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De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2019
Een veertigtal belangstellenden (er waren tien afmeldingen)
bezocht de ALV die op donderdag 9 mei in wijkgebouw
de Hyacint werd gehouden. Er waren dit jaar ook enkele
nieuwe gezichten te verwelkomen: een verheugende ontwikkeling. De vergadering verliep zeer vlot want in anderhalf
uur werd de hele agenda afgewerkt, waarna degenen die
dat wilden in café De Poort met een drankje nog even gezellig konden napraten.
In kort bestek kwamen tijdens de ALV de volgende onderwerpen aan de orde:
- Er werden schriftelijke vragen ontvangen van de heren
E. Meijs, A. Schuurmans en A. van Veen. Deze werden
vóór de vergadering per mail beantwoord en worden integraal opgenomen in de notulen.
- De accountant heeft bestuur en commissarissen gecomplimenteerd voor de wijze waarop de boekhouding
werd ingericht en de cijfers gepresenteerd. Dat laatste kan
nog wat verder gestroomlijnd en dat zal volgend jaar zeker
het geval zijn.
Daal en Berg voldoet aan zijn wettelijke verplichting betreffende de financiële verslaglegging. Onze accountant,
Dick Pronk, werd bedankt voor de ondersteuning terwijl
Klaartje de Vrueh, Henri de Vries en Jaap van Dijk ook
waardevolle bijdragen in dit proces leverden.
- Klaartje de Vrueh presenteerde de jaarcijfers op een
transparante en begrijpelijke wijze. De jaarrekening 2018 werd vastgesteld en het bestuur gedechargeerd voor het financieel beleid over 2018.
- Volgens schema treedt Wim Pontier dit jaar af. Wim stelde zich helaas niet herkiesbaar, zodat afscheid van hem als bestuurder werd genomen. Wim trad aan in juni 2010, wat betekent dat hij zich gedurende negen jaar voor de vereniging
heeft ingezet. Hij werd bedankt voor zijn inzet als bestuurder, zeker ook in de woelige tijd na het vertrek van
Joris Reijnders, waarin het DB bijna wekelijks bij elkaar moest komen. Het bestuur zal nog informeel afscheid nemen van
Wim, die de vereniging op de achter grond actief blijft ondersteunen, nemen.
- Ook commissaris Rupert van Heijningen trad volgens het schema af. Hij stelde zich herkiesbaar en werd met applaus
herbenoemd.
- Door het tussentijds vertrek van commissaris Ernst Wayenberg ontstond een onverwachte vacature. Eric Meijs werd
bereid gevonden om als bewonersvertegenwoordiger in de RvC zitting te nemen. Hij werd met applaus benoemd.
- De begroting 2019 werd na een uitvoerige toelichting door Klaartje ongewijzigd vastgesteld. De penningmeester benadrukte het belang van de bewonersparticipatie bij het opstellen van begroting. Het samen bespreken van de voorstelbegroting wordt zeer gewaardeerd, dus zal in december de conceptbegroting 2020 met belangstellende leden worden
doorgenomen.
- In 2019 wordt met de houders van het woonrecht gesproken over de inleg en hoogte van het onderhoudsfonds in relatie
tot de meerjaren-onderhoudsbegroting.

- Het vloerenonderzoek is bijna afgerond. Het zal inzicht geven in
de status van de houten vloeren van de laagbouwwoningen en
resulteren in een plan van aanpak. Dat zal waarschijnlijk maatwerk
per woning worden.
- Duurt Alkema informeerde de aanwezigen over de werkzaamheden van de Werkgroep duurzaamheid. Hij ging in op de adviezen
die aan het bestuur werden uitgebracht, onder meer over vloerisolatie en energievraagstukken.
Met een warmtecamera gemaakte beelden toonden haarscherp de
weglekkende warmte uit de woningen en het effect van een goede
isolatie aan.
- In september zal weer een bewonersschouw worden gehouden.
- Daal en Berg doet opnieuw mee aan de Open Monumentendag.
Die is op zaterdag 14 september en bewoners zijn uiteraard van
harte welkom. Er zijn vier ontvangsten met een Powerpoint introductie en rondleidingen om: 10.00, 11.30, 13.30 en 15.00 uur.
Start: Klimopstraat 48a.
- In september wordt ook een gezellige bewonersbijeenkomst
georganiseerd. Ideeën en helpende handjes zijn welkom.
- In de rondvraag werd onder meer aandacht gevraagd voor het
onderhoud van de hof, portiekschoonmaak, communicatie met bewoners, de stand van zaken rond de onduidelijke subsidieregeling
monumentenonderhoud, handhaving en onderhoud tuinen,
scheuren in de woningen, overlast hondenpoep,
staat van de vloeren en het buitenschilderwerk.

