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Voorwoord
Tegen het einde van het jaar gaan radio en
tv terugblikken. Wij niet: wij kijken vooruit. Er is een nieuw jaarplan, dat 2 jaar
mee moet en waarover onze voorzitter u
informeert. En heel praktisch: we hebben
het vergaderschema van het bestuur en de
bewonersvergaderingen voor 2008 opgenomen. Net als de data waarop de kopij
voor De Boomgaard binnen moet zijn.

Misschien is het dus verstandig, om deze
Boomgaard te bewaren tot u de volgende
in de bus vindt.
Het inzenden van foto’s wil nog niet
erg, dus heeft de redactie zelf maar voor
een beeld gezorgd. Toch houden wij de
voorpagina voor u open, mocht u de
komende tijd geïnspireerd zijn. Over de
komende tijd gesproken: Bestuur en
redactie wensen u fijne kerstdagen en
een goed 2008!
Tonny van Dijk

Netwerk van “hulptroepen!”
“Wat willen ze nu weer?” denkt u misschien.
Het gaat om het volgende: het is voor ons,
als bewonersorganisatie, handig om te
beschikken over namen en adressen van
mensen, die je maar zo nu en dan nodig
hebt. Zoals u ergens naam en adres
opschrijft van de klusjesman die u zo heeft
geholpen, of de winkel onthoudt waar u
goede service kreeg…
Soms hebben wij het advies van een jurist
nodig. Dan is het handig om iemand in de
Bomenbuurt te kennen, die we kunnen
vragen. Hetzelfde geldt voor hulp op het
gebied van de pc; waarschijnlijk is een
aantal van u hierin best deskundig, zodat
wij niet altijd afhankelijk zijn van bedrijven op dat gebied. Maar ook iemand die
in staat zou zijn om ons kantoor opnieuw
in te richten. Of mensen die beroepshalve
met jongeren, resp. ouderen te maken

hebben en ons van advies kunnen dienen.
En bijv. mensen die iets afweten van
bomen, stedenbouw, verkeer, verwijderen
van graffiti, enfin, vult u maar aan.
De bewonersorganisatie zou graag van
zulke mensen namen en adressen willen
hebben om, als het nodig is, een beroep
op ze te kunnen doen.
U hoeft dus niet in het bestuur of een
werkgroep te gaan zitten. En we zijn niet
persé uit op gratis dienstverlening.
Wel gaan we ervan uit, dat buurtbewoners
voor hun directe leefomgeving soms iets
extra willen doen.
Wilt u hierover eens nadenken en contact
met ons opnemen als u denkt dat “wij iets
aan u kunnen hebben”? Of als u iemand
weet van wie u denkt dat hij/zij in ons
bestand moet worden opgenomen?
We zijn benieuwd!
De Boomgaard – december 2007
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SBOB en de
Bomenbuurt
in 2008
Mooier, veiliger, groener, schoner, dat is
wat we allemaal wel willen als ons wordt
gevraagd naar de toekomst van onze
buurt. Natuurlijk, het is al een prachtbuurt, maar alles kan altijd beter. Alleen,
zoals we al een eeuw weten: tussen droom
en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En ook wel geld, of
allerhande plannen.
En soms zijn we het zelf die daar nog
tussen staan. Maar plannen blijven we
toch maken en daden blijven we doen.
We kunnen moeilijk anders.
De SBOB blijft daarin niet achter. Dat kan
ook niet, want de doelstelling van de
bewonersorganisatie is: het bevorderen
van een goed woon- en leefklimaat in de
buurt en het behartigen van de gezamenlijke belangen van de bewoners van de
buurt. Om dat te realiseren moet je
plannen maken en daden stellen. Plannen
en daden die niet in één keer de Bomenbuurt tot de beste van alle buurten maken,
maar die wel het leven in de buurt een
beetje beter maken.
Op de bewonersvergadering van 18 oktober
hebben we plannen gemaakt voor 2008.
Wat is er nodig om de buurt vooruit te
4
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helpen? Veel van de thema’s die ik hierboven noemde komen daarin terug.
• Zo willen we het bewonersinitiatief
voor het maken van een jongerenvoorziening tot een goede afsluiting brengen.
Er zijn, zoals in de vorige Boomgaard te
lezen was, voorwaarden opgesteld, samen
met de jongeren en de omwonenden.
De wethouder moet nog over het initiatief
beslissen, maar hoe die beslissing ook
uitpakt, met alle partijen zullen vervolgafspraken moeten worden gemaakt.
• De verkeersveiligheid in de buurt kan
beter. Daarvoor gaan we zelf plannen
maken, te beginnen met de Fahrenheitstraat. Hier blijft het tobben met de
doorstroming, het parkeren en de veiligheid voor fietsers en voetgangers.

• Een ander onderwerp dat met verkeersveiligheid, maar ook met gezondheid,
bereikbaarheid en groen in de buurt te
maken heeft, is de Noordwestelijke
Hoofdroute. Die zou onder andere over
de Segbroeklaan moeten gaan lopen.
Het blijft schimmig wat de gemeente
hiermee precies voorheeft en wanneer.
Om te beginnen willen we daarover meer
duidelijkheid hebben en verder willen we
bij de plannen betrokken worden.

