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Inleiding 
Met een bijna compleet vernieuwd bestuur ging Buurtstation 2017 in. Middels dit verslag legt 
het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en doet zij verslag van activiteiten in 
de wijk. 
 
Beleid 
Communicatie 
Stichting Buurtstation heeft in 2017 een nieuwe website ontwikkeld, als vanouds te vinden 
via http://www.buurtstation.nl/. De website is positief ontvangen. Het bestuur heeft ook het 
gebruik van Twitter en Facebook een impuls gegeven. Dit heeft een positieve impuls 
gegeven aan de zichtbaarheid van Stichting Buurtstation in de Stationsbuurt. Daarnaast 
wordt sinds de zomer weer gebruik gemaakt van de digitale muurkrant, op dit moment op 
nog slechts één locatie: Parada. 
Dit bestuursjaar is ook geëxperimenteerd met Facebook en Twittercampagnes. Dit heeft 
gezorgd voor veel extra bezoek op social media en de website en, zij het beperkt, voor 
nieuwe deelnemers aan de overleggen in de wijk. Een laatste instrument was de inzet van 
posters om overleggen aan te kondigen. 
 
Opzeggen pandje 
Buurtstation beschikte in 2016 over een gedeelde werk- en vergaderruimte aan de 
Stationsweg 6. De huur en overige kosten, van deze maar zeer beperkt gebruikte ruimte, 
drukte zwaar op de, door bezuinigingen, afgeslankte begroting. Het nieuwe bestuur heeft 
daarom gezocht naar een nieuwe werkruimte voor onze administratief ondersteuner en naar 
een nieuwe vergaderruimte. Deze is gevonden bij wijkcentrum Parada van Zebra Welzijn. 
Bezoek en postadres van stichting Buurtstation is daarmee per 1 maart 2017 Van Limburg 
Stirumstraat 280, 2515 PT, Den Haag. 
 
Subsidie voor activiteiten in de wijk 
Stichting Buurtstation beschikt over een hoog eigen vermogen, meer dan nodig is in slechte 
tijden (bijvoorbeeld t.b.v. liquidatie). Het bestuur heeft daarom voor het 2e deel van 2017 een 
financiële bijdrage beschikbaar gesteld voor activiteiten voor en door bewoners in de wijk. 
Het bestuur is voornemens om voor 2018 wederom geld beschikbaar te stellen, maar hiertoe 
zal het volgende bestuur formeel moeten besluiten. 
 
Verbreden netwerk binnen de studentenpopulatie 
De Stationsbuurt wordt, o.a. door nieuwbouw en renovatie, steeds meer een 
studenten(woon)wijk. Het bestuur heeft geprobeerd om in contact te komen met onder meer 
vertegenwoordigers van de belangrijkste studentencomplexen in de wijk. Ook is in een van 
de leefbaarheid overleggen gesproken over de rol en betrokkenheid van studenten in de 
wijk. Het uitbouwen van het netwerk richting studenten ziet het bestuur ook als belangrijke 
opgave voor 2018. 
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Overleggen 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft in 2017 elke vier weken vergaderd. Na het opzeggen van het pandje aan 
de Stationsweg (per 1 maart 2017) vonden de vergaderingen plaats bij wijkcentrum Parada 
van Zebra Welzijn. Van de vergaderingen is verslag gelegd door onze administratief 
ondersteuner Carla Janmaat van Zebra Welzijn. 
 
Kerngroep vergaderingen 
De kerngroep van Buurtstation (hét netwerk van actief bij de wijk betrokken bewoners) is in 
2017 vier keer bij elkaar geweest. Er is met het bestuur van gedachte gewisseld over 
ontwikkelingen in de wijk en over de keuzes van het bestuur. Bewoners die nauwer 
betrokken willen zijn bij de bewonersorganisatie zijn van harte welkom om zich aan te sluiten 
bij de kerngroep. 
In praktische zin heeft de kerngroep onder meer meegeholpen aan de bijdrage van 
Buurtstation aan de herdenking op 4 mei aan de Parallelweg alsmede aan de feestelijke 
opening van de Tophalte Hollands Spoor op 15 december. 
  
Leefbaarheidsoverleg 
Het Leefbaarheidsoverleg is in 2017 vijf keer georganiseerd bij de Bazaar of Ideas 
(Stationsweg 9) en werd technisch voorgezet door Farouk Dahoe van Zebra Welzijn. 
Gepoogd is het overleg een meer thematisch karakter te geven en om de overleggen wat 
korter te houden. Naast het “rondje buurt” en de actielijst is onder meer gesproken over 
vergroening van de wijk, de overlast rond het Oranjeplein en de Stationsbuurt als 
studentenwijk.  
 
