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Na de ALV van 19 november 2020 is een beperkt aantal aanpassingen aangebracht,
naar aanleiding van de bespreking en besluitvorming in de ALV over het Benoordenhuis en
ter actualisering van de informatie over cultuur en evenementen (paragraaf 2.3)
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1. Overzicht
1.1 Hoofdpunten
Voor u ligt het jaarplan van de wijkvereniging Benoordenhout. Dit plan bevat een overzicht van de
geplande activiteiten van de wijkvereniging in 2021, met de bijbehorende begroting.
Al deze werkzaamheden zijn niet mogelijk zonder de inzet van al onze vrijwilligers. Dankzij hen
kunnen de activiteiten die in dit jaarplan staan volgend jaar gerealiseerd worden. Daar zijn we trots
op.
Het bestuur van de wijkvereniging Benoordenhout blijft samen met onze vrijwilligers ook in 2021
gericht op onze statutaire doelstelling: “het behartigen en bevorderen van de belangen en de sociale
samenhang van haar leden en de overige bewoners van de wijk en aldaar werkende
(rechts)personen” (artikel 2, eerste lid, van de Statuten).
Ten aanzien van het behartigen van de belangen van onze wijk op het gebied van Ruimtelijke
Ordening (RO) en Welzijn geldt als uitgangspunt dat we dat in beginsel op een constructieve manier
doen omdat we geloven dat je meer voor elkaar krijgt als je met elkaar het gesprek voert.
Individuele belangenbehartiging hoort bij de direct belanghebbenden zowel op het gebied van RO
als Welzijn. Wij zien onszelf zoveel mogelijk als intermediair tussen wijkgenoten en de gemeente en
of andere organisaties die plannen hebben in en voor onze wijk. Wij zien het als onze taak om
ervoor te zorgen dat wijkgenoten tijdig betrokken worden bij plannen die de wijk aangaan, zodat
ook zij aan de voorkant invloed kunnen uitoefenen. Ten aanzien van RO geldt dat juridische
procedures door de wijkvereniging nooit uitgesloten kunnen worden.
Dit jaarplan is omgeven met onzekerheden vanwege het coronavirus. Een van de thema’s van 2020
luidde “Iedereen doet mee”. De coronacrisis onderstreept het belang van verbinding, ook in onze
wijk. In 2020 bleken vele wijkgenoten bereid te zijn een helpende hand uit te steken.
Onze ambitie is die bereidheid in 2021 te mobiliseren voor activiteiten van de wijkvereniging. Het
thema eenzaamheid zal daarbij centraal staan. In het bijzonder speelt Voorwelzijn, de
welzijnsorganisatie van stadsdeel Haagse Hout, hierbij een leidende rol en zal 2021 in het teken
staan van meer transparantie en grotere zichtbaarheid van deze organisatie. Op het gebied van RO
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staan het verbeteren van het openbaar vervoer, enkele grote transformaties en de impact hiervan
op de sociale voorzieningen in onze wijk en het wijkinitiatief van Stichting DuurSaam
Benoordenhout centraal.

1.2 Kalender
In onderstaande kalender vindt u de jaarlijkse activiteiten van de wijkvereniging. Vanwege de
Corona-pandemie is het nog niet zeker of deze activiteiten door kunnen gaan. Dat zal te zijner tijd
worden bezien en hierover zal gecommuniceerd worden via onze communicatiekanalen.1
Evenement
Nieuwjaarsbijeenkomst

Doelgroep
Vrijwilligers van de
wijkvereniging
Wijkgenoten

April

Wijkbrede bijeenkomst
Duurzaamheid
ALV-jaarverslag

Mei
Juni

Koningsdag
Expats bezoek Oranje hotel
Zeepkistenrace

Wijkgenoten
Wijkgenoten/Expats
Wijkgenoten

September
November

Open Atelierroute
ALV-jaarplan

Wijkgenoten
Leden

December

Sinterklaasintocht
Kerstdiner CCB

Wijkgenoten
CCB-leden

Januari

1e/ 2e kwartaal

Leden

1 In dit overzicht zijn niet opgenomen de (meeste) activiteiten van het Contactcentrum Benoordenhout 55+ en van het Benoordenhu is.
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2. Onze activiteiten
In dit hoofdstuk belichten we onze plannen aan de hand van de volgende portefeuilles:
• 2.1 Leefomgeving
• 2.2 Welzijn: Jongeren, Ouderen, Expats en Cultuur
• 2.3 Communicatie

2.1 Leefomgeving
In de portefeuille Leefomgeving gaat het om ruimtelijke ordening, verkeer en (openbaar) vervoer,
groen en duurzaamheid. Daarbij werken we voor het onderwerp duurzaamheid nauw samen met de
Stichting DuurSaam Benoordenhout en voor het onderwerp Openbaar Vervoer met Rover
(vereniging Reizigers openbaar vervoer).

