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Huurverhoging 2018
In de vergadering van 16 april heeft het bestuur de huurverhoging voor 2018 vastgesteld op 3,9%. De huurders
werden daarover vóór 1 mei schriftelijk geïnformeerd.
De inflatie 2017 is vastgesteld op 2,9%. De overheid heeft
de maximale huurverhoging 2018 voor sociale huurwoningen met inkomens tot € 41.056,- daarom vastgesteld op
3,9% (inflatie + 1%). Voor inkomens daarboven geldt een
maximale verhoging van 5,4%. (inflatie + 2,5%).
Evenals in voorgaande jaren werd afgezien van de
inkomensafhankelijke huurverhoging, zodat de verhoging
voor alle huurders dezelfde is: 3,9%.
De grootste kostenpost voor Daal en Berg betreft onderhoud. Materialen en de uurtarieven van vakmensen zijn
mede door de schaarste veel harder gestegen dan de
inflatie. Daarnaast wordt nu door leveranciers ook een
inhaalslag gemaakt doordat tarieven tijdens de crisis niet
of nauwelijks zijn gestegen. Dit rechtvaardigt het besluit
tot de maximaal toegestane verhoging.
Huurtoeslaggrens en huurtoeslag
De overheid heeft wederom de huurtoeslaggrens niet verhoogd en voor 2018 dus vastgesteld op € 710,68.
Een enkele woning zal door de huurverhoging uitkomen
boven deze grens. Bewoners van een dergelijke woning,
die reeds huurtoeslag ontvangen, blijven deze ook ontvangen nadat de huur is verhoogd tot boven de toeslaggrens.
Wanneer een woning muteert en de huur ervan ligt boven
de toeslaggrens, dan komt deze niet meer in aanmerking
voor huurtoeslag. Dit betekent dat, bij gelijkblijvend Rijksbeleid, er steeds meer woningen buiten het bereik komen
van huurders die op huurtoeslag zijn aangewezen. Een
zeer zorgelijke ontwikkeling.

Weesfietsen

Algemene Ledenvergadering 2018
De Algemene Ledenvergadering 2018 staat gepland
voor woensdag 27 juni, om 20.00 uur in gebouw Eltheto.
Daar zal onder andere de jaarrekening ter vaststelling
worden voorgelegd. De stukken worden twee weken
tevoren bij alle leden van onze coöperatie thuis bezorgd.
Deze vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden
van de coöperatieve vereniging Daal en Berg.
Gemeentelijk beleid weesfietsen
In veel wijken ergeren bewoners zich aan de niet gebruikte
fietsen op straat. Zij kunnen hun fiets niet stallen omdat er
vaak geen plek is. Bovendien zorgen deze fietsen voor een
rommelig straatbeeld. De gemeente is daarom 3 april 2018
gestart met het opruimen van weesfietsen in de hele stad.
Het werkt als volgt:
Fietsen die langer dan 28 dagen ongebruikt op de openbare weg staan, krijgen een waarschuwingslabel. Deze
fietsen noemt de gemeente weesfietsen. Is de weesfiets
na 28 dagen nog ongebruikt? Dan krijgt de fiets een besluitlabel. De eigenaar heeft dan nog 2 tot 3 dagen om de
fiets weg te halen. Gebeurt dat niet, dan wordt de fiets naar
Fietsdepot Haaglanden gebracht.
De toezichthouders van de handhavingsteams weten door
meldingen van bewoners en eigen ervaring waar veel ongebruikte fietsen zijn. De gemeente noemt dit hotspots.
Vaak zijn dit gebieden bij winkels, scholen en stations. Er
zijn 12 gebieden met 52 hotspots, verdeeld over de stadsdelen.
Als eerste krijgen weesfietsen in hotspots van stadsdeel
Centrum een waarschuwingslabel. Later volgen andere gebieden in de stad, zoals onze wijk Segbroek. De planning
per stadsdeel:
Centrum
Escamp
Haagse Hout
Laak
Leidschenveen-Ypenburg
Loosduinen
Scheveningen
Segbroek

