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Burgemeester bedankt de stad
moesten  vluchten en met de hulp
verleners, ondernemers en vrij
willigers die hielpen om hen een 
tijdelijk thuis in Den Haag te geven. 
De oorlog duurt nu al een jaar, veel 
langer dan we allemaal hoopten. 
Dat vroeg en vraagt veel van onze 
stad waar ook veel andere zorgen 
en uitdagingen spelen. Hartelijk 
dank voor uw getoonde mede
menselijkheid.’ 

Op 24 februari wappert de 
geel-blauwe vlag weer bij het 
Haagse stadhuis. We herdenken 
die dag een jaar oorlog in 
Oekraïne . 

■ ■  Burgemeester Jan van Zanen is 
dankbaar voor de inzet van de 
Haagse samenleving in de opvang 
van Oekraïense vluchte lingen. Hij 
blik terug en vooruit. 

‘De opvang van Oekraïners in de 
stad vraagt inzet en betrokkenheid 
van velen en op allerlei gebieden . 
Met elkaar hebben we zo’n 3400 
mensen opgevangen, waarvan 400 
kinderen. De meesten van hen ver
blijven bij mensen thuis. Ik ben on
der de indruk van alle hulp die 
vanuit de stad werd en wordt aan
geboden. Dergelijke mooie hulpac
ties zie je ook weer snel ontstaan 

na de aardbeving in Turkije en om
ringende landen. Vorig  jaar rond 
deze tijd werden razendsnel na de 
start van de oorlog  en de komst van 
de eerste Oekraïners , veel basisza
ken geregeld. Van opvang locaties 
en maaltijden tot scholing bij 
Haagse basisscholen en hulp bij het 
vinden van werk. Ik zag en hoorde 
veel voorbeelden tijdens bezoeken 
en gesprekken met mensen  die 

Tips voor 
schoon stoken

■  Steekt u in de winter graag de 
open haard of houtkachel aan? 
Doe dit dan zo schoon mogelijk. 
Daarmee vermindert u het 
risico op gezondheidsklachten. 
Voor uzelf en voor uw omgeving. 
De gemeente geeft op de  
website www.denhaag.nl tips  
om zo schoon mogelijk  
te stoken. 

DenHaag.nl 
uitgelicht

Zwemmen in de 
voorjaarsvakantie? 

Kijk voor de openingstijden 
van de Haagse zwembaden 
op denhaag.nl/zwemmen.

Sneeuw of ijzel?
Inwoners kunnen 

gratis strooizout afhalen. 
Kijk voor de locaties en 
strooiroutes op denhaag.nl/
gladheid.

Op 24 februari herdenken we een jaar oorlog in Oekraïne. tigo kuypers (links), valerie kuypers (rechtsboven) en henriëtte guest (rechtsonder)
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Meer informatie?
denhaag.nl
(zoek op stoken)

Halsbandparkiet verslaat huismus
1.927 Hagenaars deden eind januari mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. 
Zij telden in totaal 23.678 tuinvogels. De koolmees komt het meeste voor in 
Den Haag. Opvallend is dat de huismus op plaats 10 staat (landelijk op 1) en 
de halsbandparkiet op 7 (landelijk op 16). Kijk voor de volledige uitslag op 
www.hethaagsegroen.nl. pixabay



Contact met de gemeente ColofonAfspraak bij de gemeente

Meer Bomen Nu Vrijwilligers oogsten zaailingen en geven ze ergens anders een tweede leven

Redding voor kansarme boompjes 
Haagse vrijwilligers van Meer 
Bomen Nu redden jaarlijkse 
duizenden kansarme jonge 
boompjes in de Haagse 
natuurgebieden. Ze oogsten deze 
zaailingen en geven ze ergens 
anders een tweede leven. 

Gratis boompjes
Inwoners van Den Haag kunnen op 
zondag 19 februari tussen 10.00 en 
14.00 uur een of meer jonge 
boompjes ophalen tijdens de 
groene drive-thru bij de Carweide 
op de Binckhorst. De landelijke 
actie Meer Bomen Nu deelt die dag 
gratis zaailingen uit. De bomen zijn 
geoogst in natuurgebieden in 
Den Haag. Ze stonden daar op 
plekken waar ze geen tot weinig 
kans hadden om te kunnen 
uitgroeien tot grote boom. Bij de 
drive-thru in 2022 werden 6.000 
zaailingen uitgedeeld. Dit jaar is 
het doel 7.500 boompjes gratis uit 
te delen.

bomen  weghalen, krijgen  we niet altijd 
leuke reacties. Maar als je vertelt dat we 
jonge bomen juist een kans geven, vinden  
mensen het geweldig ,’ zegt vrijwilliger 
Elahi. 

Kilo’s CO2
Marga zou graag willen dat het normaal 
wordt voor terreinbeheerders om zaai
lingen uit te steken in plaats van jonge 
bomen weg te gooien. ‘Je moet op een 
andere manier leren kijken. Toen ik 
vroeger  een klein takje zag, dacht ik niet 
meteen aan een boom. Nu weet ik dat al 
die tientallen sprietjes potentiële grote 
bomen kunnen worden die kilo’s CO2 
kunnen opnemen. De natuur heeft eigen
lijk heel veel te geven,’ zegt Marga. 
 
Een uitgebreide versie van dit artikel leest 
u op www.hethaagsegroen.nl.

Met een schop in de hand 
speuren vrijwilligers in een 
afgesproken deel van 
natuur gebied De Uithof 

naar sprietjes die spontaan zijn op
gekomen. De zaailingen hebben weinig 
tot geen kans om tot grote boom uit te 
groeien. Ze staan te dicht bij de moeder
boom of het wandelpad. 

Een van de vrijwilligers van de 
campagne  Meer Bomen Nu is Elahi. 
Doorde weeks werkt hij als straatveger en 
in het weekeinde reist hij door het land 
om kansarme jonge boompjes te redden. 
‘In het leven moet je dingen doen waar je 
dopamineshotjes van krijgt. Ik haal hier 
mijn geluk uit. En uit mijn geloof. Ik doe 
dit uit religieuze liefdadigheid. Hoe meer 
goed ik doe, hoe meer punten ik krijg. 
Deze jonge boompjes kunnen nu wel een 
volwaardige boom worden,’ zegt Elahi. 

