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Verhalen over het Zuiderpark
acties om het park nog mooier en 
beter te maken. De gemeente 
maakt dit plan samen met bewo
ners, ondernemers en bezoekers. 
Samen voeren zij de acties uit. Het 
Zuiderpark is het enige groen
gebied dat een wijkagenda krijgt.

Volgend jaar is het 100 jaar 
geleden dat de aanleg begon van 
het Zuiderpark. Heeft u een mooi 
verhaal over het Zuiderpark? Of 
wilt u uw mening geven over het 
park? Reageren kan tot en met 
1 oktober.

■ ■  Het Zuiderpark zit vol verhalen. 
Over liefde, vriendschap, sporten, 

wandelen, fietsen, zwemmen, 
barbe cueën, ADO, Parkpop en nog 
veel meer. Ter gelegenheid van het 
100jarig bestaan worden deze 
verhalen  verzameld. 

Bijzondere herinnering 
Welk verhaal heeft u over het 
Zuider park? Aan welke plek heeft 
u  bijvoorbeeld een bijzondere 

herinnering ? Laat het weten via  
verhalen@zuiderparkdenhaag.com. 
Ook tips voor verhalen zijn welkom. 

U kunt ook uw mening geven 
over het park. Wat vindt u van het 
park, wat moet blijven en wat kan 
beter? Deze informatie is belang
rijk voor de wijkagenda Zuiderpark. 
Dat is een plan voor vier jaar met de 
belangrijkste aandachtspunten en 

Meer informatie?
zuiderparkdenhaag.com

Extra coronaprik 
voor 12-plussers

■  Dit najaar kan iedereen van 
12 jaar of ouder een herhaalprik 
tegen corona krijgen. Mensen met 
een verhoogd risico op ziekenhuis-
opname en zorgmedewerkers 
krijgen in september een uitnodi-
ging. Daarna zijn anderen aan de 
beurt. Dit najaar kan er een nieuwe 
coronagolf komen.Een herhaalprik 
houdt de bescherming tegen 
ernstige ziekte en sterfte op peil.

Vraag uiterlijk 1 september 2022 je 
huur- of zorgtoeslag over 2021 aan

Mijn Toeslagen. Dat kan nog tot en 
met 1 september. 
Twijfel je of je in 2021 recht had op 
toeslagen? Of kom je er niet 
helemaal uit? De medewerkers van 
Helpdesk Geldzaken vertellen je er 
meer over en helpen je graag.

■ ■ Is er iets aan je situatie 
veranderd in 2021? Ben je bijvoor
beeld minder gaan werken, 
gescheiden of met pensioen 
gegaan? Of ben je op jezelf gaan 
wonen en 18 geworden? Mogelijk 
heb je dan recht op huur of 
zorgtoeslag over 2021. 
Wil je weten of je recht hebt op 
huur en zorgtoeslag over vorig 
jaar? Op toeslagen.nl/aan
vraag2021 kan je checken of je 
recht hebt op toeslagen. Of vraag 
je toeslag over 2021 direct aan op 

DenHaag.nl 
uitgelicht

Benieuwd naar de 
vorming van het 

nieuwe college? 
Kijk op denhaag.nl/formatie.

Afspraak maken bij 
de gemeente? 

Kijk op denhaag.nl/afspraak.

Bezoekers van het Zuiderpark. Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat de aanleg van het park begon. jeffrey grouwstra

Meer informatie?
helpdeskgeldzaken.nl
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Hulp bij schulden Sinds 2021 krijgt gemeente bericht bij betalingsachterstanden voor vaste lasten

‘Die schuld gaat naar nul.’
De gemeente helpt Hagenaars 
om van hun schulden af te 
komen. Voor iedereen is er een 
passend aanbod. Je moet er wel 
iets voor doen (en laten). Maar 
dat levert veel op: ‘Liever een tijd 
heel zuinig leven, dan al die 
stress en angst.’ 

Betalingsachterstand? 
Doe er iets aan.
Loop je achter met het betalen van 
de vaste lasten? Dan kun je een 
uitnodiging van de gemeente 
krijgen voor hulp en advies. Dat is 
een wettelijke plicht van de 
gemeente. De consulenten 
geldzaken helpen een overzicht te 
maken van inkomsten, uitgaven, 
vaste lasten en schulden. Ze bellen 
met instanties, kijken of je recht 
hebt op toeslagen en hoe je geld 
kunt besparen. De oplossing 
verschilt, soms is schuldhulp 
nodig, soms volstaat 
budgetbeheer.

extra’s   . ‘Als ik met pensioen ga, wil ik 
schuldenvrij zijn. De schuld gaat naar nul, 
dat is zeker. Ik weet nu hoe het moet. 
Liever  een tijd heel zuinig leven dan al die 
stress en angst: als ik een man in pak in 
de straat zag lopen, dacht ik: dat zal de 
deurwaarder  wel weer zijn.’ 

Op verzoek van de client is zijn naam 
veranderd . 

Een jaar geleden kreeg Harry (63) 
uit Loosduinen een telefoontje 
van de gemeente. Het was een 
uitnodiging om te komen praten 

over een betalingsachterstand bij het 
energiebedrijf. ‘Ik was stomverbaasd. 
Hoe  weet de gemeente dit? Wij hebben 
schulden , dat klopt. En we wilden er al 
lang van af. Het gaf zoveel stress. Dus 
mijn vrouw en ik dachten: laten we maar 
gaan praten. Is het niks, dan zijn we zo 
weer weg.’ 

Sinds 1 januari 2021 krijgt de gemeente 
een bericht als Hagenaars achterlopen 
met het betalen van de vaste lasten. Een 
nieuwe wet bepaalt dat energie bedrijven, 
zorgverzekeraars en verhuurders op
lopende achterstanden moeten melden. 
De gemeente is verplicht hulp te bieden. 

Kort na het eerste telefoontje zaten 
Harry en zijn vrouw aan tafel bij consu
lent geldzaken  Reina van den Eijnden. 
‘Wij kijken samen met de klant hoe de 
gemeente  kan helpen. Harry was enorm 
gemotiveerd om van zijn schuld af te 
komen . Dat heb je nodig om te slagen. 
Eerst hebben we alle inkomsten, vaste 
lasten en schulden op een rij gezet. Ik heb 
ook gebeld met instanties om de druk van 
de ketel te halen.’

Harry heeft een vaste baan en ook zijn 
vrouw heeft inkomen. Hoe konden ze dan 
toch zo in de problemen raken? ‘Ik heb 
mijn kinderen geholpen met grote 
bedragen  die we eigenlijk niet hadden. 
Hoe ik dat deed? Ik belde de bank en een 
dag later had ik een lening van 

20.000  euro. Een tijd later is dat bedrag 
nog eens verdubbeld. Het moet wel met 
rente worden terugbetaald, maar daar 
denk je niet aan. We leefden ver boven 
onze stand. Dan loop je vroeg of laat 
gruwelijk  vast.’

Toch bleek schuldsanering niet nodig. 
‘We konden Harry budgetbeheer aan
bieden,’ vertelt klantbegeleider Lise Riet
veld. ‘De gemeente ontvangt dan tijdelijk 
alle inkomsten van het huishouden. 
Daarvan betalen we de vaste lasten en 
aflossingen en ook wordt een bedrag 
gereser veerd voor belastingen en 
onverwachte  uitgaven. Wat overblijft, is 
voor de boodschappen en andere uit
gaven. De klant is daar vrij in. Wij bepalen 
echt niet of je Netflix mag kijken of 
nieuwe schoenen koopt.’ 

Harry heeft alle abonnementen de deur 
uit gedaan en het mes gezet in veel 

Contact met de gemeente Colofon

Reina van den Eijnden (links) en Lise Rietveld (rechts). ‘Wij bepalen echt niet of je Netflix mag kijken of nieuwe schoenen koopt.’ henriëtte guest

Zelf een afspraak maken?
(070) 353 80 08 
helpdeskgeldzaken.nl

Afspraak bij de gemeente

We leefden ver  
boven onze stand.  
Dan loop je vroeg  
of laat gruwelijk vast
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De Stadskrant verschijnt elke vier weken
De volgende Stadskrant verschijnt op: 28 september
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: Sander Koster, Hans Oerlemans 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.



Hoe ziet u de toekomst  
van cultuur in Den Haag?

wordt verder gepraat over de 
toekomst beelden van kunst en 
cultuur . Ga in gesprek met andere 
inwoners, culturele organisaties, 
makers en medewerkers van de 
gemeente . Op een creatieve manier 
werkt u samen aan de toekomst 
van uw stad. De bewonersavond 
duurt van 19.00 tot 21.30 uur 
(inloop  vanaf 18.30 uur) en is in 
Theater  De Nieuwe Regentes, 
Weimar straat 63. Wilt u deel
nemen aan de bewonersavond? 
Geef u dan voor 16 september op 
via cultuurdenkers@denhaag.nl. 
Aanmelden is verplicht. Het aantal 
plekken is beperkt.

Enquête 
Heeft u geen tijd om deel te nemen 
aan de bewonersavond maar wilt u 
wel meedenken? In oktober 
lanceert  de gemeente een enquête 
waarin u uw mening kunt geven. 
Houd de Stadskrant en de social 
media van de gemeente in de gaten 
voor meer informatie.

