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4. Voorstellen huidig Bestuur
Graag stellen wij ons nogmaals aan u voor:
Theo Heere, voorzitter
Marieke van Buttingha Wichers, secretaris
Clara Tabingh Suermondt, penningmeester sinds 2008, tevens: buurtborrels, kerstboom en
BIZ-bestuurslid
Agnès Philipse, aandachtspunten: verkeer en alles wat daarmee te maken heeft, allerhande
opkomende zaken
Jelle Wijkstra, aandachtspunt: energietransitie
Peter Hilders, aandachtspunt: energietransitie
Geneviève Wehry, aandachtspunt: onderlinge verbinding / bijeenkomsten
5. Verslag ALV 2020
Deze notulen worden vastgesteld door de vergadering.
6. Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.
7. Secretarieel jaarverslag 2020:
Marieke van Buttingha Wichers geeft een korte toelichting op het Secretarieel Jaarverslag
2020:
Helaas door de corona-maatregelen geen fysieke bijeenkomsten mogelijk geweest, op de
Nieuwjaarsborrel en de ALV na.
Er is aandacht besteed aan het opzetten van een sociaal vangnet voor buurtgenoten die hier
behoefte aan hebben (gelukkig niet ingezet, maar belangrijk dat we in moeilijke tijden er ook
zijn voor elkaar).
In de zomer konden we niets doen aan buurtactiviteiten, maar in de tweede helft van het jaar
hebben we de wijnactie gehad, de ZOOM-bijeenkomst met Paul van Vliet, en de verlichting
van de Kerstboom.
Tevens aandacht voor de buurtschouw met de Gemeente en last but not least de
Energietransitie. Hierover straks meer.
8. Financieel Jaarverslag 2020
Clara Tabingh Suermondt geeft een korte toelichting op het Financieel Jaarverslag 2020:
Er is € 6.500,- aan contributie ontvangen.
Aantal leden per 31 dec. 2020: 231 (2019: 240)
We hebben toch nog wel wat uit kunnen geven: de Nieuwjaarsborrel, de ALV, wijnactie,
Kerstevenement. Ook is in 2020 is de Buurtkoffie nog 3x doorgegaan. Daar is subsidie voor
verkregen van Fonds 1818.
In totaal is er een kleine winst gemaakt in 2020 van €263,52.
Op de dag van deze ALV is een digitale buurtkoffie georgansieerd. Vandaag met live muziek,
de band van Hans de Bruijn, dat optrad in de Kunstkring
Kascommissie:
Chris Segboer: vormt samen met Michiel Quarles van Ufford de Kascommissie. De gevoerde
boekhouding is gecontroleerd en de Kascommissie is tevreden
Vereniging Centrum Buurtschap 2005 • Postbus 85839 • 2508 CM ’s Gravenhage
www.buurtschapcentrum2005.nl • info@buurtschapcentrum2005.nl
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Conclusie is dat het vermogen wordt goed weergegeven en het voorstel wordt gedaan om de
winst toe te voegen aan het vermogen. Clara Tabingh Suermondt wordt déchargeerd voor het
gevoerde beleid.
Tevens worden Chris Segboer en Michiel Quarles van Ufford herbenoemd als leden van de
Kascommissie.
9 . Bestuurssamenstelling:
Voor herbenoeming zijn aan de beurt:
Theo Heere, Clara Tabingh Suermondt en Agnès Philipse.
De vergadering stemt in met herbenoeming.
10. Energietranstie:
Jelle Wijkstra:
De Gemeente Den Haag gaat de komende 30 jaar de Haagse buurten stapsgewijs aardgasvrij
maken. Wanneer het Buurtschap 2005 aan de beurt is, is op dit moment nog niet bekend. Dat
wordt eind dit jaar duidelijk, wanneer de Gemeente haar Transitievisie Warmte uitbrengt.
Behalve de volgorde waarin de buurten de overstap gaan maken, wordt dan ook duidelijk,
welke alternatieven voor onze buurt beschikbaar zijn.
Die alternatieven kun je ruwweg in twee categorieën opsplitsen: individuele en collectieve
oplossingen. Bij de individuele oplossingen gaat het hoofdzakelijk om de verschillende
varianten van de warmtepomp. In feite omgekeerde airco, die warmte haalt uit de lucht, de
bodem, oppervlaktewater of zelfs het riool.
Bij de collectieve oplossingen gaat het hoofdzakelijk om warmtenetten. De Gemeente
verwacht niet dat waterstof een optie is. Het gaat veel te lang duren om voldoende capaciteit
te ontwikkelen voor de CO2-vrije productie van waterstof. Mogelijk is wel voor een beperkt
aantal Haagse huizen biogas een mogelijkheid.
Het bestuur van Buurtschap Centrum 2005 is in gesprek geraakt met de Gemeente over de
mogelijkheden en onmogelijkheden van de overstap in onze buurt. Daarbij werken we samen
met vertegenwoordigers van Willemspark, Archipel, Duttendel en Van Stolkpark.
