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Krabbel Vooraf
De gemeenteraad lijkt eindelijk weer compleet en dat is goed voor Den Haag.
Zaken zoals wonen en werken en vooral meedoen spelen opnieuw een rol bij
de raad.
Hopelijk is men nu wel in staat de ontstane problemen in Den Haag op te
lossen.
Hier in de wijk speelt ook een aantal problemen, de parkeerdruk wordt groter,
het groen moet aangepakt, illegale huisvuilstort. Gelukkig komen steeds
meer mensen langs bij het BOK met creatieve oplossingen hiervoor.
Dat is goed voor de wijk, mensen die meedenken over hoe de wijk eruit moet
zien en wat we erin willen doen. Hebt u ideeën hoe de wijk verbeterd kan
worden laat dat dan vooral weten. Het is geen garantie dat er meteen iets
verandert maar de aanzetten kunnen gemaakt worden. Vorig jaar werd op
verzoek van de bewoners een speeltuin opgeknapt en het zou kunnen dat er
nu ergens een parkeerzone wordt gecreëerd.
Een eerste aanzet is ook gemaakt met het Wijk-Beheerplan voor Kraayenstein.
Wij kunnen aangeven naar de gemeente waar de grootste knelpunten liggen
en hoe we die graag opgelost zien. De gemeente doet voorstellen en maakt
gelden vrij. Uit het miljoen voor groen kan bv. een extra onkruidronde voor de
wijk worden aangevraagd.
Op 18 april komt de stadsdeelmanager Herman Verzijden uitleg geven over
het Wijk-Beheerplan.
Persoonlijk zou ik het erg waarderen wanneer u daar allen bij aanwezig kunt
zijn.
We hebben 18 april ook een korte presentatie over SMS-Alert. Dit is een
waarschuwings- en hulpdienst in samenwerking met de politie. Dit kan ook
bij ons in de wijk zeer interessant zijn.
Verder in deze Krabbel een heleboel informatie en Krabbeltje ging op bezoek
bij moedige moeders.
Op de foto met Andre van Duin is geen enkele reactie gekomen, dus wij zullen
nooit weten welke wijkbewoners er op staan.
Voor het wijkfeest hebben zich vijf acts gemeld, er is nog ruimte voor meer.
Lijkt het u leuk iets te doen, zingen, voordragen, rappen, dan kunt u zich nog
steeds aanmelden.
Vrijwilligers kunnen zich altijd aanmelden, we kunnen namelijk heel veel
vrijwilligers gebruiken op 8 september.
Voor nu hoop ik u allen te mogen ontmoeten op 18 april om 19.45 uur in de
Wiekslag, Molenbrink 68a.

Marian W
aanders
Waanders
Uiterste kopijdatum 30-04-2007
p/a ‘De Wiekslag’ Molenbrink 68a 2553 GR Den Haag
E-Mail: bokraayenstein@zonnet.nl
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Agenda V
oorjaars-bewonersvergadering
Voorjaars-bewonersvergadering
18 april 2007 19.45 uur
1.
2.
3.
4.

Opening en mededelingen
Verslag van de vergadering van 25 oktober 2006
Financieel jaarverslag 2006 en verslag kascommissie
Mededelingen uit de verschillende commissies:
-Commissie Loosduinen
-Welzijn en Beheer
-Ruimtelijke ordening en verkeer
-Loosduinse Ouderen Commissie
-Haagse Koepel
-wijkagent

5. Wijkfeest
6. Pauze
7. Korte film SMS-alert
8. Power Point presentatie Wijk-Beheersplan Kraayenstein door Herman
Verzijden
9. Rondvraag en sluiting. Uiterlijk 22.15 u.

Bewonersoverleg Kraayenstein, verkort financieel overzicht over 2006
Uitgaven

Inkomsten
Saldo kas 2005
Saldo giro 2005
Subsidie gemeente regulier
Incidentele subsidie 2005 (4-wijk)
Incidentele subsidie Halloween t.b.v. BKZ
HV De Brinken bijdr. Wijkfeest 2006
Vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligerswerving
Van plusrekening
Van giro naar kas (kruisposten)
q
`
Advertenties in Kraaiekrabbels
Overige inkomsten
Nog af te boeken vr.w.verg. 2006 (kr.p.07)
Subtotaal
Donatie voor wijkfeest 2007 van Staedion

Abonnementen
Porto
Telefoon
Secretariaat
Vergaderingen
Attenties
Drukkosten
Overige Uitgaven
Vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligerswerving
Subsidie Halloween tbv BKZ
Van giro naar kas (kruisposten)
Terugboeking overschot feest de Wiekslag
Terugboeking HV De Brinken wijkfeest 2006

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

83,03
138,20
428,92
593,52
1.241,95
110,65
3.739,14
148,69
1.250,00
378,93
700,00
1.900,00
438,19
200,00

€ 1.000,00

Saldo kas
Saldo giro**

€
€

108,86
2.066,00

€ 13.526,08

Totaal

€ 13.526,08

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7,19
467,86
3.396,00
750,00
700,00
200,00
1.250,00
300,00
1.000,00
1.900,00
2.330,00
0,03
225,00

€ 12.526,08

Totaal
** Waarin opgenomen donatie € 1000 voor wijkfeest 2007 van Staedion

Plusrekening
Inkomsten
Saldo 2005
Rente t/m 31-10-2006
Totaal
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Uitgaven
€ 1.091,88
€
2,77
€ 1.094,65

