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Vrienden van Den Haag

Conceptnotulen

Onderwerp Algemene Ledenvergadering van woensdag 23 oktober 2019
Aanwezigen Bestuur:

Voorzitter Henk Bakker
Secretaris Marjan Engels
Penningmeester Liza van Kuik
Vice-voorzitter Jacob Bijl
Leden Emilie Linssen- van Rossum 

Bert de Nennie
Peter Reinders
Casper de Weerd

In totaal 66 stemgerechtigde leden.

Afwezig: Bericht van verhindering van de leden, mw. de Beer, mw. Bisschops, mw.  
van Engelen, mw. Gribnau, hr. en mw. Hoekman, hr. van Koppen, hr. en 
mw. Leertouwer, mw. T. Linssen, mw. van der Meche6 , hr. de Nijs, mw. 
Rasmussen, hr. Steenbergen, hr. Toxopeus en hr. en mw. Vader.  

Opgemaakt door Marjan Engels
Plaats Soefi Centrum, Anna Paulownastraat 78

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom, 
vooral het erelid Jaap Trouw en de vroegere voorzitter Rene6  Vlaanderen. Rieks 
Toxopeus heeft zich voor de vergadering van deze avond afgemeld. Het doet het bestuur 
genoegen te constateren dat er bij deze ALV een grote opkomst is. 

2.  Ingekomen stukken
Geen.

3. Vaststelling concept-notulen ledenvergadering van 9 april 2019
De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.
Naar aanleiding van: Andreas Dijk geeft aan dat, in tegenstelling tot het besluit van de 
vorige vergadering, hij volgens de regels niet herbenoembaar was als lid van de 
kascommissie. De voorzitter concludeert hierop dat de benoeming van een nieuwe 
kascommissie aan de agenda van deze avond zal worden toegevoegd. 

4. Decharge van het bestuur m.b.t. de financiën over 2018
Het kascommissielid Andreas Dijk en het reserve kascommissielid Els M. van den Broek 
hebben verklaard, dat de kascommissie de financie= le stukken nauwkeurig heeft 
bestudeerd en in orde heeft bevonden. De voorzitter vraagt vervolgens of het bestuur 
decharge wordt verleend, hetgeen bij acclamatie gebeurt. 
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5. Benoeming nieuwe kascommissie
De leden Els M. van den Broek en Jaap Trouw worden benoemd als leden van de 
kascommissie. 

6. Concept- Begroting 2020 
De penningmeester geeft naast de al gegeven schriftelijke toelichting nog mondeling een
toelichting op de Concept- Begroting 2020.  De begroting is opgesteld aan de hand van 
de resultaten van de boekjaren 2017, 2018 en de helft van 2019 met een voorspelling 
van een deel van 2019. Het is een prognose die nog kan worden aangepast als het einde 
van het boekjaar van 2019 is bereikt.  

De opbrengsten van de contributies in 2020 zijn gebaseerd op het huidige aantal leden 
in 2019. Dit aantal leden is helaas lager dan eerder als doel was gesteld. We blijven 
uiteraard streven naar meer leden. Daarnaast heeft een aantal leden de contributie 
dubbel betaald. Aangezien dat niet de bedoeling is, is dat geld terugbetaald. We 
bedanken voorts de leden die extra giften geven. 

Voor 2020 wordt ervan uitgegaan dat de opbrengst van de wenskaarten, kalenders en 
dvd-boxen even hoog zal zijn als in 2019. De verkoop hiervan in de winkels en via 
internet gaat over het algemeen goed. Daarnaast zal de jaarlijkse verkoop in de Centrale 
Bibliotheek gedurende de kerstperiode weer inkomsten opbrengen. Ook deze keer kan 
men in deze bibliotheek gebruik maken van een mobiel pinapparaat. 

Het drukken van Ons Den Haag is duurder geworden, maar deze hogere kosten kunnen 
door middel van het plaatsen van betaalde advertenties worden gedekt. Er wordt 
gestreefd naar drie betaalde advertenties (inclusief de advertentie van Stadsherstel Den 
Haag)  en het tegen betaling bijvoegen van folders. 