De gemeente werkt aan een 
toekomstvisie voor kunst en 
cultuur in de stad. Cultuur is van 
en voor de stad. Daarom wil de 
gemeente van haar inwoners 
weten wat zij vinden van kunst en 
cultuur in Den Haag en hoe zij de 
toekomst hiervan voor zich zien.

■ ■ In mei en juni van dit jaar 
organiseerde  de gemeente vijftig 
stadsgesprekken met bewoners uit 
de stad. Zij konden vertellen wat 
hun wensen, zorgen en ideeën zijn 
voor de toekomst van de Haagse 

kunst en cultuur. Daarna vond op 
27 juni een eerste  bewoners avond 
plaats. Bewoners , creatieve makers, 
culturele organisaties en mede
werkers van de gemeente  kwamen 
samen om aan de hand van de in
zichten uit de stadsgesprekken ver
der te praten. Deze avond leverde 
een goed beeld op van de thema’s 
en onderwerpen die bewoners 
belang rijk vinden.

Wit u ook meepraten over kunst 
en cultuur? Dat kan. Op dinsdag 
27 september vindt een tweede 
bewonersavond plaats. Daarin 

Veilig wifi voor bezoekers  
van gemeente Den Haag

op www.publicroam.nl. U kunt ook 
terecht bij de baliemedewerkers.

Met publicroam steunt de ge
meente een veilig gebruik van 
draadloos internet. De sterke be
veiliging zorgt ervoor dat uw 
gegevens  beter beveiligd zijn en 
minder kwetsbaar voor aanvallen 
van hackers . Publicroam waarborgt 
boven dien uw privacy. 

Vanaf 1 september is het voor 
bezoekers van de gemeente alleen 
nog mogelijk om verbinding te 
maken met het beveiligd wifi-
netwerk publicroam. De open wifi 
GEMEENTE DENHAAG is dan niet 
meer beschikbaar. 

■ ■ U kunt publicroam gebruiken op 
het stadhuis, stadsdeelkantoren, 
bibliotheken , stadsboerderijen, de 
Centra voor Jeugd en Gezin, sport
hallen en zwembaden. Publicroam is 

ook beschikbaar op de Haagse Markt.

Gratis
Publicroam geeft bezoekers veilig 
en makkelijk toegang tot draadloos 
internet (wifi). Om gebruik te 
maken  van publicroam maakt u 
één keer een account aan. Het 
gebruik  is gratis voor iedereen. De 
instructies om een account aan te 
maken en verbinding te maken 
met dit netwerk zijn te vinden bij 
de balies op de publiekslocaties en 

Nieuwe website 
werkzoekenden

■ Wat doet je als je aan het eind 
van je WW-uitkering zit? UWV en 
de gemeente helpen je verder. 
Om werk te vinden. Maar ook 
met persoonlijke en financiële 
problemen . Op de website www.
uwdengemeentedenhaagsamen.nl 
staan verhalen van mensen die 
hetzelfde meemaken. En lees je hoe 
UWV en gemeente kunnen helpen 
om een nieuwe start te maken.  

1.000 bloembakken kleuren de stad
Het Groenbedrijf van de gemeente heeft deze zomer bijna 1.000 bloembakken 
opgehangen en neergezet. Ze blijven tot oktober staan. Het Groenbedrijf rijdt 
de hele zomer vaste routes om de bloemen water te geven. Bij extreme hitte 
rijden ze een extra rondje. Meer informatie op www.hethaagsegroen.nl.
 gemeente den haag

Jeugdombudsman

Alleen volwassen worden

D e Jeugdombudsman sprak met jonge vluchtelingen. 
Ze zijn als alleenstaande minderjarige vluchteling 
(AMV) naar Nederland gekomen en hebben nu een 

verblijf status. Hun aantal wisselt, maar in Den Haag wonen 
ongeveer tachtig AMV’s. Tot hun 18e krijgen zij begeleiding 
van een voogd en wonen in een pleeggezin of opvanghuis. 

Maar daarna moeten ze op eigen benen staan. Dat is 
sowieso lastig voor een 18jarige en zeker als je pas kort in 
Nederland bent en de taal en cultuur nog moet leren kennen. 

Het gaat met veel van hen dan ook niet 
goed. In 2017 heeft de Jeugdombudsman 
al eens een rapport uitgebracht over de 
woon en leefsituatie van jonge 
vluchtelingen . Hoe is de situatie vijf jaar 
later en wat heeft de gemeente met de 
aan bevelingen gedaan? 

Vervolgonderzoek laat zien dat er is 
gewerkt aan verbeteringen, maar toch 
blijven de zorgen groot vooral over de 
huisvesting, financiën en (psychische) 
hulp. In een nieuw rapport pleit de 
Jeugdombudsman voor een aantal 
standaard regelingen voor de hele groep. 
Zo zouden de jongeren met hulpverleners 
ruim voor hun 18e verjaardag een 

toekomstplan moeten maken voor alle levensgebieden: 
van wonen, opleiding, werk en inkomen tot sociale contacten. 

Ook zou de vertrouwde begeleiding standaard moeten 
doorlopen tot hun 21e jaar. Een andere aanbeveling gaat over 
inkomen. Ouders hebben de plicht om kinderen tot hun 21e 
financieel te blijven ondersteunen. Jonge vluchtelingen 
hebben geen ouders of familie om op terug te vallen. De 
Jeugdombudsman dringt er bij de gemeente op aan om voor 
deze groep waar nodig de bijstand aan te vullen, zodat het 
genoeg is om van rond te komen. 

Dit voorjaar hebben ook de Nationale Ombudsman en de 
Kinderombudsman een rapport uitgebracht over alleen
staande minderjarige vluchtelingen in Nederland.

Hulp bij huiswerk 
in de bibliotheek

■ Scholieren op het voortgezet 
onderwijs die hulp nodig hebben 
bij hun huiswerk zijn weer welkom 
voor gratis huiswerkbegeleiding in 
de Centrale Bibliotheek, de 
biblio theken Schilderswijk, 
Transvaalkwartier, Escamp en 
Leidschenveen en bij Stichting 
Jeugdwerk. Er is ook online hulp. 
Interesse? Stuur een e-mail naar 
huiswerkbegeleidingVO@denhaag.nl

Gezocht: voorlezers
met groen beroep

■ Heeft u een groen beroep? 
En lijkt het u leuk om tijdens de 
Kinderboekenweek (5 t/m 
16 oktober) daarover te vertellen 
op een basisschool en voor te 
lezen? Geef u dan op bij de 
afdeling Milieueducatie van de 
gemeente. Thema van de Kinder-
boekenweek is dit jaar Gi-Ga-
Groen. Aanmelden kan tot 
17 september.

Meer informatie?
denhaag.nl/actueel

Meer informatie?
bibliotheekdenhaag.nl

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).

Meer informatie?
uwvengemeentedenhaag
samen.nl

Meer informatie?
hethaagsegroen.nl

Eerste bewonersavond op 27 juni.  zeewaardig
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Hagenaars vragen bijna 
1.500 bomen aan

Stuur dan een mail naar Bomen 
voor Den Haag: bomenvoor 
denhaag@duurzaamdenhaag.nl

Ruimte voor bomen
De actie ‘Bomen voor Den Haag’ is 
een samenwerking tussen 
gemeente  Den Haag en Duurzaam 
Den Haag. De actie maakt deel uit 
van het beleid voor stadsbomen. 
Bomen in de stad worden steeds 
belangrijker. De openbare ruimte 
wordt schaarser, er komen steeds 
meer mensen bij en het klimaat 
verandert. Bomen geven schaduw, 
zuigen regenwater op, dragen bij 
aan de biodiversiteit en maken het 
leven in onze stad prettig. Daarom 
krijgen bomen ruimte om te 
groeien en planten de gemeente 
samen met bewoners, bedrijven en 
scholen de komende jaren extra 
bomen bij.

De afgelopen maanden konden 
bewoners van Den Haag zich weer 
aanmelden voor een gratis boom. 
Dit jaar mochten ook bedrijven, 
scholen en andere organisaties uit 
de stad meedoen. 31 juli sloot de 
actie. Bij elkaar zijn er bijna 
1.500 bomen aangevraagd.

■ ■ De aanvragen komen uit alle 
delen van de stad. De meeste 
bomen  (85) werden aangevraagd 
in de wijk Wateringse Veld. Verder 
kwamen er veel aanvragen uit 
Ypenburg, Bomen en Bloemen
buurt, Kraayenstein en de Uithof 
en Valkenboskwartier. 370 bomen 
komen terecht in de meest 
versteende  buurten. Daar is de 
verkoeling  die bomen brengen 
extra  welkom. Voorbeelden zijn de 
Schildersbuurt, Laakkwartier en 
het oude dorp van Scheveningen. 
Op schoolpleinen worden 230 
bomen  geplant. 

Naar verwachting worden de 

bomen  in de weken van 21 en 
28 november geleverd. De boom 
wordt bezorgd inclusief boompaal, 
boomband en 30 liter aarde. Ieder
een die een boom heeft aange
vraagd, krijgt uiterlijk 12 augustus 
bericht of deze is goedgekeurd. 
Heeft u nog niks gehoord? Stuur 
dan een email naar: bomenvoor
denhaag@duurzaamdenhaag.nl.

