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Maandag 31 maart 2014
Hopje Hannemanplantsoen
19.30 uur begin van de vergadering.

: Paul Zijp, Alex Bergman, Rabia el Yalbi, Greet van Vliet, Els Vissers, De heer van der
Toorn, Wilma Hoekstra, Dhr. Aakil en Dhr. El Moumni.
: Inge Kuiper – Context.
: Abel Ponger, Haagwonen, Hanneke Douwes, Wijkagent & Maayke Theeboom –
Gemeente Den Haag, Bestuursdienst.
: Rachel van der Veen, Zebra Welzijn.

1.
Opening en Mededelingen.
Paul opent de vergadering om 19.40 uur.
Rachel laat weten dat Elly Kommer van de huisartsenpost niet aanwezig kan zijn, zij zal de
volgende vergadering aanschuiven. Maayke Theeboom, Gemeente Den Haag,
bestuursdienst, heeft afgezegd voor vanavond.
Paul laat de aanwezigen weten dat Alette niet aanwezig zal zijn en het de vraag is of zij nog
terugkomt.
De heer van der Toorn meldt dat het kunstwerk aan de Van Dijckstraat/Teniersplantsoen
behouden blijft.
Greet is druk bezig met een buurtjongen om hem aan het werk te houden, hij heeft
momenteel een uitkering. Ook laat zij weten dat de tongen in de Koningsstraat worden
weggehaald. Dave Smits zal voor de volgende vergadering worden uitgenodigd.
De heer Aakil vraagt hoe het staat met de orac’s, bewoners uit de Van Dijckstraat kunnen
niet bij de orac’s omdat hier hekken omheen staan. Hij heeft hierover gemaild naar de
gemeente maar krijgt geen reactie. Paul laat weten dat bewoners hier wel zelf iets mee
moeten doen.
Els Vissers, 2 kinderen van de P.H. Schreuderschool hebben een ongeluk gehad in de
speeltuin Hannemanplantsoen op de draaischijf, één meisje heeft haar nek gebroken, de
ander heeft een gebroken pols. De gemeente is hierover benaderd door de school.
De heer el Moumni vraagt de aanwezigen ideeën aan te dragen om de Schilderswijk veiliger
te maken. Hij is van de buurtkamer en zij willen het Tenierplantsoen veiliger maken. Wilma
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voelt spanningen in de wijk, dit heeft ook met de media te maken. Ook wordt er veel
ingebroken. Binnenkort wordt er een opvoedingsdebat gehouden samen met ouders van de
jongeren. De GGD werkt mee aan dit project. In de wijk zal vijf keer een debat gehouden
worden.
2.
Gast: Inge Kuiper – Context.
Inge geeft uitleg over Context, zij zijn onderdeel van de Parnassia groep, zij houden zich
bezig met preventie en voorlichting. In verband met de bezuinigingen hebben zij een beperkt
aanbod, de workshops op maat zijn momenteel nog kosteloos, Inge deelt een flyer met
Preventieactiviteiten uit. Wat betreft de verslavingspreventie is alles kosteloos. Rabia vraagt
of Context tolken in dienst heeft om hier presentaties over te geven, helaas hebben zij die
niet.
3.
Hoe krijgen we meer bewoners voor de bbo’s.
Paul vindt het niet nodig om dit punt te bespreken.

4.
Wie doet er mee met het organiseren van de KOM avond.
Greet heeft van Gerard Verspuij gehoord dat er luxe appartementen gebouwd worden voor
de huidige bewoners van Woodstock, het Leger des Heils trekt hier niet bij in zover hij weet.
Alette zal de KOM bijeenkomsten niet meer organiseren in verband met de bezuinigingen.
Rabia vraagt om vrijwilligers om deze bijeenkomst te organiseren. Paul vraagt naar het
thema, voorgesteld wordt om achterstallig onderhoud en fotoreportage nogmaals te doen.
Wilma, Els, Greet, Dhr. van der Toorn, Dhr. Aakil, Dhr. El Moumni, Alex en Rabia willen mee
helpen met het organiseren. Afgesproken wordt om op 12 mei om 19.30 uur een eerste
bijeenkomst te houden samen met BBO West in het Hopje Hannemanplantsoen.
De Lentebeurs gaat niet door omdat er geen inhoudelijke ondersteuning meer voor wordt
verleend. Hiervoor hadden zich ook geen vrijwilligers aangemeld om dit verder op te pakken.
Hierover volgt een discussie.
5.
Rondvraag en sluiting.
Rabia laat weten dat het Schilderswijkfestival op 14 september wordt gehouden, het wordt
georganiseerd door het Stagehuis.
Paul sluit de vergadering om 21.30 uur.
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