
Vrienden van Den Haag

Conceptnotulen van de   Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 oktober 2021  

Aanwezigen Bestuur:
Voorzitter Henk Bakker
Secretaris Willem Frans Arts
Penningmeester Coby Koeleman
Vice-voorzitter Jacob Bijl
Bestuursleden Emilie Linssen- van Rossum 

Bert de Nennie
Casper de Weerd

In totaal 59 stemgerechtigde leden.

Afwezig met bericht van verhindering: Eveline Blitz, Maria en Francois de Hullu, Tonny 
Michels, Annemarie Drenth, de heer J. Bouman, de heer J. Onbehaijen en mevrouw A. 
Weisglas, Abe van der Werff, Ineke Spreij, Hannie Troost, Gerard Langerak, Christine 
Sijbesma, Louise van Leeuwen, Anja Smits, Tineke Linssen, Rob en Marile5ne Leertouwer,
Coos Wentholt, Jaap en Marijke Trouw, heer en mevrouw Van Maanen, Mieke Jalink, Riet
Belleman, Carola Schwabl, Manon van Voorst, Nellie Spaans, Ina Timmer, Erna de Klerk, 
Pamela Visscher, Riet de Weerd, Bea Zolderland. 

Opgemaakt door Willem Frans Arts
Plaats Muzee, Neptunusstraat 90-92

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen, in het bijzonder de 
beide aanwezige oud-voorzitters, van harte welkom. 
De voorzitter herinnert eraan dat de Vrienden eind 2020 en begin 2021 niet fysiek 
konden vergaderen, het bestuur is verheugd dat dit nu weer mogelijk is, zij het onder de 
vlag van de vigerende Corona-regels. 

De agenda wordt vervolgens ongewijzigd goedgekeurd.

2. Ingekomen stukken
Van 33 leden is bericht van verhindering ontvangen, de namen zullen worden vermeld 
in de notulen. Bij drie van de afzeggingen was sprake van bezwaar tegen de opgelegde 
Corona-maatregelen. 
Verder zijn er geen ingekomen stukken.

3. Vaststelling concept-notulen ledenvergadering van 13 april 2021 
Na wijziging van 2021 in 2020 onder punt 3 op de eerste bladzijde worden de notulen 
door de vergadering goedgekeurd. 

4. Bestuursmededelingen
De aanwezige bestuursleden lichten elk in 3 minuten de highlights van hun 
activiteiten/werkgroep toe. 
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Jacob Bijl belicht twee onderwerpen waarmee de werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen 
zich bezighoudt. Dat betreft in de eerste plaats de vele plannen om hoge tot zeer hoge 
woontorens te bouwen, waarbij ook nog de samenhang tussen die plannen ontbreekt. 
De bezwaren van de Vrienden (op inspraakmomenten verwoord door Christine 
Sijbesma) en vele anderen lijken aan te slaan, zo heeft de Gemeenteraad een motie om 
ook andere mogelijkheden te onderzoeken aanvaard met een grote meerderheid. Een 
door de Vrienden gepresenteerd alternatief is het ontwerpen van lagere, compacte, sterk
verdichte wooncomplexen zoals in Den Haag Couperusduin en in Rotterdam Little C. De 
wethouder zou akkoord kunnen gaan met een dergelijk concept, maar de vraag is nog 
waar het gerealiseerd zou kunnen worden. 
 Het tweede onderwerp betreft het cultureel erfgoed in het Central Innovation District 
(CID). De cultureel waardevolle gebouwen en complexen komen enigszins verloren te 
staan temidden van de moderne hoogbouw. Voorgesteld is om een groen-blauw lint te 
ontwerpen dat de waardevolle gebouwen vanaf de Binkhorst tot en met het centrum 
met elkaar moet verbinden en zo hen kan accentueren. Zo’n lint nodigt ook uit tot 
bewegen. Het plan is aangeboden aan het college. Het is nu afwachten wat de reactie 
wordt.

Emilie Linssen- van Rossum licht een aantal zorgen en activiteiten toe van de werkgroep
Levende Historie. Het overleg binnen het gemeentelijk monumentenplatform loopt op 
zich goed. Dit overleg omvat vele onderwerpen waarvan er diverse met enige regelmaat 
terugkeren zoals het achterstallige onderhoud bij diverse ambassades. Hier valt 
resultaat te melden: het herstel van de Egyptische ambassade (het aloude Couperushuis 
in de Surinamestraat), en van de Venezolaanse ambassade in de Nassaulaan. De 
werkgroep besteedt aandacht aan de verrommeling in het Centrum (Plaats / 
Gevangenpoort, Grote Marktstraat etc.), aan de wildgroei aan torentjes en dakopbouwen
in wijken die onder beschermd stadsgezicht vallen, en aan de blijkbaar geplande 
verkoop van onroerend goed met cultuurhistorische waarde door de gemeente, met alle 
risico’s van dien voor het behoud van deze panden. Tenslotte doet zij een oproep aan de 
leden om de vacature in de werkgroep die binnenkort zal ontstaan, snel op te vullen.