Helpen met planten
Sommige mensen kunnen hun 
eigen  boom niet planten, bijvoor
beeld omdat ze al wat ouder zijn of 
slecht ter been. Heeft u groene 
vingers  en wilt u iemand helpen? 

hebben dan hun zaad al verspreid, 
er zijn geen broedende vogels meer 
en insecten en amfibieën zijn nog 
niet in winterrust.

Bootjes weghalen
Heeft u een bootje of andere 
spullen  in het water liggen? Haal 
deze dan bijtijds weg. Dan kan de 
gemeente het werk goed uitvoeren.

Maandag 5 september begint de 
gemeente met het maaien van de 
waterkanten en het uitdiepen van 
sloten, grachten en kanalen in de 
hele stad. Dat is nodig om het 
water goed door te laten stromen, 
overtollig water af te kunnen 
voeren en de kwaliteit van het 
water te garanderen. Het werk 
duurt het hele najaar.

■ ■ Het maaien vanaf de wal 
gebeurt  met grote trekkers met 

maaiers. Vanaf het water zet de 
gemeente  maaiboten in. Bij het 
uitdiepen  van het water verwijdert 
de gemeente beplanting, kroos en 
zwerfvuil, zodat het water weer 
goed doorstroomt. De planten
resten die uit het water komen, legt 
de gemeente op de walkant om te 
drogen. Daarna gaan de planten
resten naar een bedrijf dat er com
post van maakt. Het najaar is de 
beste tijd om oevers te maaien en 
sloten uit te diepen. De planten 

Extra groen 
voor Transvaal

■ De gemeente heeft 100.000 euro 
gereserveerd om in Transvaal extra 
bomen te planten. Het besluit 
volgt naar aanleiding van een 
aan genomen motie van de Haagse 
PvdA. De bomen worden deze 
winter geplaatst. Waar precies 
wordt nog bepaald. De gemeente 
heeft ook gekeken waar kansen zijn 
voor groen in Transvaal. Bijvoor-
beeld op het Paul Kruger plein. 

Doe mee met de Opruimdagen
Heeft u spullen waar u vanaf wilt? Lever ze gratis in tijdens de Haagse 
Opruimdagen. De Opruimdagen zijn van 30 augustus t/m 25 oktober, 
op dinsdagen van 17.00 tot 20.00 uur. Spullen die nog te gebruiken zijn 
gaan naar de kringloop en grofvuil wordt netjes afgevoerd. Bekijk het schema 
voor een opruimdag bij u in de buurt op www.denhaag.nl/actueel. michel mees

Kandidaten aanmelden 
voor vrijwilligersprijzen

prijzen: Sport, Zorg & Welzijn, 
Buurt & Omgeving, Cultuur en 
Ontwikkeling & Jeugd. 

Ook voor vrijwilligersteams 
(maximaal 20 personen) en vrij
willigersorganisaties zijn er prijzen 
te vergeven: Haagse Vrijwilligers
team van 2022 en Haagse Vrij
willigersorganisatie van 2022

Aanmelden kan via www.haagse
vrijwilligersprijzen.nl. Een jury met 
de winnaars van vorig jaar beslist 
over de winnaars van 2022. De uit
reiking is 19 november in Amare 
Studio. De winnende vrijwilligers 
krijgen dan een eretitel, bijzondere 
oorkonde en persoonlijk cadeau. 

Ieder jaar reikt de gemeente de 
Haagse Vrijwilligersprijzen uit. 
Wie verdient het dit jaar om in het 
zonnetje te staan? Meld hem, 
haar, een team of organisatie aan 
vóór 25 september. 

■ ■ Vrijwilligerswerk is veelzijdig 
en heel belangrijk in onze stad. Veel 
Hagenaars doen al vrij
willigerswerk. Ze helpen bijvoor
beeld bij de dierenambulance, 
ruimen  het strand op, maken 
pakketten  klaar bij de Voedsel
banken of zitten in het bestuur van 
een organisatie.

Ieder jaar ontvangt de gemeente 
honderden inschrijvingen voor de 
Haagse Vrijwilligersprijzen. U kunt 
een vrijwilliger aanmelden voor 1 
van deze Haagse Vrijwilligers

Gezocht: idee voor 
toegankelijke stad

■ Heeft u een goed idee om de 
toegankelijkheid van Den Haag 
verder te verbeteren? Zend het 
voor 10 september in naar 
onbeperkt070@voorall.nl. 
Stichting Voorall, de belangen-
organisatie voor Hagenaars met 
een beperking, organiseert dit jaar 
voor de vijfde keer de Onbeperkt-
070-prijs. Er is € 10.000 prijzengeld 
beschikbaar voor twee winnaars. 

Jongeren helpen bij  
schoon Transvaal

■ De gemeente is samen met het 
leerwerkbedrijf Aps’ Services een 
nieuw project begonnen om de 
wijk Transvaal te ontdoen van 
zwerfafval en illegaal gedumpte 
huisraad. Vier jongeren uit de wijk 
gaan in het weekend helpen bij 
het schoonhouden van een gebied 
tussen de Haagse Markt en het 
Kaapseplein. Bij succesvolle 
deelname krijgen zij nieuw 
perspectief op een reguliere studie 
of baan. Het project duurt een 
half jaar. 

Vrijwilligerswerk is veelzijdig en heel belangrijk in onze stad.  thierry schut

Meer informatie?
denhaag.nl/actueel

Meer informatie?
haagsevrijwilligersprijzen.nl

Meer informatie?
onbeperkt070.nl

Meer informatie?
hethaagsegroen.nl

Bomen in de  
stad worden  
steeds 
belangrijker

Meer informatie?
denhaag.nl/pers

Gemeente maakt sloten  
en waterkanten schoon
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Jongeren helpen bij  
schoon Transvaal

‘Ik wil zoveel 
mogelijk 
onder de 
mensen zijn’

Nederlands leren, de stad ontdekken, een 
baan zoeken, vrienden maken. Inburgeren 
is hard werken. De gemeente wijst de weg 
en biedt een ‘warm welkom.’ Hoe beleeft 
een inburgeraar het zelf? 

verkeerd  doet. Quite shocking. In 
Indonesië zijn we heel voorzichtig 
met kritiek, maar daardoor blijven 
problemen lang verborgen. Hier 
praat je erover en dan is het voor
bij.’

Toekomst
Wat zijn je toekomstplannen? ‘Mijn 
eerste doel is slagen voor de 
inburge ring. En daarna? Dion en ik 
willen  graag een eigen huis. Als we 
allebei een goede baan hebben, 
kunnen we daarvoor sparen. Ik heb 
een bachelordiploma gehaald in 
Jakarta en ook jaren werkervaring 
in de online marketing en in de 
toeristisch  sector. Eén van de beide 
kanten wil ik uit. Studeren lijkt me 
ook leuk. Aan de Erasmus Univer
siteit is een studierichting Toerisme 
en Duurzaamheid. Wie weet. Eerst 
inburgeren.’ Dat Claudia flinke 
stappen zet, blijkt uit alles. Een 
appje  om de afspraak voor het 
inter view te bevestigen, sluit ze in 
keurig Nederlands af met: ‘Alvast 
bedankt. En een fijne dag verder.’ 

C laudia (28) was pas 
kort in Den Haag toen 
ze een uitnodiging 
kreeg van de ge
meente. Of ze wilde 

komen praten over haar inburge
ring. ‘Super nice! Fijn dat ik niet 
alles  alleen hoef uit te zoeken. Ik 
heb een casemanager. Ze heet 
Ikhlass en het klikte meteen tussen 
ons. Voor vragen kan ik haar altijd 
bellen. In ons eerste gesprek 
hebben  we het gehad over mijn 
plannen en hoe ik ga inburgeren.’ 

Indonesië 
Aan haar komst naar Den Haag 
gaat een lange geschiedenis vooraf. 
Claudia komt uit Jakarta in 
Indonesië . Zes jaar geleden 
ontmoette  ze Dion uit Den Haag. 
Hij werkte als videoproducer voor 
een lokaal bedrijf. Claudia en Dion 
werden verliefd, gingen samen
wonen en hadden een geweldige 
tijd. Tot corona uitbrak. Dion kon 
zijn werkvisum niet verlengen en 
moest terug naar Nederland. 
Ander half jaar zagen ze elkaar 
alleen  online.

‘We wilden samen verder, maar 
hoe? Na veel praten  ook met mijn 
familie  besloten we dat ik naar 
Nederland zou gaan. A hard 
decision . Ik moest een verblijfs
vergunning aanvragen. De ambas
sade vroeg eerst te bewijzen dat 
onze relatie serieus is. Ik heb foto’s, 
filmpjes en chats laten zien van de 
afgelopen vijf jaar. Verder moest ik 
al in Jakarta het Basisexamen 
inburgering  doen. Ik heb lesboeken 

besteld en me ingeschreven bij een 
online taalcursus in Nederland. 
Door het tijdverschil begonnen de 
lessen voor mij om 1 uur ’s nachts. 
Nederland stelt hoge eisen, maar 
dat is niet erg. Je doet het voor je
zelf om snel te kunnen integreren.’ 

