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Bewonersorganisatie Havenkwartier 
Westduinweg 38D, 2583EH Scheveningen 
 
 
Burgemeester en Wethouders Gemeente Den Haag 
Centraal Subsidiebureau 
Postbus 16106 
2500 BC Den Haag 
 
Betreft: Financieel verslag 2018, Kenmerk ABBA/VL/20931, ABBA/VL/20930 en 
ABBA/VL/24407 

 
Den Haag, 22 april 2020 

 
Geachte heer, mevrouw, 
Bijgaand ontvangt u; 

 Financieel verslag 2019 
 Exploitatie Overzicht en Balans BOH 2019 
 Specificatie Baten & Lasten 
 ING Jaaroverzicht 2019 
 Bestuursverklaring Subsidieverantwoording 

 
Toelichting: 
Resultaat subsidie jaar is geëindigd met een positief resultaat van € 8.862,85 
 
Stand Balans per 31-12-2019 is € 23.156,98 
 
Verkregen subsidies werden zo optimaal mogelijk gebruikt en ingezet voor de aangevraagde 
activiteiten, de BOH werkt uitsluitend met vrijwilligers. 
 
Subsidieaanvraag: ABBA/VL/20930 Aanvraag: Gebruikt: Verschil:
Redactie Wijkkrant  €           1.350,00 1.210,00€         140,00€             
Jaarlijkse uitgaven wijkkrant  €           7.800,00 7.925,52€         -125,52€           
Onderhoud website  €               600,00 786,50€            -186,50€           
Diverse voorlichtingsbijeenkomsten  €           1.500,00 1.402,38€         97,62€               

-€                   
Jaarvergadering BOH (Thabor)  €               600,00 652,26€            -52,26€              
Lief en Leed potje  €               100,00 28,26€              71,74€               
Reiskostenvergoeding  €               100,00 10,40€              89,60€               

     
Activiteiten Buurtbewoners  €               500,00 -€                  500,00€             
Kerstboom en leges  €           2.200,00 2.175,30€         24,70€               
Activiteiten Leefbaarheidspleinen  €           1.500,00 -€                  1.500,00€         
Totaalbedrag  €         16.250,00 14.190,62€      2.059,38€         

Subsidieaanvraag: ABBA/VL/24407 Aanvraag: Gebruikt: Verschil:
Rondvaart tbv 40 jaar BOH 950 1027,4 -77,40€              
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Jaarverslag: 
Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) is een Stichting bestaande uit vrijwilligers, die 
zich inzetten voor verbetering van het wonen, werken en sociale leven in het Havenkwartier 
van Scheveningen. Haar doel is het bevorderen van een goed woon-, werk- en leefklimaat in 
het Havenkwartier, het bevorderen van de zelfwerkzaamheid van haar bewoners, het 
verhogen van het voorzieningenpeil, het stimuleren van de contacten tussen de 
wijkbewoners onderling en de gemeente(lijke instanties). Ons werkgebied is gelegen tussen; 
Strandweg, Visserhavenweg, Visserhavenstraat (Oostzijde), Korbootstraat (Zuidzijde), 
Zeesluisweg, Doornstraat (Westzijde), Van Boetzelaerlaan (Westzijde), Willem de 
Zwijgerlaan (Noordzijde), Houtrustweg incl. het voormalige Norfolkterrein. 
 
De BOH houdt zich onder andere bezig met: 
 Het stimuleren van goede contacten tussen bewoners onderling en tussen bewoners en 

gemeentelijke instanties; 
 Communicatie met onze achterban via ons wijkblad “Rond de haven”, onze website 

www.bohscheveningen.nl en sociale media zoals Facebook en Twitter. 
 Ondersteuning van sociale projecten in de wijk; 
 Overleg met het Stadsdeelkantoor Scheveningen m.b.t. het onderhoud van de wijk; 
 Overleg van wijkoverstijgende zaken met andere Scheveningse bewonersorganisaties 

(GSBO); 
 Het kritisch volgen van diverse nieuwbouwplannen en –projecten in het Havenkwartier; 
 Overleg met de Gemeente m.b.t. verkeer en parkeren in de wijk; 
 Overleg met Wethouders en Gemeenteraadsleden. 
 
