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Nieuwe douches op het strand
komen  er verkeersregelaars. Ook het 
Meldpunt Overlast Scheveningen 
blijft bestaan. Verder werkt de 
gemeente  aan parkeren op afstand , 
stimuleren van alter natief vervoer 
naar Scheveningen, deelscooter
gebruik en zwemveiligheid.

Langs de Haagse kust komen dit 
strandseizoen 30 nieuwe duur-
zame stranddouches: 13 op 
Scheveningen en 17 op het 
Zuiderstrand. 

■ ■  De oude stranddouches waren 
na meer dan 25 jaar aan vervan
ging toe. De nieuwe exemplaren 
hebben een dubbele waterbespa

rende douchekop en een tapkraan 
om een flesje water te vullen. Er 
komen extra douches bij, onder 
meer op het Zwarte Pad. 

De vervanging van de strand
douches is een onderdeel van het 
programma Toekomst Schevenin
gen Bad. Het sluit aan bij de be
hoefte aan goede voorzieningen bij 
bewoners en bezoekers. 

Vorig jaar heeft de gemeente 
samen  met bewoners en onder
nemers een actieplan gemaakt  om 
de overlast op Scheveningen tijdens 
het strandseizoen aan te pakken. 
Dit jaar zet de gemeente  de maat
regelen uit het actieplan voort. Zo 
zijn de slagbomen aan de Vissers
havenweg en de Scheveningseslag 
weer terug en op drukke dagen 

Meer informatie?
denhaag.nl/scheveningen

Honden op het 
strand in de zomer

■  Van 15 mei tot 1 oktober zijn 
honden beperkt toegestaan op het 
strand. Op het Noorderstrand zijn 
honden welkom vanaf het eind 
van het Zwarte Pad tot aan de 
grens met Wassenaar. Op het 
Zuiderstrand van strandopgang 2 
tot de grens met Westland en 
tussen strandopgang 9 en 10. 
Van 21.00 tot 7.00 uur zijn ze 
welkom op het hele Zuiderstrand. 

DenHaag.nl 
uitgelicht

Benieuwd naar de 
vorming van het 

nieuwe college?
Kijk op denhaag.nl/formatie.

Openingstijden met 
de feestdagen?

Kijk op denhaag.nl/actueel.

De nieuwe douches hebben een dubbele waterbesparende douchekop en een tapkraan om een flesje water te vullen. jurriaan brobbel

Meer informatie?
denhaag.nl/honden

Plantjes vervangen
tegels in Laak 
2

Peuteropvang: alle 
peuters welkom 
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Oekraïeners
aan het werk
7

Leyenburg krijgt eerste openbare waterspeelplaats 
In de Jip en Janneke speeltuin in Leyenburg is op tweede paasdag een 
waterspeelplaats geopend. Het is de eerste in Den Haag. Buurtbewoners 
kwamen op het idee om het oude waterbad in de speeltuin te vervangen 
voor een waterspeelplaats met toestellen. Kinderen met en zonder beperking 
kunnen hier op een veilige en uitdagende manier samen spelen.  henriëtte guest



NK Tegelwippen Stadsdeel Laak gaat voorop in de strijd tegen verstening en voor vergroening

Tegelwippen slaat aan in Laak
Het NK Tegelwippen is weer 
begonnen. In 2021 werd 
Den Haag kampioen met 201.334 
afgevoerde stoep- en tuintegels. 
Lukt het de stad om de titel te 
behouden? Stadsdeel Laak gaat 
voorop in de strijd tegen 
verstening en voor vergroening. 

Zelf tegels wippen
Iedereen in Den Haag kan 
meedoen aan het NK Tegelwippen. 
Wilt u een voor- of achtertuin 
vergroenen, dan kunt u tegels 
(gratis) inruilen voor planten bij 
Zorgkwekerij Mens & Tuin, 
Hillenraadweg 35. Bel van tevoren 
met (070) 321 19 37. Komen er 
meer dan 200 tegels vrij, dan zorgt 
Duurzaam Den Haag voor een 
container en voor gratis planten. 
Ook bedrijven, scholen en (sport)
verenigingen mogen meedoen. 
Duurzaam Den Haag geeft advies 
en heeft een draaiboek voor het 
organiseren van een (straat)actie.

vlinder tuin en wormenhotels.’ 

Groene spreekuren
De gemeente gaat ook dit jaar weer veel 
tegels in plantsoenen, straten en op 
pleinen  vervangen door groen. In Laak 
worden onder meer de Gouverneurlaan 
en Slachthuislaan aangepakt. Groen
beheerder Michel Peyrer houdt sinds kort 
groene spreekuren in het Haags Buurt
bakkie. Daar kunnen bewoners terecht 
met al hun groene vragen. Ook kunnen ze 
suggesties doen voor plekken om te 
vergroenen . Op 13 mei staat het Haags 
Buurtbakkie in het Cromvlietpark. Michel 
is telefonisch bereikbaar via 
(06) 50 05 67 43. 

Benieuwd hoe Laak steeds groener wordt? 
Volg Lake Bloeit en Laak Groenbeheer 
op Facebook.

Stoeptegels eruit, paarse lavendel 
erin. Het nieuwe wipseizoen 
ging van start bij Vadercentrum 
Adam in Laak. Ruim zestig stoep

tegels maakten plaats voor geveltuintjes 
met onder meer lavendelplantjes. Vrij
willigers zorgen voor de aanplant en het 
onderhoud.

Geveltuintjes
‘Tegelwippen slaat aan in onze wijk,’ zegt 
Kirsten van bewonersgroep Laak Bloeit. 
‘Hoe meer groen erbij komt, hoe meer 
mensen enthousiast raken. Je ziet straten 
opfleuren.’ De vrijwilligers van Laak Bloeit 
helpen bij het vergroenen. Zo is er nu 
weer een straat waar zeven huishoudens 
geveltuintjes willen aanleggen en ook 
hun achtertuin groener willen maken. 
Kirsten: ‘Wij kunnen de plantjes bestellen 
en een kruiwagen en ander tuingereed
schap regelen. Duurzaam Den Haag zorgt 
voor een container om de tegels af te 
voeren . We moeten nog een dag afspreken  
om samen met de straat aan het werk 
te gaan.’ 

In ruil voor de ingeleverde tegels ont
vangen de bewoners gratis biologisch 
geteelde  planten (zonder pesticiden). ‘Bij 
de aanleg van een geveltuintje gebruik je 
tegels om een opstaande rand te maken. 
Dan valt de opbrengst van het tegel
wippen een beetje tegen. Maar vorig jaar 
ontdekte een bewoner dat er een dubbele 
laag tegels in zijn achtertuin lag. Dat 
levert  dan ineens weer wel veel tegels op.’ 

Kristen benadrukt dat groen vele 

doelen  dient. Het is van groot belang voor 
vogels, vlinders en insecten. ‘We kiezen 
voor speciale inheemse planten waar 
bedreigde  bijen van afhankelijk zijn. 
Elk tuintje kan zo bijdragen aan meer bio
diversiteit  in een versteende wijk. Er is 
nóg een voordeel: stoeptegels kunnen 
’s zomers enorm heet worden en houden 
lang warmte vast. Hoe meer groen in 
straten en tuinen hoe minder hittestress. 
En bij harde regen zakt het water sneller 
de grond in.’ 

Liefde, aandacht en tijd
Boom en geveltuintjes vragen  wel de 
nodige  liefde, aandacht en tijd. ‘Maar dat 
is juist leuk. Het zorgt voor saamhorig
heid met de buren. Kinderen helpen 
graag mee. En al doende ontstaan er weer 
nieuwe groene plannen. We denken  
bijvoorbeeld  aan de aanleg van een 

Contact met de gemeente Colofon

Kirsten haalt samen met andere vrijwilligers van Laak Bloeit nieuwe plantjes bij Zorgkwekerij Mens & Tuin. ‘Je ziet straten opfleuren.’ frank jansen

Meer informatie?
duurzaamdenhaag.nl 
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De Stadskrant verschijnt elke vier weken
De volgende Stadskrant verschijnt op: 8 juni
Uitgave: Gemeente Den Haag, Spui 70,  
Postbus 12600, 2500 DL Den Haag
telefoon (070) 353 26 30
E-mail: stadskrant@denhaag.nl
Eindredactie: Corinne Leopold
Met bijdragen van: Erik Gille, Hans Oerlemans, 
Marga van der Burgt en Eveline Veldt
Klachten bezorging: www.denhaag.nl/stadskrant
Productie: Gemeente Den Haag, IDC
Reacties: Mail uw reactie naar stadskrant@denhaag.nl
of bel (070) 353 26 30

E-mail: www.denhaag.nl/contact
Telefoon: 14070 (maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur)
Chatten: www.denhaag.nl/contact  
(zelfde tijden als telefoon) 
Balie: Den Haag Informatie ©entrum in Atrium stadhuis 
(maandag t/m vrijdag 8.30 tot 16.30 uur)
Post: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag
Sociale media: twitter.com/gemeentedenhaag,  
facebook.com/gemeenteDH, 
instagram.com/gemeentedenhaag
Gemeenteberichten: Officiële publicaties van de 
gemeente vindt u op www.overuwbuurt.overheid.nl 

Balies Publiekszaken: Heeft u een nieuw paspoort, 
ID-kaart of rijbewijs nodig? Of wilt u bijvoorbeeld een 
geboorte aangeven? Voor dit soort producten en diensten 
kunt u terecht bij de balies Publiekszaken bij Stadhuis 
Spui (Spui 70) en Stadskantoor Leyweg (Leyweg 813).

