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Marjan Engels
Soefi Centrum, Anna Paulownastraat 78

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom,
vooral het erelid Jaap Trouw en de vroegere voorzitters Roel van der Wal, René
Vlaanderen en Rieks Toxopeus. Helaas heeft het bestuurslid/coördinator werkgroep
Levende Historie Emilie Linssen- van Rossum wegens ziekte deze vergadering moeten
afzeggen.
Het doet het bestuur genoegen te constateren dat er een grote opkomst is.
2. Ingekomen stukken
Geen.
3. Vaststelling conceptnotulen ledenvergadering van 24 oktober 2017
Er worden de volgende opmerkingen gemaakt:
• Het moet Andreas Dijk zijn in plaats van Andreas Van Dijk.
• De aanvulling over de achtergrond van de te benoemen secretaris moet nog worden
ingevuld.
Verder worden de notulen zonder opmerkingen door de vergadering goedgekeurd.
4. Vaststelling financieel jaarverslag 2017
a.
De penningmeester heeft een schriftelijke toelichting gegeven bij de stukken die
de leden al ter hand zijn gesteld. Zij geeft daarnaast aan dat de Verenigingskosten
substantieel hoger zijn dan waren begroot. En dat dit wordt veroorzaakt door de
ontwikkeling van de nieuwe huisstijl. Er zijn geen vragen van de leden.

b.
Verslag kascommissie: het commissielid Andreas Dijk verklaart dat de
kascommissie de financiële stukken nauwkeurig heeft bestudeerd en in orde heeft
bevonden.
c.
Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de vergadering en
daarmee decharge van het bestuur: er zijn geen op- en/of aanmerkingen over het
financieel jaarverslag. De voorzitter vraagt na het verslag van de kascommissie of het
bestuur decharge wordt verleend hetgeen bij acclamatie gebeurt.
5.
Vaststelling begroting 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de begroting die daarmee wordt vastgesteld.
6.
Vaststelling contributie 2019
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2019 niet te wijzigen, waarmee de
vergadering akkoord gaat.
7.
Benoeming nieuwe kascommissie
Rob Wubbels treedt af als lid van de kascommissie. Andreas Dijk wordt eerste
commissielid en Kim Nauta tweede. Els M. van den Broek wordt als reservelid
benoemd.
8.
Bestuursmededelingen
De aanwezige bestuursleden lichten elk in 3 minuten de high lights van hun
activiteiten/werkgroep toe.
Jacob Bijl geeft aan dat de werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen zich met vele
onderwerpen bezighoudt. Omdat er zo veel zaken in Den Haag spelen, moet de
werkgroep keuzes maken en prioriteiten stellen. Er zijn vele nieuw bouwprojecten in
Den Haag. Daarom roept hij de leden op om een signaal te geven als een bouwproject in
hun omgeving problemen oplevert.
Daarnaast wees hij op het zogenoemde Meerdervoortberaad. Dit beraad bestaat uit een
aantal Haagse organisaties, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming, de
Fietsersbond, Rover en de Vrienden. Met het oog op de verkiezingen voor de
gemeenteraad in 2018 hebben de bovengenoemde vier verenigingen een aantal
gezamenlijke suggesties gedaan voor de programma’s van de verschillende partijen. Na
de verkiezingen stuurt het beraad een brief aan de partijen die een nieuw college gaan
formeren., waaronder de Groep De Mos. Daarin zal onder meer aandacht gevraagd
worden voor het halen van de doelstellingen zoals geformuleerd in het Klimaatpact van
Parijs.
Als laatste onderwerp kwam het Omgevingsplan Binckhorst aan de orde. In dit plan is er
te weinig regie van de gemeente, dus te veel ruimte voor projectontwikkelaars. Dat heeft
als risico dat er te veel hoogbouw is gepland en er te weinig aandacht is voor groen. Er is
mede door de inspraak door de Vrienden een nieuwe gebiedsaanpak opgesteld. Er
blijven echter zorgen, zoals eenzijdig veel nieuwbouw in het dure segment, te weinig
invulling van de openbare ruimte en te veel vuile lucht bij de ingang en uitgang van de
tunnel.
Bert de Nennie van de werkgroep Activiteiten en Excursies memoreert dat er voor de
excursies heel veel belangstelling is en dat vanwege dit grote enthousiasme met moeite

aan de enorme vraag kan worden voldaan. De werkgroep zal zich veel moeite getroosten
om aan de leden zeer gevarieerde en voldoende excursies te blijven aanbieden.
Martin Snuverink, eindredacteur van Ons Den Haag geeft aan dat de redactie nu slechts
uit vier actieve leden bestaat. Er is broodnodig behoefte aan een uitbreiding met
bijvoorbeeld twee redacteuren. Hij doet een oproep aan de leden om zich als kandidaat
aan te melden.
Peter Reinders staat stil bij de nieuwe huisstijl die nu ook is doorgevoerd op de website.
Daarnaast doet hij een oproep aan die leden die wel over een e-mailadres beschikken,
dat echter niet bij de ledenadministratie bekend is, om dat bekend te maken via
ledenadministratie@vriendenvandenhaag.nl. Dat maakt het versturen van de
uitnodigingen, zoals voor het lustrum van 16 mei a.s. , veel gemakkelijker en goedkoper.
Daarnaast gaf Peter Reinders toelichting op de verkoop van de wenskaarten (ongeveer
hetzelfde verkoopniveau als vorig jaar) en de verkoop van een nieuwe kalender. Tot slot
somde hij een paar evenementen op waarbij er met een stand van de Vrienden wordt
gestaan. Dat was op 14 april jl. tijdens de Dag van de Haagsche geschiedenis, op 2 juni
a.s. bij de Dag van de architectuur.
De voorzitter vraagt vervolgens of er vanuit de leden nog vragen zijn n.a.v. de korte
toelichtingen.
In de eerste plaats vraagt Karel Pronk aandacht voor het plan van de gemeente om het
Marine-monument in Scheveningen weg te halen. Dit is een belangrijk
herinneringsmonument en er is onterecht nog geen alternatieve plek voor dit
monument georganiseerd. Jacob reageert hierop met aan te geven dat het bestuur dit
punt zal oppakken.
Veronica Van Berkel geeft aan de groene achtergrond in Ons Den Haag te donker te
vinden. De inhoud zou daardoor slecht leesbaar zijn. Peter Reinders gaf aan de
mogelijkheden te zullen bekijken of die achtergrondkleur niet iets lichter groen kan
worden.
9. Rondvraag
Een ieder wordt opgeroepen om op 16 mei bij het lustrum aanwezig te zijn.
Na afloop van deze vergadering zal er een nazit zijn bij Blossom en de voorzitter nodigt
eenieder van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.
De voorzitter sluit om 20.50 uur de vergadering
10.

