BEWONERSAVOND WATERINGSE VELD
MAANDAG 12 NOVEMBER, LOCATIE: BASISSCHOOL DE FONTEIN
Aanwezig:
Gemeente: Rene Baron, Albert Olierook, Michiel van Esch, Sander van Pelt, Merel
de Vries, Gijs Slagmolen
Politie: Bas Bommezijn + collega Handhavingsteam
De Wijkrechter:
Bewonersplatform W.V. bestuur: Chan Nirmalsingh Jan de Bruijn, Henny
Hagelaar, Jan van Gerwen, Bea Nirmalsingh, Sagar Soekhoe (2e deel)
Bewonersplatform W.V. vrijwilligers: Ria Paulussen, Tonny van Gerwen, Rijn
Kanoen, Rosita Sankatsingh, Anne Hari
Bewoners: zie presentielijst (50-tal)
1. Opening
Jan de Bruijn heet allen aanwezig welkom en geeft het wordt aan Chan
Nirmalsingh, voorzitter van het bewonersplatform.
Chan heet allen welkom, in het bijzonder alle medewerkers van de gemeente
Den Haag, de wijkrechter, de wijkagent, het handhavingsteam en alle
vrijwilligers van het bewonersplatform.
2. Chan geeft het woord aan de stadsdeeldirecteur Rene Baron.
Rene stelt zich nader voor, hij is stadsdeeldirecteur van het grootste stadsdeel
van Den Haag, Escamp heeft 125.000 inwoners. Gedurende de jaren 2003 tot
2011 heeft Rene leiding gegeven aan de bouw in Wateringse Veld, hij is dan ook
zeer trots op de wijk.
De angst van menigeen dat er in de Vinex-wijken geen samenhang zou ontstaan
tussen bewoners is in ieder geval in Wateringse Veld niet uitgekomen. Mede
dank zij de inzet van het bewonersplatform, die al die jaren heeft gefungeerd als
cement van de samenleving.
Rene noemt een aantal activiteiten waarvoor het bewonersplatform zich heeft
hard gemaakt, in het bijzonder noemt hij het Loopfestijn, dat zonder de
drijvende kracht van Henny Hagelaar nooit tot stand was gekomen, ook Jan de
Bruijn de drijvende kracht achter het Buurt Interventie Team wordt genoemd. De
gemeente is zeer blij met deze initiatieven.
Tot zover het informele gedeelte, Rene is hier vanavond aanwezig met een
officiële boodschap namens het College van Burgemeester en Wethouders.
Het is een bijzondere avond, een heel goede opkomst, dat is een goed teken, het
laat zien hoe betrokken bewoners zijn bij hun wijk en dat komt de leefbaarheid
en veiligheid ten goede.
Het bewonersplatform speelt hierin ook een belangrijke rol, zij dragen hun
steentje bij aan de wijk. Het zijn uitsluitend vrijwilligers die dit allemaal voor hun
rekening nemen.
Namens het gemeentebestuur wil Rene 2 vrijwilligers nog eens extra in het
zonnetje zetten, Mw Hari-Kisoentewarie en Mw Sankatsing. Beiden zijn al meer

dan 10 jaar actief als vrijwilligers. Rene geeft een korte opsomming van alle
taken die de dames uitvoeren met veel enthousiame en plezier.
Rene overhandigt namens het college van B&W aan Anne Hari en Rosita
Sankatsing de stadsspeld toe.
Tot slot wordt door Rene nog een bijzondere vrijwilligster in het zonnetje gezet
en overhandigt Lillian de Bruijn een bloemetje als dank voor haar inzet voor de
wijk.
3. De wijkrechter
De wijkrechter dank het bestuur van het bewonersplatform voor de uitnodiging
en gelegenheid zich voor te stellen. De rechter komt de wijk in, na een geslaagd
pilot in het Noorden van het land is nu gestart in Escamp. Er zijn 3 wijkrechters
actief, zij werken vanuit een eigen bureau maar komen vooral de wijk in, de
communicatie verloopt digitaal en men werkt met een eigen proces regelement.
Aanmelden kan via een aanmeldformulier, het gaat om civiele zaken.
Strafrechtelijke zaken worden niet in behandeling genomen. Het doel is snel,
makkelijk, goedkoop en oplossingsgericht conflicten op te lossen.
Het gaat dan vooral om conflicten tussen buren onderling, tussen huurders en
woningcorporaties en conflicten tussen leden van VvE’s.
Voor aanmeldformulier en meer informatie zie website
www.rechtbankdenhaag.nl, regels en procedures.
Een kopie van de folder is bij het verslag gevoegd.
4. De gemeente aan het woord
-