• Het onderhoud van de openbare
ruimte klinkt chique, maar gaat over
zaken als groenonderhoud en graffiti.
Belangrijke zaken die de aanblik van de
buurt bepalen en die al langer voor veel
mensen een doorn in het oog zijn. Die
zaken krijgen in 2008 meer aandacht.
We gaan kijken hoe we dat onderhoud
kunnen verbeteren.
• Kleine buurtactiviteiten kunnen er een
grote bijdrage aan leveren om het gezelliger te maken in de buurt. Activiteiten
zoals het buurtfeest op koninginnedag, de
diverse straatfeestjes en het jaarlijkse vrijwilligersetentje. Die activiteiten willen we
stimuleren en nieuwe ideeën voor zulke
activiteiten willen we, ook met geld, ondersteunen. Zie de prijsvraag ‘1000 Euro voor
een leuk idee’ waarover ook in deze
Boomgaard meer informatie is te vinden.
• Verder willen we als SBOB-bestuur
meer bewoners actief betrekken bij de
buurt, te beginnen bij de SBOB-activiteiten. Dat betekent onder andere een
betere communicatie. Daarvoor gaat de
SBOB in 2008 een frisse nieuwe huisstijl
inzetten, één die duidelijk maakt dat het
om de Bomenbuurt gaat.
Dat zijn dus de plannen. Nu komt het aan
op de uitvoering, op de daden. En dat
doen we het liefst met zoveel mogelijk
mensen. Als u hart voor de buurt hebt en
mee wilt helpen deze dromen in daden om
te zetten, meldt u dan aan bij de SBOB.
En als u niets ziet in deze dromen, maar
wel andere hebt voor de buurt, laat het
ons dan ook weten.

suzan de jong, buurtbewoner
Heeft u het naar uw zin in de buurt?
Ja, ik vind het een hartstikke leuke
buurt om te wonen.
Wat zijn de voornaamste redenen
waarom u het in deze buurt naar uw
zin heeft?
De winkels om de hoek, leuke buren,
veel kinderen in de straat en lekker
dicht bij het strand én de stad.
Wat zou volgens u beter gewijzigd
kunnen worden?
Het verkeer in de Fahrenheitstraat
(ik weet alleen niet hoe…), meer bankjes in de buurt, bijvoorbeeld langs de
Valkenboskade en in de Fahrenheitstraat en meer openbare schoolpleinen
om te spelen.
Wie krijgt van u de beste wensen
voor 2008?
Mijn portiekgenoten en vooral Jacob
en Olga die in maart hun eerste kind
verwachten.
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1000 Euro voor een leuk idee!
Heeft u een leuk ideetje om met een budget van een paar honderd euro uw buurt
te versieren of u en uw medebewoners
een gezellige straat- of wijkmiddag te
bezorgen?
U wist al dat de bewonersorganisatie u
daarbij altijd graag ondersteunt. Nu weet
u ook dat we voor uw buurtplannen 1000
euro beschikbaar hebben! Zoals we al aankondigden op de laatste bewonersvergadering, zijn we op zoek naar kleine maar fijne
plannen om de buurt verder op te fleuren.
Tijdens de bewonersvergadering werden
al enkele suggesties gedaan; ze zijn echter
nog niet door een bewoner officieel
ingediend: lampionnenoptocht, profes-

sionele graffititekening op een kale
opvallende muur in de wijk, een grote
kerstboom nabij de winkelstraat of een
jaarcontract om ongevraagde graffiti in de
wijk te verwijderen. We vragen geen
gedetailleerde plannen, noch om hiervoor
allerlei formulieren in te vullen. Uw contactgegevens met een omschrijving van uw
plan en de te verwachten kosten op één A4
zijn voldoende.
Het bestuur van de SBOB gaat uitkiezen
welke plannen, die tezamen dus zo’n 1000
euro mogen kosten, van dit budget worden
uitgevoerd. Uw plannen kunt u per post
of email indienen tot 25 januari 2008.
Sabine van Pesch (penningmeester)

Vergaderingen
2008
Als u eens naar een bestuursvergadering
wilt komen, is het handig te weten wanneer het bestuur vergadert. Vandaar onderstaand lijstje. Alle vergaderingen zijn in
De Kruin en beginnen om 20.00 uur.
Onze administratieve kracht, Rachel van
der Veen, is op ons kantoor aanwezig op
dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag
van 9 tot 11 uur.

Bestuursvergaderingen
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week
Week

2
6
10
14
19
23
27
36
40
45
49

10 januari
7 februari
6 maart
3 april
8 mei
5 juni
3 juli
4 september
2 oktober
6 november
4 december

Bewonersvergaderingen
Week 7
Week 24
Week 43
Er bereiken ons regelmatig klachten over de verkeerssituatie in de Fahrenheitstraat.
Daarom zijn wij, de Werkgroep Verkeer & Veiligheid, op zoek naar een deskundige op
verkeerstechnisch gebied. Wij willen graag advies bij het opstellen van een plan om de
verkeerssituatie èn de veiligheid in de Fahrenheitstraat te verbeteren. Reacties kunt u
sturen naar: info@bomenbuurtdenhaag.nl
T.M.J.Kersten-Verschuren
8
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donderdag 21 februari
donderdag 12 juni
donderdag 23 oktober

