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Verslag Leefbaarheidsoverleg Stationsbuurt  

 
Datum:   woensdag 19 september 2018 
Tijd:    19:30 – 21:00, inloop vanaf 19:15  
Locatie:  Bazaar of Ideas, Hoefkade 9, Classroom 2+3  
 
Technisch voorzitter: Annika vd Weide (Zebra Welzijn)  
Notulist:  Carla Janmaat (Xtra) 
 
Aanwezig:  
Bewoners (15):  Zie presentielijst 
Buurtstation:   Nol Witte, Zi Wat, Anne Vokurka 
Redactie wijkkrant Annemarijke Jolmers 
Gemeente:  Marja van Tol, Dan Persoon, Hans van Lare 
Handhavingsteam Armando van Evert, Pieter van Veen 
Zebra:   Annika vd Weide, Alper Kavak 
 
Afwezig m.b.:  de Doc Huisartsen 
 
1. Opening 

Zi Wat heet namens Buurtstation iedereen welkom, zij zal vanaf nu de organisatie van 

het Leefbaarheidsoverleg op zich nemen. Ze geeft het woord aan Annika van der Weide 

die het overleg voorzit.  

 

2. Mededelingen 

- Buurtstation:  

Het volgende leefbaarheidsoverleg is woensdag 7 november inclusief 

bewonersavond en verkiezing van het bestuur. Er zijn 4 bewoners die zich kandidaat 

stellen: Nol Witte en Paul van Achterberg stellen zich herkiesbaar, Zi Wat en Anne 

Vokurka zijn verkiesbaar. Meer kandidaten zijn welkom, aanmelden kan via 

info@buurtstation.nl. 

Nol meldt dat de verbouwing van het grote belastingkantoor start, de stoep zal 

gedeeltelijk worden afgezet. Ook de bouwwerkzaamheden aan Laakzijde gaan van 

start. De terugplaatsing van de taxistandplaats naar HS is vertraagd i.v.m. een 

kabelschade. Dan Persoon verwacht dat de taxistandplaats in november in gebruik 

zal worden genomen.  

Ook dit jaar wordt weer Sint-Maarten voor kinderen in het park georganiseerd door 

een buurtbewoner. 

Buurtstation heeft sinds kort een wijkagenda op de website. 

- Zebra: 

Het Oranjeplein krijgt een opknapbeurt, ideeën zijn welkom, bewoners die mee willen 

denken kunnen zich melden bij Alper Kavak. Veranderingen zullen worden 

afgestemd met de werkgroep Huygenspark. 

https://buurtstation.nl/
https://twitter.com/BuurtStation
https://www.facebook.com/2buurtstation/
mailto:info@buurtstation.nl
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24 september start het project Dichter op de Koffie, poëzie voor ouderen, voor 

informatie kijk op www.vleugelmoer.nl. 

21 september is er het City of Peace Concert op Het Plein, 14.00 uur, 

www.africalife.nl. 2 Leden van de Vrouwenraad Stationsbuurt vertellen hier over de 

Kast van Lotje. 

 

3. Het verslag van d.d. 13 juni wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan Joke 

Wiersma. 

N.a.v. blad 1, punt 2 stand van zaken Verbeterpunten (8) Huygenspark meldt Nol dat 

deze punten het volgende Leefbaarheidsoverleg worden teruggekoppeld door de 

werkgroep Huygenspark aan de bewoners. 

 

Actielijst: de actielijst wordt puntsgewijs doorlopen en geüpdatet. 

 

17/03 Overlast bezorgscooters, de scooters worden nu gestald bij Eazi. Het blijft 

aandachtspunt voor HHT. Actiepunt kan eraf. 

 

18/01 Bij-plaatsingen ORAC’s, in afwachting van de definitieve aanleg van een 

milieustraat bij de Huygenstraat zijn er bovengrondse containers geplaatst. De 

gemeente heeft de aannemer gevraagd de bewoners hierover te informeren, dit is 

niet gebeurd. 9 Oktober is er een overleg bij De Overkant, 20.00 uur over de nieuwe 

milieustraat.  

Het punt bij-plaatsingen ORAC’s blijft op de actielijst staan. 

 

18/02 Wees-fietsen rond de Ellips, de situatie is sterk verbeterd, actiepunt kan van 

de lijst af. 

 

20/02 Ondernemers Stationsweg, winkeliers worden gevraagd zich te organiseren in 

kleine clusters, 1 ondernemersvereniging is niet haalbaar omdat de onderlinge 

belangen te divers zijn. 

 

21/01 Zebrapad, punt wordt mee genomen bij inventarisatie zijstraten (Dan Persoon) 

Waarom is er geen zebra t.h.v. de kapper om de Hoefkade over te steken. Aan de 

andere kant, Oranjestraat, is er wel een zebra. Dan Persoon bekijkt de locatie. 

 

21/02 Stoepen, punt wordt mee genomen bij inventarisatie zijstraten (Dan Persoon). 

 

22/01 Aanvraag vergunning markt-evenementen, Nol heeft namens de bewoners een 

brief opgesteld met daarin het verzoek nog eens te kijken of het Stationsplein een 

geschikte locatie is voor markten. Actiepunt van kan de lijst af. 

