
 

 

 

     JAARVERSLAG 2015  
 

 

Oprichtingsdatum en doel 

De vereniging werd opgericht op 16 mei 1973. 

De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van de leefbaarheid van Den Haag met 

behoud van zijn karakteristieke waarden. 

De vereniging tracht dit doel te bereiken met alle haar ten dienste staande wettige 

middelen. 

 

Samenstelling van bestuur en werkgroepen in dit verenigingsjaar 
 

Bestuur 

Voorzitter René (R.) Vlaanderen 

Secretaris Jeannette (mw. J.) van Haalen – Verhoeff    

(tot 20-10-2015) 

 Ineke (mw. W.) Goudswaard                   

(vanaf 20-10-2015) 

Penningmeester en ledenadministratie Jaap (J.) Trouw 

Vicevoorzitter Jacob (J.) Bijl 

Lid Bert (L.A.) de Nennie 

Lid Martin (M.A.M.) Snuverink 

Lid Hanny (mw. J.W.M.) Wesseling – Gommers 

 

Werkgroep Activiteiten en Excursies 

Veronica (mw. V.M.C.) van Berkel – van den Honert 

Anneke (mw. A.) de Graaf 

Theo (Th.F.G.) van Maanen 

Bert (L.A.) de Nennie (coördinator) 

Marjette (mw. M.C.J.) Yap 

 

Werkgroep Levende Historie 

Jasper (J.) Beelaard 

Henk (H.G.) Boenders    

Charlotte (mw. C.) Kamermans 

Emilie (mw. E.F.A.) Linssen – van Rossum 

Jan (J.G.M.) van der Ploeg 

Martin (M.A.M.) Snuverink (coördinator)  

 

Werkgroep Stadsbeeld & Stadsgroen 

Jacob (J.) Bijl (coördinator) 

Eveline (mw. E.C.C.) Blitz 

Elsbeth (mw. E.) van Hijlckama Vlieg 

Valentijn (V.) van Koppenhagen 

Alexander (A.L.) Messelaar 

Christine (mw. C.) Sijbesma 

Ruud (R.P.) Voskuil 

 

Redactie ‘Ons Den Haag’ 

Els (mw. E.M.) van den Broek 

Niek (N.) ’t Hart 

Bert (B.) Hilberts 

Martin (M.A.M.) Snuverink (hoofdredacteur) 

 

Werkgroep Nieuwe Website 

Een tijdelijke werkgroep die de nieuwe website voor de Vrienden voorbereidt. 

Ineke (mw.W.) Goudswaard   

Niek (N.) ’t Hart 

Bert (B.) Hilberts   

Alexander (A.L.) Messelaar 
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Bert (L.A.) de Nennie (coördinator) 

Koos (J.J.M.) Westgeest (beheerder) 

 

 

Ledenbestand 
 
Het ledenbestand op 31 december 2015: 1.535 leden. 

Mutaties in 2015: 

- Nieuwe leden 92 

- Opzeggingen (overlijden, beperking, verhuizing, enz.) 146 

- Geroyeerd, wegens het niet voldoen aan de betalingsverplichting 10 

Dit kan bv. worden veroorzaakt door geen berichtgeving van  

overlijden, verhuizen of opname in een verzorgingshuis. 

 

Een flink aantal leden steunt de vereniging door het overmaken van een hoger bedrag 

dan de minimumcontributie. Waarvoor onze hartelijke dank! 

 

 

Algemeen 
 

De Vrienden van Den Haag vormen al 43 jaar een bloeiende vereniging. Met ruim 1500 

leden, talrijke excursies en activiteiten, een goed tijdschrift, actieve beleidswerkgroepen, 

gezonde financiën en tientallen vrijwilligers kunnen de Vrienden de toekomst met een 

gerust hart tegemoet zien. Natuurlijk is ‘met een gerust hart’ niet hetzelfde als passief. 

Het bestuur is alert op de uitdagingen die de nieuwe tijd stelt aan het verenigingswezen 

en in het bijzonder aan een organisatie met een breed maatschappelijk doel als de onze. 

