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Verslag Thema-avond Sociale voorzieningen, zorg en veiligheid 
Woensdag 24 januari 2018, 19:30 uur 

Locatie: Uitzicht, Zonnebloemstraat 383 

Organisatie: Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint en SBOB (Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt),  

uitvoering door werkgroep Politiek Café  

Leden van de werkgroep Politiek café: 

Arnold van der Heijden (bestuur wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint) 

Marcel van Guldener (bestuur wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint) 

Ineke Mulder (bestuur SBOB) 

Johan van Arragon (bestuur SBOB) 

Contact: info@bomenbuurtonline.nl 

Johan opent deze avond. De vier thema-avonden in januari georganiseerd door werkgroep Politiek café, zijn een 

aanloop naar het Politiek café op 14 februari. Het doel van een Politiek Café is het betrekken van de politiek bij de 

Bomen- en Bloemenbuurt. En belangrijker nog het betrekken van bewoners bij de wijken. Zo heeft de werkgroep 

een enquête uitgezet onder de bewoners van de Bomen- en Bloemenbuurt. De enquête heeft tot nu toe ruim 200 

reacties opgeleverd. De gegevens uit de enquête gebruikt de werkgroep als voeding voor de thema-avonden en het 

Politiek Café. 

Uit de enquête blijkt dat bewoners veel belangstelling hebben voor het thema Sociale voorzieningen, zorg en 

veiligheid. Ondanks dat de meeste bewoners tevreden tot zeer tevreden zijn over het wonen in de wijk zouden 

diverse zaken nog verbeterd kunnen worden. En wat is dat dan? Met het voorleggen van drie stellingen deze avond 

hoopt de werkgroep Politiek Café samen met de aanwezigen een antwoord te vinden op deze vraag. Johan zal drie 

stellingen voorleggen. Iedereen kan aangeven eens, oneens of neutraal tegenover de stelling te staan met een 

groen, rood of wit kaartje. Daarna bespreken de aanwezigen in kleinere groepen de stelling en vervolgens wordt de 

stelling plenair besproken. 

Stelling 1 

Ik ken mijn buren goed 

De zaal is het eens met deze stelling. 

Ideeën, suggesties, oplossingen; 

• Goed contact met de buurt 

• Buren zijn belangrijk 

• Verhuur van woningen door makelaars aan niet betrokken tijdelijke huurders; dit ondermijnt de samenhang in 

de wijk 

• Niet al je buren wil je kennen, wel je naaste buren 

• Fijn dat je een beroep kan doen op buren, zoals de opvang van je kinderen, samen een oudere buurvrouw in de 

gaten houden 

• Kinderen zijn een bindende factor om in contact te komen met de buren. Andere aanleidingen zijn de VvE, 

calamiteiten, overlast 

• Overleggen in portiekverband 

• Straatvertegenwoordigers zijn een aanspreekpunt in de Bomenbuurt. In de Bloemenbuurt zijn geen 

straatvertegenwoordigers, daar was geen animo voor.  

• What’sApp-groepen van bewoners die elkaar informeren over bijvoorbeeld inbraak 

• Trend: het opkopen van woningen en verhuren als kamerwoningen 

• Communiceren met je buren, ook met kamerbewoners en tijdelijke bewoners 
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• De gemeente Den Haag heeft een meldpunt woonoverlast ingesteld. Zie: 

www.denhaag.nl/nl/meldingen/meldingen-wonen/woonoverlast-melden 

• Toename van expats, een gevolg van slimme vastgoedhandelaren die woningen in de wijk opkopen 

• Als huidige bewoners manieren verzinnen om nieuwe, tijdelijke bewoners te betrekken bij de buurt. 

 

Ergernissen die genoemd worden in de enquête zijn: 

• Hondenpoep-overlast 

• Fietsen op de stoep 

• Fietsenoverlast; zwerf- en weesfietsen 

• Meeuwenoverlast. 

 

Hoe gaan we om met ongewenst gedrag in de wijk? Dat is de aanleiding voor de tweede stelling. 

Stelling 2 

Ik spreek iemand aan op ongewenst gedrag 

De zaal is verdeeld over deze stelling 

Ideeën, suggesties, oplossingen; 

• Aanspreken helpt bij bijvoorbeeld jongerenoverlast 

• Aanspreken vanuit jezelf, belangstelling tonen voor de ander 

• Actie om mensen te wijzen op te hard rijden in de wijk werd gewaardeerd door automobilisten 

• Aanspreken afhankelijk van de persoon die ongewenst gedrag vertoont 

• Contact maken vanuit rust 

• Zinvolle andere gesprekken leiden tot beter contact en maakt aanspreken makkelijker 

• Wederzijds begrip helpt bij aanspreken 

• Aanspreken is effectiever vanuit een relatie met de ander. 

