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Notulen Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Van Stolkpark,  
woensdag 13 oktober 2021 20.00 uur, in het VCL, Van Stolkweg 35 

 
 
Opening en vaststelling agenda  
De voorzitter, Gert Muller, opent de vergadering.  
De ingebrachte agendapunten worden bij de rondvraag behandeld. 
 
 
1. Verslag Algemene Ledenvergadering van 16 december 2020 
Het verslag wordt vastgesteld. 
Christine Ruha wordt bedankt voor de verslaglegging. 
 
2. Verslag 2020 - 2021 van de secretaris van de Wijkvereniging 'Van Stolkpark' 
Ariane Heeneman vertelt dat met wethouder Anne Mulder een wandeling door het Van 
Stolkpark is gemaakt. Hierbij is o.a. aandacht geweest voor de crossbaan en de waterpartij. 
4 mei jl. heeft Jolien Kuitert een krans gelegd bij het Englandspiel monument. 
Het buurtfeest is helaas ook dit jaar weer gecanceld wegens het coronavirus. Hopelijk kan dit 
feest in 2022 wel doorgang vinden. In september is een buurtborrel georganiseerd, wat in 
januari 2022 wederom zal gebeuren. 
Gert Muller en Ariane Heeneman hebben kennis gemaakt met de nieuwe directeur van het 
VCL. Diverse zaken zijn besproken zoals de overlast van scholieren in de wijk, het 
achterlaten van rommel en drugskoeriers die door de wijk rijden en scholieren van drugs 
voorzien. 
Omdat er nog zeer weinig post in de postbus kwam is deze opgeheven. Het nieuwe 
postadres is Van Stolkweg 32. Ook zijn af- en aanmeldingen van bestuursleden bij de KvK 
gedaan. 
Het plan van Anneke Landheer, ingediend voor parkwijken begroot, om het Van Stolkplein 
op te fleuren is gehonoreerd. Dit plein zal opgefleurd worden. 
 
3. Financieel verslag 2020  
Peter Verheij vertelt dat het vanwege COVID-19 een rustig jaar is geweest. 
Er zijn bijna geen activiteiten ontplooid die kosten met zich mee hebben gebracht. Wel zijn 
de standaardactiviteiten doorgegaan, zoals de jaarlijkse kranslegging, uitbrengen van de 
Koerier en verwelkomen van nieuwe bewoners. 
De financiële situatie is gunstig, het boekjaar is goed afgesloten. 
 
4. Verslag kascommissie; decharge van het bestuur  
Jorn van Beckhoven, Marianne Schrijver en Frans de Wuffel maakten deel uit van de 
kascommissie. 
Frans complimenteert de penningmeester en voorzitter voor het gevoerde beleid. Hij vraagt 
de aanwezigen het bestuur decharge te verlenen voor de financiën. Dit wordt door middel 
van applaus gedaan. 
 
5. Begroting 2021 / 2022  
De subsidiestructuur gaat wijzigen waardoor het mogelijk is dat de begroting bijgesteld zal 
worden. Er lijkt ruimte te zijn voor meer subsidie, alleen is het nog de vraag of het Van 
Stolkpark daar ook voor in aanmerking komt. 
 
6. Benoeming kascommissie  
Marianne Schrijver en Frans de Wuffel worden herbenoemd voor het komende jaar. 
 
7. Bestuurssamenstelling  
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Gert geeft aan dat Jolien Kuitert, Jacques van Paassen en Peter Verheij aftreden. Zij hebben 
het geweldig gedaan de afgelopen jaren. 30 januari zal een buurtborrel worden gehouden. 
Gert stelt voor dan iedereen in het zonnetje te zetten ook de reeds afgetreden bestuursleden 
Jacoba den Drijver-van Rijckevorsel en Els Fischer. 
Het bestuur draagt twee nieuwe bestuursleden voor, te weten Jorn van Beckhoven, die 
penningmeester zal worden en Hannah Schoch zal de portefeuille bouwen en breken op zich 
nemen. Gert verzoekt de aanwezigen deze benoemingen te accepteren. Onder applaus 
worden zij benoemd. 
Gert vertelt dat er nog gesprekken met een kandidaat plaatsvinden. Wellicht wordt deze 
persoon tussentijds benoemd en zal dit in de volgende alv bekrachtigd worden. 
 
