CONVENANT HERINRICHTING HAN STIJKELPLEIN

Ondergetekenden:

Wijkvereniging Duttendel& Wittebrug, een volledige rechtsbevoegdheid bezittende vereniging
gevestigd te Den Haag, vertegenwoordigd door Tom Ensink (voorzitter) en IEde Schoustra
(penningmeester) (hierna te noemen: de "Wijkvereniging");
2,

Stichting Vrienden Duttenclel& Wittebrug, een stichting gevestigd te Den Haag,
vertegenwoordigd door Marjon Marges en Tom Ensink (hierna te noemen: de "Stichting");

3.

Gemeente Den Haag, stadsdeel Scheveningen, vertegenwoordigd door Marnix Norder,
stadsdeelwethouder Scheveningen en Tineke Hoolveld, stadsdeeldirecteur Scheveningen (hierna
te noemen: Stadsdeel Scheveningen");
hierna ook te noemen: ’Partijen".
Aanleiding

Het Han Stijkelplein bevindt zich in de wijk Duttendel te Den Haag. Het plein is ontworpen en ingericht
in de jaren 60 van de vorige eeuw en voIdet niet meer aan de wensen en beleving van de wijkbewoners
van Duttendel. Door het vertrek van de ptaatselijke middenstand in de loop der jaren heeft het plein zijn
winkelfunctie vertoren.Het pleiri maakt thans een vervallen en verlaten indruk.
Medio 2010 heeft de Wijkvereniging het initiatief genomen om gezamenlijk plannen te ontwikketen om
het Han Stijketplein meer aan te sluiten op de wensen van de leefomgeving. De Wijkvereniging heeft
hiertoe een commissie 4 Herinrichting Han Stijkelplein" opgericht. Deze commissie bestond uit
wijkvertegenwoordigers, direct omwonenden en een aantal bedrijven dat aan het plein is gevestigd.
Kernwaarden bij de planvorming zijn:
dat het Han Stijkelplein[votdoende] groen is,
dat het een veilige en prettige wandel- en speelruimte is voor jong en oud;
dat het plein, gezien haar ligging in een verzetsliedenbuurt en haar vernoeming naar de Han
Stijkelgroep (een verzetsgroep waarvan 32 leden in 1943 door de bezetter zijn gefusilleerd) een
rot moet kurinen vervullen bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog;
dat het beeld ’Vogetvechter" van Frank Letterie een centrale plaats heeft op het plein, waar een
jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst waardig kan ptaatsvinden.
De plannen van de wijkvereniging Duttendel & Wittebrug zijn vertaald in een ontwerp door Ton Deurloo
Architecten We bijiage). Voor de uitvoering van het ontwerp heeft het bestuur van de wkvereniging
samenwerking gezocht met het Stadsdeel Scheveningen. De Wijkvereniging heeft haar bereidheid geuit
zich in te zetten private midceIen te werveri om de beoogde herinrichting deets te bekostigen. Deze
werving geschiedt door de met de Wijkvereniging gelieerde Stichting Vrienden van Duttendel&
Wittebrug (de " Stichting "). Het Stadsdeel Scheveningen is bereid, binnen vastgelegde afspraken, haar
medewerking en ondersteuriing geven aan het initiatief van de Wijkvereniging.

2.

Afspraken

Tussen Partijen zijn de volgende afspraken gemaakt:
Uitgangspuntzal zijn het Ontwerp Han Stijkelplein d.d. februari 2012, aangehecht aan dit
Convenant als Bijlage;
Het stadsdeel Scheveningen heeft de voorbereidingskosten welke zijn gemaakt in de
planvormingfase ten behoeve van de herinrichting Han Stijkelplein voor haar rekening
genomen en al betaald, Q 19.686,00;
De plaatsing van de ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) is volledig door het stadsdeel
Scheveningen betaald;
De aanbesteding en directievoering op de herinrichting van het Han Stijkelplein zal worden
uitgevoerd door een projectlelder van het Stadsdeel Scheveningen;
De aanbesteding en uitvoering van de herinrichting Han Stijkelplein wordt gestart als de
Stichting via fondsenwerving een bedrag van 90.000,00 verwerft en de Stichting aan het
Stadsdeel Scheveningen schriftelijk mededeelt dat met de uitvoering van de herinrichting een
begin kan worden gemaakt.
Indien de Stichting er niet in slaagt deze fondsen te verwerven zal de Stichting hiervan
mededeling doen aan het Stadsdeel Scheveningen, en zullen partijen overleggen om dit
Convenant niet verder uit te voeren. De Stichting zal zich in dat geval inspannen om alle voor
de herinrichting geworven fondsen aan de betreffende donateurs te restitueren;
Indien en zodra de Stichting een bedrag ad . 90.000,00 heeft verworven en daarvan
mededeling heeft gedaan aan het Stadsdeel Scheveningen, zal zij dit volledige bedrag aan de
realisatie van de herinrichtingHan Stijkelplein bijdragen middels overmaking op een door het
Stadsdeel Scheveningen aan te geven rekening, en wel op de volgende wijze:
o
o

50% nadat het Stadsdeel Scheveningen aan de Stichting heeft medegedeeld dat met de
uitvoering zal worden begonnen en op welke datum;
50% na voltooiing van het project.

Het Stadsdeel Scheveningen committeert zich de aanbesteding en de herinrichting met
voortvarendheid ter hand te nemen en zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk het project af te
ronden. Het Stadsdeel zal na afloop van het project verantwoording afleggeri van het bestede
geld.
Als de materiºle meerkosten van de herinrichting Han Stijkelplein, conform het ontwerp van
Ton Deurloo Architecten, hoger uitvallen, stelt het Stadsdeel Scheveningen zich garant.
De Stichting is geen opdrachtgever van het project, en is tot niet meer verplicht dan het starten
van de fondsenwerving, en deze fondsen vervolgens af te dragen aan het Stadsdeel
Scheveningen (zoals hierboven aangegeven) danwel indien het project wordt stopgezet, deze
fondsen te restitueren.
Partijen zullen in gezamenrjk overieg publiciteit geven aan dit project.

Aldus overeengekomen,

Den Haag, 4 maart 2012
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Stadsdeel Schei1ingen,

Marnix Norder, stadsdeelwethouder Scheveningen
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