
Verslag van de Algemene ledenvergadering van de 
Bewonersvereniging Laan van Vredestein, gehouden op 14 april 
2014 
Aanwezig zijn de bewoners van de Laan van Vredestein 33, 35, 42, 43, 45, 53, 65, 81, 93, 101, 123, 
126, 131, 135, 145, 153 en 167 
1. Opening 
Aad heet iedereen van harte welkom en deelt mee dat Tjerk Heringa van het bestuur afwezig is i.v.m. 
werkzaamheden in het buitenland. 
2. Mededelingen bestuur 
Aad memoreert dat Piet Tuijnman, bewoner van het eerste uur, op 9 juli 2013 is overleden. Piet was 
een markante persoonlijkheid en plaatste dikwijls kritische kanttekeningen bij de diverse zaken die 
onze buurt aangingen. We wensen zijn vrouw Jannie alle kracht om verder te gaan.  
Aad meldt dat er weer veertjes voor de schuifdeur beschikbaar zijn. Ook hebben we plastic dopjes 
ingekocht voor het afdekken van de schroefgaten in de schuifdeur. Beide zijn te verkrijgen bij 
bestuurslid Dirk-Jan de Lange op LvV nummer 93. Voor het onderhoud aan de schuifpui kunnen we 
terecht bij Roba, waarvan de contactgegevens zijn vermeld onder de kop ‘Werkmap voor je huis’ op 
de website van de vereniging www.laanvanvredestein.nl. 
Op de website zijn ook de contactgegevens geplaatst van een nieuw timmer- en onderhoudsbedrijf, 
de firma van Bommel. Aad heeft hier goede ervaringen mee opgedaan.  
De firma Pulle werkt tegenwoordig samen met Kaptein klimaatbeheersing en is verhuisd naar 
Rijswijk. Hun gegevens zijn aangepast op onze website (Patrijsweg 46, 2289 EX Rijswijk, tel. 070-
3469513).  
De knotwilgen aan de overkant van de wijk zijn door het bestuur weer geknot. Het groen langs het 
Azivo-gebouw en langs het Connexxion-terrein is door de gemeente gesnoeid.  
Aad heeft contact gehad met de vestigingsmanager van Connexxion over de slechte staat van het 
hekwerk dat hun terrein scheidt van de groenstrook. Zij vertelden offertes te hebben gevraagd voor 
het herstel of de vervanging van het hek. 
Aad vertelt dat het bestuur bij de bewoners de belangstelling heeft gepeild voor elektronische 
beveiliging (kosten: € 2000 eenmalig en jaarlijks € 350 voor abonnement en onderhoud). Er bleek 
geen belangstelling voor te bestaan. Er komt dus geen collectieve actie. Wel kan Aad in voorkomende 
gevallen informatie verschaffen. Fred van Leeuwen oppert dat mogelijk wel belangstelling bestaat 
voor een andere wijze van elektronische beveiliging: bewakingscamera’s met bewegingsmelding en 
doorschakeling naar de mobiele telefoon. Aad nodigt Fred uit met een uitgewerkt voorstel te komen.  
Aad attendeert de aanwezigen erop dat veel bewoners nog steeds een inbraakgevoelig keukenraam 
en bovenlicht hebben. Een van de bewoners reageert daarop met de vraag of er niet een collectieve 
actie mogelijk is voor de vervanging van het keukenraam met bovenlicht door één vast raam met 



