
 

Vereniging Centrum Buurtschap 2005  Spekstraat 9  2514 BL ’s-Gravenhage 

www.buurtschapcentrum2005.nl  info@buurtschapcentrum2005.nl 

Kamer van Koophandel 40409616  ABN-AMRO NL24ABNA0514949945 

 

BUURTSCHAP CENTRUM 2005 
SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2016 
 
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 2016 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; 
. medeorganiseren van evenementen in het Buurtschap; 
. communicatie.  
Het bestuur opereerde daarbij, waar mogelijk, in nauwe samenwerking met onze 
zustervereniging BIZ (bedrijfsinvesteringszone) Buurtschap Centrum 2005.      
De verminderde bereikbaarheid van onze buurtschap – wegens werkzaamheden aan de 
Lange Vijverberg, op het Tournooiveld e.a. (inclusief voor de ondergrondse parkeergarage), 
alsmede aan andere omringende verkeersaders – bleef een heikel punt vormen. In 
contacten met de gemeente en andere betrokkenen is gepoogd dat zo draaglijk mogelijk te 
houden.  
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 onveranderd – opzeggingen vanwege vertrek e.d. 
werden geheel door nieuwe aanwas gecompenseerd – en stond per eind van het jaar op 
224. (Daarenboven zijn de leden van de BIZ – t.w. 125 – eveneens lid van onze vereniging). 
 
Sociale, culturele en aanverwante activiteiten 
De nieuwjaarsborrel (alleen voor leden) op 14 januari, de voorjaarsborrel op 30 maart en de 
najaarsborrel op 28 september – met onthulling van een plaquette ter nagedachtenis van 
Ron Goedvolk – 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 de 
gemeenschapszin en samenwerking in het Buurtschap, mede door gezamenlijke 
enthousiasmering van bewoners en ondernemers. Als eerste aanloop om jongere generaties 
buurtbewoners meer bij verenigingsactiviteiten betrokken te krijgen, werd voorts op 17 mei 
een zgn. ‘Ledenborrel Nieuwe Stijl’ georganiseerd met een aanvangstijdstip van 20.30 uur.   
 
Wat sociaal-culturele activiteiten betreft verdient het op 4 juni, in samenhang met het 125-
jarig jubileum van de Haagse Kunstkring georganiseerde ‘Muziek rond de Gracht’ oftewel 
‘Bacon Street Jazz Festival’, aparte vermelding. Een voortzetting, zij het in een ander jasje, 
van het vroegere Grachtenconcert. Het vond op drie locaties plaats: in de binnentuin van de 
Haagse Kunstkring, aan het eind van de Spekstraat en op een boot in de Hooigracht. 
Ook de traditionele evenementen – te weten de Koningsborrel in de Kunstkring (27 april) en 
de Zweedse Kerstboomceremonie op het Lange Voorhout (8 december); de laatste in nauwe 
samenwerking met de Zweedse ambassade en het Escher Museum en opgeluisterd met een 
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optreden van het Santa Lucia-koor – droegen opnieuw hun enthousiasmerende steentjes bij. 
Het kerstboomevenement is gezien de grote toeloop een echte publiekstrekker geworden.  
 
Belangenbehartiging 
- Parkeergarage Tournooiveld 
Ons initiatief tot aanleg van een ondergrondse parkeergarage, teneinde de 
parkeermogelijkheden nabij ons buurtschap op peil te brengen, heeft na anderhalf jaar 
durende werkzaamheden eindelijk zijn praktische beslag gekregen. Op 23 december opende 
de ‘Parkeergarage Museumkwartier’, die plaats biedt aan 320 auto’s, zijn deuren .  
Met uitvoerder zowel als betrokken gemeentelijke diensten werd nauw contact 
onderhouden teneinde de uit de werkzaamheden voortvloeiende overlast zoveel mogelijk te 
beperken.  
 
- 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. 
 
- Nieuwbouw voor de Hoge Raad hoek Smidsplein en Korte Voorhout 
Hier deden zich in het verslagjaar geen overlast veroorzakende werkzaamheden meer voor. 
Per 1 maart was de Hoge Raad gevestigd in het nieuwe complex.  
 
- ‘Horecavisie’ centrum Den Haag 
Ernstig zorgpunt was en bleef dat de gemeente, zonder relevant overleg met en inspraak van 
betrokkenen (bewoners en ondernemers), een horecabeleid probeert uit te stippelen 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 – en qua samenstelling van de horeca (ook zgn. zware horeca).  
Het bestuur streeft ter zake ‘maatwerk’ na, passend bij onze buurtschap. 
Daartoe is het bestuur, via alle daarvoor beschikbare kanalen inclusief het opstarten van een 
WOB-procedure, actief voortgegaan alle betrokken gemeentelijke organen te benaderen 
teneinde te voorkomen dat de onverhoedse gemeenteplannen onverhoopt werkelijkheid 
worden. Daarbij werd ook samenwerking gezocht met andere bewoners- en 
ondernemersverenigingen in het centrum van de stad. 
Desbetreffende inspanningen worden voortgezet, met voortdurende assistentie van mw 
Tanja van Beek. Met als niet onbelangrijke leidraad dat de gemeente te allen tijde een 
deugdelijke en redelijke belangenafweging moet plegen en – alleen al daarom – de eigen 
inspraakverplichtingen serieus moet nemen. Wordt vervolgd. 
 
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 bleef toenemen; overigens zonder dat het persoonlijke, waar nodig 
schriftelijke, contact werd veronachtzaamd.  
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Plannen voor de introductie van additionele buurtinformatie op de website van onze 
vereniging, met name door de leden zelf, zijn nog niet verwezenlijkt. Wel werd de website 
intussen in een modern nieuw jasje gestoken . 
 
Samenstelling bestuur 
Met het aftreden van Igor Kuijer en het toetreden van Sander Eigeman -- op de ALV van 18 
april 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.  
Sander Eigeman is de vertegenwoordiger van de vereniging BIZ Buurtschap Centrum 2005 in 
ons bestuur. 
Agnès Philipse bleef fungeren als voorzitter van de commissie beleid en 
belangenbehartiging, daarin actief bijgestaan door mw Tanja van Beek. 
 
Bestuursvergaderingen 
In het verslagjaar vergaderde het bestuur vijf maal.  
Tot de vaste agendapunten behoorden: beleidsaangelegenheden / belangenbehartiging 
(w.o. niet het minst de Horecavisie-problematiek); activiteiten ter bevordering van 
samenhang tussen de leden (bewoners zowel als ondernemers); communicatie; financiën. 
 
Ledenvergadering 
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 18 april 2016. 
 
    ============== 
 
 
 


