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Jaarverslag bestuur SBOB over de periode
april 2020 – april 2021
Na de digitale “jaarvergadering” van april 2020 bestond het bestuur van de SBOB uit
Ineke Mulder, voorzitter
Arjen Looijenga, penningmeester tot 1 augustus, daarna lid
Peter Hoogvliet, penningmeester vanaf 1 augustus, daarvoor lid
Gerrit Zijlmans, secretaris
Meggie Janssen, lid
Jelle Bluemink, lid
Het bestuur kreeg net als voorgaande jaren administratieve ondersteuning voor vier uur per week door
Saskia de Swart (VOOR Welzijn). Het bestuur heeft maandelijks vergaderd, met uitzondering van
augustus. Ook het dagelijks bestuur (Ineke, Arjen/Peter, Gerrit) is maandelijks bijeengekomen.
Het bestuur hanteert nog steeds als slogan: Maak het mee in de Bomenbuurt! Het bestuur wil vooral
ondersteunend zijn aan bewonersinitiatieven. De SBOB wil het netwerk van betrokken Bomenbuurtbewoners vergroten. Voor de SBOB is het belangrijk dat wijkbewoners waarderen wat onder zijn vlag is
ontplooid aan initiatieven en activiteiten.

Maak het mee in de Bomenbuurt
Het was stil buiten, vergeleken met andere jaren. Veel
activiteiten zijn geschrapt. Niet alleen in de Bomenbuurt,
overigens. Er waren twee uitzonderingen. De eerste was het
Duurzaam Doen festival in september, georganiseerd samen
met de Bloemenbuurt op het terrein achter het gebouw van de
Hyacint. Hier ontstaat een toevoeging aan onze tradities: het is
nu al voor de derde keer dat in het najaar een activiteit rond
energie en duurzaamheid is georganiseerd. De tweede
uitzondering waren de wijkwandelingen, o.l.v. Hans Verboom
en Ineke Mulder. Voor alle wandelingen was voldoende
belangstelling.
Wat uiteraard wel gewoon doorging waren de ad hoc
berichtgeving op social media, het maandelijks uitbrengen van de Nieuwsmail Bomenbuurt (inmiddels
ruim 500 geadresseerden) en het eens per kwartaal uitbrengen en wijkbreed bezorgen van De
Boomgaard. Namens het bestuur is Jelle Bluemink toegetreden tot de redactie. Maar het opvallendst
hier was toch wel de wisseling van de hoofdredacteur. Erna verhuisde naar buiten de wijk, en Mies
heeft het stokje voortvarend overgepakt.
Elders in dit document staan de jaarverslagen van de diverse werkgroepen. Enige bijzonderheden
melden we hier alvast.
De werkgroep fietsenstallingen heeft weer een volledige bezetting gekregen inclusief iemand die de
administratie doet. Helaas is de fietsenstalling aan de Abeelstraat sinds 1 maart 2021 niet meer onder
SBOB-vlag, wegens wisseling van eigenaar.
Verder is er alsnog subsidie ontvangen voor het wormenhotel, wisseling van de wacht bij het stadsdeel
maakte dit niet erg gemakkelijk, maar het is toch goedgekeurd. Alleen … nu laat de leverancier het
afweten. Een klein wormenhotel is bijna overal te krijgen, voor een buurtbak ligt dat helaas wat
anders. Het wordt nog spannend of het wormenhotel aan de Acaciastraat er komt voordat de
subsidiegevers hun geld terug willen.
De werkgroep Verkeer en Veiligheid is een tijdje niet actief geweest. Samen met de Bloemenbuurt is
nu het initiatief genomen die groep als het ware weer tot leven te wekken. Er komen interessante
tijden aan, met bijvoorbeeld de uitvoering van de wijkagenda en de gemeentelijke plannen met de
Goudenregenstraat. Het is belangrijk voor de buurt dat er een aanspreekpunt komt met kennis van
zaken.
Er is veel overlegd met de gemeente, bijvoorbeeld over het nieuwe zogenaamde beleidskader. Daarin
maakt de gemeente duidelijk op welke manier wijkorganisaties en andere initiatieven op wijkniveau
zullen worden ondersteund. De gemeente blijkt soms aparte ideeën te hebben over het realiseren van
burger-participatie. Diverse wijkorganisaties praten mee om hier iets moois van te maken.
3