Afspraak maken: De gemeente werkt op afspraak. Zo kan 
de gemeente tijd voor u reserveren en bent u er zeker 
van dat u goed en snel geholpen wordt. Maak een 
afspraak via www.denhaag.nl/afspraak. Lukt het niet om 
op tijd een afspraak te maken via de website? Dan kunt 
u bellen naar 14070. Zij bekijken dan of het nodig is de 
afspraak te vervroegen.



Proef themastemmen: Natuur 
en groen belangrijkste thema

dat verkeersongelukken in de wijk 
het beste voorkomen kunnen 
worden  door in zoveel mogelijk 
straten een maximumsnelheid van 
30 km/u in te voeren. Een vergelijk
baar deel van de inwoners (36%) 
kiest voor het anders inrichten van 
straten, zodat auto’s niet hard 
kunnen  rijden. Opvallend is dat het 
invoeren van een maximum
snelheid in Bohemen, Meer en Bos 
door meer inwoners (44%) als 
oplossing  wordt gezien dan in 
Rusten burg en Oostbroek (26%). 
Een groot deel van de inwoners van 
Rustenburg en Oostbroek (25%) 
vindt dat er meer gecontroleerd 
moet worden op verkeersover
tredingen. Die percentages liggen 
in Bohemen, Meer en Bos (12%) en 
Benoordenhout (16%) lager.

Meer invloed 
Themastemmen in Den Haag is een 
proef om inwoners meer invloed  te 
geven op de plannen voor de stad. 
Het college en de gemeente raad 
hebben de resul taten gekregen. Zij 
kunnen de resultaten gebruiken bij 
het maken van de plannen voor de 
stad voor de komende vier jaar (het 
coalitieakkoord).

Deelnemers aan de proef met 
themastemmen kozen ‘Natuur en 
groen’ als het belangrijkste thema 
voor hun wijk en voor de stad. 
‘Schone wijk’ eindigde op de 
tweede plaats en ‘Verkeersveilig-
heid’ op drie. Ook ‘Woningen voor 
starters’ en de Inrichting van een 
veilige wijk scoorden hoog.

■ ■ De gemeente hield direct na 
de  gemeenteraadsverkiezingen een 
proef met themastemmen in de 
wijken  Bohemen, Meer en Bos, 
Rusten burg en Oostbroek en 
Benoorden hout. Inwoners konden 
van 17 tot en met 31 maart aan
geven welke thema’s zij het belang
rijkst vinden. Zij konden maximaal 
drie thema’s kiezen. In totaal hebben  
bijna 3.000 inwoners meegedaan 
aan de proef. Dat is 10,3% van de 
mensen die waren  uitgenodigd.

Natuur en groen
Inwoners konden maximaal drie 
thema’s aanvinken die zij het be
langrijkst vinden. Natuur en groen 
wordt door de meeste inwoners 
(42%) genoemd als één van de be
langrijkste thema’s. De meeste in
woners (40%) vinden dat meer 
groen in de wijk het beste bereikt 
kan worden door tegels weg te ha
len in (binnen )tuinen en op straat 
(geveltuinen maken). Daarna kiest 
30% van de stemmers voor het ver
groenen van meer pleinen. Inwo
ners zien liever dat de gemeente 
niets doet en geen rol speelt (9%), 
dan dat de gemeente  parkeerplek
ken opheft (6%) voor groen. Er zijn 
nauwelijks verschillen tussen de 
wijken. In Rustenburg en Oostbroek 
valt op dat relatief veel inwoners 
(21%) kiezen voor het maken van 
daktuinen en dat weinig  inwoners 
(3%) vinden dat de gemeente geen 
rol hoeft te spelen . In de andere 

twee wijken vindt 10% van de in
woners dat de gemeente  geen rol 
hoeft te spelen.

Schone wijk
Een schone wijk staat op de tweede 
plaats. 37% van de stemmers vond 
dit één van de belangrijkste thema’s    . 
In Benoordenhout gaat de voorkeur 
uit naar vaker afval ophalen  (40%), 
terwijl in Rustenburg en Oostbroek 
meer boetes en handhaving het 
meest wordt genoemd  (46%). Ook 
een sociale aanpak om mensen aan 
te moedigen wordt veel genoemd. 
In Bohemen, Meer en Bos zelfs door 
27% van de stemmers. Meer afval
containers wordt in Rustenburg 
Oostbroek minder genoemd (6%) dan 
in de twee andere wijken (ca. 14%).

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid staat met 30% 
van de stemmen op de derde 
plaats. Veel inwoners (37%) vinden 

Bijna 3000 
inwoners
gaven aan welke
thema’s zij 
belangrijk  vinden

Informatieavond
schone energie

■ Op 16 mei vanaf 19.00 uur is er 
een informatiebijeenkomst in café 
Utopia over schone energie op het 
De Constant Rebecqueplein. U 
kunt hier vragen stellen over de 
concept-transitievisie warmte die 
de gemeente heeft gepubliceerd. 
Daarin staat hoe Den Haag 
overgaat op schone energiebron-
nen voor de levering van warmte. 
Reageren kan tot en met 23 mei. 

Jeugdombudsman

Eindelijk zakgeld

Maya woonde negen maanden in een logeerhuis van 
een jeugdhulpinstelling in Den Haag. Al die tijd had 
ze geen of heel beperkt zak en kleedgeld, terwijl 

sommige groepsgenoten dit wel kregen. De toen 15jarige 
Maya diende een klacht in bij de jeugdombudsman. Met 
succes. De gemeente heeft onlangs een zakgeldregeling 
aangekondigd voor kinderen die niet meer thuis kunnen 
wonen en geen zak en kleedgeld ontvangen. De jeugdom
budsman deed samen met de nationale Kinder ombudsman 

uitgebreid onderzoek naar de klacht. Veel 
kinderen maken hetzelfde mee. Een eigen 
budget voor persoonlijke uitgaven is 
essentieel voor de ontwikkeling van 
jongeren. Ze leren zo met geld omgaan. 
Zonder zakgeld voel je je achtergesteld, dit 
geldt zeker voor kinderen in instellingen.

Maya had geen geld voor kleren, vervoer, 
sport en verzorging. Groeps genoten die 
via een andere voogdij organisatie in het 
logeerhuis woonden, hadden wel volledig 
zak en kleedgeld. Haar voogd en de 
jeugdhulpinstelling wezen naar elkaar en 
deden niets om het te regelen. Door 
tussenkomst van de jeugdombudsman 
besloot de instelling Maya alsnog zak en 

kleedgeld te geven. De jeugdombudsman en de Kinderom
budsman vragen al langer om een oplossing. Nu hangt het af 
van instellingen en gemeenten of kinderen al dan niet zakgeld 
krijgen. Per regio zijn er grote verschillen. In de Jeugdwet staat 
weliswaar dat gemeenten voor deze jongeren een financiële 
zorgplicht hebben, maar niet hoe die uitgevoerd moet worden. 
De ombudsmannen pleiten voor een landelijke regeling, zodat 
jongeren in dezelfde positie overal gelijk worden behandeld. 
Tot het zover is, dienen gemeenten, instellingen en jeugd
beschermers harde afspraken te maken over hoe deze jongeren 
hun zak en kleedgeld krijgen. Ze moeten daarover goed 
worden geïnformeerd. De jeugdombudsman is blij dat de 
gemeente voor zo’n regeling gaat zorgen.

Lintje aanvragen 
voor 1 juli 2022

■ 35 Hagenaars kregen tijdens de 
lintjesregen met Koningsdag een 
koninklijke onderscheiding vanwege 
maatschappelijke verdiensten. 
Wilt u iemand voordragen voor de 
lintjesregen van 2023? Dien uw 
voorstel in voor 1 juli bij de 
gemeente waar de kandidaat 
woont. De eerste stap is het invullen 
van een kort online formulier.

Enquête over 
Haagse zwembaden

■ De gemeente wil graag weten 
wat u vindt van de Haagse zwem-
baden. Wat gaat er goed en wat kan 
beter? Vul de enquête in en help de 
Haagse zwembaden nog beter te 
worden. Zodat u zo prettig mogelijk 
kunt zwemmen. Uw antwoorden 
worden anoniem (zonder naam) 
verwerkt. Invullen duurt ongeveer 
10 minuten. De gemeente bedankt 
u voor uw reactie.

Meer informatie?
themastemmen.denhaag.nl

Meer informatie?
lintjes.nl
denhaag.nl/college

De gemeentelijke ombudsman, mevrouw Stehouwer en de 
jeugd ombudsman, mevrouw Nass behandelen klachten van 
burgers over de gemeente Den Haag en de Jeugdzorg.
Post: Postbus 16623, 2500 BP, Den Haag
Website: ombudsman.denhaag.nl, jeugdombudsman.denhaag.nl
Spreekuur: dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur, afwisselend in 
bibliotheek Segbroek en Escamp 
Telefonisch spreekuur: woensdag 13.00 tot 15.00 uur. Maak vooraf 
een afspraak via ombudsman@denhaag.nl of via (070) 752 82 00 
(werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur).

