
Concept-notulen BOH-overleg d.d. 22 maart 2022 in De Mallemok 

Aanwezig: Teun van Dijk (voorzitter), Ton Hulleman (penningmeester), Leen Hofland 

(bestuurslid), Aad Bosch, Marian van den Broek-Laro, Wim Buis, Claudia Dohm), Jan den 

Heijer, Stan Klaassen, Bert Hoogenboom, Henny Kegge (notuliste), Eite Levinga 

(Stadsdeelkantoor), Martijn Hoogeveen, Bert de Jong, Coen de Jong, June Kromjongh-Smit,  

Hans van der Lee, Lianne van Loon, Evert de Niet, Karlijn Rakels, Arie Roeleveld, Arno 

Schoondorp, Mendy van Veen (Directeur Stadsdeelkantoor), Hans Velthuizen 

Afwezig met kennisgeving: Paulien Bakker (secretaris), Florence Bosveld, Henny Harteveld, 

José van Hussen, Dick Passchier 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet aanwezigen welkom, waaronder 

een aantal nieuwe gezichten. Ook Mendy van Veen, directeur van het Stadsdeelkantoor, is 

aanwezig en zij geeft aan weer vaker naar onze vergaderingen te zullen komen. Haar mooie 

stadsdeel heeft 60.000 inwoners en 9 actieve bewonersorganisaties.  

De voorzitter deelt mee dat er een jaarvergadering was gepland, maar helaas heeft de BOH 

zich bij de voorbereidingen niet aan de formele regels, d.w.z. het publiceren van alle 

financiële stukken 10 dagen vóór de vergadering, gehouden. Gebleken is dat De 

Scheveninger onze aankondiging niet integraal heeft overgenomen, waardoor deels niet aan 

deze regel werd voldaan, hetgeen terecht door Aad Bosch is geconstateerd. De  

jaarvergadering, volgens onze regelgeving, is om die reden wederom uitgesteld tot onze 

eerstvolgende vergadering op 26 april a.s. en dan zullen het financieel- en jaarverslag over 

2020 en 2021 aan de orde worden gesteld. Gezien het voorgaande is er voor deze 

vergadering geen officiële agenda en zullen een aantal standaardagendapunten aan de orde 

worden gesteld.  

Verder meldt voorzitter dat Paulien Bakker zich vanmiddag heeft ziekgemeld. Na 4 jaar lang 

secretaris van de organisatie te zijn geweest, heeft zij aangegeven te willen stoppen met 

deze taak. Nu penningmeester Ton Hulleman na ruim 10 jaar actief te zijn geweest naar 

Dordrecht gaat verhuizen, heeft Hans van der Lee aangegeven deze taak te willen gaan 

vervullen. Henny Kegge, die al enige jaren ondersteunende werkzaamheden verricht, wil dit 

blijven doen als bestuurslid. Coen de Jong heeft zich aangemeld als lid van de kascommissie 

voor de controle van de financiële stukken over het jaar 2021. Arie Roeleveld heeft de 

controle van onze financiën over het jaar 2020 gedaan samen met Henny Harteveld en zal 

dat samen met Coen de Jong ook over het jaar 2021 gaan doen.     

Op een vraag van Evert de Niet legt voorzitter uit dat ‘de wijkagent’ wordt uitgenodigd en 

dat deze met zijn collega’s overlegd wie van de vijf er naar ons overleg zal gaan. 

Arno Schoondorp legt het verschil tussen stichting en vereniging uit. Een stichting benoemt 

het bestuur en een vereniging kiest het bestuur. BOH is een stichting, maar ‘speelt’ eigenlijk 

het ‘spel’ van een vereniging. De voorzitter concludeert dat de BOH in de praktijk een poging 

doet dat ‘spel’ op een zo goed mogelijk manier te ‘spelen’. 



2. Verslag bijeenkomst van 22 februari 2022 

Aad Bosch constateert dat vanavond het vereiste aantal van 3 bestuursleden voor een 

bestuursvergadering aanwezig is. 

De voorzitter meldt dat op blad 1 Ton Hulleman ten onrechte als aanwezig is gemeld en 

Coen de Jong juist wel aanwezig was. Ook heeft José van Hussen laten weten onder ‘Rondje 

wijk’ haar verslag van de vergadering op 1 februari jl. over de herindeling van het 

leefbaarheidsplein bij het Hennephofkerkje, dat 20 jaar geleden de wijk is beloofd als 

compensatie voor de bebouwing op de Dr. Lelykade, te missen. Zij meldde dat een aantal 

van onze wijkbewoners deel nemen aan dit overleg. Klaas Hilverda verwachtte toen over 4 

weken een nieuw ontwerp te hebben, waarin ook de verplaatsing van het trafogebouw zou 

zijn verwerkt. (Volgende vergadering over de indeling van het leefbaarheidsplein zal 31 

maart a.s. plaatsvinden.)   

