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Elandbrug en Elandstraat dicht
Daarnaast werkt de gemeente aan 
het spoor en de haltes van tramlijn 
17 (voorheen lijn 16). Zo kunnen 
straks nieuwe en beter toeganke-
lijke trams over deze lijn rijden.

Het begin van het nieuwe jaar 
betekent ook het begin van een 
nieuwe fase van de werkzaam
heden in het Zeeheldenkwartier. 
Belangrijkste verkeerswijziging is 
de afsluiting van de Elandstraat 
en Elandbrug tot eind dit jaar. 

■ ■  De afsluiting is nodig voor de ver-
nieuwing van de Elandbrug. De brug 

is toe aan onderhoud, zodat verkeer 
veilig over de brug kan blijven rijden. 
Dat betekent dat het doorgaand 
verkeer  tot en met december geen 
gebruik meer kan maken  van de 
route Maurits kade-Elandstraat. 
Omrijden kan via de Laan van 
Meerder voort. Ook de Anna 
Paulowna brug blijft tot juni 2023 
afgesloten voor het verkeer.

In het Zeeheldenkwartier voert de 
gemeente verschillende werkzaam-
heden uit. Bij het Piet Heinplein 
worden de bruggen en de kade-
muren vervangen. Dit is nodig om 
de veiligheid van de kademuren 
te waarborgen. Het plein krijgt een 
nieuwe inrichting en de nutsbedrij-
ven gaan aan de slag met de stads-
verwarming en drinkwaterleiding. 

Meer informatie?
bereikbarestad.denhaag.nl/
werkzaamheden-zeehelden-
kwartier 

Wie verdient een 
Haags Jeugdlintje?

■  Kent u kinderen of jongeren 
tussen 6 en 23 jaar die zich 
belangeloos inzetten voor een ander 
of voor de stad? Meld ze dan aan 
voor een Haags jeugdlintje. Deze 
jaarlijkse onderscheiding is bedoeld 
voor alle actieve jonge Hagenaars. 
Er zijn drie leeftijds categorieën: 
6 t/m 12 jaar, 13 t/m 17 jaar en 
18 t/m 22 jaar. Aanmelden kan tot 
en met 29 januari 2023. 

Help mee tijdens de verkiezingen 
voor Provinciale Staten en Waterschap

Als invaller sta je op de reservelijst 
en word je vóór de verkiezingen 
ingedeeld op een stembureau als 
er een plek vrijkomt. Komt er 
vooraf geen plek vrij, dan ben je op 
de verkiezingsdag beschikbaar om 
ingezet te worden op een stem-
bureau in de buurt. Ook voor de 
centrale telling worden invallers 
gezocht.

■ ■ Op woensdag 15 maart 2023 
zijn de Provinciale Staten- en 
Waterschapsverkiezingen. De 
gemeente zoekt voor deze dag 
voorzitters, stembureauleden en 
tellers. Daarnaast is de gemeente 
op zoek naar tellers en telleiders 
voor de centrale telling op 
donderdag 16 en vrijdag 17 maart 
in het World Forum. Tijdens de 
centrale telling worden de 
stemmen per kandidaat geteld. 
Iedere verkiezing is de gemeente 
ook op zoek naar invallers. 

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

De Elandbrug is toe aan onderhoud, zodat verkeer veilig over de brug kan blijven rijden.  frank jansen

Meer informatie?
stembureauledenindenhaag.nl 
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Meer informatie?
denhaag.nl/jeugdlintje



Stadsdeelbezoeken Leidschenveen-Ypenburg was op 10 januari als eerste aan de beurt

College bezoekt alle stadsdelen
De burgemeester en alle 
wethouders gaan de komende 
tijd samen op bezoek in de acht 
stadsdelen. Het is dé kans voor 
bewoners om hun suggesties, 
wensen en zorgen onder de 
aandacht te brengen van het 
gemeentebestuur.

College bezoekt 
alle stadsdelen
Het college van burgemeester en 
wethouders wil dichtbij en 
benaderbaar zijn voor bewoners en 
ondernemers. Daarom bezoekt het 
college dit voorjaar alle stadsdelen. 
■ Haagse Hout: 24 januari
■ Segbroek: 7 februari
■ Escamp: 21 februari en 7 maart
■ Centrum: 21 maart en 4 april
■ Laak: 18 april
■ Loosduinen: 9 mei
■ Scheveningen: 23 mei
Op de website van de gemeente 
staat hoe u zich aan kunt melden.

van een nieuwe culturele instelling staan 
veel vooral financiële obstakels. Onder-
tussen vervult de bibliotheek al wel de 
functie van Cultuuranker. 

Bewoners konden aan statafels een-
op-een in gesprek met bestuurders. 
Sommigen  hadden duidelijke wensen 
zoals  een stadsdeelkantoor met een loket 
waar burgers net als voorheen zaken 
kunnen  regelen met de gemeente. 
Anderen  spraken hun zorgen uit, zoals 
over het tekort  aan voorzieningen voor 
ouderen. 

Aan het slot deed stadsdeel wethouder 
Kavita Parbhudayal een oproep  aan de 
bewoners: ‘Blijf vooral met ons mee-
denken. U weet het beste wat hier speelt. 
Wij hebben uw inbreng nodig om zaken 
in goede banen te leiden.’

R uim honderd bewoners, zeven 
wethouders en de burge meester 
waren bijeen in een volle biblio-
theek Leidschenveen-Ypenburg 

op dinsdag 10 januari. De tournee van 
het college begon in het jongste stadsdeel 
(sinds 2002) met inmiddels 50.000 
inwoners . De peuters uit de beginjaren 
zijn nu allang pubers. Basisscholen krim-
pen, terwijl steeds meer jongeren op het 
punt staan het ouderlijk huis te verlaten. 
Maar waar kunnen ze heen? 