Ontwikkelatelier  
Ook het Ontwikkelatelier heeft, in afstemming tussen organisator gemeente Den Haag (in de 
persoon van Frank Weijzen) en Buurtstation een meer thematisch karakter gekregen. Van de 
vijf geplande overleggen is er één vervallen i.v.m. samenloop met een bijeenkomst in het 
kader van de Loper Oude Centrum. De overige overleggen stonden in het teken van onder 
meer de verbetering van de buitenruimte, de energietransitie (van het gas af) en verbetering 
van de winkelstand aan de Stationsweg. 
 
Activiteiten Buurtstation 
Bewonersbijeenkomsten Bazaarplein en Huijgenspark 
In de eerste helft van 2017 heeft Buurtstation in nauwe samenwerking met o.a. Zebra 
Welzijn en gemeente Den Haag twee bewonersbijeenkomsten (“tentsessies”) georganiseerd. 
De eerste vond plaats op 19 april op het Bazaarplein; de tweede bijeenkomst vond plaats op 
17 mei op het Huijgenspark. Tijdens de bijeenkomsten zijn in gesprek met bewoners zorgen 
en ideeën opgehaald. De opbrengst is in 2017 gebruikt o.a. t.b.v. de thematische invulling 
van de Leefhaarheidsoverleggen maar worden ook gebruikt als input voor de inzet van 
gemeente Den Haag en Zebra in 2018. 
 
informatieavond Buurtpreventieteam 
Op 22 november organiseert Buurtstation in samenwerking met politie, handhavingsteam en 
Zebra Welzijn een informatieavond over de mogelijke oprichting van een Buurtpreventieteam 
in onze wijk. In de ons omringende wijken (Rivierenbuurt, Schilderswijk) zijn al teams actief. 
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Tijdens de informatieavond zal gekeken worden of er voldoende bewoners zijn die mee 
willen draaien in een Buurtpreventieteam. 
 
Lentereceptie 
Op 21 april vond de traditionele Lentereceptie plaats in de Winter Garden van de Bazaar of 
Ideas. Helaas vonden weinig buurtbewoners de weg naar de receptie. Het bestuur is 
voornemens om in 2018 te zoeken naar een nieuwe vorm en mogelijk een andere locatie. 
 
Activiteiten mede mogelijk gemaakt door Buurtstation 
De Stationsbuurt mag zich gelukkig prijzen met bewoners die een groot aantal aansprekende 
activiteiten in de wijk weet te organiseren. Buurtstation was als ondersteunende partij 
betrokken bij onder meer de Wijkkrant Hollands Spoor, Kinderkoningsdag, Sint Maarten, de 
Buurtvrouwen, Buurtkunst in de Kijker, de herdenking op 4 mei en de (helaas niet bevroren) 
IJsbaan op het Huijgenspark. Het bestuur spreekt de hoop uit dat ook in 2018 bewoners 
weer enthousiast zijn om in én voor de wijk activiteiten te organiseren. Zoals aangegeven zal 
naar verwachting ook in 2018 vanuit Buurtstation een financiële bijdrage beschikbaar zijn. 
 
Activiteiten derden 
Het Huijgenspark, het Oranjeplein en de grachten mogen zich in toenemende mate 
verheugen in interesse van professionele partijen die activiteiten willen organiseren. Dit jaar 
vonden onder meer de Haagse Culturele Parade, The Hague Food Festival, de Stadsspelen, 
Blended Festival, de HOP week, Jazz in de Gracht, Park[ing]day en het Luchtkussenfestival 
in de wijk plaats.  
 
Twee organisaties wil Buurtstation in het bijzonder nog noemen: door zowel Pakhuis de 
Règâh en LusthofXL worden met grote regelmaat interessante en aansprekende activiteiten 
georganiseerd in onze wijk. Hopelijk ook weer in 2018! 
 
Last but not least is Buurtstation verheugd dat in 2017, na een jaar afwezigheid, de Carnivale 
weer neer zal strijken in het Huijgenspark tussen kerst en oudjaar. Buurtstation wenst alle 
vrijwilligers hierbij alvast succes: op naar een wederom succesvolle editie! 
 
Ontwikkelingen in de wijk 
Loper Oude Centrum 
In 2017 werden de plannen voor de Loper Oude Centrum (voorheen De Rode Loper) steeds 
concreter, met, als het goed is, positieve besluitvorming in college en raad voor de 
jaarwisseling.  
 
