Bewonersorganisatie Havenkwartier

Westduinweg 38d
2583 EH SCHEVENINGEN
Tel: 070-3520612
INFO@BOHSCHEVENINGEN.NL

WWW.BOHSCHEVENINGEN.NL

Scheveningen, 31 augustus 2014

BOH Activiteitenprogramma 2015
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Onderstaande activiteiten voor 2015 worden aangedragen door de Bewonersorganisatie
Havenkwartier. Op onze Jaarvergaderingen worden er door bewoners zaken aangedragen
die betrekking hebben op de wijk. Wij houden ons graag het recht voor deze zaken, indien
anders dan de reeds ingediende, als nog aan te dragen voor het activiteitenprogramma
2015.
Spelen in de wijk:
o

Speeltuin Scholstraat,
Scholstraat evaluatie van overige toestellen en skatebult, na inrichten van
meidenplek in overleg met omwonenden.

o

Voetbalkooi Lindoduin,
Lindoduin, deze voetbalkooi is in huidige toestand geen prettige
speelplek. Locatie en ruimte geven de mogelijkheid hier een aantrekkelijke speelplek
van te maken en optimaal te benutten voor diverse leeftijdsgroepen. De locatie ligt
verstopt achter groen. Najaar 2014 overleg over de herinrichting met omwonenden.

o

Speelplek bij Oranjeschool,
Oranjeschool (driehoekig plantsoen). Verkeerssituatie
ituatie verbetering rond
de school.. Er is overlast van dubbel geparkeerde auto’s. Het plantsoen wordt nu
gebruikt als hondenuitlaatplek. Hekken worden regelmatig hiervoor verwijderd.
Reactie omwonenden
mwonenden (jaarvergadering BOH 2012).
2012) De
e Oranjeschool hebben
aangegeven dit plantsoen te willen gebruiken voor een speelplek voor kleine
kinderen, Gemeentebeleid wil openstelling Schoolspeelplek. Schijnt
verzekeringstechnisch
ekeringstechnisch niet te kunnen volgens schooldirectie. Indien wel mogelijk dan
alternatief in de vorm van educatief groen in gedeelte van plantsoen.

o

Speelplek de Windroos, beschutting en speeltoestellen zijn niet optimaal.
Fietstoestel is te zwaar voor kleine kinderen. Er is veel verkeer en geparkeerde
auto’s. Speelplek ligt ongelukkig t.o.v. van veel voorkomende windrichtingen op
Scheveningen. Bomen doen het niet goed, aanpassing van groen is noodzakelijk.
Twee bomen zijn reeds verwijderd.

o

Speelplek van
an Boetzelaerlaan, hier ontbreken veilige oversteekplekken, het is
noodzakelijk de aanrijdsnelheid t.h.v. de speelplek omlaag te brengen,
brengen evt. d.m.v.
“lichtschichten” op wegdek.
wegdek

o

Speelelementen,, de in het onderzoek genoemde kleine speelelementen op
genoemde locaties toevoegen.
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Groen in de wijk: (zie aanhangsel).
o

Alternatief vastgroenplan, voor vergroening van de wijk en (leefbaarheids-) pleinen.
Gedacht wordt aan verplaatsbare plantenbakken

o

Plantsoenen met stukjes duin en helmgras.

o

Aanpassen van de beplanting, rondom bestaande speelplekken zoals aangegeven
in het speelbehoefte onderzoek, t.b.v. een betere zichtbaarheid van de kooi en een
betere sociale controle.

o

Adoptie plantenbakken, bijv. op Dr. Lelykade (initiatief van bewoners)

o

overleg met Gemeentelijke groen afdeling over de mogelijkheden en mogelijke
locaties hiervan.

N.B.
Hoofdstuk Verkeer is reeds in ons Activiteiten plan 2014 aangegeven.
Na de beantwoording over de door ingediende projecten, door projectmedewerkers van
Verkeer / DSO is vervolg uitgebleven. De vraag kan worden gesteld of direct overleg met
DSO en of via het Activiteitenplan de gewenste manier is verkeerszaken te regelen.
Verkeer etc. :
o

Evaluatie; herinvoering tweerichtingsverkeer Boulevard.

o

Verkeersafwikkeling; voor Westduinweg in relatie met Tweede Haven /
Leefbaarheidspleinen Hennephofkerk en Radio Hollandplein.

o

Alternatieve omleidingroute Dr. Lelykade; voor verkeer vanaf Boulevard en uit
richting dorp, t.b.v betere bereikbaarheid parkeerplaatsen.

o

Bestrating; herstel van de zeer slechte bestrating Zeesluisweg tussen Pijp en
Schokkerweg. (Kinderhoofdjes)

o

Verkeerssituatie Zeesluisweg; Planmatige aanpak van verschillende initiatieven,
aanpassing van de langparkeerregeling. Verkeerssituatie kruising Zeesluisweg/
Treilerdwarsweg.

o

Overlast Koppelstokstraat en omgeving; projectmatige aanpak van
verkeersproblemen in dit gebied, o.a. bebording en bestrating 30km zone, invoeren
van eenrichtingsverkeer.

o

Westduinweg; betere visualisatie van oversteekplaatsen, waarschuwingstekens op
wegdek, verkeerslichten daar waar nodig, na evaluatie van de in 2014 gerealiseerde
schoolzone bij de Oranjeschool.

o

Fietsbeugels, stoep Vissershavenweg aan huizenzijde. Doorgang tussen huizen /
winkels en terrassen is te nauw gebleken voor de vele voetgangers richting strand
en bezoekers van winkels bij mooie dagen. Vernauwing wordt veroorzaakt door
gestalde fietsen en uitstalborden.

o

Kranenburgweg / Duindorpdam, gevaarlijke oversteek voor fietsers.

o

Handhaven tegen rijrichting- en op stoepen rijden van fietsers / scootmobilen /
brommers op Westduinweg. Opvolging van gehouden actie door politie.
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o

Kruising van Boetzelaerlaan / Willem de Zwijgerlaan, monitoring op aanrijdsnelheid
autoverkeer op van Boetzelaerlaan na herinrichting van kruispunt. In overleg met
wijkoverleg Statenkwartier. (aanleiding dodelijk ongeval)

o

Doornstraat aanleg extra parkeerplaatsen (lijn11 zijde) tussen nummer 225-241 en
bocht.

