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BUURTSCHAP CENTRUM 2005 SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2021 

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 2021 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 2021 werd helaas weer gedomineerd door Corona en de daarmee gepaard gaande 
maatregelen. Er is een lange periode geweest van lock-down en avondklok, waardoor we 
helaas beperkt zijn geweest in het uitvoeren van gemeenschappelijk activiteiten. 

Ledenbestand   

Het ledenbestand is gegroeid van 231 naar 240.  

Sociale, culturele en aanverwante activiteiten  

De genoemde Corona was met name in de winter en voorjaar zeer beperkend. De lockdown 
heeft een aantal weken geduurd en de avondklok volgde daar op. Helaas werden onze 
plannen voor een nieuwjaars- /voorjaarsborrel getorpedeerd. Zelfs met Koningsdag konden 
we niets organiseren. Pas richting zomer kwamen er iets meer vrijheden.  

Gelukkig hebben we wel online een activiteit kunnen houden: In februari heeft Marcel 
Westerdiep van het Eschermuseum een presentatie gehouden via Zoom voor de 
buurtgenoten over zijn museum, de geschiedenis en de collectie. Deze presentatie werd zeer 
gewaardeerd.  

Uiteindelijk hebben we in 2021 welgeteld één live-bijeenkomst kunnen organiseren: een 
fantastische najaarsborrel op 25 oktober 2021 in Goed Volck. De opkomst was goed en de 
locatie was een groot succes. Midden in het Buurtschap, waardoor de bijeenkomst zeer 
zichtbaar was en goed bezocht. We hebben een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.  
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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  
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In december heeft het bestuur aan de leden wederom een fles wijn (of een alcoholvrij 
alternatief) aangeboden, via André Kerstens, om gezamenlijk maar toch op afstand te 
kunnen proosten op het Nieuwe Jaar! Deze actie is met veel enthousiasme ontvangen. 

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 gezelligheid 
in de buurt te vinden. Ook deze buurtkoffie heeft even stilgelegen, maar in de zomerperiode 
weer van start gegaan.  

Belangenbehartiging 

- Verkeersdrukte: project Centrum-Noord  
Het rapport inzake het verkeersproject Centrum-Noord, om het doorgaand autoverkeer te 
kunnen beheersen en terug te dringen, is afgerond en er wordt gestart met de -
implementatie van dit  plan. Het Bestuur is hier actief bij betrokken.  
 
- Bellevue  
De woontoren Bellevue , die gebouwd gaat worden naast het Centraal Station, zal zo hoog 
worden dat er slagschaduw zal geven op het Smidswater. Agnès Philipse, ondersteund door 
Jelle Wijkstra, heeft ingesproken, en met succes! De hoogte van de toren is aangepast.  
 
- Energietransitie 

Het project Energietransitie in samenspraak met de Gemeente is twee jaar geleden 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.  Ook Albert Groenewoud, lid van onze 
Buurtvereniging, is hierin Actief.  
 

Samenstelling bestuur  

De samenstelling van het bestuur is op dit moment 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. 
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Per ALV 2022 zal Jelle Wijkstra de functie van Secretaris op zich nemen. Marieke van 
Buttingha Wichers treedt terug.  

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. Ondersteuning van leden in deze tijd van 
Corona had voortdurend de aandacht.  

Ledenvergadering  

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 9 maart 2021, online. De opkomst was 
helaas matig, met 18 stemgerechtigde leden.   

 

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

 
 




