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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING BUURTSCHAP CENTRUM 2005,  
donderdag 6 april 2017.  
Locatie: Haagse Kunstkring, Denneweg 64 
 
1. Opening 
Voorzitter Theo Heere opent de vergadering en heet allen welkom. 
 
2. Vaststellen aantal stemgerechtigde leden 
Er zijn 28 stemgerechtigde leden aanwezig. 
 
3. Presentatie Project Museumkwartier 
Mevr. Madelon Martens (beleidsadviseur economie van de gemeente Den Haag / tevens 
programmamanager Museumkwartier) en de heer Marco van Baalen (directeur Haags Historisch 
Museum / tevens programmamanager Museumkwartier ) schetsen de stand van zaken betreffende het 
zgn. ‘Project Museumkwartier’, dat zich thans in de onderzoeksfase bevindt. Een gemeentelijk besluit 
is mogelijk loop 2018 te verwachten, waarna een begin van daadwerkelijke uitvoering kan 
plaatsvinden.  
Idee van het Museumkwartier, in de historische kern van Den Haag, is om de cultureel-economische 
aantrekkelijkheid van het desbetreffende gebied te vergroten. De concurrentie om de (cultuur)toerist 
met Amsterdam en Rotterdam zal daardoor beter worden aangekund. En niet onbelangrijk: de te 
verwachten bezoekersterugloop als gevolg van de jarenlange renovatie van het Binnenhof zal hopelijk 
worden gecompenseerd.  
Onder meer wordt nagestreefd om, naast het Mauritshuis en het Escher Museum, nog twee additionele 
kunstcollecties van internationale allure (’publiekstrekkers’) in het beoogde Museumkwartier ten toon 
te stellen. 
Het vrijkomende gebouw van de Amerikaanse ambassade kan in een en ander een, nog voorwerp van 
haalbaarheidsonderzoek zijnde, nuttige rol vervullen. Terzake worden diverse varianten bezien, 
waaronder een tweeledige functie van museum én hotel.  
In antwoord op vragen, ten slotte, bevestigt Madelon Martens dat gelet zal worden op een goede 
balans bezoekers / bewoners in het beoogde Museumkwartier. Het ingebouwde zorgvuldige 
consultatieproces kan daartoe bijdragen.  
In verband daarmee merkt bestuurslid Agnès Philipse nog op dat de aantrekkelijkheid voor bezoekers 
(gezinnen en anderszins) ongetwijfeld ook zal worden beïnvloed door de verhouding horeca / winkels. 
 
4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2016  
Verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen 
 
6. Secretarieel jaarverslag 2016 
Secretaris Daan Rosenberg Polak releveert enkele passages uit het jaarverslag:  
. allereerst dat de verminderde bereikbaarheid van de buurtschap – vanwege werkzaamheden aan de 
Lange Vijverberg, op het Tournooiveld e.o. (inclusief voor de ondergrondse parkeergarage), alsmede 
aan andere omringende verkeersaders – een probleem bleef en dat het bestuur via contact met 
gemeente en andere betrokkenen gepoogd heeft dit zo dragelijk mogelijk te houden; 
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. dat met de in gebruikstelling eind december van de ‘Parkeergarage Museumkwartier’ de 
parkeermogelijkheden bij ons buurtschap, conform ons streven, gelukkig weer redelijk op peil zijn 
gebracht; 
. dat het bestuur z’n activiteiten heeft voortgezet, via alle daartoe beschikbare kanalen (incl. opstarten 
van een WOB-procedure) en in samenwerking met andere bewoners- en ondernemersverenigingen in 
het centrum, om te voorkomen dat een gemeentelijk horecabeleid werkelijkheid wordt dat niet in 
overeenstemming is met een behoorlijke leefomgeving; 
. dat de diverse sociaal-culturele activiteiten – zoals de seizoensborrels, de Koningsborrel, ‘Muziek 
rond de Gracht’ en de Zweedse Kerstboomceremonie – het beoogde enthousiaste onthaal vonden; 
intussen wordt wel naar verdere wegen gezocht om de jongere generaties meer bij 
verenigingsactiviteiten betrokken te krijgen. 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 
7. Financieel jaarverslag 2016 e.a. 
Penningmeester Clara Tabingh Suermondt stipt enkele punten aan uit de toelichting op de jaarcijfers: 
waaronder dat het ledenbestand constant is gebleven, want nieuwe lidmaatschappen maakten de 
opzeggingen (i.v.m. verhuizingen en ouderdom) goed.  
Het aantal leden per eind 2016 bedroeg 224. 
Totaal aan in 2016 ontvangen contributies was € 6.550,= (in 2015 nog € 6.350,=).  
Kosten verbonden aan het 125-jarig jubileum van de Haagse Kunstkring, aan de traditionele 
Kerstboomceremonie en aan de website droegen ertoe bij dat uitgekomen werd op een negatief 
resultaat van € 1.049,91. 
De uitgaven voor 2017 zijn begroot op € 7.450,=. 
 