Geen kleding maar cultuur in etalages binnenstad
In de winkel straten zoals de Spuistraat en de Venestraat staan helaas veel 
winkels leeg o.a. door de coronacrisis. De gemeente is met winkel- en 
pandeigenaren in gesprek om tot een goede oplossing te komen voor dit 
probleem. In de tussentijd krijgen culturele instellingen een podium in de 
etalages. Dat zorgt voor etalages met een verrassende inhoud.

Meer informatie?
aanmelder.nl/denhaag
opschoneenergie

Meer informatie?
denhaag.nl/zwemmen

Uitzicht vanaf het Buitenhof op Haagse skyline en boomtoppen. jurriaan brobbel
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Peuteropvang: alle peuters welkom

Samen spelen en plezier 
maken. Maar ook bewegen, 
leren delen en spelletjes 
met cijfers en letters. Het is 
goed voor het kind, de 
kosten zijn laag en met de 
Ooievaarspas zelfs gratis. Op 
de peuteropvang wennen 
kinderen alvast aan hoe het 
gaat op de basisschool. 
‘Ze beginnen met een 
voorsprong aan school,’ zegt 
een enthousiaste moeder. 
‘Dit gun je alle peuters.’

de jeugdverpleeg kundige van het 
consultatiebureau of een kind van 
deze extra  gratis uren gebruik mag 
maken.

In Den Haag komen er speciale 
peuterconsulenten. De peuter
consulenten weten alles over de 
voordelen van peuteropvang en het 
aan vragen van bijdragen in de 
kosten.

A lle kinderen van 2,5 tot 
4 jaar mogen 8 uur 
per week naar de 
peuter opvang komen. 

Dat is goed voor hun ontwikkeling. 
Leerkrachten op de basisschool 
vertellen  dat kleuters die op de 
peuteropvang zijn geweest sneller 
wennen en al veel hebben geleerd. 
Vaak werkt de peuteropvang 

samen  met een basisschool, zodat 
de overgang naar groep 1 heel 
natuur lijk gaat. Ouders kunnen 
hun kind aan melden bij een locatie 
in de buurt waar ze wonen of waar 
ze werken.

Peuterconsulent
Om nog meer Haagse ouders 
enthousiast  te maken voor de 

peuter opvang is de gemeente 
samen  met de kinderopvang
organisaties een campagne 
begonnen . Veel peuters hebben 
recht op extra uren peuteropvang. 
Bijvoorbeeld om extra tijd en 
aandacht  te besteden aan 
beweging , zelf standigheid of 
spelen  met cijfers en letters. Bij het 
Centrum voor Jeugd & Gezin kijkt 

Kosten peuteropvang
Alle ouders hebben recht op 
een bijdrage in de kosten van 
de peuteropvang. Hoe hoog die 
is, hangt af van het inkomen 
van het gezin. Als ouders 
allebei werken, kunnen zij 
kinderopvangtoeslag aan-
vragen. Als ouders niet werken, 
betaalt de gemeente mee voor 
acht uur per week. Vaak hoeven 
ouders maar een kleine eigen 
bijdrage te betalen. Voor de 
laagste inkomens zijn de 
kosten ongeveer 10 euro per 
maand. Gezinnen met een 
Ooievaarspas betalen helemaal 
niets. Heeft het Centrum voor 
Jeugd & Gezin bepaald dat een 
kind recht heeft op extra uren 
peuter opvang, dan betaalt de 
gemeente die extra uren.
Voor vragen over de kosten en 
het aanvragen van een 
kinderopvangtoeslag kunnen 
ouders terecht bij kindercentra 
in de buurt.

Kinderen leren spelend veel van elkaar. misses prins

Meer informatie?
vraagjufmina.nl 
facebook.com/vraagjufmina

‘Op de peuteropvang gaat het al een beetje als op school’

gingen. Dat wilde Xavier ook. Vanaf de 
eerste dag voelde hij zich er al thuis. Als 
andere kinderen verdrietig waren, dan 
kwam hij hen troosten. Het is geweldig om 
te zien hoe je kind groeit van een kleine 
peuter naar een slimme sociale kleuter. 
Peuteropvang gun je alle kinderen.’

Shareen Joemmanbaks-Goelamnabie 
moeder van Xavier (4)

‘O nze jongste zoon Xavier zit nu 
in groep 1 van Nutsschool 
Morgenstond. In hetzelfde 

gebouw zat hij op de peuteropvang. 
Overstappen naar de basisschool ging 
daarom heel soepel. Op de peuteropvang 
gaat het al een beetje zoals op school. De 
kinderen beginnen met een voorsprong aan 
school. Ze leren zelf hun jas uitdoen en een 
plek zoeken in de kring. En ze leren hoe je 
omgaat met verdriet of boosheid bij jezelf 
of bij een ander. Xavier kon ook al snel tot 
twintig tellen en kende alle letters van het 
alfabet. Op die leeftijd is leren een spelletje.

Hij zag hoe zijn oudere broers naar school 

‘De peuters gaan steeds meer samen spelen en maken vriendjes’

We werken met thema’s. Nu is dat de 
Lente. De kinderen leren woordjes die met 
de lente te maken hebben: schapen krijgen 
lammetjes. Vogels leggen eieren. Op een 
tafel liggen allemaal lentedingen. We geven 
een lijstje met woordjes mee om thuis met 
papa en mama te oefenen. Ouders worden 
ook weleens in de groep uitgenodigd, 
bijvoorbeeld om samen met hun kind te 
knutselen. Zo raken ook zij vertrouwd met 
school.’

Jeanine van der Slot
Pedagogisch medewerker 2Acrobaten, 
een kindercentrum van 2Samen

‘W e hebben bij kindercentrum 
2Acrobaten in Morgenstond 
twee groepen van zestien 

kinderen, een in de morgen en een in de 
middag. In de leeftijd 2,5 naar 4 jaar zie je 
een grote ontwikkeling. De woordenschat 
gaat vooruit, maar ook sociaal, emotioneel 
en lichamelijk groeien de kinderen. Op alle 
terreinen is er vooruitgang. We doen veel 
aan bewegen voor de motorische ontwikke
ling. De peuters gaan ook steeds meer 
samen spelen en maken vriendjes. Die 
komen elkaar weer tegen in de kleuterklas. 
Onze peuteropvang en de basisschool zitten 
in hetzelfde gebouw.
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Veel kinderen hebben geen eigen fiets. valerie kuypers

Den Haag knapt wegen en 
fietspaden  op met nieuw asfalt

■ Benoordehoutseweg: de rijbaan 
van het Willem Witsenplein naar 
de Leidsestraatweg krijgt nieuw 
asfalt. Het werk wordt uitgevoerd 
in het eerste weekend van juli 
(van  vrijdagavond tot en met 
maandagochtend).
■ Binckhorstlaan: de gemeente 
renoveert  het riool op een deel van 
de Binckhorstlaan. Het werk wordt 
uit gevoerd in juli en duurt 
drie weken. De Binckhorstlaan is 
tussen Supernova  weg en Wete
ringkade in beide richtingen 
afgesloten. 

Omleidingen
Kijk voor informatie over om
leidingen op www.denhaag.nl/
bereik baarheid. Omwonenden 
worden  voordat de werkzaam
heden starten geïnformeerd.

Den Haag knapt dit jaar diverse 
wegen en fietspaden op met 
nieuw asfalt. Dat is goed voor de 
bereikbaarheid van de stad en 
de verkeersveiligheid.

■ ■ Asfalt slijt door het verkeer en 
door de invloed van het weer zoals 
regen, wind en vorst. Hierdoor 
ontstaan  scheuren, gaten en 
sporen . Als het wegdek te slecht 
wordt is het noodzakelijk om de 
weg opnieuw te asfalteren. 

Werkzaamheden in mei en juni
De komende tijd krijgen de vol
gende wegen en fietspaden nieuw 
asfalt: 
■ Hofzichtlaan: de rijbaan van 
Margarethaland naar Het Kleine 
Loo krijgt nieuw asfalt. Het werk 
duurt tot half juni. 
■ Loosduinse Uitleg: een deel van 
de stenen bestrating  wordt ver
vangen door asfalt. Eind juni is het 
werk klaar. 
■ Monstersestraat: de rijbaan 

tussen  de Delftselaan en de 
Loosduinse kade krijgt nieuw asfalt. 
Dit werk duurt tot half juli. 
■ President Kennedylaan en Johan 
de Wittlaan: de fietspaden krijgen 
nieuw rood asfalt. Het werk start 
begin mei en duurt drie weken. 

Werkzaamheden na eind juni
Na de renovatie van de Utrechtse
baan zijn de volgende wegen aan 
de beurt:
■ Prins Clauslaan: de rijbaan van 
de Theresiastraat naar de Juliana 
van Stolberglaan krijg nieuw asfalt. 
Het werk begint in de laatste week 
van juni en duurt twee weken. 

Kinderfiets over? 
Geef ‘m weg

ontgroeid ? En zijn de fietsen nog in 
redelijke  staat? Doneer ze dan 
aan  het Kinderfietsenplan. De 
gemeente  zoekt 1.000 (kinder)
fietsen tot en met wielmaat 
28  inch. Naast stadsfietsen kunt u 
ook mountainbikes en racefietsen 
inleveren . Die gaan naar sport
centra en kunnen daar door 
kinderen  worden gebruikt. 

