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Krabbel Vooraf
Ik wou u allen allereerst hartelijk bedanken voor de leuke felicitaties/reacties die ik
ontving omdat ik de stadsspeld heb gekregen. Het was hartverwarmend.
Hartverwarmend was ook de viering van het 25 jarig wijkfeest.
Stonden we ’s morgens nog een pad te vegen in de sneeuw (met angst in de schoenen
van o jee, er komt vast niemand) om 17.00 uur stond iedereen te kletsen.
Het was een geslaagde viering zoals u kunt lezen in deze Krabbel.
Verder in deze Krabbel de uitnodiging voor de Bewonersvergadering van 27 april a.s.,
waarvan ik hoop dat er veel bewoners zullen komen, want we hebben maar liefst
twee sprekers.
Twee directeuren, één van het Zorgknooppunt Loosduinen en één van het Loosduins
Museum “De Korenschuur’, komen vertellen over hun plannen en wat dat voor
Kraayenstein kan betekenen.
Waar ook over gesproken kan worden is integratie, allochtoon-autochtoon, jongoud, vrouw-man, het stadsbrede debat levert niet het resultaat wat de gemeente
graag zou zien. Wat het debat voor Kraayenstein zal betekenen is nog niet bekend.
Wat wel bekend is, is dat voor Kraayensteiners molen de “Korenaer” veel betekent.
Deze molen is volledig gerestaureerd en zal op zaterdag 14 mei feestelijk in gebruik
worden genomen. Het bestuur heeft het muziekkorps (wat helaas door hevige
sneeuwval op 5 maart niet kon lopen) gevraagd om de heropening met muziek op te
luisteren, of dit lukt hangt van de vergunning af.
Officieel hadden we een vergunning voor 5 maart, maar misschien lukt het wel om
het korps op 14 mei te laten komen. Dan zal het niet enkel door Kraayenstein lopen
maar ook een gedeelte door oud Loosduinen.
Wat nooit meer gerestaureerd kan worden is de oude konijnenveiling.
Door brand werd een groot gedeelte verwoest en, niemand weet door wie maar,
iemand heeft besloten dat de loods volledig moest worden afgebroken.
Eigenlijk is dat jammer want als er ergens sprake was van integratie, dan was het wel
in die oude schuur.
Het is nog niet helemaal zeker of er een nieuwe konijnenveiling voor terugkomt,
persoonlijk hoop ik van wel, want sommige stukjes geschiedenis (al vanaf 1920)
mag je niet zomaar opgeven en verloren laten gaan.
Ik ben benieuwd hoe u daar over denkt. Ik hoor graag uw reacties.
U kunt ook via de website reageren.
Waar massaal op gereageerd is, is de oproep voor suggesties om in Kraayenstein
bloembollen te poten. Wij hebben ze allemaal doorgestuurd naar de projectgroep
Welzijn en Beheer van de Commissie Loosduinen en wachten af of onze verzoeken
worden gehonoreerd.
In ieder geval wordt u allen bedankt voor de suggesties. Wanneer alle bollen gepoot
worden, zal de wijk volgend jaar een nog vrolijker uitstraling hebben.
Ik kan er nu al naar uitzien.
Ook zie ik uit naar uw komst op de bewonersvergadering.
Tot dan.

Marian W
aanders
Waanders
Uiterste kopijdatum 6-6-2005
p/a ‘De Wiekslag’ Molenbrink 68a 2553 GR Den Haag
E-Mail: bokraayenstein@zonnet.nl
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Agenda voor de Bewonersvergadering van 27 april 2005
om 20.00 uur in ‘De W
iekslag’
Wiekslag’

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Opening en mededelingen, ook uit de projectgroepen
Rondvraag
Verslag van de vergadering van 10 november 2004
Verslag van de kascommissie. Het financieel verslag ligt tijdens
de vergadering ter inzage
Bestuursverkiezing
Causerie over Brinckhage door Ada van de Vendel
Causerie over het Loosduins Museum door Corrie Hoekstra
Vaststellen van de datum van de volgende vergadering
Wvttk
Sluiting