Jaarvergadering
Week 13

donderdag 27 maart

< Persbericht >

-------------------------Zonnebloem LinQ
Zuid-Holland organiseert
vakantie naar Neuerburg
(Duitsland)
De reis is bestemd voor
mensen met fysieke beperkingen in de leeftijdscategorie 18 t/m 45 jaar,
die niet zelfstandig met
vakantie kunnen. De vakantie gaat naar het bruisende
Neuerburg in de Eifel
(Duitsland) van 2 juni
tot en met 7 juni 2008.
We brengen een bezoek aan
Luxemburg-stad, er komt
een discoavond en een dagje
relaxen in het wellnesscentrum. Het belooft een
leuke en afwisselende
vakantie te worden. De
(medische/verpleegkundige)
begeleiding is de hele week
in handen van deskundige
vrijwilligers, in dezelfde
leeftijdscategorie als de
vakantiegasten. In totaal
is er plaats voor 20 vakantiegasten en 20 vrijwilligers. De kosten voor vakantiegasten bedragen € 415
per persoon. Er is op dit
moment nog ruimte voor
zowel gasten als vrijwilligers. Wees er snel bij,
want vol is vol!
Zonnebloem LinQ organiseert
nog meer reizen in 2008. Ga
naar www.zonnebloemlinq.nl
voor het totale vakantieaanbod.
Voor meer informatie over
de reis naar Neuerburg of
aanmelding:
Saskia Stricker
(0180) 397 517
zonnebloem08@planet.nl
Kijk ook op
www.zonnebloemlinq.nl
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Grondwateroverlast
Jaren geleden was er in onze buurt van
tijd tot tijd sprake van grondwateroverlast.
Kelders stonden (on-)regelmatig blank;
muren sloegen wit uit. Veel mensen klaagden erover bij onze bewonersorganisatie.
Uit hun midden is toen een werkgroepje
gevormd, dat de overlast in de Bomenbuurt in kaart heeft gebracht. Er is destijds veel werk verzet en vergaderd met
andere wijken en gemeente. Het is een
ingewikkelde kwestie.
De gemeente stelt zich namelijk op het
standpunt dat de verantwoordelijkheid
voor een waterdichte kelder bij de eigenaar ligt. Daar staat tegenover dat de
huizen ten tijde van de bouw (vaak in het
eerste kwart van de 20e eeuw) geen last
hadden van natte kelders; het peil van het
grondwater is nogal eens veranderd in de
loop van de jaren.
Omdat de werkgroep zich realiseerde dat
het probleem in meerdere Haagse wijken
speelde (speelt?), heeft men er bij de
Haagse Koepel (die voor wijkoverschrijdende zaken is opgericht) op aangedrongen, zich met de kwestie te gaan bemoeien.
Daaruit kwam Het Plankier voort. Dit is
de groep die tegenwoordig met de gemeente overlegt over grondwateroverlast.
Het heeft geleid tot een zogenaamd digitaal grondwaterloket waar de burger informatie kan krijgen (zie www.denhaag.nl).
10
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Terug naar onze buurt: we hebben de
indruk dat grondwateroverlast hier niet
meer zo vaak voorkomt. Althans wij
worden er niet meer over gebeld of
gemaild. Als u toch last mocht hebben of
krijgen, dan horen wij dat graag van u.

< Persbericht >

-------------------------Koffieconcert Houtrustkerk
3 februari aanstaande
Zondag 3 februari 2008
geeft het professionele
blokfluitensemble ‘Red Rose
of Four’ o.l.v. Tamara
Weessies een koffieconcert
van een half uur in de
Houtrustkerk, Beeklaan 535.
Aanvang: 12.00 uur, de
toegang is gratis.
Het programma bestaat uit
Renaissance muziek uit
Engeland van o.a.
John Dowland, Thomas Morley
en Anthony Holborne.
--------------------------

Bericht van de actiegroep “boom”

Laat de bomen
staan langs de
Segbroeklaan
22 November was een spannende dag voor
de bomen van de Segbroeklaan. ’s Morgens
stond de kap op de agenda van de raadscommissie V(verkeer)ML. Vooraf mochten
belanghebbenden inspreken. 4 sprekers
van ons actiecomité hebben nogmaals
betoogd dat de argumenten voor het
reconstructieplan van de wethouder niet
deugen. Dus dat er geen goede reden is
om 33 bomen te kappen.
Nieuws is dat Jan Andries Wolthuis, onze
deskundige op het gebied van bestuursrecht, op overtuigende wijze aan de
wethouder heeft laten weten dat hem in
deze zaak onbehoorlijk bestuur verweten
kan worden. Een zware beschuldiging.
Maar toch terecht vanwege het feit dat hij
vooraf zegt dat hij in dit plan alleen een
veilig fietspad aanlegt en de doorstroming
met een extra lange opstelstrook wil verbeteren. Ondertussen blijkt dat de verbreding van de weg wel degelijk past in de

ontwikkeling van de NWH. Maar voor de
NWH moeten dan wel eerst alle inspraakprocedures, en een Milieu Effect Rapportage doorlopen worden voordat er gekapt
en geasfalteerd kan worden.
Op de VVD na vonden alle raadsfracties
dat het verhaal van de wethouder niet
overtuigend is en dat hij met aanvullend
onderzoek moet komen. Daarop werd de
wethouder heel boos en was niet meer
bereid om er nog één woord aan te
besteden. Ook op de tweede (inspreek)
termijn die door de voorzitter op
12 december werd vastgesteld wilde de
wethouder niet meer ingaan. Het blijft
dus nog even spannend.
12 december gaat het verhaal als het goed
is een vervolg krijgen. Maar dat vervolg
heeft u waarschijnlijk inmiddels al uit de
pers vernomen.

