
Notulen van de JALV 18 maart 2015   Opening Paul opent de vergadering waarbij hij terugblikt naar 14 dec 1984: het slaan van de eerste paal! Er worden een aantal dia’s vertoond over de bouw van ons wijkje (deze zijn ook te zien via de website www.kleinehout.nl). Tevens heet Paul drie nieuwe bewoners welkom: Bert van Eck, Louke Vianen en Wilma Nusselder.   Notulen JALV dd 25 maart 2014 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.   Ingekomen stukken Er zijn afmeldingen van de families Schook, Van Adrichem, Griffioen, Van Hierden, Van Krevelen, Musterd, Rademacher, Magnee, van Nugteren, Zoons en Nelleke Snijder.   Inbraken en inbraakpreventie Wijkagent Martin Taal en Caro Cox van het Buurtpreventieteam zijn uitgenodigd om e.e.a. te vertellen over inbraakpreventie. Er wordt begonnen met een filmpje om te laten zien hoe inbrekers binnen kunnen komen (ook te zien op ons TV kanaal). Martin Taal: "Zorg ervoor dat de dief moeite moet doen om binnen te komen" Feiten:   Houtwijk is erg interessant voor inbrekers! Dat is al jaren zo.  De meeste inbraken vinden in de zomer (vakantie) en in december plaats (feestmaand, geld nodig).  Wanneer wordt er meestal ingebroken? Vroeger gebeurde het vaak     ’s nachts; dat is tegenwoordig meestal overdag (middag/avond).  De dagen waarop het meeste wordt ingebroken zijn in het weekend en op de vrijdagavond.  Hoekwoningen zijn extra aantrekkelijk.  Houtwijk: wie zijn de inbrekers? Het vermoeden is dat dit lokale jongens zijn tussen 18 en 24 jr. Ze leren hier het vak, en gaan met een aantal op pad in wisselende samenstelling.  Er is meestal sprake van gelegenheidsinbrekers. Er wordt gekeken of een huis er onbewoond uit ziet, is er slecht hang- en sluitwerk? De inbrekers zijn niet specifiek gericht op bepaalde spullen.  Belangrijk om te weten: na een inbraak is er vaak binnen hetzelfde jaar kans op herhaling (er zijn dan door de bewoners nieuwe spullen aangeschaft ter vervanging van de gestolen goederen).  Hoe vaak wordt er jaarlijks ingebroken? In Loosduinen: ong. 11 x per 1000 woningen; in Houtwijk: 21 x per 1000 woningen. Het aantal inbraken fluctueert per jaar: in 2014 waren er 114 inbraken.   Vraag: hoeveel pakkans is er?  Antwoord: ca. 5 %! bij pakken: justitie is erg coulant: bij bijv.de eerste inbraak staan de daders weer erg snel op straat.   Waarom vinden er zoveel inbraken plaats in Houtwijk? Door de inrichting van de wijk met veel achterdoorgangen, paadjes naar groengebied, etc, zijn er veel vluchtmogelijkheden voor inbrekers en is er vaak weinig zicht voor omwonenden. De alertheid van bewoners is onder het gemiddelde. Martin Taal raadt aan om meteen 112 te bellen bij verdachte omstandigheden. Inbrekers (ver)kennen de buurt en weten dus dat Houtwijke een “makkelijke’ buurt is. De wijkagent raadt aan om achterpaden af te sluiten. Maar het allerbelangrijkst is om te laten zien dat iedereen attent en alert is. De meeste inbraken vinden plaats via draai- kantelraam aan voor- en achterzijde; denk aan beveiliging! Vraag: hoe werkt Burgernet? Word lid. Ook voor tips, etc. Vraag: in andere wijken gebruikt men een buurtwhatsapp; Martin Taal vindt dit een goed idee om elkaar op de hoogte te houden. (De groepsapp bestaat al bij onze bewonersvereniging. Zie de website van ’t Kleine Hout.)   Caro Cox, van het buurtpreventieteam (de opvolger van Hans de Bruijn): “nieuwe deelnemers zijn welkom het Buurtpreventieteam wordt ondersteund door de politie”. Achterpaden bij onze woningen: het team loopt er regelmatig doorheen. Zij zien dan regelmatig hangjongeren. In het algemeen zijn dit aardige jongens, waaraan je niet kunt zien wat ze van plan zijn. 75 % Van de inbraken in ons wijkje vindt plaats via het keukenraam aan de voorzijde. Aan de voorzijde: plaats een cilinderslotplaat met trekbeveiliging. In een ander wijkje zijn er afsluithaken, type ‘Kozijn op slot’ geplaatst voor kiep- of kantelramen. Verzekeraar Interpolis heeft er een innovatieprijs mee gewonnen. Caro laat ze zien. Deze zijn aangekocht door de gemeente en worden in diverse wijken in Den Haag gratis geplaatst. (Inmiddels is de actie ‘Kozijn op slot’ per email aan u aangeboden. Het aanvraagformulier kan via de website, pagina inbraakpreventie, worden gedownload.) Advies: doe de voordeur op het nachtslot als je weggaat. 6e Lustrumfeest in 2015 Joke Bianchi krijgt het woord:  de Jubileumcommissie, bestaande uit Joke Bianchi, Roos Staffeleu, Gerdien van der Hoeven, Janny Beemsterboer en Frances van de Water-Smit. De datum: 5 september, houd hem vrij in jullie agenda’s. De locatie: Margadanterf. Het programma is nog enigszins een verrassing, in ieder geval treedt the Little Woodbandop en is er een buffet en jeu de boules. Voor de zomervakantie ontvangt iedereen een uitnodiging met meer informatie.   Verpleeghuis Houtwijk Woordvoerster Irene Hadjidakis  is momenteel ziek. Enkele maanden geleden was het Burendag om meer interactie te krijgen tussen het verpleeghuis en onze vereniging. Er was een optreden van the Little Wood Band (te zien op ons tvkanaal op YouTube). Het 30-jarig bestaan van het verpleeghuis (12 september) wordt gekoppeld aan ons feest. De bewoners van het verpleeghuis zijn welkom bij de festiviteiten. Dit is de insteek van beide jubilea. Aanstaande zaterdag (21 maart) is er een Open Dag met o.a. modelspoortreinen. 



