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Voorwoord 

Wat een raar jaar hebben we toch gehad aan 2020?! Wie had dit kunnen bevroeden, dat een 
virus ons allemaal zo onzichtbaar in de greep zou houden. Helaas zijn er heel veel mensen 
die van nabij geconfronteerd zijn met de gevolgen van Covid 19. Hetzij dat de gezondheid is 
aangetast, hetzij dat hierdoor de persoonlijke levenssfeer danig veranderd is. 
 
Diegenen die ziek zijn geweest daar hopen we enorm voor dat alles weer goed komt.  
Dan is er natuurlijk een hele grote groep die nu zonder werk zit en druk bezig is (of geweest) 
om nieuwe wegen in te slaan. Waarbij we natuurlijk van harte hopen dat dit lukt en goed 
gaat. 
 
Het verplicht thuiswerken heeft wellicht fijne kanten. Zo is er dan meer tijd voor gezin en 
familie, maar zo af en toe even de deur uit wordt node gemist. Contact met anderen is altijd 
een hele belangrijke sociale factor in een mensenleven. Daarom waren wij zowel 
geschrokken als verontwaardigd toen de gemeente aankondigde dat sluiting van het 
Couvéehuis op stapel stond. De willekeur was enorm en de noodzaak niet aangetoond. 
Dus trok het wijkbestuur de nodige registers open. Met als gelukkig resultaat dat er nu enige 
jaren respijt is gegeven. Die periode gaan wij gebruiken om samen met Welzijn 
Scheveningen en de gemeente een ander exploitatiemodel te realiseren. 
 
Zodat uiteindelijk het Couvéehuis open blijft.  
 
Omdat het zo belangrijk is dat we elkaar kunnen blijven ontmoeten en spreken. 
Omdat het Couvéehuis als baken voor iedereen toegankelijk moet blijven. 
Omdat wij allemaal mensen zijn die af en toe snakken naar sociale contacten. 
Omdat dat hele Couvéehuis is overloopt van goede vrijwilligers en uitmuntende activiteiten. 
 
Dus, daarom is het wijkbestuur er trots op dat dit zomaar een wapenfeitje is waar we aan 
werken. 
 
Namens het gehele (vrijwillige) wijkbestuur van het Statenkwartier, 

 
Marjolein de Jong 
Voorzitter wijkbestuur 
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Welzijn in de Wijk 

Buurt Preventie Team 
Het Buurtpreventieteam (BPT) is langere tijd 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,  het telefoonnummer 
en de BuitenBeter APP 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. 
*i.v.m. richtlijnen RIVM grotendeels via ZOOM 

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*.  
*i.v.m. richtlijnen RIVM was het Couvéehuis gesloten tijdens de lock-down 

WhatsApp groepen 
Het Buurt Preventie Team is begonnen in 2017 om de straat WhatsApp groepen te 
inventariseren 
Nu in 2019  zijn er binnen 24 straten in onze wijk WhatsApp groepen actief. De beheerders 
van de straat WhatsApp groepen hebben contact met elkaar en delen berichten. Op de 
planning stond dit jaar om tweemaal een bijeenkomst te organiseren voor de beheerders van 
de straat WhatsApp groepen maar deze bijeenkomsten hebben niet kunnen plaatsvinden 
door de Corona maatregelen.  

Sint Maarten 
Het assisteren van het Buurt Preventie team bij de lampionnen tocht Sint Maarten heeft  dit 
jaar door de Corona maatregelen niet plaats gevonden. 

Halloween 
Het organiseren van Halloween samen met de  BIZ Frederik Hendriklaan en het Maris 
College(VMBO school in het Statenkwartier) is door de Corona maatregelen niet door 
gegaan.  

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, die restaurants in het Statenkwartier bezoekt en een kookclub actief. De frequentie 
van de clubs varieert van eenmaal in de vier tot zes weken. 

Door de Corona maatregelen zijn een aantal van de bijeenkomsten niet doorgegaan. 
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In 2020 is er ween nieuwe flyer/folder ontworpen en gedrukt om opnieuw de aandacht voor 
Rijk in je Wijk  binnen het Statenkwartier te vestigen. 

Rijk in je Wijk heeft een eigen e-mailadres: rijkinjewijkstatenkwartier@hotmail.com en een 
WhatsApp groep. 

Bewonersbijeenkomsten 
De bewonersbijeenkomsten zijn door de Corona maatregelen niet doorgegaan 

Bewonersinitiatieven 
In 2020  zijn er twee  bewonersinitiatieven  gehonoreerd. 

