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Jaarverslag bestuur SBOB over 2019 e.v. 
 

Na de jaarvergadering van april 2019 bestond het bestuur van SBOB uit 

 

Ineke Mulder   voorzitter 

Arjen Looijenga  penningmeester 

Gerrit Zijlmans  secretaris 

Annemiek van Gurp  lid 

Meggie Janssen  lid 

Bruno van den Elshout lid 

Jelle Bleumink  lid 

Peter Coppoolse  lid 

 
Het bestuur kreeg net als voorgaande jaren administratieve ondersteuning voor vier uur per week door 

Saskia de Swart (VOOR Welzijn). Het bestuur heeft maandelijks vergaderd, met uitzondering van 

augustus. Ook het dagelijks bestuur (Ineke, Arjen, Gerrit) is maandelijks bijeengekomen. 

Het bestuur mist inmiddels twee leden: Bruno is teruggetreden in juli 2019, Annemiek in januari 2020. 

Beiden konden het bestuurswerk niet meer goed verenigen met hun andere activiteiten. Vanaf februari 

2020 heeft Peter Hoogvliet deelgenomen aan de bestuursvergadering, dit ter kennismaking. Arjen wil 

stoppen als penningmeester en Peter wil hem graag opvolgen. Het is het bestuur niet gelukt om de 

post “PR” goed in te vullen, ondanks dat hierover met verschillende personen is gesproken. 

Het bestuur hanteert nog steeds als slogan: Maak het mee in de Bomenbuurt! Het bestuur wil vooral 

ondersteunend zijn aan bewonersinitiatieven, het netwerk van betrokken Bomenbuurtbewoners 

vergroten en waardering van de Bomenbuurtbewoners voor de activiteiten die plaatsvinden. 

 

Maak het mee in de Bomenbuurt 
Ook dit jaar hebben de inmiddels traditionele activiteiten 

doorgang gevonden: twee Zomerfeesten (een van de 

werkgroep Kastanjeplein en een van de werkgroep EBA), de 

Vrijmarkt op de Thomsonlaan op Koningsdag, Halloween op 

en rond het Kastanjeplein, het beheer van drie 

fietsenstallingen, het beheer van de speeltuin in de 

Acaciastraat, de vrijwilligersavond (waarvoor Upside bijna al 

te klein was…), de Nieuwjaarsontmoeting (nu alweer de 

vierde keer samen met de Bloemenbuurt), de ad hoc 

berichtgeving op social media, het maandelijks uitbrengen van de Nieuwsmail Bomenbuurt (inmiddels 

circa 470 geadresseerden) en het eens per kwartaal uitbrengen en wijkbreed bezorgen van De 

Boomgaard.  

Het bestuur had zich voorgenomen om met enige regelmaat een werkgroep uit te nodigen om bij te 

praten en de samenwerking te evalueren. De gesprekken die in dit kader hebben plaatsgevonden 

waren allemaal nuttig en plezierig. Het bestuur meent dat dit beter werkt dat de werkgroepenavond, 

zoals die eerder wel plaatsvond, en zal dit beleid continueren. 

Met ingang van november 2019 is een vierde fietsenstalling onder SBOB-vlag geopend. De een jaar 

eerder gesloten fietsenstalling aan de Beukstraat 29 is door de werkgroep Fietsenstallingen in 

samenspraak met de penningmeester nieuw leven ingeblazen. SBOB heeft een huurcontract gesloten 

met de eigenaar voor in elk geval 5 jaar. 

