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Verslag van de jaarvergadering van de SBOB dd 17 april 2019  
bij Zorghuis Dr. W. Drees, Morsestraat 19 
 
Aanwezig voor het bestuur: Ineke Mulder (voorzitter), Gerrit Zijlmans (secretaris), Arjen 

Looijenga (penningmeester), Bruno van den Elshout (lid), Meggie 
Janssen (lid) en Tamar Mast (lid) 
Mede aanwezig: Saskia de Swart (bewonersondersteuner) 

 
Aanwezigen: 48 personen 
 
Afwezig met bericht: 2 personen hebben zich afgemeld.  
 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Opening en vaststelling van de agenda 
Ineke Mulder opent de jaarvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom in zorghuis 
Dr. W. Drees. Zij geeft aan dat het bestuur van de SBOB heeft gekozen voor deze locatie, om het 
zorghuis Dr. W. Drees meer te betrekken bij de buurt. Ineke stelt het management van zorghuis 
Dr. W. Drees voor. Bets van Hal is locatiemanager en zij vindt zorghuis Dr. W. Drees de mooiste 
en gezelligste locatie van HWW Zorg. Op deze locatie wonen oudere mensen met voornamelijk 
somatische aandoeningen. Een groot zorgteam staat klaar om activiteiten te organiseren en zorg 
te verlenen. Wendy van de Braak is teamleider en licht een van de activiteiten uit, ‘Buren voor 
buren’. Alle wijkbewoners zijn welkom om zich daarbij aan te sluiten, om kennis te maken met 
bewoners en samen leuke dingen te doen. Ook kan iedereen in de wijk in zorghuis Dr. W. Drees 
terecht voor een kopje koffie en een praatje. 
 
Ineke doet een oproep voor de digitale Nieuwsmail Bomenbuurt en voor vrijwilligers voor de 
SBOB. Inschrijfformulieren liggen klaar. Vervolgens stelt Ineke alle bestuursleden voor die het 
afgelopen jaar actief waren. Ineke geeft een toelichting op de agenda. Het eerste deel van de 
avond betreft het ‘officiële’ gedeelte van de Jaarvergadering. Daarna volgt het thematische deel 
van de avond; ‘Verbouw je wijk’. Over de vervanging van de riolering in 2022 en de kansen die 
dat biedt voor bewoners om invloed te hebben op de herinrichting van de wijk. 
 
1. Financiën 
a. Vaststellen Financieel jaarverslag 
Arjen Looijenga, de penningmeester, meldt dat 2018 een financieel rustig jaar was. De 
administratie, met name het declareren van de bewonersondersteuner, is verder gedigitaliseerd 
met behulp van het in gebruik nemen van een bankpas. Arjen prijst bewoners die buurtfeesten 
organiseren en roept op om dat te blijven doen. Mocht je bij het organiseren van een 
buurtactiviteit budget nodig hebben, laat het Arjen weten. Hij is bekend met de diverse 
subsidiepotjes van de gemeente Den Haag. 
Vraag uit de zaal; Zijn het zwarte cijfers? Nee, er is een negatief cijfer van € 10.000,- maar er was 
een negatief resultaat begroot van € 13.000,-. 
Ineke stelt het financiële jaarverslag 2018 vast en bedankt Arjen voor zijn inzet.  
b. Vaststellen verslag kascommissie 
 Herman Poelsma en Hans Verboom vormden de kascommissie. Hans meldt dat hij samen met 
Herman de stukken heeft gecontroleerd. Zij hebben Arjen gecomplimenteerd met het verslag dat 
er nog weer beter uit zag dan het jaar ervoor. 
 
c. Decharge bestuur 
De vergadering verleent decharge aan de penningmeester en aan het bestuur. 
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d. Benoeming kascontrolecommissie 2020 
Ineke dankt de kascommissie en vraagt vrijwilligers voor de kascommissie 2020. Herman 
Poelsma zal geen deel meer uit maken van de kascommissie. Hans Verboom en Jan de Lange 
melden zich. 
 
e. Begroting 2019 
Arjen geeft een toelichting op de begroting 2019. Voor hem is de begroting een raamwerk om de 
jaarlijks terugkerende activiteiten aan te staven. 
Vraag uit de zaal; Is de ijsbaan voor 2019 begroot? Nee, de kosten voor de ijsbaan zijn 
opgevoerd voor 2019, de ijsbaan is in 2018 geweest. 
 
