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Van:  bestuur bewonersorganisatie Buurtstation 
Aan:  bewoners Stationsbuurt, samenwerkingspartners en gemeente Den Haag 
Betreft:  inhoudelijk jaarverslag 2018 
 
Inleiding 
Op de bewonersavond van 1 november 2017 werd het bestuur voor 2018 verkozen. Het 
bestuur bestond uit drie bestuursleden (Paul van Achterberg, Anand Ramsaroep, Nol Witte). 
In de loop van het jaar haakten twee extra buurtbewoners aan (Zi Sheng Wat en Anne 
Vokurka-Viruly). 
 
Beleid 
Communicatie 
De in 2017 opgeleverde website is in 2018 inhoudelijk up-to-date gehouden en verder 
uitgebouwd, onder meer door toevoeging van een wijkagenda. Via Facebook, Twitter en 
Nextdoor zijn de verschillende overleggen en bijeenkomsten bekend gemaakt. Via social 
media worden ook activiteiten van anderen in de wijk gepromoot. Het gebruik van de digitale 
muurkrant is achter gebleven; het is nog zoeken naar een juiste invulling van de 
verschillende communicatiemiddelen. Daarbij kost het blijvend onderhouden van de 
verschillende media ook simpelweg veel tijd. 
 
Subsidie voor activiteiten in de wijk 
Stichting Buurtstation beschikt over een hoog eigen vermogen. Hierbij is reeds rekening 
gehouden met een buffer voor in slechtere tijden. Het bestuur heeft daarom net als in 2017 
een financiële bijdrage beschikbaar gesteld voor activiteiten voor en door bewoners in de 
wijk. Hiervan is (beperkt) gebruik gemaakt voor een aantal verderop in dit verslag vermelde 
activiteiten. 
 
Verbreden netwerk binnen de studentenpopulatie 
In 2018 is gepoogd om het contact met de groeiende studentenpopulatie verder te 
verbeteren. Eerlijkheid gebied te zeggen dat dit tot op heden maar beperkt gelukt is. In 
opvolging van de bewonersbijeenkomst in het Rode Dorp (zie verderop) zullen we in 2019 
kijken hoe dit een stap verder te brengen. Gedacht wordt onder meer aan het oprichten van 
een studentenraad voor de Stationsbuurt. 
 
Overleggen 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur heeft in 2018 elke vier weken een uur vergaderd bij wijkcentrum Parada van 
Zebra Welzijn. Van de vergaderingen is verslag gelegd door onze administratief 
ondersteuner Carla Janmaat van Zebra Welzijn. 
 
Kerngroepvergaderingen 
De kerngroep van Buurtstation (hét netwerk van actief bij de wijk betrokken bewoners) is in 
2018 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. 
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Leefbaarheidsoverleg 
Het Leefbaarheidsoverleg is in 2018 vijf keer georganiseerd bij de Bazaar of Ideas 
(Stationsweg 9) en werd technisch voorgezeten door Farouk Dahoe en Annika van der 
Weide van Zebra Welzijn. Naast het “rondje buurt” en de actielijst is onder meer gesproken 
over de plannen van de gemeente en Zebra Welzijn voor 2018 (in januari), het Huijgenspark 
(maart), horeca (juni), het buurtpreventieteam (september) en wederom het Huijgenspark 
(november). 
 
Ontwikkelatelier  
In 2018 is geen Ontwikkelatelier georganiseerd. Verwachting is dat, gezien de 
ontwikkelingen m.b.t. het Central Innovation District (CID) aan de Laakzijde van het station 
hernieuwde aandacht nodig zal zijn voor stedelijke ontwikkeling. Het bestuur is om die reden 
van plan in 2019, in samenwerking met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente, 
weer één of meer Ontwikkelateliers te organiseren. 
 
Activiteiten Buurtstation 
Bewonersbijeenkomsten Rode Dorp en Oranjeplein 
In de eerste helft van 2018 heeft Buurtstation in nauwe samenwerking met o.a. Zebra 
Welzijn en gemeente Den Haag twee bewonersbijeenkomsten (“tentsessies”) georganiseerd. 
De eerste vond plaats op 16 mei in de Rode Dorp; de tweede bijeenkomst vond plaats op 20 
juni op het Oranjeplein. Tijdens de bijeenkomsten zijn in gesprek met bewoners zorgen en 
ideeën opgehaald. Er is waardevolle informatie verzameld die wordt betrokken in de 
prioritering van de inzet van Zebra Welzijn en gemeente Den Haag in 2019. Daarnaast 
hebben de bijeenkomsten het netwerk en de bekendheid van Buurtstation verder vergroot.  
 
Het bestuur is voornemens om ook in 2019 weer twee bewonersbijeenkomsten in de wijk te 
organiseren. 
 
