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   De gemeenteraad 

 

Het raadslid de heer G.A. Verspuij heeft op 3 oktober 2012 een brief met daarin tien vragen aan de 

voorzitter van de gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

De PvdA-fractie brengt geregeld werkbezoeken aan de diverse stadsdelen van Den Haag en de 

bewonersorganisaties. 

 

1. Transvaal 

 Vanuit sporthal Transvaal biedt de bewonersorganisatie sportactiviteiten aan in de vorm van o.a.  

 Fitness en volleybal voor ouderen. Ook voor de jeugd worden diverse sportactiviteiten  

 georganiseerd. Het is de PvdA-fractie niet duidelijk welke partijen hier nu financieel en in welke  

 mate aan bijdragen. Graag een overzicht. 

 

De fitnessactiviteiten worden bekostigd door de Beheersadviesraad Transvaal, het volleybal voor 

ouderen door de Bewonersorganisatie Transvaal Zuid. De activiteiten voor jongeren, die al plaatsvonden 

in de sporthal, worden gefinancierd door de Beheersadviesraad van de sporthal. 

 

2. De bewonersorganisatie slaagt er steeds weer in te komen tot een mooi sportaanbod. 

 Ondersteuning van de afdeling om vrijwilligers te vinden en te komen tot een goed sportaanbod  

 Sport is echter erg welkom. Welke bijdrage levert de afdeling Sport? Welke bijdrage levert SZW bij  

 het aanbieden van helpende handen in de vorm van participatiebanen? Welke bijdrage levert de  

 afdeling Welzijn bij het aanbieden van vrijwilligers? 

 

Het principe dat bewoners initiatieven nemen achten wij een goed voorbeeld van de gewenste 

verschuiving van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Als bewoners hierbij enige steun 

kunnen gebruiken dan kunnen zij een beroep doen op het volgende aanbod. 
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Afdeling sport biedt de cursus “Meer vrijwilligers in kortere tijd” aan Haagse sportaanbieders kosteloos 

aan. Daarnaast biedt Sportsupport advies en ondersteuning bij het komen tot vrijwilligersbeleid of het 

samenwerken met andere partijen in de stad, die ook sport als aandachtspunt hebben.  

Binnen het Buurthuis van de Toekomst ontwikkelt Sport samen met SZW en Welzijn een aanpak, 

gericht op het aanbieden van integratie/participatie plaatsen in de sport voor werklozen met grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt. Een eerste pilot bij HVV Laakkwartier is gestart. In januari 2013 zullen de 

resultaten geëvalueerd worden. 

 

Welzijnsinstellingen leveren ondersteuning om vrijwilligers te werven en hun inzet te stimuleren en 

waarderen. 

 

3. De bewonersorganisatie doet al maanden moeite om duidelijkheid te krijgen over de onttrekking  

 van € 1400,-, wat eigenlijk een tegoed zou moeten zijn. Niemand van de gemeente kan dit echter  

 aan de bewonersorganisatie uitleggen. Wanneer treedt u hierover direct in contact met de  

 bewonersorganisatie? 

 

In 2010 is de bestemming van het pand dat Bewonersorganisatie Transvaal Zuid gebruikt, gewijzigd van 

wonen naar zakelijke dienstverlening. In de huurvoorwaarden van de verhuurder is opgenomen dat voor 

dit type panden een borg van twee maanden huur is vereist. BTZ ontving hiervoor een rekening van 

€ 1.400,00 van verhuurder. 

In de jaarrekening van BTZ is dit bedrag als kosten opgenomen. Echter zijn het geen kosten, maar blijft 

het geld in bezit van BTZ en wordt het als een vordering op de verhuurder gezien. 

In de jaarrekening van BTZ diende het bedrag als vordering op derden op de balans te zijn opgenomen. 

BTZ verantwoorde het bedrag als kosten in de rekening van baten en lasten. 

De onjuiste verantwoording is in de afrekeningbrief van de Dienst OCW voor de subsidie van 2010 

extra toegelicht. Ook de wijkmedewerker heeft dit nog eens uitgelegd. De bewonersorganisatie is het 

niet eens met de financiële aanwijzing en daarom ook niet met de uitleg. Het stadsdeel heeft het verzoek 

gedaan aan de voormalig boekhouder van het HOF om dit nogmaals in begrijpelijke termen uit te 

leggen.   

 

4. In de binnenruimte achter de sporthal is sprake van een niet goed zichtbare overdekte hoek. Wilt u  

 actie ondernemen om het gevoel van onveiligheid dat hierdoor ontstaat – bijvoorbeeld voor  

 brandstichting – te verminderen? Zo nee, waarom niet? 