2. Bestuursverkiezing 
Ineke vertelt dat bijna alle bestuursleden aftredend en herkiesbaar zijn. Dat is een kwetsbare 
situatie en daarom is uitbreiding van het bestuur gewenst. Het aantrekken van nieuwe 
bestuursleden waarborgt de continuïteit van het bestuur. Gerrit Zijlmans (secretaris), Arjen 
Looijenga (penningmeester), Meggie Janssen (lid) en Ineke Mulder (voorzitter) zijn herkiesbaar. 
Tamar Mast (lid) is aftredend en niet herkiesbaar. Ineke bedankt Tamar voor haar inzet het 
afgelopen jaar en overhandigd haar een grote bos bloemen. Toetredende leden zijn Annemiek 
van Gurp, Jelle Bluemink en Peter Coppoolse. Annemiek  stelt zichzelf voor, zij woont al 35 jaar 
in de Bomenbuurt. Zij is met pensioen en heeft gewerkt in de geestelijke gezondheidszorg. 
Annemiek loopt al bijna een jaar mee met het bestuur en is betrokken bij Michi Noekie en de 
werkgroep Duurzame BLOB. Ineke meldt dat Jelle en Peter helaas niet aanwezig konden zijn. 
Ineke vertelt dat Jelle en Peter betrokken wijkbewoners zijn die zin hebben om vanuit het 
bestuur van de SBOB de Bomenbuurt nog leuker en mooier te maken. Het bestuur is nog op zoek 
naar een bestuurslid communicatie ter vervanging van Tamar. Diverse aanmeldingen zijn al 
binnen, dus dat komt goed. De vergadering geeft goedkeuring aan de (her) benoeming en 
toetreding van de voorgestelde bestuursleden. 
 
3.Vaststellen verslag jaarvergadering 12 april 2018, jaarverslagen secretariaat en werkgroepen 
en ingekomen stukken (zie jaarverslag) 
Gerrit geeft een toelichting op het jaarverslag van het secretariaat. Hij prijst de bijdragen van de 
werkgroepen aan het jaarverslag. Het verslag geeft een te positief beeld over de ontwikkeling 
van Buurtcentrum De Bolster. Hans Verboom vraagt; Is er geen alternatieve locatie in de wijk 
voor een wijkgebouw? Ineke antwoordt dat er geen alternatieve locaties voorhanden zijn, 
suggesties zijn welkom. 
Vraag uit de zaal; Waarom valt Buurtcentrum De Bolster af? Ineke meldt dat dat komt door 
onder andere onduidelijk beleid bij VOOR Welzijn vanwege geplande bezuinigingen bij deze 
organisatie. 
Vraag uit de zaal; Wat is de stand van zaken rondom het Rode Kruis Ziekenhuis? Annette de 
Graaf (stadsdeeldirecteur Segbroek) geeft antwoord op deze vraag. Op het pand zit erfpacht van 
de Gemeente Den Haag. Dit erfpacht loopt over twee jaar af. Het Haga Ziekenhuis wilde eerst een 
actieve polikliniek openhouden op de locatie Sportlaan. De intentie is dat het Haga Ziekenhuis 
binnen twee jaar laat weten wat zij willen afstoten en ontwikkelen op het terrein aan de 
Sportlaan. Annette roept bewoners op om ideeën, wensen en ambities te houden voor het 
terrein van het Haga Ziekenhuis. En deze kenbaar te maken. Het bestuur van het Haga 
Ziekenhuis moet wel eerst een beslissing nemen en daarna kan de gemeente daarop inspelen. 
Ineke meldt dat er al ideeën zijn geopperd vanuit bewoners van de Vogelwijk en ook een groep 
artsen. De wens vanuit de Bomenbuurt is om het aanzicht te behouden en een aantrekkelijke 
route van en naar de Fahrenheitstraat te creëren.  
Vraag uit de zaal; Hoeveel macht heeft gemeente Den Haag? De gemeente bepaalt toch het 
bestemmingsplan? Annette antwoordt dat het huidige ziekenhuisbestemmingsplan veranderd 
moet worden want in de toekomst komt er geen ziekenhuis meer. Het bestemmingsplan is al 
tijdelijk gewijzigd voor het Juliana Kinderziekenhuisterrein. Dat heeft nu een maatschappelijke 
bestemming. Het ziekenhuisbestemmingsplan verschilt duidelijk van een maatschappelijk 
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bestemmingsplan. Aan de bestemming ziekenhuis worden andere eisen aan de omgeving gesteld 
wat betreft de veiligheid. De gemeente stelt een set met eisen op en voert gesprekken met 
bewoners. Annette benadrukt dat het Haga Ziekenhuis eerst duidelijkheid moet geven wat zij 
van plan zijn met het terrein. 
Vraag uit de zaal; Is een meervoudig bestemmingsplan een optie? Annette denkt van wel. 
Ineke rondt dit thema af, de ontwikkeling van het Haga Ziekenhuisterrein zal de komende jaren 
zeker blijven spelen. 
 