Gijs Slagmolen, projectleider bij DSO, geeft een toelichting op de stand
van zaken Ontsluiting/verkeerssituatie Erasmusveld, verkeersknelpunt
kruispunt LvWateringse Veld – Oosteinde, verkeersknelpunt kruispunt
LvWateringse Veld – Noordweg.
Kruispunt LvWateringse Veld – Oosteinde; een rotonde is hier fysiek
mogelijk en de meest efficiënte oplossing, er is echter nog geen financiële
dekking. De politiek zal zich hier over moeten buigen, het staat op de
wijkagenda.
Volgens onderzoek zal het verkeer door de bouwplannen minimaal
toenemen, maar het kruispunt zich al aan het maximum van wat het aan
kan. De doorstroming is sinds het aanpassen van het stoplicht wel licht
verbeterd.
Bewoners gaan zich richten op de politiek, met name wethouder Van
Assem, ook wordt gedacht aan het starten van een petitie.
Een bewoonster vraagt waarom alles wordt gezien als sluipverkeer en alle
toegangswegen de wijk uit worden geblokkeerd. Volgens Gijs heeft dit te
maken met doorstroming, onderzoek wijst uit dat zo sluipverkeer wordt
tegengehouden.
Kruispunt LvWateringse Veld – Noordweg; hier loopt nog een
onderzoek, de resultaten hiervan worden eind van dit jaar verwacht. Ook

hier lijkt een rotonde de beste oplossing. Een onderzoek wijst uit dat het
aanleggen van extra stroken voor links af, onveilig is.
Volgens Gijs is het geen probleem dat er een trambaan ligt, er zijn
voorbeeld in Den Haag waarin de combinatie trambaan, rotonde goed
functioneert.
Een bewoonster geeft door dat het alarmsignaal van de trams op de Laan
van Wateringse Veld te vroeg af gaan, automobilisten moeten dan te lang
wachten en rijden toch door. Gijs geeft dit door aan zijn collega.
Een bewoner geeft aan dat 80% van het verkeer doorgaand verkeer is
vanuit achterliggende wijken, kan daar geen beleid op gevoerd worden?
Gijs wijst op de aanpassingen die momenteel worden aangebracht op de
Erasmusweg die gaat van 1 ½ naar 2 banen.
Rene zegt toe in gesprek te gaan met bewoners die ideeën, zorgen
en vragen hebben aangaande bovenstaande verkeersknelpunten.
Ontsluiting Erasmusveld-West
De initiatiefnemers van de bouw doen op verzoek van de gemeente
onderzoek hiernaar en zullen 20 november hun resultaten presenteren in
het Sparring Activiteitencentrum. Bewoners zijn hiervoor uitgenodigd. Gijs
zal de resultaten terugkoppelen. De resultaten zijn openbaar, ze zijn
onderdeel van bestemmingsplan wijzigingen.
Een bewoner brengt in dat de gemeente bouwt en casht maar
vervolgens geen geld wil uitgeven aan een goede ontsluiting
(rotonde).
Rene pakt deze opmerking mee en brengt het onder de aandacht
van wethouder van Assem.
-

Stand van zaken N22, zie presentatie Albert Olierook (bijgevoegd)
Albert benadrukt dat hij vanavond slechts de stand van zaken doorgeeft,
er is geen gelegenheid tot discussie. Het bevoegd gezag en het besluit ligt
bij de provincie, daarnaast zijn de gemeentes Midden-Delfland, Westland
en Den Haag belanghebbenden.

