Concept verslag van de Algemene Bewonersvergadering voor Bezuidenhout.
Datum:
Plaats:
Aanvang:
Bestuur:
Bewoners:

Maandag 23 september 2013
Buurtcentrum Bezuidenhout, Johannes Camphuysstraat 25
20.00 uur.
De heer J. Snijders – Voorzitter, De heer. A. Tulling- Penningmeester,
De heer Y. Prinzen- Secretaris en mevrouw A. Tromp.
67 (volgens presentielijst)

1. Opening & Mededelingen.
De heer Snijders opent de vergadering en om 20.00 uur en heet iedereen welkom. Hij geeft uitleg over de
indeling van de avond.
 De heer Snijders heeft een mededeling van de Bewonerscommissie aan de Bezuidenhoutseweg. Het
Total gebouw aan de Bezuidenhoutseweg heeft een airco op het dak, bewoners van omliggende
straten ondervinden hier overlast van. Er hebben briefwisselingen plaatsgevonden tussen de
Bewonerscommissie en Total. Total heeft beloofd om te gaan praten met hun airco leverancier. Er
wordt gevraagd of Total hiervoor een vergunning heeft, dit valt na te checken op de website van de
gemeente.

2. Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 november 2012.
De heer Snijders vraagt of de aanwezigen op- of aanmerkingen hebben op het verslag. Er volgen geen
wijzigingen, hierna wordt het verslag vastgesteld.

3. Jaarverslag over 2012 (secretaris).
De heer Prinzen geeft uitleg over het jaarverslag 2012. Hij licht er een paar punten uit, in het bijzonder het
Bezuidenhout Nieuws, de afgelopen 2 jaar hebben hier veel veranderingen plaatsgevonden. De redactie
ontvangt een applaus uit de zaal. De Werkgroep Midden zoekt nog mensen om de werkgroep te versterken.
De heer Prinzen stelt aanwezigen voor om het jaarverslag te lezen. Het jaarverslag 2012 is ook te downloaden
op www.bezuidenhout.nl.

4. Financieel verslag 2012 (penningmeester).
De heer Snijders geeft het woord aan de heer Tulling, de penningmeester. De heer Tulling heeft geprobeerd
om een zo uitgebreid mogelijk financieel jaarverslag te maken. Aanwezigen zijn welkom om vragen te stellen
over de financiën en eventueel op donderdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur langs te komen op kantoor
om de stukken in te zien en met hem te bespreken.
De heer Snijders vult de heer Tulling aan, het wijkberaad heeft een positief saldo overgehouden het
wijkberaad heeft deze reserves nodig i.v.m. toekomstige bezuinigingen van de gemeente.
Een begroting is niet gemaakt. Het enige waar een begroting voor gemaakt kan worden is voor de huur en de
algemene kosten.

5. Verslag Kascommissie & benoeming kascommissie.
De heer Snijders geeft het woord aan de Kascommissie, de heren Desserjer en Schlette hebben de kas
gecontroleerd. De heer Desserjer stelt voor om het bestuur décharge te verlenen, de aanwezigen gaan
hiermee akkoord.
De heer Snijders vraagt wie zich beschikbaar stelt voor de kascommissie voor 2013. De heer Desserjer en de
heer Schlette stellen zich wederom beschikbaar.
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6.

Bestuursverkiezing:

 Aftredend & niet herkiesbaar: Annemiek Tromp – Bestuurslid.
Mevrouw Tromp stelt zich niet meer voor een volgende periode verkiesbaar als bestuurslid. Zij blijft wel
actief voor ondermeer het Schenkgebied, Het Haagse Bos en de Stichting Natuurspeeltuin.
Er melden zich geen bewoners om zitting te nemen in het bestuur.

