
Notulen van de JALV 15 maart 2016 
  
Opening 
Paul opent de vergadering met:  

 Een terugblik naar 2015, het jubileumjaar! Het hoogtepunt van die dag was het bezoek van 
de wethouder Van Engelshoven die de stadspenning aan Ruud Wingen uitreikte. 

 Ruud is nu als 'gewoon' (ere) lid aanwezig; Bert Trumpie zit voor het eerst achter de tafel als 
penningmeester. 

 Nijkamphoeve: werd genomineerd voor de Piet Vinkprijs en hebben deze prijs ook gewonnen! De 
prijs bestaat uit een wisselbeker en een mooi bedrag. 

 Boek over Golden Earring: wie staat er op blz. 17? Medebuurtbewoner Frank Bekker heeft in 
1961, 3 weken George Kooijmans vervangen......  

Notulen JALV 18-03-2015. 
Worden ongewijzigd goedgekeurd met dank aan de notuliste Frances van de Water. 
  
Ingekomen stukken. 
Afmeldingen: Marion en Patrick Haagendoorn, Marianne van Steenis, Willem Stooker. 
  
Inbraken in inbraakpreventie – Whatsapp groep actief 
De laatste tijd is het rustig; misschien door de Whatsapp-groep? Er wordt veel over gesproken in de 
pers. De Stickers zijn uitgedeeld en opgeplakt. Paul heeft nog stickers over voor degenen die er behoefte 
aan hebben. 
Er zitten 30 deelnemers in de groep: een paar keer ingezet, met succes! 
Op onze website- pagina inbraakpreventie, staat hoe men kan deelnemen: je hebt wel een smartphone 
nodig. De Whatsapp-groep is alleen bedoeld als signalering van een onveilige situatie, niet voor andere 
zaken. Graag aangeven waar de ' onveilige' situatie is. 
  
Ron de Bock: - wijkpreventie. Afgelopen zaterdag was de uitrol van SDNA: i.s.m. politie. Het gaat om 
een flesje met een onzichtbare vloeistof waarmee je kostbare spullen kunt merken. Dit kan worden 
uitgelezen met een speciale camera; je geeft je gegevens, die worden opgeslagen in een databank. Dit is 
bedoeld als preventie; als spullen gemerkt zijn schrikt dit af. 
Een pakketje kost normaal € 80 euro, maar voor inwoners van Den Haag € 27,50. Het flesje is genoeg 
voor 40/50 voorwerpen; het is minder geschikt voor sieraden maar wel voor laptops, tablets, etc. Vraag: 
kan de boef het spul eraf halen? Dat kan maar er blijven altijd resten over. Met een sticker geef je aan 
dat je het spul gebruikt. (nadere info: zie website, pagina inbraakpreventie) 
  
Burenhulp / ruilbeurs – Burenhulpverlening. 
Bert: afgelopen maanden in het nieuws: ruilen met bewoners van bepaalde zaken die niet vaak gebruikt 
worden. Stemming: meerderheid is voor.   (Het idee was om zelf een ruilsysteem op te zetten, waarbij 
de leden van onze vereniging spullen van elkaar kunnen lenen/uitlenen. Wij zijn er attent op gemaakt 
dat er al sites zijn waarbij dit mogelijk wordt gemaakt. De bekendste site is Peerby. Het lenen en 
uitlenen gaat verder dan alleen in ons wijkje maar voldoet uitstekend. Wij stellen dus voor dat 
geïnteresseerden onder u een account aanmaken bij de website www.peerby.com . Onderaan de 
homepage van de site staat hoe het werkt en wat de spelregels zijn. Een paar van onze leden, maar ook 
uw voorzitter en penningmeester hebben al een account!) 
  
De jubileumcommissie heeft voor het laatste jubileumfeest 2 partytenten aangeschaft; deze staan ter 
beschikking van de leden (3x6 mtr). Contact opnemen met Paul. De geluidsinstallatie is ook te leen. 
  
Burgerhulpverlening: hulp bij bijv. hartinfarct. Bij een levensbedreigende situatie is het belangrijk om 
meteen te beginnen met reanimatie (binnen 6 min.). Men dient sowieso 112 te bellen! De aanrijdtijd van 
een ambulance is gem. 10 min. In Nederland hebben veel mensen een BHV/EHBO diploma; ook het 
gebruik van AED is bekend. Men is een netwerk aan het oprichten van mensen die een BHV of EHBO-
diploma hebben. Men kan zich aanmelden via de Hartstichting. In geval van nood kan men via een 
databank zien of er een hulpverlener aanwezig is binnen een straal van 1 km. Ook of er AED in de buurt 
is (in onze buurt in  Verpleeghuis Houtwijk). Mochten mensen met een reanimatie-diploma belangstelling 
hebben, dan kan je je aanmelden. Paul heeft brochures. Contact met Paul. 
  
Betaald parkeren? (Nog niet!). 
De uitslag van de vorig jaar gehouden enquête heeft tot gevolg dat er gedeeltelijk betaald parkeren 
wordt ingevoerd. De grens is Jan Palachstraat/A. Schweizerlaan. 
Hoe het wordt het ingevoerd en met welke tijdzone is (nog) niet bekend. Waarschijnlijk komen bewoners 
met een 2e auto onze kant op; wij worden ooit de klos! 
  