Voor wat betreft de verenigingskosten begroten we in 2020 € 500 minder. We proberen 
deze kosten te drukken, zoals door het minder kopiee=n ter beschikking te stellen bij de 
ALV, het opzeggen van het specifieke abonnement van de Vriendentelefoon en het 
opzeggen van niet strikt noodzakelijke abonnementen. Door de recente keuze voor een 
extra rekening van de Triodos bank betalen wij wel een relatief hoog bedrag aan 
bankkosten. Dit laatste is echter niet te vermijden. 

De kosten van de website vallen mee en zijn begroot op hetzelfde bedrag als in 2019. Na 
betaling van de vaste facturen blijft er een bedrag over dat kan worden gebruikt voor 
het investeren in deze website. 

Er worden steeds meer excursies en activiteiten georganiseerd. Daarom is er € 1000 
meer begroot dan in 2019. Hier geldt dat de baten van € 6000 even hoog zijn als de 
lasten. 

Er is afgesproken dat er ieder jaar een bedrag voor sponsoring beschikbaar zal worden 
gesteld, indien het geld gemist kan worden. Het bestuur heeft naar aanleiding van een 
vraag van de vorige ALV besloten, dat als het gereserveerde bedrag van € 500 voor 
sponsoring niet wordt uitgekeerd, het gecumuleerd wordt gereserveerd voor de 
volgende jaren. 
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De penningmeester eindigt haar toelichting met de oproep  om zoveel mogelijk vrienden
en familieleden lid van de Vrienden te maken. 

De voorzitter vraagt vervolgens of er vanuit de leden nog vragen of opmerkingen zijn 
naar aanleiding van deze toelichting. Dat blijkt niet het geval te zijn en wordt de 
Begroting voor 2020 vastgesteld. 

7. Bestuursmededelingen
Henk Bakker, Emilie Linssen-van Rossum en Bert de Nennie zijn aan de beurt om af te 
treden, maar hebben aangegeven een volgende zittingsperiode te willen aangaan. Het 
bestuur stelt voor hen te herbenoemen. De ALV ondersteunt dit met applaus. 

Peter Reinders (PR en communicatie) is eveneens aan de beurt om af te treden maar 
heeft zich helaas niet herkiesbaar gesteld. De voorzitter neemt het woord om Peter 
hartelijk te bedanken voor zijn inzet in de afgelopen periode. Hij geeft aan dat Peter om 
op zich begrijpelijke redenen heeft aangegeven andere prioriteiten te hebben. Het feit 
dat hij afscheid neemt blijft echter erg jammer. De voorzitter memoreert de door Peter 
ingevoerde nieuwe huisstijl en zijn hands-on-stijl. Als dank zijn er naar het huis van 
Peter bloemen gestuurd. Voor de opvolging van Peter wordt nog naarstig gezocht naar 
een kandidaat. Gelukkig heeft Peter aangegeven, dat hij de zaken niet meteen uit zijn 
handen zal laten vallen en hij voorlopig nog de honneurs zal waarnemen. Frederique 
Koster heeft aangegeven  in ieder geval voorlopig nog de contactpersoon voor de 
verkooppunten van de wenskaarten te willen blijven. De voorzitter bedankt ook haar 
voor haar inzet. 

De aanwezige bestuursleden lichten elk in 3 minuten de highlights van hun 
activiteiten/werkgroep toe. 

Jacob Bijl belicht drie onderwerpen waarmee de werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen 
zich op dit moment bezighoudt. Dat betreft in de eerste plaats het plan om naast de 
Vuurtoren (een rijksmonument) in Scheveningen nieuwbouw van zes bouwlagen te 
realiseren. Dit te hoge appartementencomplex zal het kustbeeld van de vuurtoren 
verdringen. De rechtszitting leek goed te zijn verlopen, omdat de goede argumenten ter 
sprake kwamen. Helaas is het gezamenlijke beroep van het Wijkoverleg Scheveningen 
en de Vrienden ongegrond verklaard. Wat hierbij opviel is dat onze argumentatie 
maar voor een deel besproken en weersproken wordt. Samen met het Wijkoverleg 
Scheveningen gaan we nu in beroep bij de Raad van State tegen deze uitspraak van de 
rechtbank. We houden hoop op een goede afloop, waarbij er in plaats van zes bouwlagen
vijf bouwlagen zullen worden gerealiseerd. 