Stelling 3 

Ik heb genoeg aan mijn straat en mijn buren 

De zaal is het overwegend oneens met deze stelling 

Ideeën, suggesties, oplossingen; 

• Een gezamenlijke ruimte wordt gemist met het vertrek van De Kruin uit de Bomenbuurt 

• Een gezamenlijke ruimte in de Bomenbuurt kan verbinding brengen tussen bewoners 

• Oproep om mee te doen aan de Voorall Onbeperkt070-prijs. Kom met een goed idee of een goed voorbeeld om 

de toegankelijkheid van Den Haag te verbeteren voor mensen met een beperking. Zie: 

www.voorall.nl/onbeperkt070 

• Bredere focus op de hele stad, maakt wonen in de wijk plezierig 

• Inzet voor een leefbare stad 

• Initiatief in de straat; overleg met buren eens in de vier maanden om plannen te maken voor vergroening van de 

straat en de aanpak van weesfietsen. En het samen uitvoeren van deze plannen 

• Activiteiten in een wijkcentrum in de Bomenbuurt zouden kunnen zijn; koffie drinken, lezingen, een kaartje 

leggen 

• De gemeente heeft een verplichting om een nieuwe locatie van een wijkcentrum in de Bomenbuurt te 

faciliteren. 

Conclusie 

De behoefte aan een De Kruin 2.0 wordt breed gedragen onder de aanwezigen. Een initiatiefgroep is bezig met het 

inventariseren van ideeën voor een nieuw wijkcentrum in de Bomenbuurt. De groep bestaat uit Johan van Arragon, 
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Ineke Mulder en Erna de Klerk. Mensen met plannen of ideeën voor een nieuw wijkcentrum in de Bomenbuurt 

kunnen zich bij hen melden via: info@bomenbuurtonline.nl 

De werkgroep Politiek Café heeft Sander Ritman uitgenodigd om iets te vertellen over zijn platform Aap, Blog, Mies. 

Tussen stelling 2 en 3 vertelt Sander hoe hij vanuit persoonlijke ervaring het blogplatform Aap, Blog, Mies heeft 

opgezet om gevoelens van eenzaamheid te delen. Een groot misverstand is dat eenzaamheid vooral leeft onder 

ouderen. Eenzaamheid komt voor onder alle leeftijdsgroepen. Het platform bestaat op dit moment uit zo’n dertig 

leden. Sander geeft ook geregeld workshops, Bloggen tegen eenzaamheid. Meer informatie over Aap, Blog, Mies is 

te vinden op: https://aapblogmies.nl 

Hoe benader je een buur waarbij je eenzaamheid vermoed? Contact leggen, geeft Sander aan, maak een praatje. 

Ingrid Meijering¹ vult aan dat uit onderzoek van Jenny Gierveld² blijkt dat de meest effectieve methode om 

eenzaamheid aan te pakken een vriendschapscursus is. In Den Haag zijn initiatieven gestart zoals Lichtspoor in 

december en Open je hart, zie; www.openjehart.nu. 

Conclusie thema-avond  

Het is fijn wonen in de Bomen- en Bloemenbuurt. Uitdaging van de deelnemers aan deze thema-avond is het huidige 

leefklimaat te handhaven en op bepaalde punten te verbeteren.  Een nieuw wijkcentrum in de Bomenbuurt 

betekent duidelijk een verbetering voor de samenhang in de Bomenbuurt. Directe invloed op de eigen 

woonomgeving is wenselijk. Samen met buren, baas in eigen straat. Johan peilt of er behoefte is om mee te denken 

om mogelijke initiatieven in de wijk zoals te organiseren van een Bomenfestival, een lokale markt of een ijsbaan. Wie 

mee wil denken kan zich melden via: info@bomenbuurtonline.nl 

Ineke attendeert de aanwezigen op de volgende thema-avond op woensdag 31 januari om 19.30 uur over 

Activiteiten Woon- en Leefbaarheid in Wijkcentrum De Hyacint, Anemoonsstraat 25 en kom allemaal naar het 

Politiek Café op woensdag 14 februari in Uitzicht om 19:30 uur, Zonnebloemstraat 383. Johan dankt alle aanwezigen 

voor hun komst. 

 

Sluiting: 21.40 uur. 

Verslag: Saskia de Swart (bewonersondersteuner VOOR Welzijn) 

25 januari 2018 

 

 

 

 

 

¹ Ingrid Meijering van GetOud: GetOud zet zich in voor een positievere beeldvorming over ouderen en ouderdom en legt 

verbindingen tussen jongeren en ouderen. Meer informatie: www.getoud.nl 

² Jenny Gierveld heeft een eenzaamheidsschaal ontwikkelt. Kijk voor meer informatie: www.eenzaam.nl 

 