Ander initiatief van de gemeente is de wijkagenda, waar veel
wijkbewoners ideeën voor hebben aangedragen. Deze agenda
is nu af, en men gaat over tot uitvoering ervan. Dat gebeurt
in fasen, en het stadsdeel wil dat graag zo goed mogelijk in
samenspraak met de wijkbewoners doen. We hebben hierover
regelmatig contact. Ook het gebruik van Hoplr speelt in dit
proces een rol, deze app krijgt steeds meer volgers in de wijk
(nu al ruim 1100).
Een staartje nog van het wijkbudget: het zeer gewenste
seniorenbankje op het Kastanjeplein is eindelijk gerealiseerd.
Probleem was dat het model niet voorkwam in het handboek
van de gemeente. Maar nu dus wel!
De traditionele vrijwilligersavond in november kon uiteraard niet doorgaan. Onze vrijwilligers hebben
allen een bon gekregen die ze konden besteden bij de horeca in de wijk, en een setje kaarten met
foto’s van de hand van Bruno van den Elshout.
Niet onvermeld mag de tafeltennistafel op het Kastanjeplein blijven. Je kunt je melden om te spelen
via een app, en dat loopt goed. En er was een kaartenactie, een gezamenlijk initiatief van SBOB en
VOOR Welzijn in het kader van de strijd tegen eenzaamheid.
Tot slot nog een blik vooruit. Afgelopen najaar heeft het bestuur besloten dat het motto “Maak het mee
in de Bomenbuurt” nog niet versleten is. Dat blijft dus. Met het accent op binding en verbinding in de
wijk. Dat geldt ook voor onszelf: omdat we ondersteunend kunnen zijn aan bewoners-initiatieven, is
het jammer als mensen ons niet kennen. Dus willen we op passende wijze ook iets meer van onszelf
laten horen.

Wat nog onderhanden is
Over de herinrichting van de wijk in het kader van de
grootschalige vervanging van de riolering (“wijkvisie”) heeft een
bewonerswerkgroep, waarin SBOB vertegenwoordigd is, een
aantal keren gesproken met vertegenwoordigers van stadsdeel
Segbroek en de gemeente Den Haag. Bij diverse gelegenheden
zijn ideeën van bewoners opgehaald, en het gaat er nu om deze
te clusteren en te toetsen op praktische, juridische en financiële
haalbaarheid. De communicatie naar andere wijkbewoners moet
nog goed op gang komen.
Vorig jaar is gesproken over “het Bomenhuis”, een
ontmoetingsplek in de wijk die in en rond Buurtcentrum Onder
de Bolster aan de Kastanjestraat gerealiseerd zou moeten
worden. Op dit moment is het helaas heel erg stil rond dit
initiatief. De contacten met VOOR Welzijn komen mondjesmaat weer op gang, maar zijn nog niet wat
wij ervan verwachtten.
De ideeën om naar DAK – Acaciastraat te gaan om kantoor te houden zijn nergens op uitgelopen,
omdat onzeker is wat de eigenaar precies met het pand aan wil, en het voor ons financieel niet
haalbaar lijkt.
We zijn al een tijdje in gesprek met VOOR Welzijn over het feit dat wij als wijkorganisatie huur moeten
betalen voor het gebruik van Onder de Bolster. Een pand dat Staedion om niet beschikbaar stelt voor
sociale activiteiten uit de buurt. Vooralsnog komen we niet veel verder dan een verlaging van het
bedrag. Maar dat is niet het punt… (wordt vervolgd)
De huidige boomtegels verdienen niet meer de schoonheidsprijs. Via Fonds 1818 wordt een poging
gedaan een nieuwe versie te realiseren, in de vorm van speciale platen die op de muren komen in
plaats van op de grond.
Ten slotte: al enige jaren ervaren wij strubbelingen in de contacten met het subsidiebureau van de
gemeente Den Haag. Zaken die met het stadsdeel Segbroek worden afgesproken, worden qua
realisatie afgekeurd door het subsidiebureau. Voormalige penningmeesters hebben hier allen moeite
mee ervaren, bij de huidige penningmeester is dat niet anders. We krijgen moeilijk boven tafel waar
dit aan ligt. Een fatsoenlijke onderbouwing vanuit de gemeente Den Haag ontbreekt; de communicatie
is zeer moeizaam. Het effect is wel duidelijk: minder subsidie voor onze activiteiten. Wij gaan het
gesprek hierover aan, en hopen op een snelle oplossing.
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Andere wijkzaken
Er is geen vooruitgang te melden over de her- of nieuwbouw
van de school De Populier en ook niet over de bestemming van
het Haga-terrein (voormalig Rode Kruis Ziekenhuis).
De ombouw van het voormalige bordeel aan de Thomsonlaan
tot appartementen is inmiddels begonnen. Via onze voorzitter
hebben we die plannen iets kunnen ombuigen, zodat het
kleinschaliger werd. Hopelijk wordt het een aanwinst voor de
buurt.
Intussen dient zich een nieuw dossier aan, namelijk het
Dreeshuis. De voormalige bewoners zijn vertrokken, het is geen
zorghuis meer. Gemeente en Vestia zijn aan het praten over
wat er moet gebeuren met dit pand. Hopelijk horen wij, lees:
de wijkbewoners, hierover binnenkort meer.

