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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 voorzitters René Vlaanderen en Rieks 

Toxopeus. Helaas heeft het bestuurslid/coördinator werkgroep Activiteiten en Excursies 

wegens familieomstandigheden de vergadering van deze avond moeten afzeggen.  

 

De voorzitter stelt voor een extra agendapunt toe te voegen. Het voorstel aan de 

Algemene Ledenvergadering (ALV) is om Roel van der Wal het erelidmaatschap van de 

vereniging toe te kennen. Net als Jaap Trouw heeft hij ruim 15 jaar met volle inzet 

verschillende functies bij de Vrienden bekleed, waaronder het voorzitterschap. De 

ledenvergadering is het hiermee van harte eens en een instemmend applaus klinkt ter 

ondersteuning.  

 

De voorzitter memoreert dat de Vrienden dit jaar het 45-jarige bestaan van de 

vereniging  hebben gevierd met drie heel boeiende lustrumbijeenkomsten. Dit 9e 

lustrum zal op 15 november a.s. worden afgesloten. Dan vindt tevens de presentatie 

plaats van de nieuwe wenskaarten 2018 in aanwezigheid van de voorzitter van de 

Eerste Kamer mevrouw Ankie Broekers-Knol. Onze voorzitter zal haar dan de eerste set 

uitreiken. De voorzitter roept iedereen op 15 november a.s. bij deze bijeenkomst  

aanwezig te zijn. Na afloop van deze vergadering zal er een nazit zijn bij Blossom en de 

voorzitter nodigt eenieder van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. 

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 10 april 2018 

De notulen worden door de vergadering goedgekeurd. 

Naar aanleiding van:  

• Jaap Trouw vraagt of er een reactie is binnengekomen van de nieuwe collegepartijen 

naar aanleiding van de brief van de Vrienden met wensen en aanbevelingen. Jacob 

Bijl antwoordt hierop dat er een bevestiging van ontvangst is gekregen met de 

mededeling dat de inhoud van de brief zal worden meegenomen in de besprekingen;  

• Jaap Trouw vraagt naar de toegezegde reactie van het bestuur naar aanleiding van de 

door Karel Pronk geuite zorg, dat de gemeente het Marine-monument  in 

Scheveningen zal weghalen en niet van plan lijkt te zijn het snel een andere goede 

plaats te geven. Jacob Bijl geeft aan dat het Marine-monument inderdaad recent met 

enige moeite is weggetakeld. Karel heeft zelf al gezorgd voor veel publiciteit (via het 

weekblad de Scheveninger) rond dit onderwerp en daarom is er met Karel 

geconcludeerd dat er geen verdere acties van de Vrienden nodig zijn.   

 

4. Bestuursmededelingen 

De aanwezige bestuursleden lichten elk in 3 minuten de high lights 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 Omgevingsplan 

Binckhorst. Gisteren organiseerde de gemeente daarover een hoorzitting. De Vrienden 

hebben daar aangegeven dat er met betrekking tot de Binckhorst te weinig regie van de 

gemeente is. De gemeente stelt alleen te globale regels. Daarmee creëert de gemeente te 

veel ruimte voor de projectontwikkelaars. De gemeenteraad heeft zo te weinig 

zeggenschap en de burgers te weinig mogelijkheden voor inspraak. Kritiek hebben we 

ook op het realiseren van eenzijdig  veel nieuwbouw in het dure segment. De dure 

appartementen zouden ook kleiner en daarmee goedkoper kunnen zijn. Wat betreft de 

sociale huur is er een algemene afspraak van 30%, maar voor de middengroepen is  

ondanks de grote behoefte niets geregeld. Het tweede onderwerp betreft het bezwaar 

van de Vrienden om naast de Vuurtoren (een rijksmonument) in Scheveningen 

nieuwbouw van zes bouwlagen te realiseren. Het te hoge appartementencomplex zal het 

kustbeeld van de vuurtoren verdringen. Wethouder Revis heeft aangegeven ook niet zo 

gelukkig te zijn met het besluit van het vorige college. Of hij hieraan consequenties 

verbindt is vooralsnog niet duidelijk. Het derde onderwerp betreft de door het 

wijkberaad Bezuidenhout ontwikkelde en door de gemeente overgenomen 

Leefbaarheidstoets. De toets laat zien wat 2500 woningen in het Bezuidenhout erbij 

betekent voor de leefbaarheid. De leefbaarheid komt op diverse terreinen onder druk te 

staan. Dat betreft niet alleen het onderwijs maar vooral ook groen en water.  De 

Vrienden stellen voor om aan de opgestelde criteria ook de monumenten en de 

beschermde stadsgezichten toe te voegen en meer aandacht te besteden aan groen en 

water als deze toets in de hele stad toegepast gaat worden.  