Riool vernieuwd
De rioolwerkzaamheden aan de omringende straten van de Papaverhof werden
begin april afgesloten. Nadat de nieuwe constructie was getest (zie foto) werd het
werk gereed verklaard en aan de gemeente overgedragen. Het straatwerk ziet er
weer goed uit en hopelijk zijn doorstroomproblemen van het riool, waarmee verschillende bewoners te kampen hadden, opgelost.
De werkzaamheden hebben echter ook een negatief aspect. In verschillende woningen ontstonden grote scheuren en raakten deuren klem, waarschijnlijk door het aantrillen van het gestorte zand. Het bestuur heeft de aannemer daarvan aangetekend
op de hoogte gesteld en aansprakelijk voor de schade gesteld.
De zaak ligt inmiddels bij de juridisch adviseur van de aannemer.

Creatief met steen
Voor de reconstructie van de Klimopstraat werden
tientallen pallets met straatstenen aangevoerd.
In het weekeinde staan die er maar te staan en
enkele creatieve geesten voelden zich uitgedaagd
om iets met het materiaal te doen. De ideeën resulteerden uiteindelijk in ‘Piratenkasteel Klimopstraat’.
Het bouwwerk stond er slechts twee dagen, want
toen werden de stenen voor het straatwerk gebruikt.

Versmald trottoir lastig voor mensen met hulpmiddel
De Klimopstraat is voorzien van een nieuw profiel met parkeerplaatsen en ‘nietjes’ om fietsen tegen te plaatsen. Daardoor zijn
er op diverse plaatsen nog slechts smalle doorgangen voor
passanten beschikbaar. Wanneer daar fietsen worden geplaatst
kunnen mensen die gebruik maken van een hulpmiddel, zoals
een rolstoel of rollator, er niet meer door. Zij worden gedwongen
om van de rijweg gebruik te maken en dat levert ongewenste en
gevaarlijke situaties op. Werk daarom mee om dergelijke problemen te voorkomen en plaats geen fietsen op het trottoir en
zeker niet tegen de geverfde hekwerken. En, wanneer de tuinafscheiding over het tuinhek heen komt: snoei dat groen dan
alstublieft terug.

Open Monumentendag 2018
Ook dit jaar doet Daal en Berg weer mee aan de
Open Monumentendag. Op zaterdag 8 september
staat de deur van het kantoortje aan de Klimopstraat 48a open voor bezoekers.
Er zijn verschillende bestuursleden aanwezig om uitleg te geven over de achtergronden van ons Rijksmonument. Daarna volgt een rondleiding.
Wanneer u als bewoner meer wilt weten van het
bijzondere complex waarin u woont, dan bent u
uiteraard van harte welkom.
Tijden rondleidingen:
10.00, 11.30, 13.30 en 15.00 uur

Van het bestuur
Privacywetgeving
Vanaf 25 mei 2018 geldt voor de gehele EU dezelfde privacywetgeving: dan is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het hele circus komt voort uit Europese wetgeving en geldt voor alle organisaties die
met persoonsgegevens werken. Daarom moet ook Daal en Berg er mee aan de slag. Als organisatie krijgen we meer
verplichtingen ten aanzien van privacybewaking. De nadruk ligt - meer dan nu - op onze verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat wij ons als vereniging aan de wet houden. Bij niet opvolgen van de verplichtingen kan de autoriteit een

boete opleggen van maximaal 20 miljoen Euro of 4% van de jaaromzet. Wat betekent dit voor Daal & Berg?
Beschrijving
Als organisatie is men verplicht een zogeheten Register op te stellen. In dit Register dient te worden aangegeven welke
persoonsgegevens men vastlegt, waarom men deze vastlegt (gerechtvaardigd belang), hoe lang men deze gegevens
bewaart en of men deze gegevens deelt met een land buiten de EU (dat doen wij niet).
Deze informatie moet in detail worden weergegeven. In het Register komt dus een lijst te staan van alle gegevens die
men vastlegt. Denk bijvoorbeeld aan Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres, Kopie rijbewijs of Identiteitsbewijs,
BSN-nummers, Kopie salarisspecificaties, IP-nummers, etcetra. Alle gegevens dus, die herleidbaar zijn tot een persoon.
Dit moet ook voor eigen personeel, maar dat heeft Daal en Berg niet.
Om aan de verplichting te voldoen werd een lijst opgesteld van alle gegevens die binnen onze coöperatie worden vastgelegd. Met de vermelding waarom die gegevens worden genoteerd, waar die worden genoteerd en hoe daarmee wordt
omgegaan. Omdat de regeling de organisaties ook verplicht deze informatie aan belanghebbenden openbaar te maken,
treft u aan het einde van deze nieuwsbrief de betreffende lijst.