Leuk blad hè, De Boomgaard? Medewerker gezocht!
Iemand die het leuk vindt om over de buurt te schrijven en daar ook tijd voor heeft.
4x per jaar bij 4000 huishoudens in de bus! Aanmelden? Graag via e-mail:
info@bomenbuurtdenhaag.nl
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11

Nieuws van de Winkeliersvereniging Segbroek
De Sint heeft ons gebied weer bezocht.
Ondanks dat het Pietenorkest was geveld
door een pepernotenvirus, was het gezellig druk (zie onze website voor een
impressie).
De feestverlichting geeft weer de nodige
sfeer aan ons gebied. Een groot gedeelte
van de niet-leden van de Winkeliersvereniging weigert hieraan mee te betalen, wat
erg jammer is. Moest eigelijk verplicht
worden gesteld.
2008 wordt voor het bestuur een druk
jaar. Op diverse fronten moet met de
gemeente overlegd worden, zoals over:
• het juist besteden van de subsidiegelden voor ons gebied (opknappen
openbare ruimte).
• het Keurmerk Veilig Ondernemen
(KVO). Hierover de volgende keer
meer.
Er lijken veel panden leeg te staan, maar
dat is slechts schijn. Voor bijna al deze
panden is een bouwvergunning aangevraagd. Goedkeuring hierover duurt wat
langer, omdat het om totale verbouwingen
gaat, waardoor het bestemmingsplan moet
worden herzien. Deze panden hebben na
verbouwing allemaal een bestemming.
Nog even geduld, dus.
14
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De voorzitter Rob Krahmer zal per
31 december 2007 terugtreden, om zo wat
meer ruimte te maken voor jong en dynamisch bloed.
Rest ons nog u allen fijne Kerstdagen en
een mooi 2008 toe te wensen.
Bestuur Winkeliersvereniging Segbroek

Pas op:
valse
inzamelacties!
In onze buurt worden vrij regelmatig
folders en/of plastic zakken bezorgd van
organisaties die naar eigen zeggen kleding
en schoenen inzamelen voor goede doelen. Zo hebben we het afgelopen jaar al
een paar keer een los blaadje van de
“Stichting Kurdische Vluchtelingen”
ontvangen. Uit navraag bij de gemeente,
politie en het Centraal Bureau Fondsenwerving is gebleken dat deze stichting
nergens geregistreerd staat, hoogstwaarschijnlijk helemaal niet bestaat en zeker
niet over de vereiste gemeentelijke vergun-

ning beschikt om kleding in te zamelen.
Ga dus niet in op de oproep van deze
‘stichting’ om kleding, schoenen, gordijnen en speelgoed aan de stoeprand te
zetten! De opbrengst daarvan verdwijnt
vrijwel zeker in de zakken van de lieden
die deze acties organiseren.
Bij een eerdere inzamelactie van een
(andere) stichting die mij nogal vaag
voorkwam, heb ik gebeld naar het op de
folder vermelde telefoonnummer. Dat
bleek het privénummer te zijn van een
mevrouw die zei namens de stichting te
spreken, maar die mij niets over de stichting of hun activiteiten wist te vertellen,
zelfs niet waar de stichting gevestigd was.
Omdat de betreffende inzamelactie voor
de volgende dag gepland stond, heb ik
toen verder niets ondernomen. Maar toen
in april van dit jaar een foldertje van de
“Stichting Kurdische Vluchtelingen”
bezorgd werd, ging er bij mij meteen een
belletje rinkelen. Het viel me op dat in
dezelfde tekst over ‘Kurdische’ en ‘Koerdische’ werd gesproken (niet erg consequent), dat er geen keurmerk of vergunning werd vermeld, en dat het vermelde
telefoonnummer begon met 064-… Dat
wekt de indruk van een vast nummer,
terwijl alle nummers die met 06… beginnen technisch alleen maar mobiele nummers kunnen zijn. Als je dat nummer
belde, kreeg je dan ook een volle voicemailbox… Ik heb toen contact opgeno-

men met de gemeente (er was geen vergunning verleend) en de politie, die mijn
inschatting dat het om oplichters ging
deelde en daarom extra heeft gepatrouilleerd. Helaas zonder resultaat, maar
inmiddels is sindsdien alweer twee keer
een folder bezorgd door deze brutale
figuren, dus het leek me hoog tijd daar
wat aan te doen. En zij zijn niet de enigen!
Uiteraard gaat dit soort bedrog ten koste
van echte goede doelen zoals het Rode
Kruis. De gemeente geeft daarom ieder
jaar maar een handjevol vergunningen af
voor dit soort acties om de spoeling niet
te dun te maken.
Hoe kunt u nu weten of u te maken heeft
met echte goede doelen?
• Kijk op de website van het Centraal
Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl) om
te zien of een organisatie een CBFkeurmerk of een verklaring van geen
bezwaar van het CBF heeft. Alleen dan
krijgt een organisatie namelijk een
vergunning van de gemeente Den
Haag (zie www.denhaag.nl en zoek op
de term ‘kleding’).
• Bel in geval van twijfel de afdeling
Milieu en vergunningen via telefoonnummer (070) 353 30 00.
• Bel de politie (0900-8844) als u denkt
met oplichters te maken te hebben
Wees oplettend en geef oplichters de zak!
Bernard Visser
De Boomgaard – december 2007
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Pluim voor HWB
schoonmakers