ventilatierooster. Aad zegt toe daarmee aan de slag te gaan. Ook de vervanging van het wc-raampje 
door een vast raampje met ventilatierooster en het plaatsen van secustrips kunnen dan in die actie 
worden meegenomen. 
Het wijkberaad heeft de vereniging benaderd voor ideeën over verbetering van de 
kindvriendelijkheid van onze buurt, waarbij ondermeer zou kunnen worden gedacht aan het plaatsen 
van speeltoestellen. Het bestuur heeft hier op gereageerd door aan te geven dat in de buurt de 
fysieke ruimte ontbreekt voor het creëren van speelgelegenheid. De vergadering stemt in met deze 
reactie. 
Enkele bewoners vragen aandacht voor het verslechterde aanzien van het Azivo-gebouw. Eén van de 
bewoners heeft hierover contact gehad met de beheerder. Dat is Ronald Plomp van Fmt Beheer, 
telefoon 070-3352030, e-mail: r.plomp@fmt-nl.com.  Aad zegt toe dat hij ook contact met hem zal 
opnemen.  
Er blijkt in de buurt stoepkrijt te worden gebruikt dat zelfs na een paar regenbuien nog niet is 
verdwenen (kennelijk een spuitbus van de Hema). Aad zal in de gaten houden of het ook na langere 
tijd niet verdwijnt en zal zo nodig de gemeente vragen het te verwijderen.  
Een bewoonster geeft aan dat de stoep bij de ingang van de buurt, door overhangend groen vanuit 
de tuinen en de langszij geparkeerde auto’s, moeilijk begaanbaar is. Aad zegt toe in de ‘Band’ hier 
aandacht voor te zullen vragen.  
3. Verslag van de Algemene ledenvergadering op 16 mei 2013 
Het verslag van de Algemene ledenvergadering 2013 wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.  
Fred van Leeuwen vraagt naar aanleiding van pagina 3 van het verslag of nog wordt nagedacht over 
een collectieve actie voor plaatsing van zonnecollectoren. Aad geeft aan dat dit niet het geval is en 
verwijst naar landelijke en gemeentelijke acties waar bewoners zich eventueel bij kunnen aansluiten. 
Fred meldt dat bij de gemeente tot 28 juli 2014 subsidie kan worden aangevraagd. Hij zal een stukje 
schrijven over het rendement van zonnecollectoren dat in de ‘Band’ kan worden geplaatst.  
Naar aanleiding van punt 9 op pagina 4 van het verslag deelt Aad desgevraagd mee dat er geen 
nieuws valt te melden over het concept-bestemmingsplan Houtwijk. Van de voorzitter van het 
Wijkberaad Houtwijk, tevens bewoner van onze buurt, Ramon Meesteres, hebben we geen nieuwe 
ontwikkelingen vernomen.  
4. Financieel overzicht en verslag kascommissie 
Aad vertelt dat Art Quick dit jaar de kascontrole heeft verricht en bedankt hem hiervoor. 
Penningmeester Dirk-Jan de Lange geeft een toelichting op het financieel overzicht 2013 en 
concludeert dat het financiële resultaat van zowel de algemene vereniging als van de garagehouders 
positief is.  
De algemene vereniging heeft een buffer van € 2000. Dat is voldoende voor de reguliere activiteiten 
van de vereniging. Het straatfeest was in 2013 de grootste kostenpost. We vierden het 25-jarige 
bestaan van onze buurt, waardoor wat grootser is uitgepakt dan normaal.  