 

https://buurtstation.nl/
https://twitter.com/BuurtStation
https://www.facebook.com/2buurtstation/
http://www.vleugelmoer.nl/
http://www.africalife.nl/
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22/02 Auto’s gebruiken trambaan als draai-lus, Is nog actueel, Dan Persoon 

verwacht dat de situatie overzichtelijker wordt als de taxistandplaats weer verplaatst 

is naar HS.  

 

 

4. Rondje Buurt 

 

- Dan Persoon; het fietspad en rijweg t.h.v. de AH wordt binnenkort her-bestraat, het 

gaat om het gedeelte vanaf HS richting Het Strijkijzer. Bedoeling is dat de ingang van 

AH op termijn wordt verplaatst naar de zijkant. 

- Bewoner ervaart veel hinder van de veelheid aan wegwerkzaamheden in en rond de 

Stationsbuurt. Volgens Dan Persoon is er een “club bereikbaarheid” bij de gemeente 

die alles coördineert. 

- Bewoonster vraagt aandacht voor de hoeveelheid 1 gezinswoningen die worden 

opgesplitst in appartementen, dit heeft invloed op de leefbaarheid van de wijk. Marja 

antwoordt dat in de Rivierenbuurt wethouder Wijsmuller tevergeefs geprobeerd heeft 

hier maatregelen tegen te nemen. Gemeente wil ook voldoende locaties hebben voor 

short stay. Het punt wordt wel genoemd in de nieuwe Woonnota. Marja zegt toe het 

punt mee te nemen en te kijken wat het beleid van DSO is. 

- De bestemming van het pand aan het brede deel Stationsweg, het Hollands Huis is 

niet bekend. 

 

5. Thema Veilig/Schoon, presentatie door het Buurtpreventieteam (BPT) 

 

Buurtpreventieteam i.o. 

Alper stelt een aantal leden van het BPT voor, zij leggen uit waarom ze deelnemen aan het 

team. Het BPT heeft nu 8 actieve bewoners die s ’avonds een rondje lopen, ze hebben nog 

geen vaste route en vaste tijden. Binnenkort zal er een convenant worden afgesloten. Hans 

van Lare overhandigt het BPT een sleutel waarmee men de ORAC’s kan openen.  

Nol spreekt namens Buurtstation zijn vertrouwen uit in het slagen van het BPT en wenst ze 

veel succes. 

Het BPT wil minimaal 12 leden en zoekt dus nog nieuwe mensen, meld je aan! 

 

Afval/vuil overlast kan men het beste melden via de Buiten Beter App. Dan Persoon wijst 

erop dat er momenteel een achterstand is (600), dus het kan 1 a 2 weken duren voordat er 

actie wordt ondernomen. Dit betreft niet de vuilmeldingen, die worden wel gelijk weggehaald. 

 

Opmerkingen/vragen n.a.v. thema Veilig/Schoon 

- Weesbrommers; zijn volgens het HHT door een lastige procedure moeilijk te 

verwijderen, aangetoond moet worden dat het een wrak is, daarna kijken juristen 

naar de melding.  

https://buurtstation.nl/
https://twitter.com/BuurtStation
https://www.facebook.com/2buurtstation/
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- Weesfietsbeleid geldt voor heel Den Haag en is succesvol, er zijn in totaal 24 

medewerkers fulltime hiermee bezig.  

- Fietsnieten Wagenstraat, zijn volgens het HHT met spoed aangevraagd. 

- Het dumpen van afval op straat is toegenomen door de werkzaamheden LOC, de 

aannemer is verplicht om de werkomgeving schoon te houden. Belangrijk is dat er 

ook goede afvalbakken komen. 

- Parkeren fietsen bij beugels bomen Huygenspark, volgens Dan Persoon worden de 

beugels vervangen door hekjes en beukenhaagjes, dan is dat probleem opgelost. 

- Hard rijden scooters over platen bij werkzaamheden Stationsweg: HHT neemt het 

punt mee (prikactie). 

- Een bewoonster heeft een geweldsdelict gefilmd op het Stationsplein, vraag is wat 

kan je hiermee? Deze vraag wordt neergelegd bij de politie, wat mag je vastleggen 

op film en wat kan je er mee. 

- Overlast in de avond en nacht Huygenspark (prostitutie, slapen, urineren, dealen, 

dronkenschap). Acties helpen wel, maar tijdelijk. HHT en politie treden op maar vaak 

onzichtbaar voor bewoners. Verwachting is dat situatie zal verbeteren als de 

verlichting wordt vernieuwd.  Het is belangrijk om overlast te blijven melden! 

- Er fietsen veel mensen op de stoep bij het brede deel Stationsplein. Het punt heeft 

de aandacht van het HHT. 

- De strook vanaf het HS voor slechtzienden/blinden eindigt midden in het terras van 

Mado. Dan Persoon meldt het bij de projectleiding. 

- Het kruis op de parkeerplaats bij oplaadpaal t.h.v. Jan Huygensstraat 3 staat 

verkeerd. De wijkagent is geïnformeerd hierover. 

 

 

Tot zover, Annika sluit om 21.00 uur het overleg met dank aan iedereen voor de inbreng. 

 

Den Haag, 24 september 2018 

 

   

 

 

 

 

 

https://buurtstation.nl/
https://twitter.com/BuurtStation
https://www.facebook.com/2buurtstation/