Naar girorekening
Saldo 2006
Totaal

€ 1.000,00
€
94,65
€ 1.094,65

Conceptverslag van de bewonersvergadering op 25 oktober
2006
Aanwezig volgens de presentielijst: C. van Steijn, R.G.M. van Steijn, J.F. de Leijser, M.H. van
der Voordt, G.B.C.H.Tuurenhout, J.F. Tuurenhout, J.W.Boele, P.N. van der Ruit, M. Hoogelt, M.
Verhagen, T.Rombouts, M. Rijnders, S. Schouten, P. Jense, Hans en Nory Grottendieck, Marian
Waanders, Ben Niesen, Kees Hendriks, Tine Zee, Martin Hoogerdijk ,Yvonne Wagenaar, wijkagent
Hans Jansen, K. Zee, L.J.Ballemaker, R.Rotteveel, L.Reissaus – Broekhoff, J.C.Hoeksma, E.
Sager, An Dirven, R. Dolman, Bertram, H.Lelieveld, C.Kranendonk, D.M. van Eijl, Krul (2x), J.L.
van Elsacker en B. Stierhout (2x).
Afwezig met bericht: Alice van Huijzen en Leo Franke.
1. Bij de opening verheugde de voorzitter, Marian Waanders, zich over de grote opkomst,
waaruit blijkt dat de wijk leeft.
2. Naar aanleiding van het verslag van de bewonersvergadering van 26 april merkte
mevrouw Dirven op, dat zij op die vergadering met kennisgeving afwezig was. De heer
Boele achtte zich niet helemaal juist geciteerd: de vlaggen bij de pizzeria ergerden hem
om het voddig uiterlijk, niet vanwege het uithangen na zonsondergang. Voorts ergerde
hij zich aan de energieverspillende en dus milieuonvriendelijke verlichting van Brinckhage,
dag en nacht. Hij zal ernaar informeren en terugberichten. Het verslag werd met deze
twee opmerkingen onder dank aan de notulist vastgesteld.
3. Bij de mededelingen kwam als eerste aan de beurt de projectgroep Welzijn en
Beheer van de Commissie Loosduinen aan bod: de heer Niesen meldde dat er voor
Kraayenstein op zich weinig belangrijks was besproken. De Heer Hoogerdijk stelde dat
men ook over de grens van de wijk moet kijken en vond bijv. de nieuwbouwplannen van
apotheek De Korenaer ook voor onze wijk van belang evenals de Gammalokatie, de
Randstadrail en de kustverdediging. De heer Hendriks vertelde vanuit de Loosduinse
Ouderencommissie, dat die een excursie had gemaakt naar een soort modelwoning
voor senioren met allerlei veiligheidsvoorzieningen, zoals een rechtstreekse
televisieverbinding met een verzorgingshuis, voordeursloten die met een vingerafdruk
te openen waren en nog veel meer. Hij beval een bezoek aan de woning aan met
bovendien de mogelijkheid om er een nacht proef te slapen. Mevrouw Zee vulde aan,
dat zij dergelijke woningen in Monster had bekeken, waarvoor ook Hagenaars in aanmerking
komen. Mevrouw Zee deelde mee, dat de Haagse Koepel, een overkoepelend orgaan
van bewonersorganisaties, protest heeft aangetekend tegen de plannen van het
gemeentebestuur om de inspraakmogelijkheden te beperken. Voorts was de koepel
bang dat door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) per 1
januari 2007 de thuiszorg zou verslechteren. Zij wees op de vergadering van de
stadsdeelcommissie waarin alle partijen een afgevaardigde hebben. Wijkagent Jansen
vond dat Kraayenstein een rustige wijk is met weinig criminaliteit. Wel waarschuwde hij
dat er cilinderslotkrakers in de wijk rondgaan en gaatjesboorders. Hij riep nogmaals op
om aangifte te doen, ook van pogingen tot braak. De heer van Eijl, die ook slachtoffer
was, was teleurgesteld dat zijn aangifte niet kon doorgaan omdat zoiets na 17.30 uur
niet meer kan. De wijkagent vond dat eigenlijk klantonvriendelijk: het bureau is tot
18.00 uur open. Hij zal (nieuwe) boekjes over de beveiliging van woningen in De Wiekslag
neerleggen. Mevrouw Waanders rapporteerde uit de Commissie Loosduinen dat
wethouder Baldewsingh op bezoek was geweest en een enthousiast verhaal deed over
de mogelijkheden tot samenspraak, waardoor inspraak overbodig zou worden. Men
reageerde wat terughoudend: de gemeente bepaalt over welke onderwerpen met wie
gesproken wordt. Hij introduceerde ook de term migrant, want het woord allochtoon
heeft een bijsmaak gekregen. De wethouder zegde toe een miljoen beschikbaar te
stellen voor leefbaarheid en een miljoen voor groen. Hij vond het voorts frappant dat
waar hij ook kwam de vergadering bijna altijd bestond uit veel grijze, witte mannen en
weinig vrouwen. Hij achtte een vertegenwoordiging van jong en oud, zwart, zoals hij
zei en blank van groot belang. Uit de ACON (Advies Commissie Oud en Nieuw) wist de
heer Niesen te vertellen dat Kraayenstein geen gedoogvuur krijgt, alleen op de
Escamplaan en het King Olivier-eiland zijn vuren toegestaan, mits enkele omwonenden
zich garant stellen.
4. De begroting 2007 is sluitend en werd door de aanwezigen goedgekeurd. De heren
Grottendieck en Jense namen plaats in de kascommissie die in het voorjaar door
penningmeester Hendriks voor een bezoek wordt uitgenodigd.
5. Meer discussie vond er plaats over het agendapunt Trapveldje Brasemdaal. Ten
eerste werd na veel heen en weer gepraat de naam gewijzigd in speelveldje: het wordt
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door vele kinderen gebruikt voor allerlei spelen en niet alleen voor voetballen. Daardoor
waren ook doelpaaltjes overbodig, vonden de omwonenden, die hun stellingname met