3. Inkomende/uitgaande post 

De voorzitter meldt dat, na veel discussie over de nieuwe plek voor het onderkomen voor 

oud-vissers onder de semafoor, dit huisje 2 weken geleden is verplaatst naar de Boulevard. 

Er is discussie over Bronovo en wij luisteren mee. En er is veel discussie over de voetbalkooi 

Houtrust. Nu de uitspraak van de rechter tot uitvoering zou komen heeft de gemeente het 

wijs gevonden om de omgevingsvergunning m.b.t. het bijbehorende net en verlichting terug 

te trekken totdat de uitspraak van de rechter oplossing biedt, maar dat de gemeente het 

gevraagde geluidsonderzoek en het onderzoek naar alternatieve plekken vooralsnog moet 

doen. Partijen denken daar verschillend over en hij wijst geïnteresseerden op een artikel in 

het NRC over deze ‘soap’.  Ook heeft hij, op verzoek van de buurt, vorige week onze brief 

aan de horeca op de Dr. Lelykade, op de hoek bij de Jumbo en de Schokkerweg, 

rondgedeeld. Doel was hen te informeren over de door hun klanten en eigen personeel 

veroorzaakte overlast. Met opzet is hiermee gewacht tot de coronamaatregelen nagenoeg 

verleden tijd zijn. De brief werd in bijna alle gevallen, bij afwezigheid van de desbetreffende 

baas, prettig ontvangen. Slechts in één geval was men niet blij en werden de terrassen op de 

publieke ruimte aan de kade kant, wel de noodroute voor hulpdiensten, juist als ‘leuk’ 

ervaren.  

4. Financieel en jaarverslagen 2020 en 2021 

Arie Roeleveld leest de verklaring van de Kascontrole Commissie 2020, ondertekend op 12 

april 2021, voor. Aad Bosch constateert dat er wederom stukken over 2020 ontbreken en 

deze niet volgens de Statuten zijn rondgestuurd. Hij stelt daarom voor het aan de orde 

stellen van deze stukken nogmaals uit te stellen en aldus was al besloten. Zoals reeds 

gemeld is Coen de Jong bereid om naast Arie Roelveld lid van de Kascommissie voor de 

controle van de financiële stukken over 2021 te worden.  

5. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

De voorzitter meldt dat ook de verkiezing van nieuwe bestuursleden zal worden uitgesteld. 

Wel is de BOH nog steeds op zoek naar wijkbewoners die, na het vertrek van de huidige 



secretaris en penningmeester, specifieke taken op zich zouden willen nemen zoals 

bijvoorbeeld het bijhouden van de website en het ons vertegenwoordigen bij het overleg 

met de gemeente en instanties wat betreft verkeer en parkeren. Bij de twee laatstgenoemde 

onderwerpen was Ton Hulleman jarenlang ‘de luis in de pels’. Ton van der Lee geeft aan over 

de website te willen nadenken. Volgens de voorzitter is het niet noodzakelijk dat deze taken 

door bestuursleden worden gedaan, maar wijkbewoners moeten bij hun activiteiten wel in 

alle gevallen het bestuur betrekken. Ook volgde Ton Hulleman voor de BOH de 

gemeenteberichten over bijvoorbeeld bouwactiviteiten op de voet. Dit is overigens een 

burgerplicht van een ieder en er volgt een discussie over hoe dit op de beste manier zou 

kunnen worden overgenomen. Vooral het voortraject is van belang. 

Aad Bosch geeft een toelichting op de verkiezing van bestuursleden volgens de nieuwe 

Statuten. Er zouden 5 bestuursleden moeten zijn, liefst 6 of 7, die uit hun midden een 

voorzitter, secretaris en penningmeester kiezen. De functie van adjunct-secretaris bestaat 

niet. Taak van secretaris kan niet worden gedeeld. Wederom roept  hij aanwezigen op om 

zich verkiesbaar te stellen. Hij zou graag CV van Hans van der Lee willen zien en naar 

wijkbewoners willen toesturen. Henny Kegge heeft hij inmiddels voldoende leren kennen bij 

haar werkzaamheden voor de BOH. Tot slot concludeert hij dat het verenigingsmodel beter 

zou passen bij de BOH.  