Groene drive thru 
De circa 300 zaailingen uit De Uithof 
worden  tijdelijk naar bomenhub de 
Carweide  in de Binckhorst gebracht. In 
geulen  staan honderden bomen te 
wachten  op een nieuwe bestemming. 
Tijdens  de groene drive thru op 
19 februari kunnen  inwoners van 
Den Haag gratis boompjes ophalen.

Meer Bomen Nu bestaat drie jaar en wil 
elk plantseizoen honderdduizenden 
bomen  verplanten in Nederland. ‘Wij 
geloven  dat bomen planten dé oplossing 
is om klimaatverandering tegen te 
houden  en de biodiversiteit te herstellen. 

Zo laten we de wereld mooier achter voor 
de volgende generaties,’ zegt Marga 
Witte man van Meer Bomen Nu. 

Haagse oogstdagen
Ze is blij dat de gemeente Den Haag vorig 
jaar enthousiast was over de proef op de 
Haagse Landgoed Oosterbeek en Land
goed Reigersbergen. De ervaringen zijn 
zo goed dat er steeds meer gebieden 
bijkomen . Den Haag heeft inmiddels een 
appgroep met vrijwilligers en zo’n 
honderd  mensen ontvangen de agenda 
van de Haagse oogstdagen. ‘Iedereen kan 
meedoen: van scholieren tot pensio
nado’s,’ zegt Marga. 

In Den Haag worden zaailingen van 
esdoorns , wilgen, vlinderstruiken, lijster
bessen en zelfs paardenkastanjes van het 
terrein van zorginstelling Parnassia 
geoogst . ‘Als wandelaars zien dat we 

Vrijwilliger Elahi tijdens het oogsten op De Uithof: ‘Deze jonge boompjes kunnen nu wel een volwaardige boom worden.’ henriëtte guest

Meer informatie?
hethaagsegroen.nl

2 Stadskrant

Actueel 15 februari 2023
Nummer 2

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.

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

De Stadskrant verschijnt elke vier weken
De volgende Stadskrant verschijnt op: 15 maart
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, 
Merijn van Grieken en Frans van Hilten 
Klachten bezorging: www.denhaag.nl/stadskrant
Productie: Gemeente Den Haag, DBV
Reacties: Mail uw reactie naar stadskrant@denhaag.nl
of bel (070) 353 26 30



Verkiezingen Provinciale Staten 
en Waterschappen 15 maart

15 maart? Dan kunt u iemand 
machtigen om namens u te 
stemmen . Kijk op www.denhaag.nl/
verkiezingen voor meer informatie. 

Geen stempas ontvangen?
Heeft u op 22 februari geen 
stempa s ontvangen of bent u uw 
stempas verloren? Dan kunt u tot 
en met vrijdag 10 maart een 
vervangende  stempas aanvragen 
via www.denhaag.nl/verkiezingen. 
Aan de verkiezingsbalie kunt u tot 
uiterlijk dinsdag 14 maart 
12.00 uur een vervangende stem
pas aanvragen. Neem een geldig 
identiteitsbewijs mee.

Verkiezingskrant
Een speciale verkiezingskrant 
wordt rond 1 maart bezorgd in heel
Den Haag. Daarin vindt u onder 
andere een overzicht van alle stem
bureaus en de kandidatenlijsten.

Woensdag 15 maart zijn er 
verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en de waterschappen. 
Kies gerechtigde Hagenaars kunnen 
stemmen voor de Provinciale Staten 
van Zuid-Holland en voor het 
Hoogheemraadschap van Delfland.

■ ■ In de week van 20 februari 
worden  de stempassen bezorgd. 
Als u de Nederlandse nationaliteit 
heeft, mag u voor beide verkiezingen 
stemmen en ontvangt u twee 
stempassen. Als u niet de Neder
landse nationaliteit heeft mag u 
alleen voor de waterschaps      
verkiezing stemmen en ontvangt u 
één stempas. Deze moet u mee
nemen als u gaat stemmen. U moet 
ook een identiteitsbewijs mee
nemen. Dit is een paspoort, identi
teitskaart, rijbewijs of verblijfs
document. Het identiteitsbewijs 
mag niet langer dan vijf jaar 
verlopen  zijn, dus het moet geldig 
zijn tot en met 16 maart 2018 of 
een latere datum. 

U kunt zelf kiezen waar u gaat 
stemmen in de gemeente 
Den Haag. De meeste stembureaus 
zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Op 
www.stembureausindenhaag.nl 
vindt u een lijst met alle stem
bureaus in Den Haag. De meeste 
stembureaus in Den Haag zijn 
toegankelijk  voor kiezers in een 
rolstoel  of met de scootmobiel. Een 
aantal stembureaus heeft extra 
voorzieningen voor kiezers die 
blind of slechtziend zijn. Op de lijst 
kunt u aan de symbolen zien welke 
voorzieningen een stembureau heeft 
voor mensen met een beperking.

Kiezerspas
Wilt u in een andere gemeente in 
ZuidHolland stemmen voor de 
Provinciale  Staten? Of in een 
andere  gemeente in Delfland voor 
de water schappen? Laat uw stem
pas omzetten in een kiezerspas. Kijk 
op www.denhaag.nl/verkiezingen 
voor meer informatie.

Kunt u niet zelf stemmen op 

Warme plekken in Den Haag  
in de koude maanden

Wilt u ook wat doen? Word 
vrijwillige r op één van de locaties , 
of open zelf de deuren 
van  een  Warme Kamer. Kijk op de 
website van het Leger des Heils hoe 
u mee kunt helpen.

Zeker 50.000 huishoudens in 
Den Haag hebben door de hoge 
energierekening grote moeite om 
rond te komen. Zet u thuis liever 
de verwarming niet aan? In de 
stad zijn tientallen plekken waar u 
terechtkunt voor een gezellige 
warme plek en een praatje. 