De Papaverhof op z’n mooist
Twee weken per jaar is de Papaverhof op zijn mooist. In het begin van
de lente komen de magnolia’s in
bloei en wanneer dan ook de nodige
krentenboompjes in witte tooi staan,
is een bijna oogverblindend witte
hof het resultaat. De pracht duurt
echter maar kort, want de
magnolia’s hebben de onhebbelijke
gewoonte om na een week of twee
hun bloemen te verliezen.
Ook de verschillende prunussen
tonen een overdaad aan bloesem,
jammer genoeg slechts een drietal
weken.

Nostalgische foto’s
De laatste tijd worden steeds meer nostalgische foto’s aangereikt. We publiceren ze graag, want het zijn de stille getuigen
van vroeger tijden en geven inzicht hoe bijvoorbeeld de interieurs
van onze woningen er destijds uitzagen. Architectuurhistoricus
Sjoerd van Faassen stuurde de foto hiernaast. Daarop het gezin
van filosoof, anarchist en pacifist Bart de Ligt (1883-1938) in hun
woning op de Papaverhof. Rechts in de hoek, naast de kastdeur,
hangt een werk van Mondriaan en boven de eettafel een lamp
die voor het interieur werd ontworpen. De Ligt zou tussen zomer
1922 en 1925 een werkkamer huren bij Lena Milius aan de
Klimopstraat 18. Milius werd in die tijd verlaten door Theo van
Doesburg.
Stijl-oprichter Van Doesburg en Lena Milius zijn hiernaast in
1917 gefotografeerd in het atelier van Van Doesburg in Leiden.
Dat was in de tijd dat tussen die twee alles nog koek en ei was.
Van Doesburg en Milius zouden zich op 5 november 1920 inschrijven als lid van Daal en Berg en later de woning Klimopstraat 18 huren. Nadat Van Doesburg met zijn nieuwe vriendin
en pianiste, Nelly van Moorsel, Europa introk en DaDa bijeenkomsten hield, bleef Lena Milius tot 1928 in de Klimopstraat
wonen. De architect van ons complex, Jan Wils, hielp haar
destijds met de verhuizing en inrichting van de woning.
In zijn etagewoning aan de Klimopstraat poseert de heer
Lafontaine jr. (rechts beneden) met echtgenote mevrouw Du
Mee. Links zit de heer Lafontaine sr. Deze foto van de familie
Lafontaine komt uit het album van Justine Lafontaine van de
Papaverhof 25. Zij is de dochter van H.M. Lafontaine en
Annemarie Du Mée en kleindochter van mevrouw J.J. Du Méevan Tongeren die nog steeds woonachtig is op Klimopstraat 25.
In de jaren 30 kwamen haar opa H. Lafontaine en oma Sri
Marijam Lafontaine met haar vader H.M. Lafontaine in de Klimopstraat wonen. In 1956 betrokken haar andere opa, F.G.
Du Mée en oma J.J. Du Mée-van Tongeren, met zoon en dochter
aan de overkant de woning Klimopstraat 25. Vervolgens trouwden kinderen van beide echtparen en zij werden de ouders van
Justine Lafontaine. Zij is dus een kleindochter van het echtpaar
Lafontaine- DuMée
waarvan alleen haar
oma mevrouw Du
Mée van de Klimopstraat 25 nog leeft.
Justine’s dochter
Dewi, het achterkleinkind van mevrouw
Du Mée betrekt straks
de woning Klimopstraat 62 en is daarmee de vierde geMevrouw Du Mée-van Tongeren
neratie Lafontaine die
met achterkleindochter Dewi
bij Daal en Berg woont.