Algemeen:
o

Invalide voorziening Tweede Haven.

o

Projectmatige aanpak van misbruik van Openbare ruimten door Handhavingsteam,
(zoals terrassen, containers, afval, fietswrakken en weesfietsen, hondenpoep, etc.)

o

Weesfietsen project Westduinweg e.o.

o

Afmaken van Radio-Holland Leefbaarheidsplein, groen, Jonen, sportvoorziening,
Leuningen i.o.m. Gemeente, BOH en Rabobank

o

Meeuwenoverlast terugbrengen door handhaving op te vroeg buitenzetten van
vuilniszakken, permanent gele zakken voor hoofdwegen waar geen Orac’s geplaatst
kunnen worden. Aanpassen van aanrijdtijden, (na plaatsing van orac.’s volgt de
vuilcollectie nu later op de dag waardoor er langer de tijd is om de zakken open te
pikken). Alternatieve manier van vuilnis ophalen op hoofdwegen i.p.v. orac’s,

o

Horeca bedrijven (restaurants) laten deelnemen in Orac programma. Gaat
meeuwenoverlast tegen, (containers zijn vaak overvol), ieder bedrijf heeft eigen
contract ophaaldienst, meerder containers i.v.m. gescheiden afval. Diverse
containers worden in de openbare ruimte gestald i.p.v. op eigen terrein. Er zijn veel
beweging van afvalophaal bedrijven (uitstoot). Bij gezamenlijke aanpak blijven de
kosten per bedrijf binnen de perken.

o

Activiteiten BIT team continueren en eventueel uitbreiden.

o

Jaarlijkse Wijkschouw Stadsdeel wethouder.

o

Onderhoudscontract aan Trix voor onderhoud aan bankjes Havengebied.

o

Geen Jaarrondexploitatie Strandtenten en Beachstadion.

Punten uit Stadsdeelplan 2012-2015:
o

Creatieve oplossingen fietsstallingen, daar waar probleem het hoogst is, zoals
Westduinweg en Geuzenwijk.

o

Schoolplein(en) toegankelijk maken, schoolplein Oranjeschool is niet toegankelijk
voor jeugd, zie aanvraag voor speelplek in plantsoen voor de school.

o

Gevaarlijke verkeerssituaties met bewoners geanalyseerd en opgelost. De BOH
verneemt graag welke situaties dit zijn en hoe deze zijn opgelost.
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Zaken met subsidieaanvraag:
Meting van fijnstof / luchtvervuiling Westduinweg (i.s.m. Milieudefensie)
Workshop wijkcommunicatie, sociale media van redactieleden.
Redactie Wijkkrant.
Jaarlijkse uitgaven wijkkrant
Onderhoud website
Diverse voorlichtingsbijeenkomsten.
Oprichten van speeltuinvereniging Mallemolen
Buitenspeeldag / burendag
Deelname Vlaggetjesdag 2015
Deelname Havendag 2015
Jaarvergadering BOH (Thabor)
Lief en Leed potje
Reiskostenvergoeding
Deelname aan Graffitiproject
Totaalbedrag

Bedrag:
2.500,-1.500,-130.—
3.000,-600,-1.500,-350,-500,-500,-500,-400,-200,-200,-250,-€ 12.130,--

Hoogachtend,
A.M. Hulleman
Secretaris,
Bewonersorganisatie Havenkwartier
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Groenvoorzieningen Havenkwartier:
I.

Vastgroen (Duintje met helmgras, educatief groen, verplaatsbare bakken, onderhoud.
a) Groenstrook Kranenburgweg / Dr. Lelykade, gevaarlijke situatie
b) Scholstraat, educatief groen, vaste plantenbakken bij Vissershof.
c) Lindoduin voetbalkooi.
d) Van Boetzelaerlaan / Statenlaan, plein bij BP
e) Plantsoen Oranjeschool, opwaarderen, educatief groen.
f) Herinrichting Treilerweg / Vissershavenstraat (t.o. Uiterjoon)
g) Pietermanstraat

II.

Leefbaarheidspleinen.
a) Sluisje t.o. Catch, schuine talud, evt. adoptie bakken door bedrijven.
b) Radio Hollandplein, Herinrichting, onderhoud.
c) Hennephofkerkje ontwikkeling
d) Windroos, bomen, begroeiing rond speelplek.

III.

Adoptiebakken.
a) Scholstraat, bij speelplek
b) Dr. Lelykade, Bak bij doggersbank, Galerij tussen Gamma – Sportschool, Landhoofd C/
Nautisch centrum.
c) Menninckstraat / Koppelstokstraat, i.c.m. speelelementen toevoegen (overleg met
bewoners)
d) Visserhavenweg, Visafslag / doorgang naar 1ste haven.
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