Op 30 januari vond een bijeenkomst plaats in de Bazaar of Ideas waarin de 1.0 versie van 
het voorontwerp is toegelicht en besproken. In drie groepen is daarna gekeken naar de 
verdere invulling van onder meer couleur locale, vergroening en hots spots op de route (en 
hoe die het beste herkenbaar en bruikbaar te maken). Op 18 april vond een bijeenkomst 
plaats over zowel de Loper Oude Centrum, de Tophalte Hollands Spoor en de Entree 
Laakhaven. Deze bijeenkomst werd zeer goed bezocht. Op 17 mei was een afvaardiging van 
het projectteam aanwezig bij de bewonersbijeenkomst op het Huijgenspark. Op 21 juni vond, 
in het kader van de inspraak op de plannen, een informatiebijeenkomst plaats in de Bazaar 
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of Ideas. De opkomst bij deze bijeenkomst was beperkt, mogelijk omdat de plannen 
inmiddels al goed bekend waren in de wijk.  
 
Naar verwachting zal begin 2e kwartaal 2018 gestart worden met de werkzaamheden. Voor 
de Stationsbuurt zal dit een grote impuls betekenen aan de leefomgevingskwaliteit (minder 
verkeer, meer groen, meer ruimte voor fiets en voetganger). Resteert wel de al veel langer 
lopende wens om een meer divers winkelaanbod te krijgen op de Stationsweg. Een 
belangrijk aandachtspunt voor 2018! 
 
Tophalte Hollands Spoor & Entree Laakhaven 
Begin van de zomer is gestart met de werkzaamheden aan zowel de Tophalte Hollands 
Spoor (herinrichting stationsplein) en het doortrekken van de voetgangerstunnel en de 
daarmee gepaarde herinrichting van de Laakzijde van Hollands Spoor. De werkzaamheden 
zijn aan de buurt niet ongemerkt voorbij gegaan maar de overlast was voor wat betreft geluid 
beperkt. Wel was een tijd lange sprake van verkeershinder door gehele of gedeeltelijke 
afsluiting van het Stationsplein. 
 
Op 15 december wordt de Tophalte geopend door burgemeester Krikke, wethouder Revis en 
wethouder Wijsmuller. Buurtstation organiseert die dag een winterse markt om de afronding 
van het project niet ongemerkt voorbij te laten gaan. 
 
De werkzaamheden aan de Entree Laakhaven lopen nog tot eind 2018 door waarna ook de 
achterzijde een volledig nieuwe aanblik krijgt, o.a. door toevoeging van winkeltjes en 
stallingsruimte voor de fiets. Punt van zorg blijft wel de verkeersdrukte op de Lage 
Waldorpstraat.  
 
Sterfietsroute en “de knips” 
De Stationsweg en de Hoefkade worden onderdeel van de “Sterfietsroute Binnenstad-
Spoorwijk-Rijswijk-Delft”. In dit kader wordt, naast de Stationsweg in het kader van de Loper 
Oude Centrum, ook de Hoefkade opnieuw ingericht. Buurtstation hoopt dat de plannen voor 
dit project in 2018 meer concreet worden en uitzicht ontstaat op daadwerkelijke realisatie. 
 
O.a. om een lagere snelheid op de Stationsweg te kunnen realiseren (van 50 km/u naar 30 
km/u) is het noodzakelijk om minder verkeer door te wijk te laten stromen. Uit tellingen is 
gebleken dat meer dan de helft van het verkeer op de Oranjelaan/Hoefkade (vanaf het 
Rijswijkseplein) geen bestemming heeft in de Stationsbuurt. Ook gezien de slechte 
luchtkwaliteit op de Hoefkade en de Parallelweg is de gemeente daarom voornemens om 
doorgaand verkeer onmogelijk te maken op de Hoefkade en de Parallelweg door knips aan 
te leggen in onder meer de Parallelweg (ter hoogte van het monument) en de Hoefkade (ter 
hoogte van het politiebureau).  
 
Op 28 juni vond een drukbezochte bijeenkomst plaats bij de Mussen. De hoge opkomst 
kwam met name op conto van bewoners en ondernemers uit de Schilderswijk. Hoewel de 
impact ook in de Schilderswijk beperkt lijkt te zijn, maken veel bewoners zich daar zorgen 
over de “knips”. Voor de Stationsbuurt zijn de effecten naar het zich laat aanzien positief. 
 


