VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING BUURTSCHAP CENTRUM 2005,
Dinsdag 25 februari 2020
Locatie: Haagse Kunstkring, Denneweg 64
1. Opening
Voorzitter Theo Heere opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen welkom. Onder hen
ook wijkagent Ben de Wit.
2. Vaststellen aantal stemgerechtigde leden
Er zijn 30 stemgerechtigde leden aanwezig.
3. a. Presentatie ‘Energietransitie’
De heer Bob de Levita, beleidsmedewerker Duurzaamheid van de Gemeente Den Haag, geeft
aan de hand van sheets een uitgebreide en zeer informatieve presentatie over de
verduurzaming van onze wijk.
Energietransitie in de breedste zin des woords heeft de volle aandacht van de Gemeente en
uiteraard ook van het Bestuur van het Buurtschap.
Onze buurt kent relatief veel oude huizen en dat geeft een andere dynamiek aan een oplossing
voor verduurzaming dan in andere wijken in Den Haag. Een warmtepomp, een hybride
systeem of aansluiting op een bestaand warmtenet (stadsverwarming) zijn verschillende
oplossingsrichtingen.
De Gemeente is op dit moment in onderhandeling om een informatiepunt te vestigen aan de
Denneweg. Hier kan allerhande informatie worden verkregen, van eenvoudige
energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld isolatie d.m.v. radiatorfolie, ledlampen,
tochtstrips etc), financiele informatie (financiering van isolerende maatregelen) tot aan
technisch advies betreffende grootschalige verbouwingen met isolerende maatregelen.
Binnen het Bestuur van Buurtschap Centrum 2005 zijn Peter Hilders en (nieuw bestuurslid)
Jelle Wijkstra de aanspreekpunten.
3. b. Presentatie ‘Kwaliteitsverbetering Centrum Noord’
Mevrouw Tanja van Beek geeft een uitgebreide presentatie over het project
Kwaliteitsverbetering Centrum Noord. Het betreft hier de verbetering van lucht- en
leefkwaliteit. door doorgaand verkeer te weren uit het gebied Centrum-Noord. Als het
‘hoofdtracé’ niet optimaal werkt, worden de drie ‘binnenwegen’ (Laan
Copes/Javastraat/Mauritskade) extra belast.
Mevrouw van Beek werkt nauw samen met bestuurslid Agnès Philipse in dit proces van ‘cocreatie’. Zo wordt dit hoge niveau van inspraak genoemd. Het is een zeer intensief proces,
gestart in 2018 met diverse werkgroepen, en inmiddels met geaccepteerd plan van aanpak een
‘Klein Comité’. Dit Klein Comité heeft een intensief vergaderritme.
Het doel is ten 1e om de bereikbaarheid van de wijk te handhaven, ten 2e het doorgaand
verkeer te weren aan de randen van het gebied en ten 3e toe te werken naar een 30 km-zone in
het gehele gebied door inrichting van de straten. Op dit moment is de verkeersintensiviteit
dusdanig hoog dat een gewenste 30 km-zone nu niet mogelijk is.
Theo Heere spreekt namens het geheel Buurtschap zijn dank uit voor deze inspanningen,
zowel aan Tanja van Beek als aan Agnès Philipse.
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4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 11 april 2019
Verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
5. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen
6. Secretarieel jaarverslag 2019
Secretaris Marieke van Buttingha Wichers stipt enkele passages uit het jaarverslag aan:
. het bestuur werkt sinds april 2019 met een drie-tal nieuwe bestuursleden, te weten Peter
Hilders (aandachtspunt: energietransitie), Genevieve Wehry (aandachtspunt: verbinden leden
Buurtschap Centrum 2005) en Marieke van Buttingha Wichers (secretaris).
. diverse projecten speelden in 2019: De Energietransitie en de Kwaliteitsverbetering Centrum
Noord zijn (nog steeds) zeer actueel. Ook de afronding van de bezwaarprocedure betreffende
de reclamezuil op het Toernooiveld / Lange Voorhout wordt genoemd.
. het horecabeleid van de Gemeente heeft ook voortdurend de volle aandacht van het Bestuur,
waarin steeds naar de balans tussen leefbaarheid en bedrijvigheid wordt gezocht,
Niet genoemd, maar vermeldenswaardig:
Het grote succes van de maandelijkse buurtkoffie, waar gemiddeld bijna 40 deelnemers
worden geteld. De sfeer is zeer positief. Er worden gastsprekers en bezoeken georganiseerd,
en het animo is groot.
