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Woodstock
19.30 uur begin van de vergadering.

: Paul Zijp, Els Vissers, De heer van der Toorn,
Marian Lubbers, Irene Deekman, Willy Narain, Alex Bergman.
: Elly Kommer ( Dokters van de Wereld), Merijn Kamphuis en Sanne Smit
(Burenhulpcentrale), Maayke Theeboom (Gemeente Den Haag, Openbare Orde en
Veiligheid), Manoj Ajodhiasing (Gemeente Den Haag, Orac’s).
: Greet en John van Vliet.
: Ben Veen ( Gemeente, DSO )
: Alex Bergman ( Paraplu ).

1.
Opening en Mededelingen.
Paul opent de vergadering om 19.40 uur.
Marianne Lubbers vraagt of er de volgende keer weer iemand van Woodstock kan worden
uitgenodigd ( Sander Huiding ). De leiding wisselt hier nogal vaak.
Willy Narain: De Borsboomstraat heeft veel overlast van drugsgebruikers in de
parkeergarage. Telefoonnummer van Cees Nuis wordt aan Willy doorgegeven zodat zij dit
met de wijkagent kan aankaarten.

2.
Manoj Ajodhiasing. ( Gemeente, Orac’s )
Manoj geeft een uitleg over het ontstaan en plaatsen van de Orac’s.
Verder stelt Manoj dat de loopafstand voor de bewoners gemiddeld 75 meter is. Afwijkingen
hiervoor door omstandigheden kunnen dan oplopen tot 125 á 150 meter.
Op de vraag hoe de gemeente omgaat met het illegaal lozen van bedrijfsafval door de
ondernemers in de Orac’s, zegt Manoj dat er steeds meer Handhaving plaats vindt op het
gedrag van de ondernemer.
Verder vraagt Manoj om melding te maken van grof afval dat men naast de Orac’s plaatst!
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Greet van vliet vraagt via Alex hoe het zit met de Orac’s in de van Dyckstraat. Deze staan al
enige tijd achter het hek van het sloopbedrijf. De bewoners kunnen er niet meer bij en
moeten dus een behoorlijk eind lopen om hun huisvuil kwijt te raken.
Manoj geeft aan dat de bewoners vooraf per brief zijn geïnformeerd en dat zij eventueel het
huisvuil volgens de oude wijze aan straat kunnen aanbieden.
Op de vraag van Greet van Vliet waarom de gemeente niet tijdelijk een bovengrondse
container plaatst, kreeg zij antwoorden als de burger gooit zijn afval toch wel naast de
containers dus dat heeft weinig zin. Hierop reageerde Manoj dat hij dit serieus opneemt en
zal zijn best doen hier actie op te ondernemen.
Verder op de vraag van Alex hoe vaak deze Orac’s worden gereinigd zei Manoj dat dit 2 keer
per jaar zal gebeuren ( voor en najaar ).
Cor van der Toorn vraagt waar de container voor plastic afval aan de Gerard Doustraat is
gebleven, deze stond naast het Theater de Vaillant. Manoj moet het antwoord hierop
schuldig blijven, hij weet hier niets van, wel zal Manoj hier navraag naar doen.

3.
Maayke Theeboom. ( Gemeente, Openbare Orde en Veiligheid )
Maayke Theeboom werkt rechtstreeks onder Burgemeester van Aartsen en is het eerste
aanspreekpunt voor veiligheid, vreugdevuren, drugsoverlast etc. Marianne Lubbers vraagt
hoe het zit met het toewijzen van de woningen aan het Om en Bij. Maayke geeft aan dat er
aandacht voor is en momenteel veel overleg is tussen Haagwonen en de gemeente.
Cor van der Toorn geeft aan dat er veel op de trottoirs gefietst wordt en er vaak tegen de
rijrichting in wordt gereden. Maayke zegt hier zelf niets aan te kunnen doen, de Politie zal
hierop moeten handhaven.
Els Vissers wil graag dat er meer aandacht wordt besteedt aan de hangjongeren op de
pleinen, Koningstraat en Terwestenstraat. Maayke het heeft de aandacht, bij Tanger op de
Hoefkade komt cameratoezicht.
Verder geeft Maayke aan dat indien er zaken aan de orde zijn die in haar portefeuille
thuishoren dat zij graag een uitnodiging tegemoet ziet.

4.

Ben Veen.

niet behandeld door afwezigheid.

5.
Elly Kommer. ( Dokters van de Wereld )
Elly Kommer begint met de mededeling dat iedereen in Nederland recht heeft op zorg en
medische hulp en dat de geneeskunde in Nederland veilig is. Dokters van de Wereld maakt
zich sterk voor ongedocumenteerde mensen en verzorgt zo nodig hulp bij de facturen. (
Zorginstituut Nederland ). Tot de leeftijd van 18 jaar worden tandartskosten vergoed daarna
moet de patiënt zelf voor de rekening zorg dragen.
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Dokters van der Wereld heeft elke woensdag van 10:00 uur tot 12:00 uur spreekuur,
hiervoor hoeft U geen afspraak te maken.
Dokters van de Wereld is te vinden in de Paardenbergstraat 1 2572 XH Den Haag (
Julianakerk ). Verder heeft Dokters van de Wereld een telefonische hulplijn ( 020 – 4083424
). Folders in diverse talen liggen bij de Paraplu.

6.
Sanne Smit en Merijn Kamphuis. ( Burenhulpcentrale )
Sanne en Merijn vertellen dat de Burenhulpcentrale inmiddels 7 jaar actief is en sinds 4
maanden ook in de Schilderwijk.
De Burenhulpcentrale is er voor iedereen of je nu jong bent of oud, gezond, ongezond, slecht
ter been of wellicht een helpende hand kan bieden. De burenhulpcentrale biedt een ieder de
hulp die zij nodig heeft, van boodschappen doen tot de afwas en van stofzuigen tot kleine
klusjes. Ook kan men hier terecht voor vragen over internet en/of Social-Media.
Ook voor deze organisatie geldt dat de folders in alle buurtcentra’s liggen en ook bij de
Paraplu.

7.

Verder niets voor de rondvraag.

8.

Paul sluit om 21:50 de vergadering

Volgende vergadering
maandag 26 mei 2014 om 19.30 uur
Hopje Hannemanplantsoen.
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