BUURTSCHAP CENTRUM 2005
SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2017
Algemeen
Zoals in de voorgaande jaren, en conform het in de statuten geformuleerde doel van onze
vereniging, richtten de activiteiten van het bestuur zich ook in het verslagjaar 2017 op
behoud en activering van het unieke karakter van de buurtschap en bevordering van de
leefbaarheid.
In praktische termen:
. bevorderen van de gemeenschapszin en samenwerking in het Buurtschap;
. belangenbehartiging richting gemeente en andere externe partijen;
. mede-organiseren van evenementen in het Buurtschap;
. communicatie.
Het bestuur opereerde daarbij, waar mogelijk, in nauwe samenwerking met onze
zustervereniging BIZ (bedrijfsinvesteringszone) Buurtschap Centrum 2005.
Van verminderde bereikbaarheid van onze buurtschap – zoals in voorgaande jaren wegens
werkzaamheden aan de Lange Vijverberg, op het Tournooiveld e.a. (inclusief voor de
ondergrondse parkeergarage), alsmede aan andere omringende verkeersaders – was in het
verslagjaar gelukkig géén sprake meer. Bewoners zowel als ondernemers/winkeliers trokken
daar duidelijk profijt van ☺
Onderwijl is voortgegaan de kwaliteit van het straatbeeld – zo belangrijk voor bewoners en
ondernemers – op orde te helpen krijgen.
Het ledenbestand van de vereniging bleef stabiel – opzeggingen vanwege vertrek e.d.
werden door nieuwe aanwas gecompenseerd – en stond per eind van het jaar op 225.
(Daarenboven zijn de leden van de BIZ, plm. 125, eveneens lid van onze vereniging).
Sociale, culturele en aanverwante activiteiten
De nieuwjaarsborrel (alleen voor leden) op 18 januari, de voorjaarsborrel op 29 maart en de
najaarsborrel op 27 september werden alle ruim bezocht. (Nieuwe) bewoners konden in
ontspannen atmosfeer (nader) kennis maken met medebewoners en ondernemers in de
buurtschap; en vice versa. Daarmee beantwoordden de borrels aan de doelstelling van
bevorderen van gemeenschapszin en samenwerking in het Buurtschap, mede door
gezamenlijke enthousiasmering van bewoners en ondernemers.
Op 18 mei was er opnieuw een ‘Ledenborrel Nieuwe Stijl’ met een laat aanvangstijdstip (nl.
20.00 uur) – net zoals dat, voor het eerst, in mei 2016 was gedaan – 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.
Voorts kunnen hier genoemd worden de in samenwerking van Haagse Kunstkring, onze
vereniging + zustervereniging BIZ georganiseerde reeks sociaal-culturele activiteiten in de
maand juni: de ‘Kunstroute 2017’ in en rond de Denneweg (6 t/m 11 juni), het ‘Bacon Street
Jazz Festival’ in de Kunstkring en aan de Hooigracht (10 juni) en tenslotte de ‘Brunch’ in de
Spekstraat (11 juni).
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Ook de traditionele evenementen – te weten de Koningsdagborrel in de Kunstkring (27 april)
en de Zweedse Kerstboomceremonie op het Lange Voorhout (7 december); de laatste als
steeds in nauwe samenwerking met de Zweedse ambassade en het Escher Museum –
droegen hun enthousiasmerende steentjes bij. Het kerstboomevenement blijft een
publiekstrekker, zij het dat er wat minder ‘bezoekers van buiten’ waren dan in voorgaande
jaren (en – pech – al trad er deze keer na het ontsteken van de lichtjes een kortsluiting op).
Ten slotte dient een nieuwe sociale activiteit vermelding: de ‘Buurtkoffie’. Het idee –
ontwikkeld in samenwerking met gemeentelijk opbouwwerker mw Annika van der Weiden –
is om ter vergroting 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. De opkomst was vijfentwintig buurtbewoners ☺
Belangenbehartiging
- Verkeersdrukte annex milieuoverlast Mauritskade
Uiteindelijk is geconcludeerd dat opnieuw contact met de verantwoordelijke wethouder zal
worden gezocht teneinde de nodige metingen op de Mauritskade te bewerkstelligen, zodra
alle belendende straten weer volledig voor verkeer zijn geopend. Wordt dus vervolgd.