Bestuursverkiezing
Voorgedragen als algemeen lid:
Jan de Lange
Joost van Mierlo
Aftredend en herkiesbaar:
Ineke Mulder, derde termijn als voorzitter
Gerrit Zijlmans, derde termijn als secretaris
Meggie Janssen, derde termijn als algemeen lid
Jelle Bluemink, tweede termijn als algemeen lid
Arjen Looijenga, derde termijn als algemeen lid
Peter Hoogvliet is nog in zijn eerste termijn als penningmeester.
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Jaarverslag Redactie De Boomgaard
Redactieleden
Erna de Klerk en Mies Mikx (hoofd/eindredactie)
Joke ter Harmsel (vormgeving)
Johan van Arragon
Marit de Mooij
Inez Post
Jelle Bluemink
Marianne Schijf

Verslag 2020
De Boomgaard is een kwartaalblad dat in 2020 vier keer is
verschenen. Het blad wordt in een oplage van 4150 stuks bezorgd
bij alle huishoudens en winkeliers in de wijk, en de bibliotheek.
Redacteuren worden regelmatig aangesproken op het blad, en elke
editie ontvangen we per mail of zelfs post reacties uit de buurt; het
blad wordt dus goed gelezen. Waarschijnlijk is het aantal lezers
groter dan de oplage.
In de redactie hebben in 2020 veranderingen plaatsgevonden. De
grootste is dat halverwege 2020 Erna na ruim vier jaar als
hoofdredacteur afscheid nam; zij verhuisde de wijk uit. Helaas is er
vanwege de coronabeperkingen geen echte afscheidsbijeenkomst
voor Erna geweest. Ze is opgevolgd door Mies, redacteur sinds
2017. Marianne, eerder alleen schrijver van de rubriek ‘Familie in
de zaak’, heeft plaatsgenomen in de redactie. Net als Jelle,
bestuurslid van de SBOB. Met Jelle in de redactie hebben we een
directe lijn met het bestuur. In het laatste nummer van 2020 is er
een oproep geweest voor nieuwe krachten, dat heeft twee nieuwe
redacteuren opgeleverd. Afke en Gerard zijn in 2021 begonnen.
Joke is professioneel vormgever en verzorgt inmiddels tien jaar belangeloos ieder kwartaal de opmaak
van De Boomgaard. In 2020 ontwierp ze een frisse nieuwe header op de voorpagina. Alle redactieleden
schrijven elk nummer een of meerdere stukken. We hebben drie vaste columnisten, en regelmatig een
bijdrage van een bewoner. In 2020 maakten we voor het eerst een themanummer, over hoe de
coronatijd in de Bomenbuurt door verschillende groepen bewoners (zoals scholen, ondernemers en het
verzorgingshuis) werd beleefd. We zijn gestart met een kinderpagina, met bijdragen voor en door
kinderen.
Bij het samenstellen van een nieuw nummer gaan we vier keer per jaar de straat op om te peilen wat
er leeft in de buurt. We doen dit onder de naam ‘De redactie steekt een lichtje op’. We laten vooraf
weten via online kanalen zoals Hoplr en de SBOB nieuwsbrief waar we te vinden zijn, ook spreken we
actief mensen aan. Dit levert leuke gesprekken op met lezers over het blad en over mogelijke nieuwe
onderwerpen voor artikelen.
Ieder jaar is er veel belangstelling van adverteerders. Dit betreft voornamelijk ondernemers en
winkeliers uit de wijk en enkele zorginstellingen/gemeentelijke organisaties. De groep van
adverteerders is deels stabiel.

