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                        JAARVERSLAG 2018 

Oprichtingsdatum en doel 

De vereniging werd opgericht op 16 mei 1973. Zij 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 Henk (H.W.) Bakker  

Secretaris  Marjan (mw. M.) Engels  

Penningmeester Liza (mw. L.) van Kuik  

Vicevoorzitter en coördinator van de                                                              
Werkgroep Stadsbeeld & Stadsgroen Jacob (J.) Bijl  

Coördinator Ons Den Haag   Martin (M.A.M.) Snuverink (tot 6 november 
2018)            

  Casper (C.) de Weerd (vanaf 6 november 
2018)     

Coördinator Werkgroep Activiteiten &                                                                
Excursies Bert (L.A.) de Nennie                        

Coördinator Werkgroep Levende Historie Emilie (mw. E.F.A.) Linssen – van Rossum      

Coördinator PR, communicatie en website Peter (J.F.P.) Reinders 

   
Werkgroep Activiteiten en Excursies 
Bert (L.A.) de Nennie (coördinator) 
Veronica (mw. V.M.C.) van Berkel – van den Honert 
Anneke (mw. A.) de Graaf 
Marjan (mw. M.) Jansen  
Marjette (mw. M.C.J.) Yap 

 

Werkgroep Levende Historie 
Emilie (mw. E.F.A.) Linssen – van Rossum (coördinator) 
Carla (mw. C.M.) van Beers 
Henk (H.G.) Boenders 
Peter (P.J.C.) Drijver 
Charlotte (mw. C.M.) Kamermans 
Jan (J.G.M.) van der Ploeg 

 

Werkgroep Stadsbeeld & Stadsgroen 
Jacob (J.) Bijl (coördinator) 
Eveline (mw. E.C.C.) Blitz 
Elsbeth (mw. E. E.) van Hijlckama Vlieg 
Leo (L.M.) Oorschot 
Christine (mw. C.A.) Sijbesma 
Ineke Kuik (mw. H.) (kandidaat-lid) 
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Redactie ‘Ons Den Haag’ 
Els (mw. E.M.) van den Broek 
Anneke (A) de Graaf 
Niek (N.M.E.) ’t Hart 
Annelou (mw. A.L.) Oorthuys  
Martin (M.A.M.) Snuverink (hoofdredacteur tot 6 november 2018) 
Casper (C.) de Weerd (hoofdredacteur vanaf 6 november 2018) 

  

Redactie Website                                                                                      
Peter (J.P.F.) Reinders (coördinator)    
Anneke (mw. A. ) de Graaf (namens de werkgroep Activiteiten en Excursies) 
Elsbeth (mw. E. E.) van Hijlckama Vlieg (namens de werkgroep Stadsbeeld en 
Stadsgroen) 
Bert (L.A.) de Nennie (namens de werkgroep Activiteiten en Excursies)  
Annelou (mw. A.L.) Oorthuys (tekstredacteur)                                                  
Martin (M.A.M.) Snuverink (namens de redactie Ons Den Haag tot 6 november 2018) 
Casper (C.) de Weerd (namens de redactie Ons Den Haag vanaf 6 november 2018) 

 
Algemeen 

Zoals uit onderstaande bijdragen van de verschillende werkgroepen mag blijken, heeft de 
vereniging in het jaar 2018 zich weer actief betoond en sterk gemaakt voor het behoud 
en de ontwikkeling van onze mooie stad. 

We hebben gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens vergaderingen van  
gemeenteraad en raadscommissies, schreven ingezonden stukken, organiseerden goed 
bezochte excursies, ontmoetten elkaar tijdens Vriendenborrel, waren op de Dag van de 
Haagse geschiedenis aanwezig op Het Plein en gaven er rondleidingen. Er werden weer 
veel wenskaarten verkocht en er konden ook nieuwe leden worden ingeschreven. Al met 
al kijken we terug op een productief verenigingsjaar. 

Op woensdag 16 mei 2018 was het 45 jaar geleden dat de Vereniging Vrienden van 
Den Haag werd opgericht. Dat hebben we feestelijk gevierd in de foyer van het Theater 
aan het Spui. Na een jubileumtoespraak van onze voorzitter volgde een open en heel 
concreet uitgewerkt ronde-tafel-gesprek over de toekomst van Den Haag. Tot slot was 
een heel gezellige, aangeklede borrel in een muzikale omlijsting. Meer dan 200 Vrienden 
en genodigden namen hieraan deel. 