De werkgroep Duurzame Bloemen- en Bomenbuurt (“BLOB”) timmert aan de weg met energie-advies, 

al dan niet in combinatie met het gebruik van een zogeheten warmte-camera. Verder organiseren ze 

Energy Party’s, waar mensen met elkaar spreken over het omlaag brengen van hun energierekening. 
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De werkgroep Kindvriendelijke Wijk heeft een aantal voorstellen gedaan om de 

verkeer-situatie in de wijk te verbeteren voor (schoolgaande) kinderen, en er 

zijn een aantal speelvlaggen aangeschaft. De werkgroep heeft daarna zichzelf 

opgeheven, eventuele vervolgactiviteiten in dit kader vallen onder de 

gezamenlijke werkgroep Verkeer van de Bomen- en Bloemenbuurt. 

Uit het wijkbudget van 2018 zijn in 2019 twee zaken alsnog gerealiseerd, 

namelijk de bomen-tegels op de hoeken van alle straten in de wijk, en er 

hangen nu op diverse plekken AED-apparaten, zodat we in de Bomenbuurt 

kunnen voldoen aan de welbekende 6-minuten-norm.  

De samenwerking met de winkeliersvereniging (BIZZ) is uitgemond in wederom 

een gratis stand voor SBOB op de braderie, die we samen met VOOR Welzijn 

hebben bemenst, en in het Energy Festival in september 2019, met allerlei activiteiten op drie pleinen 

in de wijk.  

 

 

Wat nog onderhanden is 
Over de herinrichting van de wijk in het kader van de grootschalige vervanging van de riolering 

(“wijkvisie”) heeft een bewonerswerkgroep, waarin SBOB vertegenwoordigd is, een aantal keren 

gesproken met vertegenwoordigers van stadsdeel Segbroek en de gemeente Den Haag. Bij diverse 

gelegenheden zijn ideeën van bewoners opgehaald, en het gaat er nu om deze te clusteren en te 

toetsen op praktische, juridische en financiële haalbaarheid. De communicatie naar andere 

wijkbewoners moet nog goed op gang komen. 

De gemeente is in de tussentijd aan de slag gegaan met iets dat “wijkagenda” heet, waar SBOB initieel 

van op de hoogte is gesteld, maar verder niet bij betrokken is. Het is goed dat de gemeente Den Haag 

meermaals ideeën ophaalt bij bewoners, maar het proces mag ietsje transparanter.  

Behalve wijkvisie en wijkagenda, was er zoals al genoemd het wijkbudget uit 2018. Niet alle ideeën 

daaruit zijn gerealiseerd. Het idee om thermometers te plaatsen in de wijk is dermate getroffen door 

pech dat we dit als mislukt mogen beschouwen. Ook de extra bankjes die her en der in de wijk het 

leven van slecht ter been zijnde bewoners zouden moeten vergemakkelijken, zijn er nog steeds niet. 

Dit is nu de verantwoordelijkheid van het stadsdeel Segbroek, voor de SBOB is het wijkbudget 

afgesloten en verantwoord. 

De werkgroep Haagse Worm heeft bot gevangen met een subsidieaanvraag bij de gemeente, want die 

laat geen wormenhotel toe in de openbare ruimte. Onder meer in Amsterdam bestaat dit al wel, maar 

Den Haag zal eens vooroplopen... De werkgroep zoekt nu naar andere mogelijkheden, en hoopt die dit 

jaar te vinden. Een idee is een combinatie met het opnieuw leven inblazen van de moestuin bij de 

speeltuin in de Acaciastraat. 

Vorig jaar is gesproken over “het Bomenhuis”, een ontmoetingsplek in de wijk die in en rond 

Buurtcentrum Onder de Bolster aan de Kastanjestraat gerealiseerd zou moeten worden. De gemeente 

heeft iemand aangesteld om hier een plan voor te maken, en hij heeft gesproken met het SBOB-

bestuur en met een aantal wijkbewoners die het initiatief hadden genomen om dit idee verder leven in 

te blazen. We begrijpen dat hij inmiddels een plan heeft dat is goedgekeurd door de gemeente, en 

wachten verdere communicatie af.  

