
Verslag Algemene ledenvergadering  

Bewonersvereniging Laan van Vredestein,  18 april 2011 

Aanwezig zijn de bewoners van de Laan van Vredestein (inclusief bestuur) 32, 35, 42, 43, 45, 53, 57, 

65, 82, 93, 104, 105, 120, 123, 125, 126,131, 135, 142, 153, 167, en van de Oude Haagweg 154 

1.Opening 

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

het jaar in jaar uit beschikbaar stellen van de zaal en bedankt in het bijzonder Ton Jollie die ons al die 

jaren enthousiast heeft ontvangen en van drankjes heeft voorzien. In verband met de verhuizing van 

Azivo zullen we volgend jaar op zoek moeten gaan naar een andere locatie.  

2. Mededelingen bestuur 

Aad memoreert het plotselinge overlijden van de vrouw van Ton Jollie en wenst hem veel sterkte 

toe.  

Aad vertelt dat het Woonwenkenboek is herschreven en geactualiseerd met nieuwe bedrijven en 

verwijzingen. Het zal binnenkort op de website van de vereniging worden geplaatst 

(www.laanvanvredestein.nl). Aad bedankt de voormalige bewoner van onze buurt Henk Simonis die 

hiervoor veel werk heeft verzet. 

Aad memoreert dat we allemaal een brief van Parnassia hebben ontvangen over voorgenomen 

veiligheidsmaatregelen aan het begin van hun terrein (hekwerk, bewakingscamera en dergelijke) en 

over wat te doen bij woonoverlast. Ze benadrukken daarin dat de mate van overlast gering is (niet 

hun patiënten geven overlast) en geven een telefoonnummer op waar overlast kan worden gemeld.       

De laatste tijd is er iemand in de buurt die vuurtjes stookt. Aad vraagt de bewoners te letten op 

personen die zich verdacht gedragen.  

3. Notulen ALV 20 april 2010 

De notulen van de Algemene ledenvergadering 2010 worden zonder op- of aanmerkingen 

vastgesteld. Aad beschrijft een aantal in de notulen vermelde zaken: 

- Over de ontwikkelingen van het gebied rond de Oude Haagweg zal Ramon Meesters, 

voorzitter van Wijkberaad Houtwijk, later in de vergadering verslag doen. 

- In de groenstrook langs het terrein van Connexxion is op ons verzoek een boompje 

vervangen. 

- De schade aan de scheidsmuur tussen Connexxion en de woning van Henk Landman 

bespreekt Aad rechtstreeks met Henk. 

- Over het afsluiten van het bodemonderzoek zal Tjerk Heringa later in de vergadering verslag 

doen.  Ook het onderwerp veiligheid krijgt een apart agendapunt.   

 

http://www.laanvanvredestein.nl/


4. Financieel overzicht en verslag kascommissie 

Aad leest het verslag van de kascommissie voor waarin wordt voorgesteld de penningmeester 

decharge te verlenen. In verband met zijn verblijf in het buitenland heeft penningmeester Dirk-Jan de 

Lange een toelichting op het financieel overzicht 2010 op schrift gesteld. Wim Punter leest deze voor. 

Met  betrekking tot de 84 betalende leden in 2010 merkt het bestuur op dat onze vereniging 

vrijwillige deelname kent, waardoor het aantal betalende leden per jaar kan fluctueren. Gezien het 

gegeven dat er 114 woningen zijn, kunnen we ons gelukkig prijzen dat er 25 jaar na de bouw nog 

zoveel animo is om financieel deel te nemen.  

Op voorstel van Aad verleent de vergadering de penningmeester decharge. Het financieel overzicht 

2010, het daarbij behorende verslag van de kascommissie plus toelichting van de penningmeester 

zijn aan deze notulen toegevoegd. 

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 en nieuwe collectieve acties 

Aad bedankt de feestcommissie voor hun grote inzet. De happening op 4 september 2010 met 

poppenkast, springkussen, skelters, pannenkoekenproeverij, (blinde)wijnproeverij en buffet met 

zelfgemaakte hapjes was een succes. Dit jaar staat voor 3 september een buurtfeest gepland met een 

mozaïekworkshop. 

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

De volgende collectieve acties zijn in voorbereiding of zijn al afgerond: 

- Anti-inbraakfolie een interessante remedie tegen inbraak? 

- Woonwenkenboek (is gereed) 

- Veertjes voor serredeuren worden opnieuw besteld 

- Inventariseren behoefte aan vervanging lekke Veluxramen 

- Inventariseren behoefte aan plaatsen dubbelglas in voordeur 

Tjerk wil de mogelijkheid bekijken van gratis plaatsing van zonnepanelen in ruil voor gratis levering 

aan het net van de stroom die resteert na het eigen gebruik.     



7. Gemeentezaken 

- Het afronden van het bodemonderzoek door de gemeente wordt als afzonderlijk agendapunt  

behandeld. 

- De gemeente heeft op verzoek de rotzooi rond het elektriciteitshuisje opgeruimd. 

- De conditie van de bruggetjes is onder de aandacht gebracht van de gemeente. 