 

Wij veronderstellen dat met het door de vragensteller gebezigde woord ‘binnenruimte’ bedoeld wordt 

het terrein ‘Spionkopveld’ liggend tussen de School De Einder, De Comeniusschool en de achterkant 

van Sporthal Transvaal. Dat gebied (openbare ruimte) is enigszins afgesloten van de straat, toegankelijk 

via een poort van de Comeniusschool of door een poort bij de De Einder. De op en rond het 

Spionkopveld samenwerkende organisaties (De Einder, Comeniusschool, Sporthal Transvaal, 

welzijnsorganisatie Zebra, Bewonersorganisatie Transvaal Zuid (BTZ), kinder-  en buitenschoolse 

opvang en jongerengroep Kaap de Goede Hoop) zijn met elkaar en de gemeente (wijkaanpak Transvaal) 

in overleg omtrent het gebruik van het onlangs geopende vernieuwde sportterrein op het Spionkopveld, 

thans genoemd: ‘Haagse Sporttuin ’t Spico, Transvaal in beweging’. Binnen  dit overleg over het 

gebruik van de sportfaciliteiten is ook aan de orde de wens om het terrein vanaf 21.00 uur af te sluiten. 

Vanaf dat moment is de betreffende plek niet langer ‘s nachts bereikbaar en zal er geen sprake meer zijn 

van gevoelens van onveiligheid. Overdag leidt de genoemde plek niet tot leefbaarheidsproblemen. 

 

5. De medewerkers van Welzijn maken gebruik van de mooie binnenplaats achter de sporthal die als  

 opslagruimte wordt gebruikt. Voorheen was de binnenplaats beschikbaar voor de gebruikers van  

 de sporthal. Waarom is dat nu niet meer mogelijk? Welk aanbod kunt u de gebruikers van de  

 sporthal doen? 
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Er vanuit gaande dat u ook hier het Spionkopveld bedoelt: dit sportterrein doet geen dienst als 

opslagruimte en is overdag en ’s avonds vrij toegankelijk voor mensen die graag willen sporten. Tijdens 

schooltijden wordt het terrein vooral gebruikt door leerlingen van de scholen De Einder en Comenius. 

 

De samenwerkende organisaties onderzoeken de mogelijkheden voor het oprichten van een 

buurtsportvereniging. Deze vereniging kan dan in ieder geval in de vroege avonduren en op zaterdagen 

en zondagen terecht bij de Haagse Sporttuin ’t Spico. Het is de bedoeling dat deze vereniging bestaat uit 

vrijwilligers uit de buurt. 

 

6. In het wooncomplex van Staedion zorgt een huurster voor de leefbaarheid door het schoonhouden  

 van de binnenpaden achter en tussen de woningen. Zij is de drijvende kracht achter het plaatsen  

 van planten en zij zorgt voor informeel toezicht, het netjes aanspreken van bewoners en het welkom  

 heten van nieuwe bewoners. Staedion zegt nu geen geld meer te hebben voor het jaarlijks  

 aanschaffen van planten. Vindt u – net als de PvdA-fractie – een dergelijk bewoonster een prachtig  

 voorbeeld van burgerlijke betrokkenheid? Gaat u actie ondernemen om van dergelijke initiatieven  

 een voorbeeldfunctie te laten uitgaan? Vindt u ook dat een dergelijke rol in elk complex nodig is?  

 Gaat u contact opnemen met Staedion om dit aan de orde te stellen en de betrokken vrijwilligster in  

 het zonnetje te zetten? Zo nee, waarom niet? 

 

In alle gevallen is het antwoord ja. 

 

7. Waldeck 

 Volgens het wijkberaad Waldeck is er sprake van dood water in de wijk. Dit komt door verstopte  

 afvoer en een riool dat overstroomt na zware regenbuien. De Haagse Sportvereniging heeft cijfers  

 waaruit blijkt dat het water ongeschikt is voor het levend houden van vissen. Het Wijkberaad is al  

 lange tijd bezig deze situatie te verbeteren. Zij worden echter door medewerkers van afdelingen  

 binnen de gemeente doorverwezen naar andere afdelingen en daarna weer doorgestuurd naar  

 Hoogheemraadschap Delfland. Kunt u zich voorstellen dat vrijwilligers door een dergelijke  

 opstelling afhaken? Zo nee, waarom niet? Wilt u op korte termijn de zorgen van het wijkberaad  

 Waldeck bespreken, in een open gesprek en met mensen die hun verantwoordelijkheid pakken om te  

 zorgen voor een goede waterkwaliteit? Zo nee, waarom niet? 