6

Jaarplan 2021
Waaraan knutselt die buurman al jaren in zijn schuurtje? Wie is er óók geïnteresseerd in de
geschiedenis van de Indische verzetsstrijders uit de buurt? Wat vindt de huisarts eigenlijk van de
gezondheid van onze buurtgenoten? Waarom is die ene populier nog steeds niet gekapt? De
Boomgaard wil verbinden door persoonlijke verhalen te vertellen en door te berichten over
onderwerpen die leven in de buurt. Die onderwerpen vinden we door ons als redactie te laten zien op
straat (‘redactie steekt een lichtje op’) en op de buurtfora Hoplr en Nextdoor, waar we geregeld vragen
stellen via een eigen redactie-account.
We blijven dit jaar verder gaan met themanummers, waarin we steeds een aantal pagina’s aan een
bepaald thema wijden, zoals ‘lezen’, ‘sport en spel’ of ‘gezondheid’. De thema’s bieden een kapstok om
ook buiten de actualiteit om aandacht te besteden aan interessante mensen, plekken, initiatieven en
organisaties. Lezers doen allicht onverwachte ontdekkingen over hun wijk. Daarnaast blijven we
natuurlijk ook schrijven over de actualiteit, over werkgroepen en (familie)bedrijven. We gaan artikelen
in het Engels samenvatten, om ook niet-Nederlandstalige buurtgenoten te bereiken.
De Boomgaard wil midden in de wijk blijven staan en buurtbewoners raken, verrassen en informeren
met artikelen over de diversiteit aan mensen en activiteiten in de wijk.
Namens de redactie van De Boomgaard,
Mies Mikx, hoofd/eindredacteur
2 april 2020

7

Werkgroep AED A(utomatische) E(xterne)
D(efibrillator)
Leden
Ineke Mulder
Marjon Stijntjes
Ellen Simon
De werkgroep wordt ondersteund door Saskia de Swart (bewonersondersteuner)

Belangrijkste activiteiten 2020
Bij onze evaluatie eind 2019 bleken er in de Bomenbuurt 52
volledig gekwalificeerde burgerhulpverleners te wonen. Om
deze reden besloten wij ons het jaar 2010 vooral te richten op
het organiseren van de (jaarlijks) verplichte
herhalingscursussen. Voor het eerste kwartaal werden een
drietal herhalingscursussen gepland. Tijdens het overleg met de
stichting HartslagNu over mogelijke data en instructeur(s) bleek
men daar uit te gaan van minimaal 12 deelnemers per cursus.
En, ondanks oproepen aan de ons bekende burgerhulpverleners
bleek dit aantal niet haalbaar en moesten er cursussen
afgezegd worden.
Door de eerste lockdown moest het wijkcentrum sluiten en waren er geen cursus mogelijk, ook ging
onze geplande vergadering in maart niet door. Voor september, oktober en november werden
wederom cursusssen gepland, ditmaal met zes deelnemers per cursus, zodat de anderhalve meter
afstand aangehouden kon worden. In september en oktober zijn een tweetal cursussen gegeven, beide
met vier deelnemers. De cursus van november moest door de tweede lockdown weer afgezegd
worden.
De SBOB heeft twee AED's in eigen beheer, namelijk aan de
Eikstraat en aan het Goudenregenplein. In 2020 kregen wij een
aantal maal de melding dat de AED aan de Eikstraat mogelijk
was gebruikt. Deze is vervolgens gecontroleerd en kon alle
keren direct weer worden geactiveerd voor gebruik.

Belangrijkste plannen voor 2021
Gezien het grillige verloop van COVID-19 hebben wij voor 2021
nog geen concrete plannen gemaakt, zij het dat de
herhalingscursussen prioriteit behouden. Zodra de maatregelen
toelaten dat wijkcentra weer open mogen, zal de werkgroep beginnen met het plannen van de
noodzakelijke herhalingscursussen.
Ellen Simon
Contactpersoon werkgroep AED
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Werkgroep Acaciastraat
Leden
Ilona, Judith, Florine
Nieuw lid in 2020
Hans Verboom

Belangrijkste activiteiten in 2020
Helaas hebben we geen leuke buurtactiviteiten kunnen organiseren dit jaar in verband met de
coronamaatregelen. Wel heeft de speeltuin een mooie opknapbeurt gekregen door een aannemer. Er is
nog meer verbetering nodig, dit wordt in fases aangepakt in verband met het beschikbare budget.