Nieuwe wijze ledencommunicatie
Met het invoeren van het nieuwe administratiesysteem ‘Informant’ is ook de correspondentie met leden gemoderniseerd.
Leden die aangaven dat te willen, ontvangen hun brieven en berichten voortaan per e-mail. Leden die dat niet willen,
ontvangen de post onveranderd in de brievenbus.
Nieuwe wijze ledencommunicatie
Tijdens een korte plechtigheid kreeg Daal en Berg de eerste ‘ironbrick’ overhandigd door Redmar Wolf, voorzitter van Wijkvereniging De Vogelwijk.
Deze kenmerkende ‘droptegels’, die oorspronkelijk rond de hof lagen, verdwenen in de loop der jaren. Maar vorig jaar, tijdens de ontvangst van het
jubileumboek, beloofde wethouder Joris Wijsmuller dat het originele plaveisel
weer rond de Papaverhof zal worden teruggeplaatst. Er liggen niet veel meer
van dergelijke stenen, die destijds in Engeland uit residu van de hoogovens
werden gefabriceerd, in Den Haag. Rond de Nieboerweg waren ze nog wel
te vinden en in samenspraak met onze buren in de Vogelwijk besloot de
gemeente Den Haag die tegels te vervangen door de gebruikelijke trottoirtegels. De vrijkomende ironbricks zouden dan ter beschikking van de
Papaverhof worden gesteld.
Zo gezegd zo gedaan. De symbolische overdracht vond plaats op zaterdag
21 april, tijdens een plechtigheid waarbij het bestuur van de Vogelwijk ook
het project met de plaatsing van AED’s startte. Een AED is een elektrisch