Het SBOB-bestuur is op zichzelf geïnteresseerd om kantoor te gaan houden in het pand van DAK aan 

de Acaciastraat. De bovenverdieping lijkt geschikter dan de krap bemeten kamer in Buurtcentrum 

Onder de Bolster, die ook nog eens gedeeld moet worden met anderen. Het plan was om daar 

binnenkort over verder te spreken met Faciliair Beheer van DAK. We houden dat even aan omdat de 

gemeente Den Haag plotseling de subsidieregels heeft aangepast, en we financieel niet goed weten 

waar we aan toe zijn. 

Over de nieuwe subsidieregeling is nog nauwelijks gecommuniceerd. Naar het zich laat aanzien wordt 

het voor wijkbewoners gemakkelijker om subsidie aan te vragen voor activiteiten. Voor 

wijkverenigingen en -stichtingen gaat het lastiger worden om bepaalde zaken geregeld te krijgen. De 

ene wijk heeft er vermoedelijk meer last van dan de andere, maar alle Segbroekse wijkverenigingen en 

-stichtingen hebben inmiddels aangedrongen op een goed gesprek met het Stadsdeel. Wordt vervolgd. 
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Andere wijkzaken 
SBOB ziet met plezier dat het aantal straatfeesten in de wijk toeneemt. Er is gemakkelijk subsidie te 

krijgen voor een straatfeest, en dat weten steeds meer wijkbewoners, en de nieuwe subsidie-regeling 

helpt om het aantal nog te laten groeien. 

Rond de geplande verbouwing van de school De Populier is het nodige te doen. De SBOB biedt een 

platform om hierover te communiceren, en wil graag dat er een afgewogen beeld ontstaat over de 

meningen die in de wijk leven. Prominent aanwezig is in elk geval de actiegroep “Red De Populier”, die 

strijdt voor behoud van de karakteristieke gevel én voor het niet verder verhogen van het aantal 

leerlingen. Er is door het schoolbestuur een klankbordgroep opgericht waarin ook twee SBOB-

bestuursleden zitten, en het Stadsdeel houdt contact met onze voorzitter. Inmiddels hebben 

buurtbewoners ingesproken bij de gemeenteraad en er is een petitie aangeboden. De conclusie was 

vooral dat er (nog) niet genoeg geld is voor de huidige plannen, én dat de communicatie naar de buurt 

flink tekortschiet. Wordt vervolgd… 

 

De herbestemming van het HAGA-terrein aan de Sportlaan is 

geen gemakkelijke affaire, inmiddels is de derde projectleider 

aangetreden. Er wordt nu gewerkt aan een zogeheten PUK, zeg 

maar de randvoorwaarden die de gemeente stelt aan de 

herinrichting, en daarna horen we hopelijk snel meer. We trekken 

hierin samen op met de Bloemenbuurt en de Vogelwijk, hoewel 

de ideeën over wat er moet komen niet hetzelfde zijn. 

MUPI-gate: de reclamezuil met bewegende beelden die staat op 

de kruising van de Thomsonlaan en de Fahrenheitstraat is 

onderwerp van protest. Hij staat niet op de plek die de 

vergunning aanduidt, leidt het verkeer af, en staat bovendien op 

het terras van Upside. Alternatieve plekken, zoals aangeduid door bewoners, waren voor de gemeente 

kennelijk niet relevant. Verder heeft de gemeente eerst zelf de protesteerders op het verkeerde been 

gezet qua bezwaartermijnen, en vervolgens het bezwaar afgewezen omdat het te laat zou zijn 

ingediend. Onze voorzitter heeft een WOB-verzoek ingediend om het hele traject in beeld te kunnen 

krijgen, en ook dat leidt tot laten we maar zeggen boeiende reacties van de gemeente (“we begrijpen 

u niet”). Het WOB-verzoek is wel goedgekeurd, de voorzitter gaat de gemeenteraad duidelijk maken 

dat het ding slecht is voor de verkeersveiligheid. Wordt vervolgd… 

 

