Verslag van de jaarvergadering van de SBOB dd 13 april 2022
In de Houtrustkerk, Beeklaan 535 in Den Haag
Aanwezig voor het bestuur: Ineke Mulder (voorzitter) Gerrit Zijlmans (secretaris), Arjen
Looijenga (lid), Meggie Janssen (lid), Jan de Lange (lid) en Joost van Mierlo (lid), Judith
Wentzler (asp. lid)
Aanwezigen: 33 personen
Afwezig met bericht: 4 personen hebben zich afgemeld
Aanvang: 20:00 uur
Opening en vaststelling van de agenda
Ineke Mulder opent de Jaarvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De
laatste Jaarvergadering was twee jaar geleden. Vanwege de coronamaatregelen was het niet
mogelijk om zowel in 2020 als in 2021 een Jaarvergadering te organiseren. Ineke stipt het
meerjarige thema van het bestuur van de SBOB aan; ‘Maak het mee in de Bomenbuurt’. Het
bestuur betrekt en verbindt bewoners van de Bomenbuurt. In verbinding met elkaar en met
partners die een rol spelen in de wijk. Ineke zal enkele werkgroepen van de SBOB en andere
wijkinitiatieven het woord geven voor een korte introductie en impressie van hun inzet voor
de Bomenbuurt.
Te beginnen met:
Werkgroep EBA (Egeleantierstraat, Berberisstraat en Aucubastraat)
DoorWilliam Koolschijn en Anniek Damen
Zij melden dat zij door het jaar heen diverse activiteiten organiseren voor bewoners van de
drie straten. Activiteiten rondom feestdagen, voor kinderen en buurtetentjes. De activiteiten
vinden plaats op het schoolplein van De Bonte Vlinder. De werkgroep beheert het
schoolplein in samenwerking met de school. De werkgroep bestaat 25 jaar en dat betekent
feest! Hun activiteiten stimuleren betrokkenheid van bewoners en sociale binding.
Werkgroep Acaciastraat
Door Hans Verboom
De leden van de werkgroep zijn niet aanwezig maar, hebben Hans gevraagd iets over de
werkgroep te vertellen. Zij organiseren dit jaar een straatspeeldag op 18 juni. Wellicht haken
zij aan bij Burendag in september. De werkgroep beheert de speeltuin in de Acaciastraat en
zou graag dit jaar de tweede fase in onderhoud van de speeltuin gerealiseerd zien. Wat
onder andere inhoudt het vervangen van materialen.
Werkgroep Kastanjeplein
Door Hans Verboom
Deze werkgroep bestond in 2020 10 jaar. Onder andere door de coronaperiode is er geen
gelegenheid geweest om dit te vieren. Dat pakt de werkgroep dit jaar op. Verder organiseren
zij op 22 juni een Zomerfeest van 14:00 tot 17:00 met diverse activiteiten voor kinderen.
Daarnaast staat ook Halloween weer op de planning op 31 oktober. En tot slot heeft de
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werkgroep de wens om aan het einde van het jaar een ijsbaan op het Kastanjeplein te
organiseren. Met een nog grotere baan dan in het verleden is geweest waarop iedereen
twee weken lang kan schaatsen. Het Kastanjeplein staat niet als zodanig op de kaart. Het is
de benaming voor het speelterrein aan de Fahrenheitstraat tussen Albert Heijn en
Bibliotheek Bomenbuurt, aan de Kastanjestraat. De werkgroep kan nog vrijwilligers
gebruiken bij zowel het Zomerfeest als bij Halloween. Aanmelden kan via Hans Verboom:
hyverboom@planet.nl
Werkgroep Fietsenstalling
Door Hans verboom
De werkgroep beheert drie stallingen. De doelstelling is om meer stallingen te gaan beheren,
zelfs buiten de Bomenbuurt. Deze werkgroep bestaat 25 jaar. Het plan om een aparte
stichting op te richten voor de werkgroep is afgeblazen.