2.1.1 Transformaties
In 2021 verwachten we meer duidelijkheid over enkele omvangrijke transformaties in onze wijk. Die
betreffen de nieuwbouw op het ANWB-terrein, de herontwikkeling van het Bronovo-terrein (zie
2.1.5) en de nieuwbouw van een Shell-kantoor. Deze ontwikkelingen zullen de nodige druk gaan
leggen op de bestaande infrastructuur en (sociale) voorzieningen en daar moet een transparant
proces voor worden ingericht zodat omwonenden tijdig worden betrokken. Daar gaat de
wijkvereniging op inzetten, naast het leveren van inhoudelijk expertise.
In 2021 verwachten we ook de afronding van de transformatie van het Poortgebouw aan de
Bronovolaan en de start van de renovatie van het Willem Royaardsplein. De vroegere serviceflat
Arendsdorp zal ook op termijn een transformatie ondergaan naar wonen, maar we hebben
vooralsnog geen indicatie wanneer dit wordt opgepakt.
Willem Royaardsplein (winkelcentrum Duinzigt)
Herontwikkeling van winkelcentrum Duinzigt houdt in dat er deels nieuwe winkels komen, naast
appartementen en een ondergrondse parkeergarage. De procedures voor de omgevingsvergunning
en het bestemmingsplan gaan in het vierde kwartaal van 2020 van start. Op dat moment worden
ook alle achterliggende onderzoeken, waaronder het verkeersonderzoek, openbaar gemaakt en zal
de wijkvereniging hierover in gesprek gaan met de gemeente en de projectontwikkelaar (WPRI).
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De wijkvereniging zal actief deelnemen aan het vergunningentraject om te bezien of de inbreng van
wijkgenoten goed is en wordt meegenomen in de verdere besluitvorming. Ook zal de wijkvereniging
WPRI blijven attenderen op het gewenste winkelaanbod (waar WPRI voor verantwoordelijk is en
waarover afspraken zijn gemaakt in de Brancherings Advies Commissie) en de toegankelijkheid van
winkels in de periode van de renovatie. Wijkgenoten hebben behoefte aan zowel kwaliteitswinkels
als horeca en zij willen geen tweede grote supermarkt.
Shell-campus
De herontwikkeling van het Shell-hoofdkantoor op de Carel van Bylandtlaan vindt in goed overleg
plaats met de omwonenden. Shell heeft in 2019 een klankbordgroep gevormd om op de hoogte te
blijven van wat er bij omwonenden en in de wijk speelt. De wijkvereniging maakt, naast
omwonenden en gemeente, ook onderdeel uit van deze klankbordgroep en zal dat blijven doen in
2021. De frequentie van de klankbordgroep wordt met ingang van 2021 teruggebracht van
tweemaandelijks naar eenmaal per kwartaal.
De herontwikkeling bestaat uit zowel renovatie van bestaande panden als vervangende nieuwbouw
van het gebouw aan Carel van Bylandtlaan 23 (C23). Shell heeft de voorbereidingen voor de
nieuwbouw (van het C23 gebouw) tijdelijk gepauzeerd en verwacht na de zomer van 2021 een
nader besluit over het vervolg te nemen. In de tussentijd worden wel de voorbereidende
werkzaamheden uitgevoerd; waaronder de verhuizing van C23 naar het Berlagehuis en het
loskoppelen en de asbestsanering van het huidige C23 gebouw. De werkzaamheden aan het
monumentale pand aan Carel van Bylandtlaan 30 (C30) gaan door zoals gepland. De oplevering staat
eind 2021 gepland.
ANWB
De ANWB heeft in het najaar 2020 te kennen gegeven naar een andere locatie in Den Haag te
verhuizen en heeft ABB als projectontwikkelaar aangewezen. ABB is verzocht een participatieproces
op te starten voor de herontwikkeling van het vrijkomende terrein. Het participatieproces is eind
oktober 2020 gestart voor de bouw van woningen. Hoewel de plannen niet op korte termijn
verwezenlijkt zullen worde, is het de verwachting dat door deze en andere plannen de groei van het
aantal inwoners in het Benoordenhout sterk zal toenemen. Dit is de aanleiding om nog eens de
groei van het woningaanbod in de hele wijk aan de orde te stellen en in het bijzonder wat een en
ander betekent voor druk op verkeer, infrastructuur en voorzieningen maar ook kansen op het
gebied van duurzaamheid.
RABO NL44RABO0345525388
ING NL34INGB0003804427
KvK Haaglanden 027107352
ANBI Status 006171217
BTW 0061171217B01

6

WIJKVERENIGING

BENOORDENHOUT

Wijkvereniging
Benoordenhout
Secretariaat
Sonderdankstraat 27
2596 SB Den Haag
info@wvbn.nl
www.wvbn.nl
Wijkcentrum Benoordenhout
Bisschopstraat 5
2596 XH Den Haag