Verslag van de bewonersvergadering op 10 november 2004
Aanwezig volgens de presentielijst: de dames Overtoom, Enkoroma, Reissaus, Toet,
Grottendieck, Bruin, Tuurenhout, Waanders (voorzitter), Zee (bestuurslid), Wagenaar
(adviseur) en van Huijzen (bestuurslid) en de heren Brochard, Hofman, Bonnink, di
Lella, Grottendieck, Tuurenhout, Wagenaar, Niesen (secretaris), Hendriks
(penningmeester), Franke (adviseur) en Jansen (wijkagent).
1. Bij de opening vond een korte voorstellingsronde plaats. Mevrouw Abel had bericht
van verhindering gezonden.
2. Bij de mededelingen deelde de voorzitter mede dat de heer Hoogerdijk, kandidaatbestuurslid deze avond aanwezig moest zijn bij een cursus. Zij stelde voor de feitelijke
benoeming uit te stellen tot de bewonersvergadering in het voorjaar. De heer Hendriks
had bemerkt dat door onbekende oorzaak een foutieve optelling was gemaakt in de
begroting zoals die in Kraaiekrabbels stond vermeld. De begroting naar de gemeente
gezonden is wel correct. Hij vroeg verontschuldiging voor deze vergissing.
3. Bij de rondvraag vroeg de heer Brochard naar drie zaken:
* De oversteekplaats aan de Margaretha van Hennebergweg bij het bruggetje is
zijns inziens gevaarlijk. Hij vroeg naar de mogelijkheid om een zebrapad aan te
leggen en beïnvloedbare verkeerslichten. De voorzitter wist dat een zebrapad
een schijn veiligheid creëert, maar zegde toe opnieuw een poging te doen.
Verkeersbrigadiertjes zijn wel gewenst bij deze oversteek van kinderen die
naar scholen in Houtwijk gaan, maar niet mogelijk omdat de scholen verder
dan 200 meter weg liggen. Mevrouw Zee deelde mede, dat de heer Richard
Brochard een enquête instelt bij de ouders over dit punt. Hij zal de resultaten
aan het Bewonersoverleg Kraayenstein doorgeven.
* Verder klaagde hij over de te hoge snelheden op de Lozerlaan, die geluidsoverlast
en stank veroorzaken. De laatste metingen daarover dateren uit 1996. De
voorzitter zegde toe nogmaals een brief van het Bewonersoverleg Kraayenstein
naar de gemeente te sturen met de vraag naar nieuwe metingen en dan wel op
de juiste plaats en tijd. Er zou sporadisch cameratoezicht zijn. De voorzitter
sprak dat zelfs verdiept aanleggen ter sprake is geweest, maar vreesde voor
weinig actie: er gebeuren te weinig ongelukken.
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* Voorts vroeg hij naar de skatebaan die in Madestein zou komen. Die in Kijkduin
wordt nauwelijks gebruikt. Mevrouw Waanders wist dat er door kinderen een
aanvraag was ingediend om een skatebaan op de molenwei, maar dat is een
beschermd stadsgezicht. Wel zou er volgens haar een skeelerroute in Madestein
zijn ontworpen.
* De heer Hofman betoogde dat de Lozerlaan al jaren een bron van klachten is:
de prognose inzake verkeersdruk van 2010 is al in 2002 gehaald. De voorzitter
stelde dat op deze doorgaande route drempels onmogelijk zijn, maar dat gedacht
is over de aanleg van rotondes.
* De heer Tuurenhout verweet de heer Hofman dat deze al jarenlang steeds
dezelfde onderwerpen aan de orde stelde, wetende dat oplossingen niet door
het Bewoners-overleg Kraayenstein kunnen worden bewerkstelligd.
* Mevrouw Bruin klaagde over een te donker pad aan het einde van de
Rietvoorndaal: er staat slechts één lantaarnpaal. Het Bewonersoverleg
Kraayenstein zal daarover met het stadsdeelkantoor contact opnemen. De
heer Brochard wees er op dat hij goede resultaten heeft met het bellen van het
Contactcentrum (353 3000), maar wel in de middag.
4. Bij het verslag van de bewonersvergadering van 24 maart 2004 bracht de heer
Bonnink opnieuw de surveillance van de buurtpreventie in de afgesloten parkeergarage
ter sprake. Er is nooit door hem gesteld, dat surveillance niet mocht. Maar hij was
ongerust over het gebruik van de (politie)sleutel van de garage. Op 22 december zijn
er volgens hen drie brieven van de heer Niesen bezorgd bij de huismeester in plaats
van bij de huurdersvereniging. Hij vond dat die voorbijgelopen was. Het Bewonersoverleg Kraayenstein heeft wel de inhoud van zijn brief aan het Bewonersoverleg
Kraayenstein, aan de coördinator buurtpreventie doorgegeven. Wat die dan verder
daarmee doet, is zijn zaak. Deze, de heer Niesen, deelde mede dat hij de sleutel van
de politie heeft gekregen en dat hij die na de commotie aan de politie heeft
teruggegeven. De heer Niesen heeft nooit brieven aan de huismeester gegeven. Maar
als belanghebbenden dat vragen is de buurtpreventie bereid de surveillance in de
garage te hervatten. De voorzitter nodigde de heer Bonnink herhaaldelijk uit om op
een donderdagmorgen in De Wiekslag de zaak uit te praten. Een brief van het
Bewonersoverleg Kraayenstein met een dergelijke uitnodiging heeft de heer Bonnink
nooit bereikt. Mevrouw Wagenaar zal de kopie van de brief opzoeken en opnieuw
toezenden. Mevrouw Tuurenhout achtte het Kinderwijkfeest Kraayenstein 2004
uitstekend geslaagd, maar vroeg zich af of het Halloweenfeest ook niet voor de hele
wijk was bedoeld. Mevrouw van Huijzen als initiatiefnemer legde uit, dat er al jaren
een (strak georganiseerd) Halloweengebeuren plaatsvindt in de Brasem- en de
Rietvoorndaal, waarvoor de middelen van Staedion komen en inderdaad bedoeld zijn
voor de organiserende Bewonerscommissie Kraayenstein-Zuid (laagbouw). Er blijkt
door particulieren, o.a. in de Molenbrink, ook een Halloweenfeest georganiseerd te
worden, maar daar staat het Bewonersoverleg Kraayenstein buiten. De voorzitter
wees nog op de mogelijkheid dat per wijk drie keer een subsidie voor een feest kan
worden gegeven. De aanvraag met begroting wordt maximaal met € 700 beloond.
De heer Hofman had geklaagd over het blijven staan van de stobben van omgezaagde
bomen. Toen hij daarover de gemeente benaderde, was het binnen een week opgelost.
Het toont volgens hem de onbeholpenheid van het Bewonersoverleg Kraayenstein.
Verschillende bezoekers toonden hun ongenoegen over de toon van de vergadering
en de vele verwijten richting bestuur. Mevrouw Enkorama wees erop dat na het
omzagen van bomen, bijvoorbeeld wegens iepziekte, een herplantplicht bestaat. Deze
wordt wel nagekomen, maar soms met grote vertraging door geldgebrek. De door
de heer Hofman gedane suggestie om de keerlus van lijn twee als hondenuitlaatplaats
in te richten, was door de heer Brochard als levensgevaarlijk bevonden. De laatste
wees erop dat de brug naar Madestein nooit door veegwagens wordt schoongemaakt.
Ook de hondenpoep blijft een voortdurend probleem, maar de wijkagent acht dit
geen taak van de politie. De voorzitter drong erop aan de eigenaars van de hond op
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hun opruimplicht te wijzen, maar de vergadering was daar huiverig voor: je hebt zó
ruzie. Mevrouw Tuurenhout raadde aan een afvalbak aan te vragen bij de
taxistandplaats: daar wordt (door de chauffeurs?) veel papier en rookafval
neergegooid. De heer Bonnink vroeg naar de € 1000 voor computerprogramma’s in
de begroting. De heer Niesen antwoordde, dat er natuurlijk wel uitgaven zijn (ADSL,
website enzovoorts), maar dat de € 1000 een proefballonnetje was. Aan mevrouw
Tuurenhout werd op haar vraag naar de verdeling van de vrijwilligersgelden geantwoord,
dat dit een (geringe) vergoeding was volgens het motto van de gemeente: vrijwilligerswerk hoeft niets op te leveren, maar het moet ook niets kosten. De meest actieve
vrijwilligers (bestuur, redactie, adviseurs) krijgen een paar tientjes voor het gebruik
van telefoon en vervoerskosten, zoals dat bij de meeste vrijwilligersclubs gebruikelijk
is.
Nu de heer Hoogerdijk kandidaat bestuurslid is, lijkt zijn plaats in de kascontrolecommissie niet te combineren. In zijn plaats biedt zich aan de heer Grottendieck. Mét
de heer Janssen zal hij door de penningmeester vóór de voorjaarsvergadering worden
uitgenodigd voor een bijeenkomst. De heer Hofman verbaasde zich over het feit, dat
er in het jaar 2002 € 50 over was, in 2003 € 2000 en nu opeens een tekort in de
begroting van € 4400. De heer Hendriks legde uit, dat in het verleden altijd werd
uitgegaan van wat we aan subsidie binnenkregen, maar dat nu uitgegaan was van de
behoeften van het Bewonersoverleg Kraayenstein om zo aan de gemeente duidelijk
te maken, dat de subsidie te weinig is om goed te kunnen draaien. Mevrouw
Tuurenhout stelde voor sponsorgelden ook in de begroting op te nemen. De
penningmeester zal nagaan of dat mogelijk en zinvol is.
5. Het concept jaarplan werd besproken. De passage over overlast door hangjongeren
werd bekritiseerd: zo erg is het niet in onze wijk. Niettemin blijft de zinsnede, zij het
enigszins getemperd, erin om zo bij de gemeente begrip te krijgen voor de aanvraag
van een jongerenwerker erbij. Inderdaad is de overlast vergeleken met andere wijken
dragelijk, maar sommigen vinden het schreeuwen al overlast. De jongelui moeten
toch ergens heen. Mevrouw van Huijzen heeft ervaren dat de toon van aanspreken
op hinderlijk gedrag allesbepalend is: een normaal verzoek om rust wordt vrijwel
altijd gehonoreerd. Mevrouw Overtoom had juist van de politie de raad gekregen de
jongelui niet op hun gedrag aan te spreken om moeilijkheden te voorkomen. Mevrouw
Enkoroma wees erop dat het kennen van de naam van de jongelui al een zekere
macht geeft. Mevrouw Toet klaagde over de gevaarlijk hard en luidruchtig rijdende
brommers. Het wordt na de reeks bekeuringen in het kader van het bestrijden van
overlast door scooters en brommers al minder, maar blijft toch vervelend. Mevrouw
Tuurenhout pleitte voor een zitbank bij het eindpunt van lijn 2 om de afhalers niet te
lang te laten staan. De betonplaten liggen volgens de heer Franke al enige tijd klaar,
maar worden nog maar steeds niet gelegd om de verrotte plankiers te vervangen.
Het heeft vele brieven en telefoongesprekken gekost om de zaak zover te krijgen.
De heer Bonnink was van mening dat niet met álle verenigingen een goed contact
bestaat.
6. Inzake de wijkwandeling door het Dagelijks Bestuur wees de voorzitter op de brief
met foto’s die naar het stadsdeelkantoor is gezonden en die ter vergadering ter
inzage lag. Op een vorige reeks opmerkingen is verheugend snel en positief gereageerd
door de gemeente. Mevrouw Enkoroma raadde aan de resultaten van die brief in de
wijkkrant op te nemen om te laten zien dat het Bewonersoverleg Kraayenstein wel
degelijk de belangen van onze wijk nastreeft.
7. Het zilveren feest van De Wiekslag in het voorjaar zal door SWO SegbroekLoosduinen worden georganiseerd met medewerking uiteraard van de gebruikers,
dus ook het Bewonersoverleg Kraayenstein. Mevrouw Tuurenhout wees op de
vervanging van volledig versleten meubilair, maar achtte de in de zaal aanwezige
proefstoel onaanvaardbaar. Het Bewonersoverleg Kraayenstein zal daarover met de
SWO in contact treden.
8. Bij de activiteiten in de wijk meldde mevrouw Tuurenhout, dat Huurdersvereniging
De Brinken voor zijn jarenlange activiteiten bij het schoonhouden van de wijk niet de

