VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING BUURTSCHAP CENTRUM 2005,
donderdag 17 april 2018.
Locatie: Haagse Kunstkring, Denneweg 64
1. Opening
Voorzitter Theo Heere opent de vergadering en heet allen welkom. Onder hen ook wijkagent de heer
Ben de Wit.
2. Vaststellen aantal stemgerechtigde leden
Er zijn 34 stemgerechtigde leden aanwezig.
3. Presentatie ‘Gebouw voormalige Amerikaanse ambassade: Historie’
Max
Jeleniewski (manager binnenstad bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag)
schetst de geschiedenis van het voormalige ambassadegebouw, dat sedert een maand eigendom van de
gemeente is.
Basisgegevens:

-

ontworpen door de architect Marcel Breuer, wordt het gebouw op 4 juli 1959 officieel
als ambassade geopend;
in 2009 gemeentemonument;
in 2017 rijksmonument.

Over de definitieve bestemming van het gebouw – netto-omvang 5.000 vierkante meter – moet nog een
besluit genomen worden; dat is thans onderwerp van college-onderhandelingen.
Ook over een eventueel tijdelijke functie bestaat nog geen klaarheid.
Wat betreft de korte-termijn: er moet nog asbest worden verwijderd. Zodra mogelijk zal er voor de direct
omwonenden gelegenheid zijn voor bezichtiging, aldus spreker.
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 april 2017
Verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen
6. Secretarieel jaarverslag 2017
Secretaris Daan Rosenberg Polak releveert enkele passages uit het jaarverslag:
. te weten dat van verminderde bereikbaarheid van onze buurtschap – zoals in voorgaande jaren
wegens allerhande werkzaamheden aan de Lange Vijverberg, op het Tournooiveld e.a. (inclusief voor
de ondergrondse parkeergarage), alsmede aan andere omringende verkeersaders – in het verslagjaar
gelukkig géén sprake meer was. Bewoners zowel als ondernemers/winkeliers trokken daar duidelijk
profijt van.
. dat voortgegaan is de kwaliteit van het straatbeeld – zo belangrijk voor bewoners en ondernemers –
op orde te helpen krijgen.
. dat er op 18 mei opnieuw een ‘Ledenborrel Nieuwe Stijl’ met een laat aanvangstijdstip (nl. 20.00
uur) was – net zoals, voor het eerst, in mei 2016 – met het doel jongere generaties buurtbewoners
meer bij verenigingsactiviteiten betrokken te krijgen. De borrel werd in een geanimeerde atmosfeer
goed bezocht, echter jongere bewoners zijn er niet of nauwelijks op af gekomen.
. dat een nieuwe sociale activiteit vermelding verdient: de ‘Buurtkoffie’. Het idee – ontwikkeld in
samenwerking met gemeentelijk opbouwwerker mw Annika van der Weiden – is om ter vergroting
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van de sociale actieradius van onder meer alleenstaande ouderen maandelijks een Buurtkoffie te
houden. Op 12 december vond de eerste plaats in de Haagse Kunstkring, met een opkomst van
vijfentwintig buurtbewoners.
. en, tenslotte, dat het gemeentelijk horecabeleid ook dit verslagjaar de volle aandacht van het bestuur
bleef vragen.
Mevrouw Beekhuis beveelt de maandelijkse Buurtkoffie in enthousiaste bewoordingen aan: ‘een
fantastisch initiatief’.
Vervolgens wordt het verslag, zonder verdere op- of aanmerkingen, vastgesteld.
7. Financieel jaarverslag 2017 e.a.
Penningmeester Clara Tabingh Suermondt stipt enkele punten aan uit de toelichting op de jaarcijfers:
waaronder dat het ledenbestand praktisch constant is gebleven (+ 1); nieuwe lidmaatschappen maakten
de opzeggingen (i.v.m. verhuizingen en ouderdom) goed.
Het ledenaantal per eind 2017 bedroeg 225.
Totaal aan in 2017 gefactureerde contributies was € 6.665,= (in 2016 was dat € 6.550,=).
De kosten van de Kerstboomceremonie drukten aanzienlijk minder dan in 2016, omdat de BIZ de
drankjes voor z’n rekening nam en er bovendien een bedrag was gesponsored. Uiteindelijk werd het
boekjaar afgesloten met een klein verlies van € 31,63.
Voor 2018 zijn de uitgaven begroot op € 6.450,=.
De door de kascommissie – de 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.
8. Bestuurssamenstelling
De heer Ernst Houdijk treedt terug als lid van het bestuur.
Daarmee komt het bestuur uit zes leden te bestaan. Voorzitter spreekt de hoop uit dat zich
bestuursleden in spé zullen aanmelden.
Daarnaast verklaart de voorzitter zich zeer tevreden over de bereidheid van sommige leden van de
vereniging om het bestuur te assisteren bij concrete onderwerpen van belangenbehartiging richting de
gemeente. Dat is van niet gering belang aangezien daar meer en meer tijd in gaat zitten.

9. Rondvraag
- Buurtkoffie
Voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om het achterliggende idee van de Buurtkoffie –
voorkoming/bestrijding van eenzaamheid (jazeker, ook in onze buurtschap voorkomend) – nog eens
voor het voetlicht te brengen. Een ieder is welkom, elke 2de dinsdag van de maand van 10.30 tot 12.00
uur.
- Buurttuin naast Couperusplein
Op een vraag van de heer Nico Jörg, of het bestuur de plannen voor een buurttuin linksopzij van het
Couperusplein kan ondersteunen, antwoordt bestuurslid Agnès Philipse dat er wat haken en ogen aan
het plan lijken te zitten die thans worden bezien.
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- Wijkagent Ben de Wit
Wijkagent Ben de Wit, sedert twee weken in functie, wordt door de voorzitter aan de vergadering
voorgesteld. Zijn coördinaten zullen op de website van onze vereniging worden vermeld. Hierna
beantwoordt Ben de Wit vragen uit de zaal:
. Het bekende telefoonnummer 112 is er voor wanneer een optreden niet kan wachten;
. I.g.v. aantreffen zwerffietsen adviseert hij hem daaromtrent te emailen;
. I.g.v. opstopping van vuilniswagens adviseert hij de gemeente te bellen (telnr 14070);
. M.b.t. de kennelijke parkeerdersoverlast bij de coffeeshop neemt hij zich voor terzake boetes uit te
delen;
. Over de ontoegankelijkheid trottoir bij Impero Romano zal hij Handhaving informeren.
- Vuilniszakken
Aangaande het jaarlijks terugkerende fenomeen van kapot pikken van vuilniszakken door meeuwen
e.a. – met de grote rommel van dien – herinnert bestuurslid Marie Anne Roozen aan de gratis
verkrijgbaarheid van extra stevige gele vuilniszakken; onder meer bij de Haagse Kunstkring (zie aldus
ook onze website).
- ‘BuitenBeter’-app
Hierop aansluitend signaleert voorzitter nog het bestaan van de ‘BuitenBeter’-app – geschikt voor
iedere smartphone – met behulp waarvan men gemakkelijk en efficiënt de gemeente op de hoogte kan
stellen van een probleem in de openbare ruimte.

11. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering.

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