rob krahmer, aftredend voorzitter
winkeliersvereniging
Heeft u het naar uw zin in de buurt?
Ja.
Wat zijn de voornaamste redenen
waarom u het in deze buurt naar uw
zin heeft?
Vanwege de verscheidenheid aan
winkels en publiek. Je bedient hier
3 verschillende achterlanden:
de Vogelwijk, mensen van over de
Laan van Meerdervoort en de Bomenbuurt. En we hebben hier een unieke
mix van grote en kleine winkels.
Wat zou volgens u beter gewijzigd
kunnen worden?
Veel: stilstand is achteruitgang.
Ik hoop dat volgend jaar alle winkels
ingevuld zijn. Er staat geen winkel
leeg, al lijkt het zo. Maar die procedures, hè, die duren zo lang…
Wie krijgt van u de beste wensen
voor 2008?
Alle kleine middenstanders van
Den Haag.

16
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Een mevrouw uit de Ieplaan laat ons
weten dat ze bewondering heeft voor de
schoonmakers die elke week de straten
vegen, de middenberm mooi schoon
houden en de rommel wegvoeren. Vroeger, zo schrijft ze, maakten de bewoners
de straat vaak zelf schoon; tegenwoordig
ruimt bijna niemand zijn eigen stoep en
rommel op. Daarom vindt ze het geweldig
dat deze mensen er zijn.
Wij vinden het compliment ook verdiend
en denken dat het aardig zou zijn, als
bewoners dat ook eens rechtstreeks tegen
de HWB-medewerkers zouden zeggen!

Kent u 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.
info@bomenbuurtdenhaag.nl

Het Haga Ziekenhuis
De voormalige ziekenhuizen Rode Kruis,
Leyenburg en Juliana Kinderziekenhuis
werken als één organisatie. Het ziekenhuis
staat aan de vooravond van een fors
vernieuwbouwprogramma op locatie
Leyweg en aansluitend een herontwikkeling op locatie Sportlaan. Afdelingen
zullen tijdelijk ergens anders gehuisvest
worden, zodat er opgeknapt kan worden.
Patiënten en medewerkers zullen tijdelijk
naar de Sportlaan moeten. In 2010 zullen
de werkzaamheden aan de Leyweg zijn
afgerond.
Aan de Sportlaan komt een orthopedisch
centrum en een zorghotel met 60 bedden.
Het zorghotel aan de Sportlaan is vooral
bedoeld voor patiënten die geen specialistische ziekenhuiszorg meer nodig hebben,
maar wél verpleegkundige nazorg: zogenoemde planbare zorg en de zorg voor
chronische patiënten.
Het Juliana Kinderziekenhuis is en blijft
het speciale ziekenhuis voor kinderen waarin ook de zorg voor moeder en kind vóór
en na de geboorte zal worden geconcentreerd. Maar om die zelfde reden moet het
Juliana Kinderziekenhuis ook verhuizen.
Dat wekt voor buitenstaanders bevreemding. Immers, het JKZ is eind jaren negentig in een nieuwe behuizing getrokken.
Het voordeel van de verhuizing is dat het
Juliana Kinderziekenhuis gebruik kan

maken van de brede ondersteuning
waarover het algemene ziekenhuis straks
aan de Leyweg beschikt. Het is voor de
Kindergeneeskunde van belang hier zo
dicht mogelijk bij gesitueerd te zijn.
Vanzelfsprekend wordt de nog lang niet
afgeschreven huisvesting gebruikt voor
nieuwe zorgfuncties.
Voor een afspraak betreffende één van
de volgende specialismen kunt u nog
steeds terecht op de polikliniek aan de
Sportlaan: Allergologie, Bijzondere tandheelkunde, Cardiologie, Dermatologie,
Flebologie, Gynaecologie, Verloskunde,
Seksuologie, Heelkunde, Interne Geneeskunde, Keel-, neus- en oorheelkunde,
Longziekten, Maag-, Darm- en Leverziekten, Mondziekten, Kaakchirurgie,
Neurologie, Oncologie, Orthopedie,
Pijnbestrijding, Plastische chirurgie en
Handchirurgie, Psychiatrie, Reumatologie, Revalidatie en Urologie.