- Reling annex afzetting Mauritsbrug-Hooikade
Deze is te lange leste geïnstalleerd: wel zo veilig en ziet er bovendien goed uit.
- Horecabeleid centrum Den Haag
Zoals in de Algemene Ledenvergadering al geïndiceerd, bleef het gemeentelijk horecabeleid
ook dit verslagjaar de volle aandacht van het bestuur vragen:
. Niettegenstaande protesten van onze vereniging en de andere bewonersverenigingen in
het centrum, werd door de gemeenteraad een beleid geaccordeerd krachtens welke het
aandeel (lichte) horeca in winkelstraten mag stijgen van 20% naar 30%. Punt van overleg
met de gemeente bleef nog wel de rekenmethode waarmee die 30% wordt vastgesteld.
. Een positieve ontwikkeling was wel dat het gemeentebestuur, bij monde van
verantwoordelijk wethouder Karsten Klein, eindelijk te kennen gaf te beseffen dat
vaststellen van beleid zonder serieuze consultering van de betrokkenen niet voor herhaling
vatbaar is …
. Ten behoeve van de formulering van het beleid voor horeca en geluid (wethouder Tom de
Bruijn) vond een werkbespreking plaats van de raadscommissie Bestuur en Leefomgeving
met deskundigen en betrokkenen, onder wie onze vereniging. Als gevolg daarvan zijn in de
nieuwe nota ‘geluidsnormen in de horeca’ voorstellen terecht gekomen om (ontheffing van)
geluidsnormen t.b.v. live muziek te koppelen aan isolatie van woningen. Daarbij is een pilot
project voorzien om de mogelijkheid van monitoringsystemen te onderzoeken, waarmee
horecaondernemers zelf de geluidsproductie zouden kunnen controleren.
. Tenslotte: volgens het (nationale) Activiteitenbesluit Milieubeheer is het mogelijk twaalf
keer per jaar een ontheffing te verlenen van de geluidsnormen. Voor Den Haag is dat
ingevuld door zes collectieve ontheffingen vast te stellen en, voorts, gelegenheid te geven
voor zes ontheffingen per horecazaak.
. Wordt vervolgd!
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- Vertegenwoordiging richting gemeente
Bestuursleden van onze vereniging namen deel aan diverse fora waarbij de gemeente van
advies wordt gediend: onder meer aangaande de kwaliteitsagenda voor de zgn. Historische
Kern en de vormgeving van het beoogde Museumkwartier als herkenbaar cultureel kwartier.
Communicatie
Voor de communicatie met / informatieverschaffing aan buurtbewoners en
buurtondernemers zijn ook dit verslagjaar onze website, e-mails en waar nuttig zgn. flyers
belangrijke middelen geweest. Het aantal leden met wie per e-mail contact kon worden
onderhouden is verder toegenomen; overigens zonder dat het persoonlijke, waar nodig
schriftelijke, contact werd veronachtzaamd.
Samenstelling bestuur
Met het toetreden van Agnès Philipse – door de Algemene Ledenvergadering geaccordeerd
– werd de samenstelling van het bestuur als volgt:
voorzitter Theo Heere, secretaris Daan Rosenberg Polak, penningmeester Clara Tabingh
Suermondt, lid Marie Anne Roozen, lid Ernst Houdijk, lid Sander Eigeman (namens de
vereniging BIZ Buurtschap Centrum 2005) en lid Agnès Philipse.
Bij de belangenbehartiging richting gemeente werd het bestuur actief bijgestaan door mevr.
Tanja van Beek.
Bestuursvergaderingen
In het verslagjaar vergaderde het bestuur vier maal plenair.
Tot de vaste agendapunten behoorden: beleidsaangelegenheden / belangenbehartiging
(w.o. niet het minst de Horeca-problematiek); activiteiten ter bevordering van samenhang
tussen de leden (bewoners zowel als ondernemers); communicatie; financiën.
Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering had plaats op 6 april 2017.
==============
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