Betaalbare woonruimte
Herman van der Helm legde de vraag 
voor aan het college. ‘Ik maak me zorgen 
over onze jongeren. Ze zullen massaal de 
wijk uitgaan, omdat er hier geen betaal-
bare woonruimte te vinden is. Tegelijker-
tijd kiezen hun ouders ervoor om oud te 
worden in hun ruime eengezinswoning. 
Geef ze eens ongelijk. Het is hier prachtig 
wonen. Maar de woningmarkt zit daar-
mee wel muurvast.’ 

Ondernemer Mustafa Avdatek van 
restaurant  Corfu kan erover meepraten. 
‘Een ervaren kok wil graag bij me komen 
werken, maar hij kan niks betaalbaars 
vinden om te wonen. Ik blijf zo met 
vacatures  zitten. Goede vakmensen 
kunnen  overal aan het werk, die komen 
niet naar Den Haag als ze niet fatsoenlijk 
kunnen wonen.’

Volgens wethouder Balster van Wonen 
zal in Leidschenveen-Ypenburg net als 
elder  in de stad gekeken moeten worden 
naar locaties waar het nog verantwoord 

is woningen bij te bouwen. Maar ook 
buurgemeenten zouden een deel van de 
woningvraag kunnen opvangen. Later op 
de avond kreeg de wethouder suggesties 
van bewoners voor mogelijke bouw-
locaties.

Kunstenaar Anne Tjerk Mante vertelde 
over zijn droom voor Leidschenveen-
Ypenburg. ‘Het is een prachtig stadsdeel, 
maar wat ontbreekt is een ziel. Het leven 
is meer dan wonen en werken. Waar kun 
je heen als je iets moois wilt beleven? 
Ik  stel me voor dat er een gebouw komt 
waar het bruist van de activiteiten. 
Muziek , dans, workshops, noem maar op. 
Een plek van verbondenheid.’ Zijn vurige 
pleidooi kreeg veel bijval, maar het 
college  reageerde voorzichtig. Tussen de 
droom van Anne Tjerk en de oprichting 

Contact met de gemeente Colofon

Ruim honderd bewoners, zeven wethouders en de burgemeester waren bijeen in een volle bibliotheek Leidschenveen-Ypenburg. henriëtte guest

Meer informatie?
denhaag.nl/actueel
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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: 15 februari
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: Hans Oerlemans, Marga van der Burgt 
en Frans van Hilten
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.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt



Gemeentelijke belastingen 
voor Hagenaars stijgen in 2023

heffing voor het ophalen en verwer-
ken van huisvuil. De afvalstoffenhef-
fing mag nooit meer zijn dan de 
kosten die ervoor gemaakt worden. 
Eenpersoonshuishoudens betalen 
in 2023 € 374,28 (2022: € 313,32), 
tweepersoonshuishoudens € 420,72 
(2022: € 352,20) en huishoudens 
met drie of meer personen € 460,32 
(2022: € 385,32). Heeft u een laag 
inkomen en geen ver mogen? Dan 
komt u misschien in aanmerking 
voor kwijtschelding van gemeente-
lijke belastingen.

De rioolheffing is bedoeld voor 
aanleg en onderhoud van de riole-
ring. Ook deze heffing mag niet meer 
bedragen dan de kosten die ervoor 
gemaakt worden. Eigenaren betalen  
in 2023 € 177,25 (2022: € 154,50). 
Huurders betalen geen rioolheffing. 
Ook hiervoor is kwijtschelding 
mogelijk  voor mensen met een laag 
inkomen zonder vermogen.

De gemeentelijke belastingen voor 
Hagenaars stijgen in 2023. 
Toch blijven de lokale lasten in 
Den Haag lager dan het landelijk 
gemiddelde. 

■ ■ Tussen 2 en 8 februari valt 
het  aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen  en de WOZ-beschik-
king van de gemeente weer in de 
brievenbus. Zo’n 40.000 Hagenaars 
krijgen in plaats van een papieren 
aanslagbiljet, het aanslagbiljet 
uitsluitend  digitaal in de Berichten-
box van MijnOverheid. Op het 
aanslag biljet vindt u de onroeren-
dezaakbelasting (ozb), afvalstoffen-
heffing, rioolheffing en de 
WOZ-waarde voor het belasting-
jaar 2023. 

Een aantal belastingen wordt 
in 2023 verhoogd. Daarmee komt 
er geld voor de plannen uit het 
coalitie akkoord, zoals veilige en 
leefbare buurten, de bouw van 
betaal bare woningen en de over-
stap naar schone energie. Toch 

blijven  de Haagse woonlasten nog 
steeds lager dan het landelijk 
gemiddelde . In de raadsvergade-
ring van 22 december 2022 heeft 
de gemeenteraad de belasting-
tarieven vastgesteld. 

De WOZ-waarde is de markt-
waarde van uw woning op 
1 januari 2022 (de peildatum) en is 
de basis voor de berekening van de 
ozb. De woningen  in Den Haag zijn 
ten opzichte  van de vorige peil-
datum (1 januari 2021) gemiddeld 
16 % in waarde gestegen. De ozb 
stijgt met circa 21 % (de inflatie + 
extra stijging ). Is uw woning meer 
dan gemiddeld  in waarde geste-
gen? Dan stijgt uw aanslag ozb 
meer. Is uw woning minder dan 
gemiddeld in waarde gestegen. 
Dan stijgt uw ozb-aanslag minder. 
Huurders betalen  overigens geen 
ozb. In het WOZ-waardeloket 
(www.wozwaardeloket.nl) zijn de 
WOZ-waarden van alle woningen 
te raadplegen. 