 

In de wijk Waldeck zijn inderdaad punten waar de waterkwaliteit nog verbeterd kan worden. Dit is geen 

gevolg van riooloverstorten. De wijk heeft een gescheiden rioleringsstelsel zodat alleen regenwater via 

het schoonwater riool in de sloten komt. Onderzocht is of er misschien toch verkeerde lozingen op dit 

gescheiden riool plaatsvinden, maar dat bleek niet het geval. 

De waterkwaliteit is overigens de taak en verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap van 

Delfland. 

 

De in de wijk Waldeck ervaren problemen zijn mogelijk het gevolg van een combinatie van vier 

factoren: 

1. water uit het regenwaterriool dat na een periode van lange droogte zuurstofarm is geworden en met  

 regen als een 'dode' massa in het water stroomt; 

2. lokale ophoping  van bagger op de bodem van de sloten; 

3. rottende boombladeren; 

4. drijfvuil en kroos. 

 

De gemeente zal het initiatief nemen om in een gezamenlijk overleg met het Hoogheemraadschap van 

Delfland en het Wijkberaad Waldeck te bezien hoe de situatie verbeterd kan worden. 

 

8. Kunt u aangeven op welke plaatsen in Waldeck sprake is van woonoverlast? Om hoeveel gevallen  

 gaat het? Wat zijn de resultaten van uw aanpak tot nu toe? 
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Ja. In de periode januari 2012 tot en met oktober 2012 zijn er bij het Meld- en Steunpunt Woonoverlast 

21 meldingen uit Waldeck binnen gekomen. De meldingen hebben betrekking op onrechtmatige 

bewoning/gebruik, illegale bouw en achterstallig onderhoud en overige woonoverlast waaronder 

geluidsoverlast.  

Deze meldingen komen uit de volgende straten: George Bizetstraat , Groen van Prinstererstraat, 

Kamperfoeliestraat, Landréstraat, Lehárstraat, Louis Davidstraat, Okkernootstraat, Oude Haagweg, 

Palestrinaweg, Parsifalstraat, Rossinilaan, Strausslaan en Treublaan. 

Tot nu toe zijn negen overlastmeldingen afgehandeld. De overige meldingen zijn in behandeling bij de 

afdeling Haagse Pandbrigade van DSO en andere partners. 

 

9. Welke maatregelen neemt u in samenwerking met Staedion Haag Wonen en de bewoners om de  

 verwaarloosde tuinen op te knappen en te onderhouden? 

 

De bewonersorganisatie Waldeck bij monde van Zeger Brinkman heeft zelf het initiatief genomen om 

samen met Staedion te kijken naar onderhoud van tuinen van bewoners. Het gaat om privégebruik van 

bewoners. Het stadsdeel heeft hier geen rol in.  

 

10. Schildersbuurt-Midden-Oost 

 Vanuit de oude locatie van de Paraplu aan de Hoefkade opereerde tot voor kort het  

 Buurtpreventieteam. Nu moeten zij daar weg vanwege de bezuinigingen en is hen een alternatieve  

 ruimte aangeboden in een totaal ander deel van de Schildersbuurt, in de Van der Neerstraat. Kunt  

 u zich voorstellen dat de vrijwilligers van het Buurtpreventieteam hier niet blij mee zijn? Zo nee,  

 waarom niet? Kunt u zich voorstellen dat een locatie achterin buurthuis De Mussen – ver weg van  

 de straat en zonder duidelijk herkenbaar punt – geen geschikte plaats is om directe en goede  

 contacten met de straat te onderhouden? Zo nee, waarom niet? Kunt u het Buurtpreventieteam  

 plaatsen in een passende kleine ruimte van het pand waar nu de bibliotheek is gevestigd op de  

 hoek van de Koningstraat? Zo nee, waarom niet? 

 

De bewonersorganisatie De Paraplu heeft buiten het pand aan de Van der Neerstraat, een regeling 

getroffen met stichting Zebra om gebruik te maken van het Haags Hopje aan het Hannemanplantsoen. 

Zij zijn daar elke dag van 09.00 tot 15.00 uur en hebben vaste avonden gereserveerd om dit hopje zo 

functioneel mogelijk te gebruiken. Het Haags Hopje is een duidelijk herkenbaar punt in de wijk om 

directe en goede contacten met de straat te onderhouden. Het Buurtpreventieteam is van harte welkom 

om gebruik te maken van deze locatie.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 

 