Het verslag wordt vervolgens, zonder op- of aanmerkingen, vastgesteld.
7. Financieel jaarverslag 2018 e.a.
Penningmeester Clara Tabingh Suermondt noemt enkele punten uit de toelichting op de
jaarcijfers.
Het ledenbestand is stabiel gebleven, en bedraagt per eind 2019: 240 leden
Het boekjaar is helaas met een negatief saldo afgesloten (€ 1.635,81,-). De verschillende
redenen hiervoor zijn :
- Buurtkoffie
- Ontbreken subsidie-gelden
- Koningsborrel duurder dan verwacht
- Extra kosten (o.a. voor de website) .
Inmiddels is er een subsidiebedrag van € 400,- ontvangen van Fonds 1818, waarmee het
verlies weer gereduceerd wordt.
Totaal aan in 2019 gefactureerde contributies was € 6.375,- .
Voor 2020 zijn de uitgaven begroot op € 12.580,- . Deze stijging ligt volledig bij de
Buurtkoffie.
Spontaan wordt binnen de vergadering aandacht gevraagd voor de positieve spilfunctie die
agent Ben de Wit vervult tijdens de maandelijkse Buurtkoffie. De vergadering bedankt Ben
met applaus.
De door de kascommissie – de heren Chris Segboer en Michiel Quarles van Ufford – voor
akkoord getekende jaarstukken worden vervolgens bij acclamatie goedgekeurd en de
desbetreffende décharge aan de Penningmeester verleend. Chris Segboer kon helaas niet ter
vergadering aanwezig zijn. Michiel Quarles van Ufford heeft de honneurs waargenomen.
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8. Bestuurssamenstelling
Zoals hierboven vermeld zijn vorig jaar (april 2019) een drietal nieuwe bestuursleden gestart.
Tevens wordt het nieuwe Bestuurslid Jelle Wijkstra geintroduceerd. Hij gaat zich samen met
Peter Hilders richten op het project Energietransitie.
Jelle Wijkstra wordt bij acclamatie benoemd en verwelkomd in het Bestuur.
Sander Eigeman en Igor Kuijer zullen hun bestuurstaken binnen het BIZ Bestuur gaan
neerleggen . Uit dien hoofde zaten zij ook in het Bestuur van Buurtschap 2005.
Theo Heere bedankt Igor Kuijer zeer voor de inzet de afgelopen jaren. Igor was voorzitter van
de BIZ en had, ook als ondernemer op de Denneweg, een waardevolle inbreng binnen ons
Bestuur. Veel dank daarvoor!
Begin maart zal in de BIZ vergadering een nieuwe bestuurslid worden aangesteld en hij/zij zal
Igor binnen het Bestuur van Buurtschap Centrum 2005 vervangen.
9. Rondvraag
- Flessen en oud-papierbakken:
Dhr Andreaoli: Op het Nassauplein staan diverse bakken voor afval. Zou dat niet dichterbij
kunnen?
Clara Tabing Suermondt weet te vertellen dat dit helaas niet mogelijk is in ons Buurtschap,
vanwege leidingen en kabels die onder de grond liggen. Helaas geen ruimte voor dergelijke
afvalbakken!
Zou de vuilstortplaats hoek Frederikstraat/Prinses Mariestraat een oplossing kunnen bieden ?
- Bestemming Amerikaanse Ambassade:
Mevrouw De Ranitz: is daar al duidelijkheid over? Theo Heere antwoord dat er nog geen
concreet nieuws is, behalve dat we weten dat er naar de combinatie museum/hotel gezocht
wordt.
- Muziekactiviteiten
Daan Rosenberg Polak vraagt wat het Bestuur kan betekenen in de organisatie van
muziekactiviteiten in het Buurtschap. In het verleden zijn er wel concerten geweest (klassiek,
jazz).
Clara Tabing Suermondt geeft aan dat we dergelijke initieven vanuit de leden als Bestuur
graag zullen ondersteunen!
10. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering.
DINSDAG 24 MRT 2020 LENTEBORREL DINSDAG 24 MRT 2020 LENTEBORREL

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