Bewoners betalen afvalstoffen-

Plastic scheiden 
niet meer overal

■ In de loop van 2023 hoeven 
bewoners van veel Haagse wijken 
hun plastic afval niet meer te 
scheiden. De afvalver werker haalt 
plastic en metalen verpakkingen 
en drinkpakken (pmd) later uit 
het restafval. Heeft u een pmd-
container  aan huis (kliko) met een 
oranje deksel? Dan blijft de 
gemeente uw pmd-afval apart 
ophalen.

Help de Haagse vogels de winter door
Niet alle vogels zoeken het zonnige zuiden op in de winter. In Den Haag zijn veel 
blijvers en vogels die vanuit het hoge noorden bij ons overwinteren. En er zijn 
zelfs vogels die nu al op zoek gaan naar een broedplaats. De winter is dus dé tijd 
om nestkasten in je tuin of op je balkon te hangen. Op www.hethaagsegroen.nl 
staan tips hoe je vogels de winter door kunt helpen.  pixabayf

Ombudsman

Bakkie doen naast afvalbak

Pal voor zijn nieuwe restaurant komen ondergrondse 
afvalcontainers. Juist daar wil ondernemer Y een terras 
openen. Hij weet dat de gemeente van plan is containers 

te plaatsen. Maar in het plaatsingsbesluit staat als locatie 
aangegeven: ‘ter hoogte van adres X’. Dat is het adres van de 
buren. Geen probleem, denkt hij dan nog, de stoep is breed. 
Er blijft genoeg ruimte over voor mijn terras.

Het pand ligt aan een plein dat een horecafunctie heeft. In 
coronatijd ging het slecht met zijn onderneming, maar nu wil 

meneer een herstart maken. Na overleg 
met de gemeente over de mogelijkheden 
besluit hij een nieuw restaurant met 
terras te openen. De vergunningen 
komen rond, behalve dan dat het terras 
veel kleiner moet worden dan aan-
gevraagd. Reden: de komst van onder-
grondse afvalcontainers. 

Meneer begrijpt er niks van, tot hij de 
kaart onder ogen krijgt waarop de 
afvalcontainers staan ingetekend. Op de 
kaart is de locatie pal voor het restaurant 
en niet ter hoogte van adres X zoals in het 
plaatsingsbesluit. Bezwaar maken heeft 
geen zin meer, want het besluit is al 
genomen. Misinformatie, vindt hij en 

dient een klacht in bij de ombudsman.
De gemeente heeft vaker dergelijke fouten gemaakt bij het 

plaatsen van ‘objecten’ in de openbare ruimte. De voor-
genomen locatie stond in het plaatsingsbesluit anders 
aangeduid dan op de kaart. Bewoners ontdekten dit pas toen 
het besluit al was genomen en konden daardoor geen bezwaar 
meer maken. 

De gemeente heeft toegezegd hier voortaan scherper op 
te letten. De ombudsman vraagt om in deze zaak nog eens 
goed naar de situering van de afvalcontainers te kijken. 
De gekozen locatie is te meer merkwaardig, omdat het plein 
primair een horecafunctie heeft. Dan zou de gemeente de 
horeca moeten faciliteren en niet hinderen. 

Doorstroompremie 
met jaar verlengd

■ Gaat u verhuizen en laat u een 
grote sociale huurwoning achter? 
Dan kunt u ook dit jaar een 
doorstroom premie van € 2.700 
aanvragen. Met deze subsidie wil 
de gemeente kleine huishoudens 
die in een grote sociale huurwoning 
wonen, helpen door te stromen 
naar een passende woning. De 
grote sociale woningen komen zo 
weer vrij voor grote gezinnen. 

Cameratoezicht 
Beresteinlaan

■ In de omgeving van de buurt-
winkel aan de Beresteinlaan is 
cameratoezicht ingesteld. Burge-
meester Jan van Zanen heeft dat 
besloten in overleg met politie en 
Openbaar Ministerie. De buurt-
winkel zelf, waar eerder een 
ernstig steekincident plaatsvond, 
moet op last van de burgemeester 
de deuren drie maanden gesloten 
houden. 

Meer informatie?
denhaag.nl/parkeren

Meer informatie?
denhaag.nl/subsidies

Meer informatie?
denhaag.nl/belastingen

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?
denhaag.nl/actueel

Meer informatie?
denhaag.nl/pers

Parkeren duurder in 2023
Op 1 januari 2023 zijn de tarieven 
verhoogd voor parkeer
vergunningen voor bewoners en 
bezoekers. Ook het parkeren op 
straat kost dit jaar meer.

■ ■ Het tarief voor parkeren op 
straat in Scheveningen (was € 4,00 
per uur) en het Centrum (was deels 
€ 2,50 en deels € 5,00 per uur) is 
verhoogd naar € 6,50 per uur. Ook 
voor de parkeerterreinen Norfolk, 
Noordelijk Havenhoofd en Zwarte 
Pad steeg het tarief naar € 6,50 
per uur, maar daar geldt een maxi-
mum van € 25,75 per dag. In de 

overige delen van de stad kost 
parkeren  op straat voortaan € 2,50 
per uur. Voor de meeste straten 
beteken  dit een verhoging met 
€ 0,50 per uur.

Bewonersvergunningen
Het tarief voor een eerste bewoners-
vergunning (ook de eerste  
bewoners vergunning gehandicap-
ten) is verhoogd naar € 90,- per jaar. 
Het tarief van een bezoekers-
vergunning voor bewoners  is nu 
€ 30,95 per jaar. Het tarief voor 
een  autodeel vergunning is ook 
verhoogd  naar € 90,- per jaar. 

Een tweede bewonersvergunning 
kost in 2023 € 314,45 en een derde 
bewonersvergunning € 628,85.