■ ■ Kom bijvoorbeeld naar de 
biblio theek, het wijkcentrum of het 
buurthuis bij u in de wijk. Zo kunt u 
in de koude maanden toch wat be

sparen op uw energierekening. Op 
www.denhaag.nl/energie vindt u 
een overzicht van de warme 
plekken  per stadsdeel. 

Leger des Heils 
De gemeente werkt samen met het 
Leger des Heils, dat landelijk 
Warme Kamers regelt. Kijk op 
www.legerdesheils.nl/warmekamers 
voor een plattegrond met alle 
beschik bare locaties en openings
tijden.

Versterk je  
mentale gezondheid

■ Een op de vier mensen heeft in 
zijn of haar leven of in de directe 
omgeving te maken met mentale 
problemen. Op de website 
www.mentaleagenda.nl kun je zelf 
aan de slag met het versterken van 
je mentale gezondheid. Je vindt 
hier activiteiten en tips die je 
verder helpen. De website is 
2 februari gelanceerd en is een 
initiatief van Kompassie. 

Chelsy Valentina eerste Jonge Stadsdichter van Den Haag
Chelsy Valentina (14) is de eerste Jonge Stadsdichter van Den Haag.
Zij won de finale van een competitie waarvoor leerlingen van acht 
Haagse middelbare scholen zich hadden ingeschreven. Het winnende 
gedicht heet ‘Een reis door de stad waar mijn leven compleet voelt: Den Haag.’ 
Kijk voor meer informatie op www.huisvangedichten.nl.  henriëtte guest

Ombudsman

Geen haalbare kaart 

‘Uw parkeerkaart ligt al een tijd klaar op het stadhuis.’ 
Na een serie vergeefse telefoontjes met de 
gemeente heeft mevrouw X eindelijk duidelijkheid. 

Haar aanvraag was allang eerder goedgekeurd, maar ze heeft 
de parkeerkaart voor gehandicapten nog steeds niet in huis. 
Mevrouw is slecht ter been, toch moet ze zelf naar het 
stadhuis. Als ze zich aan het loket meldt, blijkt de kaart 
onvindbaar. Onduidelijk is of er nu wel of niet eentje is 
aangemaakt. Niemand kan op dat moment opheldering 

verschaffen. ‘U kunt het beste nog eens 
bellen,’ is het advies. 

Mevrouw krijgt later een medewerker 
aan de telefoon die belooft een notitie 
te maken voor de betrokken afdeling. 
Vervolgens gebeurt er weer niets. Bij een 
volgend telefoontje is het advies om naar 
stadsdeelkantoor Escamp aan de Leyweg 
te gaan. Daar zou de kaart liggen te 
wachten. Maar aan de Leyweg wacht 
vooral een teleurstelling: nergens haar 
parkeerkaart. Voor de zoveelste keer belt 
ze met de gemeente. ‘U wordt snel 
teruggebeld door de afdeling die erover 
gaat,’ is nu de boodschap. Niet dus.

Om gek van te worden. Mevrouw 
besluit haar verhaal voor te leggen aan de ombudsman. Hier is 
een snelle ‘interventie’ op z’n plaats. De ombudsman vraagt 
de gemeente uit te zoeken wat er is misgegaan en met spoed 
te zorgen dat mevrouw de aangevraagde parkeerkaart krijgt. 
En is het echt zo moeilijk om de kaart thuis te laten bezorgen? 

Binnen een week is alles geregeld, inclusief thuisbezorging. 
Op de interventie van de ombudsman heeft de gemeente in 
ieder geval wél voortvarend gereageerd. Blijft staan dat de 
betrokken afdeling grondig moet uitzoeken waarom het hier 
zo is misgegaan en hoe dat in het vervolg kan worden 
voorkomen. 

Burgerzaken 
op televisie

■ Vanaf dinsdag 14 februari is de 
nieuwe zesdelige televisieserie 
‘Burgerzaken’ wekelijks te zien op 
NPO 1 om 21.05 uur. De kijker ziet 
het wel en wee in het stadhuis van 
vijf gemeenten. In Den Haag is 
gefilmd bij de balies, huwelijken en 
het gemeentearchief. De opnames 
zijn gemaakt in het najaar 
van 2022. Het programma wordt 
uitgezonden door de KRO-NCRV. 

College bezoekt 
stadsdeel Escamp

■ Het college van burgemeester 
en wethouders wil dichtbij en 
benaderbaar zijn voor bewoners 
en ondernemers. Daarom bezoekt 
het college dit voorjaar alle 
stadsdelen. Op 21 februari en 
7 maart is Escamp aan de beurt. 
Per stadsdeel komt er een aparte 
uitnodiging waarin staat hoe u 
zich kunt aanmelden.

Meer informatie?
denhaag.nl/energie
legerdesheils.nl/warmekamers

Meer informatie?
kro-ncrv.nl

Meer informatie?
denhaag.nl/verkiezingen

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?
mentaleagenda.nl

Meer informatie?
denhaag.nl/actueel
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Energietransitie Zo gaan de buurten van Den Haag over op schone energie

Meer informatie?
denhaag.nl/energie 

Subsidie voor het isoleren  
van bedrijfspanden

■ Voor eigenaren van een 
bedrijfspand met daarin een 
MKB-onderneming heeft de 
gemeente een nieuwe subsidie. 
Deze is bedoeld voor het isoleren 
van bedrijfspanden en kan 
aan gevraagd worden voor de 
isolatie van de begane grond, de 
vloer, de gevel, het dak en voor 
isolatieglas. Per aanvraag kunnen 
bedrijven tussen de 6.000 en 
9.000 euro subsidie krijgen. Een 
van de voorwaarden is wel dat de 
MKB-onderneming 2 tot maximaal 

Inkoopactie 
infrarood panelen

■ Met infraroodpanelen kunt u 
bepaalde plekken in uw huis 
gericht verwarmen. Dit bespaart 
geld en energie. De gemeente 
heeft samen met de WoonWijzer-
Winkel een inkoopactie en goede 
panelen voor een aantrekkelijke 
prijs. De eerste 500 deelnemers 
krijgen gratis plaatsing. Ooievaars-
pashouders krijgen € 100,- korting.

