
Verslag Algemene ledenvergadering  

Bewonersvereniging Laan van Vredestein,  20 april 2010 

Aanwezig zijn de bewoners van de Laan van Vredestein (inclusief bestuur) 35, 42, 43, 44, 57, 65, 81, 

87, 90, 93, 98, 106, 114, 123, 125, 126, 127, 131, 135, 140, 145, 149, 153, 167, 181, 185 en van de 

Oude Haagweg 154 

1.Opening 

Aad heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe bewoners, en bedankt Azivo hartelijk voor het 

opnieuw beschikbaar stellen van de zaal. 

2. Mededelingen bestuur 

Aad memoreert dat de Nieuwjaarsborrel en de kerstbomenfik dit jaar goed zijn verlopen: in 

tegenstelling tot vorige keer werd er nu geen vuurwerk afgestoken. Komende jaren blijven we hier 

scherp op letten. 

Het Woonwenkenboek wordt herschreven. Het zal, zodra het gereed is, digitaal beschikbaar zijn op 

de website van de vereniging (www.laanvanvredestein.nl) 

Aad attendeert de leden erop de contributie te betalen.   

Er is vanuit de Commissie Loosduinen een aanzet tot een visie gemaakt op de ontwikkeling van het 

gebied aan de Oude Haagweg, van de Thorbeckelaan tot aan de RK-kerk in Loosduinen. In mei wordt 

deze wereldkundig gemaakt, waarna de wijken hierop hun reactie kunnen geven. De bedoeling ervan 

is een samenhangende visie te ontwikkelen voordat de gemeente plannen ontwikkelt. Het bestuur 

zal het met aandacht volgen. Concrete bouwplannen voor het aan onze buurt grenzende gebied van 

Connexxion, de bedrijven en Azivo zijn er nog niet. 

3. Notulen ALV 23 april 2009 

Vanuit de vergadering zijn er geen opmerkingen. Aad beschrijft de voortgang van een aantal in de 

notulen vermelde zaken: 

De groenstrook langs het terrein van Connexxion is recent weer gesnoeid door de gemeente. Op ons 

verzoek is dat voor de helft gedaan om niet een kaalslag te creëren. De volgende keer is de andere 

helft aan de beurt. Wij houden het regelmatig zelf bij om overhang van takken te voorkomen. Een ter 

ziele gegaan boompje zal worden vervangen.   

Voor het collectieve project vervanging garagedeuren blijkt te weinig animo om korting te kunnen 

bedingen. Wil iemand informatie over individuele vervanging: info bij Dirk-Jan de Lange, LVV 93. 

Het bestuur zal contact opnemen met Connexxion over schade aan de buitenmuur van de garages 

ter hoogte van de praktijkwoning. 

Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat KAV Autoverhuur een bord in de border heeft 

geplaatst. De aangever vindt het een lelijk gezicht. Het bestuur zal er naar kijken.    



 

4. Financieel overzicht en verslag kascommissie 

Penningmeester Dirk-Jan de Lange geeft een toelichting op het financiële overzicht. Desgevraagd 

deelt Dirk-Jan mee dat er dit jaar geen kosten zijn gemaakt voor graffitiverwijdering. De 

kascommissie (Ramon Meesters) heeft het financiële overzicht goedgekeurd. De vergadering 

verleent de penningmeester decharge. 

5. Samenstelling bestuur 

De vergadering stemt in met voortzetting van de huidige samenstelling: 

Aad Allaart, LVV 42: voorzitter 

Wim Punter, LVV 126: secretaris 

Dirk-Jan de Lange, LVV 93: penningmeester 

Ria Zoutendijk, LVV 123 : algemeen lid 

Tjerk Heringa, LVV 131: redactie en algemeen lid. 

6. Verslag activiteiten 

Groenvoorziening: Zie onder punt 3. Verder zijn de knotwilgen aan de slootkant aan het begin van 

het jaar gesnoeid. Dit is gedaan door het bestuur, aangevuld met vrijwilligers uit onze buurt en uit de 

Architectenbuurt. Het moet eens per twee jaar gebeuren (dus begin 2012 opnieuw).  

Graffiti: Op LVV 185 is weer graffiti geconstateerd. Het bestuur zal dit laten verwijderen.  

Socials: Aad bedankt de feestcommissie voor de activiteiten en hun grote inzet.  

Ook bedankt Aad de leden van het bestuur voor hun werkzaamheden.  