gulden, maar de platina klinker krijgt. De heer Grottendieck ergert zich al jaren aan de
afsluiting voor het gewone verkeer aan het eind van de Escamplaan bij de Leyweg.
Ten behoeve van de rust van enkele bewoners van het groepswonen moeten dagelijks
duizenden mensen – ook inwoners van Kraayenstein – honderden meters omrijden.
Het Bewonersoverleg Kraayenstein zal het Wijkberaad Houtwijk, dat al jaren vecht
tegen deze wantoestand schriftelijk mededelen, dat men in de strijd tegen dit
kroonbesluit tot afsluiting op onze steun kan rekenen. Mevrouw Tuurenhout wees
erop dat in de activiteitenlijst in Kraaiekrabbels enkele wijzigingen zijn door te voeren.
Wijkagent Jansen deelde mede dat hij met de eigenaren van de vrachtauto’s die ’s
nachts op de Kraayensteinlaan parkeren contact zal opnemen. Overdag mogen ze er
wel parkeren, maar ’s nachts moet men naar Zichtenburg. De heer Hofman verweet
het Bewonersoverleg Kraayenstein dat het niet actief zou meewerken aan een enquête
over het planten van bomen in de wijk. Toen hij daarover tot ergernis van de
vergadering bleef doorpraten, ontnam de voorzitter hem het woord. Mevrouw
Overtoom dankte het bestuur van het Bewonersoverleg Kraayenstein voor de vele
inspanningen die ten behoeve van de wijk worden gepleegd. Om 21.55 uur sloot de
voorzitter de vergadering en nodigde de aanwezigen uit voor een nazit onder het
genot van een eenvoudig hapje en drankje.