Deze lustrumbijeenkomst vormde het begin van de lustrumviering. Op de zaterdagen 
22 september en 27 oktober vonden er lustrumlezingen plaats georganiseerd door 
respectievelijk de werkgroepen Stadsbeeld en Stadsgroen en Levende Historie. Zie voor 
de inhoud de bijdragen van deze twee werkgroepen. Op donderdag 15 november jl. werd 
de lustrumviering afgesloten, waarbij zes nieuwe wenskaarten werden gepresenteerd.  

Het bestuur vergaderde in 2018 elf keer en hield tevens een extra themabijeenkomst 
over hoe we onze bestuurstaken zien er ervaren en bespraken we de relevante 
onderwerpen voor de (nabije) toekomst.  

In de ledenvergadering van 10 april werden de algemene en financiële verslagen 
besproken en vastgesteld. Peter Noordanus (oud-wethouder ruimtelijke ordening van 
Den Haag en oud-burgemeester van Tilburg) hield een interessante lezing met als titel: 
De staat van de stad/ Retour Den Haag.  

In de ledenvergadering van 6 november namen we afscheid van Martin Snuverink, die 
coördinator/ hoofdredacteur was van ons blad Ons Den Haag.  
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Daarnaast werd op voorstel van het bestuur Roel van der Wal bij acclamatie en onder 
luid applaus tot erelid van de vereniging benoemd. Net als ons andere erelid Jaap Trouw 
heeft hij ruim 15 jaar met volle inzet verschillende functies bij de Vrienden bekleed, 
waaronder het voorzitterschap.  

De bestuursleden, die tevens optreden als voorzitters van de werkgroepen, of hun 
vervanger, vertelden in het kort waarmee hun werkgroepen zich hebben beziggehouden 
in 2018. Dat werd op prijs gesteld en dat zullen zij dan ook graag iedere 
ledenvergadering doen.  

Een belangrijk onderdeel van deze ledenvergadering vormde de bespreking van de 
geactualiseerde visie van de Vereniging Vrienden van Den Haag. Het bestuur achtte het 
gewenst om deze visie, in 2008 vastgelegd in de 10 gouden regels, na 10 jaar tegen het 
licht te houden. De visie moet niet alleen geactualiseerd worden, maar ook toegankelijker 
en korter worden geformuleerd. Er vond na de pauze van de ledenvergadering een 
levendige discussie plaats over een notitie die door enkele leden van de werkgroepen 
Levende Historie en Stadsbeeld & Stadsgroen was opgesteld en door het bestuur aan de 
vergadering werd voorgelegd. Op basis van uitgebreide verslagen van deze bijeenkomst, 
wordt begin 2019 een nieuwe visie gepresenteerd in Ons Den Haag en op de website.   

Ledenbestand 

Het jaaroverzicht van het aantal leden:  

 

Ledenstand 31 december 2017  1562   

Ledenstand 31 december 2018  1492 

Netto ledenvermindering           70 

 

Nieuwe leden      107 

Opzeggingen      118 

Royementen (wegens niet voldoen  

aan betalingsverplichting )       59 

 

Voor het eerst in lange tijd is er sprake van een daling van het ledental. Dat vindt het 
bestuur een zorgelijke ontwikkeling. De Vereniging Vrienden van Den Haag is zo sterk en 
invloedrijk als ze groot is. Daarom wordt in dit jaarverslag nog eens de oproep herhaald 
om vrienden, buren, zusters en neven lid te maken, zodat we in ieder geval minimaal 
1500 leden blijven houden. 

Een flink aantal leden steunt de vereniging door het overmaken van een hoger bedrag 
dan de minimumcontributie. Daarvoor onze hartelijke dank.  

 

PR & Communicatie   

In 2018 hebben we op zaterdag 14 april op Het Plein deelgenomen aan de Dag van de 
Haagse Geschiedenis.  