Eerste vrienden
Januari 2022 was het zover. Claudia 
landt op Schiphol, ze schrijft zich in 
bij de gemeente Den Haag en 
woont nu tijdelijk bij haar partner 
en zijn moeder in Escamp. Ze 
zoeken  een eigen woning. De eerste 
tien weken van de Haagse 
inburgering  zijn het ‘warme wel
kom’. Gezins migranten zoals Clau
dia bezoeken  twee groepsbijeen
komsten in de bibliotheek. Ze leren 
elkaar kennen, maken kennis met 
de stad en krijgen uitleg over alle 
stappen van de inburgering. ‘Ik heb 
toen mijn eerste vrienden gemaakt. 
We spraken af in de bibliotheek om 
samen te studeren.’

Een belangrijk moment is de 
toets om de ‘leerbaarheid’ van de 
inburgeraar vast te stellen. Die 
bepaalt  mede het niveau van de 
taallessen. Claudia heeft inmiddels 
al een eerste cursus Nederlands op 
A2niveau afgesloten bij de Volks

universiteit. ‘De taal is moeilijk, 
maar ik herken wel veel woorden 
die in het Indonesisch hetzelfde 
klinken zoals apotek en kulkas. We 
hebben een lange geschiedenis 
samen . Ik heb de lessen even op 
pauze gezet, omdat ik een baan 
heb gevonden! I want to jump in 
the society. Vier dagen in de week 
sta ik in de kledingwinkel Uniqlo in 
de binnenstad. Ik wil zoveel moge
lijk onder de mensen zijn. Zo zie ik 
hoe alles hier gaat. Met klanten en 
collega’s praten we ook over andere 
dingen dan kleren.’

Fietsen
Heeft ze weleens heimwee? ‘Ja, 
vooral de eerste tijd. Het was koud 
en grijs in Den Haag. Wil ik dit wel 
echt? Maar mijn familie steunde 
me. Mijn moeder zei: Dit is je keus, 
nu moet je ook doorzetten. Ik heb 
natuurlijk veel steun aan mijn 
partner en zijn familie en vrienden. 
Langzaam word ik een beetje 
Hagenaar . Sinds mijn kindertijd 
had ik niet meer gefietst. Nu fiets ik 
overal naar toe. Ik raak ook steeds 
meer gewend aan jullie directheid. 
Op het werk zeggen mijn chef en 
collega’s meteen dat er iets niet 
goed gaat of als iemand iets 

Warm welkom in 
Den Haag
De nieuwe Wet inburgering 
bepaalt sinds 1 januari 2022 
dat gemeenten voortaan de 
inburgeraars ondersteunen. 
Naast asielstatushouders 
zijn dat ook gezins- en 
overige migranten. Zij 
komen veelal voor hun 
partner naar Nederland. 
Den Haag biedt inburgeraars 
een intensief programma 
van tien weken. Tijdens dit 
‘warme welkom’ maken ze 
kennis met de stad, krijgen 
uitleg over de inburgering en 
over hun rechten en 
plichten. Samen met de 
casemanager maken ze een 
persoonlijk Plan Inburgering 
en Participatie (PIP). Het is de 
basis voor de rest van de 
inburgering, die maximaal 
drie jaar duurt. De case-
manager houdt het hele 
traject contact. 

Claudia: ‘De taal is moeilijk maar ik herken wel veel woorden die in het Indonesisch hetzelfde klinken zoals apotek en kulkas.’ 
 frank jansen

Meer informatie?
denhaag.nl/inburgering

Mijn eerste  
doel is  
slagen  
voor de 
inburgering
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verkeersregels leren, hoe beter zij 
ze toepassen. Daarom is het 
belang rijk om met peuters en 
kleuters  door de stad te lopen en 
over het verkeer te praten. Onge
merkt leren ze dan al veel. 

Vanaf 9 jaar kunnen kinderen 
zelfstandig deelnemen aan het 
verkeer . Natuurlijk verschilt dat per 
kind. Het hangt ook af van de 
schoolroute. U kunt uw kind voor
bereiden door samen te oefenen. 
Laat uw kind bijvoorbeeld zelf 
inschatte n of de oversteek veilig is. 
Vanaf groep 6 kunt u uw kind 
steeds meer loslaten. 

Kinderen die van jongs af aan 
lopen  en fietsen naar school, zijn 
beter voorbereid op de overstap 
naar de middelbare school. Voor 
middelbare scholieren is het be
langrijk om afspraken te maken 
over het gebruik van de telefoon in 
het verkeer. Bijvoorbeeld: Spreek af 
dat jullie allebei de telefoon op 
‘niet storen’ zetten als jullie in het 
verkeer zijn.

De vakantie is omgevlogen. 
Op 22 augustus begonnen in 
Den Haag de scholen weer. 
De gemeente vraagt alle weg-
gebruikers om extra goed 
rekening te houden met school-
gaande kinderen. In heel Zuid-
Holland is september de Maand 
van de Veilige Schoolomgeving. 

■ ■ Misschien zijn automobilisten 
nog met hun hoofd bij de vakantie. 
Of moeten de kinderen weer 
wennen  aan het drukke verkeer. 

Feit is dat er na de zomervakantie 
meer ongelukken zijn met scholie
ren dan de rest van het jaar. Het is 
dus belangrijk dat zij, hun ouders 
en alle andere weggebruikers deze 
periode extra goed opletten in het 
verkeer. Iedereen moet tenslotte 
elke dag weer veilig thuiskomen. 

Tips voor ouders 
Als ouders of verzorgers speelt u 
een belangrijke rol om kinderen 
veilig aan het verkeer te leren deel
nemen. Hoe jonger uw kinderen de 

keren op de Maanweg zelf. Het is 
verboden te keren op kruising 
Maanweg/Binckhorstlaan. Verkeer 
van en naar Rotterdam kan het 
beste de S107 (Rotterdamsebaan) 
nemen en verkeer van en naar 
Utrecht en Amsterdam rijdt het 
best over de A12 (Utrechtsebaan).

De Binckhorstbrug is van 
28 augustus tot en met 
23 september dicht voor onder-
houd. Auto’s moeten omrijden. 
Op sommige dagen is de brug ook 
dicht voor fietsers en voetgangers. 

■ ■ De afsluitingen zijn op de 
volgende  dagen: 
■ Zondag 28 augustus tot en met 
vrijdag 23 september is de brug 
dicht voor auto’s. 
■ Zondag 28 augustus tot en met 

woensdag 31 augustus én zondag 
18 september tot en met vrijdag 
23 september is de brug ook dicht 
voor fietsers en voetgangers. 

Omleidingen 
De omleidingen zijn aangegeven 
met gele borden. Bij stad ‘uit’ over 
de Binckhorst loopt de omleiding 
via Supernovaweg, Wegastraat en 
Regulusweg. Stad ‘in’ via omge
keerde richting. De Maanweg blijft 
bereikbaar, maar het verkeer moet 

Nieuw asfalt 
voor De Put

■ De spooronderdoorgang tussen 
Vaillantlaan en Calandstraat 
(De Put) krijgt nieuw asfalt. En een 
deel van het kruispunt met de 
Parallelweg en de middenberm van 
de Calandstraat bij de kruising met 
de Waldorpstraat. Dat duurt van 
vrijdag 16 september 20.00 uur tot 
maandag 19 september 6.00 uur. 
Het werk gaat vrijdagnacht door. 
Als het nodig is ook zaterdagnacht. 

Kruisingen verkeersveiliger 
De gemeente gaat de kruisingen Loosduinsekade/Zuiderparklaan en 
Loosduinseweg/Valkenboslaan verkeersveiliger maken. De installatie van de 
verkeerslichten is verouderd en wordt vervangen. Daarna worden de 
fietspaden verbreed en krijgen nieuw asfalt. Ook komt er meer beplanting. 
Het werk duurt van 26 september tot eind november 2022.  henriëtte guest

hun mening over het plan. Daarop 
is het ontwerp aangepast. Er komt 
meer ruimte voor fietsers die 
vanuit  de Zeestraat de Javastraat 
willen oversteken naar de Scheve
ningseweg. Verder komt er een 
extra  zebrapad over de Scheve
ningseweg voor een veiligere 
verbinding  voor voetgangers. Na de 
verbeteringen sluit de Zeestraat 
beter aan bij de sfeer van het 
Noordeinde. 

In 2019 is al besloten om een 
vrijliggend  fietspad aan te leggen 
op de Scheveningseweg. Tussen het 
Vredespaleis en de Javastraat, in de 
richting van het centrum. Dit fiets
pad wordt ook in 2024 aangelegd.

In 2024 richt de gemeente de 
Zeestraat opnieuw in. Deze straat 
verbindt de binnenstad met 
Scheveningen-dorp. Het wordt een 
30 km/u zone met klinkerbestrating. 

■ ■ Ook het kruispunt Javastraat – 
Scheveningseweg wordt verbeterd. 
Er komt meer groen, extra lantaarn
palen en bredere stoepen. Fijner 
voor de voetganger en veiliger voor 
de fietser. 

Wethouder Robert van Asten 
(Mobiliteit): ‘Mensen moeten zich 
veilig, snel en comfortabel door 
onze stad en de regio kunnen 
verplaatsen . Daarbij hoort een 
goed fietsnetwerk. Door deze 
verbeteringen  is er straks een 
prettigere  fietsroute naar Scheve
ningen. Je pakt dan eerder de fiets.’ 