Een wel heel geslaagd 25 jarig feest
Ik hoop dat u er ook was op 5 maart, toen de gebruikers van ‘De Wiekslag’ het
heugelijk feit vierden dat zij al 25 jaar in de Wiekslag hun activiteiten hebben.
De werkgroep 25 jaar heeft heel wat werk verzet om alles in goede banen te
leiden, en dat is ook prima gelukt. Waar wij (de werkgroep) absoluut geen
rekening mee hadden gehouden, was hevige sneeuwval.
Nu sneeuwt het wel vaker in Nederland, maar als een soort zegen van boven,
kwam er een witte deken naar beneden, die zo dik was dat hij wel moest
blijven liggen.
Het bestelde muziekkorps heeft ’s morgens vroeg toch maar afgebeld, want
tja, dat was toch wel erg gevaarlijk, zo’n laag sneeuw.
Als dat de boodschap voor die dag zou worden, hadden we mooi een flop
georganiseerd.
Gelukkig werd deze gedachte niet bewaarheid.
De hele tijd was er aanloop in de Wiekslag. Veel mensen kwamen een kijkje
nemen en de workshops werden allemaal goed bezocht.
De panelen neergezet door de medewerkers van het Loosduinse museum met
daarop foto’s van de wijk en de Wiekslag in aanleg waren erg leuk om te
bekijken.
De artikelen over de dreigende sluiting en de foto’s en video van eerdere
activiteiten werden eveneens met veel belangstelling bekeken.
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan (Posthoorn/Loosduinse Courant) dat de
receptie ’s middags een groot en warm feest was waarbij de dames L. v.d
Heijde, M. van Geerhuizen, Y. Wagenaar, en M. Waanders en de heer G.Schuit
de stadsspeld ontvingen uit handen van de stadsdeelwethouder mw. E. van
Dijk Staats en de burgemeester, de heer W. Deetman.
We kunnen gelukkig spreken van een bijzonder geslaagde viering van het 25
jarig bestaan van de Wiekslag.
Op de volgende pagina vind u een paar foto’s van deze dag.
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foto’s
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U kunt meer foto’s vinden op de site van de Buurtpreventie:
http://home.hetnet.nl/~kraayensteinpreventie/

BIO.DI.MARE
Specialist in huidverbetering
De tijd stilzetten?
Dat kan!
Met de bindweefselmassage van Hannah.
Dit in combinatie met Hannah produkten.
Bel voor een gratis intake!

Trudi Taal
Karperdaal 109 . 2553 PC Den Haag
070-391 00 95 . 06-148 65 609

ÿ

Inloopochtend

ÿ

Iedere dinsdag en donderdag kunt u gezellig koffie drinken in de ‘De
Wiekslag’. Ook kunt u informatie krijgen over de diverse activiteiten/
cursussen die er gehouden worden.
Van 10:00 tot 12:00 uur zijn er bestuursleden van het Bewonersoverleg
Kraayenstein aanwezig. U kunt bij hen terecht met uw vragen en/of
opmerkingen over de wijk. U kunt ook bellen naar tel: 3910022 of u
kunt mailen naar: bokraayenstein@zonnet.nl

S c h e i d e n ?
mediation
ÿ

harmonie in conflict

Mr. Jos W. van Vught

070-30.61.083
06-53.42.92.59
wvanvught@box.nl

VOOR AL UW VERVOER
24-UURSSERVICE
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REPRESENTATIEVE TAXIDIENSTEN

.

