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Reserve bezorgers gezocht! — Bomenkap Segbroeklaan — Herinrichting Beukplein — Balletje trappen in de Bomenbuurt — Een avond met de raadscommissie
— Politie: schoolwijkagent, graffiti en fietswrakken — Wijkvereniging De Kruin

Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt
www.bomenbuurtdenhaag.nl

Inhoudsopgave
3
3
3
4
5
8
9
9
10
11
11
14
14
15
15
16
17
19
19
20
21
24
25
25
26
26

Voorwoord
Reserve bezorgers gezocht!
Bomenbuurtmailer
Straatfeest Populierstraat 14 juli
Dàg medebewoners
Beste medebewoners van de Bomenbuurt,
<korte mededeling> 2 november: dag van de geschiedenis
Speeltuin bij bibliotheek onder handen genomen
Bomenkap Segbroeklaan (tussen Houtrustbrug en Ieplaan)
Herinrichting Beukplein
Een miljoen voor groen
Balletje trappen in de Bomenbuurt?
Pas verhuisd naar de Bomenbuurt?
Een avond met de raadscommissie
A message to English speaking residents living in our neighbourhood
Van de wijkagent Schoolwijkagent, graffiti en fietswrakken
<persbericht> J ongeren informatiepunt helpt jongeren
bij zoeken eigen woonruimte
Graffiti – een bron van constante ergernis!
Zo kan het ook!
Wijkvereniging De Kruin
Afval op straat
Nieuw in de buurt Ticca Trade
<persbericht> Tomas Ross in de Bomenbuurt
<korte mededeling> Bereikbaarheid Den Haag
<persbericht> Collecte voor kinderen met een handicap
<persbericht> Alzheimercafé Den Haag
Sluitingsdatum kopij volgende Boomgaard: 23 november 2007
Aanleveren aansluitend per e-mail: info@bomenbuurtdenhaag.nl
Voor actuele informatie: www.bomenbuurtdenhaag.nl

Voorwoord
Hartelijk dank voor uw reacties op de
nieuwe vormgeving! We zijn blij dat de
nieuwe Boomgaard in de smaak valt en we
proberen ook dit maal de inhoud zo aantrekkelijk mogelijk te maken. We: dat zijn
Francine Das, Suzan de Jong en Tonny
van Dijk, die voortaan de redactie vormen.
Door de late zomervakantie kwam er niet
genoeg kopij binnen om een goed septembernummer te verzorgen. Vandaar dat we
later zijn uitgekomen. U zult in dit
nummer ook meer persoonlijke noten dan
gewoonlijk aantreffen, vanwege de bestuurswijzigingen.

Heeft u de foto op de omslag bekeken?
Ingezonden door buurtbewoner Rita
Schermer, die eens op een andere manier
naar de Bomenbuurt heeft gekeken. Als u
uw omgeving ook eens onder de loep wilt
nemen, houden wij ons aanbevolen. De
bedoeling is dat steeds meer Bomenbuurters zich betrokken gaan voelen bij ons
wijkblad. Dus: stuur een foto in en wie
weet, wacht u een aardige verrassing! Wij
stellen bovendien ook kopij uit de buurt
op prijs. Met een variant op Mao Ze
Dong: laat duizend blaadjes groeien!
Tonny van Dijk

reservebezorgers
gezocht!

Bomenbuurtmailer

Ons bestand aan bezorgers van De Boomgaard is voor een flink deel al jaren hetzelfde, maar zo nu en dan is er behoefte
aan nieuwe mensen, vooral in vakantieperiodes en in onvoorziene gevallen. Het
gaat om een beperkte taak: 4 à 5x per jaar
een stapel(tje) Boomgaarden rondbrengen
in uw buurt. Voor uw conditie is het goed
en u helpt onze bewonersorganisatie, die
het van de vrijwilligers hebben moet.
Doet u mee? Bel met: 346 56 23 of mail
naar: info@bomenbuurtdenhaag.nl

Wilt u op de hoogte gehouden worden
van ontwikkelingen in de wijk, zoals het
herbestraten of het aanvragen van bijvoorbeeld kap- en bouwvergunningen?
Dan kunt u zich opgeven als Bomenbuurtmailer. Zodra er nieuwtjes bekend zijn,
zullen zij aan u worden doorgemaild.
U kunt zich opgeven door een e-mail te
sturen naar: info@bomenbuurtdenhaag.nl ,
onder vermelding van: bomenbuurtmailer.
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Straatfeest Populierstraat
14 juli
Voor de bewoners van de Populierstraat
tussen Ieplaan en Wilgstraat organiseerden
enkele initiatiefnemers (Hans, Quirine,
Jan-Andries en Roy) het jaarlijkse straatfeest. Dit jaar letterlijk op straat, vorig
jaar inloopmiddag bij een bewoner thuis.
De straat bood een feestelijke aanblik: o.a.
vlaggen, een luchtkussen, een zwembad,
volleybalnet, vele spelletjes, tenten, een
podium, de vele tuinmeubelen en de rijk
gevulde eettafels (culinaire hapjes door
bewoners zelf bereid en meegebrachte
dranken). De weergoden waren ons goed
gezind: slechts een paar druppels regen,
maar dat verstoorde de ongedwongen
sfeer niet.
In de loop van de middag werd het steeds
drukker. Straatgenoten ontmoetten elkaar
en maakten kennis met nieuwe bewoners,
terwijl op het podium druk gebruik
gemaakt werd van de belangeloos door
Thom’s Inn beschikbaar gestelde ‘karoake’
geluidsinstallatie.
Emiel en Benedict zorgden voor een
fantastische muzikale omlijsting. Op
veelvuldig verzoek trad nog éénmaal de
zangeres zonder naam en stem op… Onze
80-jarige diva Guillaume bracht 4 nummers
met als klapstuk ‘Mexico’; uit volle borst
meegezongen door de bezoekers, waaronder ook bewoners van Berkstraat en Eikstraat. Een hoogtepunt was het virtuoze
4
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optreden van goochelaar Niek; 10 jaar oud
slechts, maar met een fantastische show.
Tot laat in de avond werd rondom de
vuurkorven aangeschoven. Veel gelachen
en gepraat.
Een oprecht dankwoord is op zijn plaats:
Hans Tromp (organisatie), Ben Stotijn
(podiumdelen), Thom’s Inn (karaoke),
Hans Oostrum (tenten), Emiel en Benedict
(muzikale omlijsting), Marleen (zang),
Niek (gave magic) en allen voor de leuke
sfeer, hulp, lekkere hapjes. En ook jullie,
initiatiefnemers, heel hartelijk dank.
Tot volgend jaar!
Cor Verkaik