Haga-Florence Nightingale park / Nijkamphoeve door Ed Vols 
Op 1 maart jl. was er een vergadering met de klankbordgroep. Het ging over de uitbreiding van het 
Haga-ziekenhuis. Op de plek van (inmiddels gesloopte) zusterhuis komt woningbouw. Vorig jaar is de 
gemeente gaan zoeken naar een nieuwe projectontwikkelaar; dit is Heijmans geworden. Na de zomer zal 
met de bouw worden begonnen. 
  

 In komende maanden wordt het welstandskader vastgesteld op basis waarvan de 
projectontwikkelaar zijn plannen kan maken.Ontwerp voor Escamplaan: deze wordt verbreed 



zodat het verkeer uit het Westland rechtstreeks naar het ziekenhuis kan rijden. De pollers 
worden verschoven naar de Albert Schweizerlaan. Het verkeer wordt dus drukker. 

 Park: moet in stand blijven; er gaat een stukje af tussen de spoedeisende hulp en de 
Escamplaan.  Voor de zomer ontwerp, uitvoering in het najaar van 2017. 

 woningbouw: najaar 2016, 2 bouwlocaties worden bouwrijp gemaakt, o.a. de plek van het 
Oogziekenhuis en de zusterflat. Dit worden koopwoningen. Er komen 2 bewonersavonden met 
voorlichting. 

  
Vraag: hoeveel huizen zijn er gepland? Antwoord:  741 woningen (is al naar beneden bijgesteld) op de 
hoek Leyweg/Escamplaan komt een hoge flat. 
"volgens oude tekeningen komt er een parkeergarage achter het ziekenhuis; die zou ook via Escamplaan 
bereikbaar moeten zijn, dit kan nog meer overlast geven" 
  
Nijkamphoeve: 
Bijna 4 jaar zelfstandig; de financiën zijn positief. In 2016 bestaat de kinderboerderij 40 jaar, dit wordt 
gevierd met speciale festiviteiten. 
  

  Hoofddag: jubileumfeest met wethouder op 2 juni. Met loterij; de lotenverkoop start eind maart. 
Om de kinderboerderij te verbeteren zijn er plannen voor uitbreiding voor binnenactiviteiten en 
kantoorruimte. Het is een uitdaging om alles te financieren. Als alles goed gaat gaan ze in 
november starten.De Nijkamphoeve is in de race voor prijs van ING (5000 euro); de uitslag 
wordt 19 maart bekend gemaakt. (Inmiddels is bekend dat zij de prijs gewonnen hebben) 

 Projecten: beheer  en geld vinden om te kunnen runnen. Voor een tentoonstelling over het 40-
jarig bestaan van de Nijkamphoeve wordt naar foto's gezocht. 

  
Financiële zaken door de penningmeester Bert Trumpie . 
  
Jaaroverzicht getekend door de kascommissie; decharge aan penningmeester. 

 Kosten roosters afvoerputten: rekening kwam laat binnen; vandaar pas nu in het jaaroverzicht. 
 Met dank aan de betaalde contributie! Graag voor dit jaar betalen. 
  Kascie: Bas van Nugteren stopt ermee en krijgt een bloemetje.Voorstel aan de 

ledenvergadering:Met ingang van 2017 een roulatie systeem invoeren: De kascommissie zal dan 
bestaan uit 3 personen.  Elk lid is maximaal 3 jaar lid, hij of zij voert twee jaarlijkse controles uit 
en is 1 jaar reservelid. Elk jaar zal er dus een nieuw lid tot de commissie toetreden en zal een lid 
de cie verlaten.Cie voor 2017: Ed Vols, Martien van de Water (nieuw lid) en reserve Gerard 
Magnee.  Dit voorstel wordt unaniem  aangenomen 

  
Samenstelling bestuur en rooster van aftreden 
Aftredend en herkiesbaar: Joke Bianchi. 
Joke Bianchi wordt met algemene stemmen herkozen. Zij zit sinds 1997 in het bestuur; als dank voor 
inzet bij m.n. de jubileumvieringen krijgt zij een bloemetje. 
  
Onderhoud woningen: 
De achterpaden moeten worden onderhouden; dit zal collectief gebeuren. Door verzakkingen e.d. 
ontstaan o.a. plassen. (is inmiddels uitgevoerd) 
  
 Rondvraag en sluiting  

 Bas van Nugteren (ADS18): het asfalt op de Berlagelaan is hersteld. Wat gebeurt er met de 
parkeervakken en trottoirs? Niet op te lossen met noodreparatie; gemeente moet een grondige 
revisie doen. Er is geen zicht op wanneer dit gebeurt. Dit punt staat op agenda van de 
bijeenkomst van het Wijkberaad. Benodigd onderhoud geldt voor de hele wijk. Als dit gebeurt 
komt er een 30 km zone. 

 Metha Smit (AME34) : hoe zit het met de komende plaatsing van afvalcontainers? Iedereen 
heeft een brief gekregen; dit gaat gewoon gebeuren, er is niets tegen te beginnen. Wordt GFT 
apart afgehaald? Er komt een informatieavond voor bewoners.      (heeft inmiddels 
plaatsgevonden – zie verslag nieuwspagina website ) 

 Janny Beemsterboer :  Bij Berlagelaan is geen voetpad als je het fietspad oversteekt. Dit punt 
gaat naar het Wijkberaad. (is inmiddels door de Gemeente aangelegd!) 

 Paul sluit de vergadering om 21.34 uur en iedereen werd uitgenodigd mee te doen aan de borrel…. 
 