Voorts hebben we gedurende 4 weken in december onze wenskaarten verkocht in de 
Bibliotheek aan het Spui. Dankzij  de inzet van een grote groep vrijwilligers hebben we 
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beide evenementen succesvol kunnen laten verlopen. Naast de verkoop van wenskaarten 
hebben we ook de nodige nieuwe leden  kunnen werven. We hebben in 2018 circa 
10.000 wenskaarten verkocht en zo’n 30 Verjaardagskalenders. We hebben in 2018 van 
twee winkels afscheid omdat deze hun activiteiten hebben beëindigd. We zijn op zoek 
naar nieuwe verkooppunten. De verkoop van wenskaarten loopt licht terug. Daarom 
brengen we nu jaarlijks 6 nieuwe kaarten uit. Hiermee verwachten we de voorraden 
beheersbaar te houden.  

In 2018 heeft de werkgroep twee persberichten verzorgd. Een over ons lustrum en een 
over de bouwplannen rond de Vuurtorenweg in Scheveningen. Het laatste persbericht is 
in de verschillende lokale media geplaatst of werd geciteerd.  

Er zijn in 2018 vier (4) Nieuwsbrieven en negen (9) Vriendenmails verzonden. 

De website van de Vrienden is in 2018 ruim 5000 keer bezocht. Belangrijkste 
onderwerpen die worden geraadpleegd zijn de excursies en artikelen vanuit Ons Den 
Haag. De redactie van de website heeft in 2018 door verschillende omstandigheden niet 
veel activiteiten ondernomen, maar is inmiddels weer volop in actie. Er worden de 
komende tijd proeven gedaan om het bezoek aan de website verder te stimuleren. 

 

Werkgroepen 

Werkgroep Activiteiten en Excursies 

De viering van het 9de lustrum betekende dat de werkgroep Activiteiten en Excursies 
flink aan de bak moest; een gezellig en bijzonder jaar werd het daardoor wel. Naast de 
bijdrage aan de organisatie van drie van de vier lustrumbijeenkomsten zijn er zeventien 
verschillende excursies georganiseerd. Ook in 2018 heeft de werkgroep gestreefd naar 
een grote variëteit in bestemmingen zodat de leden wat te kiezen hadden. Gezien de 
grote belangstelling werd dit kennelijk ook gewaardeerd. De excursies betroffen de 
rechterlijke macht, cultuur en architectuur, geschiedenis, maatschappelijke organisaties, 
lokale initiatieven, energievoorziening en ook de natuur is niet vergeten. De meeste 
excursies vonden meerdere keren en soms heel vaak plaats. Een mooi voorbeeld daarvan 
was de voormalige Amerikaanse ambassade, waarvoor de belangstelling onverzadigbaar 
leek te zijn. Daar stond tegenover dat de excursie naar het cultuuranker Diamanttheater 
afgeblazen moest worden vanwege te weinig aanmeldingen. Al met al zijn we een kleine 
zestig keer met u op stap geweest. 

Meestal lukte het om extra bezoeken te regelen met de ontvangende instanties, maar de 
werkgroep merkte ook toenemende irritatie over de snel volgeboekte excursies. Reden 
om na te denken over een manier om de Vrienden die achter het net vissen een 
herkansing te bieden. Het voornemen bestaat om die leden, zodra een excursie is 
volgeboekt, een belangstellingsformulier te laten invullen. Afhankelijk van de reacties 
kunnen dan extra excursies worden georganiseerd 

Activiteiten en excursies 

Naast de lustrumbijeenkomsten en excursies organiseerde de werkgroep ook met veel 
plezier de vier goed bezochte Vriendenborrels in Theater aan het Spui. 

Ook aan de organisatie van de Algemene Leden Vergadering draagt de werkgroep zijn 
steentje bij. 