Dàg medebewoners
In 1999 stond er in De Boomgaard een
oproep om het bestuur te versterken. Ik
‘zat’ toen al een tijdje thuis, zoals dat
heet. Afgeknapt op het middelbaar
onderwijs. De passieve belangstelling voor
mijn buurt was er al heel lang. En nu was
er geen excuus meer… Ik heb het geweten, in elk opzicht! Het bestuur was
incompleet, de administratieve ondersteuning krakkemikkig en De Boomgaard
werd met veel kunst- en vliegwerk in
elkaar gezet. Mijn (heel oude) kantoorervaring kwam nog goed van pas, maar ik
kon niet met een computer omgaan.
Wilde ik behoorlijk functioneren, dan
moest ik daar toch wat aan doen.
De bewonersorganisatie betaalde de
cursus en ik ging bijgeschoold de 21e
eeuw in!
Toen ik nog (betaald) werkte, was de
Bomenbuurt een aangename achtergrond
van mijn bestaan. Maar vanaf het ogenblik dat ik me bij de S.B.O.B. had gemeld,
ging ik anders naar de buurt kijken. Ik
lette meer op de kwaliteit van de winkels,
keek met andere ogen naar de verschillende bebouwing die we in onze wijk
hebben, merkte dat sommige plantsoenen
er verwaarloosd uitzagen, enz. En ik
leerde andere vrijwilligers kennen: mensen
van onze werkgroepen, de winkeliersvereniging en De Kruin. Heel verschillende karakters, maar allen betrokken bij

hun directe omgeving.
Ik heb moeten wennen aan, en kritiek
geuit op, de ambtenaren-taal die in nota’s
en vergaderingen werd gebruikt (soms
nòg wel). Maar ook waardering gekregen
voor de inzet van ambtenaren van het
Stadsdeelkantoor en op het Stadhuis aan
het Spui.
De combinatie van voorzitter en het werk
voor De Boomgaard kostte zòveel tijd, dat
er voor andere vrijetijdsbesteding niet veel
meer overbleef. Vandaar dat ik blij ben
dat we een nieuwe voorzitter hebben
gevonden. Ik blijf lid van het bestuur, met
als voornaamste taak de eindredactie van
De Boomgaard. En ik kijk met tevredenheid terug, want: je geeft tijd en energie,
maar je krijgt er veel aardigheid voor terug!
Tonny van Dijk
De Boomgaard – oktober 2007
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Beste medebewoners
van de Bomenbuurt,
Net voor de
zomervakantie
ben ik Tonny van
Dijk opgevolgd
als voorzitter. De
meesten van u
kennen mij niet,
net zo als ik de
meesten van u niet ken. Aan dat eerste wil
ik iets proberen te doen door mij hier voor
te stellen. Aan het laatste zal ik de komende
tijd gaan werken.
Tja, iets over mijn achtergrond. Kort
samengevat: ik ben 53 jaar en woon sinds
1994 in de Bomenbuurt; samen met mijn
vrouw Bertie en dochters Suzanne en
Emma wonen we daar erg naar onze zin. Ik
ben opgeleid als aardrijkskundige, fysisch
geograaf om precies te zijn, en werk als
informatiemanager bij de provincie ZuidHolland. Uit mijn verleden neem ik enige
ervaring met bestuurswerk mee.
En dan voorzitter van de bewonersorganisatie. Waar begin ik aan? Ik had nauwelijks
een idee toen ik in april met het bestuur
ging meedraaien. Ik woon al 13 jaar in de
buurt en heb de nodige hand- en spandiensten verleend op de school van mijn
dochters, maar in het buurtwerk en in de
bewonersorganisatie ben ik nieuw. Wàs ik
8
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nieuw, moet ik zeggen, want de inwijding
gaat snel. In de afgelopen paar maanden
heb ik al heel wat hoeken van het speelveld
gezien. Druk bezette hoeken waren er met
veel opwinding, zoals toen het over de
Noordwestelijke Hoofdroute ging, of over
de sportvoorziening op de hoek van de
Ieplaan, en met veel vrolijkheid zoals
tijdens de vrijmarkt op koninginnedag.
Maar er waren ook heel wat stillere hoekjes,
zoals bij de bewonersvergadering in juni of
later die maand bij de avond over het
nieuwe stadsdeelplan, met de wethouder.
Het lijkt zo’n rustige, plezierige en gemakkelijke buurt, de Bomenbuurt. Dat is het
ook, maar ondertussen gebeurt er wel van
alles. Aan de ene kant rijdt de Randstadrail,
aan de andere kant dreigt een hoofdroute.
Daartussen worden pleinen en straten
nieuw ingericht. Maar heel veel ruimte om
nieuwe dingen te doen is er niet. Het heet
dan wel Bomenbuurt, maar veel bomen of
ander groen kom je er eigenlijk niet tegen.
Wel heel veel stenen. En tussen die stenen
wonen veel mensen dicht op elkaar. Dat
betekent dat wij, de bewoners, rekening
moeten houden met elkaar. Het samenleven
in zo’n kleine ruimte is een kwestie van
geven en nemen. Het betekent ook dat we
met de weinige openbare ruimte in de
buurt zorgvuldig moeten omgaan en

