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Vanaf nu zijn we overgestapt op een nieuwsbrief in plaats van een update, met een 
overzichtelijker lay-out! 
 
Algemeen: 
Op 25 februari jl. vond de oordeelvormende raadvergadering plaats, waarin we zeer positieve 
respons kregen op onze plannen. Dus wij zijn vol energie aan de slag gegaan! 
 
Zo is er een gesprek geweest met de Bekom om de lucht te klaren en afspraken te maken over 
een betere communicatie onderling. Ook hebben we een gezamenlijke verklaring naar de 
gemeenteraad en de betrokken wethouders gestuurd, waarin we aangeven een nieuwe start te 
maken en elkaar goed te informeren van wat we doen. We kunnen elkaar enorm versterken en we 
hebben tenslotte een gezamenlijk doel: een (nog) mooiere Haagse Beemden! 
 
De kerngroep heeft overleg gehad met Juul Peters (fysiek wijkbeheerder) en Ingeborg Hoevenaars 
(waarnemend sociaal wijkbeheerder) waarin we hebben gekeken wat de volgende stappen zijn. Zij 
gaan hun werk in de gemeentelijke organisatie doen, wij gaan verder met het uitwerken van onze 
plannen. Afgesproken is dat er elke maand overleg plaatsvindt, het eerstvolgende is op 15 april 
a.s. 
 
De facebookpagina is online en wordt goed bekeken, zou fijn zijn als je die ook wil delen indien je 
facebook gebruikt. Er wordt hard gewerkt aan een website, daar hopen we komende maand meer 
over te kunnen vertellen. 
 
We zoeken nog wijkbewoners die de 44ste verjaardag van de wijk mede willen 
organiseren want het is kort dag!  
 

 Werkgroep Informatiepunt: 
Hier is veel ingang gezet. Er is gekozen voor drie locaties, verdeeld over de wijk, allemaal vlak bij 
een van de winkelcentra. Daarnaast zijn werkgroepleden elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 
aanwezig in de Lucaskerk om praktische voorbereidingen voor deze informatiepunten te treffen, 
zoals het verzamelen van informatie e.d. Hierover verscheen een mooi stuk in het Haagse 
Beemden Nieuws: https://www.hbnieuws.nl/nieuws/algemeen/18139/team-informatiepunten-
haagse-beemden-verbindt-van-start 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Werkgroep Heksenwielplein: 
Er is contact gelegd met een verkeerskundige en een stedenbouwkundige van de gemeente, er 
worden vooral visies uitgewisseld, onderzoeksopgaven bepaald. We denken dan aan het creëren 
van meer levendigheid, meer groen, meer ruimte voor activiteiten, maar ook meer kansen voor 
ondernemers. Het zou mooi zijn wanneer het huidige “ronde” plein een verbinding krijgt met het 
plein voor de Lucaskerk en zelfs met de achterliggende Landgoederenzone, als natuurlijk 
vertrekpunt voor allerlei wandel- en fietsroutes door de gehele Haagse Beemden. Momenteel is 
dat nog best lastig gezien het drukke verkeer op de Emerparklaan. We overleggen daarom met de 
gemeente hoe je dit kan aanpakken. Uiteraard leggen we ons oor ook te luister bij de winkeliers, 
de omwonenden, het Kraaienest en de sportverenigingen. Zodra we wat meer schetsen hebben 
zullen deze graag aan de bewoners van de Haagse Beemden presenteren. 
 

 Werkgroep Wandel/Fietspaden: 
Er zijn voorstellen gemaakt voor z.g. laarzenpaden die bewoners meer in contact kunnen brengen 
met de landgoederenzone, deze worden op korte termijn besproken met de gemeente. De leden 
wandelen veel, maken foto’s van mooie stukken en langzaamaan ook steeds vaker van de 
plekken waar verbindingen missen, voetpaden ineens stoppen etc. Is er bij jou in de buurt zo’n 
plek die echt aangepakt zou moeten worden, meldt dit dan liefst met foto en locatie op 
netwerkhaagsebeemden@gmail.com 
 

 Werkgroep Parken en Ontmoetingsplaatsen in het groen 
Ook hier veel activiteit!  Er is een ontwerper buitenruimte op bezoek geweest om te bekijken hoe 
het groen tussen de Sleutel, Cruijffcourt en de Sik kan worden omgetoverd tot Park Kesteren. Het 
Moerenveld is een tweede park dat we hopen te realiseren en de wijktuin bij de Lucaskerk is in 
voorbereiding. En er is op heel veel plekken in de wijk geplant: de perenboompjes van de actie 
Toffe Peer zijn geplant en op veel plekken komen de bloembollen die in november gepoot zijn 
boven. Met het mooi weer van volgende week zullen die snel voor een kleurige wijk zorgen! 
 
 
 
 
  
Mail: netwerkhaagsebeemden@gmail.com 
Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/Haagse-Beemden-Verbindt-117576900369676/ 