Binnen de BOH zijn vrijwilligers actief in diverse Commissies zoals, Groen in de wijk, Verkeer 
& Parkeren, Openbare ruimte, Lief & Leed en Milieu & Duurzaamheid, Leefbaarheidspleinen. 
 
Buiten de reguliere maandelijkse openbare bewonersvergaderingen, die elke 4de dinsdag van 
de maand worden gehouden (behalve augustus en december) zijn wij in 2019 bij 
verschillende activiteiten betrokken geweest 
 
Overzicht van activiteiten van 2019 

Datum Thema Deelnemers 
15-1 Groen in de wijk ca. 8 
30-1 Groen in de wijk (S. Walleze) 4 
5-2 Redactievergadering wijkblad 5 

13-2 GSBO  
6-3 Groen in de wijk (S. Walleze) 4 

19-3 Secretariaatsoverleg 3 
15-4 Groen in de wijk 10 
15-5 GSBO  
11-6 Wellekom bijeenkomst in Thabor 30 
5-9 Vaartochtje 40 jaar BOH 45 

11-9 GSBO  
11-9 Bijeenkomst GGD Fijnstofmeting 8 

12-11 Thema-avond 18 
13-11 GSBO  
26-11 Jaarvergadering 40 
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Jaarlijks terugkerende activiteiten met bewoners 
- Thema-avond; gericht op inventarisatie standpunten en ideeën t.a.v. ontwikkelingen 

in de wijk en het functioneren van de BOH. 
- Jaarvergadering met financiële verantwoording en in het teken van een thema; dit 

jaar 40 jaar BOH, uitreiking Stadspeld aan Penningmeester Ton Hulleman en 
bloemstuk aan dhr. Karel Pronk voor zijn jarenlange betrokkenheid bij de BOH. 

 

  
 
- Kerstboom; voorbereiding plaatsing, monitoring en afvoer i.s.m. ondernemers uit de 

wijk van op het Leefbaarheidsplein Radio Hollandplein. 
- Wijkblad Rond de Haven; verzorging kopij en uitgave kwartaal. 
- Katern; samenstelling en plaatsing voorafgaand aan de maandelijkse BOH 

bijeenkomsten Jaarvergadering in De Scheveninger en de Scheveningse Courant. 
 
Speciale BOH activiteiten 2019 

- Wellekom aan nieuwe bewoners voormalig Norfolk terrein met bijeenkomst. 
- Vaartochtje langs de kust met de Estrella in het teken van 40 jaar BOH.  
 

 
 
BOH Commissie activiteiten 2019 
 
Verkeer & Parkeren: 
Verzoek aan wethouder van Asten tot verbeteren van gevaarlijke verkeerssituaties op het 
traject Westduinweg Boulevard met name de fietsveiligheid. 
Zienswijze ingediend over de evaluatie invoering betaald parkeren. 
Evaluatie herinrichting kruising Westduinweg met Statenlaan en Van Bergenstraat en 
Duindorpdam in kader van nog te houden Verkeersstudie traject Duinstraat / Westduinweg. 
Het thema “niet parkeren voor de eigen inrit” (POET) houdt de gemoederen van bewoners 
van Koppelstokstraat, Mennickstraat en Vissershavenstraat nog steeds bezig. 
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Groen in de Wijk: 
Het Havenkwartier heeft veel steen en weinig groen, m.n. nieuwe bewoners van onze wijk 
zijn betrokken om onze wijk een groener aanzicht te geven. 
De commissie Groen in de Wijk is betrokken bij de plannen tot vergroening van de Openbare 
Ruimte rondom de Tweede Haven en de Leefbaarheidspleinen. 
Bewoners uit de Kompasbuurt zijn betrokken bij de vergroening van Korbootstraat / 
Treilerweg / Vissershavenstraat. 
Verzoek tot doortrekking Groen van Leefbaarheidsplein Hennephofkerk / Rotonde 
Westduinweg / Schokkerweg naar Pietermanstraat. 
 