2.1.2 Verkeer en Openbaar Vervoer
Verkeer
Er zijn verschillende ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer. De nieuwe trend hierin
lijkt het terugbrengen van 50KM-wegen naar 30KM-wegen (het zogenoemde afwaarderen van
wegen). Dat doet de gemeente om de verkeersveiligheid te bevorderen. Straten die hoog op de lijst
staan zijn: de Ruychrocklaan (tussen de Van Alkemadelaan en de Cees Laseurlaan) en de Van
Hogenhoucklaan (tussen de Wassenaarseweg en de Ruychrocklaan) en de Carel van Bylandtlaan.
Het zogenoemde ‘afwaarderen’ van wegen gaat samen met een nieuwe inrichting die ervoor moet
zorgen dat er minder hard gereden wordt. Gedacht moet worden aan het versmallen van de weg en
het werken met plateaus en drempels. Het afwaarderen van een weg klinkt aantrekkelijk, maar
heeft ook nadelen. Zodra een weg is afgewaardeerd, is deze weg minder aantrekkelijk voor
openbaar vervoer. De wijkvereniging zal er alert op zijn dat de gemeente tijdig wijkgenoten betrekt
bij de besluitvorming en dat de gemeente geen wijzigingen doorvoert die een verbetering van het
toekomstig openbaar vervoer in onze wijk lastig maken.
Een ander aandachtspunt voor 2021 is de verkeersveiligheid op de wegen in onze wijk waar
structureel te hard gereden wordt; dat zijn onder meer de Benoordenhoutseweg en de Van
Alkemadelaan. Daar wil de wijkvereniging samen met de gemeente een pilot voor opstarten. Maar
ook de nieuwe evenementennota waar de gemeente aan werkt. De wijkvereniging wil dat de
geluidsoverlast door evenementen op het Malieveld naar een acceptabel niveau wordt gebracht en
in lijn gebracht wordt met de andere locaties in de gemeente Den Haag en dat daarop wordt
gecontroleerd.
Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer in het Benoordenhout is sinds het afschaffen van buslijn 18 en het inkorten
van de huidige buslijn 20 ondermaats. Dat komt omdat het Benoordenhout geen rechtstreekse
verbinding meer heeft met het centrum van Den Haag, maar ook omdat bepaalde buurten in onze
wijk afgesloten zijn van openbaar vervoer.
Uit het in 2019 uitgevoerde vervoersbehoefteonderzoek bleek dat wijkgenoten behoefte hebben
aan een rechtstreekse verbinding met het centrum van Den Haag en Den Haag Centraal. Omdat de
gemeente daar niets mee deed,heeft ROVER - samen met de wijkvereniging – in 2020 een visie
gemaakt met concrete aanbevelingen om het OV in het Benoordenhout te verbeteren. Daar is niets
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mee gedaan. Toen de nieuwe vervoerplannen voor 2020/2021 werden gepresenteerd was er weer
niets gedaan voor het Benoordenhout. Bussen gingen wel in frequentie omhoog, maar de bestaande
OV-problemen werden niet opgelost.
De gemeenteraad liet het hier niet bij zitten nam twee amendementen aan om het OV in het
Benoordenhout te verbeteren. Daar is er één van overgenomen, wat geresulteerd heeft in een korte
pilot met buslijn 20 die zonder overleg met de wijk op 12 oktober 2020 is gestart. Het succes van
deze pilot zal in Q1 2021 bepalen of er een pilot gestart wordt voor vraagafhankelijk vervoer voor
Clingendael. De wijkvereniging vindt dat onbegrijpelijk – omdat de twee voorstellen niets met elkaar
te maken hebben – en zal zich in 2021 blijven inzetten voor een verbetering van het openbaar
vervoer van het Benoordenhout. Dat betekent dat alle wijkgenoten in onze wijk – ook de mensen in
Clingendael – recht hebben op OV en dat wij een rechtstreekse verbinding krijgen met het centrum
van Den Haag.

2.1.3. Duurzaamheid
De energietransitie is de grootste uitdaging waar we de komen jaren met elkaar voor staan. Samen
met Stichting DuurSaam Benoordenhout zet de wijkvereniging zich in om voor het Benoordenhout
inzichtelijk te maken welke mogelijkheden we straks hebben om over te stappen op alternatieve
energiebronnen. Dat doen we zelf, omdat we niet willen wachten op de Transitie Visie Warmte waar
de gemeente eind 2021 mee komt en waarin staat hoe alle wijken van het gas af zullen gaan. Het
wijkinitiatief DuurSaam Benoordenhout gaat eind 2020 / begin 2021 actief inbreng leveren voor het
plan van de gemeente.
Omdat het leveren van goede inbreng specifieke expertise vraagt, heeft begin 2020 een
professioneel onderzoeksbureau in kaart gebracht wat de optimale collectieve
energievoorzieningen voor onze wijk zijn. Omdat de uitkomsten van dat onderzoek in de komende
jaren - door veranderingen in de techniek, de economische omstandigheden en de wensen van
wijkgenoten - zullen veranderen, is ervoor gekozen om een “levend” model te ontwikkelen. Op die
manier kunnen veranderingen verwerkt worden, blijven de uitkomsten actueel en verdwijnt het
eindproduct niet in een la.
Naast het identificeren van de economisch beste technische oplossing(en) voor onze wijk, zal in
2021 de nadruk liggen op het horen wat wijkgenoten willen. Vanwege COVID-19 kunnen we de
komende periode geen wijk- of buurtbijeenkomsten organiseren, maar zorgen we dat we via andere
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manieren met wijkgenoten in gesprek komen, zoals door virtuele inloopsessies en/of afspraken 1op-1 (met een energiecoach). Zodra het weer verantwoord is om een wijkbijeenkomst te
organiseren, zullen we dat doen. Tot dit tijd gaan we digitaal.
Voor 2021 en 2022 wil het bestuur €15.000 uit de algemene reserve alloceren naar een
bestemmingsreserve voor duurzaamheid, zodat de wijkvereniging haar bijdrage kan leveren aan alle
werkzaamheden die nodig zijn voor het realiseren van een wijkenergietransitieplan en de
vervolgstappen. Daarbij moet gedacht worden aan het uitvoeren van onderzoeken, het organiseren
van (digitale) bijeenkomsten en het vervolg geven aan het professioneel communicatietraject dat in
2020 van start is gegaan.