Van aardgas naar schone energie
Den Haag wil een duurzame en 
toekomstbestendige stad zijn. 
De overstap van fossiele energie 
naar schone energie is daar een 
belangrijk onderdeel van. In de 
Transitievisie Warmte (TVW) 
beschrijft de gemeente hoe de 
stad van het gas afgaat. 

Aan de slag
Wilt u aan de slag met energie 
besparen en u voorbereiden op de 
overstap naar schone energie? De 
gemeente heeft een wegwijzer met 
tips, acties en subsidies. U kunt ook 
naar een Hou-van je-Huis-punt. 

Hulp bij hoge energiekosten
Heeft u problemen door de hoge 
energierekening en maakt u zich 
zorgen? U kunt bij de gemeente 
terecht voor hulp bij uw geldzaken 
en toeslagen. 

bijvoorbeeld door uw woning te isoleren, 
een warmtepomp aan te schaffen, over te 
stappen op inductie koken en zonne
panelen te nemen als dat mogelijk is. Zo 
is uw woning straks eenvoudig aan te 
sluiten op een schone energiebron én u 
heeft nu al minder gasverbruik en een 
lagere  gasrekening. U verbruikt wel meer 
elektriciteit. Wilt u weten welke warmte
oplossing geschikt lijkt voor uw buurt? 
De Transitievisie Warmte is te vinden op 
duurzamestad.denhaag.nl/warmtevisie
voordewijk.

P er buurt is in kaart gebracht wat 
de beste oplossing is voor het 
verwarmen  van woningen en 
gebouwen  met schone energie. 

De gemeenteraad heeft het document 
in januari 2023 vastgesteld.

Klimaatverandering
Nu nog gebruiken negen van de tien 
woningen  in Den Haag aardgas voor de 
verwarming, het warme water en het 
koken . Bij de verbranding van aardgas 
komt CO2 vrij. Dit is een broeikasgas dat 
zorgt voor klimaatverandering. Om 
klimaat verandering tegen te gaan, stapt 
Nederland over op schone energie uit 
bijvoorbeeld  aarde, water en zon. Die 
overstap noemen we de ‘energie transitie’.

Schone energie
Er zijn verschillende manieren om onze 
huizen en gebouwen van schone energie 
te voorzien. Dit kan bijvoorbeeld met 
warmtenetten en (hybride) warmte
pompen. Niet elke oplossing is geschikt 
voor elke buurt of woning. Wat de beste 
oplossing is, heeft te maken met bijvoor
beeld het soort huizen (oud of nieuw, 
portiekflat of vrijstaand), de kabels en 
leidingen in de ondergrond, en de afstand 
van de huizen tot een schone energie
bron.

In de Transitievisie Warmte staat per 
buurt welke techniek  nu een goede 
oplossing  lijkt. De Transitievisie Warmte 
wordt ten minste elke vijf jaar bijgesteld . 
Dat komt omdat de technische mogelijk

heden voor schone energie niet stil staan. 
Er komen steeds nieuwe technieken  bij 
en ook de wetgeving verandert .

Plannen voor elke buurt
Eind 2022 konden inwoners drie 
maanden  lang reageren op de concept
versie van de Transitievisie Warmte. Er 
zijn 31 reacties (‘ziens wijzen’) ingediend 
en beantwoord. De Transitievisie Warmte 
is toen aangepast en de gemeenteraad 
heeft het document nu formeel vast
gesteld. Nu is het tijd om uitvoerings
plannen te maken voor iedere buurt, wijk 
of gebied. De gemeente doet dit samen 
met inwoners, ondernemers en andere 
belanghebbenden.

Iedereen kan zich voorbereiden
Iedereen kan zich nu al voorbereiden op 
de overstap naar schone energie. Dat kan 

De elektriciteitscentrale aan het De Constant Rebecqueplein. gemeente den haag

Meer informatie?
denhaag.nl/bedrijfspandisoleren

Meld u aan als energiecoach
Wilt u uw buren helpen met advies en energiebesparende producten? Meld 
u dan aan voor de gratis driedaagse opleiding tot energiecoach. U werkt dan 
minimaal 1 tot 2 jaar als energiecoach in uw eigen wijk, maar het kan ook 
eventueel in overleg, in een naastgelegen wijk. Kijk op duurzaamdenhaag.nl/
projecten/word-energiecoach. sander foederer

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

Meer informatie?
duurzamestad.denhaag.nl/ 
warmtevisie-voor-de-wijk

Meer informatie?
duurzamestad.denhaag.nl/
wegwijzer

99 werknemers heeft en ingeschre-
ven staat in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel. U 
kunt tot en met 31 december 2023 
de subsidie aanvragen. Voor deze 
subsidie is in totaal €500.000 
beschikbaar. Als het subsidie-
bedrag op is sluit de regeling. Voor 
meer informatie en het aanvragen 
van de subsidie gaat u naar 
denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
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De Frederik Hendriklaan wordt aantrekkelijker en verkeersveiliger. habo gww

ernstige  en blijvende hersen
schade, aldus artsen.

Goed om te weten
Als het kan rijden snorfietsen en 
snorscooters op het fietspad. Dit 
verandert niet. Soms wordt hiervan 
afgeweken en is het verplicht om 
op de rijbaan te rijden. De ge
meente en wegbeheerders kunnen 
dit besluiten voor fietspaden die 
erg druk zijn. Via een onderbord 
worden snorfietsers naar de rij
baan verplaatst. Wat ook blijft is de 
maximumsnelheid van 25 km/u. 
De boete voor het niet dragen 
van  een helm is € 100,, plus € 9, 
administratiekosten. De politie 
handhaaft hierop.

Om het aantal dodelijke slachtoffers 
en (ernstige) gewonden terug te 
dringen, is het dragen van een 
goedgekeurde helm voor snor-
fietsen, snorscooters en passagiers 
per 1 januari 2023 verplicht. 
Er zijn geen uitzonderingen. 
Wel mogen er twee soorten 
goedgekeurde helmen worden 
gedragen.

■ ■ Een snorfiets of snorscooter 
mag maximaal 25 km/u en is te 
herkennen aan een blauwe ken
tekenplaat.