daarbij in de gaten moeten blijven houden
dat iedereen zoveel mogelijk aan z’n
trekken komt.
Nou ja, daar ligt een uitdagende taak voor
een bewonersorganisatie en dus ook voor
de voorzitter ervan. Maar niet alleen voor
de bewonersorganisatie. Zonder bewoners
gaat het niet. Ik wil mij daarbij dan ook
inzetten voor meer betrokkenheid van
bewoners, of beter: voor betrokkenheid van
meer bewoners. Bij de dingen die we niet
willen in onze omgeving gaat dat vanzelf,
dan komen we wel. Nu ook nog als er
plannen moeten worden gemaakt voor wat
we wèl willen in onze buurt. Ik hoop u
daarbij tegen te komen.
Johan van Arragon

< Korte mededeling >

Speeltuin bij
bibliotheek
onder handen
genomen
Zondag 9 september is de speeltuin naast
de bibliotheek door een groep buurtbewoners flink onder handen genomen.
Veel (kinder-)handen hielpen bij het
kruien van nieuw speelzand, het wieden
van onkruid, maaien van gras, beitsen
van bankjes, etc. Ook is een ongebruikt
gedeelte van de muurschildering voorzien
van schoolbordverf, zodat er in de toekomst lekker gekladderd kan worden.
Hartelijk dank voor alle inzet!
Buurtcomité Acaciastraat

-------------------------2 november: dag van de
Haagse geschiedenis
Vanaf 12 uur ’s middags
starten er allerlei leuke
activiteiten in de stad en
rond de Grote Kerk. Kom
bijvoorbeeld eens kijken
naar de gravenportretten in
de Eerste Kamer, wandel mee
door de Bataafse Republiek,
kruip tussen de muren van
de Gevangenpoort, bezoek
Emma in haar paleis, kijk
achter de schermen van het
Panorama…
Meer informatie:
www.denhaag.nl/
dagvandehaagsegeschiedenis
--------------------------
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Bomenkap Segbroeklaan

Herinrichting
Beukplein

Een miljoen
voor groen

Deze kwestie speelt al sinds het voorjaar.
De aangekondigde veranderingen aan dit
deel van de Segbroeklaan (verbreding van
fietspad en rijstroken) kunnen volgens de
gemeente niet uitgevoerd worden zonder
het kappen van 33 bomen. Daartegen is in
de buurt verzet gerezen, wat heeft geresulteerd in een grootscheepse handtekeningenactie en veel bezwaarschriften.

Mede op initiatief van een groepje bewoners heeft de gemeente plannen opgevat
om het Beukplein opnieuw in te richten.
Naar aanleiding van de resultaten van een
enquête onder bewoners is er een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit is op 18 juni
in De Kruin op een bewonersavond
gepresenteerd en besproken met omwonenden. Over het algemeen is het ontwerp
goed ontvangen. Hier en daar waren er
opmerkingen over de plaatsing van zitbankjes rondom de bomen, omdat men de
komst van hangjongeren vreest.

Namens de werkgroep nodig ik u uit, om
u op te geven voor de aanleg van een
geveltuin bij uw woning, of dicht daarbij,
door de gemeente. Op de vorige oproep
zijn enkele reacties binnen gekomen, maar
mogelijk zijn er nog meer gegadigden.
De gemeente wil bewoners helpen met de
aanleg, als de aanvrager het onderhoud
op zich neemt. Als u geïnteresseerd bent,
wilt u dan uw naam, telefoonnummer en
(e-mail) adres (+locatie van de gewenste
tuin) doorgeven aan onze bewonersorganisatie?
Jan Verburg

(tussen Houtrustbrug en Ieplaan)

Op 12 september jl. is er een hoorzitting
geweest van een Adviescommissie Bezwaarschriften. Op die bijeenkomst hebben
6 betrokkenen uit Vogelwijk, Bloemen- en
Bomenbuurt uiteengezet wat de voornaamste bezwaren zijn:
• Onvoldoende motivatie kapbesluit als
het alleen zou gaan om verbreding
fietspad.
• Aantasting van het groen, beschermd
stadsgezicht.
• Verslechtering (ecologisch) leefklimaat,
want meer verkeer.
• Eerste stap op weg naar Noordwestelijke
Hoofdroute?

bomen is noodzakelijk omdat voor de
doorstroming en veiligheid van het verkeer
de rijstroken verbreed moeten worden.
Bovendien is er een concreet herplantplan.
Men zal ook rekening houden met de
winterrust van de vleermuizen (tussen
november en maart) en daarom 2 bomen
langer laten staan.
Eén ambtenaar sprak tegen dat de werkzaamheden verband houden met plannen
rond de Noordwestelijke Hoofdroute.
De Adviescommissie heeft zeker 8 weken
nodig voor een uitspraak.
Tijdens de bijeenkomst op 2 oktober jl.
van de stadsdeelcommissie Segbroek in
De Kruin hebben buurtbewoners opnieuw
aandacht gevraagd voor deze kwestie,
temeer daar uit uitspraken van wethouder
Smit is gebleken dat de rest van de
Segbroeklaan ook op deze manier aangepakt zal worden.

Het definitieve ontwerp zal tijdens een
inloopavond aan de bewoners worden
gepresenteerd. De juiste datum zal o.a.
via onze website bekend gemaakt worden.
De uitvoering van het plan wordt in
januari 2008 verwacht.

P.S. Het ziet ernaar uit, dat de Werkgroep
Groen de komende tijd versterking kan
gebruiken: wie daadwerkelijk interesse
heeft in een groene Bomenbuurt,
kan zich opgeven voor deze werkgroep:
info@bomenbuurtdenhaag.nl
of telefoonnummer 346.56.23.