kracht onderbouwden: die zouden vooral oudere jeugd aantrekken met alle gevolgen
van dien: condooms, naalden en veel rommel. Mevrouw Waanders bepleitte tevergeefs
dat het een wens van de kinderen was om doelpalen neer te zetten, maar de heer
Boele vond een stel jasjes mooi genoeg. Het bestuur van het Bewonersoverleg
Kraayenstein liet zich overtuigen en zal dat met de betrokken ambtenaar bespreken.
Iedereen was het er overigens over eens dat het veld geëgaliseerd moet worden en dat
de resten van wat ooit een trimbaan was worden opgeruimd.
6. Ondanks de teleurstelling dat het wijkfeest 2006 niet kon doorgaan omdat er volstrekt
onvoldoende (financiële) toezeggingen waren, heeft het BOK bestuur de hoop dat er
wel een wijkfeest 2007 kan komen: de eerste duizend euro (van woningcorporatie
Staedion) is al binnen.
7. Na de pauze vond er in het kader van het Wijkveiligheids- en leefbaarheidsplan een
PowerPoint presentatie plaats, gemaakt en toegelicht door de heer Niesen. Daarbij was
duidelijk te zien dat alle opmerkingen die tijdens de wijkwandeling waren gemaakt ter
harte waren genomen: veel onvolkomenheden zijn al verbeterd of worden in de toekomst
aangepakt. Het was een duidelijk bewijs, dat het bewonersoverleg door de gemeente
serieus wordt genomen. Naar aanleiding daarvan merkte molenaar Lelieveld op dat door
bomen en bebouwing de spot werd gedreven met het windrecht van molen de Korenaer.
Hem werd geadviseerd zich tot de betrokken instanties te wenden: signaleren in een
bewonersvergadering heeft geen effect. Het vaarverbod met ingeschakelde motor geldt
veel heel Kraayenstein en Madestein, behalve voor rondvaarten en Sinterklaas. Men
pleitte ervoor borden neer te zetten, die op zo’n vaarverbod wijzen. De heer Grottendieck,
lid van een kanovereniging, zag sommige bruggen graag wat hoger, anders kunnen de
boten er niet onderdoor. Dat geeft dan weer problemen voor rollators en zo. De heer
Boele had gesignaleerd dat op de Kraayensteinlaan enkele stoeptegels los lagen. Na
drie dagen was er nog niets gebeurd. Hem werd geadviseerd en trouwens ook aan
iedereen mistoestanden te melden bij het gemeentelijk Contactcentrum, dat van elke
klacht een dossier maakt, zodat die klacht niet verloren kan gaan. Over het parkeerbeleid
merkte wijkagent Jansen op dat de wijk gebouwd is in de jaren’80, toen een gezin
gemiddeld 0,7 auto bezat. Nu zijn er heel veel met twee auto’s, zelfs met drie. Dat en
het slordige parkeren maakt dat er enige parkeernood is. Dat beseft de politie ook, die
daarom een soort gedoogbeleid hanteert: er is geen mogelijkheid om alle verboden te
handhaven. Daarom is bijvoorbeeld ook de gele streep langs de bocht van De Brink
weggehaald. Excessen worden echter wel beboet en de wijkagent bepaalt zelf wat
gevaarlijk is en wat niet. De heer Ballemaker pleitte voor het plaatsen van een spiegel
bij een uitrit op De Brink. De wegbeheerder is er niet dol op (vandalisme) en de wijkagent
zegt simpel: hoe gevaarlijker de uitrit, hoe langzamer men rijdt. De heer Niesen onthulde
nog dat er een stadsdeelbeheerplan openbare ruimte in de maak is, waarbij zeker
aandacht is voor het parkeren. Kraayenstein is aangewezen als pilotproject.
8. De volgende vergadering moet niet (opnieuw) in de voorjaarsvakantie vallen. Besloten
werd de voorjaarsvergadering te houden op 18 april 2007.
9. Bij de rondvraag werd bijzondere aandacht gevraagd voor het oorverscheurende piepen
van lijn 2 in de keerlus. Er is een automatische sproei-installatie toegezegd. Men wacht
af. Maar klagen en metingen eisen blijft noodzakelijk. Ook werd ongerustheid uitgesproken
over de nieuwe dienstregeling van de HTM: bus 29 verdwijnt en ook andere lijnen zijn in
gevaar. Ook hier zal het Bewonersoverleg Kraayenstein te bestemder plaatse pleien
voor behoud van het goede, zoals al vele malen eerder is gedaan. Mevrouw Hoeksma
klaagde over de troep bij het bankje langs de Steurendaal. Jongeren blokkeren de weg
en veroorzaken lawaai. De wijkagent heeft zijn surveillancecollega’s gewezen op de
klachten. Die zullen bij geconstateerde overlast een boete van € 45 uitdelen. Mevrouw
Reissaus had meegemaakt dat nadat zij iemand had aangesproken over het niet opruimen
van hondenpoep, de volgende dag in haar tuin een grote hoop lag. Dit gaat te ver, was
de algemene mening, daarvan moet aangifte worden gedaan, alleen is het bewijs moeilijk
te leveren. Deze asociale wijkbewoner zal natuurlijk alles ontkennen. De heer Ballemaker
wees erop dat er voor de jeugd nauwelijks een plek is om met elkaar te praten en een
spelletje te doen. Mevrouw Waanders verzuchtte, dat het een onoplosbaar probleem
lijkt: not in my backyard. De heer Boele adviseerde de afgebrande schietbaan te
herbouwen als jeugdhonk.
10. Hierna bedankte mevrouw Waanders de aanwezigen voor hun (soms hartstochtelijke)
inbreng en verrichtte om 22.35 uur de sluiting. Daarna bleven velen nog even napraten
onder het genot van een glaasje en een hapje.
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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