2.1.4. Groen
Er is een werkgroep Groen actief die zich inzet voor het behoud en de versterking van het groene
karakter van onze wijk. De geplande activiteiten voor 2021 zijn talrijk. De werkgroep pleegt
periodiek overleg met de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente, in het bijzonder de
groenbeheerder Haagse Hout. In dat overleg heeft de werkgroep onder meer geconstateerd dat er
in de loop der tijd ‘gaten’ zijn ontstaan in bomenrijen langs lanen in onze wijk, waar geen
vervangende bomen meer zijn geplaatst. Samen met de groenbeheerder wordt de situatie verkend
en bezien of herplanten mogelijk is. Dat zal ook in 2021 gebeuren.
Andere activiteiten voor 2021 betreffen het door de gemeente realiseren van het eerste veldje voor
vlinders, bijen en andere insecten, als maatregel tegen de achteruitgang van het insectenbestand.
De werkgroep heeft al twee jaar geleden voorstellen aan de gemeente gedaan voor mogelijke
locaties en zal blijven aandringen op realisatie van het eerste veldje in 2021. De werkgroep zal in
2021 ook aandacht blijven vragen voor de grote hoeveelheid kroos in watergangen (rondom en in
de parken Clingendael en Oosterbeek) en betrokken blijven bij de onderhoudswerkzaamheden in
park Oostduin-Arendsdorp. De werkgroep wil voor dit park onder meer bevorderen dat een
beukenlaan in ere wordt hersteld en dat de gemeente bomen herplant op plaatsen waar in het
verleden bomen verdwenen zijn.