Wilt u een fiets doneren? Kijk 
op  denhaag .nl/kinderfietsenplan 
waar dit kan. Tijdens de actieweken 
in 2021 zijn ruim 1.000 fietsen 
ingezameld . Al deze fietsen zijn 
opgeknapt  en bij een kind terecht 
gekomen.

Ook dit jaar organiseert de 
gemeente samen met de ANWB 
een inzamelingsactie voor 
kinderfietsen. Maak een kind blij 
en lever uw oude fiets in tijdens de 
actieweken tot en met 4 juni. 

■ ■ In Nederland groeit 1 op de 12 
kinderen op onder de armoede
grens. Deze kinderen hebben vaak 
geen eigen fiets. Het Kinderfietsen
plan verzamelt gebruikte fietsen, 
knapt ze op en geeft ze weg aan 
kinderen die geen eigen fiets heb
ben. Fietsen is voor kinderen meer 
dan alleen plezier. Het heeft ook 
een belangrijk sociale functie. Met 
een goede kinderfiets, kunnen kin
deren zelfstandig naar sport, school 
of naar vriendjes en vriendinnetjes. 

Zijn uw kinderen hun fiets 

Actueel

■ Piet Heinplein: vanaf mei andere 
omleidingen vanwege aanleg 
stadsverwarming. 
■ Vanaf 23 mei tot eind oktober: 
herinrichting en omleidingen 
Schalk Burgerstraat.
■ Renovatie Utrechtsebaan (A12): 
in de weekenden van 14-15 en 
21-22 mei is de weg richting Prins 
Clausplein tot en met toerit 3 
afgesloten.

Meer informatie?
denhaag.nl/bereikbaarheid 

Meer informatie?
denhaag.nl/kinderfietsenplan

Nieuw asfalt is 
goed voor de 
bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid

De Hofzichtlaan is een van de wegen die nieuw asfalt krijgen. valerie kuypers

Meer informatie?
maakeenpuntvannul.nl
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Campagne: ik ken de limiet! roept op om  
u aan de maximum snelheden te houden

met ABS maar de auto alleen beter 
bestuurbaar blijft? 
Check daarom, uiteraard wel met 
aandacht voor de weg, regelmatig 
hoe hard u rijdt. Zo rijdt u nooit 
ongemerkt te hard. 

Boetes
De maximumsnelheid is niet altijd 
de meest veilige snelheid: rij 
langzamer als de situatie daar om 
vraagt. Op steeds meer plekken in 
Den Haag is de maximumsnelheid 
30 km/u. 

■ ■ Hoe hoger uw snelheid, hoe 
groter de kans op een ernstig 
ongeluk. De landelijke campagne 
‘Ik ken de limiet’ roept daarom op 
om u in het verkeer aan de 
maximumsnelheden te houden. 
Ook in Den Haag vragen we 
aandacht voor veilige snelheden. 

Wist u dat... 
■ Bij ongeveer 1 op de 3 dodelijke 
ongevallen snelheid een factor is? 
■ Als iedereen in Nederland zich 
aan de snelheidslimiet houdt we 

25 tot 30% minder letselslacht-
offers hebben? 
■ Jaarlijks ongeveer 10 voet-
gangers en fietsers overlijden door 
overtredingen van 10 tot 15 km 
boven de limieten van 30 en 
50 km/u? En zo’n 200 mensen 
zwaargewond in het ziekenhuis 
komen?
■ Een botsing met 50 km/u gelijk 
staat aan een val van 10 meter? 
Dit is bijvoorbeeld vanaf de 3e 
verdieping van een flatgebouw. 
■ De remweg niet korter wordt 

De boetes voor te hard rijden zijn 
afhankelijk van de snelheidslimiet, 
de overtreding en het voertuig 
waarmee u rijdt. Voor een kleine 
overtreding betaalt u € 22. Bij een 
forse overtreding kan dat oplopen 
tot € 393,- of meer. 

Meer informatie?
denhaag.nl/bereikbaarheid



Noodopvang in leegstaande panden

Den Haag ontvangt Oekraïense vluchtelingen gastvrij. Na de eerste crisisopvang verhuizen mensen naar 
een noodopvanglocatie in de stad. Dat zijn panden die voor minimaal een half jaar leeg staan. Oekraïense 
gezinnen vinden hier de komende maanden hun thuis. Maar voor het zover is, moet er veel gebeuren.

Bronovo bijvoorbeeld wordt vaak 
getipt, maar is nog in gebruik als 
dagziekenhuis’, vertelt Gerjan. 
‘Daar is dus geen plek om lang
durig mensen op te vangen.’ 

Wat opvalt zijn de hartver
warmende reacties in de stad en 
van omwonenden van nood
locaties. Gerjan investeert dan ook 
veel in communicatie met de buurt. 
‘We organiseren bewonersavonden 
om mensen te informeren over de 
komst van mensen uit Oekraïne in 
hun buurt. Ik kan niet anders 
zeggen  dan dat buurtbewoners 
betrokken  zijn en heel graag willen 
helpen. We doen dit echt samen 
met de stad.’

‘Den Haag heeft 
een groot gebrek 
aan ruimte,’ 
vertelt  Gerjan 
Wilkens, project

leider opvanglocaties van de ge
meente. ‘Er staan niet heel veel 
ruimtes leeg en elk stukje is gewild. 
Of de ruimte die er is, is al bestemd 
voor andere mensen die op een 
woning  wachten. Daarnaast is niet 
elk leegstaand kantoorpand zo
maar om te toveren in een fijne en 
veilige woonomgeving. Sommige 
panden kunnen niet geschikt 
gemaakt  worden, of dat is te duur. 
Voor de leegstaande panden die nu 
beschikbaar zijn, zijn op termijn al 
andere plannen. Deze veranderen 
niet, ook niet nu er extra vraag naar 
opvanglocaties is. Dat maakt dat 
alles wat we nu regelen tijdelijk is. 
Veel grote aanpassingen kunnen 
we daarom niet doen.’ 

Voormalig conservatorium
Een voorbeeld van een gebouw dat 
op korte termijn geschikt te maken 
was voor de opvang is het voor
malig Koninklijk Conservatorium in 
Haagse Hout. Sinds de verhuizing 

naar het nieuwe Amare staat dit 
gebouw leeg. De brandweer, het 
Leger  des Heils en de GGD keken 
samen  of het pand geschikt te 
maken  was als noodlocatie voor de 
komende maanden. Paul van de 
Wetering , hoofd team Gebruiks
veiligheid bij Brandweer Haag
landen, vertelt wat er bij zo’n 
controle  komt kijken. ‘Als een pand 
een andere  functie had dan ‘wonen ’, 
dan gelden andere regels als het 
gaat om brandveiligheid. Bovendien 
maakt het uit of de mensen die in 
een pand gaan wonen  een onder
linge relatie hebben . Dat betekent  
bijvoorbeeld dat voor een pand 
waarin één groot gezin met meer
dere kinderen gaat wonen, andere 
regels gelden dan voor een groot 
pand waar meerdere kleine gezin
nen worden gehuis vest. Elke situa
tie is maatwerk. We kijken onder  
andere naar de aanwezigheid van 
rookmelders, vlucht routes, blus
middelen en hoe de bereik baarheid 
voor hulp diensten in geval van nood 
is. Het advies van de GGD is heel 
belangrijk . Die bekijkt  bijvoorbeeld 
of er voldoende toiletten en douches  
zijn en of er genoeg plekken zijn 

waar gekookt kan worden . Als de 
GGD heeft aan gegeven  dat er keu
kentjes bij moeten  komen en dat de 
verwarming  nog niet in orde is, dan 
adviseren wij hoe dit allemaal veilig  
kan. We bekijken het nog lege pand, 
maken een rapport op en bekijken  
alles nog een keer voordat het pand 
in gebruik genomen wordt, of alle 
aanpassingen zijn gedaan. Zo 
kunnen  we met een gerust  hart 
mensen laten wonen. De mensen  
verblijven meerdere maanden in 
een locatie. Dan moet het anders 
geregeld zijn als bij de eerste crisis
noodopvang, waar 24 uur per dag 
begeleiding aan wezig is. Dat is dus 
ook niet van de een op andere dag 
allemaal geregeld.’ 

