
Notulen JALV 14 maart 2017 
  
Aantal deelnemers: 48 
 
Opening 
Paul opent de vergadering met een welkomstwoord met een knipoog naar de verkiezingen. 
  
Notulen JALV 2015 
Notulen worden goedgekeurd met dank aan notuliste Frances van de Water. 
(Bij afwezigheid van Frances van de Water worden de notulen nu opgemaakt door Joke Bianchi) 
  
Ingekomen stukken 
Afzegging van:  fam. Haagedoorn, Marianne van Steenis en de fam. van de Water. 
  
Inbraakpreventie 
Paul geeft de huidige gang van zaken met betrekking inbraakpreventie en onze whatsapp 
groep Buurtpreventie KH door. 
Begin 2017 is er ook een WAgroep actief die is geïnitieerd door de politie Loosduinen. Deelnemers zijn 
naast de politie, alle WAgroep beheerders in Loosduinen. In geval van een heterdaad situatie kan de 
politie een WA bericht in die groep verzenden, die door de ontvangende WAgroep beheerder kan worden 
doorgestuurd naar hun deelnemers, als dat van toepassing is voor het gebied dat zij actief zijn. Reageren 
kan dan alleen door 112 te bellen; de meldkamer kan dan direct de politie op straat aansturen. 
Paul heeft op de achterpaden groene waarschuwingsborden opgehangen die onverlaten er op attent 
maken dat in deze buurt een Whatappgroep actief is….. 
Als Paul met vakantie is wordt hij vervangen door Bert, en dan is Bert de beheerder van de groep. 
  
Ruilbeurs ect. 
Het bestuur heeft besloten dat de Whatsappgroep Buurtpreventie KH alleen voor de signalering van 
verdachte situaties gebruikt moet blijven worden. Voor uitwisseling van “sociale” berichten is er verleden 
jaar gesproken over de website Peerby, maar dat bleek geen succes. 
Een website die wel aanslaat is  Nextdoor. Dit is een is een gratis en besloten buurtapp voor een betere 
buurt. Er kan gemakkelijk en snel on line contact worden gemaakt met de buren. Volgens de makers 
gebruiken duizenden buurten in ons land de app al om aan een prettigere, veiligere woonomgeving te 
werken. Bijvoorbeeld,om een betrouwbare oppas te vinden of de beste schilder in de buurt of om 
aandacht te vragen voor een weggelopen huisdier. 
Onze vereniging heeft nu op Nextdoor een eigen besloten groep "vvb Kleine Hout" aangemaakt waarop 
alleen onze leden elkaar kunnen informeren over allerlei zaken. 
(actueel: op de pagina nieuws van de website staat een uitvoerige toelichting hierop en ook hoe u zich 
daarbij kan aanmelden) 
  
Parkeren en ORAC’s 
Betaald parkeren is nu in Houtwijk Oost – gedeelte Mensenrechtenbuurt -  ingevoerd. 
Grote parkeerproblemen doen zich bij ons nog niet voor. 
Afwachten hoe het verdere verloop is en hoe de nieuwe tellingen gaan uitpakken die rond deze tijd door 
 gemeente uitgevoerd gaan worden.  Voor alsnog is er geen sprake van invoering van betaald parkeren 
in onze wijk. Door de Boa’s wordt er wel gecontroleerd of er geen auto’s op de gelijkvloerse stoepen 
staan, er is dan een kans dat je een bekeuring van € 90,--  krijgt (dit is inmiddels al 1 keer gebeurt). 
  
ORAC’S 
Deze zijn inmiddels geplaatst en het is wel wennen.  Verzoek van omwonenden: het vuil graag 
aanbieden in een plasticzak i.v.m stankoverlast. De zakken  voor 10.00 uur graag  ’s avonds aanbieden 
i.v.m. geluidsoverlast. 
(actueel: de ORAC’s die op het Margadanterf staan en zijn geadopteerd door de fam. Van Adrichem (AME 
34) . Zij hebben een sleutel en kunnen bij verstopping dit verhelpen) 
  
Ontwikkeling Hagaproject. 
Wil Bianchi vertelt het een en ander over de voortgang van het project.  Binnen de vergadering is er 
ontzetting over de kaalslag die in het gebied heeft plaatsgevonden.  Met behulp van plattegronden van 
het gebied wordt het gebied doorgesproken. 
Op de Escamplaan zal er in ieder geval meer verkeer komen dan nu het geval is . Onze vereniging is in 
de Klankbordgroep van dit project vertegenwoordigt door Paul. Bij de door de vereniging ingediende 
zienswijzen op het verkeersplan is er aandacht gevraagd voor een veilige bereikbaarheid van het 
Florence Nightingalepark /Nijkamphoeve en ook om bij herinrichting rekening te houden met een 
eventueel nieuw te maken ingang van het verpleeghuis. 
Er zijn nl.  weer serieuze plannen voor nieuwbouw en in ieder geval gaat dan de ingang verplaatst 
worden van de Duikerstraat naar of de Houtwijklaan of de Escamplaan. 
  
Nijkamphoeve 
Ed Vols geeft uitleg over de stand van zaken Nijkamphoeve . Oktober wordt er gestart met de 
nieuwbouw.  Via de nieuwsbrief worden we op de hoogte gehouden over de voortgang. 



  
Financiële zaken. 
Het jaaroverzicht wordt besproken en was al goedgekeurd door de kascommissie en nu ook door de 
vergadering. 
Gerard Magnée verlaat na 3 jaar de kascommissie. Mw. José Lensink (ABL33) treedt tot de commissie 
toe. Gerard wordt bedankt voor de medewerking. 
  
Samenstelling bestuur en rooster van aftreden 
Aftredend en herkiesbaar: Frances, Ron en Paul.  Alle drie wordt met algemene stemmen herkozen.  
  
Onderhoud woningen – schuifpui. 
Degenen die tot verleden jaar de onderhoudsbeurten uitvoerden zijn niet meer bereikbaar. 
Het gaat hier dan om de originele schuifpuien die in 1985 door de bouwer zijn geplaatst. 
Paul is zich aan het oriënteren  of er andere bedrijven zijn die dit onderhoud willen overnemen. Het zal in 
ieder geval duurder gaan worden dan wij gewend zijn. 
Ter oriëntatie: een geheel nieuwe pui kost ongeveer € 3500,-- 
  
Activiteit 2017 
In het najaar wordt een bezoek aan  het schip de  SS Rotterdam georganiseerd. Bert Trumpie werkt als 
vrijwilliger op de boot en wil ons graag een rondleiding geven. Per rondleiding kunnen er maximaal 20 
belangstellenden deelnemen. Bij grote belangstelling worden er 2 rondleidingen gegeven.  Jullie worden 
op de hoogte gehouden via de mail. 
  
Mededelingen 
- Het verpleeghuis vraagt vrijwilligers  om te helpen bij de wandeldriedaagse  op 3,4 en 5 juli a.s. nader 
bericht volgt via de mail. 
- De voor het eerst gehouden nieuwjaarsborrel was een groot succes was en het bestuur heeft besloten 
om dit als een jaarlijks evenement te organiseren. 
  
Rondvraag 
Mw José Lensink: Bewoners Berlagelaan hebben nog steeds last van een rioollucht.  
Met het bestuur zal gekeken worden of en hoe  dit steeds terugkerende probleem kan worden opgelost. 
  
  
Paul sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor een borrel aan de bar.  
 