apparaat dat bij hartstilstand het hart kan reactiveren. In de Vogelwijk worden deze AED’s op initiatief van de Wijkvereniging geplaatst. Zo kan bij een hartstilstand 112 worden gebeld, waarna getrainde burgerhulpverleners binnen zes
minuten ter plekke zijn om te reanimeren. Onze penningmeester Klaartje de Vreuh, tevens voorzitter van wijkberaad
De Bloemenbuurt, liet zich op de feestlocatie bij bakkerij Driessen uitgebreid informeren over dit bijzondere buurtproject.
Nieuwe intercoms geplaatst
In mei werden de verouderde intercominstallaties in de etagewoningen aan de
Klimopstraat vervangen. Voor de haperende oude installaties werden nieuwe
systemen geplaatst, die op verzoek van vele bewoners van een optisch
scherm zijn voorzien. Daardoor kunnen de portiekbewoners van uit hun huis
zien wie er buiten aan de deur staat, wat de veiligheid ten goede komt.
Ook kan men bij thuiskomst checken of en wie er aan de deur heeft gebeld.
Jubileumboek op Longlist Die Haghe geschiedenisprijs
De redactiecommissie van het jubileumboek, het bestuur en uitgever Nai010,
werden bijzonder verrast door het bericht dat ons jubileumboek op de shortlist
van de Die Haghe Prijs 2018 is geplaatst.
22 publicaties maken kans op de Die Haghe Prijs van 2018. De 127-jarige
Geschiedkundige Vereniging Die Haghe reikt al sinds 1970 de Die Haghe Prijs
uit. In september maakt de jury de shortlist bekend. De Die Haghe Prijs wordt
op donderdag 1 november in de Glazen Zaal in Den Haag uitgereikt door
prof.dr. Herman Pleij.
De vakjury, gevormd door gemeentearchivaris van Den Haag, drs. Ellen van
der Waerden MA, prof. dr. Jan Hein Furnée en mw. Henriette van AartsenWarsen, koos de volgende titels voor de longlist van deze prijs voor een
origineel, spraakmakend boek over Den Haag:
- Een wonder-werk, door menschen handen: de aanleg van de Scheveningseweg / Kees Stal
- Drie corners pinantie 1966-2016: van tobvoetbal naar topvoetbal / Joop Niezen
- Haagse en Leidse buitenplaatsen: over landelijke genoegens van adel en burgerij / René W. Chr. Dessing
- 100 jaar Koninklijk mannenkoor Die Haghe Sanghers/ Eduard Cremers
- Haagse Chic Steltman: 100 jaar sieraden & zilver / Marit Eissens
- B.J. Blommers (1845-1914) : de zonnige Haagse School / André Groeneveld, Tiny de Liefde-van Brakel, Else Speelman
(et al.)
- Gebroeders Fels architecten / Marcel Teunissen & Rob Fels.
- De eeuw van het Maerlant 1917-2017: de geschiedenis in stukken / Casper Postmaa
- Verdreven voor de Atlantikwall: ontruiming en afbraak van de Nederlandse kuststreek, 1942-1945 / Geert-Jan Mellink,
P. Saal, Steven van Schuppen
- Op zoek naar George: een reis door de twintigste eeuw aan de hand van het leven van een onbekende man /
Kim Heijdenrijk
- Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag / Jurjen Vis
- Het korte, bewogen leven van Willem Gabriel Vervloet, Haags uitgever : en drieluik / Willem van den Berg
- De Sleep : honderd jaar scheepsbouw en scheepsreparatie op Scheveningen, 1905-2005 / Henk den Heijer
- Ridder zonder vrees of blaam : het leven van George Maduro 1916-1945 /Kathleen Brandt-Carey
- Oog voor wat telt; de Saffier Groep: Zorg en huisvesting voor Haagse ouderen sinds 1734 / Andréa A. Kroon,
Audrey Wagtberg Hansen
- Hollands Spoor: een koninklijk treinstation; kathedraal van de techniek / Koos Havelaar
- Golden earring in 50 songs: biografie van een band / Maarten Steenmeijer
- Helden van toen: The Tielman Brothers en de Nederlandse rock-’n roll 1957-1967 / Harm Peter Smilde
- Haagse dames in de makelaardij / Noor de Vries Robbé
- De Papaverhof van Jan Wils: 100 jaar Coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg /
Marcel Teunissen met bijdr. van Hans Janssen, Gerard van Otterloo

- Groote zoon van de stad: Adam Schadee: stadsarchitect
Den Haag 1891-1927 / Koos Havelaar & Marcel Teunissen
- W.B. Liefland: eigenzinnig Haags architect en stedenbouwkundige / Peter van Dam
Onze auteur Marcel Teunissen komt maar liefst drie maal
op de lijst voor. Uiteraard hopen wij dat ons boek ook de
shortlist bereikt en wie weet zit er nog meer in het vat...
Renovatie Papaverhof 34
Zoals in de vorige nieuwsbrief stond werd besloten tot
renovatie van het pand Papaverhof 34, waarna de woning
wordt verhuurd. Tijdens de werkzaamheden bleek dat de
kop van de draagbalk onder de woonkamervloer dermate
was vergaan, dat besloten werd alle, inmiddels bijna 100
jaar oude, balken te vernieuwen. Deze bevinding ondersteunt het eerdere besluit om de draagbalken van alle laagbouwwoningen te laten
inspecteren. Enkele huizen werden al bezocht en daaruit bleek dat sommige balken
nader bekeken moeten worden.
De uitvoerder van het werk vertelde dat het
zeker niet zo is dat vloeren zullen doorzakken of zelfs inzakken maar het is wel zaak
om, wanneer de hele inspectie is voltooid,
op basis van de bevindingen een plan van
aanpak op te stellen. Dat kan betekenen
dat bij de ene woning niets hoeft te gebeuren en bij de andere voor de zekerheid
wellicht een versteviging moet worden aangebracht.
Vervangen van de vloerbalken
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