 

Emilie Linssen- van Rossum licht een aantal activiteiten toe van de werkgroep Levende 

Historie. Dat betreft in de eerste plaats een bezwaarschrift van de Vrienden tegen de 

omgevingsvergunning waardoor het mogelijk wordt om twee veel te hoge woontorens 

te  bouwen rond het toekomstige OCC in de omgeving van Turfmarkt, Turfhaven, 

Schedelhoekshaven en Spui. Daarnaast hebben de Vrienden hun grote bedenkingen over 



het gebouw en directe omgeving van de toekomstige Israëlische ambassade op Plein 

1813 bij de gemeente kenbaar gemaakt. Helaas heeft de gemeente in deze twee  

hiervoor genoemde situaties onze inbreng als niet ontvankelijk verklaard. De Vrienden 

zouden geen belanghebbenden zijn,. Ook zou de inbreng te laat zijn ingediend of door te 

weinig bestuursleden zou zijn ondertekend, het geen in beide gevallen niet juist is. 

Binnen de vereniging zullen de twee werkgroepen (Stadsbeeld en Stadsgroen en 

Levende Historie) zich over deze reactie van de gemeente buigen.  

Emilie geeft tot slot aan dat de werkgroep Levende Historie wel positief is over de wijze 

waarop de gemeente de inbedding van de Israëlische ambassade en de herindeling van 

Plein 1813 heeft aangepakt.  

 

Veronica Van Berkel van de werkgroep Activiteiten en Excursies belicht in plaats van 

Bert de Nennie kort de activiteiten van de Werkgroep activiteiten en  excursies.  Er blijft 

voor de excursies heel veel belangstelling bestaan. De werkgroep zal zich veel moeite 

getroosten om aan de leden zeer gevarieerde en voldoende excursies te blijven 

aanbieden.  Tips voor nieuwe excursies zijn van harte welkom.  

 

Martin Snuverink, hoofdredacteur van Ons Den Haag geeft aan dat het verschijnen van 

Ons Den Haag van november aanstaande ruim een week is uitgesteld. Dit in verband met 

de presentatie van de nieuwe wenskaarten 2018 tijdens de Vriendenborrel van 15 

november.  

 

Peter Reinders (PR en communicatie) memoreert dat de Vrienden begonnen zijn met 

het uitgeven van persberichten. De eerste betrof de hoogbouw naast de Vuurtoren en de 

tweede betrof de Binckhorst. De lokale media hebben deze berichten opgepikt. 

Daarnaast staat hij stil bij de verkoop van de wenskaarten. De nieuwe wenskaarten 

zullen tussen 26 november en 22 december in de Centrale bibliotheek worden verkocht. 

De verkoop van wenskaarten is een mooie inkomstenbron voor de Vrienden.  

 

5. Financiën en conceptbegroting 2019 

De penningmeester geeft naast de verstrekte schriftelijke toelichting nog een 

mondelinge toelichting bij de conceptbegroting 2019. Zo geeft zij aan dat de inkomsten 

uit contributies voor 2019 iets hoger zijn begroot dan in 2018. Ze is ervanuit gegaan dat 

we 25 extra leden kunnen interesseren voor het lidmaatschap.  De baten en lasten voor 

de activiteiten en excursies zijn ook iets hoger begroot dan in 2018 namelijk op € 5000.  

Locaties worden mogelijk duurder en het streven is erop gericht nog meer activiteiten 

en excursies te organiseren. Tot slot is ook het bedrag ter verbetering van de website 

verhoogd.  

 

De voorzitter vraagt vervolgens of er vanuit de leden nog vragen of opmerkingen zijn 

n.a.v. deze korte toelichting. Christine Sijbesma doet de suggestie om aan je vrienden een 

mooi verpakt setje wenskaarten cadeau te doen. In de welkomstbrief zouden de nieuwe 

leden kunnen worden opgeroepen om een extra bijdrage te geven aan de Vrienden. 