De ledenwerving en de wenskaartenverkoop vragen dan ook voortdurende aandacht, 

terwijl veel werk gaat zitten in de zoektocht naar een nieuwe balans tussen de diverse 

communicatiemiddelen die ons ten dienste staan. Het tijdschrift, de website, de 

nieuwsbrief en de sociale media: welk middel heeft welke functie en doelgroep, hoe 

regelen we de redactie en financiering, hoe voorkomen we dat oudere leden zonder 

computer buiten de boot vallen etc. 

In het bestuur heeft in 2015 één mutatie plaatsgevonden. Mevrouw Jeannette van 

Haalen - Verhoeff heeft n.a.v. haar verhuizing naar een ander deel van het land moeten 

besluiten na 7,5 jaar haar bestuurslidmaatschap te beëindigen. De Algemene 

Ledenvergadering en het bestuur spraken op 20 oktober 2015 hun welgemeende 

erkentelijkheid uit voor de wijze waarop mevrouw Van Haalen het secretariaat soepel en 

geruisloos heeft laten draaien. Het bestuur prijst zich gelukkig met de benoeming van 

mevrouw Ineke Goudswaard tot haar opvolger. 

Na het turbulente verkiezingsjaar 2014, waarin de vier oude collegepartijen hun 

meerderheid verloren en een akkoord moesten sluiten met de grote verkiezingswinnaar 

de Haagse Stadspartij, is de rust in de stad grotendeels teruggekeerd. De samenwerking 

met de voormalige strijdbare oppositieleider heeft – anders dan sommigen verwachtten 

of zelfs hoopten – niet geleid tot een bestuurlijke veldslag. Integendeel, voor het 

electorale pièce de résistance, het Cultuurforum aan het Spui, presenteerde de nieuwe 

wethouder Wijsmuller in 2015 een ander plan, dat op een aantal essentiële punten 

tegemoet komt aan het pleidooi van de Vrienden voor een betere inpassing in de 

omgeving (minder hoog, met behoud van het Spuiplein). 

De activiteiten en excursies waren weer talrijk en divers (bv. wijken, gebouwen, groen, 

Mesdag). Gezien de grote belangstelling was er alle reden voor voortzetting van het 

beleid van de werkgroep Excursies en Activiteiten om excursies zo vaak te herhalen dat 

niemand behoeft te worden uitgeloot. Speciale vermelding verdient de lezingencyclus van 

architectuurhistoricus Marcel Teunissen in het voorjaar over de bouwgeschiedenis van 

vier geliefde woonwijken. De Vrienden-borrel, drie keer per jaar in café Pavlov tegenover 

het stadhuis, wordt steevast goed bezocht en is dus zeker een blijvertje in het Vrienden-

programma. De Algemene Ledenvergadering heeft op 21 april genoten van de voordracht 

van mevrouw Botine Koopmans over haar boek Bleek van Begeerte. Op 20 oktober hield 



 

 

 

de heer Maarten van Doorn een boeiende lezing over zijn boek Den Haag 40-45 dat 70 

jaar na de bevrijding is verschenen. 

De werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen heeft zich – naast vele andere onderwerpen in 

de binnenstad en aan de kust – in het bijzonder gebogen over de Groenvisies voor enkele 

stadsdelen en over het omstreden Internationale Park (Scheveningse Bosjes, 

Westbroekpark, Waterpartij). Daarnaast ging en gaat de belangstelling van de werkgroep 

uit naar de voorstellen van de gemeente voor verdere verdichting van de stad, een 

onderwerp dat vermoedelijk nog vele jaren de gemoederen zal bezighouden. 

De werkgroep Levende Historie houdt zich naar de aard van zijn opdracht vooral bezig 

met individuele panden en bepaalde plekken waar de geschiedenis van de stad een 

zichtbare rol moet blijven spelen. Zo heeft de werkgroep zich ingespannen voor het 

behoud van het beeldbepalende schoolgebouw in de Ketelstraat 21-23 en voor de 

totstandkoming van een depot voor historische bouwfragmenten die nu veelal in de 

puincontainer belanden. 

