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De beste wensen voor 2023
stad  die we samen maken. Ook 
in 2023. 

Goede feestdagen 
Het college wenst u goede feest
dagen en vanuit alle stadsdelen het 
allerbeste voor het nieuwe jaar.

Den Haag is een grote en diverse 
stad. Met inmiddels ruim een half 
miljoen mensen wonen we in acht 
stadsdelen.

■ ■  Het zijn heel verschillende 
gebieden . Van het oudste stadsdeel 

Loosduinen tot het nieuwste 
Leidschen veenYpenburg, van hartje 
Centrum tot de kust bij 
Scheveningen . Maar of we nu in 
Escamp of in Segbroek wonen, in 
Laak of in Haagse Hout, we zijn we 
allemaal Den Haag. 

Deze nieuwjaarsgroet komt 
dus  niet alleen uit het stadhuis. 
U  ziet een foto uit elk stadsdeel, 
met daarop steeds de wethouder 
van het stadsdeel samen met 
mede werkers, bewoners en onder
nemers. Want Den Haag is een 

Openingstijden
met de feestdagen

■  Rond Kerstmis (zondag 25 en 
maandag 26 december) en  
Oud en Nieuw (zaterdag 
31 december en zondag 1 januari) 
heeft de gemeente aangepaste 
openingstijden. Op de website 
van de gemeente vindt u een 
overzicht van alle aanpassingen. 
Daarop kunt u zien op welke 
dagen en tijden bij de gemeente 
terechtkunt. 

DenHaag.nl 
uitgelicht

Hulp bij hoge 
energiekosten?

Kijk op denhaag.nl/energie 

Sneeuw of ijzel? 
Inwoners kunnen gratis 
strooizout afhalen

Kijk voor locaties en strooi-
routes op denhaag.nl/
gladheid.

Een nieuwjaarsgroet vanuit het stadhuis en vanuit de stadsdelen van Den Haag. Van linksboven naar rechtsonder: Segbroek, Haagse Hout, Centrum, Escamp, stadhuis, 
Leidschenveen – Ypenburg, Loosduinen, Laak en Scheveningen. arjen hooij, frank jansen en valerie kuypers

Jaarwisseling
in Den Haag
4

Den Haag deelt 
1.500 bomen uit
7

Vrijwilligers
in de prijzen
8

Bewoners winnen Haagse Taalstrijd
Eind november was de Haagse Taalstrijd: een jaarlijkse wedstrijd waarin 
bewoners, ambtenaren en raadsleden moeilijke teksten van de gemeente 
vereenvoudigen. De bewoners en ambtenaren scoorden evenveel punten. 
Uiteindelijk wonnen de bewoners. Kijk voor meer informatie op 
www.denhaag.nl/directduidelijk. valerie kuypers

Meer informatie?
denhaag.nl/actueel



Informatiepunten Digitale Overheid Bibliotheek helpt mensen die moeite hebben met internet

‘Niet gek dat mensen vastlopen’
Rijbewijs, AOW, energietoeslag, 
belastingen. Steeds meer zaken 
kun je alleen nog digitaal regelen. 
Snel en gemakkelijk, maar niet 
voor iedereen. Veel Hagenaars 
hebben er moeite mee. In de 
bibliotheek krijgen ze hulp, uitleg 
en tips bij de Informatiepunten 
Digitale Overheid. 

Informatie, hulp en uitleg 
Zoekt u hulp bij het regelen van 
digitale zaken? Heeft u vragen over 
toeslagen of moeilijke brieven? 
Ga naar een van de negen 
bibliotheken met een Informatie-
punt Digitale Overheid. Soms is het 
snel geregeld, soms wordt een 
afspraak gemaakt met een 
instantie die je verder kan helpen. 
De hulp is gratis. Op de website 
van de Bibliotheek Den Haag staan 
de adressen en openingstijden van 
de negen infopunten. Of vraag 
ernaar in een vestiging van de 
bibliotheek in de buurt. 

Sam Hermans van Bibliotheek Den Haag. 
‘Het oefenprogramma Klik & Tik heeft 
een aanbod voor elk niveau en elke vraag. 
Hoe maak ik een email? Hoe werkt 
internet bankieren? Hoe kan ik video
bellen met de kleinkinderen? Je kunt het 
in de bibliotheek leren. We zijn er voor 
iede reen.’ 

Stap voor stap uitleggen
Douwe heeft gemerkt dat hij bezoekers 
echt kan helpen. ‘Ik leer hier een kant van 
Den Haag kennen waar ik geen weet van 
had. Het is niet gek dat mensen vast
lopen. Je moet digitaal handig zijn om je 
leven een beetje op orde te houden. Er 
hangt vaak veel van af. Als we stap voor 
stap uitleggen hoe het werkt, dan blijken 
mensen vaak toch meer zelf te kunnen.’

‘Ik lig eruit,’ zegt Ruud (73). ‘Wat ik 
ook probeer, DigiD krijg ik niet 
meer aan de praat. Geen idee 
waar het aan ligt. Ik heb al een 

nieuwe aangevraagd, maar het lukt nog 
steeds niet. Dan maar naar de bieb, dacht 
ik bij mezelf. Daar hebben ze me al eerder 
geholpen met de computer.’ Ruud is 
binnen gelopen bij Bibliotheek Transvaal 
tijdens het spreekuur van het Informatie
punt Digitale Overheid. 

Blij met hulp
Vrijwilliger Douwe (22) neemt alle tijd 
om uit te zoeken wat er aan de hand is. 
Hij besluit samen met Ruud te bellen met 
de Helpdesk DigiD. Na een kwartier 
wachten , krijgen ze een medewerker aan 
de lijn. Ruud moet een nieuw wacht
woord en een nieuwe gebruiksnaam 
aanmaken  en die zelf invoeren op de 
computer. Douwe mag bij dit onderdeel 
niet meekijken (privacy), maar voor de 
rest lopen ze de lange procedure samen 
door. Ruud is blij met de hulp. ‘Wie moet 
ik anders vragen? Mijn buren? Die zijn in 
de negentig en weten het ook niet.’

Geen smartphone
Bibliotheek Den Haag heeft verspreid 
over de stad nu negen Informatiepunten 
Digitale Overheid. Dit jaar kwamen er in 
totaal al bijna 3.000 bezoekers binnen 
met een vraag. Veel Hagenaars hebben 
moeite om digitaal bij te blijven. Soms is 

er niet eens een computer of smartphone 
in huis of alleen een oud exemplaar. Soms 
lukt het wel een instantie te bereiken, 
maar niet om iets te regelen. Dat over
kwam Anthony (58) uit Transvaal. ‘Ik heb 
maandenlang geprobeerd mijn zorg
verzekeraar uit te leggen dat er teveel 
geld werd afgeschreven. Bellen, emails 
en brieven, alles heb ik gedaan. In de 
biblio theek heeft een vrijwilliger de zaak 
uitgezocht en toen was het opgelost. 
Super . Ze hebben me ook geholpen met 
mijn belastingformulier. Gratis.’

Klik & Tik
Problemen oplossen is mooi, nog mooier 
is het als bezoekers voortaan zelf hun 
digitale  zaken kunnen regelen. ‘Zeker en 
dat kun je bij ons leren,’ zegt directeur 

Contact met de gemeente Colofon

Op 7 december bracht staatssecretaris Alexander van Huffelen (links) van Digitale Zaken een bezoek aan Bibliotheek Transvaal. Ze sprak onder 
meer met bezoeker Angelino Anthony en Patricia Haimé, medewerker Basisvaardigheden. valerie kuypers

Meer informatie?
bibliotheekdenhaag.nl/ido

Afspraak bij de gemeente
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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.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt

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.

De Stadskrant verschijnt elke vier weken
De volgende Stadskrant verschijnt op: 18 januari
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, Timo Meester,  
Hans Oerlemans, Joop van de Leemput, Marga van der Burgt, 
Merijn van Grieken, Frans van Hilten 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



Laakhavens worden 
duurzame woonwijk

in het gebied. ‘Een stad verandert 
behoorlijk in twintig jaar, net als 
haar bewoners,’ zegt wethouder 
Robert van Asten van Stedelijke 
Ontwikkeling daarover. ‘Daarom 
blijven we gedurende het hele 
proces  in gesprek met de stad.’ De 
ontwikkeling in de Laakhavens is 
onderdeel van grotere verande
ringen in het gebied tussen de 
drie  grote stations (Centraal 
Station , Station Hollands Spoor en 
Station Laan van NieuwOost 
Indië ). Voor dit hele gebied, ook wel 
Central Inno vation District (CID) 
genoemd, staat een maquette in 
het atrium van het Stadhuis. De 
maquette is te zien tot en met 
19 januari.

Wilt u ook meedenken over de 
uitwerking  van de plannen in het 
gebied? Stuur dan een email naar 
projectenlaakhaven@denhaag.nl.

In de komende twintig jaar 
verandert er veel in het gebied 
Laakhavens, in de buurt van station 
Hollands Spoor. Het wordt een 
levendig stuk stad, waar mensen 
met plezier wonen, werken, 
studeren, winkelen en ontspannen. 
De Haagse gemeenteraad stemde 
1 december in met de plannen. 
Die staan in een ‘ontwikkelvisie’, 
die schetst wat er de komende 
twintig jaar moet gebeuren.

■ ■ In de Laakhavens komen onge
veer 9.000 duurzame nieuwbouw
woningen. Ze moeten geschikt zijn 
voor veel groepen Hagenaars, zoals 
gezinnen, studenten en starters, 
samenwonende stellen, maar ook 
ouders waarvan de kinderen uit 
huis zijn en ouderen. Er zijn steeds 
meer huishoudens van één of 
twee personen. Daarom komen er 
vooral wat kleinere woningen.

In het hart van de Laakhavens 
komt een groot park om te sporten, 
elkaar  te ontmoeten en kinderen te 
laten spelen. Pas met speelplekken, 

parken en scholen wordt Laak
havens een echte Haagse stadswijk. 
Voor de nieuwe wijk schrijft de 
gemeente  ook een plan hoe gebou
wen en de omgeving eruit moeten 
komen te zien. Bijvoorbeeld welke 
materialen en kleuren gebruikt 
moeten worden. Wie in het gebied 
wil bouwen, moet zich daaraan 
houden.

De gemeente heeft de ontwikkel
visie Laakhavens geschreven, samen 
met bewoners, ondernemers, ont
wikke laars, natuurverenigingen en 
bedrijven. Ook daarna blijft de ge
meente met de stad samenwerken 

In de komende 
twintig jaar 
verandert  er 
veel in het gebied 
Laakhavens

Wie wint in 2023 
de Kartiniprijs?

■ De Kartiniprijs is een jaarlijkse 
emancipatieprijs voor initiatieven 
die de emancipatie van vrouwen 
in Den Haag bevorderen. Iedereen 
kan tot en met 16 januari 2023 
een initiatief voordragen. 
Dat mogen personen, maar ook 
bedrijven, organisaties, of 
projecten zijn. Op Internationale 
Vrouwendag, 8 maart 2023, wordt 
de winnaar bekendgemaakt. 

