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VERSLAG PARTICIPATIEMOMENT 4 t.b.v. PUK-proces SPORTLAAN 

Voorbereidend overleg wijkvoorzitters 

 

Door: Niels de Vries Humel, De Mannen Van Schuim 

Datum: 24 januari 2022, Versie 1.0 

 

PARTICIPATIEMOMENT 4 

Als onderdeel van de afronding PUK-traject hebben we een vierde participatiemoment georganiseerd met 
de voorzitters van de wijkverenigingen. Dit heeft plaatsgevonden op 24 januari 2022 (online). 

 

Aanwezig: 

Ineke Mulder   voorzitter wijkvereniging Bomenbuurt  

Redmar Wolf	 	            voorzitter wijkvereniging De Vogelwijk 

Paul Lohmann   bestuur wijkvereniging De Vogelwijk 

Jan Vonk   voorzitter wijkvereniging Bloemenbuurt  

Frank Bouhuis   HagaZiekenhuis 

Marcel Hoogland  Haga Ziekenhuis 

Marike Pet   Gemeente Den Haag 

Francien de Hoop  Gemeente Den Haag 

Nathalie Korkers  Gemeente Den Haag 

Niels de Vries Humèl	 	 De Mannen van Schuim (DMvS, Haga) 

Thomas Verbrugh  De Mannen van Schuim (DMvS, Haga) 

 

Agenda:  
 

1. Kort voorstelrondje 
 
2. Verslag van participatiemoment 3: overleg voorzitters wijkverenigingen, 28 dec 2021 

 
3. Eerste feedback/vragen Kavelambitie, zoals gedeeld op 14 januari 2022 

 
4. Bespreken en afronden voorstel communicatie: update bericht richting buurt, zoals gedeeld op 21 

jan 2022 
 

5. Dialoog, tips, suggesties betreft Participatiesessie buurt (april 2022?) o.a.: 
• Doel sessie: informeren proces, planning PUK, proces verkoop, input (zorgen, wensen, ideeën) 

ophalen voor PUK. Een PUK is geen gebouwontwerp, maar geeft de kaders aan waaraan het 
nieuwe gebouw moet voldoen. 

• Format voorstel: combinatie fysieke bijeenkomst en livestream (online) 
• Wie nodigen we uit en op welke manier (brieven/flyers in de bus, aankondiging buurtkrant) 
• Welke wijkorganisaties en andere belangrijke stakeholders (wie niet vergeten)? 
• Welke gevoeligheden zeker aandacht geven? 

 
6. Overig 
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1. Kort voorstelrondje 
• Paul Lohmann van het bestuur wijkvereniging De Vogelwijk is aangeschoven om Redmar te 

ondersteunen. Paul is tevens betrokken bij het CPO-project in de Vogelwijk. Tijdens dit overleg 
wordt benadrukt en bevestigd dat Paul hier als bestuurslid van de wijkvereniging deelneemt. 
Ontwikkelinitiatieven vanuit de markt worden niet besproken tijdens deze overleggen. Ook licht 
Frank toe dat het Haga Ziekenhuis, vanuit het College Sanering, altijd een transparant 
tenderproces moet organiseren, waarbij alle marktpartijen/initiatiefnemers gelijke kansen 
krijgen. Daarom kan HagaZiekenhuis nu geen voorkeur voor een bepaalde toekomstige 
eigenaar aangeven. 

• Marcel Hoogland introduceert zichzelf als communicatieadviseur vanuit het HagaZiekenhuis. 
• Nathalie Korkers geeft aan dat zij als communicatieadviseur van baan gaat veranderen (binnen 

de gemeente). Haar opvolger is nog niet bekend, maar Nathalie zal zorgdragen voor een goede 
overdracht op het moment dat haar opvolger bekend is. 

 

2. Verslag van participatiemoment 3 
• Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen op het verslag van Participatiemoment 3 op 20 

december 2021. 

