Den Haag, 25 oktober 2021
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1. Voorwoord
Beste Statenkwartierders,
Voor u ligt het jaarplan 2022 van het wijkbestuur Statenkwartier, en het zal u niet verbazen dat het
een bijzonder plan is. Samen met u hopen wij een periode achter ons te laten waarin de wereld op z’n kop
stond door een virus, een ingrijpende en onzekere tijd waarin we afstand moesten houden van elkaar, en we
vervolgens weer op zoek gingen naar manieren om het gewone leven weer op te pikken.
Het effect van de pandemie werkt ook nog steeds door in dit Jaarplan. Door vrijwel alle activiteiten in de wijk
moest ofwel een streep gezet, of gingen later in een aangepaste vorm wel door. Een beeld waar je niet heel
vrolijk van wordt. Maar de crisis heeft ook laten zien dat er veel nieuwe energie loskomt. Ondanks alle
beperkingen werden diverse straatfeesten georganiseerd; het elektriciteitshuisje aan de Van Doornstraat is
beschilderd en bewonersinitiatieven vanuit de BAS en de BES gingen ook gewoon door! De Kunstroute vond
ook weer plaats. Daarnaast in november de Lichtjestocht en er gaat ook weer een feestelijke Halloween
komen. Dank aan al die Statenkwartierders die daar op enigerlei wijze aan hebben meegedaan, Chapeau!
Ook heeft het bestuur achter de schermen hard gestreden om de aangekondigde sluiting van het Couvéehuis
tegen te gaan. En dat is gelukt; we hebben van de gemeente de uitdaging gekregen om mee te denken over
aanpassingen in de bedrijfsvoering, waar we druk mee zijn, daarover later meer. Ook hebben wij ons ingezet
voor meer verkeersveiligheid bij de herinrichting van de Statenlaan en de aanpassingen van tramlijn 16.
Het coronavirus heeft in het lopende jaar ook letterlijk zijn weerslag gehad op het Wijkoverleg. Marc Konijn, die
onze nieuwsbrieven schreef en de website verzorgde, kreeg corona en kampt nog steeds met de gevolgen van
Long (=lang) Covid en is noodgedwongen uit het bestuur gestapt. Dat is de reden waarom u even wat minder
van ons heeft gehoord.
Gelukkig hebben we Liselore Stuut bereid gevonden om deze belangrijke rol binnen het bestuur in te nemen.
Wel zijn we dringend op zoek naar versterking voor het team communicatie. Hier liggen nog vele uitdagingen
te wachten. Wij zijn nog steeds op zoek naar wijkbewoners die over communicatieve talenten beschikken en
die zich met een scherpe pen zich willen inzetten voor de wijk
Voor de portefeuilles financiën (Tim Hesselink) en cultuur (Rebecca van Leeuwen) zijn in 2021 nieuwe leden
toegetreden tot het bestuur. Ondanks deze vernieuwing zijn we nog steeds op zoek naar een opvolger voor
Jolanda Letterie, die de afgelopen jaren met veel inzet de portefeuille Welzijn verder heeft ontwikkeld.
Ook wordt in 2022 de functie van portefeuillehouder VRO opengesteld, waardoor de huidige interim-vervulling
kan worden vervangen door een structurele oplossing. De portefeuillehouder wordt ondersteund door een
actieve werkgroep, die nog versterking zoekt in de vorm van enthousiaste nieuwe leden met (juridische) kennis
van of affiniteit met ruimtelijke ordening, bouwkunde, vastgoed, omgevingsrecht en/of mobiliteit.
Veel dank aan iedereen die zich heeft laten vaccineren. Daardoor hebben we allemaal steeds meer vrijheid. Op
het moment dat ik dit voorwoord schrijf, lopen de cijfers weer op. Laten we hopen dat we deze winter zonder
al teveel maatregelen doorkomen.
We hopen elkaar dan ook weer regelmatig te kunnen spreken en ontmoeten in ons Statenkwartier.
Marjolein de Jong,
Voorzitter wijkbestuur Statenkwartier
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2. Verkeer en Ruimtelijke Ordening
Samenwerking met andere wijken
Voor een aantal onderwerpen binnen de portefeuille geldt, dat deze zaken ook in andere wijken spelen. Wij
willen daarom op deze thema’s onze krachten bundelen met andere wijkorganisaties. Op deze manier
verwachten wij een sterkere positie te kunnen innemen en meer resultaat te boeken op concrete thema’s
zoals:
a) De gemeente stimuleren in een zo vroeg mogelijk stadium omwonenden te informeren over op
handen zijnde vergunningaanvragen en bouwplannen en adequate inzage mogelijk maken.
b) Paal en perk stellen aan ontwikkelingen waarbij en kapitaalkrachtige projectontwikkelaars en
aannemers vrij spel hebben bij het opkopen, verkameren en verbouwen, zonder dat voldoende
rekening wordt gehouden met de status van Rijksbeschermd stadsgezicht en de belangen van de wijk
en haar bewoners.

