BUURTSCHAP CENTRUM 2005
SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2018
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 2018 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, overal waar mogelijk, in nauwe samenwerking met onze
zustervereniging BIZ (bedrijfsinvesteringszone) Buurtschap Centrum 2005.
In dat kader is voortgegaan de kwaliteit van het straatbeeld – zo belangrijk voor bewoners
en ondernemers – op orde te helpen krijgen. Aldus zijn onder meer serieuze vorderingen
gemaakt om tot een fietsenstalling op de Denneweg te komen (die binnenkort zal worden
geopend). En is het zwerffietsenprobleem hanteerbaar geworden.
Wat betreft de contacten met de gemeente zij hier vermeld dat de burgemeester op 21
augustus een kennismakingsbezoek aan de Buurtschap bracht. Een vervolgens gepland
bezoek alhier van wethouder Richard de Mos ging uiteindelijk niet door, maar zal zeer
binnenkort alsnog zijn beslag krijgen.
Het ledenbestand van de vereniging nam met 15 leden toe – opzeggingen vanwege vertrek
e.d. werden ruimschoots door nieuwe aanwas gecompenseerd – en stond per eind van het
jaar op 240. (Daarenboven zijn de leden van de zustervereniging BIZ, plm. 125, eveneens lid
van onze vereniging).
Sociale, culturele en aanverwante activiteiten
De nieuwjaarsborrel (alleen voor leden) op 17 januari, de voorjaarsborrel op 28 maart en de
najaarsborrel op 2 oktober 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.
Aangetekend kan worden dat op de nieuwjaarsborrel ook nogal wat jongere bewoners
alsmede ondernemers aanwezig waren; op de voorjaars- en najaarsborrel was dat echter
bepaald minder het geval.
De traditionele evenementen – dat wil zeggen de Koningsdagborrel in de Kunstkring (27
april) en de Zweedse Kerstboomceremonie op het Lange Voorhout (13 december); de laatste
als steeds in nauwe samenwerking met de Zweedse ambassade en het Escher Museum –
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droegen opnieuw hun enthousiasmerende steentjes bij. Het kerstboomevenement bleef een
publiekstrekker, mede dank zij het optreden van het Zweedse koor met Santa Lucia-liederen.
Hier mag voorts de in december 2017 van start gegane ‘Buurtkoffie’ genoemd worden: elke
tweede dinsdag van de maand in de Haagse Kunstkring aan de Denneweg, van 10.30 tot
12.00 uur. Een en ander ontwikkeld in samenwerking met gemeentelijk opbouwwerker
mw Annika van der Weiden, met als hoofddoel eenzaamheid in de buurt te helpen
voorkomen. Of anders gezegd, zoals het inmiddels op de desbetreffende affiches staat:

‘Ontmoet uw buren in een gezellige sfeer en leer elkaar beter kennen. Neemt u uw buren ook mee? We zien u
graag!’

Naast het gezellig samenzijn was er steeds – bij voorkeur beknopt – een spreker over een
kunstgerelateerd dan wel een meer algemeen (historisch of maatschappelijk) onderwerp,
hetgeen veelal zeer in de smaak viel. De opkomst in het verslagjaar varieerde van een
vijfentwintigtal tot veertig buurtbewoners. Met een uitschieter naar boven in december,
toen burgemeester Krikke de buurtkoffie bezocht: tachtig personen.
Belangenbehartiging
- Verkeersdrukte annex milieuoverlast: cocreatie voor kwaliteitsverbetering Centrum-Noord
Er is actief deelgenomen aan het zogenoemde ‘co-creatieproces’ met de gemeente teneinde
het doorgaand autoverkeer op in ons geval de route Dr. Kuyperstraat - Mauritskade Scheveningseveer – Hogewal te kunnen beheersen en terug te dringen; zulks ten behoeve
van de bereikbaarheid, oversteekbaarheid en leefbaarheid in onze buurtschap.
De twee andere hierbij betrokken routes zijn Javastraat - Laan van Meerdervoort en Laan
Copes van Cattenburch – Burgemeester Patijnlaan. Zie voor verdere informatie onze
website. Wordt vervolgd!
- Digitale reclamezuil Tournooiveld
Eind november is schriftelijk bezwaar ingediend tegen het gemeentelijk besluit tot
vergunningverlening voor een digitale reclamezuil ter hoogte van Tournooiveld nr 3; zulks
vanwege aantasting beschermd stadsgezicht e.a. Naast onze Buurtschap hebben meerdere
buurtverenigingen bezwaar aangetekend tegen dito reclamezuil of –zuilen in hun buurten.
Zie voor verdere informatie opnieuw onze website. Wordt vervolgd!
- Horecabeleid centrum Den Haag
In het verslagjaar is het bestuur erop attent geweest dat het wankele evenwicht tussen
leefbaarheid en noodzakelijke commerciële bedrijvigheid binnen het mogelijke gehandhaafd
bleef.
- Overige vertegenwoordiging richting gemeente
Bestuursleden van onze vereniging namen deel aan diverse fora waarbij de gemeente van
advies wordt gediend: onder meer aangaande 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, onze e-mails en waar nuttig zgn.
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flyers belangrijke middelen geweest. Het aantal leden met wie per e-mail contact kon
worden onderhouden bleef toenemen; overigens zonder dat het persoonlijke contact werd
veronachtzaamd.
Samenstelling bestuur
Na terugtreding, begin van het verslagjaar, van bestuurslid Ernst Houdijk was de
samenstelling van het bestuur als volgt:
voorzitter Theo Heere, secretaris Daan Rosenberg Polak, penningmeester Clara Tabingh
Suermondt, lid Marie Anne Roozen, lid Sander Eigeman (namens de vereniging BIZ
Buurtschap Centrum 2005) en lid Agnès Philipse.
Begin oktober trad bestuurslid Marie Anne Roozen terug, na ruim acht jaar deel van het
bestuur te hebben uitgemaakt.
Bij de belangenbehartiging richting gemeente is het bestuur o.a. actief bijgestaan door
mevrouw Tanja van Beek en de heer Arie Molenkamp.
Bestuursvergaderingen
In het verslagjaar vergaderde het bestuur drie maal plenair.
Tot de vaste agendapunten behoorden: beleidsaangelegenheden / belangenbehartiging
richting de gemeente; activiteiten ter bevordering van samenhang tussen de leden
(bewoners zowel als ondernemers); communicatie; financiën.
Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering had plaats op 17 april 2018.
==============
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