 

Het Vrienden-tijdschrift Ons Den Haag is een gevarieerd, informatief en opiniërend 

overzicht van wat er speelt rond het Haagse stadsbeeld. Naast de vaste rubrieken 

(activiteiten, zoekplaatjes, column, boekrecensies, stadsflitsen) waren series artikelen 

gewijd aan broedplaatsen en oppervlaktewater. De redactie participeert actief in de 

hierboven genoemde zoektocht naar de nieuwe rol van het blad in relatie tot de andere 

communicatiemiddelen van de Vrienden. 

De directeur van Panorama Mesdag de heer Sander Uitdenbogaard heeft op 4 november 

onze nieuwe serie Wenskaarten in ontvangst genomen, waarna hij een interessant 

verhaal vertelde over Mesdag-wetenswaardigheden en een overzicht gaf van de talrijke 

activiteiten in het Mesdagjaar 2015. De Vrienden-kraam met de wenskaarten was weer 

present op de Dag van de Haagse Geschiedenis, het Uitfestival en in de Centrale 

Bibliotheek. 

 

 

Wenskaarten 
 
Nog steeds vindt een lichte daling plaats wat de verkoop van de wenskaarten betreft. 

 

De Vereniging stond weer met een kraam op de Dag van de Haagse Geschiedenis (95 

kaarten), op het Uitfestival (145 kaarten) en op de twee ALV’s, waar bij elkaar slechts 36 

kaarten werden verkocht. 

De nieuwe serie 2015 werd gepresenteerd in Panorama Mesdag en aangeboden aan de 

directeur de heer Sander Uitdenbogaard. De serie werd enthousiast ontvangen, er 

werden 236 kaarten verkocht. 

Voor de eindejaar verkoop was er weer een tafel beschikbaar in de hal van de Centrale 

Bibliotheek. Deze werd bemand door zo’n 20 vrijwilligers en er werden 1.621 

wenskaarten verkocht. Door middel van particuliere verkoop werden er ook nog 845 

verkocht. Het totaal aantal verkochte wenskaarten is inclusief de verkoop aan de 

winkels: 11.696 in 2015. Dit is 464 kaarten minder dan in 2014. 

 
De vereniging prijst zich zeer gelukkig dat wij zoals ieder jaar weer gastvrijheid mochten 

genieten in de Centrale Bibliotheek: al onze vrijwilligers voelen zich zeer welkom. 

 

 
Ons Den Haag 
 
In 2015 omvatten alle zes nummers van Ons den Haag 20 pagina’s, zoals was besloten. 

Naast de vaste rubrieken Excursies en activiteiten, Stadsflitsen/Kort Haags van Niek ’t 

Hart, Zoekplaatje en 10 boekrecensies van René Vlaanderen heeft Jacintha van Beveren 

de kleurrijke zesdelige serie Broedplaatsen geschreven en geïllustreerd: een kijkje achter 

de schermen van alternatief Den Haag. Bert Hilberts schreef een artikelenreeks “Haags 

water”, waarbij met ‘water’ hoofdzakelijk oppervlaktewater wordt bedoeld. 
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De werkgroepen Stadsbeeld en Stadsgroen en Levende Historie leverden serieuze, 

interessante, relevante en gevarieerde artikelen aan over onderwerpen waar de Vrienden 

voor staan.  

Eindredacteur Jacintha van Beveren heeft in het najaar de redactie eervol verlaten 

wegens te drukke activiteiten. Redactielid Martin Snuverink heeft daarop het 

hoofdredacteurschap op zich genomen waarmee de continuïteit van het redactiewerk is 

verzekerd. Hij moest hiervoor het coördinatorschap en lidmaatschap van de werkgroep 

Levende Historie vaarwel zeggen om overbelasting te voorkomen. 