Groen en Duurzaamheid 

Groen 
In 2020 zijn er spontaan wat acties geweest met betrekking tot Groen in de wijk veelal als 
gevolg van persoonlijke initiatieven van bewoners zoals het plaatsen van insectenhotels. Als 
onderdeel van het gemeentelijke programma Statenkwartier begroot zijn er veel planten 
uitgebeeld die erg enthousiast door vele bewoners rondom de boomspiegels, verspreid over 
de wijk, geplant zijn. Helaas bleek de plantsoenendienst hier niet van op de hoogte en zijn er 
veel te veel boomspiegels weer weg geschoffeld.  Overleg met de gemeente ook weer door 
veel enthousiaste wijkbewoners op eigen titel hebben helaas (nog) niet in structurele 
oplossingen kunnen resulteren. 

Op woensdag 29 mei is de Gulden Klinker geschonken aan de vrijwilligers van de Groen 
Commissie Statenkwartier, vanwege hun niet aflatende strijd om de wijk te vergroenen. Deze 
werd uitgereikt door stadsdeeldirecteur Mendy van Veen op het Prins Mauritsplein. Hier de 
grote stenen vlakte sterk vergroend. Deze plek wordt nu ook door vrijwilligers uit de 
onderhouden.  
  
Duurzaamheid 
Op het gebeid van duurzaamheid is de het onderzoek Statenwarmte afgerond en door de 
initiatiefnemers aan de gemeente aangeboden. Het onderwerp heeft veel energie 
losgemaakt in de week wat zelfs resulteerde in een erg goed bezochte extra wijkvergadering 
over de vraag hoe we als wijk om kunnen gaan met de vraagstukken waar we als wijk voor 
komen te staan op weg naar een duurzamere wijk. Afgelopen jaar is in elk geval heel 
duidelijk geworden dat er veel onduidelijkheden over hoe de duurzame toekomst van de wijk 
er zou zien voor wat betreft de mogelijke aanpassing van de collectieve infrastructuur. Dat 
laat echter onverlet dat er op veel kansen zijn die bewoners individueel kunnen grijpen. Van 
het plaatsen van radiatorfolie tot zonnepanelen. Allemaal keuzes die bewoners kunnen 
maken om het –individuele—energieverbruik terug te dringen en zo een kleine maar 
belangrijke bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de wijk. De vereniging Buurt 
Energie Statenkwartier (BES) blijft bewoners daarover actief informeren. 

Verkeer en Ruimtelijke Ordening 
Het bewaken van de kwaliteit van onze woonomgeving in een wijk met een ‘Rijks beschermd 
stadsgezicht’ vraagt een actieve inzet van de bewoners. Van oudsher laat het Wijkoverleg 
het initiatief om in bezwaar te gaan tegen bouwplannen of verleende vergunningen daar 
waar het primair hoort, bij de direct omwonenden/belanghebbenden. Wel heeft de 
Werkgroep VRO het afgelopen jaar bewoners en belanghebbenden met advies terzijde 
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gestaan bij het toetsen van bouwplannen en bouwvergunningen aan het vigerende 
bestemmingsplan en het meedenken over mogelijke oplossingen. Samenwerking tussen de 
Werkgroep VRO en BAS (Stichting Bescherming Architectuur Statenkwartier) is verkend en 
zal in 2021 nader worden uitgewerkt.  
De herinrichting van de winkelstraten De Fred (1e deel), Aert van der Goes en de Willem de 
Zwijgerlaan is  in 2020  afgerond. De werkgroep is op zich tevreden met het resultaat van de 
herinrichting, in het bijzonder de brede loper voor voetgangers, waar het Wijkoverleg zich 
sterk voor heeft ingezet. Wel heeft de Werkgroep nog een aantal leerpunten voor de 
evaluatie. Zo ontbreekt een  passend beheer- en handhavingsbeleid, laat de veiligheid van 
voetgangers en fietsers nog te wensen over, moeten de ambulante verkooppunten nog 
vervangen worden door verbeterde kiosken met een luxere uitstraling en zorgt hat laden- en 
lossen nog regelmatig  voor gevaarlijke situaties. 