De voorzitter weet dat Aad Bosch gelijk heeft, maar de praktijk is dat het bestuur alle taken 

i.o.m. de aanwezige wijkbewoners zo goed mogelijk poogt uit te voeren. Hij heeft het gevoel 

dat in geval zaken niet goed zouden lopen, het bestuur tijdens het maandelijkse overleg bij 

de les wordt gehouden. 

6. Verslag van de verschillende commissies 

Groen inde wijk: 

June Kromjongh-Smit uit de Geuzenwijk, een erg versteende wijk, meldt dat Duurzaam Den 

Haag meer groen stimuleert in de vorm van o.a. geveltuintjes. Zij zou wel willen uitzoeken 

hoe de Geuzenwijk groener kan worden gemaakt. Misschien op het Van Sint 

Aldegondeplein, misschien door herinrichting of met nieuwe groene lantaarnpalen en 

bloembakken aan die palen. Zij heeft het initiatief genomen om binnen een aantal weken in 

de wijk initiatieven daartoe of andere ideeën te inventariseren. Arno Schoondorp uit deze 

wijk verwelkomt het idee en is blij medestanders te hebben gevonden.  

Mendy van Veen roept op hiertoe ook de enquête voor de wijkagenda in te vullen. Het is nu 

het juiste moment om ideeën en initiatieven in deze richting aan te dragen. Er zijn inmiddels 

650 reacties binnengekomen. Zij suggereert voor dit doel vraag 6 van de enquête in te 

vullen. Wel zal gezamenlijk een keuze moeten worden gemaakt welke plannen binnen 4 jaar 

gerealiseerd zullen kunnen worden. Zij refereert daarmee aan projecten met een beperkte 

levensduur en geen metro. Op 10 mei a.s. zal de gemeente een avond organiseren waarop 

ingebrachte ideeën zullen worden besproken. Iedereen die ideeën inbrengt zal daarvoor 

moeten lobbyen. Karlijn Rakels vindt dat wijkagenda een goede insteek voor hun ‘groene’ 

initiatieven zou kunnen zijn en Mendy van Veen bevestigt dat daardoor ook het proces in 

werking zou kunnen worden gezet. Bert Hoogenboom raadt aan om contact te zoeken met 



de dames binnen de BOH, die zich al met de vergroening van wijk bezighouden. Vergadering 

concludeert dat initiatieven eerst moeten worden geïnventariseerd en daarna pas contact 

met het Stadsdeelkantoor moet worden gezocht.   

De voorzitter merkt op dat geveltuintjes in eigen  beheer mogelijk zijn. Ook herinnert hij aan 

de plannen van een aantal jaren geleden voor een ondergrondse parkeergarage onder het 

Van Sint Aldegondeplein, waar uiteindelijk geen interesse voor was, met name vanwege de 

ingeschatte hoge kosten en de jarenlange bouwoverlast. Lianne van Loon denkt dat een 

‘boomproject’ geen ‘groot ding’ is, maar dit wordt door anderen in de vergadering 

weersproken. Marian van den Broek-Laro deelt in dit verband de ervaringen met betrekking 

tot het recente initiatief van een aantal bewoners van de Dr. Lelykade voor beperkt groen 

aldaar, dat geheel onverwacht en zelfs tot verrassing van de initiatiefnemers een 

proefproject op de kop van de Tweede Haven werd. Zij wijst op het belang van het praten 

met elkaar.  De voorzitter wijst op het belang van het houden van contact met de BOH in 

dergelijke gevallen, aangezien gemeente in dit geval zonder overleg met de BOH e.e.a. ging 

realiseren met problemen voor betrokken bedrijfsleven tot gevolg. Momenteel wordt samen 

met hen en gemeente naar een oplossing gezocht. Hans Velthuizen wijst nog op de slechte 

ervaringen met geveltuintjes in de Koppelstok- en Mennickstraat, die inmiddels weer zijn 

verdwenen. Voor het onderhoud moeten wijkbewoners zelf zorgen. Arno Schoondorp denkt 

wel dat dit soort privé-initiatieven meer structuur geeft aan dat wat wij in de wijk zouden 

willen.  

De voorzitter herinnert nog aan een artikel in de vorige Rond de Haven, waarin met foto’s 

aandacht werd gevraagd voor het ‘misbruik’ van de vaak smalle stoepen. De buurt zou 

misschien ook moeten uitzoeken of als alternatief een aantal parkeerplaatsen zouden 

kunnen worden opgeofferd. Martijn Hoogeveen geeft aan dat dit een lastig punt is. Mendy 

van Veen merkt op dat de buurt iemand van het Stadsdeel zou kunnen uitnodigen om in de 

wijk met bewoners mee te kijken? 