Excursies 

Raad van State 

Koninklijke verzamelingen 
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Hoge Raad 

Aegon 

Wandeling van Bloedberg naar Bajes 

Wandeling Park Sorghvliet 

Leger des Heils Den Haag 

Damesleesmuseum 

Stadskwekerij 

Cultuuranker Theater De Vaillant 

Binckhorst  

Het Oude Stadhuis 

Papaverhof 

Voormalige Amerikaanse ambassade 

Afdeling Archeologie in de Tempel 

Het nieuwe Energiekwartier, De Verademing en de Haagse Prael 

Overige activiteiten 

Vriendenborrel/Nieuwjaarsborrel 10 januari 

Vriendenborrel voor vrijwilligers 26 januari  

Lustrumbijeenkomst over De ‘Toekomst van Den Haag op 16 mei 

Vriendenborrel 5 september 

Lustrumbijeenkomst over ‘Klimaatverandering, Leefbaarheid en Water’ op 22 september 

Lustrumbijeenkomst over’ De noodzaak van historisch besef’ op 27 oktober 

Algemene Ledenvergadering 10 april en 6 november 

Afsluiting 9e lustrum/Presentatie wenskaarten 2018/Vriendenborrel 15 november 

 

Werkgroep Levende Historie  

In het lustrumjaar heeft de werkgroep de nadruk gelegd op het belang van historisch 

besef voor het behoud én de ontwikkeling van Den Haag. In 2018 is tevens een nieuw 

college van Burgemeester en wethouders aangetreden en daarop heeft de werkgroep al 

vroeg ingespeeld. Tijdens de formatie van het nieuwe college heeft de werkgroep in april 

een brief geschreven aan de formateur, oud- minister Edith Schippers, waarin is 

gevraagd om bij de vaststelling van het coalitieakkoord aandacht te besteden aan de 

participatie van de Haagse burger bij planvorming en actief gebruik te maken van de in 

bewoners- en belangenorganisaties gebundelde betrokkenheid en deskundigheid. 

Daarnaast is ook gevraagd prioriteit te geven aan het behoud van de karakteristieke 

waarden en de kwaliteit van de stad boven de belangen van projectontwikkelaars.  

Als vervolg op het goede overleg dat er eind 2017 heeft plaatsgevonden over de 

totstandkoming van de nieuwe Welstandsnota met voormalig wethouder Wijsmuller,  is 

er in de raadsvergadering van 25 januari 2018 een door de werkgroep opgestelde Nota 
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Wijkinbreng aangeboden aan de burgemeester. Deze nota is door 27 

bewonersorganisaties medeondertekend. Daarin wordt het gemeentebestuur verzocht om 

de bewoners in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de voorbereiding van 

bouwplannen en het behandelen van vergunningaanvragen.   

Mupi’s 

Op initiatief van de werkgroep zijn er 24 bezwaarschriften ingediend tegen de 

lichtreclamezuilen of MUPI’s (een uit Frankrijk overgewaaide afkorting, die staat voor 

mobilier urbain pour l'information) , waarvan er meer dan 30 in de stad zijn of worden 

geplaatst en al enkelen daarvan de oude binnenstad ontsieren. Zo staan er inmiddels drie 

meter hoge Mupi’s naast het standbeeld van Johan de Witt op de Plaats en aan het einde 

van de Hoogstraat naast ‘t Goude Hooft en op de kruising van de Lange Poten met de 

Hofweg. Zowel het formaat als de 2 m2 felle bewegende LED schermen geven een 

onrustig straatbeeld en ontsieren daarmee de oude monumentale binnenstad. Met deze 

bezwaren is de al in 2017 in een brief aan wethouder Revis geuite bezorgdheid over 

lichtreclames voortgezet.  

De werkgroep heeft in 2018 deelgenomen aan de totstandkoming van de gemeentelijke 

visie op religieus erfgoed ( kerkenvisie) en dat heeft geleid tot het opnemen van een 

‘right to bid’ voor de bewoners in een wijk waar een in onbruik geraakte kerk wordt 

gesloten. Daarmee wordt beoogd de belangen van de buurt voorrang te geven boven 

commerciële projectontwikkeling en tot een nieuwe maatschappelijke bestemming te 

komen.  

