Terugblik 2016
Woord van het bestuur
2016 ligt achter ons en traditiegetrouw vatten wij het jaar kort samen in een terugblik. 2016 was een jaar met veel
veranderingen. Niet zo zeer voor de flat als gebouw, maar wel voor het bestuur en haar commissies. Na een periode
van een klein half jaar functioneert het bestuur sinds december weer op volle sterkte. Er wordt een nieuwe koers
gevaren, waarbij het belang van alle bewoners, eigenaren en huurders voorop staat. Er wordt geïnvesteerd in
communicatie en bereikbaarheid om tot volledige transparantie te komen. Structuren worden uitgezet en waar nodig
bijgesteld. Ieder lid heeft een eigen taak en verantwoordelijkheid.
De organisatie van activiteiten is voor een groot gedeelte overgedragen aan de startende activiteitencommissie. Het
bestuur houdt alleen de organisatie van de nieuwjaarsreceptie en de ALV en infoavonden.
2016 is met uitstek het jaar van de gesprekken geweest. Binnen het bestuur is er veel gesproken met elkaar, maar ook
gesprekken met bewoners zijn intensief gevoerd. Daarnaast is er geïnvesteerd in gesprekken met de beheerders
(VT2000 en VSN), leveranciers, aannemers, wijkberaad en de gemeente. Tot slot is er een prille samenwerking met de
4 flats. Ook hier gaat veel aandacht naartoe.
Het bestuur kijkt terug op een bevlogen en niet altijd gemakkelijk jaar. Maar met de gebundelde krachten zijn zij er van
overtuigd een bestendig bestuur voor de toekomst te vormen.

Overleg flats de vier Windstreken
In 2015 is het verzoek tot samenwerken uitgesproken door de 4 flats. Dit verzoek is door de 4 flats in 2016 verder vorm
gegeven in vier overleggen. In de verkennende fase is gesproken over het verleden en de breuk die dat veroorzaakt
heeft, de toekomst en de intentie om samen op te trekken, met behoud van identiteit. Dit heeft geresulteerd in een
samenwerkingsovereenkomst dat in 2017 ter tafel ligt. Westerhaghe heeft een goed vertrouwen in de voordelen die
samenwerken kunnen brengen. Voor 2017 wordt er flink geïnvesteerd in deze samenwerking. Met name grote
projecten als de liften en duurzaamheid staan hoog op de agenda.

Beheer VT2000 / VSN
In het afgelopen jaar zijn er diverse gesprekken met VT2000 en VSN geweest. Mede rondom de bestuurswissel is
VT2000 een grote steun geweest voor het bestuur. Veel kennis is van hun verkregen om het bestuur zo bestendig
mogelijk in te richten. Wij weten ons gesteund door de kennis en vlotte bereikbaarheid.
Met VSN is er gesproken over de toekomst van de flat. Door de negatieve stem in de ALV van april konden de liften
geen doorgang vinden. VSN is ervan overtuigd dat het bestuur het beste voor heeft en zo komen we steeds verder tot
samenwerking.

Onderhoud / liften
In 2015 is er flink geïnvesteerd in groot onderhoud. Hierdoor konden we in 2016 het geld uit het reservefonds
reserveren voor de liften. Op de ALV in april hadden we een tekort aan stemmen om het project doorgang te geven.
Het bestuur heeft opnieuw geïnvesteerd in gesprekken en informatieavonden. Op de informatieavond in oktober is de
roep om een extra ALV ter harte genomen. Deze staat voor 2 februari 2017 gepland.
Ook na de liften blijft er een wettelijk voldoende in het reservefonds, maar zuinigheid is geboden.
Er zijn in het correctief onderhoud veel zaken aangepakt. Zo werd de langdurige liftstilstanden , van voornamelijk de
middelste lift, in september en oktober aangegrepen om eens goed te kijken wat de werkelijke oorzaak was van deze
hinderlijke storingen. Er werd vastgesteld dat de liften nu werkelijk aan de laatste termijn bezig zijn en er erg veel
onderdelen versleten zijn en vervanging noodzakelijk is.
De vele verbouwingen in de flat hebben de liften ook geen goed gedaan. Ook werden we dit jaar geconfronteerd met
een elektrastoring van de lantaarnpalen op het parkeerterrein. Daar moest de compleet verteerde grondkabel tot in de
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meterkast vervangen worden. Er werden drie vlonders op de diverse galerijen vervangen, omdat daar de levensduur
ten einde was.

Vandalisme
Het aantal meldingen van vandalisme is in 2016 schrikbarend toegenomen. Naast vernielingen die bewust of onbewust
gedaan zijn, is er een toename van bekladding van muren en trappen. Enkele voorbeelden zijn: een deurdranger van
de lift vernield, de bedrading van het druppelsysteem losgetrokken, antisemitische tekens op trappen en muren,
deurmat ontvreemd en verfwerk bekrast. Ook het aantal incidenten bij geparkeerde auto’s en persoonlijke
eigendommen is toegenomen. Dit vandalisme resulteert alleen voor de flat al in een kostenpost van ruim €5000,00.
Het bestuur roept iedereen op om bij verdenking van vandalisme of het zien ervan 112 te bellen. Als de daders gepakt
worden, kunnen we de kosten verhalen.