Investeren in bereikbaarheid
De gemeente Den Haag investeert  
met de extra opbrengsten van de 
parkeertarieven in projecten die de 
doorstroming en bereikbaarheid 
verbeteren. Voorbeelden daarvan 
zijn de kruising de Zevensprong en 
het zogeheten Telderstracé. 
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■ Heeft u geldzorgen en maakt u 
zich zorgen over de hoge energie-
kosten? Of wilt u anderen helpen 
tijdens de energiecrisis? De 
gemeente denkt graag met u mee. 
Lees op de website wat u kunt 
doen om energiekosten te 
besparen. En kijk waar u terecht 
kunt voor hulp bij geldzaken en 
toeslagen.

Meer informatie?
denhaag.nl/energie

Hulp bij hoge 
energiekosten

Kacem Ziani: ‘Moslims hebben vanuit hun geloof de plicht om zuinig om te gaan met de schepping.’ henriëtte guest

Klimaatfonds
Wilt u ook uw gebedshuis, sportclub, 
school of instelling verduurzamen? 
Het Klimaatfonds kan u daarbij 
steunen en begeleiden. Kijk voor 
meer informatie en inspiratie op 
klimaatfondslokaal.nl/den-haag.

Hulp bij energie besparen
Bent u huiseigenaar, huurder of 
verhuurder? Dan kunt u voor hulp en 
advies over duurzaam woningonder-
houd, isoleren en energie besparen 
terecht bij de gemeente. Bel naar 
telefoonnummer (070) 353 99 31 of 
(070) 353 32 81 of kijk op duurzame-
stad.denhaag.nl/hou-van-je-huis.

‘Binnenkort komt Stedin de 
gasaansluiting weghalen,’ 
vertelt penningmeester 
Kacem  Ziani. ‘Sinds de zomer 

zijn we al van het gas af, maar de kosten 
voor het vastrecht liepen nog door. Dat is 
straks ook voorbij.’ Het is een mijlpaal bij 
de vergaande verduurzaming van moskee  
Annour aan de Gaarde in Vrederust. 
In 2022 werd ruim 100.000 euro geïn-
vesteerd in twee warmtepompen, ruim 
honderd zonnepanelen, ledverlichting, 
inductiekoken en een reeks andere maat-
regelen. Voor een deel waren dat onvoor-
ziene kosten, zoals voor een hek rond de 
twee buitenunits van de warmtepompen 
als bescherming tegen verdwaalde ballen 
van een naast gelegen sportveld. 

Ongeveer 10 procent van de investering 
werd gefinancierd met subsidies van 
onder  meer het Klimaatfonds. Maar het 
overgrote deel heeft de gemeenschap zelf 
opgebracht. ‘We hebben onze bezoekers 
donaties gevraagd speciaal voor de ver-
duurzaming van de moskee. Daar is heel 
positief op gereageerd. De giften stroom-
den binnen, zoveel dat alle kosten uit ei-
gen middelen konden worden betaald . 
Leningen aangaan past niet bij ons ge-
loof. Moslims mogen in beginsel geen 
rente vragen en ook niet betalen. Daarom 
financieren we liefst alles met eigen geld.’

De warmtepompen houden het hele 
gebouw goed op temperatuur, ook mid-
den in de winter. ‘Ja, toen het in december 

zo koud was, werkte het systeem perfect. 
Wonderlijk hoe er warmte uit koude 
buiten lucht kan worden gehaald. Een 
warmtepomp is goedkoper in gebruik 
dan een gasgestookte cv-ketel, maar het 
apparaat gebruikt natuurlijk wel 
elektrici teit. Ik verwacht dat we met de 
opbrengst van de zonnepanelen onze 
stroombehoefte grotendeels kunnen 
afdekken .’

Annour betekent ‘licht van Allah’. Dat 
heeft hier een nieuwe symbolische 
betekenis  gekregen. De moskee wil met 
stroom uit zonlicht op termijn volledig 
zelfvoorzienend worden. Kacem blijft 
daarom zoeken naar nieuwe maatrege-
len om nog meer energie te besparen, 
bijvoorbeeld door de vloerverwarming op 
te delen in zones. ‘Het is nu één systeem. 
Als je de grote gebedsruimte verwarmt, 
worden tegelijkertijd alle andere lokalen 

verwarmd, terwijl er vaak niemand is. 
Daarom wil ik de vloerverwarming in 
zones  opdelen, zodat de temperatuur per 
ruimte geregeld kan worden. Dat zal veel 
stroom besparen.’

Moslims hebben vanuit hun geloof de 
plicht om zuinig om te gaan met de 
schepping. ‘Duurzaamheid past bij de 
islam . Dat verklaart de gulle giften van 
onz e bezoekers voor deze maatregelen. 
Maar om ook thuis grote stappen te 
zetten , is veel lastiger. De meeste bezoe-
kers wonen in een huurhuis en zijn af-
hankelijk van de inzet van hun huisbaas.’ 
Toch kunnen ook huurders zelf veel doen 
om energie te besparen. Voor een deel zit 
de besparing in gedragsverandering. De 
gemeente geeft hierover voorlichting aan 
bezoekers van moskeeën.

Ook kerken, moskeeën en andere 
gebedshuizen zien hun energie
kosten sterk oplopen. Het Klimaat
fonds subsidieert met steun van 
de gemeente maat regelen om te 
verduur zamen. Absolute koploper 
is moskee Annour in Escamp. 
Sinds de zomer is het gebouw 
bijna energieneutraal. 

Geloven in duurzame gebedshuizen
Klimaatfonds Moskee Annour in Escamp is sinds de zomer bijna energieneutraal

De enthousiaste deelnemers aan het Burgerberaad Statenkwartier. jurriaan brobbel

Meer informatie?
klimaatfondslokaal.nl/den-haag

18 januari 2023
Nummer 1

4 Stadskrant4 Stadskrant

Schone energie in een groene stadSchone energie in een groene stad

Burgerberaad Statenkwartier adviseert 
gemeente over klimaatverandering

gers en fietsers. Ook zou de 
gemeente zich moeten blijven 
inzetten voor goedkope leningen 
voor duurzame maatregelen. Het  
adviesrapport is te lezen op de 
website.