Autoverhuur met chauffeur
Chauffeursdiensten
Wagens tot 7 personen
Groepsvervoer
Limousinevervoer
Trouwauto’s
Airportservice
Speciale taxi-abonnementen

.

.

.

.

www.hofstadtax.nl

Van de W
ijk
agent
Wijk
ijkagent

ÿ

Geachte bewoner van Kraayenstein.
Al geruime tijd bereiken mij klachten van buurtbewoners met betrekking tot
de wijze van parkeren in de Brinken.
Het beleid van de politie m.b.t. parkeren heeft de afgelopen jaren geen hoge
prioriteit gehad. Foutparkeerders werden zelden geverbaliseerd.
Slechts in de gevallen dat de veiligheid van het verkeer ernstig in gevaar
kwam werd incidenteel gewaarschuwd of bekeurd.
Kraayenstein was een wijk met relatief veel parkeerruimte.
Toch zijn er enkele plekken waar het parkeren de laatste tijd problemen
oplevert.
Er wordt de laatste jaren, meer dan voorheen, wat makkelijk omgesprongen
met het parkeren van een sterk groeiend aantal auto’s.
De tijd dat men een “eigen plek” voor de deur had is een beetje afgelopen.
Er is steeds minder parkeerruimte en men is wel genoodzaakt om de auto iets
verder van de woning te plaatsen.
Die moeite neemt niet iedereen.
Men probeert nog steeds zo dicht mogelijk bij de woning te parkeren en dat
leidt op sommige plaatsen tot ergernis en chaos.
Wat is verboden?
· Parkeren binnen 5 meter van een hoek.
· Parkeren langs gele strepen.
· Parkeren in het groen.
· Parkeren buiten de vakken.
· Parkeren voor uitritten.
· Parkeren van voertuigen langer dan 6 en hoger dan 2,40 meter.
· Parkeren van vrachtwagens tijdens de nacht en het weekend.
· Laten staan van aanhangers en caravans langer dan 3 dagen.
Probeer bovenstaande overtredingen te voorkomen.
Parkeer uw auto zoals het hoort.
Huur voor voertuigen die nooit gebruikt worden een parkeerplaats onder de
flat of zet hem een beetje aan de buitenkant van uw wijk.
U krijgt, vanaf 1 mei 2005, 1 MAAND de tijd om uw parkeergedrag te toetsen
aan bovenstaande overtredingen en eventuele problemen op te lossen. Tijdens
die maand zal de politie nog even op de oude manier om gaan met de
parkeerovertredingen (alleen de excessen die een gevaarlijke situatie
veroorzaken worden aangepakt). De politie zal u graag van advies dienen.
NA 1 MAAND ZULLEN DOOR DE POLITIE BOVENSTAANDE
PARKEEROVERTREDINGEN GEVERBALISEERD WORDEN.
De bewoners zijn ook verantwoordelijk voor het gedrag van hun bezoekers.
“IK WIST HET NIET” IS GEEN EXCUUS OM ONDER EEN BEKEURING UIT
TE KOMEN.

9

Advertentie

BETROUWBARE ZORG BINNEN HANDBEREIK !
Services, welzijn en zorg
* Zeker Thuisabonnement: zekerheid, veiligheid, 24-uurs bereikbaarheid, voordeel,
comfort
* Zorg Thuis: huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en begeleiding
* Alarmering Thuis: bij nood snel deskundige hulp
* middag- en avondrestaurant: kwaliteitsmaaltijden in een gezellige ambiance
* maaltijden: afhalen of bezorgen
* Loosduins Informatie- en Advies Steunpunt: voor zorgbemiddeling, informatie,
persoonlijk advies en gratis internetcorner
* prikpunt huisartsenlaboratorium
* prikpunt trombosedienst
* incontinentiespreekuur
* recreatieve en culturele activiteiten in een gevarieerd programma
* fysio, fitness, drukpuntmassage, yoga
* psychogeriatrische dagverzorging
* wijkziekenboeg en kortdurende opname
* humanistish geestelijk raadswerk

Wonen met zorg
*
*
*
*
*

met een verzorgingshuisindicatie
zorg op maat
privacy staat voorop
alle 128 appartementen met balkon
belangstelling? Laat u informeren op de maandelijkse kijkmiddagen

Voor snelle en professionele zorg:
Wijkserviceteam Wijndaelercentrum!
070-325 22 20
wijkserviceteam@wijndaelercentrum.nl

Meer informatie? Kom gerust langs, bel of mail:
Catharina van Rennesstraat 8, 2551 GM, Den Haag

070 325 22 20
info@wijndaelercentrum.nl
www.wijndaelercentrum.nl

Wijndaelercentrum
humanistisch centrum voor wonen, zorg en
welzijn

Kraayende Kids
Gratis eerste identiteitskaart
Alle veertienjarigen krijgen vanaf 1 januari 2006 gratis een
eerste identiteitskaart. Zij zijn vanaf die leeftijd verplicht
een identiteitskaart te hebben. Ook worden de kosten
daarvan voor twee jaar bevroren.
Het kabinet heeft dat 8 april besloten op advies van minister © Daviid 2005
Pechtold (Bestuurlijke vernieuwing). Met gratis identiteitskaart wil Pechtold de veertienjarigen tegemoetkomen die gedwongen zijn
een identiteitskaart aan te schaffen. Zij hebben namelijk nog geen rijbewijs
of andere geldige identiteitsbewijzen.