Rijksbeschermd stadsgezicht en bouwplannen
Door de druk op de woningmarkt, de groeiende concurrentie op de openbare ruimte, de opgave van de
energietransitie en het verschuiven van taken en verantwoordelijkheden naar private partijen komt de
stedenbouwkundige kwaliteit en leefbaarheid van onze wijk steeds vaker onder druk te staan. Het op een
zorgvuldige wijze invulling geven aan de status van “Rijksbeschermd stadsgezicht” vraagt daarom van alle
partijen een actieve rol en inzet om ongewenste ingrepen en ontwikkelingen tegen te gaan.
Het Wijkoverleg laat het initiatief om in bezwaar te gaan tegen bouwplannen of verleende vergunningen daar
waar het primair hoort, bij de direct omwonenden/belanghebbenden. Waar nodig staan wij hen met raad en
advies terzijde. Bij bouwplannen die substantieel afbreuk doen aan de stedenbouwkundige kwaliteit, neemt
het Wijkoverleg initiatieven om dergelijke plannen aan te passen. Op dit onderwerp werken we samen met
wijkgebonden initiatieven zoals de stichting BAS (Bescherming Architectuur Statenkwartier) of met andere
organisaties in Den Haag die zich sterk maken voor het behoud van de kwaliteit en de leefbaarheid van onze
wijk.

Internationale zone
Het Wijkoverleg was betrokken bij de consultatierondes voor het vaststellen van de nieuwe Gebiedsvisie
Internationale zone”, waar het Statenkwartier deel van uit maakt. De werkgroep VRO zal bij de uitwerking van
de plannen input blijven leveren.

Herinrichting van de Fred en andere straten
De eerste fase van de herinrichting van de winkelstraten Fred, Aert van der Goes en de Willem de Zwijgerlaan
is inmiddels afgerond. Met de gemeente zijn er afspraken gemaakt om de werkzaamheden te evalueren. Ook
zet het Wijkoverleg in op een passend en adequaat handhavingsbeleid. Wij werken hier nauw samen met de in
de BIZ vertegenwoordigde ondernemers. Inmiddels zijn ook de voorbereidingen gestart voor de realisatie in
2023 van de 2e fase, te weten het gedeelte van de Fred tussen de Statenlaan en de Prins Mauritslaan. Rekening
houdend met de ervaringen uit fase 1, zijn de eisen voor deze 2 e fase samen met de ondernemers besproken in
het omgevingsoverleg met de projectgroep van de gemeente. Wij houden vinger aan de pols om veilig te
stellen dat de belangen van onze wijk worden meegenomen bij de detailplanning.