Excuses aangeboden voor Haags koloniaal- en slavernijverleden
Burgemeester Jan van Zanen heeft op 20 november het boek ‘Het koloniale 
en slavernijverleden van Hofstad Den Haag’ in ontvangst genomen. Op deze 
bijeenkomst bood de burge meester zijn excuses aan voor de manier waarop 
vroegere bestuurders van Den Haag het systeem van kolonialisme en 
slavernij ondersteunden en ervan profiteerden. Van Zanen bood zijn excuses 
aan namens het college van burgemeester en wethouders. Lees de complete 
tekst van zijn toespraak op www.denhaag/actueel. martijn beekman

Ombudsman

Half open overheid

B ij mevrouw T. in de buurt is een groot bouwproject 
gepland. Om precies te weten wat de plannen zijn, 
vraagt ze bij de gemeente informatie op over de 

aanvraag van de omgevingsvergunning. Daarop krijgt ze een 
link naar een website waarop openbare stukken staan. 
Mevrouw gaat op zoek en vindt documenten die met het plan 
te maken hebben. Maar is de informatie wel compleet? In de 
documenten wordt vaak verwezen naar andere stukken die 
niet te vinden zijn op de website. Wat staat daarin?

Mevrouw vraagt de gemeente inzage in 
alle documenten die met het bouwplan 
te maken hebben. En om nieuwe versies 
bij tussentijdse wijzigingen. De gemeente 
zegt hier niet aan te kunnen beginnen. 
Sommige stukken zijn (nog) niet open
baar vanwege privacy. Daarvoor moeten 
eerst namen en andere gevoelige 
gegevens onleesbaar worden gemaakt. 
Dat kost tijd. Bovendien gaat het bij veel 
stukken om concepten die nog worden 
bijgesteld en aangevuld. De informatie 
zou daarmee snel verouderd zijn.

‘Moet ik hier genoegen mee nemen? 
Mag de gemeente documenten achter
houden?’ Mevrouw vraagt het aan de 

ombudsman. De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op 
inzage in bestuurlijke documenten. Deze nieuwe wet vervangt 
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ook zonder een 
Wooprocedure te beginnen, hebben burgers recht op de 
informatie waar ze om vragen. En niet pas als procedures al 
vergevorderd zijn. Ook tijdens het proces moeten relevante 
ontwikkelingen snel openbaar worden. Dan kunnen burgers 
bijtijds reageren en het voorkomt mogelijk latere procedures.

De gemeente zorgt alsnog dat mevrouw kopieën ontvangt 
van de gevraagde documenten. De ombudsman krijgt vaker 
soortgelijke klachten en adviseert de gemeente dan ook 
voortvarend en op eigen initiatief burgers te informeren over 
ontwikkelingen die hen direct aangaan. 

Online vergunningscheck  
voor zonnepanelen

■ Via de online Zonnewijzer is 
per Haags adres te vinden of een 
vergunning nodig is om zonne
panelen te plaatsen op een dak. 
Meestal is dat niet het geval. 
Als blijkt dat voor het dak toch een 
vergunning nodig is helpt de 
Zonnewijzer met advies en tips. 
Ook is meteen te zien welke 
informatie meegestuurd moet 
worden bij de vergunnings 
aanvraag.
Wethouder duurzaamheid en 
energietransitie Arjen Kapteijns: 

‘We merkten dat sommige mensen 
niet wisten dat er voor de meeste 
huizen geen vergunning nodig is. 
In de andere gevallen kunnen 
vergunningaanvragen langer 
duren dan nodig is omdat mensen 
niet in één keer alle nodige 
documenten meesturen. Dat gaat 
met deze Zonnewijzer een stuk 
gemakkelijker.’

Meer informatie?
denhaag.nl/laakhavens

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?
kartini.nl

Meer informatie?
denhaag.nl/zonnewijzer
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Ik combineer de 
beste platen van 
afgelopen jaar met 
wat oude bekenden
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Na twee stille jaren 
kan Den Haag dit jaar 
voor het eerst de 
jaarwisseling weer 
volop vieren. De stad 
kijkt uit naar oud en 
nieuw. 

E r is veel te doen in de stad. 
Er zijn weer vreugdevuren 
op Scheveningen, in Duin-
dorp, in de Paets van 

Troostwijkstraat (Laak) en de 
Purmerend straat (Escamp). Maar 
er is ook een reusachtig feest op de 
Hofvijver met dj’s, een aftel moment 
en een grote laser-vuurwerkshow. 
Daardoor is er in veel Haagse 
buurten  van alles te doen. Laten  we 
zorgen dat we op 1 januari wakker 
worden in een schone stad en met 
trots kunnen terugkijken op een 
mooie jaarwisseling.

Vuurwerkvrije buurt
Ook deze jaarwisseling kunnen 
bewoners  met elkaar afspreken in 
hun buurt geen vuurwerk af te 
steken. In zo’n vuurwerkvrije buurt 
kunt u borden ophangen. U kunt 
deze tot 23 december aanvragen bij 
de gemeente. Spreek ook met 
elkaar  af waar in uw buurt wél 
vuurwerk afgestoken mag worden.

Schoonste Straatverkiezing
In december kunnen inwoners van 
Den Haag hun straat opgeven voor 
de Schoonste Straatverkiezing. 
Straten die zijn aangemeld maken 
kans op een straatfeest voor een 
bedrag van € 750. U kunt uw straat 
aanmelden tot en met donderdag 
29 december.

Overlast melden
Ervaart u overlast of heeft u tips 
over bijvoorbeeld opslag, vervoer of 

Een mooie jaarwisseling voor iedereen
Veilig parkeren tijdens de jaarwisseling

Afval rond de jaarwisseling

Kerstboom laten ophalen of wegbrengen

Vrijwilligers helpen mee aan oud en nieuw

Muziek 

Tijdens de jaarwisseling kunt u veilig en met korting parkeren in een parkeergarage. U kunt uw auto op 
31 december parkeren en op 1 januari weer ophalen. Het aantal plekken is beperkt (op = op). Bij een aantal 
garages is het nodig om vooraf online een plek te reserveren. Dit kan tot op 31 december. Op denhaag.nl/
jaarwisseling vindt u de link om online te reserveren. 

In de volgende garages kost parkeren 10 euro en krijgt u gratis twee HTM-kaartjes voor het wegbrengen en ophalen. 
■ Laak: Q-Park Laakhaven-HS, Rijswijkseweg 27 (online reserveren nodig)
■ Escamp: Parking Leyweg I (P1), Leyweg 791 en Parking Leyweg II (P1), Hengelolaan 170 z 
■ Centrum: Parkeergarage Veerkaden (Q-Park), Amsterdamse Veerkade 30 (online reserveren nodig)
■ Schilderswijk: Parkeergarage Haagse Markt (Q-Park), De Heemstraat 301 (online reserveren nodig)

In de volgende garage kunt u gratis parkeren, maar krijgt u geen HTM-kaartjes: 
■ Scheveningen: Parking Strand (BKS), Zwolsestraat 426

Rond de jaarwisseling gaan verschillende afvalcontainers op slot. Om brand en schade te voorkomen. U kunt deze 
containers dan niet gebruiken. Breng uw afval op tijd weg. Leg geen afval naast afgesloten  containers. Als u dat 
doet, is de kans op brand en schade groter. De volgende containers kunt u rond de jaarwisseling niet gebruiken:

■ Verschillende ondergrondse restafvalcontainers zijn dicht op 31 december 2022 en 1 januari 2023. 
■ Sommige bovengrondse containers worden voor de jaarwisseling verwijderd en weer teruggezet in het 
nieuwe jaar.
■ Alle containers voor papier en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken zijn dicht op 31 december 2022 en 
1 januari 2023.
■ Alle containers voor textiel zijn op slot van maandag 26 december tot en met maandag 2 januari.
■ Oud papier wordt tussen 26 december en 2 januari niet huis-aan-huis opgehaald. Kijk op denhaag.nl/
huisvuilkalender op welke dag uw oud papier dan wel wordt opgehaald.
■ Heeft u grofvuil? Van zaterdag 24 december 2022 tot en met zondag 1 januari 2023 wordt er geen grofvuil 
opgehaald. U kunt dan zelf uw afval wegbrengen naar een afvalbrengstation. Of u maakt vanaf maandag 
2 januari 2023 een afspraak om uw grofvuil of tuinafval te laten ophalen.

Wilt u na de feestdagen uw kerstboom opruimen? Breng hem weg of laat hem ophalen. 
■ Van 2 tot en met 13 januari haalt de gemeente 1 keer per week kerstbomen op in de stad. Kijk op de 
huisvuilkalender wanneer de kerstbomen in uw straat worden opgehaald. Zet uw kerstboom op de 
ophaalda g vóór 7.45 uur op de stoep. Lees meer op www.denhaag.nl/huisvuilkalender.
■ Of breng uw kerstboom naar het afvalbrengstation aan de Plutostraat of De Werf. Vergeet niet om 
uw afvalpas mee te nemen. Die heeft u nodig om binnen te komen.
■ In een aantal stadsdelen is er de inleveractie Verloot je boompje. Deze actie is voor kinderen tot en met 12 
jaar. Lees meer op www.verlootjeboompje.nl. 

Veel inwoners zetten zich rond de jaarwisseling in voor hun stad. Vrijwilligers organiseren bijvoorbeeld 
activiteiten voor jong en oud. U kunt ook meehelpen. 

Bent u al vrijwilliger of wilt u ook meehelpen rond de jaarwisseling in uw buurt? Meld u bij uw vaste 
contactpersoon of neem contact op met uw stadsdeel. De stadsdeelmedewerkers zijn op de hoogte van alle 
activiteiten waar u bij kunt aansluiten. Zij kunnen u ook helpen met nieuwe ideeën. Kijk op 
www.denhaag.nl/jaarwisseling voor de e-mailadressen per stadsdeel. 

In de nieuwjaarsnacht draaien dj’s 
van De Tijdmachine op de 
Hofvijver, van 21.00 tot 01.00 uur. 
Hun boodschap? Wees erbij!

De Tijdmachine bestaat uit 
Boudewijn  Struijk, Jacob Minderaa 
en Luuk van Amerongen. Het dj- en 
MC-collectief was een idee van 
Vincent  Marshall, eigenaar van club 
Westwood. ‘We zijn ooit begonnen 
met feestjes voor verschillende 
leeftijden. Een soort ‘Back to the 
future’-idee. In de club hebben we 
proefgedraaid en dat ging als een 
gek. We draaien muziek per 
decennium  in blokken van een 
half uur. Dat gaat van de seventies 
tot de jaren 2010, maar niet op 
volgorde. Er is een grote klok 
waarmee  we elk half uur aftellen 

ook Haagse songs. Het was een 
goed muziekjaar met onder andere 
Goldband en Son Mieux.’

De Hofvijver is dé plaats waar je 
moet zijn volgens Vincent en 
Boudewijn . Boudewijn: ‘Als ik daar 
sta heb ik echt een warm en trots 
gevoel dat ik in Den Haag woon en 
hier mag draaien voor de hele stad.

■ Meld via www.denhaag.nl/ 
meldingen als er iets in de open-
bare ruimte kapot is.

handel in vuurwerk? Dan kunt u 
dat in aanloop naar de jaar-
wisseling op verschillende manie-
ren melden:
■ Bel direct 112 als u spoedeisende 
gevaarlijke en verdachte situaties 
ziet of als u getuige bent van 
vernielingen .