Wist u dat
U voor bloedafname dichtbij u in de
buurt terecht kunt in de Acaciastraat 178
(Meavita Thuiszorg) op dinsdag en
donderdag van 8.15 – 8.45 uur?
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Een vogelparadijs
in uw tuin
Al jaren horen we dat het slechter gaat
met de kleine stadsvogels. Vooral de graag
geziene huismus heeft het moeilijk in de
Nederlandse steden. Oorzaak: de opruimwoede van de mens. Gelukkig kunnen
we er zelf voor zorgen dat de huismus en
andere stadsvogels het weer beter gaan
doen.
Huismus
Passer domesticus

Huismussen zijn vooral zaadeters. Zaadjes
in onkruid staan op het hoofdmenu van
dit vogeltje, maar zijn steeds moeilijker
te vinden. Ook zijn er steeds meer schuttingen en tegels in plaats van begroeiing.
Bijkomend probleem is het vinden van een
geschikte plek om een nestje te maken.
Stadsvogels, zoals mussen en zwaluwen,
zijn gewend om zich in huizen te nestelen.
Maar onze (platte ) daken en vogelschroot
(plastic strips) maken onze stad steeds
vogel-onvriendelijker.
18
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Een eerste vereiste om het vogels in de
tuin naar de zin te maken, is voldoende
begroeiing. Vooral struiken, liefst met
(niet-) giftige bessen, vinden kleine vogels
erg prettig. Laat dode takken liggen of
leg ze achter in de tuin op een hoopje.
Dit trekt allerlei insecten aan die vinkjes
en roodborstjes heerlijk vinden.
Ten tweede is een drinkplek erg prettig.
In de winter is het verstandig er een gaasje
over heen te doen om te voorkomen dat
vogels erin vallen en bevroren vleugels
krijgen.
Een nestkasje kunt u het beste ophangen
op het noorden, oosten of zuiden en niet
in direct zonlicht. Mussen vinden het
prettig om met meerdere paartjes bij
elkaar te zitten. Daarvoor is een mussenflat of – straat geschikt: een vogelkast met
meerdere compartimenten boven of naast
elkaar. Een bouwplan kunt u downloaden
op www.haagsevogels.nl (bij Tuintips).
Allerlei vogel-onderkomens zijn natuurlijk
ook te koop. En de Vogelbescherming
heeft een folder “Meer vogels in de tuin”,
die u gratis kunt aanvragen via
www.vogelbescherming.nl of
telefoon (030) 693 77 00.
Afkomstig uit: Dierect (Dierenbescherming
afdeling Den Haag), najaar 2007

Compost:
tips voor
thuisgebruik
Compost heeft belangrijke eigenschappen. De structuur van de bodem wordt er
door verbeterd, zodat de grond makkelijker te bewerken wordt. Toevoeging van
compost zorgt er bovendien voor dat de
grond voedingsstoffen en vocht langer
vasthoudt, wat goed is voor de gewassen
die erop worden verbouwd.

Borders en gazon
Voor het onderhouden van uw borders
kunt u circa 4 liter compost per m2 grondoppervlakte gebruiken. Verdeel de compost
tussen de planten en schoffel het licht in.
Voor het verbeteren van uw gazon strooit
u de compost op uw gazon, circa 2 liter
per m2. Doe dit bij voorkeur in de herfst.
Bij het planten van bomen en struiken
mengt u 1 deel compost met 3 delen grond.
Voor het vullen van bloembakken mengt
u 1 deel compost met 3 delen potgrond.
Van tevoren de potgrond licht bevochtigen.

Kamerplanten
Meng 1 deel compost met 5 delen potgrond. Van tevoren de potgrond licht
bevochtigen.

ien bommeljé, buurtbewoner
Heeft u het naar uw zin in de buurt?
Ja, geweldig.
Wat zijn de voornaamste redenen
waarom u het in deze buurt naar uw
zin heeft?
Voel me hier thuis, je wordt hier
regelmatig gegroet en ik hou erg van
het groen van het Segbroekplantsoen.
Wat zou volgens u beter gewijzigd
kunnen worden?
De leegstand van de winkels en… het
fietsen op de stoepen! Als je bij AH de
hoek om komt, moet je zó oppassen!
Wie krijgt van u de beste wensen
voor 2008?
Nettesheim en zijn zuster, die zo’n
echte ouderwetse drogisterij hebben.

Afkomstig uit: Branding, Haags tijdschrift voor
natuur en milieu, oktober/december 2007
De Boomgaard – december 2007
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Vernieuwd in de buurt:

Van Veldhoven Makelaardij →
Hans Scheenstra Makelaardij o.g.

Sociaal
Raadslieden
Wie problemen heeft met instanties of
regelingen, kan aanspraak maken op
sociaal-juridische bijstand van sociaal
raadslieden. Zij geven gratis informatie,
advies en ondersteuning over zaken als
inkomen, huisvesting en financiën.
De meest voorkomende onderwerpen zijn:
belastingen, uitkeringen en consumentenzaken. Zij kunnen u helpen met:
• formulieren invullen
• brieven schrijven
• bemiddelen naar instanties
• verwijzen naar andere dienstverlening
• bezwaar- en beroepsprocedures
Ook signaleren sociaal raadslieden
knelpunten in wet- en regelgeving; zij
brengen die onder de aandacht van de
lokale en landelijke overheid. Voor meer
informatie: www.sociaalraadslieden.nl
Voor fietsers die lastige verkeerspunten
willen melden: www.fietsindeknel.nl