Voorts heeft Rob van Kleef na 7 jaar fotoredactie afscheid genomen. Toegetreden is Bert 

Hilberts. 

 
 

Werkgroep Activiteiten en Excursies: jaaroverzicht 2015 
 

Het aanbod van activiteiten heeft ook in 2015 een grote diversiteit gekend. Er is een 

lezingencyclus geweest over een aantal wijken met bijbehorende bus tour, we hebben 

diverse architectuurexcursies gehad, onder andere naar de Papaverhof en de Haagse 

Hogeschool, buurten verkend met een bijzondere geschiedenis, zoals de oude Joodse 

wijk, maar ook ontdekt dat de Schilderswijk bijzonder mooie plekjes heeft en een 

prettige leefomgeving is. We hebben een moskee en een kerk bezocht vanuit heel 

verschillende invalshoeken. Het stadsgroen is aan bod geweest en we hebben een kijkje 

kunnen nemen in het functioneren van een stad: dit keer op het gebied van de vuilstort. 

Ook de 100ste sterfdag van Mesdag heeft aandacht gekregen. 

Gezien de grote belangstelling op onderdelen hebben we een aantal excursies vaak 

herhaald, zodat iedereen aan bod kon komen. 

 

De volgende activiteiten en excursies hebben plaatsgevonden: 

 

* Antonius Abt en Ter Navolging; 2 bezichtigingen; aantal deelnemers: 40. 

* Clingendael en Japanse tuin; 2 wandelingen o.l.v. Rieks Toxopeus; aantal deelnemers: 

25. 

* Dag van de Haagse Geschiedenis; de Vrienden hadden een stand op het Plein; er vond 

een rondleiding betreffende nieuwbouw in de oude stad plaats o.l.v. Jacob Bijl. 

* De Buurt; 3 rondwandelingen o.l.v. Martin Driessen, voorzitter Stichting Joods Erfgoed 

Den Haag; aantal deelnemers: 59. 

* De Papaverhof; 8 presentaties incl. bezichtigingen o.l.v. Jos Praat; aantal deelnemers 

(max.10 personen p/keer): 75. 

* Haags stadsgroen; 1 lezing inclusief wandeling Haags stadsgroen; aantal deelnemers: 

27. 

* Haagse afvalverwerking; 1 bezichtiging; aantal deelnemers (max.10 personen p/keer): 

11. 

* Haagse Hogeschool; 3 presentaties inclusief bezichtiging o.l.v. Hans van Beek, 

architect van deze hogeschool; aantal deelnemers: 37. 

* Haagse wijken; 4 lezingen en 1 bustocht o.l.v. Marcel Teunissen; aantal deelnemers: 

gemiddeld 60. 

* Mesdag & Pulchri; 3 rondleidingen o.l.v. Willemien de Vlieger voor de tentoonstelling; 

aantal deelnemers: 34. 

* Schilderswijk; 2 rondwandelingen; aantal deelnemers: 43. 

* Vriendenborrels; er hebben 3 Vriendenborrels plaatsgevonden in Pavlov; als sprekers 

traden op Jos van der Snoek t.g.v. prijsuitreiking zoekplaatje, Jan Spoelstra over ’t Gilde, 

en Paul de Kievit over cultuurankers met speciale aandacht voor Muzee; aantal 

deelnemers: gemiddeld 55. 

 

 
Werkgroep Levende Historie 
 

De belangrijkste onderwerpen, waarvoor de werkgroep zich in 2015 heeft ingezet :  



 

 

 

 

1.   Het ondersteunen van de procedures inzake het eerste plan voor het Spuiforum in 

samenspraak met het bestuur, de advocaat mr. Van Heijningen en andere 

partijen.  

2.   Het behoud van het voormalige schoolgebouw in de Ketelstraat 21-23 alsmede de 

monumentale boomgroep op het schoolplein. De gebruiker, Coöperatief 

Eigenwijzer, koopt het gebouw van de gemeente voor een symbolisch bedrag en 

zal onder andere het asbest verwijderen en de verbouw initiëren.   