2.1.5 Overige relevante zaken
HMC Bronovo
De plannen van het HMC-bestuur om de locatie Bronovo te sluiten in 2024 blijven ongewijzigd. De
wijkvereniging zal in 2021 blijven inzetten op behoud van de zorgfunctie van het Bronovo-terrein (in
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het bestemmingsplan). De wijkvereniging wil duidelijkheid over hoe de zorg voor onze wijk ingericht
zal worden en wat dat betekent voor de bereikbaarheid ervan. Voor de wijk is belangrijk dat de
gezondheidszorg zodanig ingericht wordt dat deze aansluit bij de samenstelling van de wijk en dat
aan alle wettelijke vereisten voldaan wordt zoals bereikbaarheid van spoedeisende hulp (in
nabijgelegen ziekenhuizen).
Er zijn meerdere initiatieven in de wijk die zich inzetten voor behoud van de zorgfunctie. Eén
daarvan is een gezondheidscentrum, op het huidige Bronovo terrein, dat onder andere ruimte biedt
aan: huisartsen en anderhalve lijn zorg, specialismen die bij de samenstelling van de wijk passen,
poliklinieken. De wijkvereniging ziet de heroriëntatie op de gezondheidszorg als een kans om deze
toekomstgericht te maken door middel van innovatieve zorgconcepten en zorg thuis.
De begin oktober 2020 gepresenteerde HMC-strategienota heeft de strategische keuzes van het
HMC inhoud gegeven. Er worden keuzes gemaakt op welke speerpunten en specialisaties het zich
zal richten, maar geeft ook aan dat het HMC wil werken aan innovatieve zorgconcepten en mikt op
een ‘flexibele poliklinische locatie’ voor o.a. Benoordenhout/Scheveningen. De wijkvereniging zal
dit proces nauwlettend volgen vanwege het grote belang ervan voor onze bewoners.
Seyss Inquart bunker
De wijkvereniging verwacht in 2021 de (langverwachte) nota van uitgangspunten van de gemeente
Wassenaar waarin staat uitgewerkt welke ontwikkelingen daar mogen plaatsvinden. Omdat de
verkoop van de Seyss Inquart-bunker politiek gevoelig ligt, zal de wijkvereniging de ontwikkelingen
nauwlettend volgen.
Jaarkalender RO-projecten
Op de nieuwe website van de wijkvereniging willen we ook een pagina inrichten om wijkgenoten
inzicht te geven in de verschillende ruimtelijke ordeningsprojecten binnen onze wijk. Idealiter hoort
daarbij dat het inzichtelijk wordt wat de status is. Het bijhouden hiervan vergt veel energie en tijd.
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2.2 Doelgroepen & Evenementen Wijkvereniging
Voorwelzijn
Ten aanzien van welzijn, sociaal en opbouw activiteiten voor alle doelgroepen (in het bijzonder
jongeren, ouderen en expats) ligt het primaat bij de welzijnsorganisatie Voorwelzijn. Deze wordt bij
uitsluiting door het stadsdeel Haagse Hout ingeschakeld ten behoeve van het stadsdeel. De
zichtbaarheid van Voorwelzijn in de wijk kan verbeterd worden. Wat niet helpt is dat wijkbewoners
niet in de wijk terecht kunnen, maar aangewezen zijn op het wijkcentrum van Mariahoeve. De
afstand en bereikbaarheid met het OV zijn redenen waarom wijkbewoners zich daar niet melden.
Het Benoordenhout is bij het toewijzen van wijkcentra in het verleden overgeslagen, maar dat wil
niet zeggen dat er geen noodzaak is deze in de wijk te hebben. 25% van de wijkbewoners bestaat uit
mensen van 65 jaar en ouder, waarvan een groot deel alleenstaand is: ongeveer 3500 mensen.
Kenmerk van deze bewoners is dat ze zich veelal generen om hulp te vragen. Een laagdrempelig
wijkcentrum waar ze terecht kunnen is deel van de oplossing.
De wijk ervaart overlast door jeugd. Onder meer in verband met drugs, en ook daar is een
wijkcentrum als spil is van opbouwactiviteiten in de wijk deel van de oplossing.
De toegang van expats tot ondersteuning door Voorwelzijn is verwaarloosbaar, maar aangezien
deze groep bestaat uit 35% van de wijk, zal ook deze groep aandacht moeten krijgen.
Jongeren
Het betrekken van met name de leeftijdsgroep 12-18 bij activiteiten blijft een gezonde uitdaging. Er
zijn weinig activiteiten en plekken waar die jongeren kunnen samenkomen en dit geeft soms
aanleiding tot (ervaren) overlast. Samen met het Stadsdeel en Voorwelzijn is een programma in
ontwikkeling waarbij deze groep ook meer betrokken gaat worden bij de omgeving waarin ze wonen
en naar school gaan.
Voor de doelgroep daaronder blijven de intocht van Sinterklaas en Koningsdag twee feestelijke
hoogtepunten in de wijk. Dat zal ook in 2021 het geval zijn.
De intocht van Sinterklaas is een feest voor iedereen. De afgelopen jaren is een transitie ingezet
naar een inclusief feest en deze is inmiddels volbracht.
Ter ere van Koningsdag worden door een speciale commissie verschillende activiteiten ontplooid.
De samenwerking met de BIZ Hoytema is belangrijk voor het succes van beide feesten.
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In mei/juni vindt opnieuw de Zeepkistenrace plaats. Op de toegangsweg tot Clingendael wordt weer
een echte racemiddag gehouden waarbij jong, aangemoedigd door oud, de zeepkisten zo snel
mogelijk over de finish brengen.
Overlast door jongeren, onder meer door drugsgebruik, is een punt van aandacht voor Handhaving,
Politie en opbouwwerk door Voorwelzijn. Achter de schermen vindt veel overleg plaats en worden
successen geboekt. De inspanningen van Voorwelzijn richting het voortgezet onderwijs in de wijk
zullen in 2021 verder uitgebouwd worden en gezamenlijke overleg en communicatie wordt
gecontinueerd.
Oldtimerclub Benoordenhout is een nieuwe club die zich afgelopen jaar heeft gevormd. De club
bestaat uit een veertigtal enthousiaste eigenaren van oldtimers die met elkaar, het jaar door,
evenementen organiseren. Dat zetten ze in 2021 voort.
Ouderen
Voorwelzijn
De schaarse berichten over eenzaamheid en depressie bij ouderen zijn niet een teken dat dit geen
probleem zou zijn. Een kenmerk van ouderen in het Benoordenhout is dat zij geen hulp vragen als
dat nodig is want men geneert zich daarvoor. De wijkvereniging werkt met Voorwelzijn samen om
deze problematiek in kaart te kunnen brengen. In 2021 zal de omvang ervan inzichtelijk gemaakt
moeten worden zodat een aanpak mogelijk is die tegemoetkomt aan de kenmerken van de wijk. Een
laagdrempelig wijkcentrum in de wijk maakt deel uit van de oplossing
Contact Club Benoordenhout 55+ (CCB)
De ContactClub Benoordenhout 55+ (CCB) is een subcommissie van de Wijkvereniging
Benoordenhout. Haar doel is het stimuleren van sociale, sociaal-culturele, recreatieve activiteiten
voor ouderen en om ouderen in intensiever contact met elkaar te brengen. De CCB tracht haar doel
te bereiken door een gevarieerd programma met elke maand dat tenminste pleegt te bestaan uit:
- een diner op verschillende locaties in de wijk (niet in juli en augustus)
- een lezing over kunst, geschiedenis, muziek, of de samenleving (niet in juli en augustus)
- een of twee excursies, meestal met eigen touringcar, naar interessante tentoonstellingen,
musea, bouwwerken of andere bijzondere bezienswaardigheden op vele plaatsen in Nederland.
De ContactClub wordt bestuurd door een bestuurscommissie. Deze bestaat nu uit Jan van Kreveld
(voorzitter/secretaris en lezingen), Gerrit van Straalen (penningmeester), Jos Bierlaagh (diners),
Gonne Palm en Rozemarie Verheij (excursies).
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De lezingen worden in de wijk gehouden. Ze zijn tot dusverre gratis voor CCB-leden en CCBdonateurs, anderen kunnen ook deelnemen maar moeten € 5,00 per lezing betalen. Aan de diners
en excursies kunnen alleen leden en donateurs van de CCB deelnemen. Daarvoor betalen zij een
bedrag per activiteit. Elke twee maanden wordt het gedetailleerde programma van activiteiten in
een nieuwsbrief per e-mail of post aan de leden en donateurs van de CCB verzonden. De
nieuwsbrief staat ook op de website van de wijkvereniging.
De Corona-pandemie heeft er helaas toe geleid dat de CCB vanaf medio maart 2020 al haar fysieke
activiteiten heeft moeten stilleggen om haar leden niet aan onnodige risico’s bloot te stellen. Alleen
is het gelukt in de herfst van 2020 een of twee digitale lezingen te organiseren. De kans is groot dat
deze moeilijke situatie in tenminste het eerste deel van 2021 zal voortduren. Zodra de CCB haar
fysieke activiteiten in de loop van 2021 weer kan hervatten, zal dit in het wijkblad, op de website en
in een CCB-nieuwsbrief worden bekendgemaakt.
Men kan alleen lid of donateur van de ContactClub worden, als men lid of donateur is of wordt van
de wijkvereniging. De contributie voor de CCB is per jaar € 9,50 per persoon (men moet daarnaast
ook de contributie voor de wijkvereniging betalen). Het aantal leden en donateurs van de
ContactClub is ongeveer 500.
Platform Ouderen Benoordenhout
Het Platform is een initiatief van Voorwelzijn en heeft ten doel alle organisaties en individuen die
iets kunnen betekenen voor de doelgroep bij elkaar te brengen.
Teneinde de groep van (alleenstaande) ouderen de mogelijkheid te bieden voor informele contacten
en relaties zijn verschillende (ouderen)organisaties en de wijkvereniging een initiatief begonnen
voor inloop- en koffieochtenden. De inloopochtend in het Benoordenhuis is in 2020 vanwege
Corona gestopt, maar een nieuwe locatie voor het Benoordenhuis hoopt dit initiatief weer te
kunnen huisvesten.
Een brainstormsessie met de wijk heeft geleid tot de idee om een activiteiten dag te organiseren in
2021 waarbij organisaties en mogelijkheden voor ouderen zich presenteren onder regie van
Voorwelzijn.
Winkeliersverenigingen
De wijkvereniging blijft investeren in een goede relatie met de winkeliersverenigingen van de Van
Hoytemastraat, de winkeliersvereniging van het Willem Rooyaardsplein en de Weissenbruchstraat.
Sinds jaren is er samenwerking voor een gezamenlijke Koningsdag en Sinterklaas, maar Corona
dreigt de eerste helft van 2021 weer roet in het eten te gooien.
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Expats
Sinds februari 2009 zet de expatcommissie zich ervoor in om uit het buitenland komende nieuwe
inwoners van Benoordenhout te verwelkomen, op te nemen en mee te laten draaien in de lokale
gemeenschap. De missie van de commissie is en blijft “Expats and locals: Bring them together”.
De verschillende activiteiten zijn toegankelijk voor alle leden van de wijkvereniging van het
Benoordenhout, de voertaal is vrijwel altijd Engels.
In 2020 stond een aantal fysieke activiteiten gepland zoals een informatief bezoek aan het
Oranjehotel in Scheveningen. Helaas konden deze wegens de maatregelen als gevolg van het
Coronavirus niet doorgaan. De commissie hoopt het bezoek aan het Oranjehotel in mei 2021 alsnog
uit te kunnen voeren.
Mocht het Coronavirus ook in 2021 fysieke activiteiten in de weg staan dan zal getracht worden
online activiteiten in de vorm van lezingen over o.m. kunst en de architectuur van het
Benoordenhout te organiseren. Naast activiteiten voor expats en Engelstalige artikelen in het
wijkblad stelt de commissie zich in 2021 ten doel om het bereik van de doelgroep te vergroten.