In antwoord op een vraag van Ton Hulleman geeft Mendy van Veen aan dat zij niet weet hoe 

de stand van zaken met betrekking tot de ‘oude plannen’ voor groen bij Het Uiterjoon en in 

de Korbootstraat is. De voorzitter wijst op de activiteitenplannen, die jarenlang door de BOH 

zijn gemaakt, en waarop weinig reactie van het Stadsdeelkantoor is gekomen. Ton Hulleman 

zegt toe een overzicht van een aantal lopende zaken bij Eite Levinga neer te zullen leggen. 

Verbouwing Aldi: 

Ton Hulleman schets het lange proces dat aan de verbouwing vooraf is gegaan. De extra 

verdieping, die Aldi graag wilde en waar de bewoners tegen waren, komt er niet en het 

aanleveren van goederen zal inpandig gaan gebeuren. Wel is er nog discussie over het groen 

op het dak (met helmgras) en dit plan ligt nu bij de Welstandscommissie, die dit plan niet 

groen genoeg vindt. Bouw zou vanaf 1 mei a.s. 1 ½ jaar gaan duren, waarbij Aldi tijdelijk als 

noodlocatie in De Driemaster gaat vertoeven. Jan den Heijer, die op de tweede etage boven 

Aldi woont, legt uit dat bewoners van de flats wel blij zijn met de verbouwing, maar niet met 

een duinlandschap op het dak, gezien de te verwachten overlast. 



7. Rondvraag 

Leen Hofland meldt dat hij in de plaats van Ton Hulleman namens de BOH gaat deelnemen 

aan de vergaderingen over de Verkeersstudie Scheveningen. Per E-mail is gemeld dat er in 

week 15 een vergadering is gepland. Verder is er een uitnodiging ontvangen voor een 

bijeenkomst voor redacties van Haagse wijkbladen op 29 maart a.s. in de Heldenhoek, 

georganiseerd door Laurens Schrijnen van het Zeeheldennieuws. Ook heeft het 

Stadsdeelkantoor de betrokken bewonersorganisaties gevraagd een bestuurslid af te 

vaardigen voor de Werkgroep Veilig en Leefbaar Scheveningen en dat zal hij gaan doen. Dick 

Passchier en Evert de Niet zitten op persoonlijke titel in de werkgroep. 

Jan den Heijer wil meer politiecontrole op de parkeerplaats bij Aldi, eigenlijk is daar geen 

enkele controle ondanks het feit dat er auto’s parkeren, die er niet horen. De voorzitter 

raadt aan, zoals door de wijkagente in de vorige vergadering gevraagd, e.e.a. te (blijven) 

melden. Er volgt nog een discussie of dat terrein, achter de slagboom, niet eigen terrein is, 

waar de politie niet mag controleren, maar geadviseerd wordt bij onraad altijd te melden.  

Ton Hulleman wijst erop dat wat betreft de verkeersstudie beloofd is de uitkomsten van  

het verkeersonderzoek van tevoren rond te sturen. Hij zou die uitkomsten graag ter 

voorbereiding van de bijeenkomst willen zien. Volgens Leen Hofland staat in de uitnodiging 

dat  stukken een week van tevoren zullen worden toegestuurd. Ton Hulleman meldt nog dat 

er op de Westduinweg bij een aantal bomen bloemperkjes zijn gemaakt. Op die plekken 

staan  veel fietsen, vaak zonder beugel, en daar zou een oplossing voor moeten worden 

gevonden. 

Arno Schoondorp mist aandacht voor het besparen van energie en wordt door de voorzitter 

gewezen op de voorlichtingsbijeenkomst, georganiseerd door Stichting Aarde-Wek samen 

met de BOH en te houden op 12 april a.s. in De Mallemok. Soortgelijke bijeenkomst heeft al 

eerder in Het Kalhuis plaatsgevonden, waar het Ton Hulleman opviel dat veel mensen niet 

wisten wat te doen. 

June Kromjongh-Smit vraagt of de Geuzenwijk bij het Havenkwartier of het Statenkwartier 

hoort. Om verwarring bij wijkgenoten te voorkomen stelt zij voor op de voorpagina van Rond 

de Haven voortaan ook de Geuzenwijk en Vissenbuurt te vermelden. De voorzitter vindt dit 

een goed idee, maar er volgt een discussie waaruit blijkt dat de wijkindeling een ingewikkeld 

onderwerp is, waarbij vanuit het verleden, het Centraal Plan Bureau en de gemeente, ieder 

vanuit de eigen gedachte, tot een wijkindeling is gekomen.   