Het eerste resultaat van die gesprekken is een beschrijving van de uitgangssituatie wat
energiegebruik, ouderdom van de bebouwing e.d. betreft.
Op dit moment zijn we betrokken bij een tweede activiteit: het inschatten van de
consequenties van de overstap op alternatieve warmteoplossingen voor de woningeigenaren
en bewoners. De Gemeente heeft daarvoor een extern bureau ingeschakeld. Betrokkenen uit
de samenwerkende wijken kijken kritisch mee bij de aannames die hierbij gehanteerd worden,
en de conclusies die daaraan verbonden worden. Het zal zeker nog een aantal weken duren
voordat daar iets zinnigs over te zeggen valt.
Bij alle onduidelijkheden kun je op dit moment al wel concluderen, dat de Gemeente zwaar
zal inzetten op energiebesparing. In haar plannen gaat de Gemeente ervan uit, dat de
warmtevraag 30 procent teruggebracht wordt. Hoe de Gemeente woningeigenaren in
beweging zal proberen te krijgen, zal de komende maanden duidelijk worden.
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Als u nu al actie wilt ondernemen: op internet is heel veel informatie te vinden. Speciaal voor
Den Haag is informatie beschikbaar op website duurzamestad.denhaag.nl. Daar vindt u ook
informatie over subsidieregelingen. De Gemeente biedt ook advies, eventueel ook aan huis,
via het initiatief ‘Hou van je Huis’. Op de Denneweg 62a is in het kader van dat initiatief een
informatiepunt geopend.
Ook weer in samenwerking met de Gemeente onderzoekt een aantal bewoners van het
Buurtschap, Willemspark, Archipel, Duttendel en Van Stolkpark of gemeenschappelijke
inkoopacties voor woningeigenaren voordeel opleveren. Als eerste wordt gekeken naar
gezamenlijke inkoop van vloerisolatie. Voor alle duidelijkheid: deelname aan dat soort acties
is altijd vrijwillig. De overheid kan u niet verplichten ‘achter de voordeur’ maatregelen te
nemen. Al valt niet uit te sluiten, dat ze wel zal proberen dat voor u aantrekkelijker te maken,
bijvoorbeeld door prijsverhogingen van aardgas.
We houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen. Als u vragen heeft, zullen
we proberen die te beantwoorden. En schroom vooral ook niet uw interesse kenbaar te maken
als u tijd en zin heeft om mee te denken over mogelijkheden om de energietransitie voor uzelf
en onze buurtgenoten zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Veel dank aan Jelle Wijkstra, Peter Hilders en Albert Groenewoud voor hun inzet binnen dit
project.
11. Toekomstperspectief
Theo Heere: uiteraard zijn we afhankelijk van de corona-maatregelen van de Overheid.
De traditionele Lenteborrel en de Koningsdag-bijeenkomst zullen niet doorgaan.
Hopelijk kunnen we in de zomer weer iets ‘live’ organiseren. Inde tussentijd willen we graag
via Zoom nog een aantal evenementen organiseren.
In januari 2021 hebben we Marcel Westerdiep via Zoom ontmoet en eind 2020 natuurlijk de
bijeenkomst met Paul van Vliet.
12. Rondvraag
Ben de Wit geeft aan dat hij altijd oren en ogen openhoudt. Mocht u zich zorgen maken over
iemand, geef het aan hem door.
Ben is altijd aanwezig op de Buurtkoffie. Dat zijn ook goede momenten om uit isolement te
komen.
De vraag rijst wanneer we Ben kunnen bellen, en wanneer de Gemeente?
Ben wijst op de Buiten Beter-app, waarmee iedereen eenvoudig zaken in de buurt kan
melden. Dit gaat dan vooral om rommeligheden in de openbare ruimte.
De Politie gaat over de openbare orde en veiligheid
De Gemeente gaat over overlast-zaken, vuil op straat, en zaken die te maken hebben met
vergunningen
Ben zelf zweeft er tussen in. Hij is als wijkagent de contactpersoon tussen politie en burger.
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Vraag van Chris Segboer:
Op de Houtweg staan twee borden die parkeerplaatsen reserveren voor een Internationale
Organisatie en voor een Huisarts. Bekend is dat deze gebruikers er niet meer zijn. Kunnen
deze worden weggehaald? Ben de Wit zorgt hiervoor.
Vraag van Daan Rosenberg Polak:
Is er ook een nieuw bestuurslid namens de BIZ? Ja, Clara is tevens penningmeester van de
BIZ.
De ondernemers op de Denneweg hebben het zwaar vanwege de overheidsmaatregelen. Ook
al geeft de Gemeente veel steun, het is een moeilijke tijd voor ze.

10. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering, met dank aan alle aanwezigen.

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