De Werkgroep is verder actief betrokken geweest bij:   
a. De planvorming rond het afschaffen van de keerlus van tram 16 door de Fred en de 

Pr. Mauritslaan (deelname klankbordgroep met de gemeente). 
b. De uitwerking Verkeersvisie Scheveningen en fase 3 van de Noord Westelijke Hoofd 

Route (Houtrustbrug tot aan de Scheveningseweg), die met name de 
verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van deze verkeersader moet verbeteren. 

c. De herinrichting van het onoverzichtelijke kruispunt Duinstraat/Badhuisstraat d.m.v. 
een rotonde, waarbij we alert zijn op de toegankelijkheid van onze wijk. 

d. De algemene verkeersveiligheid in de wijk, waaronder het inbouwen van drempels en 
het verlagen van de snelheid naar 30 km/h op een deel van de Eisenhowerlaan. 
Deze eerste stap is echter nog niet voldoende. 

e. Het adviseren van bewoners van de Van Slingelandtstraat bij het opstellen en 
uitvoeren van een enquête naar het draagvlak voor een wijziging van de rijrichting. 
Ook heeft afstemming met de wegbeheerder hierover plaatsgevonden. Dit heeft 
geleid tot een aantal dringend gewenste verbeteringen in de straat. Uiteindelijk bleek 
de gewenste verandering van rijrichting geen echte oplossing. 

f. Met de gemeente is de inspraakprocedure rond de plaatsing van ondergrondse 
afvalcontainers (ORAC’s) in onze wijk geëvalueerd. Tevens heeft de werkgroep zich 
sterk gemaakt voor additionele PMD-containers en ondergrondse 
afvalsorteerstraatjes op strategische plekken in de wijk.  

g. Een initiatief vanuit de gemeente Den Haag om samen met de wijkvereniging 
Duinoord de mogelijkheden en het draagvlak te onderzoeken van het gebruik van 
parkeerruimte in de parkeergarage van het World Forum voor wijkbewoners.  

h. In samenspraak met het bewonersinitiatief om de overlast op de Statenlaan te 
beperken heeft een gesprek plaatsgevonden met verantwoordelijk wethouder R. van 
Asten. 

i. Contacten met andere omliggende wijkorganisaties om krachten te bundelen. Acties 
van wijkorganisaties hebben er inmiddels toe geleid dat inzage in bouwplannen bij de 
gemeente toegankelijker zijn.  

De Werkgroep Verkeer en Ruimtelijke Ordening (VRO) bestaat actueel uit 4 leden en is op 
zoek naar versterking in de vorm van enthousiaste wijkbewoners met  bestuurlijke ervaring 
en kennis van ruimtelijke ordening of mobiliteit, die zich willen inzetten voor een 
verkeersveilig en leefbaar rijksbeschermd stadsgezicht Statenkwartier.  
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Kunst en Cultuur 
Vanwege de uitbraak van het Coronavirus in  2020 zijn er geen activiteiten doorgegaan die 
opgenomen waren in het jaarplan 2020. Dit in verband de maatregelen, sociale distantie, de 
reeks maatregelen ten behoeve van de bestrijding- en het tegen gaan van de verdere 
besmetting van het coronavirus, die zijn ingezet door de overheid. In heel 2020 hebben er 
geen activiteiten op het gebied van kunst en cultuur plaatsgevonden. Het betreffen 
onderstaande activiteiten (opgenomen in het jaarplan 2020): 

• Walking dinner  
• Halloween 31 oktober 
• Muziekroute    
• St. Maarten/ lichtjesroute 
• Glas-in-lood route, en of samen met lichtjesroute, 

Communica=e  
Het jaar 2019 is afgesloten met de vaststelling dat zo ongeveer alle kanalen op het gebied 
van communicatie aan herziening toe waren. Onze www.statenkwartier.net was ‘langzaam’ 
en het uiterlijk niet meer van deze tijd; de nieuwsbrief was al een paar jaar geleden een stille 
dood gestorven; en als klap op de vuurpijl hield de Statenkoerier op te bestaan. Alleen de 
Facebookpagina draaide naar behoren.  

Er is een analyse gemaakt wat er moet gebeuren om de communicatie weer naar een hoger 
niveau te tillen. Een belangrijke conclusie was dat de communicatie meer digitaal zou 
moeten worden, waardoor veel meer en veel sneller geschakeld kan worden met de 
bewoners en organisaties in de wijk: Nog een conclusie: de communicatie moet niet alleen 
‘zenden’, maar vooral ook ‘ontvangen’, om de bewoners meer bij de wijk te betrekken.  

