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Inzake: Valkenboskwartier
De gemeenteraad

Het raadslid mevrouw Zandstra heeft op 23 april 2015 een brief met daarin elf vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Het Valkenboskwartier is een mooie Haagse wijk. Het is ook een bijzondere wijk. Er zijn veel
particuliere huurwoningen en het is een plek waar veel arbeidsmigranten hun plek vinden in de stad.
Naar aanleiding van gesprekken met bewoners rond het Newtonplein, in de Noorderbeekdwarsstraat,
de Teijlerstraat, het Kamerlingh Onnesplein en in de Reaumurstraat ziet de PvdA punten die nodig
aangepakt moeten worden. Mensen zijn blij met de sociale cohesie in de buurt en wonen er over het
algemeen met veel plezier. Mensen maken zich echter wel zorgen over de economische situatie van de
stad, bezuinigingen en werkgelegenheid in het bijzonder.
Veel bewoners geven aan zich zorgen te maken over het grote aantal inbraken in de buurt. Opvallend
genoeg hadden veel mensen nog geen anti-trekbeslag. Veel bewoners leken ook niet te weten dat dit de
kansen op inbraak verminderd.
1. Klopt het dat er in de wijk relatief veel (pogingen tot) inbraken worden gepleegd? Welke
maatregelen worden genomen om mensen te stimuleren hun woning beter te beveiligen? Is er
voorlichting gegeven over anti-trekbeslag?
De (pogingen tot) inbraken in het stadsdeel Segbroek nemen, zoals in heel Den Haag, af. In het
Valkenboskwartier zijn de inbraken echter het eerste kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig
jaar gestegen. De recherche van basisteam Segbroek heeft een woninginbrakenteam dat voornamelijk
gericht is op het oplossen van inbraken.
Deze maand wordt gestart met een pilot waarbij na een inbraak een tweede buurtonderzoek wordt
uitgevoerd. Hierbij krijgen omwonenden preventieadviezen over het hang- en sluitwerk en andere
praktische tips om een inbraak te voorkomen. Daarnaast krijgen ze vanuit de gemeente de
mogelijkheid om gratis een kierstandhouder, deurspion en barrièrestang te laten installeren.
In de wijk wordt ingezet op preventievoorlichting aan bewoners. Voor de zomer wordt een algemene
bewonersavond georganiseerd over inbraken. Tijdens deze avond zal voorlichting worden gegeven
over anti-kerntrekbeslag. Ook wordt in de wijken via supermarkten preventieadvies gegeven. In de
supermarkten wordt een speciale kraam ingericht waar bezoekers naast advies ook de gratis
kierstandhouder, deurspion en barrièrestang kunnen aanvragen.
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Het Newtonplein is heringericht en er wordt flink gespeeld. Het plein wordt echter ook gebruikt door
mensen om te blowen. Ook zijn er signalen van illegale activiteiten. Bovendien is de verlichting
beperkt.
2. Zijn er signalen bekend van overlast op het Newtonplein bekend? Zijn er signalen bekend van
illegale activiteiten op het Newtonplein? Welke activiteiten worden ondernomen om de overlast te
verminderen?
De politie bevestigt signalen te hebben ontvangen dat in de avond en nachtelijke uren overlast wordt
ervaren van met name volwassen mannen die op het Newtonplein rondhangen. Om de overlast terug te
dringen houdt de politie daarom extra toezicht en treedt de politie ook verbaliserend op bij het
constateren van overlast of het overtreden van het alcoholverbod.
3. Deelt u de observatie dat de verlichting op het plein beperkt is? Ziet u mogelijkheden dit in
overleg met de omwonenden te verbeteren?
De straten rondom het Newtonplein worden aangelicht door zogenaamde historische verlichting. Het
betreft functionele verlichting die aan de landelijke richtlijnen voldoet . Op het plein zelf worden de
speeltoestellen separaat m.b.v. aparte masten en schijnwerpers verlicht. Het stadsdeel is bereid om
samen met bewoners te kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om de overlast te
verminderen en het gevoel van veiligheid te vergroten.
Betaald parkeren roept vaak vragen op. Mensen vinden het lastig dat hun bezoek moet betalen.
Bewoners zien mogelijkheden om het parkeren te verbeteren. Ze zouden graag zien dat er
parkeerplekken ingetekend worden, zodat er efficiënter geparkeerd wordt. Daarnaast vraagt men zich
af of het wel nodig is betaald parkeren te laten gelden tot middernacht.
4. Wat is het beleid rondom het wel of niet intekenen van parkeerplaatsen (vs alleen een lange
zone)? Bent u met de bewoners een dat het intekenen van parkeerplaatsen kan zorgen voor
efficiënter parkeergedrag?
Bij parkeerstroken met een maximale lengte voor 3 parkeerplaatsen wordt een vak-markering
aangegeven. Bij meer dan 3 parkeerplaatsen wordt er geen vak-markering meer aangebracht omdat
hier door "strakker achter elkaar parkeren" doorgaans meer voertuigen kunnen parkeren dan het aantal
vakken dat wordt aangegeven.
