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Verslag vergadering Algemeen Bestuur  
 
Datum: woensdag 29 september 2021 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: Badhuisstraat 175 

 
 

________________________________________________________________________________  
Aanwezig:              16 personen (zie presentielijst) 
Afwezig met kennisgeving:            10 personen (zie presentielijst)   
Notulist:               Lucia Bhugwansing, Mooi Welzijn 

1. Opening/ vaststelling agenda 
Voorzitter Jan Lautenbach opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Peter Cuyvers, nieuw bestuurslid vertegenwoordiger Badhuisstraat -West wordt welkom geheten. 
De agenda wordt vastgesteld. 

 
2. Vragen aan de wijkagent/rondje door de wijk 

- Op het voetpad bij Prinsenheem wordt door Vestia, die daar werkzaamheden uitvoert, van alles 
gedumpt. Verzoek om te handhaven. 

- Op de vraag over de slagbomen wordt geantwoord dat binnenkort geëvalueerd wordt. Handhaving 
koppelt hierover terug na de evaluatie. 

- Op de vorige vergadering is melding gedaan van de aanhanger op de Haringkade en scooters bij de 
medewerker van handhaving, die aanwezig was op de vergadering. Er wordt navraag gedaan en 
teruggekoppeld. 

- De restanten van 2 vernielde bankjes bij Seinpostduin aan de Noordkant bij de trap naar beneden 
zijn verwijderd en niet vervangen. Geadviseerd wordt hiervan melding te doen bij het 
stadsdeelkantoor en via de BuitenBeterApp. Hans communiceert over de bankjes met Casper 
Kooijman. 

 
3. Jaarwisseling 2021/2022 Vreugdevuur op het strand bij de keerlus van lijn 11 

Het WOS heeft het bezwaarschrift van een bewoner gestuurd naar de AB-leden.  
Voorwaarde is dat het object niet hoger is dan 10 meter. Het feestprogramma eindigt om 03.00-04.00 
uur in de nacht. Binnenkort neemt de gemeente een besluit hierover.  
Hans heeft vernomen dat twee strandtenten opgeruimd en herbouwd worden op kosten van de 
gemeente om ruimte te kunnen maken voor het vreugdevuur.  
Vraag: Moet WOS bezwaar maken als de gemeente akkoord gaat met het besluit? De meerderheid van 
de aanwezige AB-leden gaan akkoord met het voorstel van Jan het een jaar aan te kijken hoe het gaat 
met voorbehoud van de locatie. 
Vraag: Is handhaving na het feest in de wijk aanwezig? De politie is aanwezig en handhaving is tot 24.00 
uur aanwezig. Geadviseerd wordt melding te doen bij ongeregeldheden. 
Vraag: Is er ook naar alternatieven gekeken? Antwoord: De bewoners willen vuur zien. 

 
4. Beleidsnota bewonersorganisaties  

Op de vorige vergadering is dit punt kort besproken. De gemeente heeft andere ijkpunten gemaakt voor 
de subsidieberekening. Voorheen werd € 1,60 per inwoner berekend nu wordt € 0,81 per inwoner 
berekend. Voor o.a. de wijkkrant moest een speciaal verzoek ingediend worden. Nu krijg je een vast 
bedrag voor wijkmedia. Het WOS heeft een toelichting gehad van een medewerker van het 
stadsdeelkantoor. Financieel gaat het WOS er niet op achteruit.  De zittingsduur van bestuursleden is 
veranderd, de organisatie moet democratisch functioneren, niet discrimineren etc. Er zal periodiek 
overleg plaatsvinden tussen de bewonersorganisatie en het stadsdeelkantoor.  
Vraag: Wat gaan we nu anders doen, dan we nu al doen? Moet we daar iets mee? Antwoord: In de 
wijkagenda staan 4 speerpunten; een daarvan is communicatie.  
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Hans legt uit dat in het verleden iemand die de wijk wilde vertegenwoordigen mensen uit het 
deelgebied uitnodigden, die konden stemmen hierover. Per deelgebied kunnen 3 vertegenwoordigers 
benoemd worden. 
Vraag: Wat is PEP? Een organisatie, die cursussen organiseert voor vrijwilligers gesubsidieerd door de 
gemeente. 
Jack is van mening dat als onderliggend stuk een begroting moet zijn. Hans legt uit dat het WOS een 
financieel verslag moet inleveren bij de gemeente, maar geen verplichte begroting hoef in te leveren. 
Het Algemeen Bestuur zou met ideeën kunnen komen, die op de begroting gezet kunnen worden. Jack is 
het niet eens met Hans. Hij is van mening dat het DB een begroting moet maken en aan het AB 
voorleggen. Hierna ontstaat een discussie. 
 

5. Inventarisatie niet regulier bewoonde woningen  
Het WOS heeft een aantal adressen ontvangen van niet regulier bewoonde woningen. Hans heeft vanaf 
juni geturfd: 4 vergunningen voor vakantieverhuur, 2 vergunningen voor Bed & Breakfast, waarvan 2 
vergunningen zijn geweigerd en 23 woningen, waarvan niet duidelijk is of er mensen wonen.  
Afgesproken wordt dat de adressen aan wethouder Balster worden aangeboden als hij dat op korte 
termijn wil aannemen anders wordt het naar de Pandbrigade gestuurd. 
Jack vermoedt dat woningen in zijn flatgebouw voor korte termijn worden verhuurd, omdat mensen 
daar lopen die er niet horen. De VVE die verantwoordelijk is voor handhaving doet niets. Hiermee geeft 
Jack aan dat het lastig te controleren is. 
 

6. AB-verslag van 25 augustus 2021  
Pag.1: handhaven op ´eigen` bewoners betreft klachten over fietsen door de Keizerstraat door niet door 
toeristen maar eigen bewoners. 
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 
7. Mededelingen 

- Sonja heeft een opmerking gestuurd over dode bomen. Jan geeft het door aan het stadsdeelkantoor 
- Het overlijdensbericht van Dick van der Niet is doorgestuurd aan de vaste bezoekers van het WOS 
- De opening van de muurschildering in de Werfstraat was heel geanimeerd 
- Trees heeft in overleg met Lisseth gekeken naar de winkels in de Keizerstraat en daarvan verslag 

gedaan ook aan Remco. Zij heeft o.a. voorgesteld leegstaande winkels te adopteren met een aantal 
mensen bewoners of winkeliers.  
Tijdens van de zomer stond in de Katwijksestraat een buurtkeuken (er was toen ook een buurtfeest. 
Zie  https://buurtkeukens.nl/agenda). Zo'n bus is te boeken, daarna kunnen belangstellenden zich 
inschrijven. Zie ook  https://buurtkeukens.nl/faq  
Nadeel buurtbus: je kunt voedsel niet ter plekke nuttigen. Zo'n bus is vrij groot en op de openbare 
weg moet je een vergunning aanvragen. Ook is er soms stroom nodig. 

- Vraag: De locatie van de tramhalte voor de Zeilstraat onhandig en gevaarlijk. Is de tramhalte 
definitief of tijdelijk? Arjan informeert hierover en koppelt zijn bevindingen terug. 

 
8. Wat verder ter tafel komt  

Er wordt geen gebruik gemaakt van dit agendapunt. 
 

9. Rondvraag/sluiting   
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
Jan sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en input. 
 
 
VOLGENDE VERGADERING WOENSDAG oktober 2021 om 20.00 UUR BADHUISSTRAAT 175. 
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