■ Bel de politie via 0900 - 8844 om 
andere tips door te geven. Bijvoor-
beeld als u het vermoeden heeft 
dat er illegaal vuurwerk opgesla-
gen ligt of afgestoken wordt. 
■ Anoniem melden kan ook 
via  Meld Misdaad Anoniem: 
0800 - 7000.

Licht en vrolijkheid 
in een donkere tijd
Het einde van het jaar nadert. Juist nu hebben we behoefte aan licht, 
vrolijkheid en samenzijn. Ondertussen beleven we in meerdere opzichten 
een donkere tijd. Dat geeft een dubbel gevoel, maar is geen reden om het 
jaar niet feestelijk af te sluiten. Gelukkig is er dit winterseizoen veel te 
doen in Den Haag. 
Theaters en zalen bieden musical, theater, muziek en nog veel meer. De 
haven van Scheveningen is met lichtjes versierd, er hangen verlichte 
vliegers en er staan ijssculpturen. Mooi dat dit jaar de vreugdevuren door 
kunnen gaan. En natuurlijk is er de Nieuwjaarsduik, ons evenement van 
nationale allure. 
In alle stadsdelen is wel wat te beleven rond de jaarwisseling. Voor elk 
wat wils en iedere portemonnee. Ondernemers zorgen met feest
verlichting voor sfeer in de winkelstraten. Dat is fijn voor bewoners, 
bezoekers, ondernemers en dus goed voor de stad. 
We doen ondertussen niet alsof er niks aan de hand is. Er is een oorlog 
gaande, we hebben een energiecrisis en veel mensen knopen de eindjes 
amper aan elkaar. De gemeente Den Haag helpt zoveel mogelijk. Op 17 
Servicepunten XL in de wijken kunnen bewoners binnenlopen voor advies, 
informatie en hulp. Online wijzen we de weg in geldzaken en het 
aanvragen van toeslagen. 
Minstens zo belangrijk: Hagenaars 
en Hagenezen helpen elkaar. Door 
samen te koken en te eten. Door 
warmte en gezelligheid te delen. 
Door elkaar een rustige en veilige 
jaar wisseling te gunnen.  
Zo gaan we het nieuwe jaar in, op 
weg naar de lente.
De allerbeste wensen voor het 
nieuwe jaar,

Jan van Zanen,
 
Burgemeester van Den Haag

Dit jaar is er weer feest op de Hofvijver met dj’s, een aftelmoment en een grote laser-vuurwerkshow. sem van der wal

 martijn beekman

Meer informatie?
denhaag.nl/jaarwisseling

Meer informatie?
denhaag.nl/afval

Boudewijn Struijk (links) en Vincent Marshall (rechts). ‘Door het aftellen oefen je al de hele avond voor het échte aftellen om 24.00 uur. joris den blaauwen

Meer informatie?
denhaag.nl/jaarwisseling

Opruimen op 1 januari 
In het nieuwe jaar gaat de gemeente aan de slag om straten weer op te ruimen. Veel bewoners helpen mee 
door hun stoep of straat te vegen. Helpt u ook mee? Goed om te weten:
■ Vuurwerkafval mag bij het restafval.
■ Pas op met vuurwerk dat niet is afgegaan. Maak voor de zekerheid het vuurwerkafval nat voordat u het in 
de zak doet.

en dan verschijnt er random een 
decennium. Je weet dus niet van 
tevoren wat er komt. Dat is juist 
leuk, want zo krijg je een zestien-
jarige ook vrolijk aan het dansen op 
hits uit de jaren zeventig. En door 
het aftellen oefen je al de hele 
avond voor het échte aftellen om 
twaalf uur.’

Boudewijn draait dit jaar samen 
met Jacob. Ook maakt hij een 
mixtrack  bij de vuurwerk- en laser-
show. ‘Ik combineer de beste platen 
van afgelopen jaar met wat oude 
bekenden. Het is energiek en snel 
gemixt, want je wilt veel stijlen in 
tien minuten. Mijn mix stuur ik 
aan degene die het vuurwerk 
programmeert . Die kan dan precies 
op een beat een vuurpijl of laser-
straal de lucht in sturen. Ik verwerk 

voor alle leeftijden



Schoon en veilig het nieuwe jaar in

December is een maand vol festiviteiten, maar voor de Haagse Straat Organisatie (HSO) en  
Haagse Milieu Services (HMS) is het een periode om op scherp te staan. Voor, tijdens én na  
de jaarwisseling zorgen beide organisaties ervoor dat de stad weer spic en span is.

bijvoorbeeld of er los liggend glas 
op straat ligt en waar brandstapels 
zijn geweest.’ Beide partijen zijn de 
eerste week van januari bezig met 
opruimen en dan is het grootste 
deel van de stad weer schoon. Hulp 
van Hagenaars is hierbij erg 
belang rijk. Zo vegen veel bewoners 
hun eigen straat schoon en worden 
er opruimacties georganiseerd. ‘Na 
de eerste werkweek van januari, 
gaan we schoon het weekend in,’ 
vertelt Van der Heijden.

Samen de stad schoonhouden
De partijen zorgen er samen voor 
dat de stad mooi schoon is. ‘Je ziet 
twee organisaties die prettig 
samen werken en de verantwoorde
lijkheid nemen om de stad samen 
schoon te hebben,’ geeft Van der 
Heijden aan. Beek vervolgt: ‘We 
doen hetzelfde met de jaar
wisseling en hebben samen de 
verantwoordelijk heid dat het afval 
wat op straat komt, op geruimd 
wordt en alles op orde is.’

De medewerkers van 
HSO (voorheen Haags 
Veegbedrijf en Haags 
Werkbedrijf) vegen 
dagelijks de straten, 

legen de openbare vuilnisbakken 
en zorgen dat het op drukke 
plekken  in de stad mooi schoon 
blijft. HMS zorgt ervoor dat al het 
huishoudelijk afval en het grofvuil 
netjes wordt opgehaald en naar 
verwerkers wordt gebracht. Aan 
het einde van het jaar zetten beide 
partijen alles op alles om een 
schone stad op te leveren. Marcel 
van der Heijden, manager van HSO, 
en Ben Beek, Hoofd uitvoering van 
HMS, vertellen er meer over.

Brandbare materialen
Tijdens oud en nieuw is het extra 
belangrijk dat de stad vrij van rond
slingerend afval is. Het kan name
lijk gevaarlijke situaties opleveren. 
Daarom beginnen beide partijen 
op tijd met de voorbereidingen. 
Van der Heijden: ‘Begin december 
verschuift de focus naar het einde 
van het jaar. Onze veegploegen 
beginnen  dan met controleren op 
brandbaar afval en we zorgen dat 

de straten op drukke plekken extra 
schoon zijn.’ Bij HMS hebben ze 
dezelfde  prioriteit. Beek: ‘Als er 
spullen langs de weg staan, bestaat 
er een kans dat het in de fik wordt 
gestoken. Daarom zijn we vanaf 
27 december tot de jaarwisseling 
dagelijks bezig om al het grofvuil zo 
snel mogelijk van straat af te halen 
en de openbare ruimte schoon en 
veilig te houden.’

Explosieve afvalbakken 
Een andere klus die zowel HSO als 
HMS uitvoeren, is voorkomen dat 
afvalbakken opgeblazen worden. 
Het vervangen van de afvalbakken 
kost jaarlijks een hoop geld. ‘Ieder 
jaar worden er honderden afval
bakken opgeblazen en het zijn vaak 
ook nog dezelfde. Daarom zetten 
we op deze afvalbakken een klep of 
halen we ze helemaal weg zodat er 
geen vuurwerk in kan komen’, geeft 
de manager van HSO aan. Beek vult 
aan ‘Wij hebben een lijst van zo’n 
3500 ondergrondse containers die 
we afsluiten. 15 tot 20 mensen zijn 
hier op 31 december mee bezig en 
op 1 januari gaan ze weer vroeg op 
pad om ze te openen.’

Een nachtje feesten en lekker uit
slapen op nieuwjaarsdag zit er voor 
een aantal medewerkers van HSO 
en HMS helaas niet in. Deze afval
helden zorgen er namelijk voor dat 
de straten weer veilig en vuurwerk
vrij zijn. ‘Op 1 januari is er een 
groep collega’s die ik echt moet 
prijzen. Die starten om 6 uur 
’s ochtends  en gaan dan de stad in 
om op te ruimen,’ geeft Beek aan 
terwijl hij verder gaat over de werk
zaamheden die een aantal dagen 
duren. ‘We beginnen met het vrij
houden van de hoofdwegen zodat 
het verkeer kan doorstromen. 
Vervolgens  rijden we rond door de 
stad om te controleren waar brand
hoopjes en ander afval ligt. Daar
naast zeven we ook het zand van 
het strand. Er worden namelijk 
vaak pallets gebruikt als brandhout 
en hier zitten spijkers in. Die wil je 
niet in je voeten krijgen!’ 

Opruimen
Ook een team van HSO rijdt door de 
stad. ‘We rijden vanaf half 8 de hele 
stad door en kijken naar situaties  
die gevaar met zich meebrengen,’ 
vertelt Van der Heijden. We kijken 

Hulp van de handhavers
Tijdens de feestdagen schiet 
ook de Handhavings-
organisatie samen met 
andere partners te hulp om 
de stad schoon te houden. 
Voor de jaarwisseling wordt 
een brief aan de container-
bedrijven verstuurd zodat zij 
hun objecten op tijd weg 
kunnen halen. Ook worden 
op risicolocaties parkeer-
automaten afgedicht om 
vandalisme te voorkomen. 
Tijdens en na de jaar-
wisseling zorgen handhavers 
ervoor dat brandbaar 
materiaal zoals meubels, 
voertuigwrakken en 
containers worden 
opgeruimd.

Aan de medewerkers van HSO de taak om de straten vuurwerkvrij te maken (links). De medewerkers van HMS gaan op 1 januari vroeg uit de veren om brandhoopjes op te ruimen (rechts). frank jansen

Meer informatie?
schoondoenwegewoon.nl
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1.500 bomen 
maken 
Den Haag 
groener

Dankzij de actie ‘Bomen voor Den Haag’ 
krijgt de stad er bijna 1.500 bomen bij. 
Bewoners, scholen, ondernemers en 
sportclubs konden die gratis aanvragen. 
Inmiddels is de bezorging begonnen.

scholen, ondernemers en sport
verenigingen een gratis boom 
hebben  aangevraagd. ‘Met iedere 
boom die wordt geplant, maken we 
onze stad weer mooier, beter leef
baar en klaar voor toekomst. Want 
bomen geven schaduw in de steeds 
warmere zomers, zuigen het regen
water op bij flinke buien en dragen 
bij aan de biodiversiteit in onze 
stad. We willen Den Haag dus 
graag groener maken, maar we 
kunnen het niet alleen. Daarom 
delen we ook volgend jaar weer 
bomen  uit,’ zegt Mulder.

De gemeente en Duur
zaam Den Haag laten 
de bomen bij de 
aanvragers  thuis
bezorgen. Een van de 

buurten die veel bomen aanvroeg, 
is het Regentessekwartier. Willem 
en Heleen van het Haagse Groen
bedrijf delen daar de gratis bomen 
uit. In alle vroegte rijden ze de wijk 
door. In hun vrachtauto liggen tien
tallen bomen, zakken tuinaarde en 
palen om de boom mee vast te 
zetten . Mét plantinstructies.