Monumeldpunt en overleg met de afdeling monumentenzorg 

De werkgroep betreurt het dat er weinig meldingen binnenkomen via het Monumeldpunt, 

dat nu zowel op de website als in Ons Den Haag een vaste plaats heeft gekregen. Graag 

zou de werkgroep van de leden horen welke zorgpunten er leven over de monumenten in 

de stad, zodat daar aandacht voor kan worden gevraagd  tijdens het periodiek overleg 

dat in maart en september tussen de werkgroep en de afdeling Monumentenzorg van de 

gemeente plaatsvindt. Ook In 2018 is er twee keer overleg geweest met de afdeling 

monumentenzorg van de gemeente en daarbij is vooral aandacht gevraagd voor de 

erbarmelijke staat van onderhoud van verschillende ambassades in de stad. Voor de 

Egyptische residentie in de Surinamestraat no. 20  heeft de werkgroep nauw contact 

gehouden met de bewonersorganisatie Archipel en het handhavingsverzoek gesteund dat 

zij aan de gemeente heeft gericht.  Ook zijn de bewonersacties tegen de gedeeltelijke 

sloop en nieuwbouwplannen voor de Villa Paulowna aan de Van de Spiegelstraat no. 12 

gevolgd. Die acties hebben ertoe geleid dat de aanvrage van een vergunning voor 

nieuwbouw van appartementen vlak naast de villa niet zal resulteren in een 

vergunningverlening.  

Plein 1813 

De werkgroep heeft deelgenomen aan een gemeentelijke klankbordgroep voor het 

verbeteren van het groen in de buitenruimte op Plein 1813. Dat overleg heeft geleid tot 

een voorlopig ontwerp voor een aanzienlijke verfraaiing van het Plein en is in juli 2018 

door het college van B & W bekrachtigd. Ondanks dat het ontwerp reeds is goedgekeurd 

door de Adviescommissie Openbare Ruimte en het Vooroverleg Verkeerszaken moet het 

nogmaals door het College worden behandeld omdat de Israëlische ambassade heeft 

afgezien van een vestiging aan het Plein 1813 en een deel van de plannen tevens op de 

noodzakelijke beveiliging zag. Het plan is echter niet van tafel in verband met de 

herinrichting van de Alexanderstraat en de aanpassingen van het tramspoor aan de 

bredere trams. Die aanpassingen zullen ook voor de tramsporen op Plein 1813 gevolgen 
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hebben. Dat het plan minder ingrijpend zal worden omdat de veiligheidsmaatregelen nu 

achterwege kunnen blijven, is wel duidelijk. De op 21 september 2018 ingediende 

zienswijze met betrekking tot de verstrekkende veiligheidsmaatregelen in verband met 

de verwachte vestiging van de Israëlische ambassade is door de nadien bekend 

gemaakte wijzigingen niet meer opportuun.  

Binnenhof 

De werkgroep heeft op 4 juli deelgenomen aan een inloop- en informatiebijeenkomst 

over de renovatie van het Binnenhof. Verschillende organisaties van bewoners en 

ondernemers  volgen de ontwikkelingen rondom het Binnenhof kritisch en zullen dat 

blijven doen. 

Hoogbouw in het Spuikwartier 

Op 14 mei 2018 hebben de Vrienden een brief gezonden aan het College over de 

aanvrage van de vergunning voor de geplande hoogbouw rond het toekomstige 

Onderwijs en Cultuurcentrum, het OCC. In de brief vragen wij om een gedegen 3D 

impressie van hoe de hoogbouw zich verhoudt tot het historische centrum van de stad. 

De zelfs al genoemde hoogte van 90 meter  is in strijd met het bestaande 

bestemmingsplan en de gemeentelijke hoogbouwnota Eyeline/Skyline en pakt desastreus 

uit voor de omgeving in verband met de te verwachten windhinder.  Op 13 juni is de 

omgevingsvergunning verleend en daartegen hebben de Vrienden van Den Haag op 23 

juli bezwaar aangetekend. Op 21 december is dat bezwaar ongegrond verklaard. 

Vervolgens heeft de vereniging daartegen beroep ingediend bij de afdeling 

bestuursrechtspraak van de rechtbank Den Haag.  

Lustrumbijeenkomst 

Op 27 oktober heeft de werkgroep ter gelegenheid van het 45-jarig lustrum een 

feestelijke middag georganiseerd in het Venduehuis der Notarissen. Met een 

overweldigend bezoekersaantal  (10% van het ledenaantal) hebben de leden laten zien 

hoe belangrijk zij het in Ons Den Haag aangekondigde thema van de middag  ‘de 

noodzaak van historisch besef voor Den Haag’ vinden. Drie sprekers, Christiaan Weijts, 

Diederik Six en Peter Drijver, hebben hun visie op het thema gegeven en dat heeft geleid 

tot een levendige discussie met de zaal, die werd  opgeluisterd door een wonderbaarlijke 

‘terugkeer’ van een van onze oprichters Hermance Schaepman. Na enkele excursies, 

waaronder een rit met de TouristTram, een wandeling door het Hofkwartier onder leiding 

van onze oud-voorzitter Rieks Toxopeus en een rondleiding langs de kunstschatten van 

het veilinghuis, werd de middag afgesloten met een bruisende borrel in een volle zaal 

met enthousiaste leden.  