Jeugdbeleid
Het kabinet heeft met dertien gemeenten (waaronder Den Haag) en vier
provincies en stadsregio’s overeenkomsten gesloten in het kader van de
Operatie Jong. Afgesproken is dat alle partijen een jaar lang bekijken hoe het
jeugdbeleid beter kan.
De gemeenten zullen vooral nagaan hoe de samenwerking tussen de betrokken
instanties kan verbeteren, zodat wordt voorkomen dat jongeren in de knel
komen en uitvallen.Verschillende ministers en staatssecretaris Ross (VWS)
hebben een of meer gemeenten ‘geadopteerd’. Dit betekent dat de lokale en
regionale bestuurders de bewindspersonen direct kunnen benaderen met
problemen. Ook is afgesproken dat de bewindspersonen op werkbezoek gaan
in ‘hun’ gemeenten.

Nieuwe naam jeugdpagina
Vorige keer hebben we jullie gevraagd voor een suggestie voor de nieuwe
naam van de jeugdpagina. We hebben er een aantal gekregen. Maar omdat
dit jullie pagina is mogen jullie zelf kiezen wat de nieuwe naam wordt. Of
misschien willen jullie de oude naam wel houden. Dat laten we dus helemaal
aan jullie over.
Om je keuze duidelijk te maken kun je de naam van je keuze hieronder
omcirkelen en dan dit formuliertje in de brievenbus stoppen van Brasemdaal
45 of bij ‘De Wiekslag’. Ook kun je de naam mailen. En wel voor deze ene keer
naar crowalice@wanadoo.nl. We hopen dat we de in de volgende Kraaiekrabbels
jullie keuze bovenaan deze pagina kunnen neerzetten.
----------------------------------------------------------------------------------------Dit zijn de suggesties:
The growing Crows / The Young Crows / Crowing Hormones / The
Crows / Crowing Youth / Kraayende Kids
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ZORGKNOOPPUNT LOOSDUINEN
uw zorgcentrum
op loopafstand in uw wijk.

Ouderen in de wijk Kraaijenstein kunnen op loopafstand gebruik maken
van de zorg en servicediensten van Zorgknooppunt Loosduinen.

Hierbij valt te denken aan:
* zorg

en hulp thuis
* maaltijden in het Zorgknooppunt of thuisbezorgd
* deelnemen aan recreatieve activiteiten
* gebruik maken van het zorgabonnement waarin u met korting
van meerdere servicediensten gebruik kunt maken en opvang in
noodsituaties
* Kortdurende opname om bijv. te herstellen na
ziekenhuisopname of als de zorg thuis even te zwaar is.
Stichting Saffier heeft meerdere locaties voor
verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg. Voor al
uw vragen is er een centraal servicebureau met
het gratis telefoonnummer:

0800 - 7233437
tijdens kantooruren.
Wilt u rechtstreeks de locatie Zorgknooppunt Loosduinen benaderen dan
kunt u terecht tijdens de spreekuren van de manager externe zorg,
Monica van Stiphout, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 08.30 - 10.00 uur. Tel.nr.: 8881888.
Adres: Willem III-straat 36, 2552 BR Den Haag. Info@zkl-loosduinen.nl

Uit de brievenbus

ÿ

Gepast Gezelschap wordt 2 tegen1 zaamheid
De Haagse wethouder Jetta Klijnsma heeft op het kantoor van Stichting Buddy Netwerk
(SBN) aan de Herengracht 3A, de nieuwe naam onthuld van een project tegen
eenzaamheid. De wethouder toverde 2tegen1zaamheid als nieuwe naam uit de
trukendoos van goochelaar Richard Top en in bijzijn van tientallen vrijwilligers.
Met de nieuwe naam 2tegen1zaamheid hoopt SBN meer duidelijkheid te geven waar
het project zich specifiek op richt: eenzaamheidsbestrijding.
Belangrijke rol vrijwilliger
2tegen1zaamheid richt zich op cliënten en vrijwilligers die iets willen doen aan
eenzaamheid. Voor de cliënt biedt het project de mogelijkheid om zowel het gevoel
als de daadwerkelijke eenzaamheid te lijf te gaan. De rol van de vrijwilliger bestaat uit
het bieden van een intensieve ondersteuning aan de cliënt bestaande uit een dagdeel
per week voor de duur van een jaar. De cliënt en de vrijwilliger maken samen afspraken
over de invulling van dit dagdeel. Soms biedt de vrijwilliger alleen een luisterend oor,
maar ook kunnen ze er samen op uittrekken.
Nieuwe vrijwilligers gezocht
Op dit moment telt het project ruim 100 cliënten en ongeveer 60 vrijwilligers. De
behoefte aan ondersteuning is dus groot. Er wachten nog 40 cliënten op een koppeling
aan een vrijwilliger. SBN hoopt met de naamswijziging dat meer mensen zich
aangetrokken voelen tot het project en zich spontaan aanmelden als vrijwilliger (0703649500 of www.2tegen1zaamheid.nl).
Voor meer informatie, kan contact opgenomen worden met:
Wim van Polanen, PR & Voorlichting Stichting Buddy Netwerk, tel: 070-3649500/ email: wpolanen@buddynetwerk.nl.