De website is eerst onder handen genomen. Na een aanbesteding is de keuze gevallen op 
LOL Media Design van Nicole Lousberg. Zij heeft ervoor gezorgd dat de snelheid van de site 
weer op orde, en dat de website een nieuw uiterlijk heeft gekregen, waar de inhoud makkelijk 
te vinden is. Er is voor gezorgd dat de content ook goed te lezen is op mobiele telefoons en 
iPad. De nieuwsartikelen komen ook op de Facebookpagina.  
De klus is nog niet geklaard. De nodige onderdelen moeten nog vernieuwd, en ook de 
agenda en de bestuurlijke stukken dienen nog een plek te krijgen. Ook zijn we nog op zoek 
naar redacteuren die berichten uit de wijk kunnen schrijven en plaatsen, nieuwe rubrieken 
verzinnen die de website leven inblazen.  

Een tweede belangrijke project is de nieuwsbrief. In voorgaande jaren was de Statenkoerier 
het belangrijkste medium waar bewoners konden lezen wat het bestuur van het wijkoverleg 
had gedaan, wat de ontwikkelingen waren in hun wijk. Dat was onwenselijk, omdat de 
Statenkoerier maar vier keer per jaar verscheen. Met een nieuwsbrief is dat probleem 
verholpen.  

Er zijn afspraken gemaakt over het maken en versturen van de nieuwsbrief. Wij maken de 
berichten en plaatsen die op de website. Een inleidend bericht voor de nieuwsbrief wordt 
apart gemaild. De websitebeheerder maakt vervolgens de nieuwsbrief op en verstuurt hem. 
Er zijn inmiddels een handvol nieuwsbrieven verstuurd - ook een als aankondiging voor de 
zoomvergadering met de wijk. Het is de bedoeling ongeveer tien nieuwsbrieven per jaar te 
versturen.  
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Een derde pijler in de communicatie is de Statenkoerier. Het nieuws en de snelle 
communicatie is ondergebracht In de sociale media. Maar er is ook behoefte aan het grote 
verhaal uit de buurt - dat blijkt ook wel uit de populariteit van de Statenkoerier - waar 
bewoners over achtergronden in de wijk kunnen lezen. We hebben verkend hoe we de 
Statenkoerier weer nieuw leven in kunnen blazen. Een belangrijke hobbel is de praktische 
organisatie van opmaak, druk en advertentie-inkomsten. Een oplossing zou kunnen zijn om 
een glossy uit te brengen: niet vier edities van de Statenkoerier, maar één hele mooie dikke 
uitgave.  zijn verkennende gesprekken gevoerd met commerciële marktpartijen als Susan 
Boer, Leven en Bij ons in de Residentie. Geen van deze partijen kon een acceptabele 
handreiking doen. Onlangs hadden we een doorbraak in dit dossier. Een vierde 
communicatiebureau heeft een uitstekend voorstel gedaan; de plannen hiervoor moeten in 
2021 verder worden uitgewerkt, maar niets lijkt een lancering van een nieuwe Statenkoerier 
meer in de weg te staan.  

Over de Facebookpagina zijn de minste zorgen. Sigrid van Iersel beheert de 
Facebookpagina van onze wijk al sinds jaar en dag, en doet dat heel goed. De banden zijn 
aangehaald om haar een helpende hand te bieden. Ook zijn er plannen gemaakt met een 
vrijwilliger die  graag een Engelstalige Facebookpagina wil maken, met name gericht op de 
expats. Als dat lukt, dan gaat daarmee een oude wens van het wijkbestuur in vervulling om 
de expat meer bij de wijk te betrekken.  

Er zijn nieuwe contacten gelegd met belangrijke organisaties in de wijk, zoals het 
stadsdeelkantoor Scheveningen, de mensen van Buurt Energie Statenkwartier (BES) en de 
stichting Bescherming Architectuur Statenkwartier. Er is een eerste aanzet gedaan om de 
organisatie van de communicatie te verbeteren, om de verschillende onderdelen te 
‘bemannen’ met vrijwilligers, al dan niet met een vergoeding, met name voor website en 
Statenkoerier. Dat moet dit jaar zijn beslag gaan krijgen. Ook heb ik meegeholpen aan het 
plan van Jolanda Letterie om een brief met een chocolaatje erin te sturen naar alle bewoners 
in de wijk, om een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden, om aandacht te 
vragen voor de nieuwsbrief ook.  

Tot slot: de verantwoordelijkheid voor de communicatie van het bestuur behoort ook tot het 
takenpakket. In dat verband heb ik bijvoorbeeld meegeholpen om brieven te schrijven in 
dossiers als het Couvéehuis. Ook heb ik contact gezocht met traditionele media om 
aandacht te zoeken in heikele kwesties als de sloop van het torentje aan het Frederik 
Hendrikplein. 
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Financiën en subsidies 

Balans 
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Toelichting op de Balans 
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Verlies en Winstrekening 
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