Werkgroep Stadsbeeld & Stadsgroen 

Lustrumbijeenkomst en vernieuwde visie 

Ter gelegenheid van het lustrum heeft de werkgroep een bijeenkomst voorbereid over 
klimaatverandering, leefbaarheid en water in Den Haag. Sprekers waren Marcel 
Houtzager van het hoogheemraadschap Delfland en Arno Lammers van de gemeente Den 
Haag. Zij schetsten de gevolgen van de klimaatverandering voor de stad, gaven aan wat 
waterschap en gemeente kunnen doen om die problemen zoveel als mogelijk te 
voorkomen en op te vangen en deden ook een dringend beroep op de burgers om 
daaraan mee te werken. Bij het opnieuw uitwerken van onze doelstelling in een actuele 
visie is klimaatverandering een belangrijk en urgent punt. 

Leefbaarheidstoets, omgevingsplan Binckhorst en inspraak Vuurtorenweg. 
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De werkgroep heeft in dit jaar veel tijd besteed aan het omgevingsplan Binckhorst en het 
bouwproject naast de vuurtoren. Daarnaast volgde zij een aantal ontwikkelingen op de 
voet: de Scheveningse Bosjes, de nieuwbouw bij het vroegere KLM-gebouw 
(Plesmanduin), de Driehoek Loosduinen en natuurlijk het hele proces van verdichting van 
de stad. Het wijkberaad Bezuidenhout heeft een leefbaarheidstoets ontwikkeld 
waarmee de gevolgen van verdichting voor een wijk op “voor” en “na” kaarten duidelijk 
zichtbaar gemaakt worden. Wij juichen het gebruik van dit instrument in alle wijken toe. 
Tevens hebben wij er bij de gemeente op aangedrongen om de aspecten groen en water 
nog beter in de toets te verwerken. 

Het bestemmingsplan met zijn gedetailleerde beschrijvingen gaat verdwijnen en wordt 
opgevolgd door het omgevingsplan. Daarin zijn de regels veel globaler; dat moet 
marktpartijen uitnodigen om met initiatieven te komen. Er is meer ruimte voor overleg 
met betrokkenen aan het begin van het proces en minder ruimte om te procederen aan 
het einde. Het omgevingsplan Binckhorst is een pilot waarmee de overheid ervaring 
op wil doen met de nieuwe werkwijze. Als Vrienden hebben wij volop overlegd en 
ingesproken. Wij hebben aangedrongen op minder globale regels en meer regie van de 
gemeente, bij voorbeeld om te bewerkstelligen dat er ook voor de middengroepen 
gebouwd wordt. Hier en daar is het plan aangepast en er wordt heel veel gemonitord, 
maar in feite heeft de gemeenteraad veel zeggenschap uit handen gegeven en daarmee 
burgers de mogelijkheid ontnomen om in te spreken. Wij zullen in de praktijk zien of het 
college van burgemeester en Wethouders dit vertrouwen waard is. Het is afwachten hoe 
Binckhorst met al zijn mogelijkheden en moeilijkheden zich gaat ontwikkelen. Het is ook 
afwachten hoe de hoogbouwnota ‘eyeline en skyline’ daar en elders in de stad in praktijk 
gebracht gaat worden. 