Goedgekeurde helm
Er kan worden gekozen tussen een 
goedgekeurde bromfiets/motor
helm of een goedgekeurde speed
pedelechelm. Een goedgekeurde 
bromfiets/motorhelm is te her
kennen aan het label op de kinband 
met daarop een cirkel met de 
hoofdletter E erin. De E betekent 
dat de helm een Europese goed
keuring heeft. Achter de E staat een 

cijfer, en elk cijfer staat voor een 
EUland waar de helm is goed
gekeurd. In Nederland krijgen 
goedgekeurde helmen het cijfer 4. 
Alle in de EUgoedgekeurde helmen 
voldoen. Een goedgekeurde speed
pedelechelm heeft de markering 
NTA 8776.

De gemeente Den Haag adviseert 
de goedgekeurde bromfiets/
motor helm te gebruiken. Deze 
helm is dikker en zwaarder waar
door de impact van een ongeval op 
het hoofd kleiner is. Daarnaast 
verkleint  deze ook de kans op 

Lagevloertram naar Transvaal
tram, de afmeting van de straten 
en de haltes. Ook kijkt de gemeente 
of het mogelijk is om veilige fiets
paden aan te leggen, waardoor er 
soms parkeerplaatsen moeten ver
dwijnen. De keuzes die al genomen 
zijn, zijn in de ontwerpen terug te 
vinden. Kom naar de inloopbijeen
komst op maandag 20 februari tus
sen 16.00 en 20.00 uur in bibliotheek 
Transvaalkwartier. Of bekijk de 
ontwerpen  op www.werkaandewijk.
denhaag.nl en geef uw mening.

De nieuwe lagevloertram komt 
naar Transvaal. De nieuwe trams 
maken het reizen fijn voor iedere 
reiziger. Ze zijn ruimer, langer, 
comfortabeler en hebben een 
lagere instap waardoor reizigers 
met een rolstoel, rollator of 
kinderwagen eenvoudig in- en uit 
kunnen stappen. 

■ ■ Niet alle tramsporen en tram
haltes in Den Haag zijn geschikt 
voor de nieuwe lagevloertram. In 
veel straten moet de rails worden 
verlegd en haltes worden aan
gepast. Ook voor tramlijn 6 zijn 

aanpassingen nodig. De gemeente 
heeft ontwerpen gemaakt voor de 
straten en haltes op de Dierense
laan (halte Nunspeetlaan), De 
Steijn  laan, Paul Krugerlaan/
Loosduinse weg, Paul Krugerplein 
en Delftselaan. 

U kunt meepraten over de ont
werpen. Bijvoorbeeld over meer 
groen, veiligheid in de straat, over
steekplaatsen, laad en losplaatsen, 
bankjes, fiets en invalidenparkeer
plaatsen. Bepaalde beslissingen 
staan al vast omdat de gemeente 
rekening moet houden met de 
breedte en lengte van de nieuwe 

Duinzigt 
opgeknapt

■ Sinds 13 februari zijn er 
werkzaamheden in Duinzigt. 
Rondom de Ruychrocklaan en 
de Cees Laseurlaan worden 
verschillende  projecten 
gecombineerd . Er zijn gele 
omleidings borden geplaatst. 
De sportverenigingen, bedrijven 
en het winkelcentrum kunt u 
bereiken via de Waals dorper weg 
en de Theo Mann- Bouwmeester laan. 

De nieuwe trams maken het reizen fijn voor iedere reiziger
Op dit moment maken de welbekende rood-witte trams van HTM plaats voor 
de ruimere rood-grijze trams. ‘De nieuwe trams maken het reizen fijn voor 
iedere reiziger. Ook als je met een rolstoel of kinderwagen reist kun je nu 
eenvoudig met de tram,’ zegt projectmanager Roel. Lees het hele interview 
op bereikbarestad.denhaag.nl/achtergrondverhalen.  gemeente den haag

Herinrichting 
Frederik Hendriklaan

verwijderd . De stoepen krijgen een 
nieuwe hoogwaardige bestrating 
met meer ruimte voor voetgangers. 
De rijbanen voor autoverkeer 
worden  smaller. Om de veiligheid 
te verhogen gaat de maximale 
snelheid in de straat naar 30 km 
per uur. Als laatste wordt de 
huidige  straatverlichting vervan
gen door energiezuinige klassieke 
lichtmasten. 

Werkzaamheden combineren
Door al deze werkzaamheden te 
combineren hoeft de straat maar 
een keer te worden opengebroken. 

Het Statenkwartier is een 
belangrijk  winkelgebied. De 
aantrekkelijk heid en verkeers-
veiligheid van de winkelstraten en 
de Willem de Zwijgerlaan werden 
in 2020 verbeterd. Nu is de 
herinrichting van het laatste 
gedeelte van de Frederik 
Hendriklaan  tussen Statenlaan en 
Prins Mauritslaan aan de beurt. 
De werkzaamheden begonnen 
op 6 februari en duren tot 
eind juni 2023. 

■ ■ De winkelstraat krijgt een 
kwaliteits impuls en wordt veiliger. 
Ook komt er een nieuw hoofdriool 
in de straat. Dat is nodig omdat het 
riool en de huisaansluitingen 
verouderd  zijn. 

De oude tramsporen worden 

Groot onderhoud 
Hoornbrug

■ De provincie Zuid-Holland voert 
groot onderhoud uit aan de 
Hoornbrug. Van 6 februari tot en 
met 17 maart is de brug volledig 
afgesloten voor het wegverkeer 
(fietsers en auto’s) en trams 1 en 
15. Auto’s en fietsers worden 
omgeleid met borden. Voor de 
scheepvaart gelden stremmingen 
en een hoogtebeperking. 

Actueel

■ Van 30 januari t/m 21 april 
krijgt de Thorbeckelaan 
nieuw asfalt.
■ Van 20 februari tot juni krijgt 
de Boekhorststraat een nieuwe 
inrichting.
■ Tot en met maart: vernieuwing 
spoor op Statenlaan tussen 
Westduinweg en Frederik 
Henriklaan.