Kijk ook eens wat vaker op
www.bomenbuurtdenhaag.nl
20
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pieter van rosmalen
buurtbewoner
Heeft u het naar uw zin in de buurt?
Ja, ik heb het prima naar mijn zin.
Wat zijn de voornaamste redenen
waarom u het in deze buurt naar uw
zin heeft?
De Bomenbuurt is een rustige wijk met
een goede winkelstraat waar bijna alles
te koop is. En de Bomenbuurt ligt een
kwartiertje fietsen van het centrum van
Den Haag en het strand. Wat wil je nu
nog meer?
Wat zou volgens u beter gewijzigd
kunnen worden?
Ik erger me vreselijk aan alle hondenpoep op de straten. Hondeneigenaren
moeten daadwerkelijk verplicht
worden om de poep op te ruimen.
Kleine moeite lijkt mij.
Wie krijgt van u de beste wensen
voor 2008?
De buren boven, onder, links en rechts.

Het is zover! Het is nu 3,5 jaar geleden dat
Hans en Petra Scheenstra Van Veldhoven
Makelaardij overnamen. Het lag toen al in
de planning de naam te wijzigen, echter
een goede naam wijzig je niet zo maar!
Nu de economie in Nederland aantrekt,
moet je ook in je eigen kracht geloven!
Dus voor de aankoop van uw nieuwe huis,
de verkoop van uw oude huis of een
taxatierapport bent u vanaf 1 januari a.s.
van harte welkom bij hans scheenstra
makelaardij o.g.

De beste reclame is…

Het team van Hans en Petra bestaat
verder uit Jolanda Bron en Mirelle van
Geest. Jolanda werkt al sinds 1999 op dit
kantoor en begeleidt net als Hans de
klanten bij de aan- en verkoop. Mirelle is
de commerciële binnendienst medewerkster en is vaak het eerste aanspreekpunt.

Dit gezellige makelaarskantoor bevindt
zich in de Fahrenheitstraat op nummer 695
(tussen de Hema en de Albert Heijn), is
open van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur
tot 17.30 uur en op zaterdag van 12.00 uur
tot 15.00 uur. Kijk alvast op
www.hansscheenstra.nl voor meer info.

De Bomenbuurt

Namens het team van hans scheenstra
makelaardij alvast een gezellige feestmaand toegewenst en graag tot ziens!

De Bomenbuurt is de laatste jaren in opkomst. Het is dan ook een goede investering om een huis in deze wijk te kopen.
Hans en Jolanda hebben de afgelopen
jaren al heel wat mensen geholpen. Degene
die na een aantal jaartjes doorstromen, kunnen een leuk bedrag in hun nieuwe huis
investeren. Heeft u verhuisplannen en wilt
u Hans en Jolanda aan het werk zien? Bel
voor een afspraak of stap gerust binnen…
en een combinatie van een aankoop- en
verkoopopdracht is uiteraard voordeliger.

Internet is een belangrijke informatiebron
geworden. Het kantoor speelt hier goed
op in. De website wordt iedere dag
bijgehouden en u kunt hierop het actuele
woningaanbod bekijken. Iedereen op
kantoor is enthousiast als er weer een
woning in de verkoop komt, de transactie
tot stand is gebracht en alle partijen er een
goed gevoel aan overhouden. Mond tot
mond reclame van tevreden klanten blijft
de beste reclame!
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Wat zou volgens u beter gewijzigd
kunnen worden?
Zou willen dat er meer winkels zijn.
Dat is veel gezelliger. Nu zit ik hier
alleen nog met Eijs, de schoenmaker.
Mensen missen niet alleen de winkels
maar ook de banken en het postkantoor. Ik zie ze nu moeizaam, met een
rollator, schuifelen naar de
Fahrenheitstraat.
Wie krijgt van u de beste wensen
voor 2008?
De beste wensen zijn voor m’n klanten.
Een goede kerst en een gezond 2008.

24
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Op het artikel Zo kan het ook! (met het
“goede” en “foute” voorbeeld) in het
vorige nummer kwam op de valreep het
volgende protest binnen. We citeren een
deel van de brief:
Er wordt gesproken over “kunststofvergissing”… Vervolgens wordt met opluchting geconstateerd dat er “gelukkig mensen
zijn die oog hebben voor het moois wat ze
bezitten en dit met juiste middelen/inzicht
willen behouden”. Wat iedereen vindt moet
hij of zij zelf weten, maar het lijkt me niet
de bedoeling van een buurtblaadje als De
Boomgaard, dat het een platform vormt
voor het op denigrerende wijze veroordelen
van buurtbewoners.
De briefschrijver heeft een interessante
discussie aangezwengeld. Onze mening is
dat een buurtbewoner, die zich zorgen
maakt over het aanzien van de buurt, dat
mag uiten in een wijkblad. Of dat denigrerend is, is in dit geval een kwestie van
interpretatie. Wie hierover verder wil
discussiëren, raden wij aan onze website
regelmatig te bekijken. Dat is actueler dan
3 maanden, via De Boomgaard, op
antwoord te moeten wachten!
Wilt u reageren op een artikel?
info@bomenbuurtdenhaag.nl

-------------------------------------------–––––––––––––––----–

E

Wat zijn de voornaamste redenen
waarom u het in deze buurt naar uw
zin heeft?
Het is gewoon een goede buurt.
De Vogelwijk en De Vruchtenbuurt
dichtbij. Ziekenhuis (nou ja, wat ervan
over blijft), strand en park in de buurt.
Ik zit hier al 40 jaar. Ook al sluit ik
m’n winkel, over niet al te lange tijd,
dan blijf ik hier toch wonen.