- Het onderhoud van het groen gaat redelijk goed. Er wordt niet meer zo rigoureus gesnoeid 

als vroeger. Een boompje is op verzoek vervangen. 

- Het repareren en vervangen van lantaarnpalen gaat niet altijd even snel maar ook hier geldt 

dat de aanhouder wint. 

Suggesties en vragen uit de vergadering: 

- De muur met graffiti bij de bedrijven in het straatje bij Firma van der Wiel is erg lelijk. Dit 

bespreken we met Wijkberaad Houtwijk. 

- De hekjes voor de bruggetjes zijn moeilijk toegankelijk met de brommer. We bespreken dit 

met de gemeente. 

- Kunnen er zoutbakken worden geplaatst bij de bruggetjes zodat er bij gladheid gestrooid kan 

worden? We vragen het aan de gemeente.  

8. Veiligheid in de buurt 

Hans de Bruin, coördinator van het Wijkpreventieteam Houtwijk, wijst aan de hand van een 

powerpointpresentatie op de meest voorkomende veiligheidsrisico’s en de daarbij behorende 

preventiemaatregelen. De wijkpreventiemedewerkers lopen regelmatig door de wijk en zijn extra 

ogen en oren voor de politie. In 2010 hebben ze deelgenomen aan het ‘wittevoetjesproject’: 

bewoners waarschuwen voor slecht hang- en sluitwerk. Ze spreken zonodig jongeren aan op hun 

(wan)gedrag. De meeste overlast vindt plaats aan de overzijde van de Houtwijklaan. Onze buurt is 

relatief rustig.  

De belangrijkste tips van politie en wijkpreventieteam zoals deels ook in het verslag van de algemene 

ledenvergadering in 2009 opgenomen, zijn: 

- 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. Zorg dat slotcilinders niet uitsteken, anders kunnen ze met 

een griptang gemakkelijk worden uitgebroken. Als je bijzetsloten plaatst, plaats er dan altijd 

twee stuks, één op knie- en één op ooghoogte. 

- Verlicht alles rond het huis goed.  

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



- De meeste inbraken vinden overdag plaats. 

- 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. 

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

werpen. Als iedereen zijn ogen en oren goed openhoudt, houden we met z’n allen de 

buurt/wijk veiliger. 

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

- Schroom niet verdachte bewegingen te melden aan de politie: 0900-8844. De politie 

Loosduinen reageert alert. Het is niet erg als er niets aan de hand blijkt te zijn. Beter een keer 

te veel dan te weinig gebeld. Bij acute dreiging 112 bellen. 

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

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

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

 

9. Afsluiten Bodemonderzoek 

Tjerk vertelt dat we nog steeds in afwachting waren van een definitieve afsluiting van het 

bodemonderzoek in de zin dat we een officiële reactie van de gemeente aan de bewoners wilden dat 

de bodem schoon is en het onderzoek is afgerond. Pas na gemeenteraadsvragen van D66 en de 

publiciteit die daarmee gepaard ging, heeft de gemeente op 16 maart 2011 alsnog alle bewoners 

geïnformeerd dat er niet of slechts in geringe mate sprake is van bodemverontreiniging. Op de vraag 

aan Tjerk waarom hier toch nog wordt gesproken over ‘in geringe mate’ merkt Tjerk op dat 100% 

schone grond in Nederland niet bestaat.  

Met deze brief van de gemeente is nu eindelijk het actiepunt van het Bodemonderzoek tot een einde 

gekomen. 

10. Expositie museum Loosduinen 

Ramon Meesters wijst op de expositie over Vredestein in het Loosduinse Museum van 11 juni tot 7 

september 2011. Tevens geeft hij aan dat Wijkberaad Houtwijk dit jaar 30 jaar bestaat en hij nodigt 

iedereen van harte uit om deel te nemen aan de activiteiten die in dat kader door het Wijkberaad 

worden georganiseerd. 

11. Visie Loosduinse Vaart 

Ramon Meesters, voorzitter van Wijkberaad Houtwijk, vertelt dat de Commissie Loosduinen twee 

architecten opdracht heeft gegeven een plan te maken hoe te bouwen op de in de nabije toekomst 

http://www.onzewijkveilig.nu/
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vrijkomende stukken grond langs de Oude Haagweg tussen de Thorbeckelaan en Loosduinen (o.a. de 

Gammalocatie, Het Azivoterrein, Connexxionterrein en de locatie van de bedrijven rond het 

rouwcentrum en Domino’s Pizza). De reden hiervoor was de wens om met een proactieve 

benadering te voorkomen dat je als bewonersorganisaties steeds achter de feiten aanloopt doordat 

de gemeente je plannen presenteert die al in een vergevorderd stadium verkeren.  

De wens van de Commissie en Wijkberaden is om een samenhangend geheel van bebouwing te 

realiseren in de strook tussen Thorbeckelaan en Loosduinen en een ratjetoe aan bebouwing te 

voorkomen.   