Eigen oogst eten
Het eerste adres is van Annie en 
Asim en vier kinderen aan de 
Dibbet straat. Het gezin heeft net 
ontbeten. In hun tuin staan al 
onder  meer een peren en pruimen
boom. ‘Oh wat leuk. Nu hebben we 
er een appelboom bij,’ roept Annie. 
‘In de tuin telen we onze eigen 
groenten en kruiden. We eten 
graag zo veel mogelijk van eigen 
oogst. Onze voorouders leefden 
nog veel meer met de natuur dan 
wij doen.’

Naast hen wonen opa en oma, 
met wie ze tuinieren in hun aan
grenzende tuinen. Fareh Khan en 
Parveen maken zich zorgen om het 
klimaat. ‘In mijn thuisland Pakistan 
zie je grote overstromingen door 
klimaatverandering. Daarom weten  
we goed hoe belangrijk meer groen 
is. Bomen zijn, vooral in de stad, heel 
erg hard nodig,’ zegt Fareh  met een 
perenboompje in z’n hand.

1.001 redenen
Even later komt de auto met bomen 

aan bij Maud in De Constant 
Rebecque straat. ‘Het is een ont
zettend goed initiatief van de 
gemeente  om de stad groener te 
maken. Ik wil daar graag aan mee
doen. Voor stadse begrippen heb ik 
een grote tuin. Die hebben we net 
vernieuwd: minder tegels, meer 
groen. Daar past deze bloesem 
mooi bij.’

In de Roggeveenstraat neemt 
bewoner  Hedde blij verrast een 
appel boom in ontvangst. Zijn 
vrouw had de boom aangevraagd. 
‘Is dit een Elstar? Te gek. Hartstikke 
tof. Daar kunnen we lekker appel
taart van maken,’ zegt hij. ‘Zonder 
gekheid: Hoe meer groen, hoe 
beter . Groen is in een versteende 
omgeving om duizendeneen 
redenen  belangrijk. We gaan ervan 
genieten. Bedankt.’

Michel, Peter en Annelies van 
Buurttuin Moerwijk krijgen tien 
fruitbomen. De drie toegewijde 
vrijwilligers ontvangen deze uit 
handen van Joris Wijsmuller, 
directeur  van Duurzaam Den Haag, 
en Anne Mulder, wethouder 
Buiten ruimte. De buurttuin aan de 
Guntersteinweg heeft als motto 
‘Voor elkaar, met elkaar’. De oogst 
van tomaten, courgettes, appelen, 
andijvie en rabarber gaat naar de 

vrijwilligers en de buurtbewoners.
‘We geven onze oogst weg. Je wilt 

niet weten hoeveel mensen hier in 
armoede leven. Mensen kunnen 
ons eten goed gebruiken. Wij zijn 
daarom extra blij met de appel, 
peren en kersenbomen. Alles wat 
we daarvan oogsten, gaat terug 
naar de wijk. Of we maken er met 
de buitenschoolse opvang appel
moes of appelflappen van,’ zegt 
Michel.

Vrienden inspireren
Duurzaamdirecteur Joris Wijs
muller vindt ‘Bomen voor 
Den Haag’ een mooi voorbeeld van 
een actie waarbij steeds meer 
bewoners  en buurtinitiatieven 
duurzaam doen. ‘Door letterlijk en 
figuurlijk de handen uit de 
mouwen  te steken, dragen bewo
ners bij aan een groenere stad. 
Daarmee inspireren zij ook hun 
vrienden, familie en buren. Volgend  
jaar hopen we nog meer bomen uit 
te mogen delen in de versteende 
buurten van Den Haag. Want juist 
daar valt zo veel te winnen.’

Schaduw in zomer
Wethouder Anne Mulder is ont
zettend blij dat er zoveel bewoners, 

Waarom meer bomen:
De actie‘Bomen voor 
Den Haag’ wil de stad 
groener maken. En ook het 
bladerdak met 5 procent 
vergroten. Deze actie is een 
succes. In 2021 deelde de 
gemeente Den Haag ruim 
1.400 bomen uit. Ook dit 
jaar was de belangstelling 
groot. Daarom zal de actie 
‘Bomen voor Den Haag’ 
volgende jaar opnieuw 
plaatsvinden. Op de hoogte 
blijven? Kijk op www.
hethaagsegroen.nl of 
abonneer u op de 
nieuwsbrief.

Website Het  
Haagse Groen
Dit artikel is eerder 
verschenen  op de website 
www.hethaagsegroen.nl. 
Hier vindt u ook andere 
verhalen over het groen in 
Den Haag.

Bezorging van bomen in De Constant Rebecquestraat (boven) en in de Roggeveenstraat (onder). arnaud roelofsz

Meer informatie?
hethaagsegroen.nl
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■ Het koor KZV Excelsior is 
een belangrijke ont
moetingsplek in de stad 
voor Hagenaars die willen 
zingen. Petra startte als 
voorzitter in een lastige 
periode  voor het koor en 
toen kwam daar de Corona
tijd bij. Ze zorgde ervoor 
dat de 70 leden met elkaar 
in contact konden blijven. 
Onvermoeibaar en met 
veel creativiteit en oog voor 
detail vormde ze het 
cemen t om de vereniging 
bij elkaar te houden. 

Petra: ‘Het telefoontje 
van de gemeente over mijn 
nominatie kon ik helemaal 
niet plaatsen. Ik was voor
gedragen door één van de leden; iemand die al heel 
lang lid is. Corona maakte het een moeilijke tijd voor 
het koor. Zingen werd ineens een levensgevaarlijke 
sport. We hebben heel hard gewerkt om de leden 
betrokken  te houden. Dat was niet makkelijk en ik ben 
er trots op dat dat gelukt is. De zaterdag van de uit
reiking hadden we een concert. Ik zong het beroemde 

Hallelujah uit de Messiah uit volle borst met in mijn 
achterhoofd de trots op de vereniging. Samen met de 
overige bestuursleden ga ik verder met het belang
rijke werk voor onze vereniging. Het is belangrijk dat 
de gemeente aandacht heeft voor de vrijwilligers in 
de stad. Zonder hen zou de stad, het land en de wereld 
er heel anders uitzien.’

■ De Club van 4 won de prijs Haags Vrijwilligers
team 2022. Tomeloos en onbaatzuchtig zetten zij zich 
in voor de minima van Den Haag. Hiermee zijn ze een 
grote steun voor mensen die buiten alle andere 
minima voorzieningen vallen. Ze ondersteunen met 
boodschappen, kindertraktaties, ontbijtjes, sinter
klaascadeautjes en kerstpakketten die ze in de hele 
stad ophalen en inzamelen. Het team staat klaar voor 
veel gezinnen en er wordt niemand uitgesloten. 
Meerdere mensen nomineerden de Club van 4 voor de 
prijs. De jury trof indrukwekkende motivaties aan 
waaruit de enorme toegevoegde waarde van het werk 
van deze drie dames en een heer spreekt. Een terechte 
winnaar. In de categorie 
Vrijwilligers organisaties 
vielen er dit jaar drie orga
nisaties in de prijzen. 

De tweede plaats was 
voor Stichting Dieren
hospitaal en ambulance
dienst Den Haag e.o.. Met 
een enorme ploeg van 185 
vrijwilligers staan zij klaar 
voor gewonde en zieke 
dieren  in de stad. 

De eerste plaats wordt 
gedeeld door twee vrij
willigersorganisaties die 
van grote betekenis zijn in 
het onderwijs. School’s Cool 

zet zich sinds drie jaar in voor de Haagse jeugd. Zij 
begeleiden scholieren die van groep 8 naar de 
middelbare  school gaan en zetten zich in voor gelijke 
onderwijskansen voor ieder Haags kind. 

School’s cool deelt de eerste plaats met Stichting 
Iedereen  een Meester. Zij begeleiden leerlingen op 
zo’n 20 basisscholen en helpen daarmee docenten en 
onderwijsassistenten om focus te houden op hun 
werkzaamheden. Naast enorme waardering 
ontvingen  alle winnaars een oorkonde, bloemen en 
een mooi geldbedrag of een cadeaubon.

‘Corona was voor ons een moeilijke tijd’

Winnaars teams en organisaties

Cultuur: Petra van de Weerdt
Drijvende kracht bij KZV Excelsior

■ Nasser kookt al zeven jaar 
de sterren van de hemel. Een 
paar keer per week genieten 
zo’n dertig personen die 
wonen  bij Middin locatie 
Drenteplantsoen van de 
kookkunsten van Nasser. 
Anderen  zeggen dat Nasser 
van ‘iedere dag een feestje 
maakt’ en dat de band die 
Nasser inmiddels met de 
bewoners  heeft ‘waardevol’ 
en ‘van belangrijke waarde’ 
is. Niet alleen een kok, maar 
een vriend en begeleider die 
bewoners zelfs voor hun ver
jaardagsfeestjes uitnodigen. 
Nasser brengt sfeer en gezel
ligheid en, niet onbelangrijk, 
lekkere hapjes. Nasser: 
Tijdens  de prijsuitreiking was ik behoorlijk zenuwachtig. 
Gelukkig werd ik als eerste genoemd. Ik ben heel blij dat 
ik heb gewonnen! Mensen helpen zit in mijn bloed. Dat 
doe ik ook als ik iemand op straat zie of in de winkel die 
hulp nodig heeft. Bij Middin vind ik het contact met 
de cliënten echt het allerleukste. We kletsen over het 

eten, maar ook over hele persoonlijke dingen. Het zijn 
echt vrienden geworden. En dat kan ook, omdat ik geen 
echte begeleider ben. Ik ben vrij om te zijn wie ik ben en 
doe alleen maar leuke dingen. 

‘Ik ben er voor de leuke dingen’

Zorg en Welzijn: Nasser Hamed
Koken voor mensen met een verstandelijke beperking 

■ De jury noemt haar een 
‘rolmodel voor jonge vrij
willigers’. Na een maat
schappelijke diensttijd via 
de Haagse Helpers, ging zij 
aan de slag met jong de
menterenden bij Florence. 
Niet veel jongeren  maken 
de keuze om op een plek als 
deze vrijwilligerswerk te 
doen. Bewoners, bestuurs
leden van Florence en de 
Haagse Helpers waarderen 
het werk van Ranem en de 
wijze waarop zij in staat is 
om zich op jonge leeftijd te 
verplaatsen in de cliënten. 
Na haar vlucht uit Syrië 
lukte het Ranem de Neder
landse taal te leren en te 
integreren. Ze is daarom op veel manieren een rol
model voor anderen. 
Ranem: ‘Ik dacht niet dat ik zou winnen. Ik was zo ver
rast en kon het niet geloven. Toen ik bij Florence in 
Mariahoeve begon te werken was mijn enige doel om 
een leuke sfeer te creëren voor mensen met dementie. 

Ik wil dat ze blij worden als ik er ben en mij als een 
dochter zien die klaar staat om te luisteren en te 
helpen . Ik vind het normaal wat ik doe. De mensen 
hebben ons nodig en gelukkig bestaat er vrijwilligers
werk. Ik word niet betaald met geld, maar met waar
dering. Dat is een grotere winst.’