-

Michiel van Es geeft een toelichting op het huis aan huis inzamelen van
plastic, blikjes en drinkpakken in delen van Wateringse Veld. Bewoners
hebben hiervoor een grijze bak met oranje deksel met informatiebrief
ontvangen. Uit onderzoek blijkt dat 60% van het restafval hierdoor
afneemt.
De plastic bakken worden om en om per week opgehaald met de GFT afval
bakken.
Een bewoner vraagt aandacht voor de windgevoeligheid van de bakken,
door extreem harde wind in met name Zonneveld waaien de bakken om.
Michiel neemt dit punt mee naar zijn collega’s.
Bewoners (3600) zijn per brief geïnformeerd, door een fout van de
bezorger zijn helaas 50 adressen niet bereikt in Parkbuurt Oosteinde.
Krijgen flatbewoners nog extra voorzieningen?

Volgens Michiel worden er extra containers in de wijk geplaatst (glas,
papier en plastic).
Mensen ergeren zich aan de bij-plaatsingen bij de ORAC’s (Ondergrondse
Afval Containers). Helaas speelt dit probleem in heel Den Haag. Het
Handhavingsteam en het BIT zijn er mee bezig.
Tot slot geeft Michiel aan dat achter in de zaal folders liggen om mee te
nemen.
-

Speelgelegenheid Zevenwoudenlaan, Sander van Pelt. Sander valt in voor
een zieke collega, hij zal de vragen meenemen en terugkoppelen.
Op de Zevenwoudenlaan was een trapveldje, door bouw is dit komen te
vervallen, kinderen willen wat er voor terug.

Zie als bijlage een nagezonden reactie van de gemeente op dit punt.

Jan de Bruijn vraagt aandacht voor de wortelgroei in de hele wijk. Jan den
Sander bespreken dit in een apart overleg.
Zie hieronder nagekomen reactie van Sander van Pelt
Wortelopdruk.
Op zowel de Hans Lodeizenstraat & de Montevideostraat zijn er recentelijk kleinschalige
werkzaamheden geweest aan onder andere de wortelopdruk. Met nog 3 locaties op de planning zijn
beide straten volgens de norm die gehanteerd wordt.

-

Stand van zaken herinrichting Parijsplein.
Er komt nieuw straatwerk, bewoners hebben een informatiebrief met
sfeertekening ontvangen. Merel de Vries stuurt deze naar het
bewonersplatform voor plaatsing op de website (ook bijlage bij dit
verslag). De werkzaamheden starten 1e kwartaal 2019.

Zie hieronder nagekomen reactie van Sander van Pelt
Plantenbakken Parijsplein.
Wordt nagevraagd bij groenbeheerder, zodra hier meer over bekend is hoort u dit.

-

-

Een bewoner wijst op de leegstand op het Parijsplein.
Gemeente, bewonersplatform en anderen zijn bezig met de tijdelijke
invulling van de panden. Jan de Bruijn verwacht dat na de herinrichting er
wel nieuwe huurders zullen komen.
Langs het wandelpad naast het water Laan van Wateringse Veld wordt het
hout vervangen door kunststof dit is onderhoudsvriendelijker.

5. Kwartier bestuur
Het bestuur meldt het aftreden van Romeo Imamkhan.
Rashana Ashruf loopt komende 6 maanden mee als kandidaats
bestuurslid.
Er zijn nog diverse vacatures, met name voor een penningmeester. Ook
het BIT kan nog nieuwe leden gebruiken.
-

Activiteiten:
17 november Reparatie Café in Boerderij Op de Dijk
Intocht Sint Nicolaas in december in Wateringse Veld

-

10 januari Nieuwjaarsreceptie bewonersplatform W.V./stichting MOOI
15 april Bewonersavond

6. Sluiting
Jan de Bruijn sluit het overleg met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng, er
is nog gelegenheid tot na praten onder het genot van een drankje en hapje.

Den Haag, 15 november 2019