Bewoners én organisaties gaven 

Plan voor tram 
door Binckhorst

■ Er is een voorkeursvariant voor 
een tramverbinding door de 
Binckhorst. Dat is de route van 
Den Haag Centraal via de Lekstraat, 
Binckhorstlaan en Maanweg naar 
Station Voorburg. En vanaf de 
Binckhorstlaan via de Prinses 
Mariannelaan en de Geestbrug-
weg richting Rijswijk en Delft. 
U kunt tot 19 september door-
geven wat u van het plan vindt. 

Actueel

■ In deze straten komt nieuw 
asfalt:
■ Meppelweg, tussen Leyweg en 
Maartensdijklaan. Tot eind oktober
■ Het Kleine Loo, van Hofzichtlaan 
naar Reigersbergenweg. Van eind  
september tot begin november.
■ Schalk Burgerstraat. Verbetering 
fietsroute. 

Max. 30 km/u in de Zeestraat.  gemeente den haag

Meer informatie?
denhaag.nl/bereikbaarheid

Meer informatie?
binckhorstbereikbaar.nl

Meer informatie?
denhaag.nl/bereikbaarheid

Meer informatie?
denhaag.nl/bereikbaarheid

Zeestraat veiliger  
voor fietsers

Binckhorstbrug vier weken  
dicht voor opknapbeurt

Kinderen weer naar school:  
let u ook extra op?

Op 22 augustus zijn de scholen weer begonnen. joris den blaauwen

Meer informatie?
denhaag.nl/zeestraat
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SUPpen, ploggen of de natuur in

Op 17 september is het 
World Cleanup Day. 
In Den Haag is dit het 
startschot van de Actie 
Schone Buurt. Wilt u ook 
meehelpen om de natuur 
schoon te houden? Met een 
van deze actieve uitjes 
merkt u hoe leuk afval 
opruimen kan zijn.

tijden en data vindt u op de 
website.

World Cleanup Day is 
de grootste wereld
wijde opruimactie 
van het jaar. Op 

deze dag wordt er aandacht 
gevraagd  voor afval in de natuur en 
zoveel mogelijk zwerfafval op
geruimd. In Den Haag is deze dag 
het startschot van een week vol 
activiteiten  rondom het opruimen 
van zwerfafval. Op verschillende 
plekken  kunt u spullen lenen om 
afval mee op te ruimen. U kunt bij
voorbeeld een knijper lenen bij één 
van de uitleenpunten in de stad.

Daarnaast organiseert de ge

meente Den Haag leuke activitei
ten door de stad. Haagse Ploggâh  
Rui, Maki van de Kiteboardschool 
en een Haagse boswachter neemt u 
mee naar de wondere wereld van 
de Haagse natuur en het water. 

Pak alvast de wandelschoenen, trek 
uw zwembroek aan en zoek de 
mooiste sportkleren uit. Van 17 
t/m 23 september is het tijd om 
naar buiten te gaan en actief op 
zoek te gaan naar afval. De exacte 

Actie Schone Buurt
Zet het in uw agenda: van 17 
tot en met 23 september 
organiseert de gemeente de 
tweede Actie Schone Buurt 
van 2022. Een week lang kunt 
u eenvoudig opschoon-
materialen zoals een afval-
knijper ophalen bij 1 van de 
uitleenpunten in de stad. 
Of sluit u aan bij een speciale 
opschoonactiviteit. Doet u 
gezellig mee? 

Ploggen met Haagse Ploggâh

sportieve Hagenaar 
anderen inspireren. ‘Ik wil 
ook laten zien hoe makke
lijk het is om afval op te 
rapen. Je kan het bijvoor
beeld doen tijdens een 
wandeling met je hond of 
als je naar de supermarkt 
gaat.’ Wilt u zelf in actie 
komen en samen met Rui 
een rondje ploggen? Dat 
kan. Tijdens de Actie 
Schone Buurt organiseert 
de gemeente samen met 
Haagse Ploggâh een 
spoedcursus ploggen 
waarin Rui u de kneepjes 
van het vak leert.

Hagenaar Rui Duarte 
weet als geen ander 
hoe je afval uit de 

natuur opruimt. Het liefst 
combineert hij sporten 
zoals hardlopen en SUPpen 
met het opruimen van 
afval. Op Instagram is hij 
actief als Haagse Ploggâh 
en plaatst hij, niet geheel 
verassend, video’s over 
‘ploggen. ‘Ploggen is een 
combinatie van hardlopen 
en afval oprapen. Je bent 
buiten fysiek bezig en je 
zorgt ervoor dat je omgeving 
schoner wordt,’ vertelt Rui. 
Met zijn acties wil de 

SUP door de Haagse grachten

Deze zomer organiseert de 
gemeente samen met 
Kaai13 en Kiteboardschool 
een SUPactie waarbij 
SUPen wordt gecombineerd 
met het vissen naar 
zwerfafval. Vanwege het 
grote succes is er tijdens de 
Actie Schone Buurt een 
extra dag beschikbaar om 
te SUPpen. Wilt u ook op 
SUPtocht op zoek naar 
zwerfafval? Meld u dan snel 
aan via www.schoondoen
wegewoon.nl.

SUPpen staat voor 
stand up paddle; je 
staat op een grote 

surfplank en peddelt door 
het water. Dat SUPpen 
enorm populair is, weet ook 
Maki Wiggins van Kite
boardschool. ‘SUPpen is een 
hele toegankelijke water
sport en iedereen kan het 
leren. Als je op de plank 
staat, kan je heel makkelijk 
afval uit het water vissen en 
het in een kratje op je plank 
leggen. Ook zie je de stad 
vanaf een heel ander 
perspectief en is het heerlijk 
om op het water te staan.’ 

Op excursie door het Zuiderpark

dieren er rondlopen en wat 
voor planten er groeien? 
Dan bent u bij de bos
wachter aan het juiste 
adres. Helaas laten veel 
mensen ook hun afval 
achter, bijvoorbeeld als ze 
gaan barbecueën of 
picknicken. Dit is erg slecht 
voor de planten en dieren. 
Tijdens de excursie vertelt 
de boswachter over de 
natuur en waarom afval zo 
slecht is voor planten en 
dieren. Geniet van het 
Haagse groen en leer het 
park op een hele andere 
manier kennen.

Het Zuiderpark is erg 
geliefd onder de 
Hagenaars. Deze 

groene oase is een perfecte 
plek voor veel verschillende 
activiteiten. Je kan er 
heerlijk fietsen, skaten, 
wandelen of zwemmen. 
In Den Haag houden de 
boswachters toezicht in de 
groengebieden, parken, 
landgoederen en de duinen. 
Tijdens de Actie Schone 
Buurt geeft een van de 
Haagse boswachters een 
excursie door Zuiderpark. 
Bent u benieuwd naar de 
bijzondere plekjes, welke 

High five! Op een SUP-plank vis je zwerfafval zo uit het water. frank jansen

Meer informatie?
schoondoenwegewoon.nl/
actie-schone-buurt

Haagse Ploggâh Rui zorgt voor een schonere stad. frank jansen SUP door de grachten van Den Haag op zoek naar afval. hugo de wolf Het Zuiderpark is een perfecte plek om rond te struinen. jurriaan brobbel

Meer informatie?
schoondoenwegewoon.nl
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Klimaatfonds Fokker Terminal steunt aanleg 90 zonnepanelen op dak van Korfbalvereniging Achilles 

Meer informatie?
klimaatfondslokaal.nl/den-haag

Extra geld voor Energie Maatwerk  
Advies VvE’s Mariahoeve

■ Speciaal voor woningeigenaren 
in Mariahoeve in een Vereniging 
van Eigenaren (VvE) met meer dan 
10 woningen, heeft de gemeente 
extra geld vrijgemaakt. Met dit 
geld kunnen appartements-
eigenaren worden geholpen met 
advies en subsidies om hun 
woning of gebouw energiezuinig 
te maken. Inmiddels is de 
gemeente al met ruim de helft van 
het aantal VvE’s in gesprek over 
energie besparen en verhoging 
van het wooncomfort. Er zijn veel 

Word energiecoach 
voor huurders

■ Stichting Duurzaam Den Haag 
en de Energiebank zijn dringend 
op zoek naar Haagse vrijwilligers 
die opgeleid willen worden tot 
energiecoach. Energiecoaches zijn 
met de hoge energieprijzen hard 
nodig. Een energiecoach helpt met 
tips en met energiebesparende 
maatregelen zoals tochtstrips. 

‘Hiermee kunnen we jaren vooruit’
Korfbalvereniging Achilles heeft 
sinds kort een prachtig nieuw 
pand dat gebouwd is met oog op 
de toekomst. Fokker Terminal 
heeft via het Klimaatfonds 
financiële steun geboden voor de 
90 zonnepanelen op het dak. 

Hoe werkt CO2 compensatie?
Door CO2-compensatie kun je 
CO2-uitstoot die je niet kunt 
voorkomen, compenseren met 
projecten die CO2-uitstoot wereld-
wijd verminderen of CO2 opslaan. 
Fokker Terminal heeft diverse 
maat regelen getroffen om de totale 
CO2 uitstoot te verminderen. Voor 
het restant aan CO2 dat zij als 
organisatie nog steeds uitstoot, 
betalen zij 20 euro per ton CO2 aan 
het Klimaatfonds.