Meer informatie?
rijksoverheid.nl  
(zoek op helmplicht)

Meer informatie?
werkaandewijk.denhaag.nl

Meer informatie?
bereikbarestad.denhaag.nl/
werkzaamheden

Meer informatie?
bereikbarestad.denhaag.nl/
werkzaamheden

Goedgekeurde 
helm verkleint de 
kans op ernstige 
en blijvende 
hersenschade

Meer informatie?
denhaag.nl/duinzigt

Meer informatie?
bereikbarestad.denhaag.nl

Per 1 januari 2023: helmplicht 
voor snorfiets en snorscooter
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Wat vinden de fracties van… 
de energiecrisis?

Raad aan het woord

Carlos Martinez van Andel, 
Hart voor Den Haag 

De buitenruimte is 
de openbare 
ruimte in onze 
stad, zoals straten, 
stoepen, pleinen 
en parken die in 
het bezit zijn 

van de gemeente Den Haag. 
Alle inwoners van onze stad maken 
hier dagelijks gebruik van. Hart voor 
Den Haag vindt dat de buitenruimte 
van iedereen is en dat bewoners hier 
ook zeggenschap over moeten 
hebben. Bijvoorbeeld als een straat 
opnieuw wordt ingericht. Meer 
zeggenschap over je directe 
leefomgeving zorgt namelijk ook 
voor meer betrokkenheid. De 
gemeente moet daarom de komende 
jaren meer en beter werk gaan 
maken van bewonersparticipatie. 

Dennis Groenewold,  
D66

Als raadslid voor 
D66 zet ik mij in 
voor een leefbaar 
Scheveningen 
waar onderne-
mers de kans 
krijgen hun geld te 

verdienen zonder dat de bewoners 
daar ernstige overlast door ervaren. 
In 2020 ging dat helaas helemaal 
mis. Daarom werkte ik toen met 
bewoners, ondernemers en andere 
politieke partijen aan een actieplan. 
Gelukkig is dat door de gemeente 
goed opgepakt. De afgelopen jaren 
lijkt de overlast iets minder, maar er 
is nog genoeg te doen. Daarom zal ik 
er in de raad op blijven toezien dat 
de gemeente door blijft gaan met de 
maatregelen.

Robert Barker,  
Partij voor de Dieren

De Haagse natuur 
staat zwaar onder 
druk. Stikstof 
veroorzaakt 
schade aan 
duingebieden en 
bedreigt dier- en 

plantensoorten. De Partij voor de 
Dieren wil dat Den Haag meer doet 
om de natuur te beschermen. 
We willen de natuurgebieden 
uitbreiden, minder bomen kappen 
en minder vervuilend verkeer door 
invoering van een milieuzone. 
Daarnaast helpt het Den Haag als 
de vee-industrie, de grootste 
stikstofbom, wordt gesloten. 
Zo versterken we de natuur en 
wordt ook het bouwen van 
woningen  mogelijk.

Stad in de raad

Inspreker J. de Jong in de 
vergadering  van de commissie 
Leefomgeving van 26 januari 2023. 
Onderwerp: Uitvoeringsprogamma 
Verkeersveiligheid

U heeft een 
doelstelling  voor 
0 verkeers
slachtoffers. Ik ga 
u alvast vertellen: 
dat gaat u niet 
bereiken met 
dit plan.

Gast van de raad
Welke partijen zijn vertegen-
woordigd in de gemeente-
raad van uw stad? En waar 
besluiten zij eigenlijk 
allemaal over? Hoe gaat die 
besluitvorming in z’n werk en 
hoe kunt u daarop invloed 
uitoefenen? Maak kennis met 
het werk van de gemeente-
raad en meld u aan als 
Gast van de Raad. Raads leden 
vertellen u graag meer over 
hun werk als raadslid en 
aansluitend bezoekt u een 
raadsvergadering.

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 9 maart
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
13.30 uur 

Donderdag 30 maart
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.

Crisis door 
falend beleid
De ‘energiecrisis’ is het directe 
gevolg  van de energietransitie. Een 
opeenstapeling van misstappen 
van het kabinet waar ook de 
gemeente  in mee is gegaan. Het 
afschalen van gas en kolen
centrales is wat ons afhankelijk 
heeft gemaakt van onbetrouwbare 
bronnen als wind en zon waardoor 
we energie moeten importeren. De 
snelste manier om energie weer 
betaalbaar te maken is het per 
direct  hervatten van de gaswinning 
uit Groningen, uiteraard met ruim
hartige compensatie voor de 
mensen  in het aardbevingsgebied.

Middeninkomens 
niet de dupe
De gevolgen van de energiecrisis 
raken veel inwoners van Den Haag. 
Dit geldt voor de allerarmsten in 
onze stad, maar ook voor de 
midden inkomens. Energiearmoede 
komt inmiddels ook in deze groep 
voor, door stijgende energiekosten 
en bijkomende inflatie. Het CDA 
blijft zich inzetten voor deze groep 
om te voorkomen dat zij kind van 
de rekening worden en het niet 
meer kunnen bolwerken. Het is 
belang rijk dat we versnellen met 
isoleren en gemeentelijke regelin
gen om verduurzaming voor ieder
een beschikbaar maken.

Huurverlaging 
bij enkel glas
De energieprijzen rijzen de pan uit 
en de SP vindt dan ook dat wonin
gen met meest slechte energie
labels en enkel glas zo snel mogelijk 
aangepakt moeten worden. Het 
college zet nu vooral in op kleinere 
energiebesparingsacties (denk aan 
tochtstrips), terwijl veel plannen 
om huurwoningen grondig aan te 
pakken nog te lang op zich laten 
wachten. Helaas kon het SPvoor
stel om huurders van sociale huur
woningen die nu nog enkel glas 
hebben huurverlaging te geven 
niet op genoeg steun rekenen in de 
raad.

Twee mannen installeren zonnepanelen op het dak van een buurthuis in het Laakkwartier.  henriëtte guest

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

Sinds de start van de energiecrisis 
probeert Den Haag om bewoners 
en bedrijven in nood te onder
steunen, energiebesparingsacties 
te stimuleren en duurzame 
energie productie en consumptie 
daar waar mogelijk te versnellen. 
Deze maatregelen zijn bedoeld als 
aanvulling  op de maatregelen van 
het rijk. Op 2 februari sprak de 
commissie  Samenleving over de 
inzet  van de gemeente Den Haag 
om de energiecrisis het hoofd te 
bieden.