Herinrichting Statenlaan/tramlijn 16
Kort voor de zomervakantie 2021 heeft de gemeenteraad een definitief besluit genomen over de herinrichting
van de Statenlaan, inclusief de vervanging van de riolering en de aanleg van een tweede tramspoor op de
Statenlaan tussen de Fred en de Frankenslag. Ook wordt de eindhalte van lijn 16 vernieuwd en toegankelijk
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gemaakt voor nieuwe trams die een gelijkvloerse instap bieden. Omdat de nieuwe trams aan beide zijden een
bestuurderscabine hebben, kan op de eindhalte volstaan worden met een wisselverbinding en kan de keerlus
in de Doornstraat, de Pr. Mauritslaan en de Fred verdwijnen. Dit maakt het mogelijk om in 2023 (eindelijk!)
fase 2 van de herinrichting van De Fred te realiseren (2023).
Belangrijk aandachtspunt voor het Wijkoverleg wordt de toekomstige situatie van het kruispunt van de
Statenlaan met de Fred, waarbij de gemeente - tegen ons dringende advies in - heeft besloten dat de
aanwezige stoplichten (met het verdwijnen van de afslaande tram) niet langer nodig zijn om de
verkeersveiligheid op dat kruispunt voor voetgangers en fietsers te waarborgen. Ook zullen wij toezien op een
goede bereikbaarheid en minimale overlast voor ov-gebruikers, voetgangers, fietsers en bewoners tijdens de
verbouwing van de Statenlaan.

Verkeer
Het versterken en verbeteren van de verkeersveiligheid binnen onze wijk, de toegankelijkheid van de wijk, de
leefbaarheid en de bereikbaarheid te voet, per fiets en openbaar vervoer is een ander belangrijk speerpunt van
de werkgroep VRO.
De werkgroep VRO van het Wijkoverleg is voorts betrokken bij:
a) Planvorming om het fietsparkeren in het Staten- en Geuzenkwartier te verbeteren. De
bewonersconsultatie hierover heeft in 2021 plaatsgehad. Het is nu wachten welke verbeteringen
daadwerkelijk voor realisatie in aanmerking komen.
b) De opzet en in 2022 de evaluatie van de proef met bewonersparkeren in het World Forum. Deze proef
start in november 2021 en duurt 6 maanden. Vanuit onze wijk hebben zich ruim 175 deelnemers
aangemeld voor deze proef.
c) De uitwerking Verkeersvisie Scheveningen en fase 3 van de Noord Westelijke Hoofdroute
(Houtrustbrug tot aan de Scheveningseweg), die met name de verkeersveiligheid en
oversteekbaarheid van deze verkeersader moet verbeteren. Aan de kruispunten Houtrustbrug en Aert
van der Goesstraat zijn de werkzaamheden in het najaar 2021 gestart. Helaas blijkt dat de
verkeersveilige herinrichting van het Kruispunt Statenlaan/Pres. Kennedylaan met name voor fietsers
wederom is uitgesteld tot 2023.
d) De herinrichting van het onoverzichtelijke kruispunt Duinstraat/Badhuisstraat d.m.v. een rotonde,
waarbij we alert blijven op de goede bereikbaarheid van onze wijk.
e) Verder nemen we initiatieven en volgen de ontwikkelingen, met betrekking tot stadsdistributie, en de
transitie van de mobiliteit (elektrisering wagenpark, deelauto’s en scooters, parkeerproblematiek in
en rond onze wijk).
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3. Groen en Duurzaamheid
Het behoud van het aangezicht van de wijk heeft ook veel met groen te maken. Daarom doen we ons best om
onze wijk nog groener te maken. De vele initiatieven die er op dit moment zijn willen we bundelen. Ook willen
we bewoners meer informeren over de mogelijkheden van vergroening in hun eigen straat. Naast dat het er
mooi uitziet, helpt het ook met het afkoelen van de wijk. Het groen in de wijk wordt vooral bepaalt door de
gemeente maar er wordt steeds meer ruimte geboden voor de bewoners om zelf initiatieven te ontwikkelen.