Belangrijkste plannen voor 2021
We hopen dat er iets leuks aan activiteiten gedaan kan worden in 2021, zoals bijvoorbeeld de
Straatspeeldag.

Florine Wilbrink
Coördinator Fietsenstalling Acaciastraat
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Werkgroep Fietsenstallingen
Leden
Victor Spierings, beheerder stalling Egelantierstraat
Wim Blok, beheerder stalling Beukstraat
Florine Wilbrink, stalling Acaciastraat
Gil Maris, button beheerder
Sandra Lub, administrateur
Hans Verboom, coördinator

Belangrijkste activiteiten 2020
In 2020 is het gelukt om een volwaardige werkgroep te formeren.
De stallingen zijn voorzien van een eigen beheerder en hebben al dan
niet iemand erbij die de stalling schoonhoudt. Eind 2020 is een
administrateur voor de werkgroep aangetrokken en zijn in overleg met
de nieuwe penningmeester van de SBOB, de financiële werkzaamheden
verdeeld. De administrateur fungeert als tussenpersoon tussen de
beheerders en de penningmeester. De penningmeester heeft als taak
voor de werkgroep de inningen en uitgaven uit te voeren.
Wijzigingen in de administratie van de stallingen gebeuren voortaan op
aangeven van de administrateur. Op termijn is de wens van de
werkgroep dat de incassowerkzaamheden worden overgedragen naar
de administrateur door de penningsmeester SBOB.
De administrateur heeft eind 2020 begin 2021 de gehele financiële
administratie nagelopen, en hersteld daar waar nodig en heeft daarvoor
nauw contact met de penningmeester.
De werkgroep blijft elk jaar zijn inkomsten en uitgaven verantwoorden
aan de SBOB, inclusief een begroting en een meerjarenonderhoudsplan.
Op dit moment hebben wij drie stallingen in beheer stalling Acaciastraat, Egelantierstraat en
Beukstraat.
Begin 2021 gaan wij helaas afscheid nemen van de stalling Abeelstraat. Deze ruimte is verkocht. De
werkgroep zal nog wel het toegangssysteem blijven beheren. Dit gebeurt voorlopig door de
coördinator. Alle andere zaken worden door de nieuwe eigenaar zelf gedaan.

Belangrijkste plannen voor 2021
De werkgroep gaat onderzoeken of zij nog een andere stalling kan vinden of kan overnemen.
Wij danken het bestuur van de SBOB voor de prettige samenwerking afgelopen jaar en hopen op een
evenzo prettige samenwerking dit jaar.

Namens de werkgroep fietsenstalling Bomenbuurt
Hans Verboom
Coördinator werkgroep Fietsenstallingen
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Werkgroep Kastanjeplein
Leden
Hedwig
Yvonne
Inge
Jan
Geert
Hans

Belangrijkste activiteiten 2020
Het jaar 2020 zal de werkgroep Kastanjeplein niet gauw vergeten. In dit
jaar zouden wij ons 10-jarig jubileum vieren, we zouden met z’n allen
uit eten gaan.
De werkgroep had leuke plannen voor de zomer- en winteractiviteit en
dan overvalt het Coronavirus ons allen.
In het begin hoop je natuurlijk dat het in het najaar over is en dat
Halloween wel door kan gaan, maar nee hoor, niet dus.
Maar wat ons nog erger trof en raakte was het verlies van ons
werkgroepslid Marijke. Marijke was al ernstig ziek en de vooruitzichten
waren niet best, maar ook hier was er hoop op een wonder.
Helaas geen wonder. Wij hebben, op afstand, afscheid genomen van
Marijke.
Marijke was vanaf het begin een steunpilaar voor Rob die in 2013
overleed, daarna is ze naar voren getreden als volwaardig werkgroepslid.
Wij zullen haar altijd missen, haar inzet en gastvrijheid stonden bij haar bovenaan op het lijstje.
Wij hopen in 2021 met de werkgroep en een paar andere bewoners die Marijke nabij stonden een
herdenkingsplaatje te onthullen op het Kastanjeplein. En even stil te staan bij wat zij en haar man voor
het pleintje en de buurt hebben betekend.
Afhankelijk van het virus hoopt de werkgroep dit jaar weer iets voor de kinderen in de buurt te kunnen
betekenen. Zodra er meer zicht en duidelijkheid komt, zullen wij dat als werkgroep naar buiten
brengen.
Wij wensen alle vrijwilligers een goede gezondheid toe voor 2021 pas goed op jezelf en op je naasten.