Ineke meldt dat het bestuur aan alle werkgroepen heeft gevraagd om een korte pitch te houden 
over hun werkgroep. Zij geeft het woord aan Rogier Kant.  
 
Rogier zet zich samen met Sijmen de Goede en Ernst Steigenga als werkgroep Vrijmarkt in voor 
de organisatie van de jaarlijkse Bomenbuurt Vrijmarkt. Hij noemt de vrijmarkt het mooiste en 
grootste feest in de Bomenbuurt. Samen met tien tot vijftien vrijwilligers organiseert de 
werkgroep dit feest. De werkgroep kan altijd vrijwilligers gebruiken. Aanmelden kan via: 
vrijmarktbomenbuurt@gmail.com. Deze activiteit wordt steeds groter, voor de werkgroep is het 
vooral de bedoeling om het gezellig te houden. 
 
Namens redactie De Boomgaard meldt Johan van Arragon dat het wijkblad voor de Bomenbuurt 
vier maal per jaar verschijnt. Johan vraagt wie De Boomgaard leest. Van de aanwezigen leest 
99,9% het blad. Doet de redactie het goed? Er klinken instemmende geluiden, Hans Verboom 
merkt op dat de leesbaarheid door een andere kleurstelling beter kan, maar is verder tevreden. 
De bezetting van de redactie fluctueert. De Boomgaard moet volgens de redactie een blad van de 
buurt zijn. De redactie houdt zich aanbevolen voor nieuwe redactieleden. Inhoudelijke tips of 
bijdragen aan het blad zijn welkom. Mailen kan via: info@redactiedeboomgaard.nl 
 
Ine Crince meldt namens de werkgroep Straatvertegenwoordigers dat de ondersteuning vanuit 
de gemeente Den Haag is gewijzigd in 2018. De Straatvertegenwoordigers vormen geen groep 
meer maar opereren individueel. Een straatvertegenwoordiger houdt de buurt/straat in de 
gaten en doet meldingen via de Buiten-beterapp. Mocht je interesse hebben om 
straatvertegenwoordiger te worden, meld je dan bij de gemeente Den Haag via; 
info@geregeld.net.  
 
Namens de werkgroep EBA (Egelantierstraat, Berberisstraat en Aucubastraat) is niemand 
aanwezig dus geeft Ineke een toelichting op de activiteiten van deze werkgroep. Zij organiseren 
leuke en toegankelijke activiteiten, rondom en op het schoolplein van De Bonte Vlinder. 
 