‘Waardering is de grootste winst’

Ontwikkeling en jeugd: Ranem Halabi
Hulp aan mensen met dementie 

■ Rinus bewijst dat je 
vrijwilligers werk op elke 
leeftijd kunt doen. Slechts 
14  jaar was hij, toen SVV 
Scheveningen al op zijn 
hulp mocht rekenen. Inmid
dels, 60 jaar later, wordt zijn 
inzet nog altijd gewaar
deerd. Er is geen taak die 
Rinus  niet al eens heeft 
vervuld . Lijnentrekken, elf
tallen leiden, een tribune 
opknappen of worsten 
verkopen . Hij deed het 
allemaal  met veel plezier. 
Niet voor niets vallen de 
woorden ‘icoon’ en ‘gigant’ 
als het om Rinus gaat. En 
daarmee is niets te veel 
gezegd . 

Rinus: ‘Het winnen van de prijs was echt een 
verrassing  en ik ben zo blij als een kind. De voorzitter 
van SVV heeft me aangemeld en dat is natuurlijk al 
veel waardering. Stiekem hoopte ik er altijd wel op. 
Omroep West en de NPO maakten al eens een 
documen taire over mijn werk. Ik word nog beroemd! 
Zolang mijn lijf het nog blijft doen, blijf ik doorgaan 

bij SVV. Mijn motto is ook ‘Pluk de dag’, want ik heb 
geen idee wat morgen brengt. Er zijn er die mijn 
leeftijd  niet eens hebben gehaald. Ik doe wat ik kan. 
En wat ik niet meer kan, doe ik niet. Dat kan ik nog 
heel lang volhouden.’

‘Ik blijf dit doen, zolang ik het kan’

Sport: Marinus (Rinus) Jenezon
Manusje van alles bij SVV Scheveningen

■ Ondanks dat dit opvang
huis pas een jaar open is, 
wordt de bijdrage van Ruth 
(en haar man) als zeer 
waardevol gezien voor de 
buurt. Op zorgzame wijze 
zetten zij zich in voor een 
belangrijke groep in de 
stad. Het opvanghuis biedt 
dakloze jonge vrouwen een 
thuis, een maaltijd en een 
luisterend oor. Door 
anderen  wordt Ruth een 
voorbeeld genoemd die 
veel mensen zou kunnen 
inspireren. Ze staat zonder 
iets terug te verwachten 
klaar voor mensen die dat 
nodig hebben en maakt zo 
de wereld  een stukje 
mooier. De jury moedigt Ruth en haar man met deze 
prijs aan om het goede werk voort te zetten. Ruth: 
‘Ik vond het een eer om deze Haagse vrijwilligersprijs 
te krijgen. Ik ben heel trots op het werk dat wij en de 
anderen vanuit Stichting 488 doen. De naam van de 
stichting is gebaseerd op het Opwekkingsnummer 
488 met de titel  ‘De kracht van Gods liefde’. Dat is ook 

onze drijfveer. Het is belangrijk om er te zijn voor deze 
jonge vrouwen die in een crisissituatie zijn beland. 
We koken  een maaltijd, luisteren, doen spelletjes en 
zijn er met aandacht voor ze. Vanuit liefde en 
acceptatie     . Ik ben heel dankbaar dat ik dit werk mag 
doen.’

‘Heel dankbaar dat ik dit werk mag doen’

Buurt en omgeving: Ruth Huijgen
Opvangen voor dakloze jonge vrouwen

Op 19 november reikte 
onder andere wethouder 
Kavita Parbhudayal in 
theater Amare de 
vrijwilligers prijzen uit. 
Vijf vrijwilligers, drie 
organisaties en een 
team kregen een prijs 
voor hun inzet voor de 
stad. Wethouder 
Parbhudayal  onder
streepte tijdens een 
interview nog eens het 
belang van vrijwilligers. 
‘Mensen die zich 
belange loos inzetten 
voor anderen moeten 
we koesteren, zeker nu 
het aantal vrijwilligers 
afneemt. Vrijwilligers 
zijn onmisbaar voor 
Den Haag.’

Onmisbare vrijwilligers vallen in de prijzen

Ruth, steun en toeverlaat voor jonge vrouwen. frank jansen Rinus, icoon van de club. frank jansen

Ranem, rolmodel en sfeermaker. frank jansen Nasser, kok, sfeermaker en vriend. frank jansen

Petra, onvermoeibare creatieve verbinder. frank jansen
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Bespaaractie Ondernemers krijgen tijdelijk 50% korting op de aanschaf van warmtekussens

Geld en Energie besparen? 
Volg de Groene Lijn!

■ De prijzen van gas en stroom 
zijn momenteel erg hoog. Gelukkig 
kan iedereen veel doen om energie 
te besparen. Inwoners, onder
nemingen en verenigingen: er is 
vaak van alles mogelijk. De 
gemeente heeft een breed aanbod 
aan informatie, advies en acties. 
Maar niet iedereen kent dit aanbod 
en weet het te vinden. Om u 
daarbij te helpen, start een 
stadsbrede campagne. De cam
pagne geeft voorbeelden van wat u 
kunt doen om energie te besparen. 

Inkoopactie 
infraroodpanelen

■ Doe mee met de inkoopactie 
voor infraroodpanelen van de 
gemeente en de WoonWijzer
Winkel. Met infraroodpanelen 
kunt u bepaalde plekken in huis 
gericht verwarmen. Dit bespaart 
geld en energie. Ooiervaarspas
houders krijgen via de actie een 
extra korting van € 100. 

Warm zitten bij De Posthoorn
De Posthoorn aan het 
Lange Voorhout is een begrip 
in Den Haag. Jarenlang 
verwarmden ze daar hun terras 
met heaters. Toen deze aan 
vervanging toe waren, zochten 
de eigenaren naar alternatieven. 
De oplossing: een warmtekussen.

Wilt u ook zuinige 
terrasverwarming? 
‘Ouderwetse terrasverwarmers 
passen eigenlijk niet meer bij deze 
tijd,’ zegt wethouder duurzaamheid 
Arjen Kapteijns. ‘Ze zijn heel duur in 
het gebruik, ze zijn vervuilend en 
verwarmen vooral de buitenlucht. 
Daarom organiseert de gemeente 
Den Haag een inkoopkorting voor 
warmtekussens. Met deze kussens 
bespaar je 95% aan stroom en 
kosten, zitten je gasten buiten warm 
en ben je nog beter bezig voor de 
wereld ook.’ Net als bodega De 
Posthoorn kunt ook u gebruik maken 
van een tegemoetkoming van de 
gemeente Den Haag. Hiermee 
bespaar je 50% van de inkoopkosten 
tot een maximum van 2500 euro. 

kopen voor thuis.’ Kortom, de warmte
kussens zijn voor Esther een groot succes. 
‘Ze zien er heel verzorgd uit, het zit 
comfor tabel én het bespaart veel energie .’

De bodega heeft niet alleen 
binnen  veel plekken voor de 
gasten, ook buiten is het goed 
toeven. Naast het grote terras 

midden op het Lange Voorhout, is er een 
gezellig klein, overkapt terras aan de 
gevel  met zo’n twintig plaatsen. Wanneer 
het weer wat killer werd, gingen de 
terras heaters aan. Dit jaar waren de 
heaters  aan vervanging toe. De gestegen 
energieprijzen én de wens om duur zamer 
te ondernemen, waren voor eigenaresse 
Esther Meuldijk en haar man aanleiding 
om naar een nieuwe vorm van terras
verwarming te zoeken. ‘Die heaters 
verwarmen  vooral de buitenlucht en 
vergeet  je vaak uit te zetten als er 
niemand  meer op het terras zit. Daardoor 
verlies je veel kostbare energie.’

Warmtekussens 
Net toen ze op zoek gingen naar alter
natieven kwam er iemand langs van Sit & 
Heat die een mooie aanbieding van 
warmtekussens had namens de 
gemeente . Esther: ‘De kussens zien er 
mooi uit en verwarmen de gast heel 
gericht . Ze geven alleen warmte wanneer 
iemand er op gaat zitten en gaan uit 
zodra de gast opstaat. Dat scheelt tot 95% 
in de energiekosten. De kussens zijn 
gemaakt  van stevige, waterafstotende 
stof en je kunt kiezen uit verschillende 
modellen en kleuren. Zelfs ons logo is er 
op aangebracht, waardoor de kussens 
passen bij de uitstraling van onze zaak.’

Door gebruik te maken van een speciale 

inkoopactie van de gemeente vielen de 
kosten enorm mee. ‘Het mooie is dat je 
als ondernemer niet eerst een inge
wikkelde subsidieaanvraag hoeft te doen. 
Alles wordt geregeld door Sit & Heat. We 
hoefden met deze regeling maar de helft 
van de aanschafprijs te betalen,’ aldus 
een enthousiaste Esther.

Tevreden gasten 
In elk kussen zit een oplaadbare accu die 
in de praktijk zo’n zes verwarmingsuren 
meegaat. ‘We hoeven ze alleen maar 
’s avonds naar binnen te halen en aan de 
bijgeleverde oplader te leggen. Zodra ze 
opgeladen zijn gaat de lader uit, dus je 
gebruikt niet teveel stroom.

Esther vertelt dat gasten spontaan 
langer  blijven zitten en nog een volgend 
kopje koffie bestellen. ‘Mensen vragen me 
regelmatig waar ze zo’n kussen kunnen 

De Posthoorn verwelkomt gasten deze winter met energiezuinige warmtekussens op het terras. fleur beemster

Zoals uw huis (verder) isoleren en 
allerlei kleine maat regelen nemen 
om minder gas te gebruiken. 
Zet uw thermostaat laag als u de 
deur uitgaat en douche maximaal 
5 minuten. Voor ondernemers is 
het belangrijk om de deur van de 
winkel dicht te houden. Ook kunt u 
advies krijgen van een energie
coach. Volg de Groene Lijn op 
www.denhaag.nl/energie.

Meer informatie?
denhaag.nl/energie

Meer informatie?
duurzamestad.denhaag.nl/
inkoopactie-infraroodpanelen

Meer informatie?
ondernemersportaal.denhaag.nl/
warmtekussens

De campagne van de Groene Lijn is te zien op grote posterborden en in 
advertenties in huis-aan-huisbladen en het AD. Online is de campagne 
zichtbaar in advertenties op Facebook, Instagram en LinkedIn en in online 
banners. 

Ze zien er heel 
verzorgd uit, het
zit comfortabel
en het bespaart
energie’
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Gevlucht, maar niet verslagen
Het zal je maar gebeuren. Je leeft je leven in je thuisland. Je hebt je werk, vrienden en familie om je heen en bent 
gelukkig. En dan opeens gaat het mis. De situatie in je land dwingt je ertoe om je huis te verlaten en alles achter 
te laten wat je vertrouwd is. Het overkwam Idris Gurkan, Lyudmila Mykolenko en Marina Aponkina. Sinds hun vlucht 
is er veel veranderd. Na de eerste opvang in een noodlocatie of een asielzoekerscentrum kwamen ze, soms met 
omzwervingen, uiteindelijk in Den Haag terecht. Ze bouwden hier een nieuw leven op, leerden de taal en gingen aan 
het werk. Ondanks hun totaal verschillende achtergronden is één ding duidelijk: zonder hun vlucht naar Nederland 
was hun verhaal heel anders geweest. 