Belangrijkste plannen voor 2021
De activiteiten die onder voorbehoud gepland staan, zijn in juni de
zomeractiviteit en 31 oktober Halloween. En een etentje met de
werkgroep i.v.m. met het 10-jarige bestaan van vorig jaar.
Werkgroep Kastanjeplein
Hedwig, Yvonne, Inge, Jan, Geert en Hans
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Werkgroep Vrijmarkt
Leden
Sijmen de Goede
Ernst Steigenga

Belangrijkste activiteiten 2020
Over de activiteiten van de werkgroep vrijmarkt in 2020 kan ik erg kort zijn. Deze heeft afgelopen
jaar i.v.m. met Corona niet plaatsgevonden. Gelukkig was het evenementenverbod op tijd bekend
zodat alles kosteloos kon worden geannuleerd.

Belangrijkste plannen voor 2021
In januari hebben we de inschatting gemaakt dat Koningsdag ook dit jaar te vroeg komt om een
grootschalig evenement te kunnen organiseren. Zodoende hebben we ook voor aankomend jaar helaas
geen activiteiten gepland.

Sijmen de Goede
Contactpersoon werkgroep Vrijmarkt
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Werkgroep Wormenhotel
Leden
Meggie Janssen

Belangrijkste activiteiten 2020
Opdracht tot plaatsing van wormenhotels bij de speeltuin en moestuin in de Acaciastraat

Belangrijkste plannen voor 2021
Een feestelijke opening voor het in gebruik nemen van de hotels in maart. Dit is uitgesteld wegens
vertraging bij de leverancier.
Hopelijk kunnen we ergens anders in de buurt ook nog wormenhotels plaatsen.
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Kennisgroep Omgevingswet
Leden
Johan van Arragon

Belangrijkste activiteiten 2020
Als de planning wordt gehaald, zal per 1 januari 2022 de
Omgevingswet van kracht worden. Dat is in juridisch
Nederland een ongekende aardschok, maar wel een die we
al jaren hebben zien aankomen. De Omgevingswet
combineert 26 bestaande wetten en bundelt de
overheidsloketten die nu over de vergunningen gaan die je
moet hebben voordat je iets kunt bouwen, slopen, uitstoten,
organiseren of dat anderszins invloed heeft om de
leefomgeving.
De Omgevingswet bepaalt ook dat, voordat je die
vergunning krijgt en aan de slag kunt gaan, je aan
participatie moet hebben gedaan. Dat wil zeggen dat je op een of andere manier degenen die iets gaan
merken van je activiteit, de belanghebbenden, moet hebben betrokken bij je plannen. Als de gemeente
bomen wil kappen, een projectontwikkelaar een kantoor wil verbouwen tot appartementen, of de
buurvrouw een dakopbouw wil maken, dan moeten omwonenden niet door die plannen, laat staan de
resultaten, overvallen worden, maar al in het begin op de hoogte gebracht en bij de plannen betrokken
worden. Bij de vergunningverlening beoordeelt de gemeente of dat voldoende is gebeurd.
Maar wat is participatie precies? Wanneer is dat voldoende, hoeveel belanghebbenden moeten
betrokken zijn en in welke mate? Wat als die belanghebbenden het onderling niet eens zijn, of als ze
juist eensgezind zijn en het plan afwijzen? Als je zelf plannen hebt, hoe organiseer je dan die
participatie? Allemaal vragen waarop wij nog geen pasklaar antwoord hebben en de gemeente ook
niet. Reden om eens wat te gaan experimenteren.
De werkgroep Omgevingswet, met negen deelnemers uit Bloemen- en Bomenbuurt, onderzoekt wat de
Omgevingswet voor ons, bewoners, betekent. Welke nieuwe kansen die wet biedt. Die zitten in de
mogelijkheid om zelf initiatieven voor elkaar te krijgen en in de participatie. In het voorjaar van 2020
heeft de werkgroep samen met de gemeente een ‘serious game’ gespeeld. Daarin wordt de
werkelijkheid op de computer nagebootst in een soort onderhandelingsspel. Op de
onderhandelingstafel lag Kijkduin. Verschillende plannen voor woningbouw, winkels, verkeer, natuur,
recreatie, veiligheid, die vaak met elkaar botsen door de beperkte ruimte, het beperkte budget en
tegenstrijdige belangen. Aan de hand van Kijkduin was het voor ons interessant om te zien hoe de
belangen van bewoners tot hun recht kunnen komen. In het najaar fietsten een paar leden van de
werkgroep met wethouder Martijn Balster door beide buurten en stonden ze stil bij het Rode
Kruisziekenhuis en het Dreeshuis. Beide gebouwen moeten een nieuwe bestemming krijgen en daar
willen de bewoners graag over meepraten. Net als over de herinrichting van de straten waar de
fietstocht doorheen ging.
Die eerste keer met Kijkduin was nog wennen en we hadden het graag een vervolg gegeven, maar de
Omgevingswet liep vertraging op en werd – weer - een jaar uitgesteld. De gemeente bleek ook nog
niet zo ver te zijn met participatie. Uiteindelijk hebben we de draad tegen het eind van het jaar weer
opgepakt, opnieuw contact gelegd met de gemeentelijk projectleider en afspraken gemaakt over
proeven met participatie.