Werk in uitvoering
Riolen
Het is een regelmatig terugkerend onderwerp: het functioneren van de riolen. Onlangs
werd besloten het rioolstelsel rond het ‘eiland’ (de woningen aan de Papaverhof en
Magnoliastraat) in orde te brengen. Op de foto links ligt het trottoir open ter hoogte van
Papaverhof 33 en 35. Daar werden de oude verzakte gresbuizen vervangen door kunststof afvoeren en het stelsel op het juiste afschot naar het hoofdriool gebracht.
Ook de afvoer van de portiekwoningen Klimopstraat 26 tot en met 36 gaf veel problemen.
De firma Zegwaard heeft hier de oude en kwetsbare verzamelput van het riool verwijderd
(zie links) en een geheel nieuw afvoerstel aangelegd, ook op het juiste afschot naar het
hoofdriool. Waarmee een probleemloze afvoer mogelijk werd gemaakt. Bij nader onderzoek bleek dat bij de renovatie van de hoogbouw in 2006 te smalle afvoeren in de woningen werden aangelegd. Het riool in de etagewoningen is onder de plafonds van de daarondergelegen woning aangebracht. De diameter van deze afvoeren is te klein gekozen en
bij de reeds herstelde riolen in klimopstraat 66 en 80 is gebleken dat deze ook op tegenschot zijn aangebracht. Het gevolg hiervan is dat er regelmatig verstoppingen zijn.
Daarnaast zijn diverse riolen tijdens het ontstoppen losgeschoten of afgebroken. Met veel
overlast voor de benedenburen tot gevolg. Om het riool op effectief en met de juiste diameter te kunnen aanbrengen is het noodzakelijk de plafonds in de keuken, hal en toilet te
verwijderen.
In bewoonde toestand geeft dit veel overlast. Daarom is besloten deze werkzaamheden
tijdens mutatie uit te voeren. Een bewoner van een bovengelegen woning waar deze
operatie inmiddels plaatsvond, heeft aangegeven dat zijn riool nu veel beter functioneert.
Besloten werd bij woningmutatie de afvoeren en rioleringsbuizen te vervangen door
exemplaren met een grotere diameter. Dit is inmiddels in enkele woningen gebeurd
(Klimopstraat 80 en 66) en Klimopstraat 62 staat in de planning.
De gevels
In april vonden de bewoners van de laagbouw bijgaand kaartje van
PIO-Clean in de bus. De medewerkers hebben namelijk de gevels van
de laagbouw weer ingespoten met een moswerende
zodat
Vansubstantie,
het bestuur
deze weer enige maanden aanslag vrij zullen zijn. De weersomstandigheden bepalen of dit jaar een tweede spuitbeurt nodig is of niet.
Veel regen en daarna zon bevorderen de aangroei, zodat vorig jaar een
tweede spuitbeurt nodig was.

Van het bestuur
Huurverhoging
In de vergadering van 17 april werd besloten de huur per 1 juli 2019 met 1,6% te verhogen. Dit is gelijk aan het vastgestelde inflatiepercentage en lager dan de toegestane maximale huurverhoging die geldt voor de laagste inkomensgroepen. De reden waarom gekozen is voor dit percentage betreft enerzijds dat eenheidsprijzen van arbeid, materiaal
en materieel zijn gestegen en anderzijds dat de verwachte vermogenspositie van de vereniging op korte en middellange
termijn stabiel blijft. Hierdoor is er ruimte om de huurprijsstijging beperkt te houden. Op basis van inkomen kan geen bezwaar op deze huurverhoging worden gemaakt.
Alle huurders werden voor 1 mei over de geringe verhoging geïnformeerd.