Resi Kersten vertelt namens de werkgroep Verkeer, Veiligheid en Milieu dat zij best een beetje 
trots zijn op de ontwikkeling Segbroeklaan Houtrustbrug-Goudenregenstraat. De werkgroep 
probeert problemen gemeld door bewoners op te lossen. Met de Bloemenbuurt is 
samenwerking met name over de Goudenregenstraat. Een recent in het leven geroepen 
werkgroep Goudenregenstraat is nog niet actief. Daarvoor zijn de plannen nog niet ver genoeg 
uitgewerkt. Alle aanmelders hebben wel een reactie gekregen vanuit de werkgroep. Ineke 
benadrukt dat nieuwe leden voor deze werkgroep welkom zijn. Heb je interesse? Meld je aan 
via: info@bomenbuurtonline.nl 
Vraag uit de zaal; Is er samenwerking met de gemeente? De intentie van de werkgroep is om 
nauwer samen te werken met de beheerder openbare ruimte van het Stadsdeelkantoor 
Segbroek. Bewoners kunnen verkeerskwesties melden bij de werkgroep. 
 
Hans Verboom voert het woord voor de werkgroep Kastanjeplein. Deze werkgroep bestaat 
ongeveer tien tot twaalf jaar. Jaarlijkse evenementen zijn het Zomerfeest en Halloween. De 
ijsbaan is een incidentele activiteit. Het Zomerfeest is voor kinderen van vier tot twaalf jaar. 
Halloween is een activiteit voor jong en oud. Ineke constateert dat Halloween een uitdijend feest 
is, echt een succes. 



4 

 

 
De werkgroep Acaciastraat heeft zich afgemeld. Ineke vertelt dat deze werkgroep diverse 
buurtfeesten per jaar organiseert. Zij onderhouden de speeltuin Acaciastraat. Met het 
organiseren van activiteiten willen ze ook nieuwe bewoners betrekken bij de straat. Hans meldt 
dat dit jaar de helft van de ondergrond van de speeltuin word vervangen en in 2020 de andere 
helft. 
 
Lars Nanninga geeft een toelichting op de activiteiten van de werkgroep Duurzame BLOB 
(Bomen- en Bloemenbuurt). BLOB is tevens een knipoog naar de sciencefiction horror film the 
Blob uit 1958. De werkgroep is op dakenjacht van grote gebouwen in de wijk voor het 
gezamenlijk plaatsen van zonnepanelen door buurtbewoners. Verder verzamelt de werkgroep 
kennis over duurzaamheid uit andere buurten, zoals de Groene Regentes. De werkgroep is van 
plan om een warmtecamera aan te schaffen, voor het detecteren van warmtelekken in 
woningen. De werkgroep zou een column in De Boomgaard willen voor het geven van simpele 
duurzame tips. Ook klimaatadaptatie is onder de aandacht van de werkgroep, het promoten van 
de mogelijkheden van het opvangen van regenwater. De werkgroep overlegt regelmatig in 
Lokaal 7, Anemoonstraat 25 (eerste etage wijkgebouw). Overlegdata: 28 mei, 16 juli en 17 
september. Tot slot attendeert Lars op het Energyfestival in de Fahrenheitstraat op 21 
september. De werkgroep zal daar ook op een ludieke manier aanwezig zijn. 
 
Werkgroep Kennisgroep Omgevingswet Bomen- en Bloemenbuurt 
Ineke meldt dat deze werkgroep zich verdiept in de nieuwe omgevingswet. Een nieuwe wet 
samengevoegd vanuit allerlei wetten om het eenvoudiger te maken voor de burger. En voor het 
verstevigen van de positie van de burger. Deze werkgroep werkt samen met de Bloemenbuurt. 
Vanuit de Bomenbuurt zijn Johan, Gerrit en Ineke betrokken. Eerste actie in samenwerking met 
de gemeente Den Haag is een Serious Gaming bijeenkomst. Van de Serious Gaming komt een 
verslag in De Boomgaard en op de website van de SBOB. 
 