Zoektocht
De zoektocht naar panden die op 
korte termijn geschikt te maken 
zijn, gaat onverminderd door. 
Inmiddels  zijn er al tien locaties in 
gebruik, verspreid over de hele 
stad. Ziekenhuizen en leegstaande 
verzorgingstehuizen zijn hierbij 
favoriet  omdat daar al kamers zijn 
en douches. De panden moeten 
hiervoor wel echt leeg staan. ‘Het 

Opvanglocaties
Op dit moment heeft 
Den Haag de volgende 
opvanglocaties voor 
vluchtelingen uit Oekraïne. 
In de komende weken volgen 
er meer locaties.
■ De Schildershoek 
(Centrum)
■ Stichting Noodopvang
■ Koolwitjelaan 
(Leidschenveen-Ypenburg)
■ Room 11 (Centrum)
■ Voormalig Koninklijk 
Conservatorium 
(Haagse Hout)
■ Klooster Treublaan 
(Loosduinen)
■ Hotel Keizerstraat 
(Scheveningen)
■ Gulden Huis (Escamp)
■ Hennegras 
(Leidschenveen-Ypenburg)
■ Shell Hotel 
(Scheveningen)

Meer informatie?
denhaag.nl/oekraine

Buurtbewoners 
zijn heel 
betrokken  en 
willen 
graag helpen

Noodopvang in De Schildershoek (links) en het voormalig Koninklijk Conservatorium (rechts). valerie kuypers (links) en frank diemel ((rechts)
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Vluchtelingen 
snel aan 
het werk
Nu een terugkeer naar Oekraïne er nog niet in zit, zoeken 
vluchtelingen manieren om hun leven hier zo ‘normaal’ 
mogelijk te maken. Werk helpt daarbij. Daarom 
organiseerde de gemeente Den Haag vrijdag 22 april een 
‘meet and greet’. Werkgeversorganisaties en 
vluchtelingen konden kennismaken en meteen in 
gesprek over een baan. 

als thuis. Maar er zijn wel goede 
matches  mogelijk tussen wat zij 
kunnen en de banen die worden 
aangeboden. Het grootste deel van 
de vluchtelingen zijn vrouwen en 
kinderen. Daarom zijn er flexibele 
banen nodig, bijvoorbeeld onder 
schooltijd. Een extra uitdaging is 
de  taal. Een groot deel spreekt 
namelijk  geen Engels. Laat staan 
Nederlands.’

Die zoektocht naar werk 
organiseert de ge
meente niet alleen. 
Den Haag Werkt (het 

onderdeel van de gemeente dat 
mensen ondersteunt in hun zoek
tocht en ontwikkeling naar werk) 
werkt hierbij nauw samen met het 
UWV, het Regionaal Mobiliteits
team en het Werkloket (de samen
werking met de uitzendbranche). 

Passend werk
Op deze manier kan er voor iedere 
vluchteling – ongeacht taalkennis 
of opleiding – passend werk 

worden  gezocht. Tijdens de ‘meet 
and greet’ waren de volgende 
branches  aanwezig: mkb, horeca, 
tuinbouw en zorg. 

Enorm gemotiveerd
Eerst gaven de werkgeversorgani
saties een korte presentatie. Zo 
kregen de vluchtelingen een indruk  
van wat werken binnen de ver
schillende branches inhoudt. 
Daarna werd er in groepen verder 
gesproken. 

Eén van de tolken daarbij was de 
Oekraïense Tetyana Benzeroual . Zij 
is zelf al sinds 2015 in Nederland en 

werkt als projectmanager bij vrij
willigersorganisatie PEP Den Haag. 
‘Ik wilde heel graag betrokken zijn 
bij de vluchtelingen uit mijn land 
en iets doen. Want het geeft een 
welkom gevoel als er een tolk 
aanwezig  is die Oekraïens  spreekt. 
Goed dat de gemeente  dat heeft 
geregeld.’ Volgens  Tetyana was er 
veel interesse in de zaal. ‘Degenen  
die hier zijn, zijn enorm gemoti
veerd om te werken . Het is goed dat 
er ook concrete  aan biedingen zijn 
van banen . Mijn landgenoten 
snappen  dat ze hier waarschijnlijk 
niet hetzelfde werk kunnen krijgen 

Werk voor Oekraïners
Oekraïense vluchtelingen 
mogen vanaf 1 april in 
loondienst werken. Ze vallen 
namelijk onder de Richtlijn 
Tijdelijke Bescherming van 
de EU. De werkgever heeft 
dan geen tewerkstellingsver-
gunning nodig. De werkge-
ver moet wel een melding 
doen bij UWV. Werkgevers 
die mogelijk plek hebben 
voor Oekraïners kunnen zich 
melden bij de Helpdesk van 
Den Haag Werkt via e-mail: 
denhaagwerkt@denhaag.nl.

De Oekrainse Tetyana Benzeroual is een van de tolken op de bijeenkomst. 

‘We zoeken maatschappelijk 
betrokken werkgevers’

maatschappelijk betrokken 
werkgevers die snappen 
waar deze vluchtelingen 
mee zitten. Aan de andere 
kant wegen wij ook de 
belangen van werkgevers 
af, zij nemen tenslotte ook 
een risico.’ Later laat Debby 
een stapel naamkaartjes 
zien. ‘Ik heb hier al vijftien 
mensen die meteen aan de 
slag willen in hotels. 
Sommige met hun dochter 
of moeder. Mooi hè?’

Debby Sigtenhorst, 
strategisch Account
manager bij 

Den Haag Werkt: ‘We 
praten met vluchtelingen, 
met werkgevers en met het 
ministerie. Met als doel de 
vluchtelingen op een goede 
manier aan het werk te 
krijgen.’ Volgens Debby is 
scherp blijven belangrijk, 
want deze kwetsbare groep 
moet niet een goedkope 
oplossing zijn in de krappe 
arbeidsmarkt. ‘We zoeken 

‘Een zinvolle dagbesteding  
is het belangrijkst’

Zij matcht natuurlijk niet 
direct bij ons in de ouderen
zorg. Gelukkig kon ik haar 
koppelen aan een zieken
huis.’ Ook als mensen wél 
wat bij Cardia vinden, maar 
geen Nederlands spreken, 
heeft ze een oplossing. 
“We koppelen diegene 
gewoon aan een collega die 
Russisch of Oekraïens 
spreekt, die hebben we 
gelukkig.’

P atricia van Alenburg 
is recruiter bij 
ouderenzorgorgani

satie Cardia. Voor Patricia is 
het helder: ze staat hier niet 
voor zichzelf. ‘Ik hoop dat de 
mensen hier werk kunnen 
vinden dat ze ligt, een 
zinvolle dagbesteding. Als 
dat bij ons is, is dat mooi, 
maar van ondergeschikt 
belang.’ In de praktijk blijkt 
dat ook zo te werken. ‘Ik 
sprak net iemand die al 
zeven jaar kinderarts is. 

‘Belangrijk dat het gaat om 
duurzaam en passend werk’

hoog opgeleid zijn en goed 
Engels spreken, kunnen snel 
aan de slag. Voor anderen 
zal er vooral fysiek werk 
gezocht moeten worden. 
We vinden het vooral 
belangrijk dat het gaat om 
passend en duurzaam 
werk.’

V anuit UWV zijn 
Kamal Tewarie en 
Liesbeth Schuur

mans aanwezig. Ze zijn blij 
met hoe het nu loopt. 
Liesbeth: ‘De regie ligt nu 
bij de gemeente, UWV en 
het Regionaal Mobiliteits
team, wij helpen met ons 
netwerk. We merken intern 
dat er veel behoefte is om 
vluchtelingen te helpen. 
We bundelen de functies 
die voor een bepaalde groep 
geschikt zijn. Mensen die 

Meer informatie?
denhaag.nl/oekraine
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Zonnepanelen Steeds meer Haagse ondernemers laten zonnepanelen installeren op hun dak

Meer informatie?
solarcitydenhaag.nl

Welke schone energieoplossing  
kiest u in de Binckhorst?

■ Woont of werkt u in de Binck-
horst? Het gebied is in ontwikke-
ling en daarom is nu hét moment 
om te kiezen welke schone 
energieoplossing het best past in 
de Binckhorst. Voordat de keuzes 
gemaakt worden wil de gemeente 
graag weten wat u belangrijk 
vindt. Ook horen we graag waar u 
over wilt kunnen meebeslissen, 
wat u belangrijke voorwaarden 
vindt en wat uw voorkeuren zijn. U 
kent immers de situatie en de 
Binckhorst het best. 

Isolatieactie 
kleine VvE’s 

■ Wilt u weten of u kunt besparen 
op uw energierekening door uw 
woning beter te isoleren? Doe dan 
mee met de isolatieactie voor 
kleine VvE’s. De isolatieactie is voor 
eigenaren van appartementen in 
een VvE tot en met negen woningen. 
U kunt individueel meedoen of 
met de VvE. Soms is het handig om 
samen op te trekken.

‘Dit moet een keer gebeuren’
Steeds meer Haagse onder-
nemers laten zonnepanelen 
installeren op hun bedrijfspand. 
Dat is extra aantrekkelijk nu de 
energieprijzen fors stijgen. 
De professionals van SolarCity 
Den Haag kunnen al het 
regelwerk uit handen nemen. 

Nu SDE++ aanvragen
Op 28 juni start een nieuwe ronde 
van de landelijke regeling SDE++ 
(Stimulering Duurzame Energie-
productie). Grootverbruikers van 
stroom zoals bedrijven en instellingen 
kunnen subsidie aanvragen voor de 
installatie van zonnepanelen. VvE’s 
komen niet in aanmerking. Vijftien 
jaar lang garandeert het Rijk een 
vergoeding voor elke opgewekte 
kWh-stroom. SolarCity Den Haag 
kan helpen bij de aanvraag. Veel 
ondernemers hebben al gebruik 
gemaakt van hun expertise. De 
eerste stap - een dakscan - is gratis. 

O p de bedrijfshal van PETERS
transport liggen sinds vorige 
zomer zeventien zonne
panelen. Eigenaar Bob Peters 

maakte gebruik van een aanbod van 
Solar City Den Haag om te onderzoeken of 
zonnepanelen voor hem een interessante 
optie zouden zijn. ‘Bureau Praeter heeft 
het allemaal keurig netjes voor ons uit
gezocht. De dakconstructie is stevig 
genoeg  en ook de elektrische installatie 
blijkt zwaar genoeg. Alle seinen stonden 
op groen. Ik heb nog wel besloten eerst de 
dakbedekking te vernieuwen.’ 