Henk Boenders wijst erop dat de contributie minimaal € 20 per jaar bedraagt. Die 

contributie zou verhoogd kunnen worden. De voorzitter legt vervolgens uit dat hiervoor 

destijds niet is gekozen om een lidmaatschap van de Vrienden aantrekkelijk te houden.  

 

 

 



6.  Bestuursverkiezing  

Martin Snuverink neemt afscheid als hoofdredacteur van Ons Den Haag en treedt 

daarom tevens af als bestuurslid. De voorzitter neemt vervolgens het woord om Martin 

hartelijk te bedanken voor zijn positieve kritische inbreng vanuit Voorburg (de 

woonplaats van Martin). Die inbreng heeft hij altijd zeer gewaardeerd. De voorzitter 

hoopt hem en zijn vrouw nog vaak bij bijeenkomsten van de Vrienden te zien.  Casper 

de Weerd wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid namens de redactie van “Ons Den 

Haag”.   

Casper stelt zich aan de ALV voor. Hij is geboren en getogen in Den Haag, is 

bedrijfskundige en maakt sinds twee jaar  deel uit van de redactie van “Ons Den Haag”. 

De ALV gaat onder applaus akkoord. Casper stelt vervolgens dat de redactie broodnodig 

behoefte heeft aan een uitbreiding met redacteuren. Hij doet een oproep aan de 

(aanwezige) leden om zich als kandidaat aan te melden.  

 

7. Rondvraag 

• René Vlaanderen heeft een aantal boeken meegenomen, die voor de aanwezigen 

gratis zijn mee te nemen; 

• Rieks Toxopeus roept de Vrienden op volgend jaar met een team mee te doen met de 

Haags Historische Quiz;  

• Hans Fransen herinnert de leden eraan waarom de vereniging van Vrienden was 

opgericht en hij citeert iemand die in een andere werkelijkheid leeft en die aangaf 

dat Zwolsman het Kurhaus zou hebben gered.  

De voorzitter sluit om 20.45 uur het huishoudelijk deel van de vergadering.  

 

Pauze 

 

Verslag op hoofdlijnen van bespreking van de nieuwe visie van de Vrienden  

 

Jacob Bijl leidt de bespreking in en kijkt terug naar het begin. De vereniging is opgericht 

in 1973 met als strijdpunt het behouden van (de kern van) het oude Kurhaus. Doordat 

deze is blijven staan kan je de allure van Scheveningen als internationale badplaats nog 

herkennen. De golf van modernisering is dankzij protesten van de Vrienden afgeschaald. 

De Vrienden hebben veel bereikt. Zo is er geen parkeergarage gekomen onder de 

Hofvijver of onder het Lange Voorhout. Het nieuwe gebouw van de Hoge Raad is minder 

hoog geworden. De Vereniging  heeft een draagvlak van 1550 leden. Dat zijn meer leden 

dan veel politieke partijen in Den Haag hebben. Wij bevorderen de liefde voor de stad 

door het aanbieden van excursies, het verkopen van wenskaarten en het uitbrengen van 

dvds. We zijn geen actiegroep, maar we voeren wel actie. Ook agenderen we eigen 

thema’s zoals de herbestemming van kantoren voor woningen en reageren we op 

gemeentelijke plannen.  

 

Deze uitgangspunten hebben 10 jaar geleden geleid tot de 10 gouden regels en de 

brochure ‘Haagse Peil’. Wij zijn nu 19 jaar en een economische crisis verder en dit 

document dient te worden geactualiseerd. De werkgroepen Stadsbeeld en Stadsgroen en 

Levende Historie zijn gevraagd om hiermee aan de slag te gaan. Jacob Bijl, Emilie 

Linssen, Christine Sijbesma en Peter Drijver hebben een stuk gemaakt dat  besproken is 

in het bestuur. Dat stuk staat vanavond ter discussie.  

 

Emilie Linssen licht vervolgens de eerste drie regels van de nieuwe visie toe.  



1. Versterk de kwaliteit bij verdichting en vernieuwing 

Tijdens ons lustrum in oktober jl. wees Christiaan Weijts op het fenomeen van een  

psycho-geografisch bewustzijn van mensen ten opzichte van de stad. Het is belangrijk 

dat je de wijk om je heen herkent. Dat willen wij als Vrienden zo houden. Belangrijk punt 

is ook dat gebouwen niet hoger moeten zijn dan 25 meter, zodat men op ooghoogte de 

omgeving kan herkennen. Voorbeeld van een mooie verdichting is het Couperusduin. 