Belangrijkste plannen voor 2021
Uitvoeren van proeven met participatie.
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Werkgroep Duurzame Bomen- en
Bloemenbuurt (BLOB)
Leden
D. Alkema
D. Weve
A. van Gurp
G. Poelsma
H. Mesker (slapend)
I. Mulder
M. Lenferink
R. de Groot
L. Nanninga
M. Berghuis

Belangrijkste activiteiten 2020
Wij verzamelen duurzame en energiebesparende ideeën, voeren
warmscans uit, hebben energiecoaches en organiseren energyparties bij
u thuis om energiekosten te besparen. Wij komen 1 X per kwartaal bij
elkaar.
Duurzaamheidsdag “Duurzaam Doen!” bij de Wijkcentrum De Hyacint.
Op zaterdag 19 september werd bij wijkcentrum de Hyacint de jaarlijkse
duurzaamheidsdag gehouden. Hier werd informatie gegeven over o.a.
energiebesparen, isolatie, hergebruik, duurzaam koken en
zonnepanelen.
De dag werd georganiseerd door de werkgroep “de duurzame BLOB” en
bewonersorganisaties van de Bomen- en Bloemenbuurt; “Wijkberaad
Bloemenbuurt de Hyacint” en de SBOB.
In de binnentuin van het wijkcentrum hadden een aantal organisaties
zoals: Duurzaam den Haag, HOOM, Hou van je huis, Haagse stroom en
belanghebbenden zoals Kits Kitchen, autodelen etc. met een verschillend
kenmerk een standje gekregen; tevens konden zij in een pitch van 5
minuten hun organisatie voor het voetlicht brengen.
De dag trok ongeveer 100 bezoekers en werd afgesloten met een politiek cafe; hier konden de Haagse
politieke partijen hun doelstelling voor de komende jaren verdedigen t.o.v. de andere partijen. Onder
de bezielende leiding van Ineke Mulder mochten de raadsleden zich profileren.
Op YouTube staan impressies van de dag en het politiek café. Themamiddag Duurzaam Doen! op 19
september 2020 Politiek debat: https://youtu.be/2zjN1pvKzck
Themamiddag Duurzaam Doen! op 19 september 2020 Impressies: https://youtu.be/gOvnKYSwVTY

Belangrijkste plannen voor 2021
In 2021 willen wij doorgaan met onze kwartaalbijeenkomsten en wederom een grote buurtbijeenkomst
organiseren. Verder zijn er meer energiecoaches nodig om onze buurtbewoners te informeren en
bewust te maken van energie- en milieubesparing Zie: hoom.nl
Lars Nanninga
Contactpersoon
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Overige werkgroepen
De volgende werkgroepen hebben geen jaarverslag ingediend:
•
•

EBA
Verkeer, Veiligheid en Milieu. In 2021 zal de werkgroep worden heropgericht onder de naam
Verkeer en Veiligheid. Deze werkgroep bevat leden uit Bomen- en Bloemenbuurt.
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Jaarrekening SBOB 2020
Deze stukken zijn op dit moment nog niet beschikbaar, onder meer omdat de kascommissie nog moet
worden geraadpleegd. Zodra ze beschikbaar komen, worden ze geplaatst.
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