Openbare ruimte & Leefbaarheid: 
Er wordt veel gebouwd in het Havenkwartier, het is noodzakelijk om een vinger aan de pols 
te houden m.b.t. de Leefbaarheid in de wijk. 
De BOH is als stakeholder betrokken bij de totstandkoming van het “Havenconvenant”. 
Vooral de toename van woningsplitsingen (verkameringen), “buy to let” en Airbnb zijn een 
zorg in de wijk.  
De Cultuurhistorie probeert men zichtbaar te maken door het opnemen van elementen uit 
ons Cultuur Historisch document op te nemen in het groenplan rond de Tweede Haven. 
Op 12 juni is er een activiteit gehouden in het kader van de Buitenspeeldag in de 
Koppelstokstraat (ABBA/VL/22144). 
Op 8 september is er een Straatfeest met BBQ Menninckstraat (ABBA/VL/23650) 
georganiseerd. 
Coördinatie en begeleiding van bewoners inzake plaatsing ORAC’s in de Geuzenwijk; 
Inzet t.b.v. behoud van het Ziekenhuis Bronovo. 
Inzet m.b.t. lawaaioverlast van horeca. 
Inzet voor behoud van watertappunten. 
Inzet t.b.v. ongerustheid inzake 5G netwerk. 
Bezwaar gemaakt tegen bouwplannen hotel Vastint Dr. Lelykade / Zeesluisweg. 
Bezwaar gemaakt tegen nieuwbouwplan Het Boegbeeld Treilerdwarsweg m.b.t. 
parkeernorm. 
Inzet m.b.t. nieuwbouw van Semafoor en plaatsing bijbehorende historische Vissersbank. 
Actie inzake speelplekken nieuwe woonwijk New Norfolk en de verplaatsing voetbalkooi aan 
de Houtrustweg. 
 
Milieu & Duurzaamheid: 
De commissie houdt een vinger aan de pols m.b.t. het gebruikmaken van walstroom van 
grote schepen rond de 1ste en 3de Haven. 
Commissie leden bezoeken bijeenkomsten van o.a. “Gasvrij Scheveningen” en van de VvE 
balie Den Haag. 
Onderzoek naar luchtvervuiling in het Havenkwartier i.s.m. de GGD m.b.t. fijnstof en in het 
havengebied, op 11 september werd hierover een bijeenkomst georganiseerd. 
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Leefbaarheidspleinen: 
Het groen op het Radio Hollandplein moet worden vervangen, dit wordt meegenomen in het 
groenplan Tweede Haven, zoals bepleit door de commissie Groen in de Wijk. 
Er zijn diverse bijeenkomsten gehouden over het toekomstige Leefbaarheidsplein bij de 
Hennephofkerk. In de plannen over inrichting werd ook het plan voor Rotonde 
Schokkerweg/Westduinweg besproken.  
Bewoners waren in overleg met Muzee Scheveningen voor oude foto’s voor op de nieuwe 
banken. Het groen valt onder het groenplan Tweede haven. 
 
Wij hebben begin 2019 ons nieuwe onderkomen in de Mallemok betrokken. 
Op 11 juni hebben wij een “Wellekom” bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van de 
nieuwbouw op het voormalige Norfolkterrein. 
Ook in 2020 verwachten wij weer diverse bijeenkomsten te organiseren m.b.t. groen, 
verkeer, betaald parkeren etc.  
Er zijn weer plannen één of meerdere straatfeesten te organiseren. 
4x een uitgave van ons wijkblad Rond de Haven. 
Wij vertrouwen erop hiermee van dienst te zijn geweest en zijn uiteraard bereid tot het 
geven van een nadere toelichting indien gewenst. 
 
Hoogachtend, 
Bewonersorganisatie Havenkwartier 
A.M. Hulleman,  
Penningmeester BOH, 
Tel: 06-29444038 

 