Groen
We willen de bestaande initiatieven in de wijk beter onder de aandacht brengen en de kennis die aanwezig is
actiever delen. Ook willen we de samenwerking met de gemeente versterken. Daarnaast blijven we de nieuwe
groen initiatieven in de wijk ondersteunen en willen we zoveel mogelijk nieuwe wijkbewoners
enthousiasmeren om ook actief te worden om pleintjes te vergroenen of bloemen te planten rondom de gevels
van de eigen woning of in de boomspiegels in de straat.
In 2022 gaan we nog beter aansluiten bij gemeentelijke en landelijke initiatieven om de wijk door middel van
beplanting leefbaarder te maken.

Duurzaamheid
We zullen de initiatieven van de gemeente met betrekking tot de warmtevoorziening in de wijk nauwlettend
blijven volgen.
We blijven nauw samenwerken met BES om individuele wijkbewoners te informeren wat ze zelf kunnen doen
om hun eigen woning te verduurzamen.
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4. Welzijn in de Wijk
Buurt Preventie Team (BPT)
In 2021 is er opnieuw extra geweest aandacht voor het werven van nieuwe teamleden. Helaas zijn er nog niet
veel nieuwe aanmeldingen voor het Buurt Preventie Team. Het huidige Buurt Preventie Team al een lange tijd
in dezelfde samenstelling actief. Komend jaar 2022 zal er wederom aandacht zijn voor het verder uitrollen van
de straat WhatsApp groepen en de daarbij horende beheerders van de straat WhatsApp groepen die zich
richten op het signaleren van verdachte situaties in de eigen straat. Hiervoor zal een wervingscampagne
worden opgezet. Op de derde dinsdag in mei 2022 is er een bijeenkomst gepland om de voortgang en de
wervingsactie te bespreken. Voor deze bijeenkomst zullen relevante sprekers worden uitgenodigd.
In 2021 heeft het Statenkwartier een nieuwe wijkagent gekregen: Yvonne Heemskerk.
Het Buurt Preventie Team vergadert elke derde dinsdag van de maand (behalve in de maand september) en
heeft dan van 19.30 tot 20.00 een open inloop in het Couvéehuis. Ook is de wijkagent dan aanwezig.
U bent van harte welkom op de openbare vergaderingen in het Couvéehuis. De exacte data vindt u op onze
website, net als de verslagen van de vergaderingen.

Rijk in de Wijk
Rijk in je Wijk 2022 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.
Rijk in je wijk is bereikbaar via: rijkinjewijkstatenkwartier@hotmail.com
In 2022 zal Rijk in je Wijk via de website en de nieuwsbrief van het Wijkoverleg Statenkwartier communiceren.

Wijkbijeenkomsten
In 2022 zullen er weer twee openbare Wijkbijeenkomsten worden gehouden door het Wijkoverleg. Op deze
wijkbijeenkomsten wil het Wijkoverleg samen met bewoners vaststellen welke ontwikkelingen voor onze wijk
aandacht nodig hebben.

Bewonersinitiatieven Statenkwartier
Ook in 2022 blijft het mogelijk om voor bewonersinitiatieven een gemeentelijke subsidie van maximaal 750
euro aan te vragen. Bewonersinitiatieven zijn b.v. een straatfeest, wijkwandelingen, viering Sint-Maarten e.d.
De website informeert over de te volgen aanvraagprocedure.

Samenwerkingspartners
●
●
●

Welzijn Scheveningen.
Het Couvéehuis van Welzijn Scheveningen is voor verschillende activiteiten ons gasthuis.
Ondernemers in de wijk, in het bijzonder verenigd in de BIZ Frederik Hendriklaan de BIZ Aert van der
Goesstraat.