■ ■ ‘Pak door, ga aan de slag en 
wees eerlijk tegen inwoners.’ 
Zo luidt in het kort de oproep van 
bewoners van het Statenkwartier 
aan de gemeente. Eind december 
stuurden zij hun eindrapport naar 
de gemeenteraad met daarin 
23 adviezen over maatregelen om 
klimaatverandering in hun wijk op 
te vangen. De adviezen lopen 
uiteen van de keuze voor water-
doorlatende bestrating tot 
parkeerplaatsen voor deelauto’s en 
meer ruimte voor groen, voetgan-

Meer informatie?
duurzamestad.denhaag.nl/
burgerberaad



Lama Afarra: 

‘Ik weet hoe het is om in  
een nieuw land te komen’

‘Ik zat op school in Eritrea, maar wist 
dat ik daar geen toekomst had. 
Eritrea  is het enige land met een 
onbeperkt  durende militaire dienst-

plicht. Daarom heb ik mijn land verlaten. 
Mijn moeder en zusjes zijn nog steeds daar. 
Mijn familie en mijn cultuur mis ik wel. Mijn 
vader is overleden toen ik nog kind was. 
Mijn moeder heeft veel meegemaakt; ik ben 
trots op haar. Zij is echt een strijder. Ik stak 
de grens met Ethiopië over en vandaar ging 
ik naar Soedan en door de Sahara naar Libië. 
Van Libië stak ik per boot over naar Italië. 
Twee vrienden zijn overleden toen ze 
diezelfde  tocht maakten. Eén in de Sahara. 
Mensen krijgen er geen drinken of eten. De 
andere zat op een boot die is gezonken. Een 
vriend uit Soedan had me wat geld mee-
gegeven. Daarmee reisde ik per trein van 
Italië naar Amsterdam. Zonder documenten, 
maar ik ben niet gecontroleerd. Ik kende 

Nederland helemaal niet, alleen van de 
goede voetballers. Ik vroeg in 2015 asiel aan 
en dat kreeg ik al na een paar dagen. Ik 
woonde anderhalf jaar in een asielzoekers-
centrum tot het COA een huis voor me vond. 
Intussen ben ik meteen gaan inburgeren, in 
vier maanden. Ik wilde echt graag Neder-
lands leren en studeren. Ik deed een oplei-
ding Logistiek niveau 1 en daarna Business 
Administratie niveau 2. Ik ging ook meteen 
werken, in een strandtent onder andere. Nu 
werk ik als postbezorger. Ik denk dat je hier 
werk kan vinden, als je zoekt. Dat advies 
geef ik ook aan vrienden: doe het werk dat je 
kunt krijgen, ook als dat niet is waarvoor je 
bent opgeleid. Als je eenmaal bezig bent, 
kun je eenvoudig doorgroeien in een stad 
als Den Haag. Er wonen hier mensen uit de 
hele wereld, die vaak zelf een winkel, restau-
rant of bedrijf hebben opgezet. Misschien 
heb ik straks ook mijn eigen bezorgbedrijf.’

Haben Asfeha: 

‘Je kunt hier werk  
vinden als je zoekt’

‘Ik ben Syrische, maar ik woonde met 
mijn man en vier kinderen in 
Koeweit . Ik heb drie dochters en een 
zoon. De oudste is nu 20 en de 

jongste  15. We hadden een goed leven in 
Koeweit en ik had er veel vriendinnen. Maar 
toen stopte het werk van mijn man. We 
konden  niet terug naar Syrië vanwege de 
oorlog daar. Ik wilde helemaal niet weg, 
maar het kon niet anders. Mijn man is naar 
Nederland gegaan en wij kwamen later via 
gezinshereniging. Wij zagen dat we onze 
kinderen in Nederland de beste kansen 
konden  geven en we moedigen ze elke dag 
aan die te benutten. De eerste periode was 
moeilijk. Je komt in een nieuw land, met een 
nieuwe taal en een nieuw systeem. Maar ik 
heb vertrouwen dat alle obstakels te over-
komen zijn. Al vóór de inburgering ben ik 
een participatiecursus gaan doen. Daar leer 
je hoe het hier gaat met werk, met geld 

enzo voorts. Toen ging ik naar school om de 
taal te leren. Ik maakte nieuwe vriendinnen 
en toen werd het leven weer goed. Ik vind 
Den Haag mooi. Het is een drukke stad, daar 
hou ik van. Ik heb Nederlands geleerd tot 
niveau A2 en ik studeer nu voor B1. Na mijn 
inburgeringsdiploma ben ik begonnen voor 
mijn rijbewijs. In Koeweit had ik dat, maar 
hier zijn de regels anders. Theorie haalde ik 
in één keer, over praktijk heb ik vijf keer 
gedaan . Maar het is gelukt. Dat was de 
mooiste dag van mijn leven hier. Intussen 
ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Eerst bij 
een naaiatelier, nu bij VluchtelingenWerk 
Den Haag. Ik weet wat het betekent als je in 
een land komt met een andere cultuur en 
taal. Ik kan de mensen daardoor goed 
helpen . Ik hou van mijn werk. In de toekomst 
wil ik misschien een eigen bedrijf beginnen. 
Maar eerst moet ik mijn Nederlands 
verbeteren.’

Een nieuwe toekomst opbouwen
Haben Asfeha en Lama Afarra vluchtten uit een hopeloze en gevaarlijke situatie. Haben komt uit Eritrea, Lama uit 
Koeweit. Maar een bestaan opbouwen in een nieuw land is niet makkelijk. De taal en cultuur zijn nieuw en je bent 
vaak ver weg van je geliefden. Haben en Lama kozen ervoor Nederlands te leren, aan het werk te gaan en zo een 
bijdrage te leveren aan de stad Den Haag.
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Wat vinden de fracties van… 
de verkeersveiligheid?

