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Concept-verslag Jaarvergadering zaterdag 29 januari 2011. 
 
Aanwezig:  Wim Abbenhuis (Voorzitter), Ineke de Jong-de Vroege (secretaris),  
                    Jeanine Bekking, Leo van Teijlingen (bestuursleden), Roel Sauerbreij, Hetty  
                    Walschots-Hamer (kandidaat bestuursleden) 
                    Belangstellenden bewoners volgens presentielijst: Nelly van Straaten,  
                    Nico W. Mourits,  A. Bongers, Tine en Matt Arndts, L. Nell, Trees Abbenhuis,  
                    Riek Geldof en Catharina Abels (gemeenteraadslid VVD) 
Afwezig :    Cynthia Tjhie (bestuurslid) &  Yvo van Delden (kandidaat Penningmeester).                   
Verslag  :    Rachel van der Veen (Stichting BOOG). 

 
 
1. Opening en Mededelingen.  

Wim Abbenhuis opent de vergadering om 10.35 uur en heet de aanwezigen welkom. Het 
bestuur heeft door de vernieuwde samenstelling een redelijk succesvol jaar achter de rug.  
De aanwezigen hebben geen aanvullingen op de agenda en gaan hiermee akkoord. Cynthia 
Tjhie en Yvo van Delden zijn beiden ziek. Wim zal (als plv Penningmeester) verslag 
uitbrengen over de financiën. 

2. Bestuursverkiezing.  
Er hebben zich het afgelopen jaar drie nieuwe kandidaat bestuursleden aangemeld,  
Yvo van Delden, Penningmeester, Hetty Walschots-Hamer &  Roel Sauerbreij, bestuursleden.  
Wim stelt voor om een voorstelronde te houden, Roel stelt zich als eerste voor, hij neemt  
het coördinatorschap Straatvertegenwoordigers op zich, hij zit in de redactie van de 
VruchtenPers en deelt de portefeuille Welzijn met Cynthia Tjhie. 
Hierna stelt Hetty zich voor, zij is algemeen ondersteunend bestuurslid, zij organiseert de 
AbriCosy elke 3e woensdag van de maand. 
Wim stelt Yvo voor, Yvo is een ondernemer en heeft momenteel een wijnhandel aan de 
Goudsbloemlaan, in eerste instantie wilde Yvo Straatvertegenwoordiger worden van zijn 
straat maar omdat er al een straatvertegenwoordiger was heeft Hetty aan Yvo gevraagd om 
het penningmeesterschap op zich te nemen. Wim vraagt aanwezigen akkoord te gaan met 
deze benoeming. De aanwezigen stemmen in met het aantreden van alle kandidaat 
bestuursleden. 
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3. Verslag Jaarvergadering 2010.  

Wim vraagt of aanwezigen aanvullingen/aanpassingen op het verslag van 30 januari 2010 
hebben. Dhr. Bongers vraagt hoe het staat met het standbeeld van Thorbecke, er staat nog 
steeds een lege sokkel. Het afgelopen jaar heeft het bestuur een brief geschreven aan de 
Burgemeester, de reactie hierop was, mocht het standbeeld Thorbecke geplaatst worden 
dan zal B&W het voorstel van het wijkberaad meenemen in hun besluit. 

Het beeld de Clown wordt in februari geplaatst tegenover het voormalige postkantoor. E.e.a. 
volgens toezegging gemeente. 

Hierna wordt het verslag goedgekeurd. 

4. Jaarverslag 2010 en jaarplan 2011.  

Ineke geeft uitleg over het Jaarverslag 2010. De aanwezigen hebben allen een exemplaar 
overhandigd gekregen. 

Naar aanleiding van het Jaarverslag wordt de vraag gesteld wat de kosten zijn voor het 
plaatsen van fietsen in de fietstrommels. Ineke geeft aan dat dit € 7,50 per maand kost. 

Hierna geeft Ineke uitleg over het Jaarplan 2011, het bestuur heeft hieruit voor 2011 tien 
punten gekozen waar zij zich dit jaar extra mee bezig willen houden. De bezuinigingen spelen 
ook een rol in de Vruchtenbuurt. 

Er is een Burgerinitiatief gehouden voor het pand van Stedin, om hen te dwingen de graffiti 
te verwijderen.  Het wijkberaad doet mee met de gemeentelijke regeling verwijderen van 
graffiti, het wijkberaad betaalt hiervoor € 250,00 per jaar aan de gemeente hierdoor kunnen 
bewoners gratis graffiti laten verwijderen. 