CO2reductie. In Den Haag compenseren 
partijen hun nietreduceerbare CO2
uitstoot  via het Klimaatfonds. Het fonds 
steunt hiermee lokale energiebesparings
projecten. Zoals zonnepanelen op daken 
van woningen van Haagse VvE’s en 
gebouwen  van scholen en sport
verenigingen. 

Het gebouw wordt op zaterdag 
1 oktober feestelijk geopend. 
Dan viert de vereniging ook het 
100jarige bestaan. Hans Lijm

bach, vicevoorzitter korfbalvereniging 
Achilles, vertelt over het nieuwe gebouw: 
‘De Vliermeent, de school naast ons, ging 
verduurzamen en wij wilden daar wel 
graag in mee. Onze oude kantine was 
hele maal op. De muren vielen nog net 
niet om. We hebben dit project samen 
met de school uitgevoerd. Nu delen we 
een grote sportzaal en meerdere ruimtes.’ 
Het nieuwe gebouw is een grote vooruit
gang voor de vereniging. Hans: ‘De 
kantine  is vele malen groten en we 
hebben  ook meer kleedkamers. Met een 
ledenaantal van ruim 350 was dat hard 
nodig. De spelers  kunnen nu direct vanuit 
de kleedkamer het veld op rennen.’

Er is overal aan gedacht bij de ontwikke
ling van het nieuwe pand. De zonne
panelen op het dak wekken schone 
energie  op. Er wordt verwarmd en 
gekoeld  met een warmtepomp en een 
slim ventilatie systeem en er is vloer
verwarming. Ook is het gebouw erg goed 
geïsoleerd. Het dak heeft een dikke 
isolatie laag en de ramen hebben triple
glas. Hans: ‘Met dit gebouw kunnen we 
jaren vooruit.’

CO2-uitstoot compenseren
De Haagse congres en evenementen
locatie Fokker Terminal heeft via het 
Klimaatf onds een bijdrage geleverd voor 
de zonnepanelen. Tom Verhaar, directeur 

Fokker Terminal: ‘We zijn inmiddels 
vier  jaar een CO2neutrale locatie. Naast 
een zonnecentrale met 600 panelen en 
onze watercompensatie via MadeBlue, 
compenseren wij onze overige CO2
uitstoot  via het Klimaat fonds. We vinden 
het logisch  om compensatie dichtbij huis 
te zoeken. Het is geweldig dat sport
verenigingen verduurz amen. Daarom 
hebben we er specifiek voor gekozen om 
een steentje bij te dragen aan deze 
zonnep anelen van deze korfbal
vereniging.’

Klimaatfonds 
Het Klimaatfonds zet zich in de metro
poolregio RotterdamDen Haag in voor 

V.l.n.r.: Wout Broers (voorzitter vereniging Achilles), Joris Wijsmuller (directeur Klimaatfonds), Hans Lijmbach (vicevoorzitter vereniging Achilles), 
Tom Verhaar (directeur Fokker Terminal). arnaud roelofsz

Meer informatie?
duurzaamdenhaag.nl/
opleiding-energiecoach

Het groene dak ziet er tof uit vanaf de boulevard
Elke maand zetten we een bijzonder Haags dak in het zonnetje. Deze maand is 
dat het groene dak van Strandpaviljoen The Fat Mermaid in Scheveningen. 
Eigenaresse Malou Rook: ‘Het kost weinig moeite, is relatief goedkoop, het ziet 
er tof uit en het is goed voor de planeet. Als je de mogelijkheid hebt, doe het 
gewoon.’ Kijk op duurzamestad.denhaag.nl/haagse-aanpakkers. gemeente den haag

vragen, bijvoorbeeld over de 
subsidies en regelingen. Met een 
aantal VvE’s in Mariahoeve is nog 
geen contact. En dat is zonde, want 
zo lopen deze VvE’s subsidie en 
advies mis. 
Bent u eigenaar in een Vve of bent 
u bestuurslid van een Vve? Wilt u in 
aan merking komen voor subsidie 
of advies? Laat dan uw gegevens 
achter op duurzamestad.denhaag.
nl/vvevoordetoekomst zodat de 
gemeente contact met u op kan 
nemen.
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‘De meesten 
regelen zelf 
een baan’
Oekraïners in Nederland mogen werken, maar dat is niet 
verplicht. Oksana en Tatiana vertellen hoe zij allebei zelf 
werk vonden, bij Evita Zorg en bij de Diamant Oekraïne-
school. Oekraïners die graag willen werken, maar daar 
wat hulp bij kunnen gebruiken, kunnen terecht bij 
Den Haag Werkt.

hun eigen speedmeet met 
“Gefeliciteerd , jullie  zijn allemaal 
aangenomen.” Ik vind dat een 
sterk signaal: u wilt hier werken  en 
wij geloven daarin. Ik vind het ook 
mooi om te zien dat werkgevers 
elkaar  helpen, bijvoorbeeld met 
tolken. We organiseren  de komende  
tijd meer speedmeets voor wie dat 
nodig heeft. Maar de cijfers van 
het  UWV laten zien dat het 
grootste   deel zelf een baan 
regelt ,  zonder hulp van de 
gemeente .’

Z e hebben een dak 
boven  hun hoofd, maar 
dan? Vluchtelingen uit 
Oekraïne  die aan het 

werk willen  in Nederland, mogen 
dat en de gemeente kan helpen.
Andere vluchtelingen mogen het 
eerste half jaar dat ze in Nederland 
zijn niet werken. Maar voor 
vluchtelingen  uit Oekraïne gelden 
vanwege de oorlog tijdelijk 
speciale  regels. 

‘We schrijven  samen  met het 
UWV de Oekraïners in,’ vertelt 

Daan Schnur van Den Haag Werkt. 
‘Dat doen we ter  plekke in de 
opvang centra of bij ons op de 
Fruitweg . Korte vraaggesprekken : 
wat heb je in Oekraïne  voor werk 
gedaan, wat voor opleiding  heb je, 
wat kun je, wat zou je willen? 
Zo  hebben we ruim vijfhonderd 
mensen op een  lijst gezet. 
Werkgevers  melden zich spontaan. 
Om werkgevers en Oekraïense  
vluchtelingen  aan elkaar  te 
koppelen  hebben we een  aantal 
bijeenkomsten georganiseerd . Dit 

deden we per sector, zoals  horeca, 
zorg, logistiek en techniek. We 
hebben  de werkgevers  wel 
gewaarschuwd : doe dit niet om  je 
personeels probleem op te lossen, 
maar om iets te betekenen  
voor  deze mensen . De eerste 
bijeenkomst  was infor matief 
bedoeld , maar er werd al direct 
zaken  gedaan . Latere   bijeen
komsten waren  soms  in de vorm 
van een “speedmeet”, waarbij 
werkgevers en kandidaten  elkaar 
kort spraken. Albert Heijn begon 

Werk voor  
Oekraïeners 
Bent u of kent u een 
Oekraïense vluchteling die 
op zoek is naar werk? Bent u 
een werkgever met een plek 
voor een Oekraïense 
vluchteling? De gemeente 
kan u helpen. U kunt terecht 
bij Den Haag Werkt via 
denhaagwerkt@denhaag.nl. 

Bijeenkomst voor werkgevers en Oekraïense vluchtelingen. gemeente den haag

Meer informatie?
denhaag.nl/oekraine

‘Het is een interessante nieuwe ervaring’

Speelser, met meer ruimte voor bijvoor
beeld muziek en dans. Het werken met 
tablets, computers en smartphones is 
vanzelfsprekend. In Oekraïne is het 
onderwijs strenger en traditioneler, maar er 
worden wel meer vakken gegeven zoals 
psychologie en sociale weten schappen.’ 
Ook de zomerschool bevalt Oksana goed. 
‘Het is een interessante nieuwe ervaring 
te werken met verschillende culturen en 
leeftijden samen in één klas. De Oekraïense 
kinderen vinden het soms nog spannend 
door de taalbarrière; ik moedig ze aan toch 
zelf naar andere kinderen toe te gaan en 
met ze te praten of spelen.’

O ksana Shykhova kwam eind maart 
vanuit Oekraïne naar Nederland 
en vond al snel voor haar dochter 

onderwijs op het Diamantcollege. ‘Ze komt 
iedere dag blij uit school. We voelen ons 
welkom hier, de mensen zijn positief.’ Bij 
basisschool De Vuurvlinder ertegenover 
vroeg Oksana of er misschien werk voor 
haar was. Ze kwam precies op het goede 
moment, want de school richtte juist een 
lesprogramma in voor Oekraïense kinderen. 
Al snel stond ze zelf voor de klas in de 
nieuwe Diamant Oekraïneschool en de 
bijbehorende zomerschool. Oksana is blij 
hier te werken. ‘In Nederland is het 
onderwijs heel anders dan in Oekraïne. 

‘Ik pak de kans die Evita mij biedt’

het duurt. Dus daarom kies ik er nu voor 
om aan het werk te gaan en de kans te 
pakken die Evita mij biedt. Het geeft me 
afleiding en bovendien is het voor mij ook 
belangrijk dat ik financieel niet afhankelijk 
ben van anderen.’

Evita biedt Oekraïense werknemers lessen 
over de zorg, maar ook Nederlandse les en 
fietsles. Ook krijgen ze tijd samen voor 
ontspanning en verwerking. In juni heeft 
Tatiana, samen met 8 anderen, haar eerste 
zorgcertificaat behaald. 