Raad aan het woord

Minke Hofstra, 
VVD

Ik vind het 
belangrijk dat als 
je in Den Haag 
woont je mee doet 
en meedoen 
betekent voor de 
Haagse VVD dat je 

in je eigen inkomen kunt voorzien. 
Er is op dit moment een groeiende 
groep mensen die wel werkt, maar 
nauwelijks rond kan komen. Dat 
komt niet alleen door de inflatie en 
hoge energieprijzen, maar ook 
omdat er een te klein verschil zit 
tussen werk en de bijstand. Voor 
deze groep ga ik mij de komende 
jaren graag inzetten, omdat 
meedoen moet lonen. 

Vincent Thepass, 
GroenLinks

Verduurzaming is 
noodzaak, geen 
luxe. Het is bizar 
dat zoveel mensen 
hun stijgende 
energierekening 
niet meer kunnen 

betalen en de klimaatcrisis is ook in 
Den Haag steeds meer voelbaar. 
Ik zet mij in voor een Den Haag met 
meer macht voor bewoners en waar 
iedereen zich een warm huis kan 
veroorloven. Daarom ben ik blij dat 
mijn twee moties over het stimule-
ren van energiecoöperaties, juist ook 
voor sociale huurders, in de 
gemeenteraad zijn aangenomen. 
Ook in 2023 blijf ik met bewoners 
strijden voor een eerlijke 
energie transitie. 

Nur Icar, 
DENK

Den Haag telt 
ruim 80.000 
inwoners met 
een Islamitisch 
achtergrond. 
Zij wonen hier, 
werken hier, 

hebben familie en vrienden hier en 
zullen hier hun laatste adem 
uitblazen. Is het dan te veel 
gevraagd om een stukje grond toe 
te kennen waar zij volgens hun 
eigen normen en waarden begraven 
kunnen worden? Belangen-
organisaties pleiten hier al jaren 
voor maar worden aan het lijntje 
gehouden door het college. Als het 
in Almere en Zuidlaren kan, dan kan 
het ook in Den Haag.

Stad in de raad

K. Tuin in de vergadering van de 
commissie Bestuur van 
7 december 2022. Onderwerp: Laak

Toon een 
ambitie  die de 
omvang van 
de problemen 
evenaart. Pak 
nu door op Laak 
als geheel, niet 
op een wijk.

Raad in de Stad: 
Scheveningen
De gemeenteraad trekt de 
stad in en komt met Raad in 
de Stad naar Scheveningen 
toe. Op woensdagavond 
15 februari is er een 
bewonersbijeenkomst in 
Muzee. Woont u in 
Scheveningen  en heeft een 
goed idee voor uw buurt of 
wilt u graag in gesprek met 
raadsleden? Kijk dan op 
denhaag.nl/raadindestad.

Kort

Informatie

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

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

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

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

Raadsvergaderingen
Donderdag 19 januari 
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
13.30 uur 

Donderdag 9 februari 
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.

Keiharde aanpak 
van patsers
De PVV wil een keiharde aanpak 
van die patsers in die sportauto’s 
die onze rijbaan verwarren met een 
F1-circuit. De invoering van patser-
controles moeten helpen inzichte-
lijk te krijgen hoe het tuig die auto’s 
kon kopen, die u en wij nooit kun-
nen betalen. Bij schimmigheden 
meteen in beslag nemen.

D66 maakt een 
Punt van nul
D66 maakt een punt van nul. Wij 
willen dat er in Den Haag nul 
verkeers doden vallen. We hebben 
namelijk de keuze hoe we onze 
straten inrichten. En waar sommige  
partijen het belangrijk vinden dat 
je lekker met je auto kan door-
rijden, vinden wij het belangrijk 
dat mensen aan het einde van de 
dag veilig thuis komen. Daarom is 
er dankzij D66 de mobiliteits-
transitie. Mensen gaan eerder 
lopen , fietsen of pakken de tram, 
dan dat ze in de auto stappen. 
Minder  auto’s is veiliger en 
gezonder  voor iedereen.

Pak onveiligheid 
op fietspad aan
De ChristenUnie/SGP maakt zich 
zorgen over de vele ongelukken op 
het fietspad. Dit komt onder meer 
doordat teveel verschillende voer-
tuigen op het fietspad mogen rij-
den: fietsen, snorfietsen, e-bikes en 
fatbikes. Het maakt het fietspad 
onveilig en zorgt voor ongelukken. 
Wat de ChristenUnie/SGP betreft 
gaan snorfietsers met helm naar de 
rijbaan en worden te snelle fatbikes 
beboet en van het fietspad ge-
weerd. Daarnaast moeten fiets-
paden breder worden gemaakt, 
zodat  volwassenen en kinderen 
veilig kunnen fietsen. Want fietsen 
is gezond!

Verkeersbord in de Zoutmanstraat. frank jansen

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 
verkeerveiligheid de meeste 
stemmen. D66, 
Christenunie/SGP en PVV 
geven hun mening. Wilt u 
meestemmen over wat het 
volgende onderwerp moet 
worden? Volg dan het 
Twitteraccount van de 
Haagse gemeenteraad: 
@Gemeenteraad070

De gemeente Den Haag wil de 
verkeers veiligheid verbeteren. Het 
doel is om te komen tot 0 verkeers-
slachtoffers. Verkeersveiligheid is 
het belangrijkste criterium bij het 
herinrichten van een weg. De 
aanpak  van een veilige school-
omgeving krijgt een hogere 
prioriteit  dan het nu al heeft. Het 
Uit voeringsprogramma Verkeers-
veiligheid wordt op 26 januari 
besproken  in de commissie Leef-
omgeving.
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‘We willen het taboe doorbreken’