Bert de Nennie belicht kort de activiteiten van de Werkgroep Activiteiten en  Excursies.  
Te lang heeft de werkgroep geen activiteiten of excursies kunnen organiseren, maar de 
werkgroep heeft niet stil gezeten, voorbereidingen voor nieuwe excursies zijn getroffen, 
en er staat heel wat op stapel. Ee@n van die activiteiten zal iets zijn wat te maken heeft 
met waar de afzonderlijke  werkgroepen (Stadsbeeld en Stadsgroen of Levende Historie)
mee bezig zijn en bedoeld om de betrokkenheid  of inbreng van de Vrienden bij dat werk
te vergroten.

Casper de Weerd  bericht over PR, communicatie de werkzaamheden van de redactie 
van Ons Den Haag  en de werkgroep Media. Allereerst is er het naderende tiende 
lustrum van de Vrienden in 2023. Het bestuur heeft een werkgroep voor het lustrum 
ingesteld, en die moet dringend worden aangevuld met leden die ideeeAn over de viering 
hebben en bereid zijn daarvoor activiteiten te ontplooien.  
Niek ’t Hart heeft afscheid genomen van de redactie van Ons Den Haag; Casper dankt 
hem voor zijn bijdragen en grote inzet voor het blad. De rubriek Zoekplaatje van Els van 
den Broek zal in het komende nummer voor het laatst verschijnen. 
Dit jaar zal een nieuwe serie wenskaarten worden uitgegeven. De uitslag van de 
fotowedstrijd wordt bekend gemaakt tijdens de Vriendenborrel op 11 november; dan 
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zal ook de eerste set van 4 “gewone” kaarten en 4 kaarten in winterse sfeer worden 
aangeboden aan wethouder Mulder. 

5.  Vaststelling Financieel Jaarverslag 2020 
      Benoeming kascontrolecommissie voor 2021
De penningmeester Coby Koeleman verstrekt naast de al gegeven schriftelijke 
toelichting nog een korte mondelinge toelichting op de financieA le stukken. De 
kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Van der Ploeg en Dijk, heeft de 
jaarstukken over 2020 goedgekeurd. Vanuit de zaal zijn er geen vragen of opmerkingen, 
en het financieA le verslag over 2020 wordt met algemene stemmen aanvaard.  De 
penningmeester en het verdere bestuur worden hiermee voor het financieA le beleid in 
2020 gedechargeerd.

De heren Van der Ploeg en Dijk zijn bereid ook komend jaar in de kascontrolecommissie 
plaats te nemen. Wanda Walkate stelt zich beschikbaar als reservelid. De vergadering 
gaat met algemene stemmen met deze benoemingen akkoord.

6. Conceptbegroting 2022
Coby Koeleman benadrukt de grote mate van onzekerheid waarmee deze begroting is 
opgesteld. Veel zal afhangen van de gang van zaken rond de pandemie. De Vrienden 
hebben sinds kort nog maar e@e@n rekening-courant bij Triodosbank; hierop worden alle 
uitingsvormen van de Vrienden (briefpapier, colofon Ons Den Haag, website etc.) 
aangepast. De contributie zal voortaan pas in januari van het lopende boekjaar worden 
geïAnd, dit zal de administratieve last en het risico op vergissingen verminderen. Bert de 
Nennie voegt toe dat het de leden zelf zijn die hun automatische overschrijving bij de 
bank en hun verdere administratie moeten aanpassen aan het nieuwe 
bankrekeningnummer. Dit zal in de nota voor de contributiebetaling over 2022 
nogmaals duidelijk worden aangegeven.
De vergadering gaat akkoord met de conceptbegroting voor 2022.

