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CONCEPT VERSLAG VAN DE HALFJAARLIJKSE BEWONERSAVOND WATERINGSE VELD
MAANDAG 21 november 2016
Aanwezig: een 60-tal bewoners (zie presentielijst)
SDK: Astrid Smink, Stefan Lakhihan, Ron Saliakus, Ron Appeldooren, Lianne van de Garde
BPWV bestuur: Chan Nirmalsingh, Henny Hagelaar, Bea Nirmalsingh, Jan van Gerwen, Jan de Bruijn,
Dick Lindt, Sagar Soekhoe
BPWV vrijwilligers: Ria Paulussen, Rijn Kanoen, Wim Simons, Nanda Baldew, Tonny van Gerwen,
Theun Harteveld
Partners in de wijk: Gezondheidscentrum, Parnassia, IWaves, Stichting Dilana, politie
Stichting Mooi: Najoua Idrissi, Carla Janmaat (Verslaglegging)
Deel 1 :Opening en bestuurszaken BPWV
Jan de Bruijn opent de avond, het eerste kwartier van de bijeenkomst is voor het bestuur van
het bewonersplatform, het 2e gedeelte komen bewoners en professionals aan het woord over
de volgende 3 thema’s: leefbaarheid-jeugd-veiligheid t.b.v. het uitvoeringsprogramma 2017
van het stadsdeelkantoor.
Jan geeft het woord aan de voorzitter van het BPWV Chan Nirmalsingh.
Chan stelt Bea Nirmalsingh en Dick Lindt voor, zij zijn beide vrijwilligers bij het platform,
respectievelijk als vrijwilligerscoördinator en als penningmeester, en stellen zich kandidaat
voor een bestuursfunctie. Middels een applaus wordt hun functie bekrachtigd en zijn zij
toegetreden als bestuurslid.
2 Bestuursleden: Henny Hagelaar en Sagar Soekhoe moeten volgens het rooster herkozen
worden. Dit gebeurt middels een applaus.
2 Bestuursleden hebben door omstandigheden hun taken neergelegd: Said Achahboun en
Rob van der Vugt.
Chan wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de vele vrijwilligers die actief zijn bij
het BP te bedanken. Mede dank zij de vrijwilligers profileert het BP zich goed in de wijk,
facebook bijvoorbeeld heeft 3.500 volgers en de website 500.
Jan de Bruijn geeft aan dat het BP nog op zoek is naar vrijwilligers, alle hulp is welkom. Kijk
op de site voor informatie.
Activiteiten binnenkort in de wijk:
26 november intocht Sinterklaas bij winkelcentrum Hoge Veld, 9-10 december de actie
Samen voor de Voedselbank, 19 december de Lampionnenoptocht, in januari zal het BP
samen met Stichting Mooi een nieuwjaarsreceptie houden.
Deel 2: tafelgesprekken
Ricardo Buitinga leidt de avond in en start het interactieve gedeelte. De aanwezigen buigen
zich per tafel over de 3 thema’s leefbaarheid-jeugd-veiligheid, ideeën, vragen, wensen en

opmerkingen worden genoteerd op flap-over vellen. Ideeën die niet vallen onder 1 van de 3
genoemde thema’s kan men noteren op een apart veld (achter in de zaal).
Terugkoppeling
Alle ideeën en opmerkingen zijn uitgewerkt en als bijlage bij dit verslag gevoegd.
Ricardo vraagt de aanwezigen per thema alvast een aantal ideeën te benoemen:
Leefbaarheid
- Optocht met Koningsdag voor de kinderen.
- Meer zorg voor elkaar, veel bewoners weten niet waar ze terecht kunnen met vragen
over verschillende thema’s, bijvoorbeeld eenzaamheid, verborgen armoede en zorg.
Waar is een aanspreekpunt?
- Volgens Esmeralda van het Gezondheidscentrum zijn de voorzieningen wel in de wijk
maar te weinig bekend bij bewoners. Zij pleit voor informatie via de wijkkrant. Veel
aanwezigen geven aan dat het opnieuw opzetten en maken van een wijkkrant erg
veel inzet vraagt van vrijwilligers. Een goed alternatief zou kunnen zijn een digitale
nieuwsbrief. Betere samenwerking met de Zuid-Wester is ook een optie.
- Activiteiten van de Zonnebloem moeten beter gepromoot worden.
- De bewonersorganisatie zou een vaste plek in de wijk moeten hebben waar ze hun
activiteiten kunnen houden.
- Zwerfafval, betrek woningcorporaties bij het zoeken naar een oplossing.
Jeugd
-