Sluiting huishoudelijk deel van de vergadering

Pauze
DE STAAT VAN DE STAD/ RETOUR DEN HAAG. Lezing door Peter Noordanus
Inleiding
Tot 2001 was ik wethouder stadsontwikkeling in Den Haag. En dat voor elf jaar.
Na een periode werkzaam geweest te zijn in het bedrijfsleven werd ik in 2010
burgemeester van Tilburg en moest daarom onze stad verlaten.

Sinds november 2017 ben ik weer Hagenees. Het bestuur van de Vereniging vroeg mij
“Back Home” op de ledenvergadering een referaat te houden over de (toekomstige)
stedenbouwkundige ontwikkeling van Den Haag.
Den Haag: woonstad
Iets waar we trots op kunnen zijn is de grote hoeveelheid transformaties – vaak van
kantoren naar woningen – die Den Haag als woonstad stedelijker en aantrekkelijker
gemaakt hebben. Er zijn voorbeelden te over. De oude RWS kantoren aan de
Cortenaerkade, het oude BiZa of de herontwikkeling van de kantorenlocatie aan de
Loosduinseweg. Een prestatie van formaat die op veel andere plekken ook nog bezig is.
Het belang van stedenbouw
Ondertussen is er in de aanpak van stedelijke ontwikkeling wel iets wezenlijks
veranderd. De overheid – ook in Den Haag – is teruggetreden bij gebiedsontwikkeling.
Daarmee staat het ontwikkelen van projecten voorop en wordt het steeds belangrijker
om met sterke stedenbouw de samenhang en kwaliteit bij de ontwikkeling van gebieden
zeker te stellen. Dat lukt lang nog niet altijd. Kijk voor een slecht voorbeeld eens op het
Norfolk terrein of de door incidenten gedomineerde ontwikkeling in Laakhaven.
50.000 woningen erbij?
Er moet ook onmiskenbaar meer variatie in de nieuwbouw van woningen komen. Teveel
van hetzelfde – (kleinere) appartementen – is niet goed. Experimenteer meer met
woonconcepten voor een bredere doelgroep, bijvoorbeeld compacte laagbouw. En ook:
laat kwaliteit voorop staan en ga niet per se uit van een (te) hoge taakstelling van 50.000
extra woningen. Die gedachte stoelt op romantische ideeën over functiemenging van
wonen en werken en levert al gauw een eenzijdige, kwaliteit loze ontwikkeling van onze
stad op.
Den Haag werkstad
Er moet in onze stad immers ook ruimte voor werken zijn en als het om
werkgelegenheid gaat is het nog knap lastig bij alle disrupties in de traditionele
kantoreneconomie te bedenken wat nieuwe werkgelegenheid kan zijn. Ik vind daarom
de inzet van het gemeentebestuur met het creëren van veel broedplaatsen bijvoorbeeld
in de Binckhorst fantastisch. Daar moeten nieuwe kansen voor werk gevonden worden.
Maar er moet ook ruimte voor werken in de stad en in de stadsrand blijven. De
Harnaschpolder, het laatste (regionale) bedrijventerrein is qua gronduitgifte bijna
uitverkocht. Daar zal het nieuwe College echt iets meer aan moeten doen.
Den Haag winkelstad
Het Haagse centrum heeft zich als winkelgebied door de mooie mix van historische
kwaliteiten en een sterke branchering ondanks de slechte economische jaren bijzonder
goed ontwikkeld. De goeie regionale bereikbaarheid – Randstad Rail en de tramtunnel –
hebben daar echt bij geholpen. Maar die grote aantrekkingskracht heeft ook een
keerzijde. Zichtbaar bij slecht lopende perifere centra zoals de Leyweg of de Bogaardt.
Echt zorgenkindjes waarvoor een oplossing zal moeten worden gevonden.
Onbegrijpelijk is het dat in de huidige tijd het winkelcentrum Leidschehage vernieuwd
en sterk uitgebreid wordt. Een zichtbaar gebrek aan regionale samenwerking.
Overigens……

Ik ben trots weer Hagenaar te zijn en stond laatst bij de bouwput voor het nieuwe
cultuurcentrum het OCC. Na lang politiek getob eindelijk in aanbouw, maar naar mijn
stellige mening een bouwput vol problemen. Den Haag zou er goed aan doen die
problemen snel te inventariseren en er voor te zorgen dat de kwaliteit van het
oorspronkelijke ontwerp niet verdwijnt maar het plan kwaliteitsrijk afgebouwd wordt.
En ja, dat zal wat extra geld kosten. Maar als je een gebouw voor volgende generaties
voor een eeuw bouwt moet je het goed doen.

Vastgesteld door de ALV van 6 november 2018