Het tweede onderwerp betreft de door het wijkberaad Bezuidenhout ontwikkelde 
leefbaarheidseffectrapportage. Dit brengt de gevolgen in kaart van de vele bouwplannen
voor de leefbaarheid voor de bewoners van de stad. Die leefbaarheid komt op diverse 
terreinen onder druk te staan. Binnenkort gaan wij de Commissie Ruimte van de 
gemeente onze visie presenteren en ervoor pleiten dat de leefbaarheidseffectrapportage
vroeg in het planproces zal worden gehanteerd en als toetssteen zal worden gebruikt bij 
verdichtingsplannen. 
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Het derde onderwerp betreft de mobiliteit in Den Haag. De gemeente heeft een 
werkgroep ingesteld die oplossingsrichtingen moet aandragen voor vermindering van 
de verkeersdruk in het noordelijk centrum van Den Haag.  De Vrienden van Den Haag 
leveren daarvoor input. Dat heeft ook geleid tot een notitie over het verkeer in de hele 
stad. Deze notitie , ondersteund door Rover, Fietsersbond, AVN en een aantal 
bewonersorganisaties zal binnenkort aan de wethouder van verkeer worden 
aangeboden. De wethouder had in een brief over de mobiliteitstransitie gevraagd om 
input uit de stad 

De voorzitter vraagt vervolgens of er vanuit de leden nog vragen of opmerkingen zijn 
naar aanleiding van deze toelichting. De heer van Moorsel bedankt de Vrienden voor 
hun inzet voor de vermindering van de verkeersdrukte in Centrum Noord. Hij benadrukt
ook de urgentie van het probleem en pleit voor oplossingen voor onder meer de 
parkeerdruk. Een andere spreker vanuit het wijkberaad Leyenburg ziet een tunnel van 
de binnenstad tot het begin van het Westland als een wensdroom. Wim Koole noemt  
vanuit de Bloemenbuurt een ander plan van een ondertunneling vanaf Madurodam de 
stad in. Jacob Bijl gaf in reactie op deze inbreng aan dat er plannen bekend zijn ten 
aanzien van een gedeeltelijke ondertunneling. Een tunnel zou alleen mogelijk zijn als er 
sprake kan zijn van weinig in- en uitgangen.  De Vrienden zullen de verdere 
ontwikkelingen afwachten.  

Emilie Linssen- van Rossum licht een aantal activiteiten toe van de werkgroep Levende 
Historie. Dat betreft in de eerste plaats het beroep van de Vrienden met SOS Den Haag 
bij de Raad van State tegen de omgevingsvergunning waardoor het mogelijk wordt om 
twee veel te hoge woontorens  (Adagio en Bolero) te bouwen rond het toekomstige OCC 
in de omgeving van Turfmarkt, Turfhaven, Schedelhoekshaven en Spui. Het bouwplan 
voor de twee torens past volgens ons niet in het bestemmingsplan, omdat de torens 90 
meter hoog zijn, terwijl het bestemmingsplan maar een hoogte van 70 meter toestaat. 
Het gemeentebestuur verleende een omgevingsvergunning om van dit bestemmingsplan
af te wijken. Tegen deze omgevingsvergunning kwamen we  al eerder in beroep bij de 
rechtbank Den Haag. De rechtbank verklaarde ons beroep echter ongegrond. We zijn in 
hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak van de rechtbank. Helaas heeft de Raad van 
State dit beroep afgewezen. 

Het tweede onderwerp betreft de zogenaamde MUPI’s (grote licht reclamezuilen). Deze 
MUPI’s ontsieren de oude monumentale binnenstad. Op initiatief van de werkgroep zijn 
er tegen deze MUPI’s 24 bezwaarschriften ingediend. Gelukkig zijn er inmiddels door het
gemeentebestuur twee vergunningen in de oude stad (waaronder op het Lange 
Voorhout) geweigerd. De andere MUPI’s zijn helaas wel toegestaan. De Vrienden 
overwegen om hiertegen in beroep te gaan. 