7. Eindinrichting Spaarwaterveld.
De laatste versie van de tekening herinrichting Spaarwaterveld ligt achterin in de zaal op de tafel ter inzage.
De kosten voor de herinrichting van het Spaarwaterveld bedragen € 500.000,00. Bezuidenhout ligt voor 1/3
achter met speelvoorzieningen in de wijk, vergeleken met andere wijken.
Een bewoonster vraagt of het plan definitief is, bewoners zijn namelijk niet geïnformeerd door de gemeente.
De heer Snijders geeft aan dat het wijkberaad ook niet geïnformeerd is. De gemeente had de bewoners
beloofd dat zij inspraak zouden hebben in de plannen. Afgesproken wordt dat de aanwezigen de tekening
tijdens de koffiepauze kunnen bekijken.
De nieuwe ingangen aan de Spaarwaterstraat komen er niet, de hekken blijven staan. Het Spaarwaterveld
blijft een veredelde speeltuin. Een bewoonster vraagt of er activiteiten zullen plaatsvinden. De heer Snijders
geeft aan dat dit vanuit het Wijkberaad hooguit 2 à 3 keer per jaar zal plaatsvinden, met name de Vrijmarkt en
het Bezuidenhoutfestival.
Een bewoner vraagt naar de openingstijden van het Spaarwaterveld. De heer Snijders geeft aan dat het
openbaar terrein is en dat de gemeente en de beheerder hierover gaan.
Ook wordt er gevraagd naar de verlichting op het Spaarwaterveld. Op de tekening is dit onduidelijk, de
vraagsteller heeft last van geluidsoverlast en van de felle verlichting.
De heer Schlette zegt diep teleurgesteld te zijn in de gemeente.
De heer Snijders laat weten dat de gemeente bij het Vlaskamp orac’s (ondergrondse restafval containers) gaat
plaatsen.
Aangezien bewoners met zoveel vragen komen zal de heer Snijders de gemeente vragen om nogmaals een
avond te organiseren om bewoners te informeren. Bewoners die hierbij aanwezig willen zijn krijgen via de
mail een uitnodiging van het wijkberaad.

8. Voortgang riolering Oost.
Bewoners in Oost hebben in 2009 een brief gekregen van de gemeente dat het riool over een jaar vervangen
zal worden, hierna hebben bewoners niets meer vernomen. De heer Snijders is hier ondertussen al 3 jaar mee
bezig. Het wijkberaad heeft nu te horen gekregen dat de gemeente alles, het riool, de herinrichting , het
creëren van parkeerplekken in één keer wil aanpakken. In 2015 gaat de gemeente hier misschien aan
beginnen.
Een bewoonster vraagt om orac’s in de wijk. Hiervoor moet eerst een parkeeronderzoek gedaan worden. De
gemeenteraad heeft nog geen goedkeuring voor gegeven voor het plaatsen van orac’s in Bezuidenhout Oost.
Bewoners hebben in een vergadering 2 jaar geleden aangegeven dat zij geen orac’s willen in Midden.
Redenen hiervoor waren: het vuil dat bewoners om de orac’s heen leggen en het plaatsen van orac’s gaan
ten koste van parkeerplaatsen.

Opmerkingen en ideeën van de aanwezige bewoners
Er wordt gevraagd naar mogelijkheden om op een opgespoten veld in de winter een ijsbaan te creëren voor
de wijk. De heer Snijders geeft aan dat alles kan, zolang het gedragen wordt door voldoende vrijwilligers.
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Er is vraag naar een seniorenappartementencomplex met luxe voorzieningen.
De heer Snijders heeft overleg met de gemeente om leegstaande kantoren geschikt te maken voor bewoning.
Van het gebouw aan de Marialaan wil men studentenwoningen maken. Het pand daarnaast komt ook leeg.
Seniorenwoningen zijn hier aan de orde geweest. Een en ander kan alleen gerealiseerd worden met
toestemming van en in overleg met de eigenaar van het betreffende pand.
Mevrouw wil hier eventueel haar aandeel aan leveren.
De heer Snijders geeft complimenten geven aan de mensen van de website www.bezuidenhout.nl ,
Werkgroep Verkeer, Werkgroep Oost en Werkgroep Midden. De laatste werkgroep houdt zich momenteel
bezig met het terugdringen van fijnstof. Compliment gaat ook uit naar BPT dat sinds kort naar de
Van Heutszstraat is verhuisd en een zelfstandige stichting is geworden. De parels hebben in 2012 1500
bezoekers geteld in relatie tot de 800 in 2011.
De Boze Emma is al maanden bezig met grondwateroverlast. In het bestemmingsplan wordt de
grondwaterstand niet opgenomen. Het Wijkberaad heeft hiertegen een procedure gestart bij de Raad van
State.
De heer Snijders geeft tenslotte ook zijn complimenten aan de Uitgaansgroep.
Namens het Stadsdeelkantoor Haagse Hout vraagt de heer Snijders de aanwezigen om de online enquête van
de gemeente in te vullen. Bewoners kunnen hier hun wensen kenbaar maken.

Om 20.45 uur volgt de koffiepauze.

9. Thema: Duurzaam.
De werkgroep Duurzaam begint om 21.00 uur aan haar presentatie.

10. Afsluiting op de gebruikelijke wijze (gezellig samenzijn / hapje en drankje).
De heer Snijders sluit de vergadering om 21.45 uur.
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