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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING BUURTSCHAP CENTRUM 2005,  
maandag 18 april 2016.  
Locatie: Haagse Kunstkring, Denneweg 64 

 
1. Opening 
Voorzitter Theo Heere opent de vergadering en heet allen welkom. 
 
2. Vaststellen aantal stemgerechtigde leden 
Er zijn 31 stemgerechtigde leden aanwezig. 
 
3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 april 2015  
Verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen 
 
5. Secretarieel jaarverslag 2015 
Secretaris Daan Rosenberg Polak haalt enkele passages van het jaarverslag naar voren:  
. in de eerste plaats dat de (verminderde) bereikbaarheid van de buurtschap loop juni 2015 
weliswaar verbeterde door de ingebruikstelling van de nieuwe Dr. Kuyperbrug en de gerenoveerde 
Mauritsbrug, maar dat de werkzaamheden bij het Tournooiveld e.a. (inclusief voor de ondergrondse 
parkeergarage) de bereikbaarheid aan de andere zijde wel weer beperken – ook al is via regelmatig 
overleg met de gemeente nagestreefd e.e.a. zo draaglijk mogelijk te houden;  
. de diverse door het bestuur ondernomen belangenbehartiging, mede in voornoemd verband;  
. voorts, onder meer, de merendeels enthousiaste deelname van bewoners -- en, in mindere mate, 
ook ondernemers -- aan de diverse sociale en culturele activiteiten van de vereniging. 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 
6. Financieel jaarverslag 2015 e.a. 
Penningmeester Clara Tabingh Suermondt stipt enkele punten aan uit de toelichting op de jaarcijfers: 
waaronder dat het ledenbestand praktisch constant is gebleven, want nieuwe lidmaatschappen 
maakten de opzeggingen (i.v.m. verhuizingen en ouderdom) goed.  
Het aantal leden per eind 2015 bedroeg 224. 
Totaal aan in 2015 ontvangen contributies was € 6.350,= (in 2014 nog € 6.305,=).  
Het resultaat was een, relatief gering, negatief saldo ad € 204,47 
De uitgaven voor 2016 zijn begroot op € 6.450,=. 
 
De door de kascommissie -- heren Chris Segboer en Hans de Bruijn -- voor akkoord getekende 
jaarstukken worden vervolgens bij acclamatie goedgekeurd en de desbetreffende décharges 
verleend. Chris Segboer en Hans de Bruijn worden herbenoemd voor het volgende jaar. 
 
7. Bestuurssamenstelling 
Igor Kuijer, onlangs teruggetreden als voorzitter van de Vereniging BIZ Buurtschap Centrum 2005, 
treedt af als lid van ons bestuur. Zijn opvolging door Sander Eigeman, tevens bestuurslid van de 
Vereniging BIZ, wordt door de vergadering bij acclamatie geaccordeerd.  
  
8. Presentatie Parkeergarage Tournooiveld 
Vertegenwoordigers van Interparking en Dura Vermeer praten de aanwezigen bij over de voortgang 
van de werkzaamheden. Die liggen op schema: formele oplevering per lente 2017, maar tegen eind 
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2016 al operationeel. Hoofddoel van de ondergrondse parkeergarage wordt als volgt samengevat: 
‘dat het Tournooiveld weer de toegangspoort van Den Haag wordt’ . 
 
9. Presentatie VS-ambassadegebouw: museum moderne kunst? 
Mw Wilma Hartman c.s. geven hun ideeën weer over de vestiging van een museum voor moderne 
kunst: ‘in een modern gebouw hoort een modern museum’. En wel als dépendance van het Museum 
of Modern Art te New York.  
Wat daarvan ook realiseerbaar mag zijn, voorzitter Theo Heere resumeert nog eens het algemene 
standpunt van onze vereniging zoals dat aan de gemeentelijke autoriteiten kenbaar is en wordt 
gemaakt. Te weten dat het onpraktisch en dus onwenselijk is om het gebouw een tweeledige functie 
te geven: zowel een (klein) museum als een (klein) hotel. Een ‘twee keer niets’-functie. Vestiging van 
een museum heeft onze grote voorkeur. 
 
10. Horecavisie 
Voorzitter en mw Tanja van Beek schetsen de bij de gemeente opgeborrelde plannen over de horeca 
in het centrum van de stad, alsook de diverse daartegen bij de gemeente door voorzitter – veelal 
samen met Tanja van Beek – genomen en te nemen stappen. Inclusief een inmiddels ingediend WOB-
verzoek: d.w.z. een verzoek om informatie krachtens de Wet openbaarheid van bestuur.  
Ernstig zorgpunt is en blijft tot nog toe dat de gemeente, zonder relevant overleg met en inspraak 
van betrokkenen (bewoners en ondernemers), een horecabeleid uit stippelt dat niet in 
overeenstemming is met een behoorlijke leefomgeving. Met name qua te ruime openingstijden -- 
terrassen ook buiten de ‘kernuitgaansgebieden’ open tot middernacht en mogelijk zelfs tot 01.00 uur 
– maar ook anderszins. Ons bestuur streeft ‘maatwerk’ na; d.w.z. passend bij onze buurtschap. 
 
11. Wijkagent 
Wijkagent Bianca Vollering geeft aanwezigen praktische informatie, mede in verband met de recente 
overlast in verband met het Maliehuisje. 
 
12. Rondvraag 
- Komende activiteiten in de buurtschap 
Bestuurslid Marie Anne Roozen informeert de vergadering onder meer over het op 4 juni plaats te 
vinden ‘Muziek rond de Gracht’ – een voortzetting, zij het in een nieuw jasje, van het vroegere 
Grachtenconcert – in samenhang met het 125-jarig jubileum van de Haagse Kunstkring. 
-  Ledenborrel Nieuwe Stijl 
Bestuurslid Ernst Houdijk kondigt een op 17 mei in Café de la Gare te houden ledenborrel aan die 
eerst om 20.30 uur aanvangt. Bedoeling is dat het late aanvangstijdstip er toe bijdraagt dat (ook) 
jongere bewoners aanwezig zijn.    
- Verkeersborden 
Mw Ineke Jonas-Holtrop doet beklag over tal van onlogische en soms tegenstrijdige verkeersborden 
in onze buurtschap. Daarnaast spreekt ze de hoop uit dat er aan beide uiteinden van het Lissabon 
een bord komt met een verbod voor fietsers en bromfietsers, aangezien bewoners en voetgangers 
aldaar - al te vaak - door haastige fietsers en bromfietsers van hun sokken dreigen te worden 
gereden. 
In dat kader komt tevens aan de orde dat de spiegel in de Vos en Tuinstraat – ten behoeve van uit de 
Kazernestraat komend verkeer – verdwenen is. Voorzitter zegt navraag toe. 
 
13. Sluiting 
Tenslotte sluit voorzitter de in geanimeerde sfeer verlopen vergadering. 

============== 