Lavendel
Praktijk voor voet- en handverzorging.
Ook harsen benen en paraffinebad...
specialiste DIABETICI
Alles met moderne apparatuur en optimale hygiëne.
Vakkundige verzorging van uw voeten en tot slot een
ontspannende massage!!
Na de behandeling zult u zeggen ... Had ik dit maar eerder
gedaan.
Voor een afspraak kunt u bellen met:
Elly Vendel
Forellendaal 277 . 2553 JL Den Haag
070-397 29 06 of 06-417 09 817

Conflict?
Mr Jos W. van Vught
mediator

M E D IAT I O N
harmonie in conflict

070-30.61.083
jos@convenant.nu
www.convenant.nu
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VOOR AL UW VERVOER
24-UURS SERVICE

346 26 26
REPRESENTATIEVE TAXIDIENSTEN
Autoverhuur met chauffeur • Chauffeursdiensten
Wagens t/m 8 personen • Groepsvervoer • Limousinevervoer • Trouwauto’s
• Airportservice • Speciale taxi-abonnementen • Ziekenfondsvervoer

www.hofstadtax.nl
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Interview met W
il V
onk, medeoprichtster van
Wil
Vonk,
Moedige Moeders
Wat doet Moedige Moeders?
Wij geven o.a. preventielessen op scholen over drugs en alcoholgebruik.
Dit gebeurt door zogenoemde ervaringsdeskundigen ofwel exverslaafden.
Door middel van anonieme enquêtes kun je er ook achter komen of
er al in een klas gebruikt wordt. Docenten hebben hier soms geen idee van.
Verder worden wij soms ingeschakeld door een ouder die problemen met zoon of
dochter heeft.
Een huisbezoek kan dan een doeltreffend middel zijn om weer greep op de zaak te
krijgen.Een Moedige Moeder kan helpen het contact tussen ouder en kind te
verbeteren. Een ex-verslaafde kan problemen zoals boosheid van het kind naar de
ouder bespreekbaar maken. Die kan vervolgens meer openstaan voor hulp. Als een
kind nog minderjarig is kan het een oplossing zijn hem/haar naar een afkickcentrum
te sturen. Boven de 16 is er instemming nodig van het kind.
Moedige Moeders heeft connecties met diverse centra en kan daar ook informatie
over geven.
Voor de één zal Parnassia een oplossing zijn, voor de ander St. Horeb in Beekbergen
en voor weer een ander Castle Craig Hospital in Schotland.
Er is genoeg aanbod om dergelijke jongeren te laten ontgiften en daarna te begeleiden
in een na-traject, zodat er weer een normaal levensritme ontstaat.
Bij het hele proces is contact met familie belangrijk, vanuit dergelijke centra wordt
ook geprobeerd dit contact te verbeteren.
Door hun ervaringen, kunnen ex-verslaafden jongeren erop wijzen dat het misschien
spannend lijkt, maar dat het snel uitdraait op een drama waarover jezelf alle controle
hebt verloren.
Door op deze manier bezig te zijn, snijdt het mes aan twee kanten, want exverslaafden krijgen op deze manier weer een levensmissie, wat een terugval kan
voorkomen. Terugkeer naar regulier werk is vaak moeilijk vanwege een strafblad.
Wat zou er nog moeten veranderen in het drugsbeleid?
Overal is er de dreiging en verleiding door drugsdealers. Voor de discotheek, op het
terrein van Parnassia, etc.
De groep jongeren die verslaafd is aan gokken, drugs en alcohol groeit. De politiek
moet beïnvloed worden, ex-verslaafden kunnen vertellen wat therapie doet. De kleine
dealers moeten worden aangepakt zodat de straathandel afneemt, dit gebeurt nu
veel te weinig. Verplicht afkicken en daarna begeleiden zou een goede vervanging
zijn voor gratis heroïneverstrekking. De junk die nu op straat leeft, drugs gebruikt en
dealt, moet opgenomen worden en goede medicatie krijgen.
Jouw politieke ervaring kan Moedige Moeders van pas komen (Wil Vonk is
gemeenteraadslid). Wat is er nog meer nodig?
De vergaderingen zijn nu bij mij thuis, dat wordt wel wat krap,voor het huren van
een ruimte is geld nodig, ook voor kantoorspullen en de ex-verslaafden krijgen een
reiskostenvergoeding.
Met andere woorden; geld. Wilt u een gift overmaken dan kan dat naar
giro.rek.nr.3053895 t.a.v. Moedigemoeders Den Haag.
Moedige Moeders heeft ook een website die het bekijken meer dan waard is
www.moedigemoedersdenhaag.nl.

Krabbeltje
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Advertentie

Zorg en diensten
met de hoogste
kwaliteit binnen
uw handbereik!
Services en Veiligheid

* Zeker Thuis Loosduinen-abonnement: zekerheid, veiligheid, 24-uurs bereikbaarheid, voordeel, comfort
* Alarmering Thuis Loosduinen: abonnement op snelle en deskundige hulp bij nood

Wijkservicepunt
*
*
*
*

middag- en avondrestaurant: kwaliteitsmaaltijden in een gezellige ambiance
dagelijks koelverse maaltijden: afhalen of bezorgen
prikpunten huisartsenlaboratorium en trombosedienst
spreekuur optometrist, sociale dienst en incontinentie-verpleegkundige

Welzijn en ontmoeting
* recreatieve en culturele activiteiten in een gevarieerd programma
* actief verenigingsleven
* gratis inloopspreekuren en gratis internetcorner
* fysio, drukpuntmassage, yoga
* humanistisch geestelijk raadswerk
* psychogeriatrische dagverzorging
* wijkziekenboeg en kortdurende opname

Zorg thuis

* Zorg Thuis Loosduinen: huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en begeleiding

Wonen met zorg

* met een verblijfsindicatie
* wonen met pg-verpleehuiszorg
* privacy staat voorop
* alle 128 appartementen met balkon
* belangstelling? Laat u informeren op de maandelijkse kijkmiddagen

Voor snelle en professionele zorg met aandacht:
Wijkserviceteam Wijndaelercentrum
Catharina van Rennesstraat 8, 2551 GM, Den Haag

