VERSLAG BREED BUURT OVERLEG WEST
14 mei 2014
Aanwezig

Afwezig

: Andy Ploeg, Rabia El Yalte (bestuurslid), Dhr. Van de Toorn, dhr. Koesal (Bockplein), Dhr.
Al Ousrouti, dhr. M. Dixit (Gemeente Den Haag), Diny de Schrijver (YMCA Schilderswijk),
Mammar el Jabli (Bestuurslid),Wessel Verdonk (voorzitter), Bianca Albers (Xtra, notulen)
: Joeri Oudshoorn, Mahinder Goeder (bestuurslid, Bockplein)

1. Opening en informatieronde/mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
Dhr. van de Toorn vraagt of er geen nieuwe mensen meer bij BBO-West mogen komen. Rabia geeft aan
dat dit juist wel de bedoeling is alleen dit punt heeft Paul Zijp in het BBO-Midden/Oost niet besproken.
Niet alle stukken voor het BBO-West zijn goed aangekomen. Diny heeft de afgelopen 2 BBO’s geen
uitnodiging ontvangen. Bianca zal de adreslijst nakijken.
Bianca mailt Thijs Moesker alle data van de BBO’s door met het verzoek deze in de Schilderswijkkrant te
plaatsen. Bianca zal ook een uitnodiging maken met alle dat voor wijkbewoners, deze kunnen dan in de
wijkcentra worden opgehangen.
Als extra agendapunt wordt “Hobbemaplein” toegevoegd.
2. Verslag 26 maart 2014
Pagina 1, Rabia en Joost Jaspers worden beiden gemeld bij aanwezig en afwezig. Joost Jaspers was
afwezig, Rabia was aanwezig tijdens het BBO van 26 maart 2014.
Pagina 2, punt 6, Joeri heeft via de mail aangegeven dat Het BIT-Schilderswijk-West Voor Elkaar nog
steeds bestaat ze vragen alleen geen subsidie meer aan.
Na deze wijzigingen zijn de notulen goedgekeurd.
3. Projecten 2014
Evaluatie organisatie KOM bijeenkomst
Rabia meldt dat alleen Alex, Greet van Vliet, Wilma Hoekstra en zij aanwezig waren en dat terwijl er zich
15 personen hadden aangemeld.
Er is een nieuwe datum geprikt voor een bijeenkomst. Deze zal zijn op dinsdag 17 juni om 19.30 uur in
het Hannemanplantsoen. Dhr. Koesal wil ook graag aanschuiven.
4. Hobbemaplein
Dhr. Dixit is aangeschoven. Hij wordt door de gemeente ingehuurd om de 3 winkelgebieden
Hobbemastraat/Hobbemaplein, Hoefkade en de Koningsstraat op te knappen.
Op de markt loopt het aantal bezoekers al jaren achteruit. Dit komt niet alleen door de crisis.
De Haagse Markt telt op dit moment 700 verkooppunten, er komen 25 à 30 duizend mensen per
marktdag.
Het doel van het opknappen is om de openbare ruimt rond het Hobbemaplein te verhogen naar
residentiekwaliteit (dat wordt gedaan door het gebruik van bepaalde tegels en straatmeubilair). Uiteraard
wordt er geprobeerd voor de hoogste kwaliteit (Hofstadkwaliteit) te gaan. Daarnaast zal er gekeken
worden wat er aan de verkeersveiligheid gedaan kan worden en of het mogelijk is om een thema aan het
plein te geven.
De Hobbemastraat, de Paul Krugerstraat en de Haagse Markt komen samen op het Hobbemaplein. De

vraag is hoe we de overgang van het ene naar het andere plein makkelijker kunnen maken zodat men
bijvoorbeeld na een markt bezoek makkelijker een bezoek aan de bibliotheek brengt.
Dhr. Dixit wil samen met de bewoners van de Schilderswijk en Transvaal bij elkaar komen om te kijken
wat hun wensen zijn. De ondernemers van de Hobbemastraat en de Paul Krugerstraat zijn zeer
enthousiast. Een gesprek met de marktkamer volgt nog.
Wessel geeft nog een aantal punten aan waar rekening meegehouden kan worden tijdens het opknappen
van het winkelgebied.
 Waar de Karwei zit zou een bowlingcentrum komen, bij de herinrichting moet hier rekening mee
gehouden worden.
 Er moet een VCP voor deze wijk worden ontwikkeld.
 Mensen uit het hele land komen naar de Haagse Markt. De gemeente wil een Randstadrail
aanleggen maar dit zal zorgen voor nog meer verkeersinfarct.
 Er zijn allerlei mensen die vertellen hoe en wat er in de Schilderswijk moet gebeuren. Laat men
luisteren naar de bewoners die al lang in de Schilderswijk wonen luisteren.
Aan de Hoefkade gaan ze op dezelfde manier aan de slag als bij de Hobbemastraat. Eerst zullen alle slechte
ondernemers eruit worden gehaald.
Wessel pleit voor kleine winkeltjes voorbij ’t Paletplein waar kleinere ondernemers kunnen starten.
Mammar vraagt of het beeldscherm dat op het Paul Krugerplein hangt niet iets is voor het Hobbemaplein.
Dhr. Dixit geeft aan dat het beeldscherm is geplaatst door een ondernemer. Er ligt wel een plan om geld te
genereren via een grote reclamezuil. Dit zal eerst besproken worden met bewoners en ondernemers. In juni
wil men bij elkaar komen, Dhr. Dixit zal de datum mailen.

5. Rondvraag en sluiting
Wessel
Op 19 mei is er een sociëteit Schilderswijk is. Waar en hoe laat is dit?
Op 3 juni is er een denktank. Waar is dit? Bianca gaat dit navragen bij Tineke Hooiveld.
Rabia
Op zondag 14 september 2014 vindt het Schilderswijkfestival plaats van 10.00 – 18.00 uur.
Het Festival zal worden gehouden op het Teniersplantsoen en de Houtzagerij. Het festival wordt
georganiseerd i.s.m. het Stagehuis.
Op donderdag 12 juni 2014 is de 1ste bijeenkomst van het Schilderswijkfestival om 19.30 uur in theater De
Vaillant.
Op woensdag 25 juni 2014 is er een kinderfeest op het Jacob van Campenplein van 13.00 – 17.00 uur.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 en bedankt iedereen voor zijn/haar komst.

De volgende vergadering is op woensdag 25 juni 2014