Eind maart wordt er door de gemeente een evaluatie over de fietstrommels gehouden. 
Inmiddels is er een werkgroep Fietstrommels opgestart. Hierin nemen plaats Dhr. E. van der 
Kallen en Dhr. B de Mink, beiden straatvertegenwoordigers. Dhr. de Klerk adviseert de 
werkgroep. 

Er wordt gevraagd of het wijkberaad iets kan doen tegen het verwijderen van 
brievenbussen, hierover is overleg geweest met de gemeente. De gemeente kan hier ook 
weinig aan doen, want het is TNT beleid.  De gemeente zal zich hier toch in proberen te 
mengen. E.e.a. is ook besproken in het Voorzittersoverleg vorige week. 

Betaald Parkeren is ook kort besproken in het Voorzittersoverleg binnen 2 jaar zal in heel 
Den Haag betaald parkeren ingevoerd worden. Leo van Teijlingen vindt dat er wel extra 
parkeerplekken gecreëerd moeten worden in de Vruchtenbuurt. 

Voor de Straatvertegenwoordigers maakt Roel een wekelijkse nieuwsbrief. 
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De huisstijl en de website zullen worden vernieuwd in 2011, dit valt onder Jeanine, zij pakt 
dit samen met anderen op. Ook wil het wijkberaad zich beter bekend maken in de wijk. 

Het bestuur wil graag vier thema bijeenkomsten per jaar organiseren, de eerste te houden 
eind maart/begin april. 

Mevrouw Arndts wil graag een zebrapad op de Oude Haagweg ter hoogte van de 
Bosbesstraat. Het is ook lastig om met de auto vanuit de Bosbesstraat te rijden. Leo zal hier 
aandacht aan besteden. Mevrouw vraagt ook of het wijkberaad inspraak heeft over het 
strooibeleid van de gemeente, dit heeft het wijkberaad niet. 

Nico Mourits vraagt waarom er geen prijsvraag wordt gehouden voor het wijzigen van het 
logo, in een bestuursvergadering is besloten om  hiervan af te zien. 

Mevrouw Arndts vraagt waarom er geen hobbyclubs zitten in de Abri. Wim laat weten dat 
een hobbyclub “onder de vleugels van het wijkberaad” gratis gebruik mag maken van de 
Abri. 

Mevrouw Abels stelt voor om bij andere wijkverenigingen/wijkberaden te informeren hoe zij 
activiteiten organiseren. Het bestuur neemt het mee. 

De heer Arndts laat het bestuur weten dat er in de Bosbeskapel al activiteiten worden 
georganiseerd voor ouderen. 

Het jaarverslag 2010 en het jaarplan 2011 worden ter goedkeuring aangenomen. 

 

5. Jaarrekening 2010 en begroting 2011. 

Vanwege de afwezigheid van Yvo neemt Wim het van hem over. Wim geeft uitleg over de 
financiën. De aanwezigen hebben de gelegenheid om vragen te stellen. De inkomsten van 
het wijkberaad gaan in 2011 met 7,7% omlaag. 

Dhr. Bongers vraagt waarom zijn suggesties die hij gedaan heeft als kascommissielid niet zijn 
doorgevoerd. Wim laat weten Yvo in 2011 de boekhouding zal moderniseren. 

Wim geeft het woord aan Nico Mourits kascommissielid. De manier van administreren mag 
vernieuwd worden. De penningmeester zal hier mee rekening houden dit jaar. 

Decharge wordt verleend aan het bestuur. De jaarrekening is hiermee vastgesteld. 
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6. Verkiezing kascommissie. 

Wim vraagt Nico om dit jaar nogmaals in de kascommissie plaats te nemen, hij stemt hierin 
toe. Dhr. Bongers wordt bedankt. Aanwezigen hebben geen interesse in de functie. Er zal 
een oproep geplaatst worden in de VruchtenPers.   

 

7. Vraagpunten van wijkbewoners/rondvraag.  

Nico Mourits vraagt namens de bewoners van de Appelstraat waarom er voor een ander 
wegdek is gekozen ter hoogte van de Tomatenstraat, het is een nogal glad wegdek. Hiervoor 
is gekozen om het overzichtelijker te maken. 

De bewoners van de Appelstraat vinden initiatief naamsverandering Appelplein leuk maar 
vragen zich af waar de borden geplaatst worden. Het wordt anders onoverzichtelijk. De 
bedoeling is om hiervoor een ander soort “verkeersbord” te maken. 

 

8. Sluiting.  
Wim sluit de vergadering om 11.40 uur, dankt de aanwezigen voor hun komst en biedt 
iedereen nog een kop koffie aan. 
 