070-447 02 00
wijkserviceteam@wijndaelercentrum.nl
Wijndaelercentrum is gecertificeerd met:
Gouden Perspekt keur merk - Veiligvoedsel.nl - ZorgMerk Gastvrijheidszorg met sterren
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SECRETARIEEL JAARVERSLAG van de
STICHTING BEWONERSOVERLEG KRAAYENSTEIN (1-1-06 t/m 31-12-06)
Het bestuur van de Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein (BOK) bestond op 1 januari 2006
uit de volgende personen:
Mevrouw M. M. F. Waanders, voorzitter
De heer J. B. Niesen, secretaris
De heer C. G. Hendriks, penningmeester
Mevrouw W. Zee, lid
Mevrouw A. C. J. van Huijzen, lid
De heer M. Hoogerdijk, lid
De heer L. Th. Franke, adviseur
Bestuursmutaties vonden niet plaats.
Zoals gebruikelijk verzorgde mevrouw Y. Wagenaar op de haar eigen voortreffelijke wijze de
administratieve ondersteuning en de archivering. Deze werkzaamheden en haar ondersteuning
in tal van andere zaken, waaronder ook de buurtpreventie, zijn een grote en onmisbare steun
voor het bestuur.
VERGADERINGEN
Gedurende 2006 vergaderde het voltallige bestuur vier maal en werd één uitgebreide
bestuursvergadering gehouden, waarvoor vertegenwoordigers van alle huurdersverenigingen,
verenigingen van eigenaren, bewonersverenigingen en de directeur van het Zorgknooppunt
Loosduinen werden uitgenodigd.
Bewonersvergaderingen vonden plaats op 26 april en 25 oktober.
Het dagelijks bestuur kwam 10 maal in vergadering bijeen. De heer J. G. Jansen, onze wijkagent,
was bij alle bestuurs- en bewonersvergaderingen aanwezig en regelmatig te gast bij de
vergaderingen van het dagelijks bestuur.
BESTUUR
Alle relaties ontvingen zoals gebruikelijk een kerstkaart.
De vergaderingen van “De Haagse Koepel” werden door een bestuurslid bezocht.
Bij de meeste van de door derden c.q. de gemeente georganiseerde bijeenkomsten was een
vertegenwoordiging van het bestuur aanwezig.
Voor het Halloweenfeest in Kraayenstein-Zuid is het bestuur als tussenpersoon opgetreden.
SPREEKUREN
Het spreekuur op donderdagochtend tussen 10.00 en 11.00 uur bleef gehandhaafd en werd
regelmatig door bewoners van Kraayenstein bezocht.
VERTEGENWOORDIGINGEN
Het BOK was in 2006 vertegenwoordigd in de:
• Commissie Loosduinen (CL) tot 28 maart door mevrouw Waanders en de heer Niesen
als leden en mevrouw Zee en de heer Hendriks als plaatsvervangende leden.
Na 28 maart werd mevrouw Waanders onafhankelijk opererend voorzitter van de
projectgroep Welzijn en Beheer, de heer Niesen werd tevens lid van het dagelijks bestuur
met de functie van secretaris, de heer Hendriks werd lid en mevrouw Zee en de heer
Hoogerdijk plaatsvervangende leden.
• Projectgroep Welzijn en Beheer (W&B) tot 28 maart door mevrouw Waanders als lid
en de heer Hendriks als plaatsvervangend lid.
Na 28 maart de heer Hendriks als lid en mevrouw Zee als plaatsvervangend lid.
• Projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer (ROV) tot 28 maart door de heer
Niesen als lid en mevrouw Zee als plaatsvervangend lid.
Na 28 maart door de heer Niesen als lid en de heer Hoogerdijk als plaatsvervangend lid.
• Loosduinse Ouderen Commissie (LOC) door de heer Hendriks.
• Haagse Koepel door mevrouw Zee.
PROJECTGROEP WELZIJN & BEHEER (W&B)
In deze verslagperiode vonden zes vergaderingen plaats.
Voor Kraayenstein van belang:
• Deconcentratie OCW
• Recreatiegebied Madestein
• Productgroepen VÓÓR/BOOG
• Masterplan Kijkduin
• Openbaar vervoer Loosduinen
• Wijksteunpunten WMO
• Project “Wijkleefbaarheid en wijkveiligheid in Loosduinen”.
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PROJECTGROEP RUIMTELIJKE ORDENING EN VERKEER (ROV)
Tijdens deze verslagperiode waren er vijf vergaderingen.
Voor Kraayenstein van belang:
• Randstadrail lijn 3, werkzaamheden en overlast
• Masterplan Kijkduin
COMMISSIE LOOSDUINEN (CL)
Dit jaar vonden zes openbare vergaderingen plaats.
Behalve de bij W&B en ROV vermelde onderwerpen werd onder meer aandacht besteed aan:
• Nota “De stad delen”
• Nieuwe bestuurlijke verhoudingen, samenspraak - inspraak
• Stadsdeelplan 2008-2011
KRAAIEKRABBELS
Ons contactblad verscheen ook dit jaar weer zes maal, mede dankzij de adverteerders mogelijk
gemaakt. Twee nieuwe redactieleden werden aangetrokken, één redactielid is vertrokken. Ook
werden de bezorgers door anderen vervangen. Het blad blijkt nog altijd goed te worden
gelezen en door de bewoners zeer te worden gewaardeerd.
WIJKFEEST
Begin dit jaar werden pogingen ondernomen om in samenwerking met Stichting VÓÓR een
wijkfeest te organiseren. In de loop van de maand mei bleek dit niet haalbaar te zijn, de
ondersteuning van VÓÓR miste de benodigde menskracht. In november werd nogmaals een
poging ondernomen, nu voor 2007. De nu gelegde contacten met VÓÓR geven aanleiding om
een en ander met vertrouwen verder te ontwikkelen.
BUURTPREVENTIETEAM KRAAYENSTEIN (BPTK)
Het ledental van het BPTK bleef dit jaar gelijk. De gemeente ontwikkelde plannen om meer
inzicht en structuur in buurtpreventie-initiatieven te krijgen. Enkele bijeenkomsten hierover in
Concordia werden bezocht. De nachtpreventie bleek ietwat overbodig en is daarom gestopt.
Indien noodzakelijk zal deze worden hervat. De leden volgden in het voorjaar een driedelige
training “Sociale vaardigheid en weerbaarheid”. De bijbehorende certificaten werden in november
tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt door stadsdeelwethouder Huffnagel. Tijdens deze
bijeenkomst werd de heer Grotenhuis met de stadsspeld onderscheiden. Na 17 jaar bij de
buurtpreventie te zijn geweest heeft hij zich nu op tachtigjarige leeftijd teruggetrokken.
Deze bijeenkomst vormde tevens het sluitstuk van de in 2005 opgezette workshop.
Het onder meer hieruit voortgekomen “Veiligheids- en Leefbaarheidsplan” blijft uiteraard bestaan
en zal steeds worden aangevuld. Eén van de resultaten uit dit plan was de in mei gehouden
wijkwandeling. De samenwerking met de politie, in het bijzonder met de wijkagent en met
Stichting BOOG was ook dit jaar bijzonder goed en hecht.
DE WIJKWANDELING
In mei werd vanuit een besluit in het veiligheidsplan een wijkwandeling georganiseerd. Hieraan
werd door een grote delegatie van de gemeente deelgenomen, samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Bestuursdienst, Dienst Stadsbeheer, Dienst Stadsontwikkeling en
Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Ook woningcorporatie Staedion was vertegenwoordigd
alsmede de Stichting BOOG. Uiteraard waren vertegenwoordigers van het BOK en de
Buurtpreventie als organisator aanwezig.
De vele uit deze wandeling voortgekomen aandachts- en knelpunten werden in de loop van
het jaar geëvalueerd en door de betrokken gemeentelijke disciplines voortvarend opgepakt en/
of hersteld. Genoemd kunnen worden onder andere de vroegere modderpaden in Kraayenstein
Zuid, herstel van defect straatmeubilair, de herinrichting van het beeldje “Schaatsenrijdertjes”,
de op diverse plaatsen soms grondige reparatie van de bestrating, de reiniging van de tunnel
onder de Kraayensteinlaan, aanpassingen van het groen en diverse verkeersmaatregelen.
Een aantal zaken moest voornamelijk wegens geldgebrek tot 2007 worden aangehouden, de
uitvoering is echter wel toegezegd. Op de website van de Buurtpreventie Kraayenstein wordt
de actuele stand van zaken bijgehouden.
OVERIG
Een groep bewoners uit Kraayenstein Zuid ontwikkelde een initiatief tot het verbeteren van de
speeltuin aan het Steurendaal. Dit door het BOK ondersteunde en gefaciliteerde initiatief heeft
een positief resultaat tot gevolg gehad. De Dienst Stadsbeheer zegde toe in 2007 de speeltuin
te herinrichten en een nieuw speeltoestel te plaatsen. Mede als resultaat van de wijkwandeling
werd het aantal hondenpoepbakken uitgebreid en de “Paardenwei” als uitrengebied aangewezen.
In december werd een “vrijwilligersmiddag” georganiseerd. Het doel was alle bij het BOK
aangesloten vrijwilligers met elkaar kennis te laten maken en te trachten nieuwe vrijwilligers
aan te trekken.Nog steeds is het aantal uren administratieve ondersteuning ontoereikend.
Door een betere taakverdeling binnen het bestuur en een efficiëntere werkwijze konden toch
alle noodzakelijke taken worden uitgevoerd.
Het bestuur van de Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein.
(maart 2007 )