7. Gemeentezaken 

Tjerk schetst nog eens de gang van zaken met betrekking tot het door de gemeente oorspronkelijk 

geplande bodemonderzoek, dat uiteindelijk door bemoeienis van het bestuur geen doorgang hoefde 

te vinden omdat in het verleden al meerdere onderzoeken hadden uitgewezen dat de grond zo goed 

als schoon is. Vanuit de vergadering wordt ervoor gepleit dat de gemeente de bewoners een brief 

stuurt over de officiële afronding/afsluiting van het project. Aad zegt toe dat we zullen blijven 

proberen de gemeente zo ver te krijgen.  

Aad vertelt dat er enkele kuilen in de straat zijn weggewerkt. Tevens dat de staat van de bruggetjes 

slechter wordt. Daarvan zullen we de gemeente op de hoogte stellen.   

8. Wijkagent 

Aad uit zijn bezorgdheid over de grofheid en brutaliteit waarop wordt ingebroken. Daarom is 

wijkagent Martin Taal gevraagd voorlichting te geven. We hopen daar wat van te leren om inbraken 

te voorkomen of de kans erop te verminderen.  



Martin Taal vertelt dat er inmiddels een tweede wijkagent is aangesteld. Toename van inbraken 

waarbij grof en brutaal wordt geopereerd baren de politie zorgen en zijn voor de Korpsleiding 

aanleiding geweest prioriteit te verlenen aan het voorkomen ervan. De afgelopen 2 maanden zijn er 

16 inbrekers opgepakt. Waarschijnlijk daardoor zijn er de laatste 2 weken bijna geen inbraken meer 

geweest. Er wordt nu veel in burger gesurveilleerd en bij de politie bekende dieven worden gevolgd 

om ze op heterdaad te kunnen betrappen.  Momenteel is er de zogenoemde ‘wittevoetenactie’ van 

de politie: bij onveilige situaties worden bewoners daarop attent gemaakt.    

De politie kan het echter niet alleen en doet ook een beroep op de inwoners zelf: 

- Maak gebruik van de ‘meld misdaad anoniem’ lijn: 0800-7000. 

- Bekijk www.onzewijkveilig.nu met actuele informatie over inbraken. 

- Zorg dat woning en auto niet teveel een etalage zijn (laptops en flatscreens niet vol in het 

zicht).  

- Zorg voor deugdelijk hang- en sluitwerk met een goed keurmerk (SKG). Inbrekers kiezen de 

weg van de minste weerstand. 

- Meld verdachte bewegingen aan de politie: 0900-8844 en bij acute dreiging 112. 

- Kijk door de bril van een inbreker naar je woning. 

- Verlicht alles rond het huis goed.  

- Vermeld niet op internet en op sociale netwerken dat je langere tijd afwezig bent. 

- Meld je aan voor SMS-alert via www.onzewijkveilig.nu.  

  Naar aanleiding van vragen van bewoners komen nog de volgende zaken aan de orde: 

- Tip van een bewoner: geef niet je postcode op als je bij een zaak iets koopt (dezelfde dag 

werd het door hem gekochte product gestolen). 

- Anti-inbraakfolie op de ramen van de woning? De politie heeft goede ervaringen met deze 

folie op hun dienstauto’s. 

- Wordt er aangebeld maar tref je niemand aan bij de deur? Dit is een methode om na te gaan 

of er iemand thuis is. 

- Om te voorkomen dat personen na aanbellen en het openen van de deur met geweld 

binnendringen: kijk eerst door het raam wie er voor de deur staat. Bij onbekenden niet 

opendoen. 

- Er worden vrijwilligers gevraagd om mee te lopen met het Wijkpreventieteam: aanmelden bij 

Tjerk Heringa, LVV 131. 

- Inbrekers hebben een voorkeur voor woningen waar ze makkelijk weg kunnen komen, 

bijvoorbeeld hoekwoningen met een donkere achtergang. 

http://www.onzewijkveilig.nu/
http://www.onzewijkveilig.nu/


- Houd de buurt goed in de gaten, bijvoorbeeld voor het slapen gaan even een blik naar buiten 

werpen. 

- Aarzel niet om de politie te bellen bij verdachte bewegingen. Het is niet erg als er niets aan 

de hand blijkt te zijn. Beter een keer te veel dan te weinig. 

- Achter het elektriciteitshuisje wordt vaak aluminiumfolie aangetroffen, wat wijst op 

drugsgebruik. De politie zal het in de gaten houden. 

- Aan de begroeiing bij de garage van Connexxion wordt niets gedaan. Aad zal gaan kijken en 

zo nodig contact met Connexxion opnemen.   

- De wijkagenten zijn niet rechtstreeks te bereiken maar wel via 0900-8844.  

9. Rondvraag en Sluiting 

Er zijn geen vragen of opmerkingen meer. Aad bedankt alle aanwezigen voor hun komst en wenst 

iedereen een goed en gezond jaar toe.   