Salderingsregeling
PETERStransport is gespecialiseerd in 
vervoer en (de)montage van zware 
machines  op locatie. In het bedrijfspand 
zelf is beperkt stroom nodig. In ieder 
geva l te weinig om in aanmerking te 
komen  voor de SDE++ subsidie van het 
Rijk. Peters profiteert wel van de 
salderings regeling. Overtollige stroom 
levert hij aan het elektriciteitsnet voor 
dezelfde prijs als de inkoopprijs van 
stroom. 

Infraroodpanelen
Hij heeft inmiddels alweer extra stappen 
gezet voor de energietransitie. ‘We zijn 
compleet van het gas af. De oude CVketel 
was feitelijk al afgeschreven. Ik heb hem 
niet meer vervangen, maar in plaats 
daarvan infraroodpanelen aangeschaft. 
Voor warmte gebruiken we nu stroom 

van het dak. Verder komt er een tweede 
elektrische vorkheftruck. Veel verder kan 
ik nu niet gaan met elektrificatie.’

Opslaan van stroom
Waarom heeft Peters deze investeringen 
gedaan? ‘Vroeg of laat moet dit een keer 
gebeuren. Het is onzeker wat de gas en 
stroomprijs de komende jaren gaan doen. 
Ik weet nu voor lange tijd wat mijn 
energie kosten zijn. Bovendien verwacht 
ik dat er over een tijd een goede oplossing 
komt voor het opslaan van stroom. Dan 
kunnen we bijvoorbeeld ook ’s nachts 
auto’s     en machines opladen. Eerlijk 
gezegd   is er nóg een reden. Mijn kinderen 
zijn druk bezig met duurzaamheid. Dan 
kan vader toch niet achterblijven? Ik voel 
me een beetje moreel verplicht.’

Bob Peters: ‘Mijn kinderen zijn druk bezig met duurzaamheid. Dan kan vader toch niet achterblijven?’ henriëtte guest

Samen aan de slag met een groen dak 
Wilt u een groen dak maar weet u niet goed hoe u dit moet aanpakken? In een aantal 

wijken in de stad krijgen buurtbewoners gratis begeleiding bij de aanleg van een dak dat 

begroeid is met planten. Kijk voor meer informatie op: duurzamestad.denhaag.nl/

samen-het-dak-vergroenen. 

Meer informatie?
duurzamestad.denhaag.nl/
isolatieactievve

De gemeente hoort graag úw 
input. Iedereen met een belang in 
de Binckhorst kan tot en met 
29 mei online meedoen. U hoeft 
geen verstand van het onderwerp 
te hebben. 

Meer informatie?
schoneenergiebinckhorst.nl 

Ik weet nu  
voor lange tijd 
wat mijn 
energiekosten      
zijn
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‘De vuile was laat je binnen’

Anita Ramsaran is een vrouw met een missie. Zij wil het taboe op het vragen van hulp in de Hindoestaans
Surinaamse gemeenschap doorbreken. Met haar stichting ‘Ken je kracht’ biedt ze vrouwen die hulp nodig 
hebben een vangnet en een luisterend oor.

te worden en te vertrouwen op hun 
eigen kracht. En we starten 
vanaf juni met het organiseren van 
Haags Ontmoeten in buurthuis de 
Kronkel aan het Westeinde. Daar 
kunnen kwetsbare vrouwen en 
mantelzorgers elkaar ontmoeten 
en ondersteunen. Zo hebben we al 
heel wat vrouwen kunnen helpen 
in een moeilijke situatie. Zo’n 
initiatief  had mij in het verleden 
ook kunnen helpen.’ 

A nita Ramsaran 
woont in een 
kleurrijke  woning  
in het centrum  van 
Den Haag. Binnen 

voelt het alsof je in Suriname bent 
beland. Overal hangen lampjes, 
staan beelden van goden en een 
nieuwsgierige schildpad  houdt het 
gesprek goed in de gaten. Anita is 
63, maar oogt jaren jonger. Niets is 
haar te veel. Ze maakt koffie, zorgt 
dat je goed zit en is geïnteresseerd. 
Maar achter  haar open en zachte 
uit straling schuilt een vrouw met 
een missie. Anita: ‘Ik heb in mijn 
leven op verschillende  momenten 
voor mensen gezorgd. Ik wil niet 
vertellen  voor wie omdat het in 
de  Hindoe staansSurinaamse ge
meenschap een taboe is om te 
vertellen  dat je hulp nodig hebt. 
Je  loopt dan het risico om uit
gelachen te worden. Mensen gaan 
over je roddelen als je vertelt dat 
het minder  goed met je gaat. En ik 
wil de mensen voor wie ik zorgde 
beschermen . Maar ik wil ook het 
taboe op het vragen om hulp 

doorbreken . Daarom doe ik mee 
aan dit interview.’

Glimlach op je gezicht
Anita: ‘Ik ben opgegroeid met het 
idee dat het normaal is om voor 
mensen te zorgen. Dat doe je als 
vrouw in onze gemeenschap 
gewoon . Zonder te klagen moet je 
alles in het huishouden doen. Er 
kwam alleen een moment waarop 
ik mantelzorg, werk, het hebben 
van een gezin, en een studie moest 
combineren. Dat was wel erg veel. 
Ik ben daar sterk van geworden, 
maar ik ben ook aan mezelf voorbij
gelopen op een gegeven moment. 
Kijk, een mens kan niet alles alleen. 
Doe je dat wel, dan maakt je iets in 
jezelf kapot. Je kan dan somber 
worden, of overspannen en een
zaam raken. Ik heb dat in mijn 
omgeving  ook bij andere vrouwen 
gezien. Het is al zo zwaar om te 
zorgen  voor een ander. En het is 
nog zwaarder als je er niet over 
kunt praten met je familie of 
vrienden  omdat je altijd het risico 
loopt dat mensen over je gaan 

roddelen . En dus hou je een 
glimlach  op je gezicht. Want het is 
een taboe om je vuile was naar 
buiten  te brengen.’

Goede voorbeeld geven
‘Het is mijn grote wens dat we 
binnen  de HindoestaansSuri
naamse gemeenschap voor elkaar 
klaar staan in moeilijke tijden. In 
plaats dat iemands moeilijkheden 
het gesprek van de dag zijn kun je 
je ook afvragen: Hoe kunnen we die 
persoon helpen en hem de hand 
reiken? Iemand moet beginnen 
met het goede voorbeeld te geven. 
Daarom ben ik in 2019 zelf een 
stichting begonnen voor kwetsbare 
vrouwen. Die stichting heet ‘Ken je 
kracht’. Ik heb in mijn omgeving 
gezien dat er genoeg vrouwen zijn 
die een vangnet en een luisterend 
oor nodig hebben. Samen met 
andere  dames hebben we een 
telefoon cirkel opgezet waarmee we 
om de dag een paar uurtjes bellen 
met vrouwen die hulp nodig 
hebben . Samen bedenken we 
oplossingen , we leren ze assertief 

Stichting Ken je Kracht
Benieuwd geworden naar 
Stichting Ken je Kracht? 
De stichting is bereik- 
baar via e-mail:  
kenjekracht070@gmail.com 
of tele foon (06) 43 08 40 18. 
Op denhaagmantelzorg.nl is 
een videoportret te zien van 
Anita.

Ondersteuning 
voor mantelzorgers
De gemeente organiseert 
veel om mantelzorgers 
te ondersteunen. Meer 
informatie hierover vind je 
op de website 
www.denhaagmantelzorg.nl. 
Wie meer dan 8 uur 
per week zorgt voor een 
naaste krijgt een cadeau van 
de gemeente. Daarmee wil 
de gemeente mantelzorgers 
bedanken. 

Anita Ramsaran: ‘Het is mijn grote wens dat we binnen de Hindoestaanse-Surinaamse gemeenschap voor elkaar klaar staan in moeilijke tijden.’ gino eikman 

Meer informatie?
denhaagmantelzorg.nl

Binnen onze 
gemeenschap 
rust er een  
taboe op vragen 
om hulp
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Wat vinden de fracties van... 
de panden in de Spuistraat?

De raad aan het woord

Frans de Graaf, 
VVD 

In Coronatijd 
hebben we 
gemerkt hoe 
vervelend het is 
als je je niet vrij 
kunt of mag 
verplaatsen. 

De VVD zet zich daarom in voor een 
bereikbare stad. Of dat nu met de 
auto, fiets, tram of te voet is. Nu 
Den Haag groeit moeten we wel 
keuzes maken. De VVD kiest ervoor 
om te investeren in alle vormen van 
bereikbaarheid. Tegelijkertijd willen 
we voorkomen dat onze wijken 
volstaan met auto’s. Daarom wil de 
VVD auto’s, trams en bussen zoveel 
mogelijk onder de grond, zodat op 
straat ruimte is voor groen, fietsen, 
wandelen en spelende kinderen. 

Isabel Bos, 
GroenLinks 

In een leegstaand 
schoolgebouw 
aan de Beatrijs-
straat bruist het 
van de goede 
initiatieven. 
Er huizen een 

weggeefwinkel, bibliotheek, 
restaurant, ateliers, radiozender en 
zelfs een imker. De gebruikers zetten 
zich hier in voor hun wijk. Maar de 
gebruikers moeten het pand uit om 
het pand te ontwikkelen tot 
betaalbare maakruimte. Dat is 
ontzettend zonde, en daarom 
dienden wij samen met andere 
partijen een alternatief plan in. 
De Samenscholing en Helicopter 
moeten blijven. 