2.3 Cultuur en evenementen
Activiteiten
Open Atelierroute
De cultuurcommissie streeft ernaar in september 2021 opnieuw de ‘Open Atelierroute’ te
organiseren. De commissie hoopt dan weer voort te kunnen met deze activiteit voor en door de
wijk, waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten en de eigen wijk beter leren kennen: kunstenaars
komen met elkaar in contact en laten de wijkgenoten hun talent zien.
Ook in 2021 hoopt de commissie zo’n 40 kunstenaars bereid te vinden om bezoekers in hun huizen,
ateliers en een centrale locatie in het Benoordenhout te ontvangen. Gedacht wordt aan een
kunstenaarsmarkt in de open lucht. De commissie wil meer gebruik maken van digitale
communicatiemiddelen om duurzamer en tegen lagere kosten bezoekers over de kunst te
informeren. Gezien de heersende Coronapandemie zal actief en creatief worden ingespeeld op de
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(on)mogelijkheden van het moment met als doel dat de kunst kan worden gezien en de veiligheid is
gewaarborgd.
Overige activiteiten
Of en welke overige fysieke activiteiten mogelijk zijn in 2021 wordt mede bepaald door de vraag in
hoeverre de beperkende maatregelen in verband met de bestrijding van het Coronavirus van kracht
blijven.