●

Stadsdeelkantoor Scheveningen.
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5. Kunst en Cultuur
Het Wijkoverleg Statenkwartier spant zich in om in de wijk aandacht voor de levende kunst te vragen. Dat doet
het Wijkoverleg bijvoorbeeld door geregeld kleine exposities in te richten van kunstenaars, bij voorkeur uit het
Statenkwartier. Daarnaast onderhoudt het Wijkoverleg goede contacten met de actieve organisatie
‘Kunstenaars in het Statenkwartier’. En andere werkgroepen die bestaan uit actieve wijkbewoners, die vrijwillig
culturele evenementen in de wijk organiseren. In 2022 zijn dat o.a.

Walking Dinner
Op 26 maart 2022 zal er voor het eerst sinds twee jaar weer een editie van het succesvolle Walking Dinner
Statenkwartier worden georganiseerd.

Muziekroute
Na de succesvolle muziek routes van 2015 en 2018 was het de bedoeling dit in november 2020 een vervolg te
geven. Door de Corona Pandemie is dit uitgesteld naar 2022. De muziekroute is een dag met volop muziek voor
en door bewoners van het Statenkwartier. Op vijftien adressen in onze mooie wijk zijn er muziekoptredens. Het
aanbod is zeer gevarieerd, klassiek, pop en jazz, echt voor elk wat wils! Elk optreden wordt vijf keer gegeven:
het eerste om 13:00 uur, het laatste om 17:00 uur. Ieder concert duurt ongeveer een half uur, zodat u rustig
naar het volgende huis van uw keuze kunt wandelen. En de toegang is wederom kosteloos. Voor meer
informatie over de muzikanten en het repertoire van de optredens kunt u de website raadplegen:
www.muziekroute statenkwartier.nl

Glas-in-lood route
De Glas-in-lood route zal rond of samen met de muziekroute georganiseerd worden.

Kunstroute 2022
In 2021 is voor de zevende keer De Kunstroute van de KS in het Statenkwartier georganiseerd. Een deel van het
platform van ongeveer 65 aangesloten kunstenaars van Kunstenaars in het Statenkwartier die wonen en/of
werken (atelier) in het Statenkwartier presenteren hun werk in hun huizen en ateliers in het Statenkwartier.
Het grote succes en de zeer enthousiaste reacties van de vele bezoekers komt voort uit de mogelijkheid Kunst
te kunnen aanschouwen in de monumentale panden van deze prachtige wijk. Kunst ook nog gemaakt door de
bewoners. Ook biedt de Kunstroute nieuwe bewoners een kans de wijk en haar bewoners te leren kennen en
de kunstenaars persoonlijk te ontmoeten. Het buurtgevoel wordt versterkt.
Op basis van de successen van voorgaande wordt overwogen door de KS ieder jaar een kunstroute te
organiseren. Er wordt gedacht aan een jaarlijkse route (in wat voor vorm ook, bijvoorbeeld om en om groot/
klein) gezien de behoefte.

Kunst & Cultuuractiviteit voor Kinderen en Jongeren
In 2022 wordt onderzocht hoe het Wijkoverleg de kinderen en jongeren meer bij de wijk en de buurt kunnen
betrekken. Er wordt gedacht aan evenementen waarbij muziek, theater, dans of cultuur centraal staan en
kinderen en jongeren de hoofdrol spelen.

Statenverhalen: heeft U even een kwartiertje?
Mensen lopen langs iconische plekken van het Statenkwartier en kunnen op hun koptelefoon luisteren naar
verhalen die zich op die plek afspeelden. Acteurs en jongeren die hier wonen of gewoond hebben worden
benaderd om de teksten in te spreken met verhalen over bekende kunstenaars, schilders staatslieden,
componisten. Ook wordt stilgestaan bij de struikelsteen van George Maduro en andere joodse mensen die hier
zijn gedeporteerd.
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6. Communicatie
Het Wijkoverleg heeft als doel om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te informeren over alle initiatieven
en projecten in de wijk. Zoals al aangegeven in het voorwoord is de voortgang op de communicatie portefeuille
in 2021 beperkt. De in het jaarplan 2021 geformuleerde doelen besloegen een looptijd van twee jaar. Deze
blijven grotendeels overeind. Voor 2022 zijn de doelen dan ook als volgt geformuleerd:

Nieuw communicatieplan
Voor 2022 stellen we een nieuw communicatieplan op. Om tot dit plan te komen gaan we eerst in gesprek met
de wijkbewoners. Hoe kunnen we anno 2022 de bewoners het beste bereiken en wat doen we nog wel en wat
doen niet meer? We evalueren de effectiviteit van de bestaande communicatiemiddelen en verbeteren en
vernieuwen waar nodig. Daarnaast zal er meer focus komen op digitale communicatiemiddelen. Met het
nieuwe communicatieplan willen we belangrijke doelgroepen zoals jongeren en expats nog beter bereiken en
aan de wijk binden. Dit vereist een breed samengesteld team van communicatie vrijwilligers.

Social Media
Social media spelen een steeds belangrijkere rol in de communicatie met bewoners en bedrijven. Momenteel
wordt alleen nog Facebook en Twitter gebruikt. In 2022 gaan we inventariseren welke middelen we hier aan
toe willen voegen.

Website
We vernieuwen de website en maken er een platform van wat geschikt is voor meer interactie met
wijkbewoners.

Nieuwsbrief of wijkblad
Op basis van het nieuwe communicatieplan bepalen we in 2022 hoe we op reguliere basis met de
wijkbewoners willen gaan communiceren. We inventariseren de mogelijkheden en vragen de bewoners om
input.

Spreekuren bestuur
Het bestuur van het Wijkoverleg wil de ogen en oren van de wijk zijn. Om te weten wat er speelt is het bestuur
eind 2021 gestart met een wijkspreekuur op de zaterdagochtend. Deze spreekuren vinden plaats in
horecagelegenheden in het Statenkwartier. Het doel is om op een informele en persoonlijke wijze in contact te
komen met wijkbewoners.

Verbinding met expats en ondersteuning vrijwilligers
De stap naar digitaal maakt het makkelijker om een betere in contact te komen met de verschillende
doelgroepen in onze wijk, zoals jongeren en expats.
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7. Begroting
Alle subsidiebedragen onder inkomsten onder voorbehoud van toekenning.
Inkomsten

Uitgaven

Algemeen
Wijkvergaderingen

€ 2.500

Bestuursactiviteiten/representatie

€ 1.500

Vrijwilligersborrel en kosten

€ 1.500

Administratie

€ 1.500

Versterking digitale vaardigheden

€ 1.500

Verzekeringen

€ 1.300

Wijkmedia

€ 11.000

Ondersteuning/juridische kosten
Basissubsidie

€ 7.500
€ 31.512

Totaal

€ 31.512

€ 28.300

Duurzaamheid & Groen
Nieuwe initiatieven/verbeteren
groen

€ 3.500

Ondersteunen
duurzaamheidsinitiatieven

€ 1.500

Totaal

€ 5.000

€ 5.000

Ruimtelijke Ordening & Verkeer
Initiatieven ter verbetering van de
verkeersveiligheid

€ 1.500

Totaal

€ 1.500

€ 1.500

Kunst & Cultuur
Kunstroute

€ 1.000

Glas-in-lood-Route

€ 500

Muziekroute

€ 2.000

Walking Dinner

€ 500

Kunst & Cultuur activiteit voor
kinderen

€ 750

Statenverhalen
Subsidie Fonds 1818

€ 1.000
€ 750

Totaal

€ 5.750

€ 5.750

Welzijn
Buurt Preventie Team

€ 1.000

Rijk in je Wijk

€ 500

Wijkborrel / Ontmoeting

€ 2.000

Halloween

€ 750

Initiatieven wijkbewoners
Totaal

€ 7.500
€ 11.750

€ 11.750
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