De contributie hoeft niet te worden verhoogd. Besloten wordt deze te handhaven op € 11,50 per 
jaar. Dirk-Jan licht toe dat we in 2013 83 contributiebetalingen hebben ontvangen. Gelet op het 
vrijwillige karakter van deelname aan de vereniging, is dat geen slecht resultaat.  
Ook voor de garagehouders kan de hoogte van de contributie onveranderd blijven: € 22,50 voor 
degenen met een oude garagedeur en € 15 voor degenen die hun garagedeur hebben vervangen 
door een nieuwe kunststofdeur. Het batig saldo voor de garagehouders bedraagt € 3700. 
Op voorstel van Aad verleent de vergadering de penningmeester decharge.  
5. Samenstelling bestuur 
De vergadering stemt in met voortzetting van de huidige samenstelling van het bestuur: 
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.  
Aad deelt mee dat Tjerk vanwege werkzaamheden buiten de stad de bestuursvergaderingen niet 
altijd kan bijwonen. We zoeken daarom nog steeds naar uitbreiding van het bestuur met een nieuw 
algemeen lid. Aad nodigt de aanwezigen uit zich hiervoor aan te melden. Roland de Bruijn, 
woonachtig op LvV 33 meldt zich aan.  
6. Verslag diverse activiteiten 
Het jubileum straatfeest op 14 september 2013 was erg gezellig. De borrel, de Cubaanse band, de 
salsa en flamingo dans, het tapasbuffet en de kinderspelletjes maakten dat het weer erg gezellig was. 
Aad bedankt de vrijwilligers van de feestcommissie hartelijk voor hun inspanningen. Ook dit jaar 
heeft de gemeente met € 750 weer financieel bijgedragen aan het feest, waarvoor bijzonder dank. 
Ook dit jaar zal er weer een straatfeest worden georganiseerd. Dat vindt plaats op 13 september. 
Arienne van de feestcommissie vraagt de bewoners ideeën aan te reiken.  
Ook het jaar 2014 werd weer met een gezellige Nieuwjaarsborrel ingeluid.  
Aad bedankt de leden van het bestuur voor hun werkzaamheden voor de vereniging. 
7. Inventariseren van nieuwe (collectieve) acties 
Aad somt mogelijk nieuwe acties op: 

- Opnieuw inventariseren van gegadigden voor de vervanging van lekke Veluxramen;  
- Op voorstel van Fred van Leeuwen: Beveiliging met camera’s en bewegingsmelding: zie 

hiervóór onder punt 2; 



- Vervanging keukenraam en bovenlichten: zie hiervóór onder punt 2; 
- Bezien of het zinvol is dakgootbescherming te plaatsen, ter voorkoming van het dichtslippen 

van de goot; 
- Op voorstel van een bewoner: Vervanging van roestige dakgootbeugels; 
- Op voorstel van een bewoner: Reinigen van de kanalen van het mechanische 

ventilatiesysteem. 
Aad meldt dat er te weinig problemen met de walbeschoeiing (een punt uit de vorige algemene 
ledenvergadering) zijn om er een collectieve actie van te maken.  
Naar aanleiding van een opmerking van de bewoonster van LvV 145 gaat Aad de serreruiten in haar 
woning beoordelen op noodzaak tot vervanging. 
8. Gemeentezaken 
Aad doet verslag van de contacten met de gemeente: 
- De gemeente heeft ons weer van gereedschap voorzien voor het knotten van de wilgen aan 

de overkant van het water;  
- de gemeente heeft het groen rond het Azivo-gebouw gesnoeid en ook de struiken langs het 

Connexxion-terrein; 
- Aad wil met de gemeente spreken over betere verlichting van het parkeerterrein van Azivo;  
De gemeente is spontaan gestart met een wekelijkse schoonmaakronde door de buurt. Zwerfvuil 
wordt verwijderd en de adoptiebakken worden geleegd. We zijn erg blij met deze ontwikkeling!  
Aad vraagt hoe het is gesteld met de eerder gesignaleerde overlast door meeuwen. De overlast is 
volgens de aanwezigen sterk verminderd. 
Een van de aanwezigen meldt dat het hekwerk langs de trambaan aan de Oude Haagweg weg is, wat 
mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden. Een andere bewoner wijst op verzakte stoeptegels aan 
de overkant van het bruggetje halverwege de buurt. 
Aad wijst erop dat bewoners problemen in de woonomgeving (zwerfvuil, losliggende stoeptegels 
kapotte of omvergereden lantaarnpalen enz.) rechtstreeks kunnen melden bij de gemeente (via 
telefoonnummer 14070 of via www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/meldingen.htm). De ervaring 
leert dat daar snel op wordt gereageerd.  
9. Rondvraag en Sluiting 
Aad sluit de vergadering nadat hij heeft vastgesteld dat niemand gebruik wil maken van de 
rondvraag. Hij bedankt de aanwezigen voor de belangstelling en wenst iedereen een goed en gezond 
jaar toe. 


