Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: woensdag 25 augustus 2021
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Badhuisstraat 175
________________________________________________________________________________
Aanwezig:
11 personen (zie presentielijst)
Afwezig met kennisgeving:
7 personen (zie presentielijst)
Notulist:
Lucia Bhugwansing, Mooi Welzijn

1. Opening/ vaststelling agenda
Voorzitter Jan Lautenbach opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Marijke Haasnoot is vanaf 1 januari 2021 wijkagent in Oud Scheveningen en Mike Roeleveld is
sinds 1 juli 2021 wijkagent van het Renbaankwartier. De heer Meras is medewerker van het
handhavingsteam.
De nieuwe beleidsnota bewonersorganisaties wordt op de AB-vergadering van september op de
agenda gezet.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk
- Vestia heeft op de gevel in de Vuurbaakstraat een mooie foto uit 1905 laten plakken.
- Opgemerkt wordt dat iedere avond een verkeersregelaar in de Vuurbaakstraat staat, waar
“niemand” langskomt. De wijkagent geeft aan dat deze actie mensen die daar niet horen uit de wijk
houdt.
- Over het algemeen zijn bewoners erg tevreden over de genomen maatregelen en de inzet op
Scheveningen. Op de boulevard is de sfeer opmerkelijk ontspannen.
- Er wordt melding gedaan van een aanhanger, die al anderhalf maand aan de Haringkade t.o. De
Blinkerd staat. De handhaver geeft aan dat het enige tijd duurt voordat een object verwijderd wordt
en legt kort de procedure uit. Handhaving neemt dit punt mee.
- Gevraagd wordt te handhaven op (eigen) bewoners in de Keizerstraat.
De wijkagent geeft aan dat er veel klachten hierover zijn en de aandacht van de politie heeft.
- Veel mensen weten niet wie de wijkagent is. Op www.politie.nl /straatnaam kun je vinden wie
wijkagent is. Calamiteiten kunnen gemeld worden via landelijk telefoonnummer 0900-8844.
- Vraag: Voor de poort in de Marcelisstraat bij de verkeerslichten en op de Badhuiskade hoek Jurriaan
Kokstraat hangen camera´s waar dienen die voor? Antwoord: De camera´s zijn door de gemeente
opgehangen om de verkeersintensiteit te meten.
- In de Sleepnetstraat/Vijzelstraat staat al heel lang een scooter. Aangegeven wordt dat dit in
behandeling is bij de handhavingsorganisatie.
3. In de vergadering van juni is aandacht besteed aan niet regulier bewoonde woningen en is de leden
van het Algemeen Bestuur gevraagd hiervan melding te doen bij het WOS
Naar aanleiding van opmerkingen op AB-vergaderingen over niet regulier bewoonde woningen is op
verzoek van de AB-leden 3 maanden geleden besloten actie te ondernemen richting de gemeente. Het
WOS heeft gevraagd adressen door te geven van niet regulier bewoonde woningen of vermoedelijk niet
regulier bewoonde woningen. Tot nu toe heeft het WOS 4 adressen ontvangen.
Voorgesteld wordt de deadline uit te stellen tot september 2021.
Afspraak: Het WOS stuurt hierover een mail naar alle AB-leden.
4. Jaarwisseling 2021/2022
Vreugdevuur op het strand bij de keerlus van lijn 11
De organisatie heeft hiervoor een evenementenvergunning aangevraagd. De zienswijze van een
bewoner/omwonende is aan de leden van het Algemeen Bestuur toegezonden.
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Afspraak: Dit punt komt op de agenda van de AB-vergadering in september.
5. Wat verder ter tafel komt
AB-verslag van 28 juli 2021
Naar aanleiding van het verslag - agendapunt 7: Er is nog geen datum bekend van de
informatiebijeenkomst Wateroverlast Keizerstraat.
Het verslag wordt vastgesteld.
6. Mededelingen
Hans heeft een mail ontvangen van Casper Kooiman over onderhoud van de boulevard. Er
wordt schoongemaakt, geschilderd, kapotte meubilair wordt vervangen, bestrating hersteld etc.
AVN houdt binnenkort een jubileumtentoonstelling.
7. Rondvraag/sluiting
De nieuwe AB-leden, die vorige maand voorgesteld zouden worden, zijn nu ook niet aanwezig.
Jan neemt contact op met de nieuwe AB-leden.
Kommunika heeft gele meeuwenzakken uitgedeeld. Heeft dat effect gehad? In het straatbeeld
is daar weinig van terug te zien. Voorgesteld wordt in niet orac’s gebieden actief actie te
ondernemen.
VOLGENDE VERGADERING WOENSDAG 29 september 2021 om 20.00 UUR BADHUISSTRAAT 175.
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