2.4 Communicatie
De wijkvereniging heeft een aantal communicatiemiddelen tot haar beschikking: wijkblad, website,
Facebookpagina, Twitteraccount, (email) nieuwsbrief, post. De wijkvereniging gebruikt regelmatig
elk van deze media; zij helpen om met de wijk in contact te blijven. In 2020 is de vernieuwde
website in de lucht gegaan. Doelstelling is alle doelgroepen te betrekken en te informeren. Tevens is
de site bedoeld als platform voor de gehele wijk om initiatieven te organiseren. In 2021 is er binnen
het bestuur weer ruimte om een communicatiestrategie te ontwikkelen die antwoord geeft op de
vraag hoe de inzet van de verschillende communicatiemiddelen beter aansluit bij de verschillende
doelgroepen, maar ook in welke beelden wij als wijkbewoners ons herkennen en wat we naar
buiten willen uitstralen.
Wijkblad
Het wijkblad Benoordenhout is een van de communicatiekanalen van de wijkvereniging. Het doel
van het wijkblad is informeren en verbinden. In tekst en beeld biedt het blad informatie over
ontwikkelingen en activiteiten in de wijk, cultuur, historie, bijzondere wijkgenoten, vrijwilligerswerk,
sport etc. Door in het wijkblad te laten zien wat we als wijkgenoten delen en samen doen, kunnen
we de cohesie in de wijk versterken. Het streven is daarbij om de verschillende doelgroepen in de
wijk te bereiken en aan te spreken. In 2020 bleek de verbindende functie van het wijkblad
belangrijker dan ooit, omdat door de maatregelen in het kader van Covid-19 mensen meer aan huis
en de wijk gebonden waren en veel activiteiten geen doorgang konden vinden. Naar verwachting zal
deze situatie in ieder geval voortduren tot de zomer van 2021. Daarom zal ook in 2021 de nadruk
liggen op verbinding en cohesie in de wijk.
Website
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De nieuwe website van de wijkvereniging is in Q4 live gegaan en is een duidelijke verbetering.
Actualiteit, wegwijzer, agenda, interactie met de wijk, index op onderwerp zijn toegevoegd. Reden
voor de vernieuwing is tweeledig: de oude versie was aan vernieuwing toe en door Corona zijn
wijkbewoners en anderen meer aangewezen op informatie via het internet. Tevens is een
webredacteur uit de wijk gevonden die in 2021 ervoor zorgt dat de site actueel en aantrekkelijk
blijft. Doelstelling is dat deze de spil gaat zijn voor communicatie in en over de wijk.
Facebookpagina, Twitter
De vernieuwde website van onze wijk zal een geheel vormen met de verschillende social media,
zodat bezoekers steeds bij de site terecht komen als men meer wil weten.
Nieuwsbrief (alleen voor leden)
Ook in 2021 worden er digitale nieuwsbrieven gestuurd naar leden (die een emailadres hebben
opgegeven). De nieuwsbrief komt in de regel uit in de maanden waarin er geen wijkblad is. De
nieuwsbrief bevat actuele informatie, vooraankondigingen en uitnodigingen voor wijkactiviteiten.
Overige communicatie in de wijk
Benoordenhout, What’s up? is een besloten Facebook-groep met een kleine 3000 leden uit de wijk.
Deze is onafhankelijk van de wijkvereniging en wijkbewoners plaatsen zelf informatie en eigen
meningen. Deze groep wordt goed bezocht.
Ook zijn er WhatsApp-veiligheidsgroepen in delen van de wijk die informatie delen als er zich op
veiligheidsgebied iets voordoet.
Het bereik van de diverse media van de wijkvereniging:
• Wijkblad – alle adressen in de wijk (9000) en frequentie blijft 6 x per jaar.
• Website – door de vernieuwde site zal het bereik naar verwachting aanzienlijk stijgen (8700
in 2019).
• Facebook – het gemiddelde bereik t.o.v. 2019 (januari t/m september 236 t.o.v. 268 in
dezelfde periode vorig jaar). Te verklaren door verminderde activiteiten in de wijk.
• Twitter – periode januari - september aantal weergaven: in 2019 7000 en in dezelfde
periode in 2020 3000. Ook te verklaren door verminderde activiteit in de wijk. Voor zowel
Facebook als Twitter geldt dat het bereik afhankelijk is van de hoeveelheid berichten.
• Nieuwsbrief – ongeveer 6 keer per jaar. Alleen voor leden.
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3. Onze vereniging
3.1 Leden
Onze wijkvereniging kent volgens de laatste cijfers 1907 leden.
Het bestuur streeft naar meer leden uit de wijk, mede ter verbreding van het draagvlak. De
leeftijdsgroep 35-55 is een belangrijke doelgroep van potentiële leden. Een groei van het
ledenbestand biedt ook een breder fundament voor vrijwilligers. We zijn ervan overtuigd dat
voorwaarde voor aanwas van leden en vrijwilligers ligt in de beeldvorming van onze wijk. Vandaar
dat een vernieuwde site hoog op de prioriteitenlijst staat. Als alle doelgroepen zich herkennen in de
site zullen ze zich eerder betrokken voelen met de wijk en actief worden.

3.2 Bestuur
Het bestuur bestaat ten tijde van het opstellen van dit jaarplan uit de volgende personen, allen lid
van de vereniging:
Naam

functie/portefeuille

datum
benoeming

einde
termijn

nummer
termijn

Chance Pennington de
Jongh

Voorzitter
Communicatie, ouderen,
Voorwelzijn,
Benoordenhuis
Secretaris

24-05-2018

24-05-2021

1

24-05-2018

24-05-2021

1

Expats
Cultuurcommissie
Evenementen, jeugd

09-04-2019

09-04-2022

1

16-11-2017

16-11-2020

1

Evenementen, jeugd

19-11-2020

19-11-2023

1

Paul van Dijk
Willeke Richel
Stefan Baecke
Virginia Van GesselOliveira
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Elisabet Molenaar
John Boss

Leefomgeving / RO
Duurzaamheid
Penningmeester

18-04-2018

18-04-2021

1

19-09-2019

19-09-2022

1

Ter toelichting op de portefeuilles:
Voorzitter: algemeen beleid, algemene vertegenwoordiging
Secretaris: secretariaat, interne organisatie, ledenadministratie
Penningmeester: financiën wijkvereniging, subsidieaanvragen en verantwoordingen
Leefomgeving: ruimtelijke ordening, groen(voorziening), duurzaamheid, verkeer en
openbaar vervoer
JOE-C: jongeren, ouderen, expats en cultuur. In deze portefeuille gaat het enerzijds om
verschillende doelgroepen (inclusief vrijwilligers) en anderzijds verschillende culturele en
andere activiteiten (zie 3.3).
Communicatie: intern en extern
-