Om de vuurtoren en het recht op inspraak te redden is er een beroepschrift 
ingediend bij de bestuursrechter tegen het project Vuurtorenweg 35-37. Dat is gebeurd 
in nauwe samenwerking met het Wijkoverleg Scheveningen Dorp. Op een markante plek 
in de stad dreigt een groot en vooral hoog complex te verrijzen dat niet past in de 
bestaande omgeving en de naastgelegen vuurtoren visueel wegdrukt. De afwijking van 
de bouwhoogte t.o.v. het bestemmingsplan wordt door het college van B&W niet 
ordentelijk geregeld waardoor raad en burgers buitenspel staan. De Nota van 
Uitgangspunten helpt de grondeigenaar en de ontwikkelaar aan maximale winst en 
verwaarloost het algemeen belang. De uitkomst van deze procedure is ook van belang 
voor andere projecten die starten met een Nota van Uitgangspunten of een Plan 
Uitwerkingskader. Het gaat erom het recht van de burgers op inspraak veilig te stellen. 

Personen, partners, activiteiten en publicaties 

Aan het einde van het jaar is Ineke Kuik kandidaat-lid van de werkgroep geworden. 

Leden van de werkgroep participeerden in het stedelijk groenoverleg, het lokale 
groenplatform, in de gemeentelijke Adviesgroep kwaliteitsverbetering Centrum Noord en 
het overleg met stakeholders van platform STAD. 

De werkgroep heeft in dit jaar elf keer vergaderd.  

Leden van de werkgroep hebben  

• een zienswijze geformuleerd over de concept-vergunning project Vuurtorenweg 35-
37; 

• ingesproken in commissies van de gemeenteraad over vier onderwerpen: hoogbouw 
in het algemeen en in de Driehoek Loosduinen in het bijzonder, omgevingsplan 
Binckhorst en project Vuurtorenweg 35-37; 

• drie brieven aan leden van de gemeenteraad geschreven,  over parkeren in 
Scheveningen, over Vuurtorenweg 35-37 en over woningen voor de middengroepen;  
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• een brief geschreven aan het college van B&W  over Vuurtorenweg 35-37 ; 

• overleg gepleegd met twee bewonersorganisaties: Wijkoverleg Scheveningen Dorp en 
Wijkvereniging Duttendel en Wittebrug. 

In Ons Den Haag heeft de werkgroep zes artikelen gepubliceerd: Haagse hoogbouw, 
Binckhorst en het zwijgen; Drinkwater in Den Haag; Pleinen – wat doen we ermee?; De 
Haegsche spuiquaestie; Red vuurtoren en inspraak!; Woningbouw - zonder gemeentelijke 
regie geen leefbare stad  

In Den Haag Centraal zijn artikelen van onze hand geplaatst over hoogbouw en samen 
stad maken. 

Ook publiceerden leden van de werkgroep vier artikelen in het lifestyle magazine LEVEN!: 
hofjes, Scheveningen Bad, de Nieuwe Haagse School en de invloed van het verkeer op 
het stadsbeeld.  

Redactie Ons Den Haag 

De redactie heeft, evenals in voorgaande jaren zes afleveringen van het magazine Ons 
Den Haag geproduceerd, alle van 20 pagina’s. Naast de vaste rubrieken Van het bestuur, 
Excursies en activiteiten, Zoekplaatje en Column verschenen er 9 bijdragen van de 
Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen, 3 bijdragen van de Werkgroep Levende Historie en 
6 besprekingen van boeken over Den Haag door René Vlaanderen. Voorts was er een 
serie van 6 thema-afleveringen over Street Art , zowel verzorgd door eigen redacteuren 
als in samenwerking met The Hague Street Art (SHIE) en Stichting Haags Industrieel 
Erfgoed (SHIE). Bijzondere aandacht was er ook voor het negende lustrum van onze 
vereniging.  

Martin Snuverink trad in de ALV van oktober terug als hoofdredacteur. Die rol wordt nu 
ingevuld door Casper de Weerd. Vanaf nummer 5 werd de redactie versterkt met Anneke 
de Graaf. De redactie bestond verder uit Niek  Hart, Els van den Broek en Annelou 
Oorthuis. 

Nawoord 

Het bestuur hoopt u met bovenstaand relaas een goed beeld te hebben gegeven van de 
vele activiteiten in het achter ons liggende verenigingsjaar. We kunnen alleen maar zo 
actief zijn dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers die ons terzijde staan. Zonder hen 
zijn we niet in staat als vereniging een actieve bijdrage aan de leefbaarheid van Den 
Haag te leveren. Het bestuur is hen daarvoor dan ook veel dank verschuldigd. 