3.   Van de twee muurschilderingen – de Pop en het Treintje- van Hermanus 

Berserik zijn weerbestendige kopieën gemaakt, die na de renovatie van het Rode 

Dorp in april 2014 daar op de oude plaats zijn teruggeplaatst. De werkgroep zou 

graag zien dat de originele schilderingen een passende plaats krijgen en tracht 

daarvoor steun te vinden, maar dit heeft in 2015 helaas nog niets opgeleverd.  

4.   Actie voor het behoud van het gebouw van de voormalige 

Schoenmakersvakschool in de Crispijnstraat heeft ondanks acties van 

omwonenden en de Vrienden niets opgeleverd. Er is inmiddels een 

omgevingsvergunning voor sloop en nieuwbouw verleend. Alleen via juridische 

procedures kan daartegen worden opgekomen.  Gezien de terughoudende 

houding van de Vereniging ten aanzien van het voeren van procedures is besloten 

de activiteit verder te richten op hergebruik van de waardevolle gevelornamenten. 

5.   De werkgroep is van mening dat de gemeente Den Haag onvoldoende 

conserverend optreedt voor het behoud van historische bouwfragmenten, die na 

sloopwerkzaamheden overblijven.  De werkgroep heeft in verband hiermee een 

brief gestuurd aan het gemeentebestuur met het dringende verzoek de granieten 

trottoirbanden (zoals die onder andere zijn weggehaald in het smalle deel van de 

Javastraat en de Laan van Meerdervoort ) te hergebruiken, hetgeen helaas 

vervolgens niet is gebeurd. De werkgroep wil in overleg treden met de gemeente 

( afdeling Monumentenzorg)  en bepleiten dat er een Monumentendepot in het 

leven wordt geroepen. 

6.   Artikelen in Ons Den Haag :  

- Uit het oog, uit het hart: ook bij cultureel erfgoed? (nr.1) 

- Geef ‘de Jacob’ zijn ereplaats weer terug (nr. 3) 

- Renovatie van het Binnenhof: Quick en Dirty (nr.2016-1, ingediend 2015). 

 

Binnen de werkgroep heeft er in 2015 een reorganisatie plaatsgevonden na het 

onverwachte vertrek in de zomer van de coördinator Martin Snuverink, die nu de taak 

van hoofdredacteur van Ons den Haag vervult. In oktober 2015 heeft Emilie Linssen-van 

Rossum het voorzitterschap van de werkgroep op zich genomen en is er een nieuw lid 

toegetreden ( mr. Henk Boenders). Een tweede nieuw lid zal begin 2016 aantreden. De 

werkgroep zal met zes leden in 2016 voortvarend doorgaan met haar inzet voor het 

behoud van monumentaal Den Haag.  

 

 

Werkgroep Stadsbeeld & Stadsgroen 
 

Stadsgroen 

 

Op dit gebied hebben we resultaten geboekt in het overleg met de gemeente. Naar 

aanleiding van de conceptvisies wijkgroen voor Haagse Hout en Loosduinen had de 

werkgroep in de herfst van 2014 een ‘schouw’ gehouden van het stadsgroen in die 

stadsdelen. De verslagen ervan waren toegestuurd aan de stadsdelen en in het begin van 

dit jaar hebben we daarover gesproken met de betreffende ambtenaren. Wij wilden in 

ieder geval spreken met de groenbeheerder van het stadsdeel, maar de gemeente 

stuurde ook een vertegenwoordiger van het Architectenbureau Den Haag en een 

beleidsambtenaar van de Dienst Stadsbeheer. Kennelijk vond de gemeente deze 

gesprekken heel belangrijk. Op grond van de kritiek op de conceptvisies wijkgroen die de 

Vrienden hebben geuit, samen met de groene organisaties, zijn deze visies flink 

aangepast. Het dit jaar gepubliceerde concept van de visie wijkgroen in het stadsdeel 

Centrum heeft gelijk al een boodschap die ons aanspreekt: Wij moeten de binnenstad 

vergroenen, vooral om de hitte in de zomer te temperen! We hebben in november een 
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verkennende wandeling in dit stadsdeel gemaakt en een verslag met onze bevindingen 

geschreven. Wij hopen daarover binnenkort te spreken met het stadsdeel. 