Werkgroep Duurzame Bomen- en Bloemenbuurt (BLOB)
Door Lars Nanninga
Deze werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met het stimuleren van betere isolatie en het
plaatsen van zonnepanelen in de twee wijken. Beide wijken beschikken over een slecht
geïsoleerde woningvoorraad. Daarnaast heeft de werkgroep subsidie ontvangen voor het
plaatsen van zonnepanelen op het dak van het wijkgebouw aan de Anemoonstraat 25 in de
Bloemenbuurt. Dit gebouw is in beheer van de Gemeente Den Haag. Het realiseren van het
plan verloopt traag. Ook voor de verduurzaming van het Dreeshuis heeft de werkgroep
subsidie binnengehaald. Voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak, een sedumdak en
een verticale tuin. Met deze ontwikkelingen is de werkgroep druk bezig. Bewoners kunnen
terecht voor specifieke vragen over duurzaamheid bij de werkgroep. De werkgroep verwijst
dan door naar energiecoaches die passend advies kunnen geven. Tip van de werkgroep is om
als kleine VVE gebruik te maken van de subsidieregeling voor verduurzaming. Kijk voor meer
informatie op de site van de SBOB: https://bomenbuurtonline.nl/werkgroepen/werkgroepduurzaamheid-bomen-bloemenbuurt
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
Door Teun Dekker
Deze werkgroep is een half jaar geleden gestart. Ook deze werkgroep is in samenwerking
met Wijkberaad Bloemenbuurt De Hyacint. De werkgroep houdt zich bezig met vijf thema’s:
•
•
•
•
•

Herinrichting Goudenregenstraat
Parkeerproblematiek
Verkeerscirculatie
Verkeersveiligheid
Continue verbetering

Zij overleggen op regelmatige basis met de wegbeheerder van de Gemeente Den Haag,
Stadsdeel Segbroek. Bijvoorbeeld over kruispunten, bebording en laad- en losplekken bij
supermarkten. Lars vraagt hoe het zit met dat in steeds meer straten eenrichtingsverkeer
geldt. Teun geeft aan dat bij de Gemeente Den Haag de verkeerscirculatie onder de
aandacht is. Daar wordt goed over nagedacht door kundige mensen. Andere opmerking
uit de zaal is de negatieve ervaring in de communicatie met de Gemeente Den Haag over
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de laad- en losplek bij Albert Heijn aan de Fahrenheitstraat. Naar haar idee werd ze
afgescheept met de suggestie om een petitie te organiseren. De werkgroep heeft contact
gehad met de Gemeente Den Haag over dit specifieke voorbeeld. De Gemeente heeft
toegegeven dat ze op die plek geen parkeerplekken hadden moeten plaatsen.
Werkgroep Wormenhotel
Door Meggie Janssen
Een wormenhotel is een composthoop waar wormen groente- en tuinafval composteren.
Meggie heeft een nieuwe beheerder gevonden en iemand die mee wil helpen. De
werkgroep hoopt dit jaar de eerste opbrengst van compost uit het wormenhotel te halen.
De locatie van het wormenhotel is in Speeltuin Acaciastraat naast de moestuin.
Werkgroep Omgevingswet
Door Johan van Arragon
Ook dit is een werkgroep in samenwerking met de Bloemenbuurt. De werkgroep is vier
jaar ontstaan inspelend op de aangekondigde nieuwe Omgevingswet*.
De belangrijkste pijler binnen deze wet is participatie. De werkgroep heeft zich inmiddels
hernoemt tot Kennisgroep Burgerparticipatie. Inzet van de kennisgroep is het verzamelen
van kennis en ervaring op het gebied van burgerparticipatie. Bijvoorbeeld over het
vergroenen van een straat. Of hoe betrek je bewoners bij het realiseren van nieuwe
woningen in bestaande oudbouw? Of hoe krijgt het voormalige Dreeshuis een
ontmoetingsruimte bestemt voor de hele wijk? En ten slotte een lopende case; het Rode
Kruis Ziekenhuis. De werkgroep praat in ieder geval mee over de invulling van de plannen,
in samenwerking met de Gemeente Den Haag. De werkgroep wil bewoners handvatten
bieden voor participatie.
Vereniging Omwonenden Dreeshuis
Door Tiemen Brill
In 2021 heeft de Gemeente Den Haag besloten om een nieuwe invulling te geven aan het
voormalige verzorgingshuis Willem Drees aan de Beeklaan. Het gaat om het huisvesten van
mensen die weer op weg zijn naar een eigen woonplek (fase 1), en sociale huurwoningen
voor mensen die allang op wachtlijsten staan (fase 2). De vereniging is opgericht door
omwonenden om hierover via een rechtspersoon te communiceren met de Gemeente Den
Haag. Inmiddels is fase 1 afgerond en wonen 60 mensen in het Dreeshuis. De buurt ervaart
geen overlast, het gaat goed. Fase 2 heeft vertraging opgelopen. In oktober gaat een
aannemer aan de slag om het gebouw her in te richten. De vereniging houdt vinger aan de
pols bij het laten bewonen van nog eens 60 bewoners in de sociale huurwoningen.