Bezwaar tegen aanslag WOZ
Het bestuur heeft bij de gemeente Den Haag bezwaar aangetekend tegen de aanslag WOZ-belasting. De vastgestelde
WOZ van de 68 laagbouwwoning bedraagt volgens de beschikking € 22.762.325,00 op waardepeildatum 1-1-2018.
Bij verkoop op of rond die datum zouden de individuele panden dat bedrag beslist niet hebben opgebracht, dus reden
voor bezwaar.
De grond van het bezwaar is dat in de periode 2016 tot en met 2018 een drietal van de laagbouwpanden door een
onafhankelijk taxateur werden getaxeerd. Het betreft Papaverhof 12, 17 en 13. Respectievelijk getaxeerd op
€ 265.000,00, € 260.000,00 en € 280.000,00. Volgens de WOZ beschikking is de waarde van de panden € 333.333,00,
een verschil van zo’n halve ton per pand. Het totaalverschil tussen de WOZ-waarde en de volgens Daal en Berg werkelijke waarde van de 68 panden bedraagt daarmee zo’n 3.6 miljoen.
Analoog aan het motto van de belastingdienst: ‘Leuker kunnen we het niet maken maar gekker moet het niet worden’,
werd daarom een aangetekende brief naar de gemeentelijke belastingdienst gestuurd.
Opslagruimte gehuurd
In mei werd besloten de vrijgekomen opslagruimte in de Irisstraat (achter de pop-up winkel) per 15 mei te huren.
De huurperiode bedraagt drie jaar met een wederzijdse opzegtermijn van twee maanden. De ruimte zal worden gebruikt
om materialen, zoals de kostbare en kwetsbare voorraad nieuwe deuren, op te slaan. Ook zullen andere onderhoudsmaterialen (kozijnen, dubbel glas, etcetera) in bulk opgeslagen kunnen worden. Er kunnen door de aannemers ook
werkzaamheden worden verricht. Dit zal de prijzen van de onderhoudswerkzaamheden verlagen. De ruimte biedt ook
een oplossing voor het opslaan van meubilair van de woningen waar straks werkzaamheden aan de vloeren moet plaatsvinden.
De onderhoudsregeling
Daal en Berg trekt maandelijks aan de bel bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed om te informeren naar de stand van zaken
rond de nieuwe onderhoudsrgeling voor woningeigenaren. Uit een recent contact blijkt dat Daal en Berg op één punt niet
aan de gestelde voorwaarden tot subsidie voldoet. Het betreft hierbij de registratie van de individuele woonrechten in het
kadaster. Momenteel staan deze per blok geregistreerd op hetzelfde monumentennummer. Dit is bij het opstellen van de
woonrechten gedaan als beschermconstructie van het monument als geheel. Inmiddels blijkt dat, waar Daal en Berg nu
tegenaan loopt, elders ook voorkomt. Juristen van het RCE zoeken nu naar een mogelijke oplossing. Dit is ingewikkeld
en men doet helaas geen uitspraak over wanneer er duidelijkheid komt. Daal en Berg volgt deze ontwikkelingen op de
voet. Zodra er meer informatie bekend is, worden de leden die het woonrecht hebben gekocht hierover geïnformeerd.
Onderhoud Papaverhof
Een punt van zorg is de staat van onderhoud van het veld van
de Papaverhof. Namens Daal en Berg onderhouden Wil Durand
en Til Schuurmans hierover contact met de afdeling groenbeheer
van de gemeente. Er ligt momenteel een voorontwerp van een
tuinarchitect. Dat voorstel wordt binnenkort aan Daal en Berg
voorgelegd. Wanneer er een akkoord is over dit ontwerp, zal de
herinrichting van de hof na het broedseizoen plaatsvinden.
Inmiddels werd het gazon weer gemaaid, waarbij de bosjes
Papaverbloemen die in het gras zijn opgebloeid werden gespaard. Een maaier met gevoel voor Stijl...
Gevels en groen
Regelmatig worden vragen ontvangen van bewoners die informeren naar de regels over de begroeiing en de gevels.
Wat de begroeiing betreft het volgende: tegen de gevels en bloembakken van de laagbouw mag absoluut geen klimop
groeien. En ook andere klimmers zijn uit den boze. De wortels van klimplanten vreten zich namelijk in de gevelbekleding
en veroorzaken niet alleen schade aan de gevel maar leiden ook tot lekkage. In de gevels van de laagbouw mag ook op
geen enkele manier geboord worden om bijvoorbeeld een rek voor planten of anderszins aan te brengen. De reden is
dezelfde als bij de klimplanten. Er zijn laagbouwwoningen waar desondanks toch in de gevels werd geboord. Het bestuur
treedt hier handhavend op. En bij mutaties worden alle schadelijke aanpassingen verwijderd.
In de stenen muren van de etagewoningen mag ook niet worden geboord of anderszins. Wilt u tegen de gevel iets aan-