 

Het gaat niet altijd goed met de inspraak. De discussie over het groengebied in de 

Internationale Zone, beter bekend als de Scheveningse Bosjes, loopt al jaren. 

Tot dit jaar hebben de Vrienden steeds meegedaan aan het overleg hierover van de 

gemeente met belangen- en bewonersorganisaties. Via via hoorden we dat de discussie 

was hervat en dat er een nieuwe begeleidingscommissie was met een aantal 

organisaties. De Vrienden zijn niet uitgenodigd; op e-mails aan de projectleider is nooit 

enige reactie gekomen. Volgens de AVN en andere organisaties die wel hadden mogen 

aanschuiven, heeft de gemeente hun inbreng nauwelijks serieus genomen. Een en ander 

heeft geresulteerd in een gemeentelijk plan voor een ‘Internationaal Park’ met veel 

reuring en verstening, een plan dat op veel verzet stuit. Er wordt gewerkt aan een 

gezamenlijke reactie van bewoners- en belangenorganisaties, waaronder de Vrienden, en 

aan een aparte zienswijze van de Vrienden. Wij stemmen in met het passeerbaar maken 

van de Teldersweg en het aanpakken van achterstallig onderhoud aan het groen. Wat de 

overige voorstellen betreft willen wij dat de gemeente eerst echt overleg voert met alle 

betrokken organisaties. Wij zijn bereid daaraan een bijdrage te leveren. 

 

Ruimte voor de stad en verdichting 

 

Volgens veel deskundigen zal de bevolking van de grote steden in de Randstad blijven 

groeien. Den Haag heeft geen potentiële bouwgronden aan de rand van de stad en moet 

dus de verwachte bevolkingsgroei opvangen binnen de bestaande stad. De 

bevolkingsdichtheid is al relatief groot, maar we gaan nog verder verdichten. 

Geconfronteerd met dit probleem heeft wethouder Wijsmuller in september een grote 

stadsconferentie georganiseerd  onder de titel ‘agenda ruimte voor de stad’. 

Vertegenwoordigers van allerlei groepen – zeker ook de Vrienden - werden uitgenodigd 

om met elkaar en met de gemeente in gesprek te gaan. Gebruik makend van de ‘Haagse 

kracht’ zou zo van onderop beleid gemaakt kunnen worden. Bijna alle leden van de 

werkgroep hebben deelgenomen aan deze interessante conferentie. Het wemelde van de 

creatieve ideeën. Kennelijk kost het veel tijd om deze ideeën te vertalen in concrete 

plannen. Na de conferentie hadden we weinig gehoord over vervolgstappen, maar in 

januari verscheen dan toch de discussienota ‘Waar is Ruimte voor de Stad?’. Het gesprek 

wordt voortgezet. 

Intussen heeft de werkgroep zelf het thema ‘verdichting ‘ weer opgepakt. Wij 

discussiëren over bevolkingsdichtheid in de verschillende wijken en met verschillende 

soorten woningen, leegstand, herbestemming, splitsing van woningen, optoppen en 

uitbouwen. Wij willen ‘verdichting met kwaliteit’. De grote leegstand van gebouwen biedt 

kansen, maar er zijn ook risico’s. In sommige wijken vreest men voor ‘overbewoning’. 

Het is in ieder geval duidelijk dat er in grote delen van de stad niet meer fietsen en 

auto’s bij kunnen komen in de openbare ruimte; die moeten ergens goed opgeborgen 

worden. Wordt vervolgd. 