Tamar geeft een toelichting op de groep Kindvriendelijke wijk. In 2018 heeft de gemeente Den 
Haag een wijkbudget beschikbaar gesteld van € 50.000,- voor de Bomenbuurt. Buurtbewoners 
hebben veelvuldig ideeën ingediend voor de besteding van dit budget. Een van de ideeën die 
gehonoreerd is door de jury was het plaatsen van Veilige Victors in de wijk. Op verzoek van 
moeders die constateerden dat er in de wijk diverse plekken zijn die veiliger en 
kindvriendelijker kunnen. Zij hebben ideeën ingediend bij de gemeente Den Haag voor kleine 
verbeteringen zoals zebrapaden. Grote aanpassingen worden opgeschort tot de herinrichting 
van de wijk. Dat is ook de reden dat de groep een pas op de plaats maakt voor verdere plannen. 
 
Michi Noekie, dat is Japans voor koffie om de hoek. Een concept voor het toegankelijk maken van 
de wijk voor alle bewoners met prettige verblijfplaatsen in de openbare ruimte. Dit concept is 
toegepast in Groningen. Kijk voor meer informatie over dit concept op: www.vp.nl/who-cares-
michinoeki.html. Voor de Bomenbuurt heeft een groep bewoners, ondersteunt door 
professionals, moodboards gemaakt. Een visualisatie van de wijk en mogelijkheden voor 
verbeteringen in de wijk. De groep heeft een wijkwandeling gemaakt voor het bekijken en 
ervaren van logische wandelroutes. De groep is enthousiast geworden over de mogelijke 
verbeteringen voor alle bewoners zoals bijvoorbeeld het speelterrein bij het Haga Ziekenhuis, 
locatie Sportlaan. De uitkomsten van Michi Noekie kunnen gebruikt worden ter inspiratie voor 
wat zou kunnen in de wijk. 
 
Alle vertegenwoordigers van de werkgroepen ontvangen een zakje paaseitjes van Ineke. Ineke 
sluit deel dit van de vergadering af. 
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4. “Verbouw je wijk” 
Ineke start het tweede gedeelte van de avond met de introductie van wethouder Robert van 
Asten. Robert van Asten is stadsdeelwethouder van Segbroek. Hij ziet de rioolvervanging als 
mogelijkheid voor bewoners om plannen te maken voor de Bomenbuurt. Het is een kans voor 
een opfrisser voor de hele wijk. De inrichting en behoeftes in de openbare ruimte in de wijk zijn 
in de loop van de afgelopen honderd jaar enorm veranderd. Meer verkeer, meer geparkeerde 
auto’s. Vanavond is een aftrap om na te denken, te dromen over hoe de wijk opnieuw in te 
richten met meer groen, ruimte om te spelen of meer parkeerplaatsen. Genoeg opties. Wat 
willen bewoners zelf? Tot 2022 is er tijd om plannen te ontwikkelen. Robert wenst iedereen een 
inspirerende avond toe. 
 
Volgens Ineke is deze avond de start van het proces van bewonersparticipatie bij de 
herinrichting van de Bomenbuurt. Om de gemeente Den Haag zaken aan te reiken die bewoners 
belangrijk vinden. In de wijk liggen al wensen en ideeën. Zaak is om op tijd te beginnen en 
creatief aan de slag te gaan met de gemeente samen. Houd in gedachte dat over smaak niet valt 
te twisten. Zoek met elkaar uit waar de dialoog over zou moeten gaan. En bedenk wat de rol van 
bewoners is.  
 