Tot slot roept zij alle leden op om monumentale zorgpunten in Den Haag te melden op 
monumeldpunt@vriendenvandenhaag.nl. Dan zetten we dit pand op de ‘zorgenlijst’ van 
de werkgroep Levende Historie. De werkgroep heeft twee maal per jaar overleg met de 
afdeling Monumentenzorg van de gemeente en vraagt daarmee speciale aandacht voor 
beeldbepalende panden. 

De voorzitter vraagt vervolgens of er vanuit de leden nog vragen of opmerkingen zijn 
naar aanleiding van deze toelichting. Rene6  Vlaanderen vraagt of het ook mogelijk is om 

mailto:monumeldpunt@vriendenvandenhaag.nl
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commentaar te geven op de nieuwe Erfgoedvisie. Daarop wordt bevestigend 
geantwoord. Nando van Ketwick noemt vervolgens Europa Nostra, een organisatie die 
zich inzet voor alles wat met het behoud van cultureel erfgoed en stedelijke en rurale 
planning te maken heeft. Deze organisatie geeft aan dat de prijzen de pan uitrijzen. 
Emilie Linssen reageert met aan te geven dat zij zal uitzoeken wat deze organisatie voor 
de Vrienden kan betekenen. 

Bert de Nennie belicht kort de activiteiten van de Werkgroep Activiteiten en  Excursies.  
Er blijft voor de excursies heel veel belangstelling bestaan. De werkgroep getroost zich 
veel moeite om aan de leden zeer gevarieerde en voldoende excursies te blijven 
aanbieden. Speciale aandacht is er om voor de werkenden excursies in de weekends te 
organiseren. Tips voor nieuwe excursies zijn van harte welkom. De werkgroep heeft het 
heel druk en gaat daarom ook uitbreiden met twee nieuwe leden. De voorzitter vraagt 
vervolgens of er vanuit de leden nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van 
deze toelichting. Dat blijkt niet het geval. 

Casper de Weerd  (eindredacteur) vertelt over de werkzaamheden van de redactie van 
Ons Den Haag. Deze redactie vormt een heel enthousiast team.  De volgende Ons Den 
Haag zal rond 9 november op de mat liggen. De voorzitter vraagt vervolgens of er vanuit 
de leden nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze toelichting. Saskia de 
Steenwinkel geeft het blad Ons Den Haag een compliment voor de prachtige uitgave. 

Peter Reinders staat in de eerste plaats stil bij de nieuwe wenskaarten. De jury heeft 90 
foto’s beoordeeld en daar zes uitgekozen. Deze zes wenskaarten zullen op 28 november 
a.s. tijdens de Vriendenborrel  door Thom De Graaf, vicevoorzitter van de Raad van State
in ontvangst worden genomen. Daarna gaat Peter in op de verkoop van alle 
wenskaarten. Er zijn drie verkooppunten bij gekomen en er zijn twee verkooppunten 
minder. Alles bij elkaar gaat het goed. De nieuwe wenskaarten zullen in de kerstperiode 
in de Centrale Bibliotheek worden verkocht. Dit jaar start de verkoop na 5 december, 
omdat vorig jaar bleek dat er vo6 o6 r en op 5 december zelf nauwelijks kaarten werden 
verkocht. De verkoop van de wenskaarten blijft een mooie inkomstenbron voor de 
Vrienden. Tot slot gaf Peter Reinders aan dat er bij allerlei evenementen, zoals De Haags 
Historie Quiz en de dag van de Haagse geschiedenis geprobeerd wordt om met flyers 
nieuwe leden te werven. 