Werkgroep Vrijmarkt
Door Ernst Steigenga
Ernst geeft een toelichting op het afgelasten van de vrijmarkt op de Thomsonlaan dit jaar. De
werkgroep had echt een vrijmarkt willen organiseren. De organisatie kost veel tijd. De
werkgroep start meestal in november.
* De Omgevingswet is een aangenomen maar nog niet in werking getreden Nederlandse wet die een
verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de
leefomgeving beoogt, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet.
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In verband met de corona-maatregelen durfde de werkgroep niet het risico te nemen om te
beginnen met het regelen van het aanvragen van de vergunning, het regelen van EHBO,
hekken en de schoonmaak. Hans doet enkele suggesties hoe de werkgroep het had kunnen
aanpakken. Ernst geeft aan dat de werkgroep een besluit heeft genomen op basis van
keuzes die voor hen haalbaar waren. Wellicht was het verstandiger geweest het niet door
laten gaan van de vrijmarkt eerder te communiceren.
Bomenbuurt Deelt
Door Ernst Steigenga
Ernst is voorzitter van deelauto-coöperatie Bomenbuurt Deelt. De coöperatie least zeven
auto’s die worden gedeeld door 70 huishoudens. Allemaal elektrisch auto’s. Het
lidmaatschap kost €15 per maand. Je betaalt €2,60 per uur en een kilometerprijs. De
coöperatie werkt zonder winstoogmerk en is goedkoper dan commerciële partijen. De
laatste peiling voor ruimtebesparing in de Bomenbuurt die Bomenbuurt Deelt oplevert door
auto’s te delen was in juli 2021. 13 Parkeerplekken werden toen vrijgespeeld. Bomenbuurt
Deelt bepaalt niet wat de bestemming wordt van de vrijgekomen plekken dat gebeurt in
samenspraak met bewoners en de Gemeente Den Haag. Meggie, enthousiast lid van de
coöperatie doet nog de suggestie van het proeflidmaatschap van een half jaar. Om uit te
proberen of autodelen iets voor jou is.
Na deze introducties schakelt Ineke over naar het officiële gedeelte van de vergadering.
Het vaststellen van het verslag van de Jaarvergadering van 2019
Geen opmerkingen over dit verslag, de vergadering stelt het verslag Jaarvergadering 2019
vast.
Vaststellen Jaarverslag 2021 en Financieel jaarverslag 2021
Peter Hoogvliet, de penningmeester van de SBOB is afwezig in verband met ziekte. Gerrit
Zijlmans, de secretaris neemt de taak van de penningmeester over om een toelichting te
geven op het financiële jaarverslag. Nadat hij eerst het Jaarverslag 2021 heeft toegelicht.
Naar aanleiding van de Wijkvisie hebben enkele bestuursleden een groep raadsleden
rondgeleid in de Bomenbuurt vorig jaar. Tijdens de rondleiding kwamen wensen uit de wijk
aan bod. De raadsleden reageerden hier enthousiast op. Een ander onderwerp dat in het
Jaarverslag te vinden is, zijn de gesprekken over het verbeteren van de toegankelijkheid van
Buurtcentrum Onder de Bolster aan de Kastanjestraat. De SBOB houdt daar kantoor en Wijkz
gebruikt het Buurtcentrum voor diverse activiteiten voornamelijk gericht op ouderen.
Gesprekspartners zijn Staedion, Stadsdeel Segbroek en Wijkz. Inzet naast het verbeteren van
de toegankelijkheid is het verbreden van het aanbod.
Gerrit leest vervolgens de toelichting van de penningmeester voor op het financieel
jaarverslag 2021. Het financieel resultaat over 2021 is positief maar is opgebouwd uit
onzekerheden en toevallige factoren. Er zijn donkere wolken aan de lucht omdat de
basissubsidie van de Gemeente Den Haag vanaf 2022 sterk wordt verminderd. Lars vraagt
om wat voor bedragen het dan gaat, bij benadering. Gerrit geeft aan dat het bij benadering
gaat om een terugloop van €28.000 naar €21.000 in subsidie.
De werkgroep EBA vraagt hoe het zit met het budget bestemd voor de werkgroep. Deze
vraag wordt doorgespeeld naar Peter. Namens de kascommissie is Arjan Schoolderman
aanwezig. De kascommissie heeft schriftelijke aanbevelingen gedaan aan de
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penningmeester. Belangrijkste punten uit die aanbevelingen zijn; om voortaan een begroting
op te stellen. Om alle contracten en subsidieaanvragen via de penningmeester te laten lopen
en enkele technische tips.