T atiana Babych ging als eerste 
Oekraïense bij Evita Zorg aan het 
werk. Na het bijwonen van een 

voorlichtingsbijeenkomst en een paar keer 
meelopen bleek er een klik te zijn. 
Inmiddels  werkt Tatiana bij een aantal 
vaste klanten in de huishoudelijke 
verzorging.

Voor Tatiana is het werk heel anders dan 
wat ze in Oekraïne doet. ‘Thuis werk ik in 
een laboratorium, maar ik vind het fijn om 
dit werk nu te doen. Het zorgt ervoor dat ik 
de taal kan leren en onder de mensen ben. 
Toen ik net in Nederland was, wilde ik 
alleen maar naar huis. Maar de situatie is 
nog steeds onzeker en wie weet hoe lang 
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Oksana: ‘Het onderwijs in Nederland is heel anders dan in Oekraïne.’  Tatiana (rechts) : ‘Ik kan de taal leren en ben onder de mensen.’ 
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Wat vinden de fracties van... 
de Haagse inburgering?

Raad aan het woord

Alexander Roep,
VVD

Namens de VVD 
mag ik me de 
komende vier jaar 
inzetten voor het 
MKB. Onlangs is 
mijn motie over de 
MKB-toets van 

nieuwe regels aangenomen. 
Hierdoor komen Haagse onder-
nemers écht aan tafel bij de 
invoering van nieuw beleid. Verder 
ga ik me richten op het aantrekkelijk 
maken en houden van de winkel-
straten. Deze straten zijn het hart 
van de wijken en moeten dus 
schoon, groen en aantrekkelijk zijn. 
Dus strijden tegen leegstand, 
ondermijning en zorgen dat 
bijvoorbeeld de flitsbezorgers zich 
door mazen in de regels niet gaan 
vestigen in winkelgebieden. 

Andrew van Esch,
D66

Oproep: bijna 
5.000 Hagenaars 
tussen de 60 en 67 
zitten al lang in de 
bijstand. Natuur-
lijk willen ze werk, 
al is het één dag in 

de week. Maar als ze dat doen 
worden hun inkomsten meteen 
verrekend met de uitkering. Dat 
beetje werken levert niets op en dat 
motiveert niet. En zo zijn er nog veel 
meer regels die deze mensen alleen 
maar tegenwerken. Ik wil graag in 
contact komen met deze groep 
mensen. Stuur me een bericht 
(andrew.vanesch@denhaag.nl) en 
vertel me waar jij tegenaan loopt. 
Samen werken we aan een manier 
om mensen kansen te geven.

Coen Bom,
Hart voor Den Haag

Als raadslid voor 
Scheveningen viel 
het mij op dat de 
gebruikelijke 
drukte deze zomer 
uitbleef. Toen ik 
onlangs op zondag 

de Gevers Deynootweg opliep 
schrok ik me rot: helemaal leeg. 
Geen auto’s, geen fietsers, geen 
voetgangers. Andere straten idem. 
Nu snap ik dat bewoners die rust 
niet erg vinden, ik ben zelf bewoner. 
Maar voor het voort bestaan van 
onze mooie badplaats is het 
economisch desastreus. 10% is 
afhankelijk van toerisme. Het imago 
van Scheveningen verdient snel een 
boost. Ik wil graag meedenken en 
bijdragen aan het herstel van ons 
mooie dorp.

Stad in de raad

De heer Straver in de Algemene 
Raadscommissie (Ruimte) 
23 juni 2022. 
Onderwerp: splitsing van Vestia

De uiteindelijke 
bedoeling van 
deze splitsing is 
om negen jaar, 
bijna tien jaar 
saneren van Vestia  
af te sluiten

Raadsvergaderingen
De Haagse gemeenteraad 
vergadert op donderdag niet 
meer vanaf 10.00 uur maar 
vanaf 13.30 uur. De eerst-
volgende vergadering is op 
donderdag 8 september om 
13.30 uur in de raadzaal. Kijk 
voor de meest actuele 
informatie over vergaderingen 
van de raad op denhaag.
raadsinformatie.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 8 september 
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
13.30 uur 

Donderdag 29 september 
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
13.30 uur

Meer informatie?
denhaag.nl/gemeenteraad

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

Haagse inwoners 
op plek één
De massaimmigratie heeft ramp
zalige gevolgen: enorme woning
nood, onveiligheid op straat, laag
geletterdheid op scholen en hele 
wijken die niet als Nederland aan
voelen. Tot nu toe is elke poging tot 
‘inburgering’ gefaald, maar dat 
weerhoudt de gemeente er niet 
van om door te gaan met het ramp
zalige omvolkingsproject. FVD wil 
een harde aanpak van migratie
problematiek en een migratiestop. 
Zo kunnen goedwillende inwoners 
van Den Haag weer een huis kopen 
en zich thuis voelen in onze mooie 
stad.

Taal begrijpen 
is belangrijk 
Haagse inburgering begint voor 
het CDA bij het spreken van de 
Neder landse taal. Dit is essentieel 
om mee te doen in de samenleving. 
Een taalachterstand zorgt vaak 
voor een grotere afstand tot de 
samen leving. Bijna een kwart van 
onze inwoners is laaggeletterd. 
Dit  kan ouders belemmeren bij 
het  vinden  van een baan of het 
bege leiden van hun kinderen op 
school. Wij vinden het daarom 
belang rijk dat de gemeente hier 
werk van maakt, maar dit is ook 
een ver antwoordelijkheid van 
inwoners  zelf. 

Den Haag is 
superdivers 
De stad bestaat uit zoveel ver
schillende groepen en mensen dat 
er van inburgering geen sprake 
meer is. Er is geen ‘ander’ meer. 
71% van de jongeren heeft een  
biculturele  achtergrond. We zijn 
allemaal anders . Tegelijkertijd zien 
we dat er grote kloven in Den Haag 
zijn op sociaaleconomisch vlak. 
Hierom moeten wij als stad meer 
moeite doen om mensen met 
elkaar  te verbinden  en iedereen 
zich thuis te laten voelen. We 
hebben  namelijk iedereen in deze 
stad nodig .

Bezoekers van de Haagse Markt.  emmy de graaf

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 Haagse 
inburgering de meeste 
stemmen. CDA, Haagse 
Stadspartij en Forum voor 
Democratie geven hun 
mening. Wilt u meestemmen 
over wat het volgende 
onder werp moet worden? 
Volg dan het Twitteraccount 
van de Haagse gemeente-
raad: @Gemeenteraad070

Landelijke ontwikkelingen hebben 
gevolgen voor de Haagse inburge
ring, zoals het convenant Inburge
ring en taal voor een nauwere 
samen werking met tien verschil
lende taalaanbieders. Op donder
dag 25 augustus sprak de commis
sie Samenleving over de voortgang 
van de Haagse inburgering.
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‘Ik was mijn eigen leven kwijtgeraakt’

Roger (34) werkte in de modebranche in Milaan en had een bruisend sociaal leven met veel feesten. 
Maar toen werd zijn vader ziek: uitgezaaide longkanker. En daarna kreeg zijn moeder een hartaanval. 
Roger werd mantelzorger en alles werd anders.

het is om écht contact met mensen 
te hebben en hulp te geven aan wie 
dat nodig heeft.’

Vragen om hulp
Ondertussen heeft de vader van 
Roger een terugval gehad. ‘De 
kanker  is er weer, maar als familie 
zijn we hoopvol over de behande
ling.’ Dit keer is Roger vastbesloten 
de zorg niet meer alleen te doen. ‘Ik 
vraag andere familieleden om me 
te helpen. Let’s walk each other 
home.’

Roger straalt en vertelt 
honderduit. Met zijn 
lengte en slanke postuur 
is hij een hele ver
schijning. Je kunt niet 

om hem heen. Maar toen zijn 
ouders  ziek werden kwam er een 
moment dat Roger geen werk, geen 
eigen huis en geen sociale contac
ten meer had: ‘Alles stond in het 
teken van de zorg voor mijn ouders, 
ik was mezelf en mijn eigen leven 
kwijtgeraakt.’ 

Het begon ermee dat de vader 
van Roger kanker kreeg en hulp 
nodig  had. Dat was al best zwaar 
om te doen, maar toen kwam daar 
ook nog de zorg voor zijn moeder 
bij. En niet alleen de zorg voor zijn 
ouders was zwaar. ‘Ook emotioneel 
was het moeilijk. Wat nou als ik 
ineens  wees zou worden?’ Wat het 
allemaal nog lastiger maakte was 
dat de ouders van Roger niet meer 
samenwonen. Ze zijn gescheiden. 
En dus pendelde Roger van het ene 
huis naar het andere om zijn beide 
ouders te verzorgen.

‘In die periode werd op het werk 
mijn contract niet verlengd. En ik 
huurde een kamer bij een huisjes

melker waar ik uit moest. Hij wilde 
verbouwen, maar bood me geen 
alternatieve kamer. Ik was door de 
zorg niet bij machte om voor beide 
situaties een goede oplossing te 
vinden. En dus besloot ik bij mijn 
vader te gaan wonen om voor hem 
te zorgen.’ 

