
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Scheveningen, 11 november 2020 
 
Beste bewoners uit het Havenkwartier, voormalig Norfolk, Geuzenwijk en Vissenbuurt, 
 
Het is alweer even geleden dat u post ontving van uw BOH en dat u dat nu krijgt op de 11de 
van de 11de is naar Scheveningse begrippen wel heel bijzonder. Toch willen we u op dit 
moment op de hoogte brengen van onze statutaire verplichtingen.  
Onze laatste vergadering, waarvoor we maar 13 wijkgenoten maximaal aan tafel mochten 
uitnodigen, dateert alweer van eind september. In oktober hebben we daarvan afgezien en 
ook in november zullen we niet alleen onze gewone vergadering niet kunnen houden, maar 
onze eindejaars algemene bewonersvergadering kan onder huidige omstandigheden ook 
niet doorgaan. Toch dienen we u over onze financiële situatie statutair in te lichten, hetgeen 
we doen onder verwijzing naar onze website www.bohscheveningen.nl. waar ons financiële 
verslag 2019 gepubliceerd is. De ‘kascommissie’ had op de komende bewonersvergadering 
willen adviseren het BOH-bestuur decharge te verlenen. 
Ook roepen we u op – zoals ieder jaar - zich als bestuurslid aan te melden. Statutair is onze 
penningmeester aan de beurt om af te treden, dan wel herkozen te worden. 
Daarnaast wordt u elk jaar op de bewonersvergadering weer opgeroepen om voor u 
specifieke activiteiten te benoemen, die we als bewonersorganisatie met elkaar in het  
zgn. activiteitenplan ter financiering aan de gemeente kunnen voorleggen. Een aantal punten 
staan al langer op onze agenda en nemen we ook nu weer mee vanuit vorig jaar, zoals: 
* afwikkeling Leefbaarheidsplein bij Hennephofkerk (hoek Westduinweg – Schokkerweg)  
* aansluiting elektriciteit op Radio Holland plein 
* bebording en aanpassing 30 km zone Dr. Lelykade 
* opvolging voorstellen werkgroep vergroening Dr. Lelykade 
* meer groen in de Vissenbuurt 
* aanpak verkeersproblemen zoals: kruising Treilerdwarsweg/Schokkerweg, kruising 
Zeesluisweg/Schokkerweg, en aandacht voor evaluatie herinrichting Westduinweg t.h.v. Van 
Bergenstraat/Statenlaan. 
Afgelopen zomer liet u ons weten, dat de overlast van straatracers, fietsers op de stoep, te 
veel parkeren op de stoep en zwerfvuil overal onverminderd frustreert, en dat delen we met 
u. We zijn hierover in gesprek met het stadsdeel. 
Verder zijn we in een soort van gesprek met de gemeente over de wijze waarop zij ons 
functioneren onder wat voor soort voorwaarden wel of niet wil subsidiëren. Het verhaal op 
zich willen we gaarne een keertje met u delen tijdens een bijeenkomst als dat er weer van 
mag komen. 
Via onze mailbox bereiken ons ook oproepen om uit te wisselen wat ons helpt betrokken te 
blijven. Nu de maatregelen - als gevolg van corona - ons op dit moment nog dwingen thuis te 
blijven moeten we andere manieren vinden om aan onze sociale behoeften tegemoet te 
komen. Bijvoorbeeld van de ‘Stichting Expertisecentrum Oefenen’ (zie www.oefenen.nl) dat 
tips geeft voor thuisleren met name ook nu tijdens deze tweede coronagolf. Je krijgt de 
indruk dat veel mensen de schouders eronder willen zetten om elkaar veilig te bereiken.  
Wij wensen u sterkte in deze tijden en groeten u namens het bestuur hartelijk 
 
Teun van Dijk   Aad Bosch  
Voorzitter BOH   Lid Kascommissie 
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