‘Ik kom uit Koerdistan, dat ligt in OostTurkije. 
Ik werkte daar als sociaal werker en leefde 
samen  met mijn (inmiddels ex) vrouw en 

zoontje van 1,5 toen in 2017 de politieke situatie in 
Turkije voor met name Koerden nog slechter werd 
dan deze al was. Er was sprake van veel geweld. Ik 
liep gevaar en moest vanwege mijn denkbeelden en 
het uitdragen ervan naar de gevangenis. Daarom 
ben ik noodgedwongen gevlucht en liet mijn werk, 
zoontje en vrienden achter. Ik kwam uiteindelijk 
aan in een asielzoekers centrum in Nederland met 
een rugzak vol emotionele bagage en gezondheids
problemen. Maar wel met een duidelijk doel: door
gaan met leven, gezond worden en werk vinden. 
Maar er kwam zoveel informatie op me af. Ik wist 

gewoon niet waar ik moest beginnen. Ik vond uit
eindelijk steun bij Vluchtelingenwerk. Daar kon ik 
terecht voor hulp en ondersteuning. De vrijwilligers 
die me bijstonden met een lieve glimlach maakten 
alles makkelijker. Ik vond het dan ook geweldig dat 
ik na verschillende vrijwillige baantjes juist daar 
aan de slag kon als begeleider. Ik werk er nog steeds, 
inmiddels  als teamleider. Na het halen van alle 
examens  heb ik een verblijfsvergunning voor on
bepaalde tijd gekregen. Ik hou van Den Haag. Ik heb 
leren fietsen en ga vaak naar de duinen. Eigenlijk is 
alles in deze stad op fietsafstand. Hopelijk lukt het 
komende zomer om mijn zoontje voor een bezoek 
naar Nederland te halen. Ik heb hem sinds mijn 
vlucht uit Turkije niet meer gezien en mis hem erg.’ 

‘Ik woonde in het noorden van Oekraïne in de 
kleine en groene stad Sumy. Ik heb 
verschillende     dameskledingwinkels gehad en 

werkte bij een makelaar. Mijn leven was geweldig. 
Ik reisde veel met mijn familie en deed waar ik van 
hield. Ik heb twee dochters. De oudste is na haar 
afstuderen  naar Nederland gegaan en woont 
inmiddels  al 3 jaar in Den Haag. Op de ochtend van 
de inval van de Russen sprongen mijn jongste 
dochter  en ik in de auto om snel de stad te verlaten. 
Mijn grootste angst was om mijn keuzevrijheid te 
verliezen in een bezet land. We hadden geen idee 
wat ons te wachten stond, maar het is de beste 
keuze van mijn leven geweest. In Polen  werden we 

opgewacht door mijn dochter en schoonzoon. Ze 
ontvingen ons hartelijk en we mochten bij hen 
wonen . Ik had het moeilijk en was bang voor de 
veilig heid van iedereen die we in Oekraïne hadden 
achtergelaten. Het leek een eindeloze nachtmerrie 
waaraan we niets konden veranderen. Inmiddels 
voelen we ons thuis in deze mooie stad aan zee. We 
hopen hier zelf een plekje te krijgen, omdat de 
oorlog  maar voortduurt en we niet terug kunnen. 
Weer aan het werk komen , was wel lastig. Ondanks 
al mijn ervaring kon ik geen baan vinden in een 
kledingwinkel. Daarom werk ik sinds vijf maanden 
als serveerster in een Japans restaurant. Met veel 
plezier. We hebben onze weg inmiddels gevonden.’

‘Ik ben geboren in Kiev in de Oekraïne en 
woonde de laatste jaren in Hostomel, samen 
met mijn dochter. Ik werkte daar als kinder

arts, een baan waar ik van droomde, al sinds ik 
13 jaar was. We waren gelukkig tot het moment dat 
Rusland ons land binnenviel. Op 24 februari zaten 
we in de kelder van ons huis. We werden gebombar
deerd en beschoten. Voor deze dagen heb ik eigen
lijk geen woorden en ik zal ze nooit vergeten. Met 
hulp van vrijwilligers konden we, na twee weken 
omsingeld te zijn geweest door Russische militai
ren, vluchten richting Polen. We reden 7 uur over 
een stukje van 30 kilometer. Onderweg zagen we de 
verschrikkingen van de oorlog en veel slachtoffers. 
Vanuit Polen vertrokken we naar Nederland waar 

we na de eerste opvang terecht konden bij een gast
gezin. Franka en Jakob hebben veel voor ons gedaan . 
Ze hielpen met kleding en alle papieren en Franka 
leerde me elke dag Nederlands. Ze vonden een 
school voor mijn dochter en hielpen verhuizen toen 
we een plekje kregen om te wonen. We hebben nog 
steeds contact. Mijn dochter studeert hier en maakt 
op afstand ook nog haar laatste klas af op een 
Oekraïense  school. Ik kan op dit moment niet als 
arts werken in Nederland. Dat maakt me erg ver
drietig. Sinds juni werk ik in de thuiszorg bij Evita 
Zorg. Ik help ouderen en mensen met een beperking . 
Ik oefen hard met de taal en heb leren fietsen. 
Neder land is heel mooi. Ik ben erg dankbaar dat ik 
hier in veilig heid mag wonen en werken.’

Idris Gurkan: 

‘Ik wilde doorgaan met leven, gezond worden en werken’

Marina Aponkina: 

‘Mijn grootste angst was om keuzevrijheid te verliezen’

Lyudmila Mykolenko: 

‘Ik ben dankbaar dat ik hier in veiligheid mag wonen’
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Op 17 januari 2022 startte 
de renovatie van de 
Utrechtsebaan (A12). Voor 
het eerst in 50 jaar kreeg de 
weg een grote onderhouds
beurt. Het werk was nodig 
om Den Haag ook in de 
toekomst goed én veilig 
bereikbaar te houden en dat 
is gelukt. Op 27 juni 2022 
ging de weg volledig open.

De Utrechtsebaan is het 
verdiept aangelegde stuk 
rijksweg van de A12. De 
weg loopt tussen de 

ZuidHollandlaan bij het Malieveld 
en de gemeentegrens bij Voorburg. 
Hoewel het een Aweg is, is dit stuk 
snelweg in beheer van de gemeente 

Den Haag en Rijkswaterstaat. 
Dagelijks  rijden er ruim 60.000 
auto’s     overheen. Daarmee is het de 
belangrijkste toegangsweg van en 
naar Den Haag.

Het asfalt op de Utrechtsebaan is 
aangelegd op een betonnen 
ondergrond . Doordat ook de 
wanden  van beton zijn, ligt de weg 
in een betonnen, Uvormige bak. 
Die ondergrond was tientallen 
jaren  oud en aangetast door het 
weer en vele verkeer dat al die jaren 
over de weg heeft gereden. De 
gemeente  moest daarom het beton 
repareren en het asfalt vervangen. 
Ook de wanden en verkeers
systemen zijn vervangen. Nu de 
werkzaamheden klaar zijn kan de 
weg weer tientallen jaren mee.

Den Haag bleef bereikbaar
Afgezien van enkele weekenden, 
bleef de Utrechtsebaan tijdens de 
werkzaamheden toegankelijk voor 

het verkeer dat richting Den Haag 
reed. Een bewuste keuze, zodat de 
stad goed bereikbaar bleef voor 
bezoekers .

2022 in cijfers
■ 25.000 m2 asfalt gelegd
■ 14 km riool vervangen
■ 900 meter rood asfalt 
bijgekomen voor fietspaden
■ Op 6 kruispunten zijn de 
verkeersregelinstallaties 
vervangen
■ 175 meter aan kademuur 
gerenoveerd
■ Op 9 plekken is de verkeers-
situatie voor fietsers en 
voetgangers veiliger gemaakt

Den Haag vervangt kademuren

methode waarbij de mooie 
kastanjebomen konden 
blijven staan en de 
gemeente de weg niet 
hoefde af te sluiten. De 
kades van het Groenewegje 
en de Lijnbaan kunnen nu 
weer 100 jaar mee. De 
komende jaren zal de 
gemeente nog meer kades 
en ook bruggen gaan 
vervangen. 

I n Den Haag staat nog 
20 km kademuren op 
houten palen. Deze 

worden de komende jaren 
allemaal vervangen. Dat is 
nodig om de stad veilig en 
bereikbaar te houden. Soms 
doet de gemeente meer. 
Daarom is niet alleen de 
kade bij het Groenewegje 
vernieuwd, maar is ook de 
straat opgefrist met nieuwe 
klinkers, bankjes en bomen. 
Bij de Lijnbaan is de kade 
verstevigd met betonnen 
palen van wel negen meter 
lang. Dat is een nieuwe 

Kruisingen verkeersveiliger

op enkele plekken versmald 
van drie naar twee rijbanen. 
Ook zijn er aparte rijstroken 
voor afslaand verkeer 
gemaakt. Tussen de rijbanen 
en de fietspaden is nieuw 
groen aangeplant en er 
komen een aantal nieuwe 
bomen. Al deze maatregelen 
dragen bij aan een betere 
bereikbaarheid en verkeers
veiligheid van Den Haag.

De kruisingen 
Loosduinsekade/
Zuiderparklaan en 

Loosduinseweg/Valkenbos
laan zijn verkeersveiliger 
gemaakt. De werkzaam
heden van de afgelopen tijd 
zijn afgerond. De fietspaden 
hebben nieuw rood asfalt 
gekregen en de fietsover
steekplaats en het fietspad 
bij de Valkenboskerk zijn 
breder geworden.

Zo hebben fietsers meer 
ruimte en kunnen zij 
veiliger gebruik maken van 
de kruisingen. De rijbaan is 

Herinrichting Jan van Beersstraat

Ondanks de werkzaamheden kon het verkeer toch de stad in via de A12.  jurriaan brobbel

drempels. In april 2021 
begonnen de werkzaam
heden waarbij in een groot 
gedeelte van Spoorwijk ook 
het riool werd vervangen. In 
de tussentijd werd ook een 
betere oplossing voor de 
verkeercirculatie gevonden 
door meer straten in te 
richten voor éénrichtings
verkeer of rijrichtingen om 
te draaien. Met hulp van 
bewoners uit de buurt werd 
een beter plan gemaakt 
voor de éénrichtingswegen. 
Eind 2022 zijn bijna alle 
werkzaamheden gereed.

I n 2019 werd de herin
richting van een deel van 
de Jan van Beersstraat, 

Ledeganckplein, Betsy 
Perkstraat, Doctor Schaep
manstraat en Van Meurs
straat in stadsdeel Laak 
vastgesteld. Het doel van 
deze herinrichting is het 
verbeteren van verkeers
veiligheid en leefbaarheid 
in de wijk. Dit gebeurt door 
de snelheid te verlagen, 
het overzichtelijk maken 
van de kruispunten en het 
plaatsen van verkeers
plateaus én verkeers

Meer informatie?
denhaag.nl/utrechtsebaan

Terugblik op 2022

Renovatie Utrechtsebaan (A12)

Den Haag wil ook in de toekomst bereikbaar, veilig en leefbaar blijven. Hiervoor zijn werkzaamheden nodig. De aanleg 
van nieuw openbaar vervoer, het verbeteren van verkeersveiligheid en onderhoud aan wegen, bruggen en riolering 
brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Op deze pagina een terugblik op de belangrijkste werkzaamheden in 2022.