8. Bouwen en Breken 
Jacques deelt mee dat het pand van voormalig Duinrust aan Duinweg 35 is gesloopt. Het 
bouwplan is door de welstandscommissie goedgekeurd, maar de bouw stagneert. Het is niet 
duidelijk waarom dit is. 
Voormalig pand Luzac Parkweg 14. Het plan voor de bouw van appartementen is behoorlijk 
veranderd en het huidige plan is door de welstandscommissie goedgekeurd. Er is nog geen 
ontwerpvergunning. 
Een bewoner geeft aan dat het een sterk afwijkend gebouw wordt en hij vindt dat dit niet past 
in de omgeving. 
 
9. Groen en Grijs  
Anne Marie vertelt dat zij zich voornamelijk met de portefeuille groen heeft beziggehouden, 
bijgestaan door Gert en Jacques. 
Afgelopen jaar heeft een wijksafari plaatsgevonden met wethouder Anne Mulder. De 
recreatie in het Van Stolkpark is door het coronavirus behoorlijk geïntensiveerd. Daarom zijn 
extra maatregelen in gang gezet, zoals het extra legen van prullenbakken en onderhoud van 
paden. Devies gemeente blijft om overlast te melden. 
Ook de jaarlijkse schouw voor groen heeft plaatsgevonden. De crossbaan is bekeken en 
besloten is om meer planten te plaatsen zodat de baan minder zichtbaar wordt. De 
beheerder van de crossbaan houdt de veiligheid in de gaten en zal ervoor zorgen dat de 
baan niet uitgebreid wordt richting het Belvédèrebos. 
Onderhoud van het straatmeubilair is besproken en ook het ecologisch maaien is uitgelegd. 
Er heeft een informatieavond plaatsgevonden over de overlast in Scheveningen. Anne Marie 
is hierbij aanwezig geweest. Ze is geschrokken van de verhalen die ze heeft gehoord. Ze 
roept ook op om overlast te blijven melden. 
Gert verzoekt de aanwezigen om zelf actie te ondernemen als men zich ergens aan ergert 
en dit niet aan het bestuur te vragen. Als het niet lukt kan men uiteraard in contact treden 
met het bestuur. Ook vraagt hij om het bestuur aan te spreken als er commentaar is op de 
Wijkvereniging, maar niet een familielid. 
Caroline geeft aan dat als men melding doet van een kwestie het verstandig is om ook de 
Wijkvereniging op de hoogte te brengen door een mail te sturen aan info@vanstolkpark.nl 
 
10. Energie transitie  
Gert vertelt dat de werkgroepen techniek & financiën en duurzaamheid actief zijn op dit 
gebied. Jeroen van Beek maakt deel uit van de werkgroep Duurzaamheid, Gert van de 
andere werkgroep. 
In de werkgroep wordt bekeken welke aanpassing het beste is voor de wijk; een 
warmtepomp of het aanleggen van een warmtenetwerk. Op dit moment lijkt het richting het 
plaatsen van warmtepompen te gaan. 
Er is een definitie document gemaakt. Belangstellenden kunnen dit via een transferlink 
toegestuurd krijgen. 
Marianne Schrijver heeft nog oude kabels in huis, waardoor er geen nieuwe meters 
geinstalleerd kunnen worden. Hierdoor kan ze geen stroom terugleveren. Dit probleem 
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speelt in meerdere woningen. Gert heeft dit al in de werkgroep gemeld. Eigenaren met 
hetzelfde probleem kunnen zich bij Marianne melden, zodat er eventueel een project 
opgestart kan worden voor Stedin om kabels te vervangen.  
 
11. Veiligheid  
Jolien vertelt dat het Van Stolkpark in het algemeen een zeer veilige wijk is. Tijdens de 
coronatijd zijn er helaas wel vernielingen geweest, met name door jongeren die vaak niet in 
de wijk wonen. Ook hebben diverse diefstallen plaatsgevonden en zijn afgelopen zomer Zij 
verzoekt allen bij de buren een briefje in de bus te doen als een feest wordt gegeven. Dit 
voorkomt overlastmeldingen.  
De buurtapp is van groot belang gebleken. In enkele gevallen is door meldingen die hierin 
werden gedaan snel geschakeld. 
Tenslotte geeft Jolien aan dat zij deze avond na 10 jaar bestuurslid te zijn geweest aftreedt. 
Ze bedankt iedereen voor het in haar gestelde vertrouwen. 
Wijkagent Peter v.d. Burg vervolgt dat een dalende lijn zichtbaar is in het aantal 
woninginbraken. De Ver-Huëllweg heeft veel invloed op de cijfers. Van de 400 meldingen 
hadden 84 betrekking op auto-inbraken in deze straat. 
Hij roept op meldingen te doen via 14070 als men zwervers ziet. Hans Popering, in dienst 
van de gemeente, bezoekt de zwervers en probeert een bed voor hen te vinden. 
Drugskoeriers zijn geen onbekend fenomeen. Helaas is er te weinig personeel om dit onder 
controle te krijgen.  
 