Bestuursverkiezing 

 
Afgetreden en niet herkiesbaar: 

- Bruno van den Elshout 

- Annemiek van Gurp 

Aftredend en niet herkiesbaar als penningmeester 

- Arjen Looijenga 

Voorgedragen als penningmeester 

- Peter Hoogvliet 

Voorgedragen als lid 

- Arjen Looijenga 

Bestuursleden voor wie nu geen stemming vereist is 

- Ineke Mulder (voorzitter, tweede termijn) 

- Gerrit Zijlmans (secretaris, tweede termijn) 

- Meggie Janssen (lid, tweede termijn) 

- Jelle Bluemink (lid, eerste termijn) 

- Peter Coppoolse (lid, eerste termijn) 
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Jaarverslag Redactie De Boomgaard 
 

Redactieleden 
Erna de Klerk (hoofd/eindredactie) 

Joke ter Harmsel (vormgeving) 

Johan van Arragon 

Mies Mikx 

Marit de Mooij 

Inez Post 

 

Verslag 2019 
De Boomgaard is een kwartaalblad dat in 2019 vier keer is 

verschenen. Het blad wordt in een oplage van 4100 stuks verspreid 

onder alle bewoners en winkeliers in de wijk.  

 

Net als voorgaande jaren zijn er vaste columnisten en regelmatige 

bijdragen van bewoners. De rubriek Hou van je huis van de 

Gemeente is in 2019 gestopt, deze informatie wordt ook al op 

andere plekken door de gemeente Den Haag verspreid. De 

werkgroep Duurzame Bloemen- en Bomenbuurt levert nu informatie 

aan over verduurzaming. We zijn een rubriek gestart die informatie geeft over de verschillende 

werkgroepen, zodat het bij anderen meer gaat leven waar buurtgenoten zich voor inzetten.  

Ook is er een nieuwe serie ‘Familie in de zaak’ over familiebedrijven in het winkelgebied. Deze wordt 

verzorgd door een professionele redacteur en is heel goed ontvangen.  

We zijn ook gestart met bijeenkomsten in de bibliotheek vier keer per jaar om te peilen wat er leeft in 

de buurt onder de naam ‘De redactie steekt een lichtje op’.  

 

De samenstelling van de (vrijwillige) redactie was dit jaar stabiel; er is een nieuw redactielid 

bijgekomen. Er is nog steeds plaats voor een nieuw redactielid.  

 

Het blad zelf - oplage ca. 4100, vermoedelijk anderhalf keer zoveel lezers - wordt goed gelezen in de 

buurt. We meten dat af aan de vele reacties die we ontvangen. Joke ter Harmsel, professioneel 

vormgever, verzorgt inmiddels negen jaar belangeloos ieder kwartaal de opmaak van De Boomgaard.  

 

Op A4 formaat, full color en professioneel opgemaakt trekt het blad ook ieder jaar veel adverteerders. 

Dit betreft voornamelijk ondernemers en winkeliers uit de wijk en enkele 

zorginstellingen/gemeentelijke organisaties. De groep van adverteerders is deels stabiel.  

 

Jaarplan 2020 
Zoals al eerder opgemerkt wordt De Boomgaard meer een blad met achtergrondartikelen en tijdloze 

informatie dan een nieuwsforum, waar de SBOB ook een maandelijkse nieuwsbrief is gestart en er 

natuurlijk ook andere online en digitale media zijn. Waar mogelijk schrijven we natuurlijk wel over de 

actualiteit. Wij hebben overigens niet de indruk dat dit het aantal lezers beïnvloedt, wel dat het blad 

verbindend werkt. We gaan een nieuwe serie starten over kleine ondernemers in de buurt, daarnaast 

willen we ook aandacht besteden aan cursussen die in de wijk worden georganiseerd, vaak door 

wijkbewoners.  