TI

Heeft u het naar uw zin in de buurt?
Ik heb het erg naar m’n zin, ja.

< persbericht >

AC

rob olthoff, aardappelhandelaar
goudenregenstraat

RE

Zo kan
het ook??

Kerstbomen & vuurwerkafval opgeruimd? Straat netjes!
In de eerste week van het nieuwe jaar, van 2 t/m 5 januari
2008, organiseert de gemeente Den Haag weer de kerstbomen- en
vuurwerkafvalactie “Opgeruimd? Straat netjes!”. Door met z’n
allen vuurwerkafval en kerstbomen op te ruimen, is de stad na
Oud & Nieuw snel weer schoon en veilig. Bovendien zijn er mooie
cadeaus mee te verdienen!
Hoe werkt de actie?
De actie werkt net als vorig jaar met een spaarsysteem. Nieuw
is deze keer dat het sparen voor cadeautjes via internet verloopt. In heel de stad zijn tijdens de actie inleverpunten voor
kerstbomen en volle vuurwerkzakken. Wie hier een boom of zak
inlevert krijgt een cadeautje én een coupon met daarop een
unieke code. Door deze code in te voeren op de speciale actiewebsite krijg je spaarpunten. Hoe meer bomen en zakken je inlevert, hoe meer codes je verzamelt en hoe meer spaarpunten je
krijgt. Daarmee kun je op de site weer verschillende cadeautjes
bestellen: bijvoorbeeld vrijkaartjes of leuke games.
Xbox 360
Behalve sparen voor cadeautjes valt er dit jaar ook weer van
alles te winnen. Tussen de codecoupons die je krijgt bij het
inleveren zitten namelijk enkele speciale codes verstopt, waaraan mooie prijzen verbonden zijn. Wie een van deze speciale
codes invoert in het spaarsysteem, ziet direct dat hij of zij
winnaar is van een prijs. Hoofdprijs is een Xbox 360!
Kijk vanaf half december voor meer informatie op:
www.denhaag.nl/oud&nieuw.
Inleveren
Van woensdag 2 t/m zaterdag 5 januari 2008 kan iedereen
zakken met vuurwerkafval en kerstbomen inleveren op één van
de 19 in-leverpunten in de stad, van 11:00 tot 16:00 uur.
De dichtstbijzijnde punten zijn: Laan van Eik en Duinen en
Valkenboskade (bij kruising Hanenburglaan).
HMS-AVR afvalbrengstation (milieudepot)
Scheveningen Vissershavenstraat 2-4
Loosduinen
De Werf 13
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Kerstboomverbranding

Bestuur Bewonersorganisatie Bomenbuurt

Ivo de Wijs

Voorzitter		
Johan van Arragon
Secretaris		
Mariëlle Schonk
Penningmeester
Sabine van Pesch
Bestuursleden		Jos Bierlaagh, Tonny van Dijk,
Wim van Wouw, Hans Verboom
en Marieke Heemskerk

t

Dit is de plek waar wij gevaarlijk deden
Gesmolten asfalt, duidelijk te zien
Wij regelden dat vroeg en clandestien
Die kerstbomenverbranding, lang geleden

t
willem moerenhout, kunstschilder
en cécile (zijn muze)
Heeft u het naar uw zin in de buurt?
Ja, we hebben het wel naar ons zin.
Willen er absoluut niet weg.

Acht jongens en een boom of negen, tien
En lucifers die uit je handen gleden
Een fikkie! denk ik achteraf tevreden
Het mocht niet – en dat was ’t ’m misschien

Wat zijn de voornaamste redenen
waarom u het in deze buurt naar uw
zin heeft?
De natuur waarderen we hier zeer. Ook
de sociale controle is hier redelijk en niet
ziekelijk, zoals je elders wel tegen komt.
Wat zou volgens u beter gewijzigd
kunnen worden?
We missen de buurtsuper erg. De laatste tijd is er ook steeds minder variatie
in de winkels. En dan die ontwikkelingen rond de N.W.H.-route. Wat gaat dat
voor de buurt betekenen? De wind
staat deze kant op dus komt er waarschijnlijk ook meer fijnstof en CO2 uitstoot. Het zou ook prettig zijn als mensen met wat groen voor de deur dit
beter onderhouden. Mensen struikelen
er soms over. Heel vervelend.
Wie krijgt van u de beste wensen
voor 2008?
Alle oudere mensen die zo dapper en
vaak zonder hulp nog hun eigen gang
in de buurt gaan. We hebben daar veel
respect voor.
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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

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

Colofon De Boomgaard
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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, Rita Schermer en Suzan de Jong
Ontwerp
Pieter van Rosmalen (www.cakelab.nl)
Drukwerk
Drukkerij A. Pols & zn, Den Haag
Omslagfoto Pieter van Rosmalen

21 februari 2008: bewonersvergadering
‘veranderingen in/rond de Bomenbuurt!’
aanvang: 20.00 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