De architecten hebben hun werk gedaan en hebben in hun ‘Ruimtelijke Visie Loosduinse Vaart’ tot 

uitgangspunt genomen dat het dorpse karakter behouden blijft c.q. opnieuw benadrukt wordt door 

middel van relatief lage bebouwing. De commissie Loosduinen en de Wijkberaden riepen de 

bewoners van de omringende buurten vervolgens op om te reageren op de Visie. 

De schetsen en maquette leidden tot enige commotie in onze buurt omdat de garages en de woning 

die grenzen aan het Connexxionterein daarin niet meer waren opgenomen en omliggende straten 

zouden moeten worden doorgetrokken naar onze buurt omdat de architecten van mening zijn dat de 

Laan van Vredestein meer ‘in relatie tot de omgeving moet komen te staan’. Dit was aanleiding voor  

de bewoner bij de garages om een brief te schrijven met een pleidooi voor behoud van zijn woning 

en garages en voor het bestuur van de Bewonersvereniging Laan van Vredestein om een reactie te 

sturen waarin het ageert tegen het doortrekken van straten en pleit voor behoud van het dorpse 

omsloten karakter van de buurt. Daarin is ook aandacht gevraagd voor het belang van 

architectonische samenhang die naar het oordeel van het bestuur in de Visie ontbrak en voor het 

belang van openbaar groen en speelvoorzieningen. Deze reacties zijn samen met andere bij de 

commissie Loosduinen en Wijkberaden ingekomen reacties gebundeld en vormen nu een 

onlosmakelijk onderdeel van de Visie zoals deze aan wethouder Norder is gepresenteerd.   

De reactie van wethouder Norder op de Visie was dat het interessant is maar dat het waarschijnlijk 

niet haalbaar is om laagbouw te realiseren. Projectontwikkelaars zijn op grond van financieel 

economische overwegingen op dit moment slechts geïnteresseerd in het realiseren van hoogbouw.    

De commissie Loosduinen wil toch bij ieder aanstaand project wijzen op de Visie in de hoop dat de 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling deze nog voordat ze plannen maken, raadpleegt. Echter, steeds weer 

zal op het belang van de Visie en de wensen van de bewoners moeten worden gewezen. De 

gemeente bindt zich niet aan de Visie maar zal wel vooraf de commissie Loosduinen horen over 

plannen.     

Ramon vraagt verder als voorzitter van Wijkberaad Houtwijk nog aandacht voor het punt dat het 

Wijkberaad actieve interesse vanuit de wijken mist. Bewoners lijken zich onvoldoende te realiseren 

dat via het Wijkberaad en de commissie Loosduinen invloed kan worden uitgeoefend op beslissingen 

die gevolgen hebben voor Houtwijk en hen als bewoners dus raken. Ramon roept de bewoners op 

het 30-jarig bestaan van het Wijkberaad mee te vieren.  

Ramon meldt tot slot dat volgens zijn informatie de plannen rond het Azivogebouw voorlopig 

stilliggen.   

 



12. Rondvraag en Sluiting 

Vragen en opmerkingen: 

- Vraag: Is het toegestaan de afvoer van de afzuigkap via het dak in de berging naar buiten te 

laten lopen? Ja dat mag. 

- Tip: de museumjaarkaart is ook geldig in het Loosduins Museum. 

- Vraag: Resteert er voldoende capaciteit om de kamer te verwarmen als je de verwarming bij 

de serredeur verwijdert? Neen, je zult daar iets voor in de plaats moeten stellen, in de vorm 

van bijvoorbeeld een convectorput of vloerverwarming. 

- Vraag: Is er voor de buurt nog wel voldoende parkeergelegenheid als het parkeerterrein van 

Azivo wordt bebouwd? Voldoende parkeergelegenheid zal voor het bestuur een punt van 

aandacht zijn zodra er concrete plannen voorliggen voor bebouwing. 

- Opmerking: Ik heb ooit een strookje ingeleverd als geïnteresseerde voor vervanging van de 

garagedeur. Ik heb daar niets meer op gehoord. Antwoord: Er was te weinig interesse 

waardoor het geen collectieve actie is geworden. Wel kan Dirk-Jan de Lange van LVV 93 

informatie verstrekken over de verschillende mogelijkheden voor vervanging.   

- Opmerking: Het is belangrijk, om lekkage te voorkomen, dat de goten van de dakkapel 

regelmatig schoon worden gemaakt. Aad verwijst naar het Woonwenkenboek voor adressen 

van bedrijven die dat voor je kunnen doen.  

- Vraag: Mag je de voortuin zodanig beplanten dat deze niet meer geschikt is om de auto te 

parkeren. Antwoord: Ja dat kun je niet verbieden. Jammer is wel dat daardoor de 

parkeerdruk toeneemt en de stoep vervolgens als parkeerplaats wordt gebruikt.     

- Aad deelt mee dat de Kerstbomenfik in het vervolg op een andere wijze zal moeten 

plaatsvinden omdat het nu teveel roetoverlast voor omwonenden oplevert. Het bestuur gaat 

nadenken over een alternatief. 

 

Aad sluit de vergadering vervolgens af door iedereen te bedanken voor de belangstelling en wenst 

iedereen een goed en gezond jaar toe. 