 

Namens de redactie van De Boomgaard, 

Erna de Klerk, hoofd/eindredacteur   

6 februari 2020  
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Jaarverslag 2019 en het jaarplan 2020 van de 

werkgroep EBA (Egelantierstraat, Berberisstraat en Aucubastraat) 
 

Leden EBA 
Christien Stoker (voorzitter) 

Britt Schutt 

William Koolschijn 

Anniek Damen (penningmeester) 

 

Belangrijkste activiteiten 2019  
We hebben in januari een winterborrel georganiseerd. Een gezellige nieuwjaarsborrel op het 

schoolplein met vuurkorven, glühwein, warme chocomelk en marshmallows. We maakten in het 

voorjaar en in het najaar met de hele buurt het schoolplein schoon. De opkomst was groot, gelukkig, 

want vooral in het najaar ligt het plein vol bladeren.  

 

Op tweede paasdag verstopten we zo’n honderd chocolade-eieren op het 

schoolplein en de buurtkinderen mochten zoeken. Er kwamen een heleboel 

kinderen en ouders op af, na afloop was er koffie, thee en limonade.  

 

In juni organiseerden we een Walking Dinner. Het aantal aanmelding viel 

tegen, maar het was wel erg gezellig. Aan het einde van de zomervakantie 

was het tijd voor het zomerfeest op het plein. Op de zaterdag dat het feest 

gepland stond, regende het zo hard, dat we besloten het feest een dag te 

verplaatsen. Gelukkig hadden veel buren de zondag nog vrij en kwamen er 

veel mensen genieten van de bbq, het springkussen en de grabbelrok van 

buurvrouw Britt.  

 

Op 11 november vierden we met de hele buurt Sint 

Maarten. Het weer was slecht, maar dat hield de meeste 

kinderen niet tegen. Met paraplu en lampje gingen ze 

langs de deuren om een liedje te zingen. Buurvrouw 

Mirjam vertelde het verhaal van Sint Maarten op het 

schoolplein.  

 

 

 

 

 

 

Belangrijkste plannen voor 2020 
In het nieuwe jaar willen we alle activiteiten voortzetten. Verder denken we na over een activiteit voor 

ouderen in de buurt, zoals een spelletjesavond. We zijn ook al aan het brainstormen over het jubileum 

van de EBA in 2021. Het lijkt ons leuk dan wat extra activiteiten te organiseren.  
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Jaarverslag Werkgroep Verkeer, Veiligheid en 

Milieu  
 

Leden 
Resi Kersten (voorzitter) 

Edward Frietman 

Teun Dekker 

Irina Gomzina 

Peter Coppoolse (vanaf 2020) 

 

 

Belangrijkste activiteiten in 2019  
We zijn slechts twee keer bij elkaar gekomen. Belangrijkste 

bespreekpunten waren de verkeersveiligheid,  de 

rioleringswerkzaamheden 2022 en de verschillende 

initiatieven die leven in de buurt. We hebben met de 

nevenwerkgroep van de Bloemenbuurt de herinrichting van de 

Goudenregenstraat besproken. Dit heeft onder andere geleid 

tot een gezamenlijke brief aan de gemeente Den Haag om 

vroegtijdig mee te denken en een voorstel voor een aantal 

quick wins om de verkeersveiligheid te verbeteren 

voorafgaand aan de grootschalige herinrichting. We hebben 

incidenteel contact gehad met de gebiedsbeheerder over mogelijke verbeteringen c.q. klachten met 

betrekking tot lokale situaties zoals bijvoorbeeld de fietsveiligheid op de Thomsonlaan en het invoeren 

van éénrichtingsverkeer in bepaalde delen van de Hanenburglaan. Tot slot hebben we de laatste 

bijeenkomsten van de denktank ten aanzien van de Noord-Westelijke Hoofdroute bijgewoond en de 

laatste vergadering van de klankbordgroep om de vorderingen van het project te controleren en het 

geheel af te sluiten. 