Sjoelclub de W
iekschijf
Wiekschijf
Wij kunnen nog leden gebruiken op onze sjoelclub in de Wiekslag, op
dinsdagavond van 20.00 tot 22.30 uur. Het is een bijzonder gezellige
club, heerlijk ontspannen sjoelen, met een pauze tussen door om iets te
gebruiken.
Aanmelden bij dhr. Storm of mevr. Storm, tel. 070-397 90 09

Dansen in de W
iekslag
Wiekslag
In de Wiekslag aan de Molenbrink 68a worden door een gediplomeerd
danstherapeut, sessies gegeven.
Dans en beweging, ondersteund door muziek, maken je bewust van wat
je werkelijk wilt en brengen je dichter bij je gevoel, zodat blokkades (stress,
verdriet etc.) kunnen worden losgelaten. Hierdoor ontstaat er ruimte voor
creativiteit, originaliteit, etc.
Men kan zich nog aanmelden voor de periode april t/m juni 2005. Ook is een proefsessie
mogelijk.
De sessies zijn op vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur, 1 x per 14 dagen op even
weken.
Voor folder en vrijblijvende info: Cocky van Eck, tel. 070-3232734, E-mail:
cocky.van.eck@wanadoo.nl

13

Structuurvisie Den Haag
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Een van de meest belangrijke discussiestukken in de gemeente Den Haag is de
structuurvisie. Dit is een visie over de toekomst van Den Haag en daarvoor vinden
stadsgesprekken plaats.
Het college van Burgemeester en Wethouders nodigt de inwoners van Den Haag uit
mee te denken en te praten over de toekomst van de stad. Om in de toekomst een
sterke stad te zijn met goede voorzieningen, prettige woningen, voldoende
werkgelegenheid en een goede bereikbaarheid, moeten nu plannen worden gemaakt.
Deze plannen worden vastgelegd in de Structuurvisie Den Haag 2020 waarin de
ambitie om de stad verder te ontwikkelen als internationale stad centraal staat. Het
college wil zowel met de inwoners van Den Haag in discussie over de toekomst van
de stad, als met betrokkenen uit de regio, buurgemeenten, provincies, rijksoverheid
en mensen uit het bedrijfsleven.
De bewoners van Den Haag worden nadrukkelijk gevraagd hun stem te laten horen.
Dit kan op verschillende manieren: In de maand april worden stadsgesprekken
georganiseerd. De gesprekken vinden plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur en worden
gehouden op verschillende locaties in de stad.
Inwoners van Den Haag kunnen tijdens één van de zes stadsgesprekken aangeven
wat zíj van belang vinden voor het Den Haag van 2020. De stadsgesprekken moeten
het gemeentebestuur antwoord geven op de vraag hoe - in welke mate en in welke
richting - de stad Den Haag zich de komende jaren wil ontwikkelen. Hoe groot willen
we de stad laten groeien en wat zijn daar de gevolgen van? Als we gaan bouwen,
waar en hoe doen we dat dan? Hoe zorgen we voor een prettige, veilige, leefbare
stad? Moeten we om de stad bereikbaar te houden meer wegen aanleggen of zoeken
naar nieuwe systemen voor openbaar vervoer?
Den Haag wil ook in de toekomst een prettige en gezonde stad zijn om in te wonen,
te werken en te recreëren en vooral ook een leefbare stad en samenleving voor de
huidige bewoners, hun kinderen en kleinkinderen. De huidige plannen zijn over enkele
jaren uitgevoerd en er liggen geen nieuwe op de plank. In de toekomstvisie zijn zes
‘kanskaarten’ benoemd: zes gebieden in de stad waar zich kansen voordoen voor de
toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij wil het stadsbestuur vooral gebruik
maken van de typische Haagse kwaliteiten als de ligging aan zee, het internationale
karakter en de waardevolle groengebieden.
Kanskaarten
Een van de kanskaarten is het ontwikkelen van de kust als internationale zone. De
twee ‘unique selling points’ van Den Haag, de ligging aan zee en de internationale stad
van recht en vrede, bieden goede ontwikkelingskansen. Hoogste prioriteit bij de
ontwikkeling van het kustgebied is het waarborgen van de kustveiligheid. Door
verdichting in de badplaatsen Kijkduin, Scheveningen-Bad en -Haven in de vorm van
hoogwaardige woningbouw en regionale voorzieningen zal het aantal bewoners en
bezoekers aan de kust aanzienlijk toenemen. Voorwaarde is dat de bereikbaarheid
van het gebied verbetert, bijvoorbeeld door opwaardering van tramlijn 11 en de
komst van Randstadrail. De kustzone krijgt zo veel meer betekenis voor Den Haag
als internationale stad dan deze nu heeft.
Wethouder Norder van Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Ontwikkeling en Wonen wil de
duinen en het groen van Den Haag zeker behouden voor de toekomst: “De inzet is
er vooral op gericht de bestaande bebouwing en activiteiten aan de kust te verbeteren
en te versterken”.
Het college ziet onder andere mogelijkheden voor economische ontwikkeling
rond de A4, woningbouw langs delen van de Lozerlaan en verdichting en
versterking van het centrum van de stad.