Maak een onderkomen voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar bij de skatebaan.
Er is genoeg te doen voor de allerkleinste jeugd, maar niets voor de oudere jeugd.
Jongeren café voor de jeugd van 14+
Meer culturele activiteiten waar jeugd bij betrokken wordt.
Vraag vooral aan de jeugd zelf wat ze willen, misschien willen ze wel fietsen
repareren.

Er is een pauze van 15 minuten.
Veiligheid
- De hoeken van de stoep die aflopen en bedoeld zijn voor kinderwagens, rollators e.d.
zijn vaak niet toegankelijk door geparkeerde auto’s. Maak dit beter zichtbaar door de
hoeken met een kleur te accentueren.
- Meer verlichting, vooral in portieken.
- Maak gebruik van Buurt Apps’, Jan de Bruijn geeft de tip om het niet te ingewikkeld te
maken maar de app op te richten met directe buren.
- Verkeersproblemen bij scholen tijdens het halen en brengen. Kan de schoolleiding
het gesprek aangaan met de ouders?
- Politie is fysiek te weinig aanwezig in de wijk, kan de wijkagent niet op vaste tijden op
een vast punt in de wijk aanwezig zijn.
- In de Hofjes worden auto’s die illegaal parkeren niet bekeurd, terwijl bewoners die
laden en lossen vaak wel bekeurd worden.
- Er zijn veel snelheidsrijders op de laan van Wateringse Veld, verzoek om meer
handhaving.
Stefan Lakhihan, teammanager van Escamp geeft een korte samenvatting van wat hij
vanavond heeft gehoord. Er zijn een aantal overkoepelende thema’s: jeugd: waar kunnen ze
terecht, wat doen ze? Afval, ORAC’s, betere zichtbaarheid van de politie.
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Hij vraagt de bewoners ook vooral bij zich zelf te rade te gaan wat je zelf kan doen, waar zit
de Haagse Kracht. De gemeente zorgt dat de basis op orde is, voor een veilige leefomgeving
is ook de inzet van de bewoners nodig.
Hoe nu verder
De gemeente neemt alle punten die vanavond zijn genoteerd mee, niet alles zal kunnen
worden gerealiseerd. Het SDK bespreekt de punten intern van de diensten.
Het verslag van deze avond zal worden teruggekoppeld naar alle aanwezigen.
Stefan heeft nog een nieuwtje: in 2017 in het 3e weekend van september zal het 20 jarig
bestaan van de wijk Wateringse Veld worden gevierd. Bewoners worden gevraagd input te
leveren voor de festiviteiten, dit kan naar secretariaat@wateringseveld.info.
Chan tot slot dankt de directeur van de basisschool de Fontein voor de gastvrijheid en alle
aanwezigen voor hun input.
Nog een nabrander van een bewoonster de vraag waarom alle activiteiten altijd plaatsvinden
in Hoge Veld en nooit in Lage Veld?
Tot slot de vraag: Hoe krijgen we te horen wat er met onze input is gedaan?
Stefan: iedereen krijgt het verslag, het SDK bespreekt het met de vaste diensten (DSO,
veiligheid, onderwijs enz.), de ingebrachte punten worden getoetst aan het beleid er wordt
gekeken wat haalbaar is voor 2017.
Het concept uitvoeringsplan 2017 is begin januari klaar, gaat dan de bestuurlijke route in,
daarna wordt het teruggekoppeld naar de bewoners, op welke manier daar gaat het SDK
nog over na denken. Het uitvoeringsplan wordt uiteindelijk gemaild naar het BP die plaatsen
het op de website en het uitvoeringsplan wordt besproken in het wijknet overleg.
Tot zover,
Den Haag, 24 november 2016

3