 

 

Belangrijkste plannen voor 2020 
Onze voorzitter Resi Kersten neemt afscheid en we zullen ons versterken met Peter Coppoolse. We 

zullen ons heroriënteren over (de samenstelling van) onze werkgroep: Wat onze doelen zijn, waar onze 

toegevoegde waarde ligt, hoe wij ons daarbij willen organiseren en hoe wij aansluiten op andere 

werkgroepen? Dit mondt uit in een verdere uitwerking van het jaarplan. Op voorhand kunnen we 

daarover stellen dat we ambiëren: 

• Een betere aansluiting op de verschillende werkgroepen binnen en buiten de Bomenbuurt 

(bijvoorbeeld duurzaamheid/omgevingswet, andere soortgelijke werkgroepen van omringende 

buurten). 

• De denk- en signaalkracht van de inwoners van de wijk te mobiliseren en beter te benutten. Dit 

kan door meer en beter gebruik te maken van de digitale platforms voor verschillende thema’s 

zoals bijvoorbeeld verkeersveiligheid of grondwaterstandproblematiek. 

• Een volwaardig aanspreekpunt te zijn voor de gebiedsbeheerders voor belangrijke onderwerpen 

zoals de herinrichting van de Bomenbuurt en Goudenregenstraat, vervanging van de riolering 

en specifieke verbeterpunten binnen de wijk voor veiligheid, verkeer en milieu. 

• Op de website www.bomenbuurtonline.nl zullen we hier nadere invulling aan geven. 
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Jaarverslag Werkgroep Speeltuin (en 

fietsenstalling) Acaciastraat  
 

Leden 
Ilona  Eikhoudt 

Judith Guldemond 

Florine Wilbrink 

Nieuw lid in 2020: Hans Verboom  

 

Belangrijkste activiteiten in 2019 
Straatspeeldag: 

In juni hebben we een gezellige Straatspeeldag georganiseerd. Er waren speeltoestellen, het 

theatergezelschap Kaboem was aanwezig (zie de foto van het publiek) en we hebben een gezamenlijke 

buurttafel gemaakt voor het avondeten. Voor de kinderen was er veel speelpret. Voor de volwassenen 

was het een dag met fijne ontmoetingen, kennismakingen en het aanhalen van buurtcontacten. 

 

 
 

 

De moestuin was opgeknapt in 2018 en stond er in 2019 nog erg mooi bij. Er is helaas weinig animo 

voor de oogst en het onderhoud, waardoor we in 2020 moeten aankijken wat we ermee willen doen. 

Ook Buitenschoolse opvang DAK maakt gebruikt van de speeltuin maar doet helaas niets met de 

moestuin. 

 

Daarnaast hebben we meegedaan bij de landelijke Burendagactie, waarop we de speeltuin hebben 

opgeruimd en we van een gezellige gezamenlijke lunch hebben genoten. 

 

Belangrijkste plannen voor 2020 
In 2020 zullen we in maart mee doen met de landelijke NL Doet vrijwilligersdag. Op die dag zullen we 

de grond van de speeltuin omspitten en zullen we nieuwe houtjes storten.  Ook zijn er plannen en is er 

budget voor onderhoud van de speeltuin. 

Voor juni hebben we een vergunning aangevraagd voor de straatspeeldag. En we zullen ook weer 

samen komen op de landelijke Burendag in september voor wat klusjes en gezelligheid.  
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Overige werkgroepen 
 

De volgende werkgroepen hebben geen jaarverslag ingediend: 
 

• Werkgroep Duurzame Bomen- en Bloemenbuurt (BLOB) 

• Werkgroep Fietsenstallingen 

• Werkgroep Haagse worm  

• Werkgroep Kastanjeplein  

• Werkgroep Michi-Noeki 

• Werkgroep Omgevingswet 

• Werkgroep Vrijmarkt. 
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