Ambtenaren van de gemeente brachten
daartegen in, dat de wegwerkzaamheden
niet meer aan de orde waren (reeds
besproken in een bewonersvergadering in
2005) en dat het nu alleen nog over de
kapvergunning gaat. Het kappen van de
10
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Balletje
trappen in de
Bomenbuurt?
Sportvoorziening Ieplaan onder
voorwaarden?
Het is bekend: de Bomenbuurt bestaat
voornamelijk uit huizen en straten. Er is
weinig ruimte, weinig groen en daardoor
weinig gelegenheid voor jongeren om een
balletje te trappen. Om daar iets aan te
doen en hangen tegen te gaan, heeft een
aantal buurtbewoners samen met jongeren
(ook buurtbewoners, trouwens) in 2006
het initiatief genomen om een eenvoudige
sportvoorziening tot stand te brengen. Ze
hebben plannen gemaakt en vele honderden
handtekeningen verzameld in de buurt.
Met de handtekeningen zijn ze naar de
gemeenteraad gestapt en die heeft de wethouder gevraagd de mogelijkheden te
laten onderzoeken. Daaruit is het voorstel
gekomen voor een kleine sportvoorziening
op de hoek van Ieplaan en Segbroeklaan.
Na de eerste presentatie van het plan in
het voorjaar, volgde een zeer emotionele
vergadering met initiatiefnemers, jongeren, omwonenden in juli in de Kruin. De
meningen stonden recht tegenover elkaar
en bleven dat ook staan. Wel werden de
aanwezigen het eens over een vervolg in
een kleiner gezelschap. Dat vervolg is er
in september gekomen en na soms weer
14
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heftige woordenwisselingen werden de
aanwezigen het uiteindelijk toch eens over
een lijst van voorwaarden waaraan de
sportvoorziening moet voldoen. Belangrijke onderdelen daaruit:
• de sportplek krijgt een proefperiode
van een half jaar;
• een begeleidingsgroep van jongeren,
omwonenden, politie en stadsdeelambtenaren controleert of de plek
goed wordt gebruikt en er geen extra
overlast door ontstaat;
• geen overlast van de plek in de
omliggende portieken;
• de plek houdt een groen karakter.
Uiteindelijk zal de wethouder beslissen
over het doorgaan. Het definitieve ontwerp
zal voor alle belangstellenden tijdens een
inloopavond worden gepresenteerd.

Pas verhuisd
naar de
Bomenbuurt?
Gefeliciteerd, wij weten uit ervaring hoe
leuk het hier is. Als u meer over deze
buurt te weten wilt komen, raden wij u
aan regelmatig op onze website te kijken:
www.bomenbuurtdenhaag.nl
Misschien wilt u zich aanmelden bij onze
bewonersorganisatie? Vul dan het contactformulier van de website in.

Een avond
A message
met de raads- to Englishcommissie
speaking
residents
living in our
neighbourhood
Dinsdag 2 oktober hield de raadscommissie
Segbroek in de Kruin een bijeenkomst met
de wijkbewoners. Zes gemeenteraadsleden bespraken daar het stadsdeelplan
2008 – 2011 met ongeveer 50 wijkbewoners.
(Het stadsdeelplan beschrijft wat er in het
stadsdeel staat te gebeuren op het terrein
van veiligheid, leefbaarheid, welzijn, zorg
en burgerschap. Het plan is hier te downloaden: www.denhaag.nl/Docs/bsd/
stadsdelen/sdplansegbroek.pdf)
De raadsleden wilden weten welke zaken in
de buurten belangrijk worden gevonden en
welke onderwerpen de gemeente aan zou
moeten pakken. Dat leverde levendige
discussies op. Wel of geen Noordwestelijke
Hoofdroute, de parkeerdruk, betere
speelplekken voor kinderen, meer en beter
bereikbare voorzieningen voor ouderen,
om er en paar te noemen. Er zijn heel wat
ideeën meegegeven aan de commissie voor
verbeteringen in de wijk.
Duidelijk werd wel dat de communicatie
tussen gemeente en wijk, sterk verbeterd
zal moeten worden. Als start daarvan zegde
de commissie toe dat zij B&W zal vragen
om een concrete datum te noemen waarop
er een samenhangend plan voor de Noordwestelijke Hoofdroute zal zijn.

My name is Ellen Goldman and I was
pleased and honoured to see that our
neighbourhood committee is trying to
contact and help our English speaking
residents.
I am a professionally working artist and a
member of the British Club of The Hague,
as well as of the International Art Club.
Although I am of British origin, I have
lived in Holland practically all my life and
Dutch is certainly no abracadabra to me.
That is why, especially if you are new to
this country, I feel that I might be able to
help you in many ways.
If you are interested in having summaries
of articles in our newsletter “De Boomgaard”, or if you would like help in integrating in the neighbourhood community, or
perhaps in joining arts and crafts workshops, please grab your pen (SBOB,
Acaciastraat 178a, 2565 KH Den Haag) or
write an email: info@bomenbuurtdenhaag.nl
De Boomgaard – oktober 2007
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Van de wijkagent