Andere nieuwe gebouwen moeten in hun omgeving passen qua hoogte, stijl, kwaliteit en 

materiaal.  

 

2. Behoud het waardevolle. 

De monumenten en bijzondere stadsgezichten moeten we houden. We willen daarnaast 

het wonen in de binnenstad bevorderen, de wijken betaalbaar houden voor alle lagen en 

segregatie tegengaan. Ook de mooie plekken moeten we voor iedereen toegankelijk 

houden. We willen niet alleen tegen betaling van een plein kunnen genieten (bv. Prins 

Hendrikplein).  

 

3. Geef mensen de ruimte.  

Voetgangers gaan voor voertuigen en we hebben een voorkeur voor fietsen en openbaar 

vervoer maar willen het bestemmingsverkeer ( leveranciers voor de winkels) niet te 

veel hinderen. Nieuwe trend is het delen van auto’s De vereniging is daar een 

voorstander van.  

 

Jacob licht daarna de laatste drie regels van de nieuwe visie toe.  

4. Maak de stad blauwer, groener en gezonder.  

De invloed van de klimaatverandering op de stad is urgenter geworden. Mooi groen kan 

gebruikt worden om hittestress te voorkomen. Den Haag is  de warmste stad van 

Nederland (hittekaart van TUD).  De stad moet leefbaar blijven, water speelt daarbij een 

grote rol. Den Haag heeft veel bitumen-daken die zonlicht opnemen en hitte vasthouden.  

 

4. Werk samen aan de stad 

Gelukkig zijn er veel initiatieven van bewoners zoals in het Bezuidenhout 

(Leefbaarheidstoets). Wij willen dat de gemeente dit soort initiatieven omarmt. Tevens 

kan er veel gedoe worden voorkómen als een burger, een bedrijf of de gemeente  

omwonenden direct informeert over een bouwplan en mee laat praten. zoals bv een 

extra verdieping. We bepleiten ook dat de gemeenteraad de regie niet te veel uit handen 

geeft.  

 

6. Zo doen we dat 

We agenderen en reageren en brengen onze punten in bij discussies over de stad. We 

schrijven erover en we dienen zienswijzen in bij de gemeente. We vinden samenwerken 

met belangenorganisaties en bewonersorganisaties, waar dat opportuun is, belangrijk.  

 

Reactie van René Vlaanderen  

Hij vindt het een goed idee om 10 jaar na Haags peil de visie te herijken. Hij wil ingaan 

op het belangrijkste thema voor de komende 20 jaar.  We staan aan de vooravond van de 

4e naoorlogse bouw- en groeigolf. De 1e golf betrof de wederopbouw tot 1965 waarbij er 

veel bebouwbaar terrein beschikbaar was (van 500 -> 600 duizend inwoners : Zuidwest, 

Mariahoeve). De 2e golf betrof Zoetermeer en de tuinbouwgebieden in Loosduinen (van 

600 -> 440 duizend inwoners : Waldeck en Kraayestein). Ondanks dIe enorme 



uitbreiding van de stad is  enkele decennia later de omvang van de stad enorm gedaald. 

De 3e golf betreft de Vinex wijken en de gemeentelijke herindeling (440 -> 510 duizend 

inwoners). Nu komt de 4e golf. Als we de plannen van het nieuwe college zien dan 

moeten er binnen de grenzen van de stad de komende 20 jaar 1% per jaar  meer mensen 

worden gehuisvest. De vrije ruimte is echter bijna op.  Dit is derhalve een ambitieus 

streven met in eerste instantie een focus op de hoogbouw, zoals in de Binckhorst. De 

vraag is of we die taakstelling van 50.000 woningen voor 100.000 mensen wel willen of 

dat het ons overkomt. Den Haag heeft al de grootste bevolkingsdichtheid van Nederland, 

zelfs 30% meer dan Amsterdam en Rotterdam. Ex-wethouder Wijsmüller gaf aan dat we 

niet bouwen om te groeien, maar we bouwen omdat we groeien. René vindt dat geen 

bevredigend beleidsstandpunt. Maar in de huidige gemeenteraad willen ze zeker 

groeien binnen de grenzen van Den Haag. 