Meer informatie?
denhaag.nl/gastvanderaad 
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Agnes Luth en Yolande Smits, jongerenorganisatie JESS:

‘Er zijn veel  
verscheurde gezinnen’

‘E r zouden Oekraïners naar Den Haag 
komen. De vorige voorzitter van 
onze wijkvereniging had de visie: 
er zijn veel goed willende mensen, 

we moeten een structuur bedenken waar zij 
terecht kunnen. Daarvoor ging een vrij
williger bij ons aan de slag en die heeft dat 
uitstekend gedaan. De meeste huisvesting 
regelde  de gemeente bij Shell. Daarnaast 
onder hielden wij contact met mensen die 
thuis Oekraïners opvingen en met mensen 
die hulp wilden bieden. Als je niet wilt dat je 
vrijwilligers snel opbranden, moet hun taken
pakket overzichtelijk zijn. Emotioneel moeten 
vrijwilligers genoeg afstand houden, anders 
kunnen ze het na een tijdje niet meer aan. We 
kwamen wekelijks bij elkaar om dubbel werk 
te voorkomen en te signaleren waaraan be
hoefte was. Zo regelden  we telefoons, laptops, 
fietsen, een kunstenares ging met kinderen 
creatief bezig  en iemand die bij HDM had ge
hockeyd legde daar contacten . Soms waren er 
spullen nodig. Mensen zijn vaak halsoverkop 
uit Oekraïne vertrokken. Er werden kleren, 

speelgoed en meubilair ingezameld. Veel is 
nu geregeld. Vooral de taalbuddy’s en job
coaches hebben het nog altijd druk. Voor de 
communicatie werkten we nauw samen met 
vertalers. Ook goed contact met het stadsdeel 
was belangrijk. Want laat ik benadrukken: 
wij zijn vrijwilligers en we kennen onze 
beperkingen . We zijn ondersteunend aan wat 
de gemeente doet. Mijn tip voor andere 
wijken  die ook zoiets willen ondernemen: het 
voornaamste is dat je het hart op de juiste 
plaats hebt. Daarvoor hoef je niet veel geld, 
een groot netwerk of hoge opleiding te 
hebben . Kijk daarnaast naar wat mensen 
nodig  hebben om zelfstandig te functione
ren. Laat ze de taal leren, regel een fiets en 
zorg dat de kinderen wat te doen hebben. 
Gevoel van eigen waarde helpt bij het 
verwerken  van trauma’s. Houd contact  met 
je vrijwilligers, maar overbelast ze niet. En 
ambtenaren: heb geduld met vrijwilligers
organisaties. Maak de beperkingen duide
lijk, maar raak niet geïrriteerd als ze vanuit 
hun enthousiasme te veel vragen.’

Willem Beaumont, Gastvrij Benoordenhout:

‘Het voornaamste is dat je  
het hart op de juiste plaats hebt’

‘Statushouders die woonden in de 
opvanglocatie aan de Koolwitje
laan gingen verhuizen. De locatie 
zou worden gesloten. We wilden 

als maatschappelijke organisatie iets 
betekenen  voor Oekraïners en bespraken dit 
met de locatiemanager. Maart vorig jaar 
startten we als coördinatoren van zes huizen  
met daarin twaalf Oekraïense families. We 
werken daarbij nauw samen met de 
gemeente  en Wijkz en Hecht. Onze opdracht 
is om mensen zelfredzaam te maken en ze 
de weg te wijzen naar instanties. Veel 
mensen  zijn nu aan het werk en de kinderen 
gaan naar school. Ook boden we onder
steuning bij het opzetten van nieuwe 
opvang locaties en bij het in kaart brengen 
van mensen die in huurwoningen zijn 
onder gebracht in de stad. Het was wennen 
in het begin. Er is een verschil tussen de 
opvang  van de statushouders en de opvang 
van Oekraïense mensen. De mensen in de 
stad reageren anders. De oorlog in Oekraïne 
is voor iedereen zichtbaar en voelbaar. Er is 

veel goodwill en hulp beschikbaar. Voor veel 
mensen voelt dat heel oneerlijk. Wij vonden 
het zelf ook wel lastig om te zien dat de 
‘gelijk heid voor alle Nederlanders’ niet altijd 
op ging. Maar de situatie waarin Oekraïners 
zitten is echt heel pittig. Ze kwamen hier 
met de verwachting snel terug te keren, 
maar nu dringt door dat alles veel langer 
duurt. Met 1 been hier en met 1 been in het 
thuisland waar de partner en familie en 
vrienden vaak nog zitten. Een bestaan 
opbouwen  in Nederland heeft nog geen 
priori teit bij de meesten. Ondertussen 
maken  de kinderen vrienden en leren de 
taal en nemen de mensen steeds meer deel 
aan de maatschappij. Er zijn veel 
verscheurde  gezinnen. We merken dat een 
jaar geleden de Oekraïners vol energie en in 
de overleefstand zaten. Nu hun schrijnende 
situatie ook ‘gewoon’ dagelijks leven is 
geworden , worden pijn, verdriet en angst 
zichtbaarder. De toekomst is ineens heel 
onzeker. Onze hulp en ondersteuning blijft 
dus heel hard nodig.’ 

Een jaar lang hulp aan Oekraïners
Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen en sloegen veel Oekraïners op de vlucht. Ook naar Den Haag. 
Veel mensen waren bereid iets te doen. Willem Beaumont van Gastvrij Benoordenhout vertelt hoe vluchtelingen in 
het Shellgebouw veel steun kregen van omwonenden. Agnes Luth en Yolande Smits van Jongerenorganisatie JESS 
zetten zich in voor Oekraïners in de opvang aan de Koolwitjelaan. Een jaar later blikken zij terug én vooruit.
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Kindertheater in de 
voorjaarsvakantie

Haal een knutselpakket op bij een 
van de cultuurankers, maak met 
dit pakket het raarste monster dat 
je kan verzinnen en fotografeer 
hem op de raarste plek die je kan 
bedenken. Deelnemers maken 
kans op mooie en leuke prijzen. 