 

3. Eerste feedback/vragen Kavelambitie 
• Redmar: herkent zich niet in de behoudenswaardigheid van het ‘rechter L-vormige gebouw’. Dit 

signaal is nooit door de buurt gegeven. Niels legt uit dat dit uit het advies komt van het HIT 
(Haags Initiatieven Team). 

• Redmar: herkent zich in de eerdere feedback (participatiemomenten 1 en 2) vanuit de buurt: 
seniorenwoningen, aanvullende en ondersteunende voorzieningen en doorwaadbaarheid van 
de locatie richting groen en ecozone (Haagse beek). 

• Paul: graag plintvoorzieningen t.b.v. de seniorenwoningen. 
• Ineke: voorkeuren voor invulling van programma en doelgroepen (al dan niet in CPO-

constructie) bij voorkeur afstemmen in brede context van de drie buurten (en bewoners). 
• Algemeen: In de Kavelambitie worden geen inhoudelijke kaders beschreven die, door de 

wijkvoorzitters, als conflicterend met de buurtbelangen en wensen zouden zijn. ‘Goed dat we in 
een zo vroeg stadium betrokken worden bij het opstellen van de herontwikkelkaders’. 

   

4. Bespreken en afronden voorstel communicatie 
• Het voorgestelde bericht naar de buurt/de update, is akkoord. De wijkvoorzitters wordt 

gevraagd om deze week nog met finale op- of aanmerkingen te komen en te laten weten 
wanneer en via welke kanalen het bericht verspreid wordt. ACTIE wijkvoorzitters 

• Na ontvangen van de finale op- of aanmerkingen wordt het bericht aangepast en gemaild voor 
verspreiding in de buurt. ACTIE Niels 

• Als contact-mailadres voor de buurt staat er in het bericht: herontwikkelingsportlaan@gmail.com 

 

5. Dialoog, tips, suggesties betreft Participatiesessie buurt (5) 
• Er wordt benadrukt dat het volgende participatiemoment, de buurtbijeenkomst, voor de gehele 

buurt (3 wijken) is.  
• Jan doet de suggestie om voor het volgende participatiemoment 5, 2 bijeenkomsten te 

organiseren, zodat zoveel mogelijk buurtbewoners de mogelijkheid krijgen mee te doen. 
• Ineke stelt voor om een heldere uitleg te geven aan alle deelnemers/bewoners wat hun positie 

is, wat er van deelnemers/bewoners verwacht wordt en waar men wel/niet op kan participeren. 
• Paul vraagt wie het participatietraject organiseert. Frank geeft aan dat het Haga Ziekenhuis dit 

oppakt in samenwerking met de gemeente, dat we samen dit traject inhoudelijk vormgeven, 
maar dat Haga, als initiatiefnemer, de verantwoordelijkheid heeft voor de organisatie en 
communicatie. Haga en gemeente hebben allebei een belang bij een grondig, transparant en 
zorgvuldig doorlopen participatietraject: Haga wil de locatie op een nette manier afstoten en de 
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gemeente heeft een belang bij een kwalitatief goede herontwikkeling voor de buurten, 
stadsdeel en de stad. 

• Paul geeft het belang aan van het direct en persoonlijk uitnodigen van de direct omwonenden. 
Francien stelt voor dit te organiseren omdat de gemeente toegang heeft tot de adressen en 
namen van bewoners. ACTIE Francien 

• Aan alle wijkvoorzitters wordt gevraagd om hun bestuur te checken voor specifieke 
gevoeligheden uit de wijk, die we moeten meenemen in de voorbereiding op de 
buurtbijeenkomst. ACTIE wijkvoorzitters 

 
6. Overig 

• Geen overige punten en opmerkingen. 

 

Volgend participatiemoment (5): datum, tijdstip en locatie n.t.b. 

In de tussentijd zal er, indien nodig, contact zijn met de wijkvoorzitters per mail/telefoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