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 thuis bezorgd
* deelnemen aan recreatieve activiteiten
* gebruik maken van het zorgabonnement Zeker Thuis Saffier
waarin u met korting van meerdere servicediensten gebruik kunt maken en van
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
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Fonds Burgerschap
Hebt u een goed idee waardoor mensen elkaar beter leren kennen?
Organiseert u een leuke activiteit?
Daarvoor heeft het fonds Burgerschap geld!
Als u, samen met buurtbewoners iets wilt organiseren, dan kunt u daar van de gemeente
geld voor krijgen. Zie daarvoor het Fonds Burgerschap.
Burgerschap betekent investeren
Het college wil Burgerschap vormgeven door te investeren op vier domeinen:
• menselijk kapitaal:
zorgen voor onderwijs, werkgelegenheid, aanleren van sociale vaardigheden, vorming en
ontwikkeling, zodat mensen de bagage hebben om burger te kunnen zijn.
• gelijke kansen, rechten en plichten:
het wegnemen van belemmeringen die verhinderen dat mensen burger kunnen zijn. Dat
betekent ondermeer het inlopen van achterstanden, het waarborgen van een eerlijke
verdeling van schaarse maatschappelijke goederen zoals woningen, arbeids- en
stageplaatsen, het duidelijk uitleggen van wetten en regels en het voorkomen en bestrijden
van discriminatie.
• verbinden:
het stimuleren en faciliteren van ontmoeting en samenwerking van burgers, langs twee
sporen: het scheppen van laagdrempelige ontmoetingsplekken en -gelegenheden en het
stimuleren van gezamenlijke activiteiten, gericht op ontmoeting, dialoog, samen dingen
doen en wederzijdse hulp.
• handhaving:
Burgerschap ontwikkelt zich het best als er ruimte is voor initiatieven, maar er moet ook
duidelijk gemaakt worden wat wel en wat niet kan. Grenzen stellen en die ook snel,
zichtbaar en consequent handhaven. Dat is nodig om de goedwillende burgers die hun
sociale verantwoordelijkheid willen nemen, steun en bescherming te bieden. De stad
moet zien dat burgerschap loont. Dat betekent dat antiburgerschap, of ‘hufterigheid’,
krachtig wordt afgewezen en aangepakt. Ruim baan geven aan de willers, maar geen
geduld of begrip meer voor niet-willers.
Als u, samen met buurtbewoners iets wilt organiseren, dan kunt u daar van de gemeente
geld voor krijgen..Zie voor de criteria Fonds Burgerschap van de gemeente Den Haag.
Er is een miljoen beschikbaar en voor uw activiteit, kunt u maximaal • 25.000.- krijgen.
Is uw idee vernieuwend of inspirerend genoeg voor een prijs dan is het misschien nog
eens • 25.000.- waard.