Wie is er voor mij?
‘Doordat we toen midden in de 
corona periode zaten moest ik extra 
voorzichtig zijn met het afspreken 
met vrienden. Mijn beide ouders 
waren zwak en afhankelijk van mij. 
Ik wilde niet dat ze door mij COVID 
zouden krijgen.’ Roger raakte 
steeds verder in een isolement. 
‘Mijn vrienden gingen verder met 
hun leven en dat was best pijnlijk. 
Doordat er niemand was die zich 
om mij bekommerde kwam ik 
erachter  dat mijn relaties mis
schien wat oppervlakkig waren. Ik 
was altijd degene die voor iedereen 
klaarstond en nu was er niemand 
voor mij.’

Op de handrem
‘Op een gegeven moment werd het 
te erg. Ik werd erg somber en 

bedacht  me: waar ben ik in dit hele 
verhaal? Ik moet de handrem op de 
situatie zetten. Ik heb, toen het met 
mijn beide ouders wat beter ging, 
tegen ze gezegd: ‘Ik blijf altijd voor 
jullie zorgen, maar er moet ook 
weer ruimte zijn voor mij.’ En dat 
begrepen ze wel. Ik ben toen weer 
gaan dansen. Dat deed ik altijd wel, 
maar ik was vergeten hoeveel ik 
daarin kwijt kan. Het helpt me om 
de emoties uit mijn lichaam te 
krijgen  en het is een manier om 
mijn gevoel te uiten. In september 
dans ik tijdens het UIT Festival in 
Theater de Regentes. En ik heb nog 
meer plannen. Ik heb me aan
gesloten bij ‘Spot On US’: een 
community  voor creatieve jonge
ren, opgericht door Florence Stinis. 
Ik leerde haar kennen en vertelde 
over mijn droom: creatieve 
oplossingen  inzetten om sociaal
maatschappelijke problemen (zo
als eenzaamheid) op te lossen. De 
systemen van de gemeente zijn 
niet altijd goed voor mensen die in 
de knel komen. Het zijn de mensen 
die weer meer oog voor elkaar 
moeten  krijgen. Ik heb door de 
mantelzorg geleerd hoe belangrijk 

Ondersteuning 
voor mantelzorgers
De verhalen van Roger en 
andere mantelzorgers zijn 
te bekijken op de website 
www.denhaagmantelzorg.nl. 
Ook vind je op deze website 
meer informatie over 
ondersteuning voor mensen 
die, net als Roger, zorgen 
voor een naaste. En 
mantelzorgers krijgen 
bovendien een cadeau van 
de gemeente. Daarmee wil 
de gemeente mantelzorgers 
bedanken.

Roger is mantelzorger voor zijn beide ouders. ‘Ik vraag nu andere familieleden om me te helpen. Let’s walk each other home.’ gino eikman

Meer informatie?
denhaagmantelzorg.nl

Ik blijf altijd voor 
jullie zorgen, 
maar er moet  
ook weer ruimte 
zijn voor mij
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Open Monumentendag 
in Den Haag

mee), het Johan de Witthuis en het 
Stations Postkantoor. Op Open 
Monumentendag kun je je ook een 
ritje maken met een historische 
tram of een rondvaart maken. 
Op de Plaats is zaterdag een 
Duurzame Monumentenmarkt. 

In het weekend van 10 en 
11 september openen 
ruim tachtig Haagse 

monumenten hun deuren. De 
toegang is gratis. Het duurzaam 
gerenoveerde provinciehuis doet 
dit jaar voor het eerst mee. Andere 
bijzondere deelnemers zijn Huis 
Huguetan (tijdelijk onderkomen 
van de Eerste Kamer), Sociëteit de 
Witte (doet een keer in de 5 jaar 

Prinsjesfestival

vertrekt de Hoedenwandeling, 
The Hague Hatstroll. Meld je gratis 
aan en wandel mee. Wie zelf geen 
hoed heeft, krijgt er eentje in 
bruikleen. Op dezelfde dag is er 
ook een Open Dag bij de Hoge 
Raad, het Huis van Europa en de 
Raad voor de Rechtspraak. 

In de week voor Prinsjes
dag wordt in Den Haag 
het Prinsjesfestival 

georganiseerd. Een festival om te 
vieren dat we een democratie zijn. 
De meeste activiteiten zijn gratis 
toegankelijk. Hoogtepunt is de 
PrinsjesMarkt op zaterdag 
17 september op het schelpenpad 
langs de Hofvijver met kramen, 
dansoptredens, workshops en live 
muziek. Vanaf de PrinsjesMarkt 

Just Peace Month: ontdek 
de stad van vrede en recht

De Haagse Hogeschool. Op 
16 oktober is de grote ‘Just Peace 
Open Day’. Neem een kijkje achter 
de schermen  bij internationale 
organisaties, zoals het Inter
nationale Gerechtshof. 

Tijdens de Just Peace Month kan 
iedereen ontdekken hoe in 
Den Haag wordt gewerkt aan 
vrede en recht. Wandel mee op 
1 oktober tijdens een van de 
Walking Tours. Studenten en 
werkzoekenden zijn op 7 oktober 
welkom bij het Just Peace  
Career & Talent event bij 

Stadsspelen Den Haag: 
maak kennis met sport

Ooievaarspas gratis of met korting 
sport wanneer u een laag inkomen 
heeft
■ gratis fittest 
■ gratis advies over gezonde 
voeding en een gezonde levensstijl 
■ optredens, muziek en lekker 
eten

Het festival is geschikt voor 
iedereen: volwassenen, ouderen en 
kinderen. Samen plezier hebben 
staat centraal. Bent u niet gewend 
om te bewegen, of heeft u 
overgewicht of een beperking? 
Ook dan kunt u meedoen.

Op zaterdag 17 en 
zondag 18 september 
zijn de Stadsspelen 

Den Haag in en rondom Sport
campus Zuiderpark. De toegang is 
gratis. Tijdens dit jaarlijkse festival 
kan iedereen kennis maken met 
het grote sportaanbod van de stad. 
Tussen 10.00 tot 17.00 uur is er van 
alles te zien en te doen. 
Bijvoorbeeld:
■ bekende en nieuwe sporten 
proberen, zoals honkbal, skate
boarden, volleybal, badminton, 
turnen, atletiek en verschillende 
vechtsporten
■ demonstraties van ervaren 
sporters en dansers bekijken
■ ontdekken waar u met de 

Prinsjesdag
spreekt koning WillemAlexander 
de troonrede uit. Om 14.00 uur is 
de traditionele balkonscène bij 
Paleis Noordeinde. Prinsjesdag 
bezoeken? Kom met de fiets of het 
openbaar vervoer. 

Op Prinsjesdag (de derde 
dinsdag in september) 
begint het nieuwe 

parlementaire jaar. Koning 
WillemAlexander, koningin 
Maxima en kroonprinses Amalia 
rijden om 13.00 uur in de Glazen 
Koets van Paleis Noordeinde naar 
de Koninklijke Schouwburg. Daar 

UIT Festival 
Den Haag

We mogen weer uit. UIT 
Festival Den Haag biedt 
een voorproefje van wat 

het nieuwe cultuurseizoen te 
bieden heeft. Drie dagen is er een 
gratis programma met theater, 
dans, beeldende kunst, muziek en 
performances. Het festival begint 
vrijdagavond in de Cultuurankers 
met UIT in de Wijk. Zaterdag 
ontdek je tijdens de UIT Nacht de 
culturele hotspots by night. 
Zondag is de Cultuurmarkt op het 
Lange Voorhout en zetten tiental
len instellingen hun deuren open. 

Prinsjesdag 
in het park

Op Prinsjesdag zijn alle 
Haagse schoolkinderen 
vrij. Het Vakantiepark in 

het Zuiderpark gaat die dag nog 
één keer open. Van 10.00 tot 
17.00 uur is er een programma 
met workshops en activiteiten voor 
kinderen. De toegang is gratis. Er is 
ook een voorstelling. Daarvoor 
moet je wel betalen of reserveren 
met een Ooievaarspas. 

CPC loop 
25 september

De CPC loop gaat voor 
het eerst sinds 2020 weer 
door. Zondag 

25 september lopen duizenden 
deelnemers de Halve Marathon, 
de 10 km of de 5 km. Voor kinderen 
zijn er jeugdlopen van 2,5 km en 
1 km. Deelnemers met een 
beperking kunnen het parcours 
van 1 km afleggen met een 
loopfiets, rolstoel of handbike. 
De CPC trekt altijd veel publiek dus 
kom met het openbaar vervoer of 
op de fiets. 

Op 16 oktober is de ‘Just Peace Open Day’.  gemeente den haag

PrinsjesMarkt langs de Hofvijver.  remco den arend

Johan de Witthuis aan de Kneuterdijk. gemeente den haag

 toolkit the hague

10
SEP

Meer informatie?
openmonumentendagdenhaag.nl

17
SEP

Meer informatie?
prinsjesfestival.nl

Meer informatie?
justpeacethehague.com

2
SEP

Meer informatie?
uitfestivaldenhaag.nl

20
SEP

Meer informatie?
zuiderparktheater.nl

17
SEP

Meer informatie?
gogo.denhaag.nl

20
SEP

Meer informatie?
denhaag.com/nl/prinsjesdag

25
SEP

Meer informatie?
nncpcloop.nl

In en rondom Sportcampus Zuiderpark is er van alles te doen.  linda kaiser
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