Schoolwijkagent
Met ingang van dit schooljaar is binnen het
verzorgingsgebied van bureau Segbroek
een zogenaamde schoolwijkagent werkzaam. Haar naam is Renske Vreugdenhil en
zij is, net als de andere wijkagenten, werkzaam vanuit het bureau aan de Fahrenheitstraat.
Zij gaat in nauwe samenwerking met de
veiligheidscoördinatoren van de scholen
aandacht besteden aan criminaliteit, overlast en veiligheid in en rond de school. De
scholen in de Bomenbuurt waar zij intensief
mee gaat samenwerken zijn: De Populier
(Populierstraat) en Hofstad Heldring
(Morsestraat).
U moet hierbij denken aan het opnemen
van aangiftes van bijv. diefstal of mishandeling, optreden bij verboden wapenbezit
maar ook bemiddelen bij ruzies en het
adviseren bij opvoedingsproblemen. Zij is
eerste aanspreekpunt voor zowel de school
als de leerlingen. Verder werkt ze nauw
samen met de wijkagent die zijn aandacht
ook richt op de rest van de Bomenbuurt.
De schoolwijkagent (bereikbaar via telefoonnummer 0900-8844) werkt alleen
overdag op werkdagen. De wijkagent ook
’s avonds en in de weekenden.
Nu het nieuwe schooljaar weer is begonnen
komen ook de bekende ‘oude’ klachten van
wijkbewoners terug. Een voorbeeld is het
zich ophouden in portieken tijdens de
16
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pauzes door leerlingen van De Populier.
De leerlingen zijn direct bij de start van het
schooljaar gewezen op het feit dat dit verboden is en dat er door de politie op gecontroleerd wordt. Inmiddels hebben de eerste
(ex) leerlingen een bekeuring gekregen
omdat zij ondanks de waarschuwingen zich
toch ophielden in een portiek.

Graffiti
Graffiti is vervelende vorm van vandalisme.
Het geeft een rommelige en verloederde
indruk en wekt bij sommige mensen
gevoelens van onveiligheid op. Het grootste nadeel is het feit dat het niet vanzelf
verdwijnt: elke uiting moet verwijderd
worden, anders blijft het zichtbaar.
Bovendien is het verwijderen van graffiti is
een kostbare zaak. De eigenaar van een
gebouw dient zelf zorg te dragen voor de
verwijdering. Hierop is één uitzondering:
uitingen met een racistisch of kwetsend
karakter worden zo snel mogelijk verwijderd door de gemeente.
U dient hiervoor melding te maken bij het
gemeentelijk contactcentrum via het
telefoonnummer 353.30.00.
Bij de politie kunt u aangifte doen van vernieling, bij de gemeente meldt u uitingen
waarvan u denkt dat ze racistisch zijn en zo
snel mogelijk moeten worden verwijderd.
Indien u ziet dat mensen graffiti aanbrengen belt u onmiddellijk de politie (112) en
geeft u het signalement en bijzonderheden
door over de dader(s). Als u aan de lijn
blijft, kunt u informatie door blijven geven
waardoor de pakkans zo groot mogelijk is.

Fietswrakken
Regelmatig bellen wijkbewoners over
fietsen die er uitzien als een wrak of die of
al heel lang ongebruikt op straat staan. Tot
nu toe werden deze klachten steeds door
mij verzameld, waarna ik na verloop van
tijd een fietsenactie startte met het Handhavingsteam van het stadsdeel Segbroek.
Zoals u wellicht niet is ontgaan, staan er op
dit moment door de hele Bomenbuurt
ontzettend veel fietsen die in onvoldoende
staat van onderhoud verkeren. Met name
bij fietsbeugels staan vaak zo veel ongebruikte fietsen, dat deze voorziening niet
meer gebruikt kan worden door de mensen
waarvoor ze bedoeld zijn. Daarom hebben
we in september in de hele Bomenbuurt
geïnventariseerd waar fietsen staan die als
wrak kunnen worden aangemerkt. Zes
weken later worden deze fietsen verwijderd.
De verwachting is dat op deze wijze de
buurt een beter aanzien krijgt en het
aantal meldingen over fietswrakken sterk
vermindert. Door de inventarisatie een
aantal keren per jaar te herhalen moet een
blijvend resultaat worden bereikt.
Het melden van fietswrakken dient u niet bij
de politie te doen, maar bij het gemeentelijk
contactcentrum via het telefoonnummer
353.30.00. De gemeente zorgt voor
verwijdering van de fiets.
Een fiets die u niet meer gebruikt kunt u als
eigenaar aanmelden als grofvuil, eveneens
bij het gemeentelijk contactcentrum.
Uw wijkagent,
Jan van der Voort

< Persbericht >

-------------------------Jongeren InformatiePunt
helpt jongeren bij zoeken
eigen woonruimte
Je zit er al een tijdje
over na te denken om op
jezelf te gaan wonen.
Misschien op kamers, een
woning delen of misschien
al een eigen woning. Omdat
er zoveel bij komt kijken
weet je eigenlijk niet
goed waar je moet beginnen:
Waar moet ik me inschrijven
voor een woning? Hoeveel
geld moet ik hebben? Wat is
huurtoeslag?
Het Jongeren Informatie
Punt wil je daar best een
handje bij helpen. We
kunnen je specifieke
informatie geven hoe jij
als jongere een woonruimte
kan vinden en inzicht geven
wat je kan verwachten als
je op jezelf gaat wonen.
We zijn er van maandag tot
vrijdag tussen 12.00 en
17.00 uur en je kan gerust
binnen lopen om je vragen
te stellen. Samen bekijken
we dan wat de beste
mogelijkheden voor jou zijn
en kan de zoektocht naar je
eigen woonruimte beginnen!
Kijk voor handige tips over
alles wat met wonen te
maken heeft op
www.jipdenhaag.nl/wonen
Bel voor meer informatie
met JIP Den Haag telefoonnummer 070 365 59 30 of
mail naar denhaag@jip.org
Jongeren Informatie Punt
Amsterdamse Veerkade 17a
2512 AG Den Haag
--------------------------
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Graffiti – een bron van
constante ergernis!
Na een betrekkelijk rustige zomerperiode
is het weer volop raak in de Bomenbuurt
(Segbroek). In de nacht van 11 op 12 en
12 op 13 september werd een bedrijfspand
op de hoek van de Wilgstraat/Populierstraat stevig onder handen genomen. Over
de volle breedte werd van het pand, de
muren, de ramen, inclusief de bedrijfswagen met zilverkleurige verf besmeurd. De
ellende is niet te overzien voor de slachtoffers van graffiti en de daders zijn gevlogen.
De buurt ziet er niet uit en als de graffiti
niet wordt verwijderd, wordt het alleen