Dankzij een nieuwe methode voor de vervanging van de kade van 
de Lijnbaan konden de bomen blijven staan.  jurriaan brobbel

Fietsers hebben nu meer ruimte en er zijn aparte rijstroken voor 
afslaand verkeer.  henriëtte guest

Artist impressie van de Jan van Beersstraat.  gemeente den haag

Meer informatie?
denhaag.nl/
kademuren

Meer informatie?
bereikbarestad.
denhaag.nl
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Keuzes voor 
verkeersveilig 
Den Haag
In Den Haag wonen en werken steeds meer mensen. 
Het verkeer wordt dan ook steeds drukker in de stad. 
De gemeente moet keuzes maken om te zorgen dat de 
stad verkeersveilig blijft.

Nu nog wordt gewerkt in de Schalk 
Burgerstraat waar een vrijliggend 
fietspad wordt aangelegd en die 
deels een 30kilometerzone wordt.

Steeds meer straten in woon
wijken zijn inmiddels een 30 kilo
meter zone geworden. Ook volgend 
jaar komen er meer 30 kilometer 
zones bij. In deze straten wordt het 
asfalt vervangen door klinkers. Er 
worden verkeersdrempels gemaakt 
om het hardrijden tegen te gaan. 
De straat wordt een veilige 
omgeving  om te lopen en spelen.

Om te zorgen dat er niet 
te hard gereden wordt 
in de stad, neemt de 
gemeente  verschillende 

maatregelen. Zoals de aanleg van 
30kilometerzones, verkeersdrem
pels, snelheidsdisplays en school
zones. Kruispunten en oversteek
plaatsen worden verbeterd.

In 2022 zijn er negen kruisingen 
en oversteekplaatsen voor fietsers 
en voetgangers verbeterd om de 
veiligheid te vergroten. Onlangs is 
het werk aan de kruisingen Loos

duinsekade/Zuiderparklaan en 
Loosduinseweg/Valkenboskade af
gerond. Ook het verbeteren van de 
verkeersveiligheid rondom scholen 
is een belangrijk onderwerp van 
het Haagse verkeersveiligheids
beleid. Dit jaar zijn er drie school
zones gemaakt : bij scholen in de 
Laurens Reaalstraat, de Tinaarlo
straat en aan het Klaverveld. Door 
speciale markering op de weg en 
aan passingen bij oversteek
plaatsen weten weggebruikers dat 
ze een school naderen waar kinde

ren lopen  of fietsen. Al 70 procent 
van de scholen  in Den Haag heeft 
een schoolzone. De gemeente heeft 
in het beleid tot aan 2030 scherpe 
keuzes gemaakt. Een belangrijke 
keuze is dat fietsers en voetgangers 
in het verkeersveiligheidsbeleid 
centraal staan. Zij behoren tot de 
meest kwetsbare groepen in het 
verkeer. Door fietsers en voet
gangers de ruimte te geven, zijn ze 
veiliger in het verkeer. In de Guido 
van Dethstraat is de auto te gast, de 
fiets heeft alle ruimte in de straat. 

Onveilige verkeers-
situaties melden
Ziet u een gevaarlijk 
kruispunt of een onover-
zichtelijke oversteekplaats in 
Den Haag? Meld dit dan aan 
de gemeente. 

Schalk Burgerstraat. valerie kuypers

Toegankelijk OV voor iedereen 

eenvoudig instappen. 
Dit jaar zijn het spoor en de 
haltes van tramlijn 16 al 
vervangen in Moerwijk en 
Laak. Tussen het Centrum 
en het Statenkwartier 
wordt volgend jaar nog 
doorwerkt tot april. 
Inmiddels rijdt de tram, 
onder lijnnummer 17 (!) al 
van het Museumkwartier 
tot aan het centraal station.

Den Haag groeit. 
Steeds meer 
mensen maken 

gebruik van het Haagse 
openbaar vervoer. Daarom 
worden de tramlijnen 
vernieuwd. Het spoor en de 
haltes van tramlijn 16 
worden aangepast. Zo 
kunnen de nieuwe grijsrode 
Aveniotrams het spoor 
gebruiken. Deze trams zijn 
ruimer en de ingang van de 
tram sluit aan bij de hoogte 
van de halte. Zo kunnen 
reizigers met een rolstoel, 
rollator of kinderwagen 

Kruispunt de Zevensprong

nemers lange wachttijden 
hebben. Tot voor kort was 
het door een verouderde 
verkeersinstallatie niet 
mogelijk om de stoplichten 
goed op elkaar af te 
stemmen. Daarom is hier 
in 2021 een nieuwe 
installatie gekomen. De 
gemeente werkt nu een 
lange termijn visie uit voor 
de Zevensprong. De 
gemeente onderzoekt welke 
maatregelen op korte 
termijn mogelijk zijn maar 
er komt nu geen groot
schalige herinrichting.

De Zevensprong ligt 
op de grens van 
drie stadsdelen 

(Centrum, Escamp en 
Segbroek) waar zeven 
Haagse wegen bij elkaar 
komen. Het is één van de 
drukste knooppunten van 
Den Haag. Het verkeers
plein heeft veel rijbanen en 
stoplichten. Trams, auto’s, 
bestelbusjes, scooters, 
fietsers en voetgangers 
maken gebruik van de 
Zevensprong en kruisen 
elkaar voortdurend. Het is 
logisch dat verkeersdeel

Nieuwe website: Bereikbare stad

project is er informatie 
te vinden over de werk
zaamheden, planning, 
omleidings routes en met 
wie er contact opgenomen 
kan worden bij vragen. 
Met deze informatie 
hebben reizigers alle 
informatie om van a naar b 
te komen in Den Haag. Kijk 
voor meer informatie op 
bereikbarestad.denhaag.nl. 

S inds maandag 
28 november is de 
nieuwe website 

bereikbarestad.denhaag.nl 
live. Op de website staat 
informatie over werkzaam
heden in Den Haag die 
worden uitgevoerd door de 
gemeente en van invloed 
zijn op de bereikbaarheid 
van de stad. Zoals riool
werkzaamheden, het 
verkeersveiliger maken van 
kruisingen, vervangen van 
verkeerslichten en tram
sporen aanpassen voor 
toegankelijke trams. Per 

De instap van de vernieuwde trams sluiten precies aan op de haltes, 
iedereen kan dan makkelijk instappen.  jurriaan brobbel

Fietsers hebben nu meer ruimte en er zijn aparte rijstroken voor 
afslaand verkeer.  henriëtte guest

Verkeersborden geven omleidingen en afsluitingen bij 
werkzaamheden  aan. jurriaan brobbel

Meer informatie?
bereikbarestad.
denhaag.nl

Meer informatie?
denhaag.nl/meldingen
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Wat vinden de fracties van…
het Rekenkamerrapport Afval?

Raad aan het woord

Marieke van Doorn, 
D66

Als je uit je raam 
kijkt zie je 
waarschijnlijk wel 
een paar auto’s 
geparkeerd staan. 
Heel normaal, 
totdat je je 

realiseert dat die auto’s meer 
stilstaan dan rondrijden, terwijl dat 
juist is waar auto’s voor gemaakt 
zijn. Daarom zijn we blij met de 
extra aandacht voor deelauto’s. Die 
auto die al een dag stil voor je raam 
staat wordt dan veel meer gebruikt. 
Bovendien hebben we dan minder 
auto’s nodig en kunnen we die 
ruimte teruggeven aan mensen of 
aan de natuur. Dat is beter voor de 
Hagenaars, beter voor het klimaat 
en beter voor de stad.

Hera Butt, 
GroenLinks

Ieder kind moet 
dezelfde kansen 
hebben in 
Den Haag. Goed 
onderwijs is 
daarbij de basis. 
Voor iedereen, 

ongeacht het inkomens- of 
opleidingsniveau van ouders, je 
afkomst, of je gezondheid. Ik vind 
het dan ook verschrikkelijk dat er in 
Den Haag ruim 200 vluchtelingen-
kinderen op de wachtlijst staan voor 
een school. Deze kinderen hebben 
dezelfde rechten als andere 
kinderen in Den Haag. Ik maak mij 
er in de Haagse gemeenteraad hard 
voor dat geen kind in Den Haag op 
een wachtlijst staat voor school.

Sebastian Kruis, 
PVV

Afgelopen maand 
zagen we de 
gevolgen van 
decennia falend 
integratiebeleid. 
Hier geboren en 
getogen trokken 

duizenden jongeren met Marok-
kaanse vlaggen de straat op om te 
laten zien dat hun loyaliteit ergens 
anders ligt. Een deel van deze groep 
vertaalde de feestvreugde rondom 
het WK verder door bakstenen en 
zwaar vuurwerk richting onze 
agenten te gooien. Poging tot 
doodslag. De PVV pleit ervoor dat er 
meedogenloos hard wordt op-
getreden tegen dit tuig. Wij blijven 
ons inzetten voor een vrije veilige 
stad met als het even kan wat 
minder criminele Marokkanen.

Stad in de raad

Inspreker J. Hoogstad in de 
raads vergadering van 
1 december 2022.
Onderwerp: Actualiteitendebat 
Dreigende sluiting van buurthuis 
De Sprong

Het draait altijd 
om feiten, 
maar mijn 
verhaal  gaat 
over emoties

Raadsvergaderingen
De Haagse gemeenteraad 
vergadert op woensdag 21 
en donderdag 22 december 
vanaf 10.00 uur in de 
raadzaal over de begroting 
voor het komende jaar. 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
Woensdag 21 en 
donderdag  22 december 
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
10.00 uur

Donderdag 19 januari
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.

Den Haag moet 
echt schoner
Het stadsbestuur moet meer doen 
om de leefbaarheid in de volks
wijken te verbeteren. Veel Hage
naars irriteren zich enorm aan 
zwerfafval, grofvuil, volle ORAC’s, 
stank en ratten. In 2020 heeft de 
raad het initiatiefvoorstel ‘Schoon 
Den Haag’ aangenomen, maar 
helaas  zijn de maatregelen nog 
niet (allemaal) uitgevoerd. Dit 
onder zoek bevestigd voor ons dat 
Den Haag meer moet doen om de 
leefbaarheid te verbeteren. Het 
college  moet de afvalproblematiek 
met prioriteit aanpakken en zorgen 
voor een schoner Den Haag.

Schoon doe je  
gewoon
Het Rekenkamerrapport Afval is 
snoeihard; de gemeente doet te 
weinig om het afvalprobleem op 
te  lossen. Iedereen heeft recht op 
schone, opgeruimde straten. 
Hart  voor Den Haag pleit voor het 
inzetten van afvalcoaches. Zij 
wijzen  mensen op een positieve 
manier op het fout aanbieden van 
afval en brengen de achterliggende 
oorzaken in kaart. Op deze manier 
kom je sneller tot een gerichte, 
doeltreffende aanpak. Tot die tijd 
meer en strenger handhaven en 
vrijwilligers zoals ORACadop
tanten belonen voor hun inzet.

De vervuiler  
betaalt
Voor de Haagse VVD geldt: de 
vervuiler  betaalt. We moeten 
daarom hard optreden tegen afval
hufters die de straten vervuilen 
door middel van boetes en taak
straffen. De gemeente kan zelf 
meer doen door camera’s te 
plaatsen  bij hotspots met zwerf
afval of door gele vuilniszakken 
huisaanhuis te verdelen. Honden
poep is voor veel Hagenaars even
eens een grote ergernis. De ge
meente moet met likopstukbeleid 
komen met meer controles én door 
meer prullenbakken te plaatsen 
met hondenzakjes.