Maar liefst 1 op de 5 (jonge) kinderen groeit op in een thuissituatie met een langdurig ziek of beperkt 
familielid. Martijn Tillema heeft als projectleider vanuit de gemeente Den Haag jonge mantelzorgers 
hoog op de agenda gezet.

moet, knalt door en je hebt het er 
niet te veel over. Dat is mooi, maar 
je vergeet daarbij jezelf. Ik wil jon-
geren bewust maken dat die zelf-
zorg heel belangrijk is om het vol te 
houden. In sommige gevallen 
duurt de zorg jaren. De loyaliteit 
naar de familie is grenzeloos. Maar 
er zijn ook positieve kanten. Je leert 
veel van een dergelijke situatie. Je 
wordt er initiatiefrijk door, je 
luistert  beter en ontwikkelt je 
sensitivi teit. Naast dat het zwaar is, 
doet het ook wonderen voor je 
ontwikkeling . Je wordt er een beter 
mens door. De kracht die dat besef 
oplevert, kan jongeren helpen.’

‘Het valt niet mee 
om hen te 
helpen ,’ begint 
Martijn. ‘Veel 
jonge mantel-

zorgers zijn zich niet bewust van 
hun rol. Al van jongs af zijn zij 
belast  met zorgtaken in huis voor 
een ouder of broertje of zusje. Dat 
is normaal en iets wat ze gewoon 
doen omdat het moet. Ook 
schaamte voor hun situatie speelt 
vaak een rol. Jongeren vragen geen 
hulp uit angst om uit huis te 
worden  geplaatst als een vreemde 
inzicht krijgt in de thuissituatie. 
Soms is er sprake van verslavings-
problematiek of een vervuild 
huishouden . Kinderen dragen een 
last en dat heeft soms grote 
gevolgen . Denk aan gemiste school-
dagen, zorgen, eenzaamheid en 
psychische klachten.’

Label op een kind
‘Als iemand weet wat je als jonge 
mantelzorger nodig hebt, dan zijn 
het de jongeren zelf,’ zegt Martijn. 
‘We hebben gewerkt met Jonge 
Mantelzorgambassadeurs, die zelf 
mantelzorger zijn of zijn geweest. 

Op basis van hun adviezen spraken 
we met mensen die dagelijks 
contact  met jongeren hebben zoals 
leraren, jongerenwerkers en zorg-
professionals. Met hen zijn we in 
gesprek gegaan over de impact van 
mantelzorg op jongeren. Ik zeg niet 
dat er geen echte aandacht meer is, 
maar we zien wel dat er al gauw 
een label op een kind geplakt 
wordt. Kinderen zijn vaak ‘moeilijk’, 
omdat er veel meer aan de hand is 
thuis. Daarover moeten onbe-
vooroordeeld gesprekken gevoerd 
worden . Tot deze kinderen door-
dringen kost tijd en energie. Die is 
er vaak niet, of wordt niet genomen . 
Naast de inzet van professionals 
hebben we een heel pakket aan 
middelen ingezet zoals webinars, 
voorlichting, training en bege-
leiding. We willen het taboe door-
breken, jongeren krachtiger maken 
en professionals erkennen in hun 
belangrijke  rol.’

Hoe gaat het nou met jou? 
Het blijkt nog best een opgave om 
jonge mantelzorgers te helpen. 
‘Jongeren kunnen hulp krijgen van 
een mantelzorgmakelaar,’ vertelt 

Martijn. ‘Als inlooppunt kan het 
Jongeren Informatie Punt (JIP) 
doorverwijzen naar zo’n mantel-
zorgmakelaar of andere vormen 
van ondersteuning. Een mantel-
zorgmakelaar kent de wet, weet 
waar je recht op hebt en hoe zorg 
geregeld is. Zo kunnen zij helpen bij 
het regelen van allerlei praktische 
ondersteuning, bijvoorbeeld bij 
hulp in het huishouden. In de 
praktijk  zien we dat er weinig 
gebruik  van wordt gemaakt.  
Daarom hebben we veel in voor-
lichting en training op scholen 
geïnvesteerd , bijvoorbeeld ook in 
samenwerking met Centrum1622. 
We hebben gewone gesprekken en 
stellen vragen als ‘Hoe gaat het nu 
met jou?’. Zo halen we druk eraf en 
hopen we dat jongeren de weg 
naar hulp weten te vinden.’

Grenzeloze loyaliteit
Martijn weet hoe zwaar het is om 
mantelzorger te zijn. ‘Toen mijn 
moeder ziek werd, was ik er voor 
haar. Tijd, afstand en een jong 
gezin , het waren geen redenen om 
haar niet bij te staan. Je schiet voor 
je gevoel overal te kort. Je doet wat 

Verhalen van 
jonge mantelzorgers
Op de website  
www.denhaagmantelzorg.nl/
jongeren staan filmpjes van 
jonge mantelzorgers die hun 
persoonlijke verhaal 
vertellen. 

JIP Den Haag helpt 
jonge mantelzorgers
JIP Den Haag heeft vorig jaar 
een inlooppunt voor jonge 
mantelzorgers geopend. 
Daar kunnen zij terecht met 
al hun vragen. 

Opening inlooppunt bij het JIP: v.l.n.r. Andjenie Autar (ambassadeur), Budi Saman (ambassadeur), Chris van Tongeren (Stichting Jess), Kavita Parbhudayal (wethouder), Simone van der Pol (JIP), Martijn Tillema 
(gemeente Den Haag), Laxmie Jawalapershad (ambassadeur) en Elles Voorsluijs (PEP). joris den blaauwen

Meer informatie?
denhaagmantelzorg.nl/
jongeren

Je doet wat nodig 
is. Dat is mooi, 
maar je vergeet  
daarbij jezelf.

Meer informatie?
jiphaaglanden.nl
info@jipdenhaag.nl
(070) 205 35 00
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Tuinvogels tellen op 
de stadsboerderijen

Op stadsboerderij ’t Waaygat 
worden de vogels verwend met 
een high tea met cakejes en 
koekjes van vet en zaadjes. De 
activiteiten zijn voor alle leeftijden 
en deelname is gratis.