5. Bent u het met bewoners eens dat het onnodig is betaald parkeren tot middernacht te laten
gelden? Bent u bereid met de bewoners in gesprek te gaan om te kijken of het betaald parkeren
ook effectief kan zijn als het een (of twee of drie) uur korter zou zijn?
Door de nieuwe parkeerregeling waarbij betaald moet worden geparkeerd tot 24.00 uur is de
parkeerdruk tot onder de 90 procent gedaald. Het college is het niet eens met de stelling dat betaald
parkeren tot 24.00 uur onnodig zou zijn. De parkeersituatie in het Valkenboskwartier is anders dan in
buurten waar betaald parkeren tot 21.00 uur geldt, zoals in de Vruchten- en Bloemenbuurt en
Leyenburg.
In het Valkenboskwartier worden veel huizen door particulieren verhuurd. Niet al die woningen
worden even goed onderhouden en het komt nog steeds voor dat mensen hun woning verhuren aan te
veel arbeidsmigranten.
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6. Wat zijn de resultaten van de Pandbrigade in het Valkenboskwartier in 2014? Hoeveel woningen
zijn bezocht? Hoeveel overtredingen zijn er geconstateerd?
De Haagse Pandbrigade heeft in 2014, op basis van een digitale schouw in het Valkenboskwartier
38 woningen gecontroleerd. Bij deze controles is 11 keer illegale kamerbewoning en 5 keer illegale
bouw geconstateerd. Daarnaast zijn drie woningen met vergunde kamerverhuur gecontroleerd en is
geconstateerd dat 6 woningen leeg stonden.
7. Hoeveel woningen in het Valkenboskwartier heeft u in 2014 aangeschreven voor achterstallig
onderhoud?
Uit het Valkenboskwartier zijn 50 klachten over achterstallig woningonderhoud binnengekomen bij de
Haagse Pandbrigade in 2014. Hiervan zijn 30 klachten zonder een aanschrijving opgelost
en afgehandeld. Bij 5 klachten is uiteindelijk aangeschreven en 15 klachten zijn nog in
behandeling. Aangezien de klachten betrekking hebben op verenigingen van eigenaren en individuele
woningen kunnen er bij het aantal klachten meerdere woningen zijn betrokken. Er wordt echter alleen
geregistreerd op klachten.
De Reaumurstraat is nodig toe aan herbestrating. We zagen slingerende fietsen en struikelpartijen.
8. Deelt u de mening dat de Reaumurstraat toe is aan herbestrating? Zo ja, wanneer staat dat
gepland? Zo nee, waarom niet?
Het straatwerk in de Reaumurstraat is op meerdere plaatsen omhoog gedrukt door boomwortels, zowel
in de rijbaan als in de stoep. Voor herstel van het straatwerk is het noodzakelijk deze wortels
(grotendeels) te verwijderen. Verwachting is echter dat de bomen hier zodanig schade van
ondervinden dat behoud van de bomen niet haalbaar is. Om die reden is het werk tot nu toe uitgesteld.
Komende periode wordt de situatie opnieuw beoordeeld op (verkeers)veiligheid. De Reaumurstraat is
nog niet opgenomen in de planning voor groot onderhoud.
Ook op het Kamerlingh Onnesplein wordt overlast ervaren doordat er 's avonds mensen luidruchting
rondhangen. Bovendien is de bestrating zichtbaar aan vervanging toe.
9. Kent u de signalen over overlast op het Kamerlingh Onnesplein? Welke activiteiten worden
ondernomen om de overlast te verminderen?
Nee, uit navraag bij de politie blijkt niet dat er signalen zijn van overlast. Ook bij het stadsdeelkantoor
Segbroek zijn geen signalen van overlast bekend.
10. Deelt u de mening dat het Kamerlingh Onnesplein toe is aan nieuwe bestrating? Zo ja wanneer
staat dat gepland? Zo nee, waarom niet?
De situatie rond het Kamerlingh Onnesplein is vergelijkbaar met de situatie Reamurstraat. Zie daarom
het antwoord op vraag 8. In het verlaagd aangelegde deel van het Kamerlingh Onnesplein
(speelterrein) is een aantal plekken waar lichte wortelopdruk aanwezig is. Dit wordt binnenkort
hersteld.
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De herinrichting van de Valkenboslaan is gereed. De laan blijft echter lastig over te steken door
schoolgaande jongeren. De verkeerslichten worden op drukke momenten gemist.
11. Wat zijn uw ervaringen na de herinrichting van de Valkenboslaan? Bent u bekend met signalen
dat oversteken lastig zou zijn? Ziet u mogelijkheden de situatie met kleine aanpassingen te
verbeteren?
Het kruispunt Valkenboslaan/Weimarstraat wordt op dit moment opnieuw ingericht. De
oversteekbaarheid ter hoogte van de Fahrenheitstraat en de Weimarstraat verbetert daardoor. Voor het
Copernicusplein wordt een aantal kleinere voorstellen uitgewerkt en naar verwachting op korte termijn
uitgevoerd. Aanpassingen zijn vooral gericht op het verbeteren van het zicht voor en op de
weggebruiker. Overige signalen zijn bij het stadsdeel niet bekend.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram

J.J. van Aartsen