Buurtfeesten
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De gemeente Den Haag ondersteunt ook in 2007 buurt- en straatactiviteiten in de
stad. Het gaat hier om kleinschalige activiteiten van een aantal individuele bewoners
met een nadrukkelijk open karakter. Inwoners van Den Haag met leuke ideeën voor
activiteiten in hun straat of buurt, kunnen maximaal • 700,- subsidie aanvragen. De
aanvraag moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Informatie over de subsidie en
de voorwaarden zijn te vinden op www.denhaag.nl.
In 2001 stelde de gemeente de subsidie met groot succes voor de eerste keer
beschikbaar. In de afgelopen jaren zijn met de subsidie onder meer straatspeeldagen,
sport- en spelactiviteiten, theaterfestivals en straatfeesten georganiseerd. De
bedoeling van deze activiteiten is dat bewoners met verschillende achtergronden elkaar
in een leuke sfeer ontmoeten in de eigen buurt of straat.
Procedure
Wie een leuk idee heeft en subsidie wil aanvragen kan contact opnemen met de
bewonersorganisatie, wijkvereniging of een andere stichting in de wijk. Deze
organisaties hebben de aanvraagformulieren. Alle informatie staat op www.denhaag.nl,
bij de banner ‘straatfeest’. Aanvragen kunnen tot 1 september 2007 worden
ingediend. De gemeente kan alleen subsidie geven aan rechtspersonen. Bent u dit niet,
dan kunt u de subsidie aanvragen met behulp van uw bewonersorganisatie of een
ander rechtspersoon. Bij behandeling van de aanvragen geldt ‘wie het eerst komt wie
het eerst maalt’ en ‘op is op’.

Het team van Apotheek de Korenaer staat met raad &
daad voor u klaar

altijd een apotheker aanwezig

incontinentie-advies

podoloog & pedicure

Apotheek de Korenaer

bezorgdienst

huisbezoek

HKZ gecertificeerd
sedert 2002

aanvragen machtigingen

reisadvies verre reizen

bloeddruk & suiker meten

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 8.00 uur – 18.00 uur
zaterdag 10.00 uur - 13.00 uur

Apotheek de Korenaer 070 - 3974224
Willem III-straat 115
Apothekers:

www.apotheekdekorenaer.nl

Steven Smits
Saskia van Romburgh-Bensink
Peggy de Haan-Gouw
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Beestenboel
Vorige week kreeg ik een telefoontje van een vriendin Edith, die in een
soortgelijke wijk woont als de onze.
Ze vertelde mij een verhaal dat ik u niet wil onthouden, omdat het
misschien ter lering is.
“Moet je luisteren”, zo begon ze “vorige week was ik even in de tuin wat bladeren
weg harken, toen ik ineens een grote berg zand ergens in een beschut hoekje zag.
Zo’n beetje 20 cm. hoog en aan één kant zat er een gat in van ongeveer 15 cm.
doorsnee.
Wat is dat nou voor iets, riep ik naar Pim (haar man). Hij veronderstelde een gat van
een mol, maar dat kon echt niet, zo’n groot gat maakt een mol niet en zeker niet
met zo’n grote berg zand er naast. Wat dan? We zagen geen enkel beest, noch
sporen ervan. Een konijntje dan, veronderstelde ik, ja dat moet het zijn, een konijntje.
Ach wat schattig, dacht ik nog.
Weet je wat, ik leg een blaadje sla neer, daar komt ie misschien op af.
Zo gezegd, zo gedaan. Ik sta natuurlijk niet steeds te loeren of ik iets zie, maar toen
ik 10 minuten later weer keek, was het blaadje aangevreten!! Spannend!
Pim zei, nu blijf ik hier zitten kijken tot ik hem zie, ik wil weten wat we hier in de tuin
hebben en ja hoor, hij zat er nog geen 5 minuten en hij riep naar mij: Kom kijken,
daar is ie!
Ik rende naar het raam en wat denk je….?
Een bruine rat!!”
“Gatver…,”onderbrak ik Edith “schrok je niet?”
“Nou nee, maar ik vond het wel minder leuk. Wat moet je nou met een rat in de tuin?
Ik had al visioenen van ellenlange gangen onder mijn tuin en holletjes vol met jonge
ratjes.
Een beetje paniekerig belde ik de gemeente en die man zei tegen mij dat ik zeker
vogelvoer had neergelegd in de tuin? Nee hoor, dat doe ik nooit, wel op een
voederplank hoog boven de grond.
En van die bolletjes? vroeg hij. Daar kunnen geen ratten bij, die hangen helemaal in
de ruimte te bungelen.
Nou ja, zegt die man, zolang er mensen zijn is er voedsel en zijn er ratten.
Dus, wat doe ik er aan? vraag ik.
Hij adviseerde rattenkorrels in het gat en dan dichtgooien en goed aanstampen. Dan
kan je zien of hij zich er weer uitgraaft. Goed advies, alleen mocht het tuincentrum
geen rattenkorrels verkopen, wel muizenkorrels.
Met pijn in mijn hart, want ik maak niet graag dieren dood, hebben we het daar toch
maar meegedaan en sinds die tijd is het holletje niet opnieuw opengemaakt. Dat is
nu vier dagen geleden. Ik hoop dat we dat beest kwijt zijn, anders kan de gemeente
nog korrels neerleggen, die heel sterk zijn en waar ze absoluut mee uitgeroeid worden
tot in de wijde omtrek.
Ik herinnerde me later pas dat ik wél een zakje pinda’s had opgehangen en dat daar
de volgende dag een gat onderin zat en alle pinda’s waren weg, ook op de grond zag
ik niets meer liggen.
Daar heeft dat beest zich lekker aan te goed gedaan. En ook een bakje met spekvet
en havermout op de tafel was binnen de kortste keren leeg, met allemaal
pootafdrukken er om heen. Ik dacht van vogels, maar dat is ook van die rat geweest.
Hoe vind je dat nou toch?” besloot ze haar verhaal.
Nou, ik vond het een alarmerend verhaal en ik vertel u dit, opdat u dus geen voor
ratten aantrekkelijk voedsel in de tuin laat staan, want ze komen er onherroepelijk
op af!
Vogels voeren kan, maar als ze het niet opeten de restjes weghalen!!
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Magda Zomer