Op elke laatste donderdag van de maand is er gelegenheid voor een gezamenlijke maaltijd.   Nijkamphoeve, stand van zaken Marion Vols praat ons bij. Het wordt steeds drukker op de Kinderboerderij; er is contact met het Juliana Kinderziekenhuis (locatie Leyenburg) om hen erbij te betrekken. TVWest is op visite geweest om te filmen, het was erg druk. Het gaat erg goed met alles, de dieren, etc. Iedereen is erg blij met het in stand blijven van de kinderboerderij; bijdragen zijn nog altijd welkom.   Slimme meters van Stedin komen er aan! De huidige meters worden ""gratis" vervangen door alle energieleveranciers. Ze zijn eigenlijk al betaald (zie nota). Het zijn zgn. ‘slimme’ meters die hun eigen stand bijhouden, dit wordt gemonitoord door Eneco. Nadeel: anderen kunnen ‘inbreken’ en zien wat je verbruik is. Bij weinig verbruik komen kwaadwilligen er achter dat er misschien niemand thuis is > inbraak-gevoelig. Voordeel: je hoeft niet meer je meterstand op te nemen. Er is ook sprake van energiebesparing: het is mogelijk om via een app het eigen gebruik te bewaken, waardoor er economischer omgegaan wordt met energie. De huidige meters worden vervangen vanaf 2016: weigeren is mogelijk. Niet laten uitlezen is ook mogelijk. Ook de gasmeters worden vervangen.  Bij vervanging door defecten krijg je altijd een nieuwe, slimme meter. Van horen zeggen: zonnepanelen werken niet goed met de nieuwe meters. Kopiëen van een krantenartikel over de pro’s en contra’s van ‘slimme’ meters worden uitgedeeld. U vindt het artikel als bijlage van deze notulen.   Financiële zaken, door de penningmeester Voor de laatste keer krijgt Ruud Wingen het woord. De begroting wordt uitgedeeld, deze is eerst goedgekeurd door de kascommissie. Paul spreekt de aftredende penningmeester toe: hij heeft deze functie 30 jaar bekleed. Paul stelt de Algemene Ledenvergadering voor om Ruud te benoemen tot erelid van de vereniging, dit wordt met algemene stemmen aangenomen. Ruud krijgt een mooie oorkonde en een bloemetje.   Samenstelling bestuur en rooster van aftreden Aftredend: Ruud Wingen en voordracht van Bert Trumpie als nieuw bestuurslid en penningmeester. Bert wordt met algemene stemmen gekozen tot penningmeester. Bert stelt zich even voor: hij woont sinds 1999 aan het Margadanterf. Hij is begonnen als marconist op de grote vaart en later in de IT werkzaam geweest. Sinds zijn pensionering wijdt hij zich aan zijn kleinkinderen en zijn hobby: radiozendamateur.   Onderhoud woningen, achterpaden Het vervangen van de dakgoten wordt de komende weken voortgezet (is inmiddels afgerond). De bestrating van de achterpaden is weer aan het verzakken. Er zal een stratenmaker wordt benaderd om e.e.a. te repareren. Verzoek aan de bewoners om onkruid te verwijderen en overhangend groen in de gaten te houden.   Rondvraag    Verzoek: wij zijn gedeeltelijk een woonerf: hier moet stapvoets worden gereden; tóch wordt er regelmatig te hard gereden, door zowel bewoners als bezoekers. Op woonerven hebben voetgangers voorrang.  Parkeeroverlast door bezoekers en medewerkers van het Verpleeghuis. Update: inmiddels heeft het management van het verpleeghuis op ons verzoek personeel en bezoekers gevraagd om zoveel mogelijk op het eigen terrein te parkeren.  Afsluiting achterpaden: gevraagd werd naar de stand van zaken: Paul heeft de situatie uiteengezet zoals het reeds verwoord werd in het jaarverslag 2014. Dit kunt u ook vinden op onze website.    Een van de doelstellingen van onze vereniging is saamhorigheid tussen bewoners. Enkele bewoners ondervinden overlast door hoge bomen in naburige tuinen. In overleg met de eigenaar van de boom is er wel gesnoeid maar niet verwijderd. Men is bang voor escalatie en vraagt om bemiddeling door het bestuur. Paul geeft aan dat dit niet besproken kan worden tijdens de vergadering; wél zal er naderhand contact gezocht worden.  Ruud van Klaveren heeft gesproken met Stadsbeheer over het ontbreken van het trottoir aan een kant van het fietspad richting Houtwijklaan. Er komt a.s. dinsdag iemand van de gemeente kijken.   Sluiting Paul sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen en nodigt iedereen uit om nog na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.      