Zo kan het ook!
Lopend door onze geliefde wijk, de Bomenbuurt, zien we met enige regelmaat de
‘kozijnenman’ voorrijden. Helaas staan er
op de wagen dan vaak kunststofkozijnen,
zonder enige profilering, zonder oog voor
detail en zonder enig historisch besef.
Het deed ons en vele andere bewoners dan
ook genoegen toen er op een dag een
wagen stopte met mooi gedetailleerde houten kozijnen. Deze dienden ter vervanging
van de kunststofvergissing, die de vorige
eigenaar waarschijnlijk juist had begaan
met het, onjuiste, idee dat dit de verkoopprijs van zijn huis zou verhogen.

maar erger. Wanneer houdt deze terreur eens
op en is de politie in staat om de daders op
te sporen, aan te houden en aansprakelijk
te stellen voor de aangerichte schade?
Ergert u zich ook groen en geel aan deze
misplaatste hobby van een aantal zieke
lieden?
Wordt het niet tijd voor meer nachtelijke
controle van de politie? Of moeten we zelf
maar de touwtjes in handen nemen en een
burgerwacht instellen?
Wij zijn het in ieder geval meer dan zat!
Erik en Ben Stotijn

✘

✔

Blij geworden van deze ontdekking zagen
we dat er gelukkig mensen zijn die oog
hebben voor het moois wat ze bezitten, en
dit met de juiste middelen/inzicht willen
behouden. We houden natuurlijk niet voor
niets van onze mooie wijk, gebouwd in het
eerste kwart van de 20e eeuw.
Bomenbuurtbewoners
De Boomgaard – oktober 2007
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Wijkvereniging
De Kruin
In de Acaciastraat zit niet alleen het
kantoor van de bewonersorganisatie, maar
vooral de wijkvereniging De Kruin is er
actief. Er worden elke werkdag (overdag
en ’s avonds) cursussen gegeven als yoga,
aerobics, tekenen, naaien, lijndansen en
nog veel meer. Maar u kunt er ook terecht
voor bridgen, de ouderensoos, jokeren,
mahjong of gewoon een kopje koffie.
Wekelijks worden er zo’n 500 personen
ontvangen die deelnemen aan al die diverse
activiteiten. De wijkvereniging ‘draait’ met
allemaal vrijwilligers, ruim 60 personen,
en daar zijn we heel erg trots op.

In mei jl. heeft het bestuur van De Kruin
zijn jaarvergadering gehouden. Penningmeester Rob de Kok had na vele jaren de
wens uitgesproken, het bestuur als
gewoon lid te willen steunen. Wij hebben
Rob hartelijk bedankt voor al zijn werk,
de afgelopen jaren, en wij hopen dat hij
het bestuur nog lang tot steun zal zijn.
De nieuwe penningmeester, Huub Verlaek,
wordt veel wijsheid toegewenst. Helaas
heeft het bestuur ook afscheid moeten
20
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nemen van Thérèse Tinkhoff. Ook haar
zijn wij veel dank verschuldigd. (Kort na
de jaarvergadering meldde zich Henny
Lumenta als secretaris: van harte welkom!)
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is er
in het wijkgebouw veel te doen, maar er is
nog ruimte voor nieuwe activiteiten. Het
hoeven niet persé activiteiten te zijn van
meerdere avonden of dagdelen. Ook als u
een vereniging heeft die slechts één avond
een cursus wil geven of een vergadering
wil beleggen, hebben wij daar een ruimte
voor die voor een klein bedrag gehuurd
kan worden. Een telefoontje naar één van
de leden van het bestuur of het wijkgebouw
is al voldoende. Het lidmaatschap van de
wijkvereniging kost maar een klein bedrag
per jaar: € 8! U wordt dan regelmatig op
de hoogte gesteld van alle activiteiten die
er georganiseerd worden en u versterkt de
onderlinge band in de wijk.
De Bomenbuurt (b)ruist, niet alleen van
alle boomkruinen in de wind, maar van
alle activiteiten die in De Kruin te doen
zijn en van de ideeën die nog uitgevoerd
gaan worden. Maar helpt u ons wel het
briesje op gang te houden: een wijkvereniging voor en door de wijkbewoners. Vele
handen maken licht werk, en licht werk is
gezellig.
Jan de Gier
bestuurslid De Kruin
Acaciastraat 178a, 2565 KH Den Haag
telefoonnummer 363 53 00
dekruin@hetnet.nl www.dekruin.nl

Afval op straat
Zo nu en dan valt het weer op: bij de glasen papierbakken ontstaat een verzamelplek van rotzooi. Karton dat niet in de
papierbakken past, zakken met flessen die
niet meer in de (volle) glasbakken geleegd
kunnen worden, olieblikken die men kwijt
wil: dump het maar…
Huisvuil dat je niet thuis wilt bewaren,
doe je in de prullenbak die de gemeente
ernaast heeft opgehangen. Dat die plek
voor omwonenden een regelmatige bron
van ergernis is, is jammer, maar dat is hun
probleem! En dat de ‘milieu-medewerkers’,
die de rommel moeten opruimen, een
bijna hopeloze taak uitvoeren, ach, ze
moeten toch wat te doen hebben?
Het vervelende is, dat je het bijna nooit
ziet gebeuren. Er is ook een handhavingsteam van de gemeente, maar dat zal waarschijnlijk ’s avonds laat niet patrouilleren.
De ‘pakkans’ is klein.
We moeten het dus hebben van sociaal
gedrag van buurtbewoners. Vandaar dit
stukje.
En: als u veel rommel constateert, word
dan niet onverschillig, maar neem even de
moeite om de gemeente te bellen: telefoon
353 30 00. Dan wordt er tenminste iets aan
gedaan!