brengen, neem dan altijd contact met de opzichter op. Deze kan u adviseren, eventueel na overleg met het bestuur.
Wat overige vragen betreft, publiceren wij hierbij artikel 10.2 van ons Huishoudelijk Reglement:
10.2 In en aan de woningen zijn de volgende aanpassingen/toevoegingen niet toegestaan. De beheerder ziet actief toe
op de handhaving van deze regels:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Bouwkundige wijzigingen, aan pand, hekwerk en pilasters,
Wijzigingen van onderdelen met monumentale waarde zowel binnen als buiten de woning.
Ingrepen die deel uitmaken van het planmatig en dagelijks onderhoud,
Andere dan al aangebrachte toevoegingen aan de gevel zoals waslijnen en zonneschermen,
Toevoegingen die het monumentale karakter verstoren,
Andere dan natuurlijke (levende) erfscheidingen,
Heggen en hagen die dienen als scheiding tussen de percelen hoger dan 1,80 meter,
Heggen en hagen die dienen als scheiding tussen perceel en straat hoger dan 1,80 meter,
Houtopslag en fietsenberging anders dan de bestaande berging,
Beplanting en begroeiing die de breedte van het voetpad van minimaal 1,20 meter belemmeren,
Het aanbrengen van schroeven of andere muurdoordringende bevestigingsmaterialen in de buitenmuren en in
de kelderwanden,
Het bevestigen van antenneschotels op de gevels of op het dak,
Het bevestigen van (brom)fietsen aan de hekken.
Het verven van gevels en balkonmuren

De natuurlijke (levende) scheidingen tussen tuinen en perceel en straat mogen dus niet hoger zijn dan 1 meter 80. Deze
grens werd gesteld om de monumentale gevels zichtbaar te houden.
Herstructurering Goudsbloemlaan
(Ingezonden door Aad Schuurmans,
april 2019)
De verkeersrichting van de
"Irisstraat aan de Daal & Berg-kant"
wordt omgedraaid.
Maandag 15 april bezocht ik de "inloopavond Goudsbloemlaan", waarvoor de
buurtbewoners door het Stadsdeel
Segbroek en door de Klankbordgroep
Goudsbloemlaan waren uitgenodigd.
Aan enkele ronde tafels gaven deskundigen van de gemeente een toelichting op het zogenaamde voorontZo mooi als de Goudsbloemlaan voor de oorlog was
werp voor de herinrichting van het
zal hij nooit meer worden
winkelplein Goudsbloemlaan.
Ik ging er naar toe met het idee dat de volgens mij rare en gevaarlijke slinger van de Goudsbloemlaan ter hoogte van de
Irisstraat eruit zou moeten, waardoor het een stuk veiliger zou worden. Door de deskundigen werd daar anders over gedacht, en na hun toelichting begreep ik ook waarom.
Het idee is het huidige plein qua omvang zoveel mogelijk te handhaven en zelfs te vergroten door bij één van de parkeerstroken (tegenover de strook direct langs de winkels aan de "Kruidvat kant") de auto's in de lengte te laten parkeren.
Hierdoor ontstaat meer voetgangersruimte en zal er daar meer groen aangelegd worden. Er zou echter ook meer ruimte
voor bijvoorbeeld kiosken en/of terrasjes ontstaan.

Verder is het idee richting Segbroek College een aantal parkeerplaatsen op te offeren voor een verdere vergroening van
het plein. Men verwacht het aantal parkeerplaatsen dat hierdoor in totaal verdwijnt (ca 22) te kunnen compenseren met
de ruimte die ontstaat door nieuwe parkeerruimte (ca 38) bij de Jumbo.
Daarover kon men echter geen zekerheid verschaffen, omdat het uiteindelijk om een privéterrein van de Jumbo gaat.
De verkeersveiligheid bij de kruising Goudsbloemlaan/Irisstraat wil men verbeteren door de kruising iets op te hogen,
wat de snelheid van het verkeer daar zal doen vertragen en door verkeersrichtingen te veranderen.
Het is de bedoeling het éénrichtingsverkeer in de Irisstraat (Goudsbloemlaan/Magnoliastraat) om te draaien en de
Irisstraat richting Sneeuwbalstraat wordt vanaf de Goudsbloemlaan éénrichtingsverkeer; dat is nu nog tweerichtingsverkeer. Als alle verdere procedures mee zouden zitten, zullen binnen één tot anderhalf jaar de resultaten van de nieuwe inrichting zichtbaar worden.
Iconic Houses
Daal en Berg is sinds enkele jaren aangesloten bij Iconic Houses. Deze organisatie zet zich in voor het behoud van
monumentale museumwoningen, wereldwijd. De website (www.iconichouses.org) van deze organisatie is voor liefhebbers van iconische woningen zeer de moeite waard. Ook ons monumentale complex wordt daar op aangegeven met
tekst en foto’s. Op bijgaand printscreen ziet u daarvan een voorbeeld: Daal en Berg prijkt tussen een gebouw van Gaudi
in Barcelona, ‘Het Schip’ in Amsterdam en een ontwerp van Rietveld in Utrecht.
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