Gemeente Den Haag
Ook in het afgelopen jaar is er intensief contact geweest met de gemeente. Het dossier parkeren heeft wat
veranderingen doorgemaakt. Vanaf 1 juli is er een definitieve parkeerregeling doorgevoerd. Door de toevoeging van de
Mensenrechtenbuurt is het inbellen voor bezoekers aan strengere tijden gebonden. Uit de tellingen blijkt dat het
aantal geparkeerde auto’s in onze wijk niet is veranderd. Dat wordt als positief omschreven door de gemeente. Grote
zorg blijft de verandering van het terrein rondom het HagaZiekenhuis. De geplande woningen en minder
parkeerplaatsen kan resulteren in wildparkeren in onze buurt.
Door de komst van de ORAC’s is onze huisvuilverwerking aanzienlijk afgenomen. Eerder dan verwacht heeft de
gemeente het pad achterom geasfalteerd. Hierdoor hebben meer bewoners de mogelijkheid om de flat te bereiken.
Het buurtvuur is in 2015 erg groot geweest en heeft geleid tot optreden van de ME. Daarom is vroegtijdig contact
geweest met de gemeente over het buurtvuur in 2016. Om geen welles nietes spelletje te krijgen is er door het
bestuur ingezet op schade en overlast. De gemeente heeft een scan van de flat gemaakt om schades te vergelijken.
Ook de grootte van het vuur en de opbouw is dagelijks besproken. Dit heeft geresulteerd in een kleiner en meer
beheersbaar vuur. Uit de scan blijkt dat Zuiderhaghe roetschade heeft opgelopen. Mede omdat de wind Zuid-West
stond.
In 2016 zijn de gesprekken met de gemeente over verduurzamen voortgezet. Dit zal in 2017 een rapport opleveren dat
met de 4 flats wordt besproken. Waar mogelijk zal Westerhaghe meegaan in verduurzamen, zover het financieel
haalbaar en terugverdienbaar is.

Website
Begin 2016 is de opmaak van de website bekeken, beoordeeld en op de schop gegaan. Hierdoor heeft de website een
uitstraling gekregen die het bestuur voor ogen heeft als communicatiemiddel naar de bewoners toe. Helder en
zakelijk, zonder verdere opsmuk. Dit blijft een proces dat aan verandering onderhevig is en ook in 2017 staan er grote
veranderingen op stapel. Mocht u vragen hebben of suggesties dan kunt u contact opnemen met
webmaster@hagheflats.nl of bestuur.westerhage@hagheflats.nl .

Schoonmaakcommissie
De firma van der Loo heeft nu een vol kalenderjaar de algemene ruimtes van onze flat schoongemaakt en het huisvuil
op maandag en donderdag opgehaald. Er wordt gewerkt volgens een door het schoonmaakbedrijf zelf ontwikkeld
schoonmaakschema en dit is in de flat duidelijk te zien.
Het ophalen van de huisvuilzakken bij de voordeuren is aanzienlijk verminderd door het gebruik van de ORAC's op de
oprit. Echter het aanbieden van deze zakken gebeurt weer vaker op verkeerde tijdstippen en op de verkeerde dagen.
Dit veroorzaakt extra vervuiling en dit brengt extra kosten met zich mee.
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In 2016 is, in samenwerking met Oosterhaghe, een contract afgesloten met de de firma van Loenen om twee keer per
jaar het portiekfront te zemen met een hoogwerker.

Groencommissie
Binnen onze flat zijn diverse bewoners actief in het onderhouden van het groen rondom de flat. Naast de prikploeg
(iedere dinsdag om 9:00 uur. U bent welkom!) die het zwerfvuil verwijderen, is er onderhoud van de plantenbakken bij
de oprit, de plantsoenen naast de flat en het pad achterom. Een grote waardering wordt mede uitgesproken naar de
dames die het speeldak ontdoen van bladeren. Hierdoor worden schoonmaakkosten bespaard, maar temeer ook
lekkages voorkomen.

Bibliotheek
Met kennis en liefde voor boeken wordt al enkele jaren de bibliotheek bijgehouden. Ook in 2016 verschenen er veel
nieuwe titels in de kasten van de Zonneband. De bibliotheek is iedere woensdagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur te
bezoeken. Naast boeken zijn er in de afgelopen jaren ook CD’s en DVD’s toegevoegd.

Activiteitencommissie
Eind 2016 is er een initiatief gekomen om de activiteitencommissie weer nieuw leven in te blazen. Vier enthousiaste
dames (Marijke, Margreet, Ans en Anneke) zetten zich in voor activiteiten die voor alle bewoners bij te wonen zijn. In
2016 hebben zij met succes de Burenborrel en het kerststukjes maken voor hun rekening genomen. We kijken uit naar
de activiteiten in 2017!

Een flat als de onze kan niet zonder de tomeloze inzet van vrijwilligers. Er zijn vele bewoners actief in de diverse
commissies en functies. Het is goed te realiseren dat deze inspanningen ervoor zorgen dat wij prettig kunnen
samenleven. Het bestuur wil iedereen die zijn of haar bijdrage, groot of klein levert aan deze flat bedanken. U maakt
een wezenlijk verschil! Wij hopen in 2017 ook weer op u te kunnen rekenen. En mocht u als bewoner uw aandeel
willen leveren dan bent u van harte welkom met uw voorstel.

Namens het bestuur van Westerhaghe,
Ronald Dekker
Voorzitter
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