Judith Klokkenburg, 
ChristenUnie/SGP 

Een dienstbare 
overheid, die 
werkt voor 
mensen. Dat is 
waar de Christen-
Unie/SGP voor 
staat. De lage 

opkomst bij de verkiezingen laat 
zien dat er werk aan de winkel is. 
Onleesbare brieven, lange wacht-
rijen- en tijden, gesloten stadsdeel-
kantoren en slechte participatie bij 
plannen wekken geen vertrouwen. 
Dat moet anders. Een dienstbare 
overheid, die inwoners niet als 
klanten ziet maar als partners om 
ons Den Haag socialer, mooier en 
groener te maken. Dat wil de 
ChristenUnie/SGP. Ideeën? 
Neem contact op via christenunie-
sgp@denhaag.nl of onze socials. 

Stad in de raad

De heer Praat in de Algemene Raads- 
commissie (Ruimte) 14 apr il 2022. 
Onderwerp: investeringskrediet 
herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12 
voor de maakindustrie

7 jaar geleden 
werd met geen 
woord gerept 
over het verlies 
van de 30 volttijd
banen bij De 
Vloek. Nu dreigt 
dezelfde situatie.

Raadsvergaderingen 
De Haagse gemeenteraad 
vergadert op donderdag 
19 mei om 10.00 uur in de 
raadzaal. Publiek is weer 
welkom. Kijk voor de meest 
actuele informatie over 
vergaderingen van de 
raad op denhaag.raads-
informatie.nl. 

Kort

Informatie

Wilt u spreken in de raad?
Iedereen kan spreken tijdens 
raads- en commissieverga-
deringen over onderwerpen 
die op de agenda staan.  
Dit heet ‘Stad in de raad’. 
Voor inlichtingen hierover of 
om u aan te melden, kunt u 
terecht bij de griffie:  
telefoon (070) 353 31 31 of 
e-mail griffie@denhaag.nl.

Informatie over de raad
Informatie over de raad,  
de volledige agenda’s, 
besluiten en verslagen van 
de raad en commissies vindt 
u op www.denhaag.nl/ 
gemeenteraad. De stukken 
zijn ook in te zien bij het 
Den Haag Informatie-
centrum (Stadhuis, Spui 70). 

Een vergadering volgen 
Kijk op www.denhaag.nl/
uitzendingenraad voor een 
live uitzending van de 
commissie- of raads-
vergaderingen. Raads-
vergaderingen zijn ook live 
te zien op Den Haag TV 
(Ziggo kanaal 40)

Adres gemeenteraad 
Postbus 19157
2500 CD Den Haag
E-mail: raad@denhaag.nl 

Raadsvergaderingen
Donderdag 19 mei
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
10.00 uur 

Donderdag 9 juni Raadzaal, 
Spui 70 (stadhuis)
10.00 uur

Meer informatie?
denhaag.nl/gemeenteraad

De fracties in de gemeenteraad 
zijn verantwoordelijk voor de 
inhoud van deze pagina.

Focus op 
duurzaamheid 
Het verbeteren van de beeldkwali
teit van de Spuistraat en Vlaming
straat is iets wat we koesteren. De 
Haagse winkelstraat symboliseert 
het hart van de stad. Het is een 
icoon van Den Haag. De komst van 
meer woningen in de winkelstraat 
is ook iets wat DENK steunt. Wat we 
echter bij het voorstel missen is de 
actieve verduurzaming van de 
winkel straat. Nu er toch een groot
schalige renovatie plaatsvindt, is 
het verstandig om de panden actief 
te verduurzamen gezien het feit 
dat energie steeds schaarser wordt. 

Leegstand bedreiging 
voor winkelstraten 
Den Haag is niet altijd even zuinig 
omgesprongen met de binnenstad, 
waardoor monumenten en histo
risch erfgoed verknald zijn met 
wanstaltige winkelpuien. Maar 
met name de toenemende winkel
leegstand, in vooral de Spuistraat, 
is ons een doorn in het oog. De 
winkel straat van weleer is niet 
meer door de enorme leegstand en 
vele ‘euroknaller’ winkels in 
panden  die wel gevuld zijn. Vorig 
jaar is ons initiatiefvoorstel ‘de 
Leegstandsmakelaar’ aangenomen 
waar het college dan ook snel mee 
aan de slag moet. Werk aan de 
winkel.  

Aandacht voor  
(extra) bewoners  
De Spuistraat en Vlamingstraat 
kampen met problemen: panden 
worden opgekocht en verhuurd, 
niet goed onderhouden, staan leeg 
of zijn niet in lijn met de boven
bouw of andere winkels. Wij vinden 
dat bewoners ook mogen mee
praten over dit beeldkwaliteitsplan 
en dat moet worden gecontroleerd 
op naleving en goede besteding 
van subsidies voor pandeigenaren. 
Ook willen we meer aandacht voor 
leegstand door middel van boetes 
en meer aandacht voor meer 
drukte en afval als er meer bewo
ners in deze straten komen. 

De Spuistraat.  fleur beemster

Iedere maand kunnen 
inwoners via social media 
kiezen over welk onderwerp 
ze de standpunten van de 
verschillende fracties willen 
lezen. Deze maand kreeg 
het onderwerp panden in de 
Spuistraat en Vlamingstraat 
de meeste stemmen. Hart 
voor Den Haag, PvdA, en 
DENK geven hun mening. 
Wilt u meestemmen over 
wat het volgende onder-
werp moet worden? Volg 
dan het Twitteraccount van 
de Haagse gemeenteraad: 
@Gemeenteraad070.

De panden in de Spuistraat en 
Vlaming straat zijn afgelopen jaren 
zienderogen achteruitgegaan. Het 
beeldkwaliteitsplan is een leidraad 
voor toekomstige wijzigingen in de 
gevelaanpak, functiewijziging op 
verdiepingen (bijvoorbeeld wonen 
boven winkels) en invloed op de 
openbare ruimte. Op 21 april 
vergaderde  de gemeenteraad 
onder  meer over het beeld
kwaliteitsplan Spuistraat en 
Vlaming straat. Deze vergadering is 
terug te zien op denhaag.nl/
uitzendingenraad. 
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‘Een schone wijk geeft positieve energie’

Iedereen wil een schone straat. Sommige Hagenaars doen daar net iets extra’s voor. Ze zorgen dat het 
bovengronds schoon blijft bij een ondergrondse afvalcontainer. Een kleine moeite met een groot effect. 
Sinds anderhalf jaar heeft Robbert Kartaram de sleutel van de containers in zijn straat. 

aantal van deze fanatieke  vrijwilli
gers werkt sinds vorig jaar samen 
met de gemeente. Ze heten de 
wijkambassadeurs Schone Stad. 
‘Onder de wijkambassadeurs 
heerst verbroedering’, vertelt  
Robbert . ‘We delen onze ervaringen  
en iedereen is erg open en vriende
lijk. We zijn een soort familie  
geworden . In m’n eentje kan ik het 
afvalprobleem niet oplossen. We 
leren van elkaar, want met z’n allen 
bereiken we veel meer! En doordat 
wij aandacht krijgen in de media 
worden we steeds herkenbaarder. 
Samen zorgen we ervoor dat steeds 
meer mensen afval containers 
adopteren. De cirkel wordt groter 
en groter.’ Robbert begrijpt ook dat 
niet iedereen een afval container 
kan adopteren of wijk ambassadeur 
wil zijn. ‘Maar gooi alsjeblieft wel je 
afval in de vuilniszak en zet niks 
naast de afval container. Zo simpel 
is het.’

Een schone stad is Robberts 
(levens)werk. ‘Ik heb een 
eigen bedrijf gespeciali
seerd in reiniging onder 
hoge druk. Daardoor heb 

ik een oog ontwikkeld voor een 
schone buitenomgeving. Ik hou 
daarvan, omdat een schone om
geving rust creëert. Het raakt mij 
als het vies is op straat. Ik erger 
mezelf ook aan rommel rondom 
de  afvalcontainers in mijn straat.’ 
Toen Robbert anderhalf jaar gele
den een flyer voorbij zag komen 
over het adopteren van afvalcontai
ners twijfelde hij geen moment. 
Sindsdien zorgt hij ervoor dat het 
ook daaromheen opgeruimd blijft. 
‘Ik vind het heel fijn om wat te 
kunnen  doen tegen het afval dat 
naast de containers belandt. Een 
schone omgeving  rondom de con
tainers is ook veel prettiger voor de 
bewoners die ertegenover wonen.’

Robbert woont in Het Fort, een 
van de oudste woningbouw
complexen van de Schilderswijk. 
In 2000 zijn de huizen gerenoveerd. 
Vanwege de kleur van de huizen 
wordt het ook wel het gele dorp 

genoemd. ‘Het voelt als wonen in 
een klein dorp,’ vertelt Robbert. ‘De 
buren zijn erg betrokken met 
elkaar.  Ook hebben we een 
groepsapp. De buurt weet mij hier 
ook te vinden. Ze appen mij wel
eens over afval naast de container 
of omdat de bak vol zit.’