Uit de zaal: waarom? René gaf aan dat ‘groeien’ nu een taakstelling is. Een regionale 

aanpak is echter van groot belang. Den Haag moet een aantrekkelijke stad blijven.  

René zou willen, dat de gemeente zich concentreert op zijn kerntaken. De gemeente is 

immers verantwoordelijk voor de ruimte tussen de torens., het groen, de energie, de 

wateropname en beschermde stadsgezichten. Dat betekent onder meer het niet te veel 

splitsen van huizen of het realiseren van nieuwe dakopbouwen of het toestaan van te 

veel horeca.  

 

Reacties vanuit de zaal 

Henk Boenders is van mening dat de visie nog in te algemene termen is beschreven. Hij 

vindt dat het moet worden aangescherpt op onderwerpen zoals: hoeveel m2 leefruimte 

gunnen we de Hagenaar of hoeveel groen is er nodig? Hoezo groei? Het gebruik van de 

openbare ruimte wordt tevens bedreigd door de privatisering van de openbare ruimte. 

Hoe om te gaan met de omgevingswet? Algemene termen in stukken moeten meer 

gespecificeerd worden. 

 

Peter Noordanus benoemt de ‘gamechanger’ van deze tijd en benadrukt de impact van 

het klimaat op de steden, zoals de stijgende zeespiegel en de noodzaak van de isolatie 

van de woningen. Hij vindt dat de Vrienden dit onderdeel meer moeten benadrukken.  

Daarnaast wijst hij erop dat Den Haag een rijke traditie in stedenbouw had. Helaas 

bestaat dat niet meer en is er nu sprake van teveel losse initiatieven. Er is behoefte aan 

een sterke gemeentelijke bouwmeester (zoals  Berlage) met een consistente lijn.  En dan 

zou het uiteindelijke resultaat kunnen zijn dat er zorgvuldige stedenbouw blijft bestaan. 

Hij zou graag willen dat de vereniging goede initiatieven met een prijs beloont en aan de 

andere kant blunders benoemt. De vereniging moet meer initiatieven nemen en 

agenderend zijn.  

 

Leo Hermkens geeft aan dat hij als deelnemer aan een wijkberaad zorgen heeft om de 

toenemende kruimelwetgeving. Kleine aanpassingen zijn samen groot en die uiteindelijk 

grote aanpassingen kunnen dan door omwonenden niet worden tegenhouden. 

Daarnaast wijst hij op het belang van een Verkeers Effecten Rapportage (VER) bij 

bouwplannen. Die zouden weer moeten worden gemaakt om zo van te voren al een goed 

beeld te hebben van de te verwachten verkeersstromen. Dat is bijvoorbeeld niet zo 

gegaan bij de bouwplannen rond het ziekenhuis Leyenburg toen er 600 woningen 

bijgebouwd werden.  

 



Christine Sijbesma denkt dat in een dergelijke situatie de eerder genoemde 

Leefbaarheidtoets behulpzaam zou kunnen zijn. Verkeer is daarbij één van de criteria.  

 

Valentijn van Koppenhagen  vindt het een prima stuk, maar geeft aan dat hij het punt 

van de handhaving van de afspraken mist. Zo dreigt er bijvoorbeeld de ‘verkoffiesering’ 

van de Prinsenstraat. Was dat wel volgens plan? Of wordt er niet gehandhaafd? Dat zou 

wel moeten gebeuren.  

 

Ilse Hendriks geeft aan zorgen te hebben over de privatisering van de openbare ruimte. 

Het strand is uniek voor Den Haag. Maar de afgelopen zomer was daar een tentenproject  

gerealiseerd en stonden er te veel strandhuisjes waardoor het meer ‘privé’ genieten van 

een stil strand wordt bedreigd . Zij verbaast zich erover dat dit is gesteund met een 

subsidie van de gemeente van € 15000,-.  

 

Peter Kramer geeft aan dat er in Den Haag zoveel tijdelijke bewoners zijn zoals 

studenten. Dat betekent een grote doorstroom in de stad.  

 

Etienne Huberts vindt leefbaarheid belangrijk. Om meer mensen naar Den Haag te 

krijgen, komt er in Scheveningen Legoland. Dat betekent een grotere verkeersdruk en 

een overvolle Badhuisweg in de zomer en ook vanwege de parkeergarage die daar 

wordt gebouwd. De woningen in Den Haag worden steeds duurder. Amsterdam is ons in 

slechte zin voorgegaan. Er moet een evenwichtige opbouw in de stad blijven. De 

gemeente moet hierin een rol krijgen. De Vrienden moeten daarover een visie uitdragen. 