7. Herziening Huishoudelijk Reglement
In de vorige ALV in april, die werd gehouden via Zoom, werd gevraagd om het voorstel 
tot herziening van het Huishoudelijk Reglement te behandelen in de eerstvolgende 
fysieke vergadering. Dat zou dus zijn tijdens deze vergadering, maar in het voorstel van 
het Bestuur zaten een paar fouten die werden opgemerkt door Ewout Ouwehand. De 
fouten konden worden hersteld, maar de nieuwste versie werd hierdoor minder dan de 
statutaire termijn van 2 weken voor de vergadering verspreid, en dan nog alleen aan de 
leden die een e-mail adres hebben. De voorzitter stelt voor het bestuursvoorstel 
desalniettemin wel te behandelen, de betreffende veranderingen zijn gering en anders 
moet het voorstel weer een half jaar worden opgeschoven. Uit de vergadering komen 
hiertegen geen bezwaren naar voren.

De vergadering heeft over het nieuwe Huishoudelijk Reglement geen vragen of 
opmerkingen en gaat met algemene stemmen akkoord met het voorstel van het bestuur.

8. Bestuursverkiezing
Het voor aftreden aan de beurt zijnde bestuurslid Casper de Weerd wordt met algemene 
stemmen herbenoemd.
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Henk Bakker heeft aangegeven af te willen treden als voorzitter ondanks het feit dat zijn 
tweede termijn er nog niet helemaal op zit. Hij benadrukt dat hij met plezier als 
voorzitter heeft gefunctioneerd, maar dat hij het tijd vindt voor verjonging en bovendien
zijn opvolger de tijd wil geven om zich in te werken voordat het moment van het 50-
jarig bestaan zal zijn aangebroken. 
Als voorzitter wordt door het bestuur voorgesteld Rupert van Heijningen; er zijn geen 
tegenkandidaten. Voor de stemming geeft Henk Bakker nog eens aan dat de voorzitter 
het enige bestuurslid is dat in functie wordt benoemd door de Algemene 
Ledenvergadering. De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de 
benoeming van Rupert van Heijningen tot voorzitter van de Vrienden van Den Haag. Hij 
accepteert deze benoeming. Na de overdracht van het voorzitterschap dankt Jacob Bijl 
namens de Vrienden Henk Bakker voor al het werk, de tijd die hij als voorzitter aan de 
Vrienden heeft besteed, en de grote inzet waarmee hij dat heeft gedaan, en biedt hij hem 
een mooie bos bloemen aan. 

9. Rondvraag
Een lid stelt de gang van zaken bij het slopen van het torentje op het Frederik 
Hendrikplein aan de orde. De gemeente reageert totaal niet op telefoons of brieven, 
neemt genoegen met een boete wegens te laat reageren, en zo krijgt de 
projectontwikkelaar precies wat hij wilde, zonder dat betrokken bewoners ook maar 
iets in te brengen hebben. Emilie Linssen antwoordt dat zowel de Vrienden als de 
Stichting Behoud Architectuur Statenkwartier hiermee geen genoegen hebben genomen 
en een procedure tegen de gemeente en de projectontwikkelaar hebben aangespannen 
bij de rechtbank.

10. Sluiting
De nieuwe voorzitter sluit om 20.35 de vergadering. 

Pauze

Lezing over het project Renovatie Binnenhof door Ir. Marc Unger, 
projectdirecteur, en mr. Eveline Braam, omgevingsmanager Renovatie Binnenhof.

Marc Unger schetste in een helder expose@  het waarom van de noodzakelijke renovatie 
van het Binnenhof, de stappen die tot nu toe genomen zijn om de renovatie te kunnen 
aanvangen, de complexe hieArarchische verhoudingen bij dit project met vele 
belanghebbenden, wat tot nu toe al gerealiseerd is en de planning van de 
werkzaamheden voor de komende jaren. Hij beschrijft de werkwijze van de 
verschillende bij de renovatie betrokken conglomeraten van bedrijven, waarbij met 
name de opslag en het transport van bouwmaterialen een last voor de omgeving kunnen
zijn, die het projectbureau zoveel mogelijk tracht te voorkomen.
Eveline Braam gaf een overzicht over de maatregelen die in overleg met diverse 
organisaties van bewoners, winkeliers en andere belanghebbenden worden genomen 
om het centrum van Den Haag toch aantrekkelijk te houden voor Haagse burgers en 
mensen van buiten de stad. Genoemd werden o.a. de aanblik van de bouwschuttingen, 
verlucht met historische en informatieve taferelen, en de ontwikkeling van een 
uitzichtpunt op het dak van de Mauritstoren waarop de bouwwerkzaamheden vanuit de 
verte enigszins kunnen worden gevolgd.
Zie voor meer informatie www.binnenhofrenovatie.nl.
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