De door de kascommissie -- heren Chris Segboer en Hans de Bruijn -- voor akkoord getekende 
jaarstukken worden vervolgens bij acclamatie goedgekeurd en de desbetreffende décharges verleend. 
Chris Segboer en Hans de Bruijn worden herbenoemd voor het volgende jaar. 
 
8. Bestuurssamenstelling 
De toetreding tot het bestuur, februari 2017, van mw Agnès Philipse – sinds jaar en dag actief als 
voorzitter van de commissie beleid en belangenbehartiging – wordt door de vergadering bij acclamatie 
geaccordeerd.  
  
9. Presentatie Haagse Kunstkring: toekomstplannen incl. samenwerking 
De voorzitter van de Haagse Kunstkring, mevr. Will van Sebille, zet uiteen dat de Haagse Kunstkring 
wellicht in enigerlei vorm een ‘buurtkoffiehuisfunctie’ zal kunnen vervullen. Terzake wordt binnen de 
Kunstkring intern overlegd.    
Wat vorig jaar concreet al plaatsvond, in en met de buurt én succesvol, was de grote brunch in de 
Spekstraat: deze vindt komende juni opnieuw plaats. 
Andere, in de toekomst mogelijk te realiseren, activiteiten voor de buurtschap zijn rondleidingen voor 
buurtbewoners en muziekbijeenkomsten.  
Paul de Mol licht vervolgens de in juni te houden ‘Kunstroute’ toe, georganiseerd door de Haagse 
Kunstkring in samenwerking met onze vereniging en de Vereniging BIZ. Hij noemt drie aspecten: 
winkeliers op en rond de Denneweg zullen worden benaderd om kunst in hun winkel te presenteren; er 
zullen lampenkappen in de Denneweg worden opgehangen; en er is het – nog uit werken – idee van 
‘Kunst in Huis’.  
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10. Rondvraag 
- Zwerffietsen 
Mevr. Ineke Jonas-Holtrop stelt het probleem van zwerffietsen – op Denneweg, Hooikade en elders – 
aan de orde. Bestuurslid Agnès Philipse zegt toe kwestie op te zullen nemen met de gemeente. 
- Vuilniszakken 
In verband met het jaarlijks terugkerende fenomeen van kapot pikken van vuilniszakken door 
meeuwen e.a. – met de grote rommel van dien – signaleert bestuurslid Marie Anne Roozen dat extra 
stevige gele vuilniszakken in onze buurt verkrijgbaar zullen zijn: en wel bij de Haagse Kunstkring (zie 
ook onze website). 
- Horecavisie 
Voorzitter vertelt over de voortgaande inspanningen van het bestuur – inclusief contacten met 
verantwoordelijk wethouder Karsten Klein – om te voorkomen dat de gemeente een horecabeleid voor 
het centrum uitstippelt (qua openingstijden enz.) dat niet in overeenstemming is met een behoorlijke 
leefomgeving. Een simplistische ‘meer horeca’ is in niemands belang. In gesprek vorige week erkende 
de wethouder dat de gang van zaken tot dusverre geen schoonheidsprijs verdiende en verzekerde hij 
dat voortaan serieus overleg zal plaatsvinden met de naastbetrokkenen: inwoners en ondernemers. 
 
11. Sluiting 
Voorzitter sluit de, in geanimeerde sfeer verlopen, vergadering. 
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