3.3 Werkwijze
Vrijwilligers
Vrijwilligers blijven het fundament van de activiteiten van de vereniging. De vereniging heeft
blijvend behoefte heeft aan mensen die zich willen inzetten voor de wijk en de vereniging. De
wijkvereniging wordt in toenemende mate betrokken bij beleid van het stadsdeel en gemeente en
alleen al daarom is van belang dat wij in staat zijn een evenwichtig Benoordenhout-geluid te kunnen
laten horen. Het interesseren, motiveren en behouden van vrijwilligers zal in 2021 op de agenda
staan van het bestuur. Op dit moment zijn ruim 80 vrijwilligers actief.
Binnen de wijkvereniging zijn verschillende taken voor vrijwilligers te vervullen.
• Leden bestuur en commissies.
• Ondersteuning van vereniging en bestuur, zoals de kascommissie.
• Deelname aan activiteiten op het gebied van duurzaamheid.
• Bijdragen aan communicatie zoals wijkblad, website, Facebook en Twitter
• Whatsapp veiligheid/buurtpreventie
• In het vernieuwde wijkcentrum zullen vrijwilligers weer een belangrijke rol spelen.
RABO NL44RABO0345525388
ING NL34INGB0003804427
KvK Haaglanden 027107352
ANBI Status 006171217
BTW 0061171217B01

18

WIJKVERENIGING

BENOORDENHOUT

Wijkvereniging
Benoordenhout
Secretariaat
Sonderdankstraat 27
2596 SB Den Haag
info@wvbn.nl
www.wvbn.nl
Wijkcentrum Benoordenhout
Bisschopstraat 5
2596 XH Den Haag

Commissies
De wijkvereniging kent commissies voor verschillende doelgroepen en activiteiten: CCB, RO,
Sinterklaas, Koningsdag, Atelierroute, Expats, Communicatie.
Secretariaat
Het secretariaat zorgt voor de interne organisatie en communicatie en ook de organisatie van de
ALV’s. We hopen dat de voorjaars-ALV weer F2F kan georganiseerd worden. Het secretariaat zorgt
ook voor de ledenadministratie. Het secretariaat wordt ondersteund door een betaalde kracht die
zich met ledenadministratie en adverteerders bezighoudt.

3.4 Wijkcentrum Benoordenhuis
Het bestuur legt in de ALV van november 2020 een besluit voor over de toekomstige invulling van
de wijkcentrumfunctie, op basis van een financiële analyse, benchmark en enquête. De coronacrisis
versterkt de constatering dat de huidige situatie niet kan worden gecontinueerd. Het bestuur heeft
een traject opgestart om de huidige huurders te begeleiden naar een nieuwe locatie – waar wel
voldaan kan worden aan de eisen die rond COVID-19 worden gesteld. Dit ingrijpende besluit –
vooral voor alle vrijwilligers die zich jarenlang voor het Benoordenhuis hebben ingezet – wordt
tijdens de ALV nader toegelicht aan de leden.

3.5 Financiën
Voor wat betreft de begroting 2021 wordt verwezen naar de cijferopstelling in de bijlage. De
contributie voor 2021 blijft gelijk (€ 12,50 bijdrage wijkvereniging en € 9,50 bijdrage CCB).
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De cijfers van eind 2020 zijn bij dit jaarplan gevoegd. Deze cijfers zijn gebaseerd op actuele kosten
en baten tot 31 oktober 2020 met aanvulling van verwachte kosten en baten tot 31 december 2020.
Er blijft enige onzekerheid in deze cijfers (zoals in dit hele, bijzondere jaar is geweest).

Chance Pennington de Jongh (voorzitter)
Stefan Baecke
John Boss
Paul van Dijk
Elisabet Molenaar
Willeke Richel
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Begroting
2020

Begroting
2021

1) Subsidies
Basissubsidie

11.747

11.500

11.898

Administratieve ondersteuning

9.601

9.500

9.724

Koningsdag

1.355

5.000

5.000

Atelierroute

0

2.500

2.500

Sint Nicolaas

750

2.000

2.000

Clean Street Prize

800

Inloopochtend BNH / Enquete

5.000

5.000

29.253

35.500

30.900

VoorWelzijn

23.956

31.800

30.500

Overig

7.358

4.200

7.500

31.314

36.000

36.000

VoorWelzijn

12.501

7.000

0

Overig

16.268

31.000

1.500

28.769

38.000

1.500

2) Administratieve ondersteuning

3) Beheer Benoordenhuis

4) Commissie - Outturn 2020

Cancellations due to Covid 19

5) Commissie Ouderen

Waarin opgenomen doorbetaling contributie CCB

Overzicht per activiteit

Verwachte
realisatie

Begroting

Begroting

2020

2020

2021

Publiciteit & Media
Inkomsten

71.626

75.000

75.000

Uitgaven

64.462

69.500

69.000

Resultaat

7.164

5.500

6.000

Inkomsten

13.340

56.000

0

Uitgaven

39.569

60.500

9.700

Bestemmingreserve BNH

25.000

Operational Resultaat

-1.229

-4.500

-9.700

Benoordenhuis

RABO NL44RABO0345525388
ING NL34INGB0003804427
KvK Haaglanden 027107352
ANBI Status 006171217
BTW 0061171217B01
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