Het gemeentebestuur gaat uit van een lichte groei van Den Haag omdat dit
maatschappelijk en financieel positieve effecten heeft. Daarbij wordt ingezet op het
aantrekken van meer mensen met een midden- of hoger inkomen, want die zijn
ondervertegenwoordigd binnen de stadsbevolking. Zowel de omvang als de
samenstelling van de bevolking zal dan een positief effect hebben op de voorzieningen
in de stad (onderwijs, theaters, musea, sport, groen, toeristische attracties, etc.)
Een sterke stad betekent ook dat het investerings- en bestedingsklimaat verbetert
en de werkgelegenheid toeneemt. Positieve ontwikkelingen voor de toekomst van
Den Haag, maar vooral ook voor de mensen die er wonen.
Naast deelname aan de stadsgesprekken zijn er ook andere mogelijkheden om mee
te praten en te denken. Via internet kunnen Hagenaars reageren op stellingen, of hun
mening geven aan enquêteurs die door de stad lopen en er komt nog een chatavond met wethouder Norder.
Verslagen van de gesprekken en debatten worden in de maand april op de website
www.denhaag.nl/structuurvisie gepubliceerd. Alle geïnventariseerde meningen en
reacties worden gebundeld in een verslag. Op basis daarvan wordt de Structuurvisie
verder uitgewerkt. De ontwerp-structuurvisie wordt nog voor de zomer vastgesteld
in het college. Naar verwachting neemt de Gemeenteraad na de zomer een
besluit over de Structuurvisie.

Hondenkak hoort in de afvalbak
Hondepoep.
Het blijft een van de grootste ergernissen van de wijkbewoners en niet alleen van
deze wijk. De gemeente Den Haag is gestart met de campagne
“Hondenkak hoort in de afvalbak”.
Het doel van de campagne is:
Het motiveren van hondenbezitters om de hondenpoep zelf op te ruimen.
Het vergroten van de bekendheid van de hondenregels in Den Haag
Stimuleren dat Hagenaars in hun eigen leefomgeving anderen aanspreken op hun
vervuilend gedrag. Wie durft? Waarom is men eigenlijk zo benauwd om iemand aan
te spreken?
Vanaf 15 maart worden extra handhavingacties voor het aanlijnen van honden en
het opruimen van hondenpoep uitgevoerd.
Bedenk dat u een forse boete moet betalen voor het overtreden van de regels. Het
niet aanlijnen van uw hond kost u € 30. Daar kan nog eens € 30 bijkomen als u de
uitwerpselen van uw hond niet direct opruimt.
Handhavingsteams zullen extra handhaven op de volgende locaties:
Algemeen: bij scholen, speelplekken, verbodsgebieden.
In Kraayenstein wonen gelukkig veel hondenbezitters die zich wel aan de regels houden.
De enkeling die de regels niet wenst te kennen moet
blijvend worden aangesproken en gehouden aan de
opruimplicht. Zeker die mensen die denken dat de
bloembakken en de speeltuinen wel een geschikte
plek zijn. De actie heet “Hondenkak hoort in de
afvalbak”. Niet in een bloembak.
Ik hoop toch ooit eens te mogen horen dat
het hondenkak verdwijnt in de afvalbak of
toch op zijn minst in een Doggy zak.
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Functie- en Adreslijst
Voorzitter Bewonersoverleg Kraayenstein (B.O.K.)
M. Waanders, Tel.: 070-3974312, tevens lid Commissie Loosduinen en vicevoorzitter projectgroep Welzijn en Beheer
Secretaris
J.B. Niesen, Tel.: 070-3910022, tevens lid Commissie Loosduinen en lid
projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer en coördinator Buurtpreventie
Penningmeester
C.G. Hendriks, Tel.: 070-3910022, tevens plv. lid projectgroep Welzijn en
Beheer en plv. lid Commissie Loosduinen
Bestuursleden (B.O.K.)
T. Zee, Tel.: 070-3976928, tevens plv. lid projectgroep Ruimtelijke
Ordening en Verkeer en plv. lid Commissie Loosduinen
A. van Huijzen, Tel.: 070-3972122
M. Hoogerdijk, Tel.: 070-3910022, aspirant-lid
Redactie ‘KraaieKrabbels’
Yvonne Wagenaar
Tel : 070-3978392
Marian Waanders
Tel : 070-3974312
Alice van Huijzen
Tel : 070-3972122 (tevens lay-out)
Evelien v. d. Werken Tel : 070-3978046
E-mail:
bokraayenstein@zonnet.nl
Politie Haaglanden: Hans Jansen. Tel.: 0900-8844
Aaltje Noorderwierstraat 401, 2552 SH Den Haag
website: www2.politie.nl/haaglanden
Buurtpreventie: email: kraayensteinpreventie@hetnet.nl
website: http://home.hetnet.nl/~kraayensteinpreventie/

Stadsdeelkantoor
·
·
·
·
·
·
.
ÿ
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Citytech
tel.: 070-3133554
Handhavingsteam
tel.: 070-4401010
Sociale raadslieden
tel.: 070-3537900
Meldpunt sociale veiligheid
tel.: 070-3974646
Obstakellijn
tel.: 070-3593381
Gemeentelijk contactcentrum
tel.: 070-3533000
e-mail: contactcentrum@dsb.denhaag.nl
Commissie Loosduinen
tel.: 070-3537945

Bezoekeensonzewebsite:
www.kraayenstein.info
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