12. Rondvraag 
Gert geeft aan dat er vragen via e-mail zijn ontvangen. Hij beantwoordt deze. 
Plaatsen buurtpreventiebordjes. Dit is nagevraagd. De gemeente wil geen extra borden 
plaatsen. Ook niet als de wijk het zelf betaalt. 
Onveilige verkeerssituatie rond het hotel met vrachtwagens. Dit is gemeld bij het hotel. Men 
was hiervan niet op de hoogte. Het hotel heeft verzocht te bellen als deze situatie zich weer 
voordoet, zodat men direct actie kan ondernemen. 
Bankjes. Deze zijn inmiddels teruggeplaatst. Wellicht komen er meer terug, maar de eerste 
stap is voorlopig gezet. 
Fariba Motamed is eigenaar van het kinderdagverblijf in de wijk. Zij is benaderd om een AED 
bij het verblijf te laten plaatsen. Zij heeft dit toegezegd, maar ze heeft niets meer vernomen. 
Zij vraagt of dit een vraag is geweest van de Wijkvereniging. Gert antwoordt dat dit niet het 
geval is. Hij geeft aan dat bij het VCL en bij het hotel ook AED apparaten hangen. 
Rob Brinkel is woonachtig aan de Parkweg 20. Hij geeft aan dat fietsen tegen hekken en 
heggen worden gezet en niet in de stalling. 
Gert antwoordt dat hij de VvE erop aan kan spreken. Wellicht staat ook in de statuten 
vermeld dat fietsen niet op het voorterrein gezet mogen worden. Als dit het geval is zal het 
bestuur met de VvE in gesprek gaan dat er wel een stalling op het terrein wordt gezet. 
Jacoba den Drijver-van Rijckevorsel vertelt dat ook bij het appartement waar zij woont fietsen 
van leerlingen van het VCL tegen het hek werden gezet. Deze werden door de bewoners 
teruggezet bij het VCL. Sinds de komst van de nieuwe rector gaat dit beter. Arnold van Loon 
vult aan dat leerlingen strafuren krijgen als zij hun fiets in de wijk zetten. 
Rob Brinkel merkt op dat hekken in de wijk dichtgezet worden met platen en hagen te hoog 
worden. Hij vraagt zich af of de wijkvereniging eigenaren kan wijzen op de 
bestemmingsregels. 
Jolien antwoordt dat een boekje is gemaakt met uitleg over de regels. Ook kan je zelf je 
buurman of buurvrouw aanspreken. 
Gert geeft aan dat ook in de Koerier weer eens aandacht aan dit onderwerp besteed zal 
worden. 
Caroline de Jong geeft aan dat Jolien jarenlang nieuwe bewoners heeft verwelkomd. Zij 
vraagt of er een opvolger is. 
Gert antwoordt dat dit nog niet het geval is, maar dat dit niet per se door een bestuurslid 
gedaan hoeft te worden. Hij verzoekt belangstellenden zich te melden bij hem. 
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Rob Brinkel merkt ook op dat stalen palen geplaatst bij bomen schots en scheef staan. Dit is 
ontsierend. Misschien kan de Wijkvereniging de gemeente verzoeken deze weg te halen. 
Annemarie zal Ron Appeldooren hierover een mail sturen. 
Jacoba vraagt zich af of subsidie aangevraagd kan worden om dit als een eigen actie uit te 
voeren. 
Rob vraagt of het mogelijk is een fonds op te richten waaruit zaken betaald kunnen worden 
die niet door de gemeente worden gedaan.  
Gert antwoordt dat wel heel duidelijk moet zijn wat het project inhoudt, zodat bewoners 
weten waarvoor ze bijdragen. Iets dergelijks is ooit al gesuggereerd voor het plaatsen van 
bankjes. 
Rob heeft zijn hulp aangeboden voor de commissie groen en grijs. Anne Marie zal contact 
met hem opnemen. 
Janet van Beek merkt op dat bij de Slowaakse en Hongaarse ambassade grote platen met 
informatie zijn opgehangen. Gert antwoordt dat het bestuur actie zal ondernemen als deze 
promotie-uiting voor het eigen land lang blijft hangen. 
 
Gert bedankt de vertrekkende bestuursleden voor hun inzet en overhandigt hen een fles 
wijn. Peter Verheij bedankt allen voor de prettige tijd die hij heeft gehad in het bestuur. 
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering.  
 