Archeologie
December jl. heeft de Eerste Kamer de Wet op de Archeologische Monumentenzorg
aanvaard. De ratificatie van het Verdrag van Valletta (Malta) vond grofweg 15 jaar
geleden plaats door minister Hedy d’Ancona van het toenmalige ministerie van Welzijn
Volkshuisvesting en Cultuur. Medio 2007 zullen de uitgangspunten van het verdrag
kracht van wet krijgen: een zorgvuldige omgang met het archeologische bodemarchief
(waar mogelijk behoud in situ) en het principe ‘de verstoorder betaalt’ vinden hun
verankering in de wet.
De zorg voor het archeologische bodemarchief wordt in eerste aanleg de
verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente wordt in de meeste gevallen
bevoegd gezag om bij ruimtelijke grondverstorende ingrepen na het wegen van in
het geding zijnde belangen – ook de belangen ten aanzien van het archeologische
bodemarchief - een besluit te nemen. Om deze belangenafweging op adequate en
verantwoorde wijze te kunnen maken, moeten gemeenten archeologisch beleid en
een daarbij behorend instrumentarium ontwikkelen. Omdat men zo veel als mogelijk
gebruik wenst te maken van bestaande wet- en regelgeving, sluit het archeologische
beleid aan op de wet- en regelgeving van het bestaande ruimtelijke ordeningsbeleid
en het bestaande beleidsinstrumentarium als bestemmingsplannen en
aanlegvergunningenstelsel.
Gemeenten hebben maximaal twee jaar na het van kracht worden
van de wet de tijd om archeologiebeleid te ontwikkelen en te
implementeren, wil de gemeente in alle gevallen de zeggenschap
houdenover het eigen grondgebied.
Het Provinciaal Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie zal de
Zuid-Hollandse gemeenten ondersteuning bieden bij het
ontwikkelen en implementeren van gemeentelijk archeologiebeleid.
Hiertoe zal op korte termijn een consulent archeologie worden
aangesteld. Voor informatie over wat het steunpunt voor uw
gemeente kan doen, kunt u nu al contact opnemen met Onno
Helleman: helleman@erfgoedhuis-zh.nl.

Beëdigd Vertaler
A. Nazarian
Zorgt voor officiële vertaling van
identiteitsdocumenten, huwelijksakten,
testamenten, rechtbankuitspraken, overeenkomsten enz,
in en uit:
Nederlands, Engels, Perzisch (Farsi), Armeens
Ingeschreven bij arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage
Lid: Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV)
Tel/Fax: 070- 3911338, Mob: 06-51140180, anazarian@wanadoo.nl /
www.nazarian.nl

Inloopochtend
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
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Functie- en Adreslijst

Voorzitter Bewonersoverleg Kraayenstein (B.O.K.)
M. Waanders, Tel.: 070-3974312, tevens lid Commissie Loosduinen en
voorzitter projectgroep Welzijn en Beheer
Secretaris
J.B. Niesen, Tel.: 070-3910022, tevens penningmeester Commissie Loosduinen
en lid projectgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer en coördinator
Buurtpreventie
Penningmeester
C.G. Hendriks, Tel.: 070-3910022, tevens lid Loosduinse Ouderen Commissie
en lid projectgroep Welzijn en Beheer en lid Commissie Loosduinen
Bestuursleden (B.O.K.)
T. Zee, Tel.: 070-3910022, tevens plv. lid projectgroep Welzijn en Beheer
M. Hoogerdijk, Tel.: 070-3910022, tevens plv. lid projectgroep Ruimtelijke
Ordening en Verkeer en plv. lid Commissie Loosduinen
A. van Huijzen, Tel.: 070-3972122
Redactie ‘KraaieKrabbels’
Yvonne Wagenaar
Tel : 070-3978392
Marian Waanders
Tel : 070-3974312
Alice van Huijzen
Tel : 070-3972122 (tevens lay-out)
Angelique van Huijzen Tel : 070-3972122
Jeanette Doorduyn
Tel : 070-3910022
Magda Zomer
Tel : 070-3910022
E-mail:
bokraayenstein@zonnet.nl
Politie Haaglanden: wijkagent Hans Jansen. Tel.: 0900-8844
Aaltje Noordewierstraat 401, 2552 SH Den Haag
website: www2.politie.nl/haaglanden
Buurtpreventie: e-mail: kraayensteinpreventie@hetnet.nl
website: www.kraayensteinpreventie.nl
Stadsdeelkantoor
·
·
·
·
·
·
.
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gemeentelijk ContactCentrum
tel.: 070-3197600
email:
www.denhaag.nl/openbare verlichting
Handhavingsteam
tel.: 070-3536240
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

Kijk ook eens op onze site:
www.kraayenstein.info