Ineke geeft het woord aan Hakim. Hij is stadsdeelmedewerker Segbroek en steun en toeverlaat 
voor het bestuur bij het stadsdeelkantoor. Hakim geeft een presentatie over de planning van de 
herinrichtingsproces van de Bomenbuurt, bekijk zijn volledige presentatie in de bijlage. Hij 
meldt dat het participatietraject nog moet starten vanuit de gemeente Den Haag. Deze 
jaarvergadering kan je zien als een voorzet op dat traject. In vele straten in de Bomenbuurt zal 
de riolering vervangen worden. In straten waarin dat in het (recente) verleden al is gebeurd zal  
vernieuwing van de trottoirs en het wegdek worden meegenomen. Goudenregenstraat is een 
apart traject in verband met de verkeersveiligheid en brede trams die daar in de toekomst zullen 
rijden.  
Vraag vanuit de zaal; Hoe zit het met de nutsbedrijven en de degeneratiekosten? Hakim 
antwoordt dat de gemeente Den Haag verzoekt aan de nutsbedrijven om werkzaamheden voor 
2022 te plannen. Om te voorkomen dat na de grootscheepse herinrichting straten weer open 
zouden moeten. De gemeente Den Haag rekent degeneratiekosten aan nutsbedrijven als zij een 
de straat opengooien en weer afsluiten. De kwaliteit van het wegdek gaat namelijk achteruit na 
de werkzaamheden door een nutsbedrijf.  
Vraag uit de zaal; Is in het handboek openbare ruimte van de gemeente Den Haag ook de 
hoeveelheid zand dat gebruikt wordt onder het wegdek vastgesteld? Annette beantwoordt deze 
vraag. Zij geeft aan dat vele zaken in het handboek zijn vastgelegd. Over details als de 
hoeveelheid zand zouden bewoners zich niet mee bezig hoeven houden. Hierover ontstaat een 
discussie waar de verantwoordelijkheid ligt als blijkt dat er te weinig zand is gebruikt waardoor 
riool verzakt en schade ontstaat. Dit is typisch een casus uit het verleden die bij de huidige 
plannen meegenomen zou moeten worden, is de suggestie van Ineke. 
Vraag uit de zaal; Ongeveer tien jaar geleden zijn noodparkeerplekken gecreëerd op de 
Thomsonlaan. Met anno 2019 alle gevolgen van dien zoals losse tegels en omhoogkomende 
boomwortels. Kortom een onveilige en ongewenste situatie. Wordt dit ook aangepakt? 
Ineke antwoordt dat ervaringen uit het verleden leren dat afspraken met de gemeente beter 
gedocumenteerd moeten worden. Een betere procesbewaking vanuit de buurt. Hakim zegt toe 
dat trottoirs en wegdek zullen worden meegenomen bij de vernieuwing. 
Ineke stelt voor om alle pijnpunten op een flap-over te benoemen. Annette haakt hierop in, dat 
zij alle pijnpunten zal verzamelen op een lijst. Zij zegt toe om alle punten te bekijken en te 
filteren op welke punten snel opgelost kunnen worden en welke punten meer tijd vergen. 
Annette laat weten wat haalbaar is om uit te voeren en op welk termijn zaken te realiseren zijn. 
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Ineke schets een zoektocht van het bestuur van de SBOB naar de invulling van 
bewonersparticipatie. Zo zijn enkele bestuursleden op bezoek geweest in Bezuidenhout. Een 
wijk waar enkele jaren geleden een herinrichting plaats vond in samenspraak met bewoners. 
Lessen die het bestuur uit Bezuidenhout heeft meegenomen: 
• Betrek bewoners bij het proces 
• Er is een lange adem nodig en mensen met die lange adem voor de continuïteit van het 

proces 
• De herinrichting biedt mogelijkheden die bij aanvang nog niet zichtbaar zijn. In 

Bezuidenhout waren dat de pleinen. Diverse pleinen zijn opgeknapt ieder met een eigen 
karakter en er zijn zelfs nieuwe pleinen gemaakt 

• Schoenmaker houdt je bij je leest. Als bewoner is het niet nodig om straten in te tekenen, laat 
dat aan de professionals van de gemeente over 

• Je kan het nooit iedereen naar de zin maken. Een oplossing in Bezuidenhout was 
bijvoorbeeld te werken met een tijdelijke opzet om over drempels heen te stappen en een 
idee te visualiseren 

• Denk en kijk anders naar de wijk. Een kruising van twee of drie straten kan zomaar een 
pleintje worden 

• Uitgangspunt is een gemeenschappelijke visie van bewoners. 
 