zijn. Het werkt als volgt: u geeft zich
(alleen, of als groepje buren) op om een
afvalbak in uw buurt te adopteren. Als de
locatie geschikt is, plaatst Stadsbeheer in
overleg met u een adoptiebak op een plek
die goed bereikbaar is en waar veel
zwerfvuil ligt. U ontvangt de sleutel, werkhandschoenen en huisvuilzakken. De rest
laat zich raden. Aanmelden kan via het
genoemde nummer, en per e-mail:
contactcentrum@dsb.denhaag.nl
Naschrift: de redactie ontving onlangs,
van iemand uit de buurt, een fotokopie
van een stukje in De Posthoorn van
29 augustus jl. Het ging over de opruimplicht van o.a. winkeliers, die van 25 naar
100 meter rond hun bedrijf zou worden
uitgebreid. Er was bijgeschreven: opruimplicht voor Albert Heijn op Kastanjeplein?! Misschien wil de inzender ons
laten weten wat precies de bedoeling is?

Als u ondanks gemeentelijke inspanningen veel last hebt van zwerfvuil in de
buurt, kan een ‘adoptiebak’ een oplossing
De Boomgaard – oktober 2007
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Kent u ook een winkel of bedrijfje dat nieuw is in de Bomenbuurt? Geef de naam of een
stukje tekst aan ons door en wij kijken wat we in de Boomgaard kunnen plaatsen.

Nieuw in de buurt

Ticca Trade
Een Fair Trade winkel in kralen,
sieraden en meer…
De inkoop van Ticca Trade wordt gedaan
in ontwikkelingslanden, waarbij voor de
productie geen kinderarbeid is ingezet.
Met de inkoop van deze producten steunt
Ticca Trade kleine bedrijfjes en projecten
in de armere gedeelten van de wereld.
De opbrengst komt deels ten goede aan de
eigen stichting in Ecuador: Stichting
Ninos de Waita Ticca (www.villaticca.com).
Naast de producten uit de ontwikkelingslanden verkoopt Ticca Trade ook bekende
merken zoals Mauchule Designo, Pilgrim,
Bon Bon Bijoux, Satellite en Doenya.
Mariska Versteegh en Evelien Kremer, de
eigenaressen van de winkel, zijn in 2002 in
Ecuador geweest om daar te werken als
vrijwilligsters. Zij hebben er gewerkt in
verschillende kinderdagverblijven. Eenmaal terug in Nederland konden zij hun
ervaringen niet loslaten en besloten zij
terug te gaan naar Ecuador. Zij hebben
4 jaar lang in de armere wijken van
Ecuador gewoond en gewerkt. Na 4 jaar
hard werken heeft dit geresulteerd in een
eigen kinderdagverblijf in Quito. Zij zijn
trots op hun kinderdagverblijf, waar dagelijks ruim 45 kinderen en 7 werknemers
24
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een veilige plek vinden. Met de oprichting
van de winkel Ticca Trade krijgen de kinderen in Ecuador meer financiële zekerheid
voor de toekomst.
In het kinderdagverblijf Villa Ticca komen
met regelmaat vrijwilligers een handje
helpen. Geïnteresseerden kunnen hierover
informatie verkrijgen van Mariska en
Evelien. Ticca Trade werkt samen met een
gerenommeerde vrijwilligersorganisatie.
Niet alleen in Ecuador kunnen zij vrijwilligerswerk voor u regelen, maar ook in
vele andere ontwikkelingslanden.
Ticca Trade is gespecialiseerd in het geven
van workshops, waarbij u de basistechnieken van het sieraden maken wordt uitgelegd. U wordt op professionele wijze
geholpen, door Mariska en haar moeder
Anke, bij het creëren van uw perfecte
sieraad naar uw eigen ontwerp. De workshops kunnen worden gevolgd door jong
en oud. Ook komt Ticca Trade bij u thuis
voor een gratis party met sieraden, salsa
en sangria.
Thomsonplein 25B, 2565 KV Den Haag
(070) 365 04 59
info@ticcatrade.com www.ticcatrade.com
Openingstijden:
maandag t/m zaterdag 10:00 – 17:30 uur

< persbericht/korte mededeling >

-------------------------------------------–––––––––––––––----–
Tomas Ross in Bomenbuurt
Haagse thrillerschrijver, Tomas Ross, een
van Nederlands succesvolste misdaadauteurs
bezoekt bibliotheek Bomenbuurt. Hij wordt
geïnterviewd door journalist Gijs Korevaar.
Zijn handelsmerk is faction: spannende
fictie gebaseerd op onderzoek en feiten, op
doorgaans politieke doofpotten en affaires.
Hij werd drie keer bekroond met De Gouden
Strop, de prijs voor de beste
Nederlandstalige spannende roman. Hij heeft
inmiddels al zo’n vijftigtal boeken en
scenario’s voor tv-series en films op zijn naam staan. Het boek
‘De zesde mei’ vormde de basis voor de film 06/05 geregisseerd
door Theo van Gogh. In 2006 verscheen het derde, afzonderlijk
te lezen, deel van de oorlogstrilogie ‘Voor Koningin en
Vaderland’, een oorlogsthriller waarin feiten, fictie en
speculaties tot een mooi geheel zijn verweven.
In oktober 2007 komt zijn laatste boek uit ‘Tranen van Mata
Hari’. De beeldschone Friezin, die met haar oosterse, erotische
dansen furore maakte, is wereldwijd een legende geworden. Haar
leven en dood zijn altijd een mysterie gebleven.
		