Toch ziet hij nog regelmatig rot
zooi naast de containers belanden. 
‘Dat zijn spullen  die niet in de 
container  passen, zoals dozen en 
houten  planken. Verschrikkelijk. Als 
iedereen  pal tegenover ons buurt
tuintje vuil naast de containers zet 
dan is de straat alsnog minder 
mooi. Het irriteert mij, want ik 
weet dat het beter kan. We lossen 
het makkelijk op door ons afval op 
de juiste manier  weg te gooien. 
Afval zakken naast de container 
gooi ik zelf in de bak. Ander afval 
meld ik bij de gemeente . Die zorgen 
dat het wordt opgehaald.’ 

Uiterlijke verzorging 
Een schone wijk heeft volgens 
Robbert  nog een ander groot 
voordeel . ‘Het geeft positieve ener
gie en doet je gemoedstoestand 

goed,’ legt Robbert uit. ‘Dat viel mij 
extra op tijdens de lockdowns, 
waarin soms spanning heerste. Het 
is fijn om naar buiten te kunnen 
lopen om je hoofd te klaren. Zeker 
als het zonnetje weer vaker schijnt, 
zoals nu. Dan wil je dat de straat er 
schoon uitziet. Ik vind dat iedereen 
een eigen verantwoordelijkheid 
heeft om de buurt schoon te hou
den.’ En dat gaat verder dan je ei
gen voordeur, vindt Robert. ‘Ook de 
rest van de buurt is belangrijk, we 
moeten het buiten samen netjes 
houden. Dat is onze gezamenlijke 
uiterlijke verzorging. Als adoptant 
werk ik hier dagelijks aan. Door 
afval  rond de containers weg te 
halen , is de kans kleiner dat andere 
bewoners hun afval er ook zomaar 
naast dumpen. Want afval naast 
de  container zorgt vaak voor nog 
meer afval.’ 

Simpel
Gelukkig hoeft Robbert het niet al
leen te doen. Als container adoptant 
ontmoet hij andere bewoners  die 
zich ook met hart en ziel inzetten 
om hun wijk schoon te houden. Een 

Wist u dat...
■ U oude spullen gratis op 
kunt laten halen? Maak 
hiervoor een afspraak via 
denhaag.nl/grofvuil of bel 
met 14070. 
■ Bewoners in een recente 
proef aangaven een schone 
wijk een belangrijk thema 
te vinden voor het nieuwe 
coalitieakkoord? Van alle 
vijftien thema’s scoorde 
alleen natuur en groen hoger. 
■ Al ruim 1300 Hagenaars 
een restafvalcontainer 
hebben geadopteerd? Ook 
een container adopteren? 
Lees meer op denhaag.nl/
containeradopteren. 

Robbert Kartaram is adoptant van twee afvalcontainers in de Schilderwijk. valerie kuypers

Ook een restafvalcontainer 
adopteren?
denhaag.nl/containeradopteren
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Bunkerdag: ontdek het 
verhaal achter de bunkers

wandelingen, rondleidingen en 
films. Tussen de bunkerlocaties 
rijden historische voertuigen. 
Voor kinderen is er een 
opdrachten boekje om meer te 
leren over dit stukje geschiedenis. 
Tickets voor Bunkerdag zijn te koop 
bij de opengestelde bunkers.

De Nederlandse kust ligt 
vol met bunkers uit de 
Tweede Wereldoorlog. 

Ze zijn gebouwd als onderdeel van 
de Atlantikwall. Tijdens Bunkerdag 
op zaterdag 28 mei gaan ze tussen 
10.00 en 17.00 uur open voor 
publiek. Ontdek hoe de soldaten in 
de bunkers leefden en welke 
ingrijpende gevolgen de bouw van 
de Atlantikwall had voor de 
bewoners van de kust. Er zijn 

Hague Justice Week

inspiring change’ (1 tot 20 juni) 
met winnende foto’s van World 
Press Photo van veerkrachtige 
vrouwen uit de hele wereld. 
Voorafgaand is er een lezing 
georganiseerd door HagueTalks.

Ter gelegenheid van de Hague 
Justice Week zijn er in de stad 
diverse evenementen rond het 
thema vrede en recht. Zo zijn in 
het atrium van het stadhuis 
verschillende tentoonstellingen te 
zien. Zoals ‘Just Speak!’ (tot 20 mei) 
van de Cartoon Movement met 
cartoons van mensenrechten
cartoonisten uit de hele wereld. 
En ‘Resillience: Stories of women 

Openluchttentoonstelling 
10 jaar Shelter City

rechtenverdedigers op krachten 
kwamen. Tot 20 mei is bij station 
Den Haag Centraal een openlucht 
tentoonstelling te zien met portret
ten van mensenrechtenverdedigers 
van fotograaf Daniella van Bergen.

In 2012 begon Shelter City 
Den Haag, een initiatief van de 
Haagse mensenrechtenorganisatie 
Justice & Peace om een tijdelijke 
veilige haven te bieden aan 
mensenrechten verdedigers die 
gevaar lopen. Tien jaar later zijn er 
Shelter Cities in 21 steden in 7 
landen, waar ruim 400 mensen

Wandel mee met 
Cultuurankers aan Zee

maken op het natte zand. Zet ook 
een stapje in de duinen. Aan de 
strandafslagen zijn voorstellingen 
te zien van Urban Safari, Poetry at 
Sea en kom je de Zingende Mobiele 
Ijscoman tegen. Kinderen kunnen 
bij de Jutterskeet van Ome Jan 
leren wat allemanseindjes zijn en 
hoe je die moet knopen. Daarnaast 
kunnen ze hun draaiorgeldiploma 
halen op het Monkey Organ.
In Kijkduin is een informatiekraam 
op het Deltaplein. Ook kun je daar 
op avontuur in de Biebbox. 

Op het strand en in de 
duinen tussen Duindorp 
en Kijkduin is zaterdag 

14 mei van alles te beleven. Van 
13.00 tot 16.00 uur organiseren 
cultuurankers Muzee Scheveningen 
en Bibliotheken Loosduinen | 
Nieuw Waldeck een middag vol 
muziek, theater, beeldende kunst 
en workshops voor jong en oud. 
De toegang is gratis.
Wandel van Duindorp naar 
Kijkduin of omgekeerd. Strandtent 
La Cantina is het Scheveningse 
informatiepunt met livemuziek en 
workshops. Aan de kustlijn kom je 
verschillende landschapschilders 
tegen. GertJan ‘De Krijtman’ laat 
zien hoe je strandtekeningen kunt 

Feest in de Vinex
feestjaar met een muzikale 
wandeling door het stadsdeel. 
Op verschillende locaties treedt 
Haags talent op. Tickets (€ 5,00) 
zijn online te bestellen.

LeidschenveenYpenburg 
bestaat 20 jaar en dat is 
reden voor een feestje. 

Er zijn plannen voor een foto
project, een festival en een boek. 
Bewoners kunnen zelf ook met 
ideeën komen. Hiervoor kunnen ze 
subsidie aanvragen. Vrijdag 13 mei 
om 19.00 uur is de aftrap van het 

Japanse Tuin 
blijft dicht

De Japanse Tuin blijft dit voorjaar 
helaas dicht. In de tuin broedt een 
zeldzame roofvogel: een sperwer. 
Deze roofvogel komt niet veel meer 
voor in Nederland en is beschermd. 
Ze heeft rust nodig om te broeden. 
Blijf daarom uit de buurt van de 
Japanse Tuin. Genieten van de tuin 
kan nu alleen online. Bekijk het 
filmpje op www.hethaagsegroen.nl.

25 jaar  
KadeRock

Het popfestival KadeRock 
bestaat 25 jaar. Zaterdag 
4 juni klinkt er vanaf 

12.00 uur muziek bij Muziekcafé 
Musicon aan de Soestdijksekade. 
Er zijn optredens van diverse 
bands. Er is ook een kleine markt 
en een springkussen voor kinderen. 
Dj’s sluiten het festival af met 
dansmuziek. Kaartjes kosten € 2,50 
en zijn te koop aan de deur. Tot en 
met 15 jaar is de toegang gratis.

Kunstroute 
Rivierenbuurt

Zaterdag 21 mei is er van 
12.00 tot 17.00 uur een 
kunstroute door de 

Rivierenbuurt. Kunstenaars 
ontvangen bezoekers in hun 
ateliers. Bewoners van het 
Woonzorgcentrum Rivierenbuurt 
en leerlingen van de Jan van 
Nassauschool exposeren hun werk. 
Kunstverzamelaars houden open 
huis. Ook de kunstenaars van 
Trixie tonen hun werk. En in het 
Theaterhuis kun je van jezelf een 
kunstwerk maken.

Portretten van mensenrechtenverdedigers. justice & peace

In het stadhuis zijn cartoons te zien over mensenrechten. cartoon movement

Bunker in het Westduinpark.  fleur beemster

Son Mieux. philine van den hul

28
MEI

Meer informatie?
bunkerdag.nl

Meer informatie?
haguetalks.org/hjw22

Meer informatie?
sheltercitytour.com

Meer informatie?
hethaagsegroen.nl

4
JUNI

Meer informatie?
kaderock.com

14
MEI

Meer informatie?
cultuurankersaanzee.nl

13
MEI

Meer informatie?
facebook.com/feestindevinex 21

MEI

Meer informatie?
sites.google.com/view/
kunstrivspui
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