Ook hebben enkele bestuursleden een bezoek gebracht aan Amstelveen. In Amstelveen hebben 
bewoners daar straat voor straat mede-bewoners geactiveerd. Participatie van onderop, met 
behulp van een welzijnsorganisatie. Dat kost veel tijd en inzet maar uiteindelijk loont het. Zo is 
een openluchttheater het centrum van de wijk geworden. 
 
Ineke schets wat er in 2019 moet gebeuren om bewoners te betrekken bij de herinrichting. Het 
ontwikkelen van een visie, uitgangspunten formuleren. Wat vinden bewoners belangrijk? Het 
creëren van draagvlak en dit meenemen in gesprek met de gemeente. 
Ineke legt de werkvorm van deze avond uit. Bij acht tafels liggen flap-overs om ideeën te noteren 
over de herinrichting van de Bomenbuurt. 
Vraag van Rogier Kant; Wat heeft de wijkenquête van 2017 opgeleverd? Ineke antwoordt dat 
een van de resultaten van de enquête de oprichting van werkgroep Duurzame BLOB is geweest. 
En uit de enquête kwamen een aantal thema’s naar voren die bij bewoners leven: 
• Ruimtelijke ordening 
• Veiligheid 
• Sociale cohesie 
• Mobiliteit. 
 
Belangrijk bij de herinrichting van de wijk is, volgens Ineke, om alle straten op hetzelfde niveau 
te krijgen. Ook al verschillen straten onderling van elkaar. Ontwikkel ideeën per straat en ook 
voor het totaal. Kijk met een andere blik naar de pleinen. Het idee is om zoveel mogelijk mensen 
te mobiliseren, de focus op bewonersparticipatie. Om het proces te organiseren en een goede 
gesprekspartner te zijn voor de gemeente Den Haag. Ineke roept op om als bewoners zich per 
straat te organiseren en problemen op te lossen. Daarnaast per plein groepen te organiseren. 
Over alle ideeën, van vanavond en de rest van het jaar, zal voortdurend gecommuniceerd 
worden door de SBOB via de website en de maandelijkse Nieuwsmail Bomenbuurt. Marijelle van 
Delft, opbouwwerker van VOOR Welzijn, geeft aan dat bewoners niet moeten denken in 
beperkingen maar in mogelijkheden.  
Vraag van Rogier Kant; Is er al contact met een stedenbouwkundig bureau vanuit de gemeente 
Den Haag? Hakim geeft aan dat het Ingenieurs Bureau van de gemeente Den Haag is 
ingeschakeld om te helpen samen met bewoners een schets van de wijk te maken. Het voorlopig 
ontwerp fase 1 wordt eind 2019 vastgelegd. Een proces in samenwerking met bewoners. Ineke 
meldt dat mensen zich kunnen melden voor de drie groepen. 
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Robert van Asten voegt nog toe dat bewoners alles mogen opschrijven om toe te werken naar 
een werkbaar plan. Mooi om te zien dat er ruimte is voor bewoners om mee te denken. Hij kijkt 
uit naar het vervolg en hij blijft betrokken bij dit proces. Hij hoopt dat veel mensen mee gaan 
doen, hij roept op aan de aanwezigen om hun buren ook bij deze herinrichting van de wijk te 
betrekken. 
Vraag uit de zaal; Is er behalve informatie op de website en de Nieuwsmails ook ruimte voor 
bijeenkomsten? Ineke geeft aan dat er bijeenkomsten georganiseerd zullen worden. 
Ineke dankt iedereen voor zijn/haar komst naar deze jaarvergadering en doet een laatste 
oproep om ook buren te mobiliseren.  
 
Ineke sluit de vergadering om 22.12 uur. 
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