• op donderdag 15 november 2007, 19:30 - 22:00 uur
• Bibliotheek Bomenbuurt
• http://www.tomasross.nl
• prijs leden: € 3,50 / niet-leden: € 5,00
• Reserveren: reserverenbomenbuurt@dobdenhaag.nl
• Informatienummer: 070-3452337
• overige info: reserveren is gewenst
-------------------------------------------–––––––––––––––----–
Bereikbaarheid gemeente Den Haag
Het huidige nummer 353 30 00 blijft voorlopig bestaan,
maar vanaf 4 april 2008 wordt het nieuwe informatienummer:
14 070. Dit nummer kan nu al gebeld worden.
-------------------------------------------–––––––––––––––----–
<.>
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< persberichten >

-------------------------------------------–––––––––––––––----–
COLLECTE VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP
NSGK zoekt enthousiaste vrijwilligers in de week van
12 - 17 november 2007
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)
houdt van 12 tot 17 november haar landelijke collecte.
Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te zamelen
voor kinderen met een handicap. De stichting zoekt nog helpende
handen in Den Haag.
Met de opbrengst ondersteunt de NSGK kinderen en jongeren met
een handicap. Zij willen graag spelen, naar school en op
vakantie gaan, net als andere kinderen. En als ze ouder worden
willen ze ook uitgaan en op zichzelf wonen, net als
leeftijdgenoten. Maar door hun handicap hebben ze vaak veel
extra aanpassingen en begeleiding nodig. De NSGK helpt,
bijvoorbeeld met speciale vakanties, aangepaste speelplaatsen
en kleinschalige woonvormen.
Wilt u ook collecteren voor de NSGK? Het kost slechts een paar
uur en u kunt binnen de collecteweek zelf een tijdstip
uitzoeken dat u schikt. En misschien hebt u vrienden of
familieleden die ook mee willen doen? Hoe meer collectanten,
hoe meer de NSGK kan doen voor kinderen met een handicap! Voor
informatie kunt u contact opnemen met Det Marcelis-Carpaij,
telefoonnummer 079 - 34 25 799 of e-mail detmarcelis@nsgk.nl.
-------------------------------------------–––––––––––––––----–
Alzheimercafé Den Haag
Achtste seizoen, september 2007 - juni 2008
Wanneer? > Elke tweede dinsdag van de maand, behalve in de
maanden juli en augustus.
Thema’s
13 november 2007
11 december 2007
8 januari 2007
12 februari 2008
11 maart 2008
8 april 2008
13 mei 2008
10 juni 2008

(On)zekerheid over de diagnose
Geheugen(stoornissen) bij dementie
Emotionele gevolgen voor de familie
Euthanasie en dementie
Juridische aspecten van dementie
Op wie kan ik een beroep doen?
Opname in een verpleeghuis?
Hoe nu verder?

Hoe laat? > De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma
eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis, voor consumpties
wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.
Waar? > Nutshuis, Riviervismarkt 5 (t/o de Grote Kerk) te
Den Haag, Tram 2, 3, 6 (ondergronds) en bus 25 (bovengronds),
halte Grote Markt; tram 17, halte Gravenstraat.
Inlichtingen > Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
het Centraal Informatiepunt Ouderen (CIPO), telefoonnummer
(070) 364 38 18.
-------------------------------------------–––––––––––––––----–
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Bestuur Bewonersorganisatie Bomenbuurt
Voorzitter		
Johan van Arragon
Secretaris		
Mariëlle Schonk
Penningmeester
Sabine van Pesch
Bestuursleden		Jos Bierlaagh, Carlo Brookman,
Tonny van Dijk, Wim van Wouw,
Marieke Heemskerk en
Hans Verboom

De werkgroepen op een rijtje
Werkgroep		
Speeltuin & Fietsenstalling Acaciastraat
Fietsenstalling (algemeen)
Bomen over vrije tijd
Graffiti-bestrijding
Jongeren		
Grondwateroverlast/Bodemverontreiniging
Verkeer/Veiligheid/NWHoofdroute
De Boomgaard
Thomsonplein		
E.B.A. (Egelantier-/Berberis-/Aucubastraat)
Groen		
Coördinator werkgroepen

Contactpersoon
Yda Bakker
Hans Verboom
Annegien Wartna
SBOB
SBOB
SBOB
T.M.J. Kersten
Tonny van Dijk
Richard Leidelmeijer
Gisela Fijnaut
SBOB
Hans Verboom

Colofon De Boomgaard
Uitgave SBOB
Acaciastraat 178a
2565 KH Den Haag
e-mail
info@bomenbuurtdenhaag.nl
Telefoon
346 56 23 (met voicemail)
Website
www.bomenbuurtdenhaag.nl
Redactie
Tonny van Dijk, Francine Das en Suzan de Jong
Ontwerp
Pieter van Rosmalen (www.cakelab.nl)
Drukwerk
Drukkerij A. Pols & zn, Den Haag
Omslagfoto Rita Schermer

Telefoon
345 30 90
310 67 66
360 79 07
346 56 23
346 56 23
346 56 23
363 84 99
346 56 23
364 65 23
362 15 08
346 56 23
310 67 66

16 november a.s.: Italiaans buffet
voor alle SBOB vrijwilligers!

aanvang: 18:00 uur, locatie: De Kruin, Acaciastraat 178a

Belangrijke telefoonnummers
112
0900 – 8844
424 13 11
353
346
353
365
363
346

57
95
30
06
53
56

00
43
00
00
00
23

Algemeen alarmnummer (zeer urgent)
Politie (niet urgent)
Wijkagent Bomenbuurt
(spreekuur: dinsdag 11.00 – 12.00 uur in de Kruin)
Stadsdeelkantoor Segbroek
Ouderenadviseur Segbroek
Klachten Openbare Ruimte
Obstakeltelefoon
Wijkvereniging ‘De Kruin’
s.b.o.b. (uw bewonersorganisatie)

Stichting Bewonersorganisatie Bomenbuurt
www.bomenbuurtdenhaag.nl