 

Ronald van Onselen De Binkhorst moet meer een eenheid worden. Wat voor bebouwing 

wil je daar? Neem een voorbeeld aan Hundertwasser met hangende tuinen. Hij maakt 

zich zorgen over de nieuwe brede trams. Het zijn bakbeesten in smalle straten in oude 

wijken, waardoor de trottoirs veel te smal worden. Pleidooi voor het houden bij dezelfde 

smalle tram. Dan kan ook meer groen behouden blijven.  

 

Eveline Blitz wil regel 5a nuanceren. Zij denkt dat de Vrienden niet per definitie achter 

elk initiatief van de bewoners moeten staan.. Wij moeten breder kijken en oog houden 

voor bovenwijkse belangen.  

 

Veronica van Berkel vindt de toon van de regels te behoudend en teveel aansluiten bij de 

18e/ 19e eeuw. De inleiding van Jacob Bijl draagt een beter geluid uit. Geef aandacht aan 

de dynamiek van de vernieuwing en geef aan wat wij als Vrienden goedvinden. Ga 

dieper in op de impact van het klimaat op de stad. En breng de visie op een hoger plan.  

 

Klaas  Kars geeft aan dat voor wat betreft het geven van voorrang aan fietsers  (1e regel 

2e pagina ) het ook echt moet gaan  om fietsers en niet om bromfietsers. Hij vraagt 

daarnaast ook om  een speciale bescherming van de bosjes (van Pex en Poot en 

dergelijke). Bosjes zijn een typisch Haags verschijnsel die tussen een bos en een park 

inzitten.  

 

Hans Franse geeft aan dat regel 5d (gemeenteraad moet zeggenschap behouden) sterker 

moet worden geformuleerd. De vrijheid van de projectontwikkelaars moet worden 

ingeperkt ten gunste van een politieke visie. Nu regeert het geld.  Ook het aanstellen van 

een stadsplanoloog zou op dat punt in het stuk opgenomen moeten worden.  



 

Peter Drijver is over het stuk niet tevreden ook al was hij bij de opstelling ervan 

betrokken. De tekst is te defensief en laat te weinig de urgentie zien. Hij vindt de visie en 

de onderbouwing daarvan van de 10 gouden regels van 10 jaar geleden beter 

onderbouwd. De gemeenteraadsleden zouden deze 10 regels uit hun hoofd moeten 

leren. De tijden zijn wel veranderd. De toevoegingen uit deze zaal zijn goed omdat ze 

onderwerpen op tafel leggen die op korte termijn moeten worden aangepakt.. Er zijn 

dingen in de steigers gezet die fout gaan zoals bij de Binckhorst.  
 

Jacob Bijl reageert hierop door aan te geven dat het een het ander niet uitsluit. Het is 

goed om 10 jaar na het Haags Peil onze visie opnieuw te formulieren. We zullen hard aan 

de slag moeten, maar het zal ons Vrienden niet lukken om een nieuwe stedenbouwer 

aan te wijzen die de vrije hand krijgt. Daarin hebben we de tijdgeest tegen ons. Hij hoopt 

dat de noodkreten zodanig geduid worden dat de dienst DSO van de gemeente wakker 

wordt. Voorlopig is dit nog niet het geval. Zie het net ontstane eiland tussen Duindorp en 

de nieuwbouw op het oude Norfolkterrein. De twee wijken hebben geen relatie met 

elkaar.  

 

Christine Sijbesma en Emilie Linssen vragen de zaal wat zij van de vorm van het stuk 

vinden. De opstellers hebben het stuk expres in bulletpoints opgeschreven om de 

discussie in de ALV te vergemakkelijken. Na enige discussie concludeert Henk Bakker 

dat het definitieve stuk via de twee werkgroepen en bestuur tot stand zal komen. Het 

wordt een folder van 2 a4tjes waarin de nieuwe regels zijn opgenomen. Tevens zullen de 

regels daarnaast worden uitgewerkt tot artikelen in “Ons Den Haag”.  

 

 

Vastgesteld door de ALV van 9 april 2019 