Op 27, 28 en 29 januari 
organiseert de Vogel-
bescherming de Natio-

nale Tuinvogeltelling. Ook op de 
Haagse stadsboerderijen zijn er 
telmomenten en activiteiten. 
Zo kun je pindaslingers rijgen en 
vetbollen maken om de vogels de 
winter door te helpen. Ook kun je 
op een vogelspeurtocht lopen. 

Chinees Nieuwjaar

siervuurwerk. Alle festiviteiten zijn 
gratis te bezoeken. Het Chinees 
Nieuwjaar is het belangrijkste 
feest van het jaar in de Chinese 
cultuur en is altijd eind januari of 
begin februari. 

Het Chinees Nieuwjaar 
wordt als vanouds weer 
groots gevierd in het 

centrum van Den Haag. De gehele 
dag is er feest in het Atrium van 
het stadhuis en in Chinatown. Het 
Jaar van het Konijn wordt ingeluid 
met kleurrijke optochten met 
draken en leeuwen en veel 

Nationale Voorleesdagen  
in de Haagse bibliotheken

een feestje’ van Joke Akveld en 
Jan Jutte. Bibliotheek Den Haag 
organiseert allerlei gratis activi-
teiten zoals voorleesontbijten en 
theatervoorstellingen. 

Voorlezen vergroot de 
woordenschat van je 
kind en ontwikkelt de 

fantasie. En het is natuurlijk ook 
gewoon leuk. Van 25 januari t/m 
4 februari zijn de Nationale 
Voorleesdagen. Centraal staat het 
Prentenboek van het Jaar 2023: 
‘Maximiliaan Modderman geeft 

Open Amare: gratis genieten 
van kunst en cultuur

(dwarsfluit) en João Barata 
(accordeon/toetsen). 
Iedere drie weken organiseert de 
School voor Jong Talent op vrijdag 
een lunchpauzeconcert van 
30 minuten waar de leerlingen 
openbare uitvoeringen verzorgen. 
Ter ere van het 50-jarig bestaan 
van het iconische Orkest De 
Volharding, het straatorkest van 
Louis Andriessen en Willem 
Breuker, presenteert Ensemble 
Klang vrijdag 10 februari en 
vrijdag 3 maart gratis pop-up 
concerten waarin de muziek van 
De Volharding centraal staat.

Onder de noemer Open Amare 
organiseert Amare laagdrempelige 
evenementen voor jong en oud. 
Bijvoorbeeld muziek, dans, kunst, 
debat, workshops en beweging. 
Alle activiteiten zijn gratis 
toegankelijk. Zo geven studenten 
van het Koninklijk Conservatorium 
en ouderenorkest Symphonic 
Seniors zaterdag 11 februari om 
13.00 uur een gezamenlijk concert. 
Tot eind maart kun je elke donder-
dag om 12.30 uur een half uur 
komen ontspannen met Dao Lu, 
een blend van Tai Chi, Chi Kung en 
Oosterse krijgskunst. De les wordt 
gegeven door Mark van Fire 
Dragon uit Den Haag met live 
muziek van Antonio Onieva 

Maquette CID in stadhuis
Op de maquette is te zien wat de 
plannen zijn voor het gebied. 
Ook na 19 januari zal de maquette 
gebruikt blijven worden in 
gesprekken met de buurt. 

Tot en met 19 januari is in het 
Atrium van het stadhuis een grote 
maquette te zien van het Central 
Innovation District (CID. Dat is het 
gebied tussen de stations 
Den Haag CS, Hollands Spoor en 
Laan van NOI. De komende jaren 
komen hier veel nieuwe woningen, 
kantoren en voorzieningen. 

Gluren bij  
de buren

Zondag 5 februari kun je 
in heel Den Haag 
genieten van muziek, 

theater, dans, cabaret, spoken 
word bij mensen thuis. Huis-
kamers worden omgetoverd tot 
tijdelijke podia voor lokaal talent. 
Op elke locatie zijn er 
drie optredens  van dezelfde act. 
Ook Amare doet mee. 

Feest in  
de Vinex

In 2022 bestond stads-
deel Leidschenveen-
Ypenburg 20 jaar. De 

tentoonstelling ‘Feest in de Vinex’ 
blikt terug op een jaar vol feeste-
lijke activiteiten. De tentoon-
stelling is vanaf 23 januari te zien 
in de Tramtunnel Galerij. Met de 
tentoonstelling verschijnt ook een 
boek over het stadsdeel en het 
20-jarig jubileum. 

Parkrun  
Zuiderpark

Elke zaterdag om 
9.00 uur organiseren 
vrijwilligers de Parkrun 

Zuiderpark. De route is 5 km lang 
en start en finish is bij de Sport-
campus. Iedereen is welkom, zowel 
beginners als ervaren lopers. 
Meedoen is gratis. De eerste keer 
moet je je registreren. 

Van 25 januari tot en met 4 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. martijn beekman

Kleurrijke optocht met draken en leeuwen door Chinatown. 

Op 27, 28 en 29 januari is de Nationale Tuinvogeltelling. hester goeman

 jeffrey grouwstra

27
JAN

Meer informatie?
milieueducatiedenhaag.nl

21
JAN

Meer informatie?
chineesnieuwjaar-denhaag.nl

25
JAN

Meer informatie?
bibliotheekdenhaag.nl/
nationale-voorleesdagen

5
FEB

Meer informatie?
glurenbijdeburen.nl

23
JAN

Meer informatie?
haagsgemeentearchief.nl

Meer informatie?
amare.nl/openamare

Meer informatie?
denhaag.nl/cid

21
JAN

Meer informatie?
parkrun.co.nl/zuiderpark
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