8. Rondvraag 
 Leo Hermkes wijst op de nadelen van de verkamering (waaronder 

geluidsoverlast en minder sociale cohesie)  in de Archipel en Willemsparkbuurt. 
De gemeente geeft hiervoor wel erg gemakkelijk vergunningen af. Hierop geeft 
Jacob Bijl aan dat ook deze vorm van verdichting de aandacht van de vereniging 
heeft; 

 Jan van Workum wijst op een probleem met betrekking tot het hebben van een 
camper. Nergens in Den Haag kun je de toiletten etc. legen, behalve als je zoals in 
Ockenburg een nachtje op een camping gaat staan. De voorzitter herkent het 
probleem en ‘we nemen het mee’, maar geeft tevens aan dat een oplossing 
hiervoor niet de hoogste prioriteit van de Vrienden zal hebben;

 Wim Koole memoreert dat het bestuur van de gemeente Den Haag in een ernstige
crisis verkeert. Hij vraagt zich af of de vereniging hierover ook positieve  
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tegengeluiden heeft vernomen. De voorzitter geeft hierover aan dat deze vraag 
een te politiek karakter heeft en daarom niet zal worden behandeld; 

 Rob van Bronsgeest vraagt in het kader van de leefbaarheid aandacht voor het 
oprichten van een denksportcentrum in Den Haag. Rotterdam en Leidschendam 
hebben allemaal een dergelijk centrum. De voorzitter geeft aan dat we dit 
onderwerp zullen bekijken. 

9. Sluiting
De voorzitter sluit om 20.50 uur het huishoudelijk deel van de vergadering. Na afloop 
van deze vergadering zal er een nazit zijn bij cafe6/restaurant Wicked Wines op het Anna 
Paulownaplein  De voorzitter nodigt een ieder van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. 

Pauze

Lezing over verdichting door Sjoerd Soeters

Sjoerd Soeters is verbonden aan het architectenbureau PPHP. PPHP staat voor Pleasant 
Places, Happy People. Dat is tevens het motto en de doelstelling waarmee dit bureau 
werkt aan stedenbouwkundige en architectonische projecten. Een betere wereld voor 
een beter leven. 
Soeters memoreert dat er in de Randstad steeds meer de roep klinkt om kolossale 
woontorens te bouwen als de beste oplossing voor het na de crisis ontstane tekort aan 
woningen. In Utrecht, Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam en Den Haag zijn ‘verticale 
steden’ en kosmopolitische skylinesop dit moment de bestuurlijke droom. Luxe 
penthouses ‘with a view’ boven het plebs aan de plint. Markante sociale woningbouw 
moet ervoor plat.  Hij ziet in de grote steden dure en exclusieve woontorens gebouwd 
worden, terwijl voor de gewone gezinnen in de stad geen plaats meer is. 

Soeters somt vervolgens de vele nadelen van deze woontorens op. Hij laat een foto uit 
1971 zien van Koningin Juliana waarbij ze vanaf een balkon uitkijkt uit over de Bijlmer. 
Je ziet haar denken: wat hebben ze hier toch in vredesnaam gedaan? Maar waarom 
mislukte de Bijlmer en zijn de Parijse banlieues zo onveilig? Soeters geeft aan omdat er 
boven drie aM  vier woonlagen geen interactie, intimiteit en levendigheid meer mogelijk 
zijn. Mensen parkeren hun auto onder zo’n toren en komen niemand meer tegen. Jonge 
gezinnen willen juist in woonvormen leven waarbij het appartement niet te ver van de 
openbare ruimte ligt en liefst ook nog beschikt over gezamenlijke buitenruimtes waarin 
jonge kinderen veilig kunnen spelen. 

Hij bepleit dat woonomgevingen in de eerste plaats bedacht dienen te worden vanuit 
leefbaarheid. Dezelfde dichtheden kunnen bereikt worden met lagere bouwblokken. 
Soeters overtuigde met het presenteren van door zijn bureau ontwikkelde  plannen. Een 
voorbeeld is het alternatieve plan voor het Zeeburgereiland in Amsterdam met hetzelfde
aantal vierkante meters als in de door anderen geplande woontorens, maar dan in zes- aM  
zevenlaagse woonblokken, met plezierige pleintjes en gekromde grachten met kades in 
de zon. 


