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BUURTSCHAP CENTRUM 2005 SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2020 

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 2020 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.  

Het jaar 2020 is gedomineerd door de komst van Corona en alle daarmee gepaard gaande 
maatregelen. Het Bestuur is daardoor enerzijds beperkt geweest in het ontplooien  van 
activiteiten, en aan de andere kant is er juist een mogelijkheid ontstaan om in deze  tijden 
een steun en baken voor de leden te zijn. 

Ledenbestand 

Het ledenbestand is redelijk stabiel en stond per eind van het jaar op 231.  (Daarenboven zijn 
de leden van de zustervereniging BIZ, plm. 125, eveneens lid van onze vereniging).  

Sociale, culturele en aanverwante activiteiten  

Het jaar begon goed met een Nieuwjaarsborrel  op 14 januari 2020 in Mercat. Deze werd 
ruim bezocht. Op 25 februari hebben we de Algemene Leden Vergadering Jaarvergadering 
nog kunnen houden in de Haagse Kunstkring.  De daarop geplande Lenteborrel van 24 maart 
is helaas ten onder gegaan aan de Corona-maatregelen en verder in het jaar hebben we 
geen enkele ‘LIVE’-bijeenkomst kunnen plannen. Ook de ‘traditionele’ evenementen 
(Koningsdagborrel, ontsteking Kerstboom) zijn helaas niet of op een andere manier 
doorgegaan.  

In augustus heeft het Bestuur alle leden een flesje wijn aangeboden, als verzachter van de 
leegte nu de Buurtschap-borrels zijn weggevallen. Deze actie is met veel enthousiasme 
ontvangen en we hebben allemaal toch op deze alternatieve wijze het glas kunnen heffen op 
ons mooie Buurtschap. 

In december hebben we een fantastische online-bijeenkomst gehad met een voordracht van 
Paul van Vliet. De opkomst was zeer goed. De bijeenkomst heeft zich ontwikkeld tot een 
mooi en ontroerend samenzijn, waarin buurtbewoners openlijk over allerlei zaken hebben 
gesproken. De bijdrage van Paul van Vliet was onvergetelijk.   
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Het geplande bezoek aan het Hoofdkantoor van Politie is uitgesteld naar onbekende datum, 
maar niet afgesteld! We houden u op de hoogte wanneer dit weer mogelijk zou kunnen zijn.  

De ‘Buurtkoffie’ bestaat sinds december 2017: elke tweede dinsdag van de maand in de 
Haagse Kunstkring aan de Denneweg, van 10.30 tot 12.00 uur met als hoofddoel 
eenzaamheid in de buurt te helpen voorkomen. Ook deze buurtkoffie is na februari gestopt, 
maar inmiddels weer online gestart.  

Belangenbehartiging  

- Corona-vangnet 
Het bestuur heeft zich ingezet in de eerste lockdown-periode om een sociaal vangnet te 
creëren voor de bewoners die hier behoefte aan hebben . Gewerkt is met een systeem van 
een kernteam en aanspreekpunten per straat. Gebleken is dat er voldoende buurtbewoners 
zijn die beschikbaar zijn anderen te ondersteunen. Een mooi resultaat! Het gaat zowel om 
praktische zaken (boodschappen, klusjes, medische vragen, maar ook om sociale en zakelijke 
vraagstukken). Mochten er buurtschap-bewoners zijn die behoefte aan hulp in deze nog 
steeds voortgaande lockdown-periode in welke vorm dan ook: u kunt zich wenden tot het 
bestuur. Ook is er een speciaal email-adres: hulp@buurtschapcentrum2005.nl . U bent van 
harte welkom om zich hier te melden. Het vangnet blijft dus  bestaan.  
 
- Verkeersdrukte annex milieuoverlast: kwaliteitsverbetering Centrum-Noord  
Het rapport inzake het verkeersproject Centrum-Noord, om het doorgaand autoverkeer op 
in ons geval de route Dr. Kuyperstraat - Mauritskade – Scheveningse Veer – Hogewal te 
kunnen beheersen en terug te dringen, is afgerond en inmiddels aangeboden aan de 
Gemeente. Bestuurslid Agnès Philipse en mevrouw Tanja van Beek hebben zich hiervoor 
ingezet. Het Bestuur ondersteunt dit plan.  

- Leefbaarheid centrum Den Haag 
Zowel het terrassenbeleid van de Gemeente (vanaf mei 2020 konden terrassen uitbreiden 
met 25%, als onderdeel van de Corona-maatregelen) als ook de leefbaarheid binnen het 
buurtschap (buurtschouw met Gemeente , waarin ‘verrommeling’ centraal stond) hebben 
onze uitgebreide aandacht gehad.  

- Energietransitie 
Het project Energietransitie in samenspraak met de Gemeente is vorig jaar van start gegaan. 
Het doel van dit project is het slaan van een brug tussen de Gemeente en de diverse 
stadsdelen om de energietransitie (“van het gas af”; naar een nieuwe manier van 
verwarmen en warmte-opwekking) vorm te geven. Dit is een gecompliceerd traject met 
voortdurend de afweging wat de verantwoordelijkheid is van Gemeente/Rijksoverheid. 
Waar kan het Buurtschap een actieve rol spelen,? Dit gaat niet alleen om de 
informatievoorziening, maar ook om de daadwerkelijk bijdrage van knopen doorhakken over 
toekomstige warmte-opwekking. Twee van onze bestuursleden, Peter Hilders en Jelle 
Wijkstra zijn hier zeer actief mee bezig.   
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Samenstelling bestuur  

De samenstelling van het bestuur is sinds de ALV van februari 2020 als volgt: 
voorzitter Theo Heere, secretaris Marieke van Buttingha Wichers, penningmeester Clara 
Tabingh Suermondt (tevens lid van het BIZ-bestuur) , lid Peter Hilders, lid Genevieve Wehry, 
lid Agnès Philipse, lid Jelle Wijkstra. 

Bestuursvergaderingen  

In het verslagjaar vergaderde het bestuur zes maal, plenair en tevens online.  
Tot de vaste agendapunten behoorden: beleidsaangelegenheden / belangenbehartiging 
richting de gemeente; activiteiten ter bevordering van samenhang tussen de leden 
(bewoners zowel als ondernemers); communicatie.  

Ledenvergadering  

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 25 februari 2020, in de Haagsche KunstKring.  
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