Haagse kinderen kunnen 
in de voorjaarsvakantie 
volop genieten van kunst 

en theater. Van 25 februari tot en 
met 3 maart organiseren de 
Haagse cultuurankers het festival 
KrokusKabaal met theater, dans, 
workshops en meer. Het thema dit 
jaar is RaaR?! Er is ook een 
knutselwedstrijd. Meedoen? 

Haagse Vrouwendagen

De meeste activiteiten zijn gratis 
en in elk stadsdeel is wel iets te 
doen. Op zaterdag 11 maart wordt 
de Kartiniprijs uitgereikt aan een 
initiatief dat de emancipatie van 
vrouwen in Den Haag bevordert. 

Op 8 maart 2023 is het 
Internationale Vrouwen
dag. Tijdens de Haagse 

Vrouwendagen van 6 tot en met 
12 maart zijn overal in de stad 
activiteiten rond vrouwenemanci
patie. Bijvoorbeeld podcasts, 
lezingen, spoken word, theater, 
tentoonstellingen en workshops. 

Hagenaars gratis naar 
het Kunstmuseum

het museum bezoeken. Ook is er 
gratis bus vervoer. In het museum 
is een speciaal programma met 
muziek en een drankje. Escamp is 
op woensdag 8 maart als eerste 
aan de beurt.

Bent u wel eens naar het 
Kunstmuseum geweest? 
Van maart tot en 

met juni organiseert het Kunst
museum weer speciale avonden 
voor de inwoners van Den Haag. 
Per avond worden de bewoners 
van een of meer stadsdelen 
uitgenodigd. Zij kunnen dan gratis 

Klust u ook mee  
tijdens NLdoet?

Er zit voor iedereen wel een leuke 
klus tussen. Klussen tijdens NLdoet 
is gezellig, nuttig en geeft vol
doening. Het is een prachtige kans 
om je in te zetten voor een ander 
en elkaar te ontmoeten.
Wilt u zich aanmelden voor een 
klus of bent u verbonden aan een 
maatschappelijke organisatie waar 
vrijwilligers nodig zijn? Uw klus 
aanmelden of uzelf aanmelden 
voor een klus kan via 
www.nldoet.nl.

Op vrijdag 11 en 
zaterdag 12 maart 
steken Haagse inwoners 

weer de handen uit de mouwen 
tijdens NLdoet. De grootste 
vrijwilligersactie van Nederland is 
er om mensen aan te moedigen 
om vrijwilligerswerk te doen en zo 
een bijdrage te leveren aan de 
maatschappij.
In Den Haag vinden er meer dan 
100 klussen plaats, van het 
opknappen van een stadsboerderij 
en buurttuin tot het opruimen van 
vuil op het strand en koken voor 
bewoners van een groepswoning. 

Expositie 100 jaar Zuiderpark
Zuiderpark begon 100 jaar geleden 
als werkverschaffings project voor 
Haagse werklozen. In 2011 kreeg 
het park de status van beschermd 
stadsgezicht. 

Vanaf 20 februari 
presenteert het Haags 
Gemeentearchief in het 

Atrium van het stadhuis aan het 
Spui de tentoonstelling 100 jaar 
Zuiderpark. De tentoonstelling 
neemt u mee in de geschiedenis 
van het eerste volkspark van 
Nederland. De aanleg van het 

Herdenking 
bombardement

 Op 3 maart 1945 werd 
de wijk Bezuidenhout 
per vergissing gebom

bardeerd door de Engelse lucht
macht. Een groot deel van de wijk 
lag in puin. Jaarlijks is er een 
officiële herdenking van het 
bombardement. Dit jaar is de 
herdenking op zondag 5 maart. 
Een historische wandelroute door 
de wijk laat zien hoe het straat
beeld eruitzag voor en na het 
bombardement.

CPC loop  
12 maart

Zondag 12 maart lopen 
duizenden deelnemers 
de CPC loop. Zij kunnen 

kiezen tussen de Halve Marathon, 
de 10 km of de 5 km. Voor kinderen 
zijn er jeugdlopen van 2,5 km en 
1 km. Deelnemers met een 
beperking kunnen het parcours 
van 1 km afleggen met een 
loopfiets, rolstoel of handbike. 
Start en finish is op en rondom het 
Malieveld. De CPC trekt altijd veel 
publiek dus kom met het openbaar 
vervoer of op de fiets. Delen van de 
stad zijn gedurende de loop 
minder goed bereikbaar. 

Expositie Breaking 
the Silence

Tot en met 24 februari is in de 
Centrale Bibliotheek de fototentoon
stelling Breaking the Silence te 
zien. De tentoonstelling brengt de 
diversiteit, uitdagingen en 
veerkracht van slachtoffers en 
overlevers van conflictgerelateerd 
seksueel geweld in beeld. Samen 
doorbreken zij de stilte en stigma’s 
over het geweld waaronder zij 
hebben geleden en hun gevecht 
om hun leven weer op te bouwen. 
De toegang is gratis. 

Het kunstmuseum organiseert weer speciale avonden voor de Haagse stadsdelen.
 maurice haak

Uitreiking Kartiniprijs tijdens de Haagse Vrouwendagen 2022.  henriëtte guest

Theatervoorstelling ‘Ik zou wel een kindje lusten’ van Joes Boonen (4+).  

25
FEB

Meer informatie?
krokuskabaal.nl

6
MRT

Meer informatie?
haagsevrouwendagen.nl

8
MRT

Meer informatie?
kunstmuseum.nl

5
MRT

Meer informatie?
bezuidenhout.nl
bb45.nl

12
MRT

Meer informatie?
nncpcloopdenhaag.nl

11
MRT

Meer informatie?
nldoet.nl (zoek op Den Haag)

20
FEB

Meer informatie?
haagsgemeentearchief.nl

Meer informatie?
bibliotheek.denhaag.nl 

Opknapbeurt Stadsboerderij De Kakelhof tijdens NLdoet.  michel heerkens
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