Werkgroep Huijgenspark 
Als resultaat van de bewonersbijeenkomst in het Huijgenspark in 2017 is een werkgroep 
opgericht van bewoners rond het Huijgenspark. De ideeën van de werkgroep (te vinden op 
de website) zijn in het Leefbaarheidsoverleg van maart aan de wijk gepresenteerd. Veel van 
gesignaleerde problemen werden breed herkend; met name rond de “strandregeling” voor 
loslopende honden ontstond in de buurt veel discussie. Dit resulteerde in een specifieke 
bewonersbijeenkomst over dit onderwerp op 5 juli in het Huijgenspark. De resultaten van de 
daar afgenomen enquêtes gaven helaas geen duidelijke gedragen oplossingsrichting om te 
komen tot een andere balans tussen de belangen van hondenbezitters en andere gebruikers 
van het park. In het Leefbaarheidsoverleg van november presenteert de werkgroep de stand 
van zaken. 
 
Werkgroep Verkeer 
Ontevredenheid over het uitblijven van de verkeersmaatregelen (“de knips”) in het kader van 
de Loper Oude Centrum leidde in de loop van 2018 tot een ad hoc werkgroep Verkeer die 
een elftal voorstellen gedaan heeft m.b.t. verbeteringen van de verkeersveiligheid in de wijk. 
Eind oktober zijn de voorstellen besproken met vertegenwoordigers van de gemeente. 
Hopelijk leidt de inzet van deze betrokken bewoners in 2019 tot merkbaar resultaat. 
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Lentereceptie 
Op 20 april vond de Lentereceptie met als thema “Fris” plaats bij Lusthof XL. Het was 
prachtig weer en een groot aantal bewoners kwam langs voor een hapje en een drankje in 
de prachtige buurttuin. 
 
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 / 
Light in the park, Honing Zoete Zondag (Iftar), het straatfeest in het kader van het tienjarig 
bestaan van de Wolterbeekstraat en de herdenking op 4 mei. Het bestuur spreekt de hoop 
uit dat ook in 2019 bewoners weer enthousiast zijn om in én voor de wijk activiteiten te 
organiseren. Naar verwachting zal ook in 2019 vanuit Buurtstation daarvoor een financiële 
bijdrage beschikbaar zijn. 
 
In opmaat naar een programmering op het nog te realiseren kleinschalige podium in het 
Huijgenspark, vond op 6 juni een concert plaats van het dubbelblaaskwintet “Pedlev” in het 
House of Music aan de Hoefkade. 
 
Een bijzondere vermelding verdient het “Festival de Doorloop” dat georganiseerd werd door 
onder andere Alper Kavak van Zebra Welzijn en André van Soest. Ambitie was om de beide 
kanten van de wijk (Oranjeplein en Huijgenspark) op één dag met elkaar te verbinden. 
Hoewel de oorspronkelijke ambitie dit jaar te hoog gegrepen was (te weten, een markt op de 
verbindende straat) was de Doorloop een groot succes; zowel de activiteiten op het 
Huijgenspark als de Stadsspelen op het Oranjeplein werden goed bezocht.  
 
Verder is onder de bezielende leiding van Alper Kavak van Zebra Welzijn in 2018 gebouwd 
aan een buurtpreventieteam voor de Stationsbuurt. Deze groep vrijwilligers zet zich in voor 
de wijk door met enige regelmaat in groepjes preventierondes door de wijk te lopen. Het is 
goed om te zien dat hier inmiddels een tiental bewoners bij betrokken is. Het bestuur spreekt 
hierbij de hoop uit dat ook in 2019 een (nog wat groter?) buurtpreventieteam haar bijdrage 
kan leveren aan snelle signalering van knelpunten op gebied van “schoon, heel, veilig” om 
zodoende onze buurt een nóg fijnere buurt te maken om te wonen en te verblijven. 
 
Activiteiten derden 
Het Huijgenspark, het Oranjeplein en de grachten blijven mooie plekken in onze wijk voor het 
organiseren van evenementen door professionele partijen. Dit jaar vonden onder meer de 
Haagse Culturele Parade, de Stadsspelen (in samenloop met Festival de Doorloop), de HOP 
week en Jazz in de Gracht in de wijk plaats.  
 
Twee organisaties wil Buurtstation in het bijzonder nog noemen: door zowel Pakhuis de 
Règâh (onder meer de Tegenlicht Meetups) en LusthofXL (met bijv. de buurtetentjes) 
worden met grote regelmaat interessante en aansprekende activiteiten georganiseerd in 
onze wijk. Hopelijk ook weer in 2019! 
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Last but not least is Buurtstation verheugd dat ook in 2018 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 
Lang gewacht, toch gekomen: op 12 maart, net voor de verkiezingen, vond de feestelijke 
aftrap van de herinrichting van de Wagenstraat en de Stationsweg onder de noemer “Loper 
Oude Centrum” plaats. Wethouder Revis sprak de aanwezigen toe en onthulde de spreuken 
die in de trottoirs zullen worden gegrafeerd.  
 
Rond de zomer bereikten de werkzaamheden de Stationsbuurt en het resultaat wordt alom 
gewaardeerd. Niet onvermeld mag blijven de toffe actie van La Rana; zij organiseerden een 
warme lunch voor de werklui van aannemer HABO GWW. Op moment van schrijven is de 
verwachting dat de feestelijke afronding van de werkzaamheden in de tweede week van 
januari 2019 zal plaats vinden.  
 
Verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum 
Onder andere 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 in 2016 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 uit de wijk te weren door knips aan te leggen in 
onder meer de Parallelweg (ter hoogte van het monument) en de Hoefkade (ter hoogte van 
het politiebureau). 
 
Hoewel in de besluitvorming van de Loper Oude Centrum (december 2017) gemeld werd dat 
de inspraak in maart 2018 zou starten, vond pas in oktober een toelichtend gesprek met 
verantwoordelijke wethouder Van Asten plaats. De inspraak periode voor de 
verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum start op 5 november (voor het wegontwerp) en 
duurt 6 weken tot en met 16 december. Voor het verkeersbesluit start de zienswijzeperiode 
op 19 november en duurt deze 4 weken tot en met 16 december. 
 
De inspraakbijeenkomst (in de vorm van een inloopavond) wordt gehouden op woensdag 21 
november 2018 gehouden van 17.00 – 20.00 uur. Locatie is het gebouw van Stichting 
Jeugdwerk Samson aan de Van Ostadestraat 225. 
 
Realisatie zal in het meest gunstige geval net voor de zomer van 2019 kunnen starten. De 
hoge verkeersbelasting op onder meer de Hoefkade, de Parallelweg en de sluipverkeerroute 
Rijswijkseplein-van der Duynstraat-Slijpmolen zal dus spijtig genoeg vooralsnog nog enige 
tijd voortduren. 
 
Tophalte Hollands Spoor 
Op 26 januari vond de uitgestelde opening van de Tophalte eindelijk plaats. Buurtstation 
organiseerde in samenwerking met ondernemers en gemeente Den Haag een winterse 
markt. Winters (koud) was het; desondanks verliep de opening voorspoedig. In de eerste 
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maanden waren er twijfels over het functioneren van het station maar daarvan is inmiddels 
geen sprake. Wel is het spijtig om te zien dat het plein op moment van schrijven nog steeds 
niet formeel door de aannemer aan de gemeente is opgeleverd. Diverse restpunten vallen 
op, onder meer de onkruidbak ter hoogte van de Interwijktunnel. Ook de taxistandplaats is op 
moment van schrijven nog steeds niet gebruik. 
 
Entree Laakhaven 
Met het inschuiven van de tunnelbak voor de doorgetrokken reizigerstunnel eind 2017 
bleken, helaas, de werkzaamheden geruime tijd stil te vallen wegens een mislukte 
aanbesteding. Pas medio oktober 2018 zijn de werkzaamheden weer vervolgd. Gewerkt gaat 
worden aan de winkeltjes, de fietsenstalling en het plein. 
 
Sterfietsroute 
De Stationsweg en de Hoefkade worden naar verwachting onderdeel van de “Sterfietsroute 
Binnenstad-Spoorwijk-Rijswijk-Delft”. In dit kader wordt, naast de Stationsweg in het kader 
van de Loper Oude Centrum, op termijn hopelijk ook de Hoefkade opnieuw ingericht. 
Buurtstation hoopt dat de plannen voor dit project in 2019 meer concreet worden en uitzicht 
ontstaat op daadwerkelijke realisatie. 
 
Central Innovation District 
Op 15 oktober zocht wethouder Revis de pers met de voornemens van het college om te 
komen tot hoogbouw rond Centraal Station, Laan van NOI en Hollands Spoor. Hoewel de 
impact op moment van schrijven nog niet volledig duidelijk is, zullen deze ontwikkelingen 
invloed hebben op het uitzicht vanuit onze wijk; er zullen naar alle waarschijnlijkheid hoge 
torens worden gebouwd die qua hoogte vergelijkbaar zullen zijn met het Strijkijzer (“de 
Haagse Toren”). De hoogbouw maakt overigens deel uit van een breder plan om onder meer 
van de locatie achter Hollands Spoor een levendigere wijk te maken. In 2019 zullen de 
plannen verder worden uitgewerkt. 
 
Renovatie Groot Belastingkantoor 
Door bezwaar op de benodigde omgevingsvergunning heeft de voorziene renovatie van het 
belastingkantoor tot hotel en appartementen lang op zich laten wachten. Op moment van 
schrijven lijkt de start echter aanstaande (november?). Gezien de voorgeschiedenis juichen 
wij echter pas als de bouw daadwerkelijk start. Oplevering zal overigens op z’n vroegst begin 
2020 zijn. De aanblik van het station en de directe omgeving krijgt daarmee wederom een 
positieve impuls. 
 
Veiligheid en beheer Huijgenspark 
Een afvaardiging vanuit de werkgroep Huijgenspark is aangehaakt bij een initiatief van 
Lusthof XL om in gesprek te gaan met de gemeente over een meer integraal  beheer van het 
Huijgenspark. Gevoel bij betrokkenen is dat nu te veel partijen (gemeente, 
handhavingsteam, politie, uitvoerders) betrokken zijn bij het park waardoor een compleet 
beeld ontbreekt en partijen langs elkaar heen werken. 16 november komen de 
stadsdeelwethouder Van Alphen en stadsdeeldirecteur Prins op bezoek in de wijk om 
hierover met bewoners in gesprek te gaan.  