 

Lopende zaken 

 

In het dossier Spuikwartier, Wijnhaven en Onderwijs- en Cultuur Centrum hebben 

de Vrienden een zienswijze ingediend op het betreffende conceptbestemmingsplan. Wij 

hebben protest aangetekend tegen de maximale bouwhoogte van 90 meter en ervoor 

gepleit dat de gemeenteraad en daarmee ook de burgers meer zeggenschap zouden 

krijgen over de keuze van het ontwerp. De gemeenteraad heeft het plan echter 

ongewijzigd aangenomen. Het gekozen ontwerp voor het OCC van Jo Coenen past qua 

volume redelijk in het bestaande stedelijk weefsel. Het plan omvat ook de bouw van een 

hotel en twee woontorens. Dat is een grote massa hoogbouw, dicht op het OCC. Het 

wachten is op een mogelijk inspraakmoment als deze plannen verder uitgewerkt zijn. 

Wij hebben ingesproken over de bebouwing van het Koningin Julianaplein en overlegd 

met bewoners over de bouwplannen voor het Verhulstplein. Beide plannen zijn niet 

veranderd; de financiën wogen zwaarder dan andere argumenten. 



 

 

 

Wij participeren in het overleg over het tracé van een tramlijn naar het vroegere 

Norfolkterrein. Het is de vraag of de bewoners- en belangenorganisaties tot een 

unaniem advies aan de gemeente kunnen komen. 

Wij volgen de ontwikkelingen van plannen voor de kuststrook, zoals ‘de kust gezond’ en 

het nieuwe strandbeleid. Voorlopig behoudt het rijk toch de taak om de kuststrook tegen 

bebouwing te beschermen, maar het is zaak waakzaam te blijven om ‘Belgische 

toestanden’ te voorkomen. 

 

Partners, personen en publicaties 

 

Al naar gelang het onderwerp wordt er samengewerkt met de AVN, Den Haag Duurzaam, 

de Fietsersbond en Rover. Wij hebben besloten het initiatief te nemen om weer eens bij 

elkaar te komen met vertegenwoordigers van deze groepen. Leden van de werkgroep 

participeren in het Haags Monumentenplatform, het stedelijk groenoverleg en het lokale 

groenplatform; zij schuiven aan bij de milieutafel van Den Haag Duurzaam en overleggen 

van tijd tot tijd met vertegenwoordigers van het Haags Architectuur Café. 

 

Na een kennismakingsperiode is Elsbeth van Hijlckama Vlieg een vaste kracht geworden 

in de werkgroep. Op grond van de interne evaluatie is de manier van werken op een paar 

punten aangepast. Verder was de conclusie: het is plezierig en nuttig samen werken aan 

de kwaliteit van de stad. 

 

In Ons Den Haag heeft de werkgroep dit jaar 11 artikelen gepubliceerd, vooral over 

stadsgroen. Leden van de werkgroep schreven in 2015 artikelen voor de ‘stadsglossy’ 

LEVEN! over kantelende kantoren, de Schilderswijk en over tearooms en koffietenten. 

 

 

Werkgroep bouw nieuwe website 
 

Deze (tijdelijke) werkgroep heeft door onvoorziene omstandigheden de nodige vertraging 

opgelopen voor wat betreft de beoogde werkzaamheden. Desondanks is de werkgroep 

erin geslaagd om bij een viertal websitebouwers een offerte te vragen. Met die 

websitebouwers heeft vervolgens een nader gesprek over hun offertes plaatsgevonden. 

Op basis van die gesprekken heeft de werkgroep een advies uitgebracht aan het bestuur. 

Het bestuur heeft dat advies overgenomen en de geselecteerde websitebouwer de 

opdracht gegeven. Die websitebouwer heeft op basis van de hem beschikbaar gestelde 

informatie een concept-structuurschema opgesteld, dat door de werkgroep is 

becommentarieerd. De bouw van de nieuwe website kan nu beginnen. Het streven is 

erop gericht dat de bouw van de nieuwe website vóór de zomer 2016 gereed is. Als de 

nieuwe website functioneert wordt de werkgroep opgeheven en vervangen door een 

(permanente) werkgroep: Redactie Website. 

 


