gereageerd en opgeroepen niet naar de bijeenkomst te gaan.
De bezoekers die er wel waren vonden het een geslaagde bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst werd er
hebben de bezoekers (opnieuw) kennis gemaakt met het Wijkoverleg Statenkwartier en zijn de
vrijwilligers in de wijk in het zonnetje gezet.
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Groen en Duurzaamheid
Groen
Gedurende het kalenderjaar zijn 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.
Via diverse groepen wordt meegepraat en -gedacht over issues die spelen ten aanzien van groen in de
wijk. Zo is er een actieve groencommissie die meedenkt en praat over de populierenkap/snoei, meer
groen in de wijk, het onderhoud van het groen op het Mauritsplein e.d.

Duurzaamheid

Statenwarmte
Duurzaamheid heeft ook dit jaar in het thema gestaan 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 en voortgang heeft gekregen in
2019, in opdracht van het Wijkoverleg Statenkwartier, om te kijken wat voor geschikte warmteoplossingen 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 van bewoners staat hierin centraal.
Er zijn interviews gehouden, bewonersavonden georganiseerd en via diverse kanalen berichten gedeeld.
Daarnaast wordt er elke zaterdagochtend in een van de horecazaken op de Frederik Hendriklaan 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
Het actieonderzoek Statenwarmte heeft een eigen begroting, 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.

Verkeer en Ruimtelijke Ordening
Het betaald parkeren is ingevoerd. Het Wijkoverleg heeft zich ook in 2019 ingezet voor een voor de wijk
optimaal parkeerregime dat aansluit op dat van andere wijken. Voorts zijn 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.
De plannen voor de herinrichting van de winkelstraten Fred, Aert van der Goes en de Willem de Zwijger
worden als het allemaal loopt zoals het moet in 2020 afgerond. De werkzaamheden zijn gestart in het
zuidelijk deel (dus ten zuiden van de Statenlaan) en zijn gepland verder gepland in/rond de zomer van
2019. Ondanks dat het overleg met de gemeente soms moeizaam verliep, zijn de meeste van onze punten
overgenomen. In 2019 hebben we ons gefocust op afspraken over de uitvoering en de handhaving.
De met de gemeente overeengekomen en toegezegde verkeerstechnische aanpassingen van de
Eisenhowerlaan waren uitgesteld en zijn 2019 gerealiseerd.
De gemeente heeft fase 3 van de Denktank Noord Westelijke Hoofd Route (Houtrustbrug tot aan de
Scheveningseweg) weer opgepakt en 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 voorbereidingsfase zijn de plannen om het onoverzichtelijke kruispunt
Duinstraat/Badhuisstraat opnieuw in te richten afgerond en komt er een rotonde. Deze zal in 2020/21
worden aangelegd. Wij waren betrokken bij de planuitwerking en zijn met name alert op de
toegankelijkheid van onze wijk.
In 2019 hebben we wederom onze rol als Wijkoverleg t.a.v. bouwinitiatieven herijkt. We laten het
initiatief bij niet welgevallige bouwplannen, waar het primair hoort, bij de direct omwonenden/
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belanghebbenden. Wel staan we klaar om belanghebbenden met raad terzijde te staan. Bij bouwplannen
die compleet haaks staan op de stedenbouwkundige kwaliteit van de wijk als beschermd stadsgezicht,
ontplooien we eigen initiatieven in samenspraak met direct betrokken wijkbewoners. Ook in 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. Verder Is er nog
steeds een trend om karakteristieke herenhuizen om te bouwen tot appartementen en het eigendom te
splitsen. Wij hebben direct belanghebbende bewoners alert gemaakt op deze ontwikkelingen, die niet
altijd in het voordeel van de wijk en de direct omwonenden zijn
Om positief te eindigen: het economisch tij is kennelijk een geweldige stimulans om (veelal gedateerde)
kantoorgebouwen te transformeren naar woongebouwen. Zowel functioneel als qua verschijningsvorm
kunnen dergelijke transities een verrijking zijn voor ons Statenkwartier, mits de projectontwikkelaars het
Bestemmingsplan en het beschermd stadsgezicht respecteren en tijdig met omwonenden en
belanghebbenden communiceren over de voorgenomen bouwplannen.