Ineke bedankt de kascommissie. De kascommissie verleent het bestuur decharge voor het
gevoerde beleid. Arjan stelt zich beschikbaar voor de kascommissie 2023.
Bestuursverkiezing
Ineke meldt dat tijdens deze Jaarvergadering diverse bestuursleden aftreden en er een lid
aantreedt. De SBOB is nog op zoek naar bestuursleden. Mocht je interesse hebben of meer
informatie willen, Ineke is bereid om met geïnteresseerden koffie te drinken.
Joost van Mierlo (lid), Jan de Lange (lid), Peter Hoogvliet (penningmeester) en Ineke Mulder
(voorzitter) zijn herkiesbaar. Toetredend lid is Judith Wentzler. Zij gaat in het eerste jaar
ontdekken wat ze kan toevoegen of betekenen in het bestuur en in de buurt.
Arjan Looijenga, (lid), Gerrit Zijlmans (secretaris) en Meggie Janssen (lid) zijn aftredend en
niet herkiesbaar. Ineke bedankt allereerst Arjen. Zij schets zijn aantreden en het verloop van
zijn bestuursperiode. Arjen is actief geweest als penningmeester en als algemeen
bestuurslid. Ineke overhandigt Arjen een afscheidscadeau. Daarna bedankt Ineke Gerrit en
Meggie. Zij namen als echtpaar zitting in het bestuur. Het bestuur behandelden hen echter
nooit als koppel, zij werden gewaardeerd om hun individuele kwaliteiten. Gerrit was actief
als secretaris en Meggie opereerde als algemeen bestuurslid. Ook zij ontvangen van Ineke
een afscheidscadeau.
Stadsdeel Segbroek
Op uitnodiging van het bestuur van de SBOB lichten de medewerkers van Stadsdeelkantoor
Segbroek toe op wat zij doen voor de Bomenbuurt. Annette de Graaf stelt zich voor als de
directeur van stadsdeel Segbroek. Arthur de Kruyf zet zich in voor duurzaamheid. Zijn
werkplek is het Stadsdeelkantoor Segbroek en Hou van je Huis op de Goudsbloemlaan. Ed
Lemckert is werkzaam als wegbeheerder. Mitch van Beek is actief als assistent
wegbeheerder. Lianne van de Garde werkt als welzijn- jeugd- en participatiemedewerker in
nauw contact met het opbouwwerk van Wijkz.
Annette vult aan dat het team niet compleet is, er werken nog veel meer mensen op het
Stadsdeelkantoor. Zo houdt Eileen zich bezig met milieu. Zijn er groenbeheerders actief en
houdt Hakim zich bezig met de Wijkagenda. Verder gebeurt er veel achter de schermen dat
niet direct zichtbaar is voor bewoners. Zoals overleggen met de Stadsdeelwethouder die op
de hoogte gehouden wil worden van ontwikkelingen in de wijk en het stadsdeel. Verder
vragen medewerkers van het stadsdeel aandacht voor initiatieven die spelen in de Bomenen Bloemenbuurt op het Spui in het stadhuis. En dan nog het rioleringsproject dat gestart is
in de Bomenbuurt. Een intensieve en grote klus. Ingewikkeld doordat er zoveel in de grond
zit, denk aan de waterleiding, gasleidingen, kabels. En de riolering zit helemaal onderin. Voor
het aanpakken van de riolering gaat de straat open, wordt het water omgelegd enzovoort.
Het is een heel proces, geen leuke klus in de wijk. Gelukkig gebeurd zoiets maar eens in de
dertig jaar. Inzet van de Gemeente Den Haag is om bij de aanpak van het riool het samen
met de bewoners mooier te maken. Klimaatadaptiever en waar mogelijk bredere stoepen.
Dat betekent wel keuzes maken in het gebruik van de schaarse ruimte. Waarin ruimte is voor
voetgangers, bankjes, fietsen en parkeerplekken voor auto’s. Aan de gemeente de taak om
een goede afweging te maken met publieke middelen.
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Ineke vult aan dat Stadsdeel Segbroek een project heeft opgezet om alle bewoners bij de
herinrichting te betrekken; Operatie Bomenbuurt. Zij raadt aan om lid te worden van de
nieuwsbrief. Ineke bedankt de medewerkers van Stadsdeel Segbroek voor het geven van
uitleg over hun werkzaamheden voor de Bomenbuurt. Als mensen nog vragen hebben aan
de medewerkers, stel ze tijdens de borrel.
Ineke sluit de vergadering af om 21:23 uur.
20 april 2022
Verslag: Saskia de Swart
(Bewonersondersteuner Wijkz)
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