Bewoners leveren gratis afval in bij een opruimdag in Scheveningen. 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 rekenkamer
onderzoek over afval de 
meeste stemmen. Hart voor 
Den Haag, VVD en DENK 
geven hun mening. Wilt u 
meestemmen over wat het 
volgende onderwerp moet 
worden? Volg dan het 
Twitteraccount van de 
Haagse gemeenteraad: 
@Gemeenteraad070.

De Rekenkamer Den Haag heeft de 
vervuiling van de openbare ruimte 
in Den Haag onderzocht. Volgens 
de Rekenkamer zet het stads
bestuur vooral in op handhaving en 
richt het zich te weinig op het voor
komen van ernstige overlast door 
vervuiling van de openbare ruimte. 
Dat zou bijvoorbeeld kunnen met 
behulp van betere communicatie 
en participatie. Op 21 december 
spreekt de gemeenteraad over het 
onderzoek van de Rekenkamer.
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‘Denk ook eens aan jezelf’

Manouk (27) zorgt al 23 jaar voor haar moeder. Het lijkt alsof ze de zorg, haar werk als clientondersteuner 
voor mensen met een beperking en haar eigen leven zonder moeite en klagen combineert. ‘Ik ben gewoon 
een zorgzaam persoon.’ 

aan een ander denkt, wie denkt er 
dan aan jou? Je kunt wel last 
krijgen  van schuldgevoelens 
wanneer  je als mantelzorger wat 
vaker voor jezelf kiest. Onthoud dat 
je altijd in eerste plaats een eigen 
persoon bent en pas later ben je 
mantelzorger. Ik zie in mijn werk 
vaak gebeuren dat mensen zo 
opgaan  in de zorg dat ze zichzelf 
verliezen. Terwijl als ze wat meer 
tijd voor zichzelf nemen ze ook 
weer beter voor een ander kunnen 
zijn.’

Manouk: ‘Mijn 
moeder kreeg 
ALS toen ik vier 
was. Dat is een 
spierziekte die 

ervoor zorgt dat je op een gegeven 
moment niets meer kunt. Ik kan me 
niet herinneren dat mijn ouders in 
die periode erg verdrietig waren. 
Wat ik wel merkte is dat we wel 
veel vaker op vakantie gingen dan 
normaal. Mijn ouders zijn niet van 
het sparen, maar van het genieten. 
En omdat we dachten dat mijn 
moeder nog maar een paar jaar te 
leven had, gingen we met het gezin 
wel vier keer per jaar op vakantie. 
Dat werd een dure grap, want mijn 
moeder leeft nu nog steeds. 

Het sluipt erin
‘Omdat de ziekte van mijn moeder 
progressief is, dat betekent dat je 
langzaam steeds minder kunt, had 
ik niet zo in de gaten dat ik steeds 
meer voor haar moest zorgen. Ik 
leerde bijvoorbeeld al heel snel 

koken . In het begin zette ik een 
bord klaar voor mijn moeder en 
dan at ze zelf. Toen kwam er een 
periode dat ik eten op haar vork 
moest prikken, en daarna moest ik 
haar voeren. Het zorgen gaat dus 
heel geleidelijk. Het sluipt je leven 
in. Ik ben met mantelzorg opge
groeid en vond dat heel normaal. 
Maar dit is natuurlijk geen normale 
situatie.’

Stralend middelpunt
‘Op de middelbare school is er dan 
ook een periode geweest dat ik me 
erg alleen heb gevoeld. Was er toen 
maar iemand op school geweest 
die had opgemerkt dat het niet zo 
goed met me ging. Ik vind eigenlijk 
dat ik toen niet voldoende aan
dacht heb gekregen. Ik ben toen ik 
20 was het huis uit gegaan. Vanaf 
dat moment werd het zorgen voor 
mijn moeder minder intensief. 
Haar ziekte blijft wel een grote rol 
spelen in mijn leven. Ik merk dat ik 
bij alle beslissingen rekening hou 

met haar. Zo ben ik op een vrij 
jonge leeftijd getrouwd. Ik was 
bang dat mijn moeder me nooit 
zou zien trouwen. Ze was er nu bij 
als stralend middelpunt.’

Invloed op beroepskeuze
‘De ziekte van mijn moeder heeft 
ook invloed gehad mijn beroeps
keuze.

Ik heb me weleens afgevraagd: 
stel dat mijn moeder niet ziek was 
geworden, was ik dan ook maat
schappelijk werker geworden? Mijn 
moeder was zelf wijkverpleeg
kundige en mijn tante en broer 
werken ook in de zorg. Ik kom dus 
uit een zorgzame familie. Heeft het 
zorgen mijn ontwikkeling in de 
weg gestaan? Of heeft het juist een 
richting gegeven? Ik weet het 
antwoord  eigenlijk niet zo goed.’

Beetje egoïstisch
‘Wat ik wel weet: je moet een beetje 
egoïstisch zijn om het in het leven 
fijn te hebben. Als je alleen maar 

Ondersteuning  
voor mantelzorgers
De verhalen van Manouk 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 zorgen voor een naaste. 
Mantelzorgers krijgen een 
cadeau van de gemeente. 
Daarmee wil de gemeente 
mantelzorgers bedanken.

Manouk: ‘Onthoud dat je altijd in eerste plaats een eigen persoon bent en pas later ben je mantelzorger.’ eveline van egdom

Meer informatie?
denhaagmantelzorg.nl

Als je alleen 
maar aan de 
ander denkt, 
wie denkt er 
dan aan jou?
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Expositie ijssculpturen op 
boulevard Scheveningen

van ijs. De sculpturen zijn gemaakt 
door tien internationale ijscarvers, 
onder leiding van professioneel 
ijscarver Damian van der Velden. Er 
zijn ijssculpturen van doorzichtig 
en van wit ijs. De expositie is 
dagelijks geopend van 10.00 tot 
19.00 uur. 

Tot en met 22 januari is de 
IJssculpturen Expositie ‘ART in ice’ 
te zien op de boulevard van 
Scheveningen. In een verkoelde 
tent staan 21 ijsbeelden tentoon
gesteld. De expositie van ijsbeel
den geeft de kunst door de jaren 
heen weer. Iconische kunstwerken 
zoals ‘Het Melkmeisje’ van 
Johannes Vermeer en ‘Zonne
bloemen’ van Vincent van Gogh 
zijn indrukwekkend nagemaakt 

Kerst in de Palace Promenade

luister naar muziek. De promenade 
is dagelijks geopend tussen 10.00 
en 18.00 uur en de toegang is 
gratis. 

De Scheveningse band 
Kopsmart treedt op 
zaterdag 24 december op 

in de Palace Promenade op 
Scheveningen. Ook tijdens de 
kerstdagen is er volop entertain
ment. Bezoek de kerst kramen of 

Haagse Mediadag in Amare:  
ontmoet Haagse mediamakers 

optredens van artiesten. Ook 
andere lokale mediamakers stellen 
zich voor. Het evenement is gratis 
toegankelijk en vindt plaats tussen 
10.00 tot 16.00 uur. 

Kom op woensdag 
18 januari naar Amare 
aan het Spuiplein in 

Den Haag en ontmoet de 
Haagse mediamakers van nu. 
Maak je eigen jingles of presenteer 
het weerbericht.
Radio West en DenHaagFM maken 
live radio met interviews en live 

Tentoonstelling geschiedenis 
Leidschenveen-Ypenburg

Rond de eeuwwisseling tijdens de 
bouw van dit nieuwe stadsdeel 
ontdekten acheologen de resten 
van nederzettingen en een 
grafveld uit de Nieuwe Steentijd. 
Daaruit bleek dat er rond het jaar 
3800 voor Christus al mensen op 
het duin woonden. Er zijn resten 
van zeker drie woonplaatsen 
opgegraven. De tentoonstelling is 
van maandag tot en met zaterdag 
gratis te bezoeken tijdens 
openings tijden van het Stadhuis. 

Tot 19 februari presenteert het 
Haags Gemeentearchief in het 
Atrium van het stadhuis aan het 
Spui de tentoonstelling De kortste 
geschiedenis van Leidschenveen 
Ypenburg. Dit jonge stadsdeel 
van Den Haag heeft een rijke 
bewonings geschiedenis die 
3800 jaar teruggaat. Romeinen 
liepen hier rond, er is een 
beroemd schilderij geschilderd en 
Ypenburg was in de eerste helft 
van de twintigste eeuw een 
belangrijke plek voor de 
opkomende  Nederlandse 
luchtvaart industrie. 

Festivaltent op de Grote Markt
Daarmee beland je even helemaal 
in een andere wereld. Op de 
website van de Grote Markt staat 
een agenda met alle optredens en 
activiteiten.

Gedurende de wintermaanden 
staat er een sfeervolle festivaltent 
die bijna het hele terras van de 
Grote Markt overdekt. Dompel 
jezelf in winterse sferen met 
kacheltjes, sfeerverlichting, muziek 
en meer. Zo kun je elke vrijdag 
vanaf 22.00 uur voor 5 euro 
meedansen tijdens de silent disco. 

Open huis 
Pand Zuidwest

Pand Zuidwest is dé 
nieuwste plek voor 
talentontwikkeling in 

Den Haag Zuidwest. Op de 1e en 
2e verdieping van de oude V&D 
aan de Leyweg zijn al verschillende 
ondernemers gevestigd. Er is nog 
ruimte voor (aanstormend) talent 
uit de wijk. Maak kennis met deze 
inspirerende locatie waar ontwik
keling, groei en ondernemerschap 
centraal staan. Kom naar het 
feestelijk open huis op vrijdag 
13 januari 2023 vanaf 16.00 uur. 
Gratis toegang, workshops, 
informatie, netwerken en inspiratie. 

Duik mee 
op 1 januari

Start het nieuwe jaar fris 
met een duik in het 
koude Noordzeewater 

aan de Scheveningse kust ter 
hoogte van De Pier en het Kurhaus. 
Vanaf 10.30 uur start de 
in schrijving voor de Unox 
Nieuwjaars duik Scheveningen. Om 
12.00 uur gaat de duik van start. 

Winterse 
historische tramrit

Tot en met zondag 8 januari kun je 
iedere zaterdag en zondag een 
unieke rondrit maken in een 
historische tram. Deze rijdt langs 
diverse mooie plekken in Den Haag 
en wordt begeleid door een 
stadsgids. De rondrit duurt 
ongeveer een uur. Instappen kan 
bij het Zwarte Pad of op het 
Kerkplein tussen 10.00 en 
16.00 uur. 

Een kijkje achter de schermen bij de Haagse media. 

Palace Promenade. arnoud roelofsz

Sfeerimpressie ijssculpturen.  casper van dort

 den haag marketing/maurice haak

Meer informatie?
cooleventscheveningen.nl

24
DEC

Meer informatie?
palacepromenade.nl

18
JAN

Meer informatie?
denhaagfm.nl

13
JAN

Meer informatie?
pandzuidwest.nl

1
JAN

Meer informatie?
unox.nl

Meer informatie?
haagsgemeentearchief.nl 

Meer informatie?
gmdh.nl

Meer informatie?
hovm.nl

Koeien grazen (nog) tussen de rioolbuizen op de plek waar Forepark gepland is. 
23 juli 1992. gemeente leidschendam
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