Claudia Dohm vraagt of er plannen zijn voor de aanleg van drempels op de Kranenburgweg. 

Leen Hofland licht toe dat op termijn, als bebouwing gereed zal zijn, de weg 30 km zone zal 

worden. Ook heeft zij gelezen over een Vierde Haven en zij vraagt zich af of daar plannen 

voor zijn. De voorzitter schetst een discussie van een kleine 20 jaar geleden tussen gemeente 

en bedrijven. Uiteindelijk waren heel Scheveningen en de Vogelwijk tegen de aanleg van 

deze haven. Ook vertelt hij over het Havenconvenant. Naar aanleiding daarvan lopen er 

inmiddels 2 onderzoeken, te weten één naar de aansturing van de haven en een ander 

onderzoek richt zich op de sociaal-economische ontwikkeling van de haven en 

havengebonden bedrijvigheid. Onderzocht wordt wat er in de toekomst in de haven nog 



mogelijk is. Daarbij speelt ook de vraag: wat is nog of wordt binnendijks en wat buitendijks? 

Momenteel is de Westduinweg de zeedijk, met als gevolg een deel van het havenkwartier 

buitendijks. 

Marian van den Broek-Laro meldt een ander initiatief van een aantal bewoners van de Dr. 

Lelykade  voor een muurschildering op de muur bij Het Vispaleis. In overleg met het 

Stadsdeelkantoor is om valide redenen uiteindelijk gekozen voor foto’s van de situatie ter 

plekke in de jaren  50. Officiële opening zou 7 april a.s. zijn. Helaas bleek dat het 

Stadsdeelkantoor vergeten was een omgevingsvergunning aan te vragen en nu is het 

wachten daarop en op een nieuwe datum.  

De voorzitter deelt mee dat er a.s. donderdag weer een gesprek is over het verplaatsen van 

’t Dikje, het oude vissershuisje bij het zuiderhavenhoofd, waarbij met gemeente en de 

mannen gesproken wordt om het proces helder te krijgen. Op 31 maart a.s. organiseert de 

gemeente een bijeenkomst over de participatie van bewonersorganisaties in het Koorenhuis. 

Inloop 18.00 uur, om 19.00 zal burgemeester Van Zaanen kort spreken en daarna is er 

discussie. 

De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering. 

 

NB: Helaas niet aan de orde gesteld het verzoek van Esther Blom van de Vissershavenstraat. 

Zij werft al jaren fondsen voor buurt- en wijkgenoten, die een regenwaterton aan hun HWA-

pijp willen. Esther zou graag namen willen hebben van wijkbewoners, liefst ook bewoners 

van huurwoningen, die een regenwaterton met een kraantje, waarmee je gemakkelijk kan 

aftappen., zouden willen. Haar vraag aan de BOH is om namen van geïnteresseerden en/of 

contactpersonen uit straten te verzamelen. Bij deze het verzoek bij interesse een E-mail te 

sturen naar info@bohscheveningen.nl, welke verzoeken aan Esther zullen worden 

doorgestuurd.  

Bijlage: 

Naam aanwezigen:   Straat: 

Aad Bosch    Westduinweg 

Marian van den Broek-Laro  Dr. Lelykade 

Wim Buis    Treilerweg 

Claudia Dohm    Dr. Lelykade 

Teun van Dijk (voorzitter)  Van Oldenbarneveltlaan 

Jan den Heijer    Westduinweg, Laag Lindo 

Leen Hofland (bestuurslid)  Doornstraat 

Ton Hulleman (secretaris)  Schokkerweg 

Stam Klaassen    Westduinweg 

Bert Hoogenboom   Dr. Lelykade 

Henny Kegge (notuliste)  Westduinweg  

Martijn Hoogeveen   Geuzenwijk 

mailto:info@bohscheveningen.nl


Bert de Jong    Westduinweg 

Coen de Jong    Van Egmondstraat 

June Kromjongh-Smit   Geuzenwijk 

Hans van der Lee   Westduinweg 

Lianne van Loon   Westduinweg 

Evert de Niet    Van Foreestraat 

Karlijn Rakels    Geuzenwijk 

Arie Roeleveld    Dr. Lelykade 

Arno Schoondorp   Kenaustraat 

Hans Veldhuizen   Datheenstraat 

Naam afwezigen:   Adres: 

Paulien Bakker (secretaris)  Dr. Lelykade 

Florence Bosveld   Van Sint Aldegondeplein 

Henny Harteveld   Doornstraat 

José van Hussen   Dr. Lelykade 

Dick Passchier    Westduinweg 

Lex van Houte    Voormalig Norfolk/De Zuid   

    

 