Kunst en Cultuur
Op 16 maart 2019 is een expositie van ongeveer 25 de kunstenaars van KS georganiseerd bij de viering
van het 50 jaar bestaan van het World Forum.
In april is de Kunstroute georganiseerd.
In december heeft de glas-in-loodroute plaats gevonden
De Indische wandeling heeft ook plaatsgevonden
De Muziekroute 4 november 2018:
De muziekroute was een groot succes. Per adres 100-120 bezoekers.
Er deden 14 adressen mee en bij iedere vijf optredens waren rond de 30-tig bezoekers
Veel enthousiaste reacties, ook van de musici. Er wordt geen enquête onder de musici/gasthuizen
gehouden.
Deze activiteit heeft de betrokkenheid van vele buurtbewoners, zowel de deelnemers en bezoekers aan de
optredens van de Musici in de gasthuizen, die dit vrijwillig hebben gedaan, vergroot.
Het is fijn te ervaren hoeveel talent er in de wijk is en hoe mooi muziek mensen bij elkaar brengt.
De nazit was in het Couvéehuis waar iedereen die vrijwillig en optreden had verzorgd of als gasthuis had
gefungeerd, een hapje en een drankje als dank werd aangeboden. Het werd een gezellig samenzijn.
De musici kunnen elkaars optreden niet bijwonen; dat wordt door een aantal betreurd.
Het plan is de muziekroute op de eerste zondag in november 2020 opnieuw te organiseren, bij voorkeur
met de bestaande werkgroep. In het najaar van 2019 een eerste bijeenkomst; groen licht van het
wijkoverleg?
Aandachtspunten Muziekroute voor een volgende keer:
-niet meer dan 15-20 adressen waar optredens zijn.
-werving van ook andere musici: via facebook, oproep Statenkoerier. Nu blijven we hangen in een
bekende groep; ook professionals zijn welkom mits eens met de voorwaarde van kosteloos, maar wel een
“hoed”
- avond voor de musici vooraf; met aparte uitnodiging en rsvp
-a part rondje voor de musici op een andere dag?
- andere locatie, te denken aan horeca, bv Anne en Max (Fred), Worldforum, Museon

Communicatie
De Statenkoerier, de kern van de portefeuille Communicatie, heeft het dit jaar moeilijk i.v.m. advertentieinkomsten die -ten opzichte van het vorig jaar- gedaald zijn.
Er is een onderzoek gestart met de volgende vragen:
§ Is het zinvol om de Statenkoerier 6 in plaats van 4 keer per jaar te laten verschijnen;
§ Zouden ondernemers daadwerkelijk bereid zijn (meer) te adverteren bij frequentere
verschijning SK;
§ Dekken die eventuele extra advertenties tevens de extra kosten in drukwerk, bezorging,
vormgeving etc.;
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§

Zijn de vrijwilligers van de redactie bereid en in staat de extra tijd en moeite die nodig is voor
de content, hierin te steken.

Een concreet plan is verder om enkele hoofdkostenposten (drukken, vormgeving, bezorging) te
vergelijken met dezelfde kosten van soortgelijke organisatie (bv wijkoverleg Benoordenhout) en deze in
te zetten om huidige prijzen omlaag te krijgen.

Zichtbaarheid en communicatie van het bestuur
Een andere zorg was in 2019, de communicatie vanuit het bestuur algemeen: er zijn stemmen die menen
dat het bestuur te weinig zichtbaar is in de wijk. Een concreet voorstel is om tijdens komende plenaire
wijkvergadering(en) bezoekers de kans te geven (hier dus apart tijd voor in te ruimen) om persoonlijk
met individuele bestuursleden om tafel te zitten en uit te wisselen wat de gedachten over de wijk en het
wijkbestuur zijn.

Nader/verder organiseren Social Media

Het verder organiseren van onze Social Media is een aandachtspunt geweest in 2019. Er is in 2019
gekeken naar het Facebook-beheer ende conclusie daarvan is dat er beter moet worden uitgedragen wat
het bestuur van belangrijke thema's vindt en waarom. Op twitter en Instagram is het Wijkoverleg nog niet
actief.

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 € 10.612 verkregen. Wij hebben dit jaar voor de eerste keer een bulksubsidie
aangevraagd die ons ook is toegekend.
Daarnaast zijn er gedurende het jaar diverse activiteitensubsidies aangevraagd. Ons is in totaal € 19.400
toegekend. Voor het onderzoek geïnitieerd door de Gemeente en de Provincie uitgevoerd door “Publieke
Versnellers’ hebben wij als rechtspersoon gefungeerd voor hun financiering / subsidie.
Vanuit de Statenkoerier is € 35.562 aan inkomsten gegenereerd. Dit is wel een stijging tov 2018, alleen
was dat niet genoeg om de Statenkoerier kostendekkend te kunnen blijven continueren. Mede gezien het
feit dat ook de Gemeente opteert voor meer digitale communicatie met de wijkbewoners, hebben wij
besloten in 2020 de website te vernieuwen hiervoor en tevens een nieuwsbrief te gaan verzenden.
Er is voor een negental 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 € 6.200. Met de verantwoording van de subsidies ging het wederom niet zo goed. Probleem is
dat bewoners rechtstreeks bij de Gemeente aanvragen en ons niet inkopiëren. Voor 2020 zijn de
straatfeesten en andere bewonersinitiatieven in de bulksubsidie aangevraagd.
Het Wijkoverleg heeft het boekjaar met een positief resultaat van € 23.480 afgesloten. Dit hebben wij als
voorziening opgenomen vrnl. om de communicatie met de wijkbewoners opnieuw in te richten. Ook
kennen wij op dit moment een debiteurenstand van ca. € 5000. Er wordt hard aan gewerkt dit binnen te
halen.
De balans en winst- en verliesrekening over 2019 zijn in de bijlage bijgevoegd. Separaat vindt financiële
verantwoording over 2019 plaats aan de gemeente Den Haag.
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