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Betere binnentuinen in de stad
in Laak heeft Staedion samen met 
bewoners een tuin aan de Elboog
straat aangepast aan het verande
rende klimaat. Zo is er bijvoorbeeld 
veel ruimte voor het opvangen van 
water voor droge perioden.

De gemeente gaat samen met 
woningcorporaties aan de slag om 
de binnentuinen in de stad te 
verbeteren. Bijvoorbeeld door 
moestuinen aan te leggen of 
bomen te planten. De nadruk ligt 
op initiatieven van bewoners. 
De aanpak start nog dit jaar.

■ ■  In veel wijken hebben bewoners 

behoefte aan meer groen of aan 
plekken om elkaar te ont moeten. 
Binnentuinen kunnen die rol ver
vullen. Vooral in versteende wijken 
liggen kansen. Ook voor de binnen
tuinen in Zuidwest is veel aan
dacht. 

De afgelopen tijd hebben de 
woning corporaties al diverse 
binnen tuinen opgeknapt. 

Zo heeft Hof Wonen samen met 
bewoners moestuinen aangelegd 
aan de Raden en de Venen in Zuid
west. Haag Wonen heeft in Moer
wijk voortuinen en binnentuinen 
opgeknapt op basis van wensen 
van bewoners. In Vrederust werken 
bewoners met Staedion en de 
Groene Matties samen in een 
Mengel moestuin voor de buurt. En 

Meer informatie?
denhaag.nl/pers

Verkiezingen 
15 maart

■  Op woensdag 15 maart gaat 
Den Haag naar de stembus voor de 
verkiezingen van de Provinciale 
Staten van Zuid-Holland en voor 
het Hoogheemraadschap van 
Delfland. Heeft u nog niet 
gestemd? Op 15 maart zijn er 
265 stembureaus in Den Haag 
waar u kunt stemmen. Ze zijn open 
van 7.30 tot 21.00 uur. Neem uw 
stempas en identiteitsbewijs mee. 

Stemmen tellen en 
uitslag verkiezingen

Deze centrale telling geeft extra 
zekerheid voor een betrouwbare 
verkiezingsuitslag. Door andere 
mensen de stemmen te laten 
tellen, is de telling beter te 
controleren. Op vrijdag 24 maart 
wordt de definitieve uitslag 
bekendgemaakt. De uitslagen voor 
de hele stad en de uitslagen per 
wijk kunt u dan bekijken op 
uitslagen.denhaag.nl.

■ ■ Het stemmen en tellen van de 
stemmen is openbaar. U mag daar 
dus bij zijn. Op 15 maart worden 
vanaf 21.00 uur de stemmen per 
partij geteld. Dat gebeurt meestal 
op het stembureau zelf.
Op 16 maart worden de stemmen 
van de Provinciale Statenverkiezing 
per kandidaat geteld. En op 
17 maart worden de stemmen 
voor de Waterschapsverkiezing per 
kandidaat geteld. Dit gebeurt 
beide dagen vanaf 9.00 uur in het 
World Forum (Churchillplein 10). 

DenHaag.nl 
uitgelicht

Openingstijden met 
de feestdagen? 

Op tweede paasdag (maandag 
10 april) is de gemeente gesloten. 
Kijk voor de openingstijden rond 
Pasen en andere feestdagen op 
denhaag.nl/actueel.

Het college bezoekt dit 
voorjaar alle stadsdelen. 

Kijk voor de data op denhaag.nl/
actueel.

Moestuin Venen/Beresteinlaan (links), Mengelmoestuin (rechtsboven) en tuin in Laak (rechtsonder). helga fischer (links), groene matties (rechtsboven) en staedion (rechtsonder) 

Meer informatie?
uitslagen.denhaag.nl
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Meer informatie?
denhaag.nl/verkiezingen



Hoge energierekening Groeiend aantal Hagenaars loopt achter met betalen vaste lasten

‘Ik had veel eerder moeten bellen’
Alles is duurder geworden. 
Steeds meer huishoudens 
hebben moeite om rond te 
komen. Bij een hoge naheffing 
van het energiebedrijf of andere 
tegenvallers kunnen de 
achterstanden snel oplopen. 
De gemeente biedt hulp om 
geldzaken weer op orde te 
brengen. 

Hulp bij betaalachterstand
Heeft u moeite de vaste lasten op 
tijd te betalen? Dan krijgt u 
mogelijk een kaart met een 
hulpaanbod van de gemeente. 
Bel voor een gratis afspraak, 
telefonisch of op kantoor. De 
consulenten geldzaken kunnen 
een overzicht maken van uw 
inkomsten en uitgaven. Ze kijken 
ook of u recht heeft op toeslagen 
en of er een betalingsregeling 
mogelijk is. Het aanbod is niet 
verplicht. Zelf aan de slag? Op de 
website staan tips om beter rond 
te komen en achterstanden in 
te lopen.

beroep doen op de Sociale Fondsen 
Den Haag.’

Om blijvend greep te houden op haar 
financien volgt Sandra cursussen zoals 
Weet wat je besteedt. Van een energie
coach kreeg ze tips hoe ze op gas en 
elektra  kan besparen. 

Stress is weg
‘Ik had veel eerder moeten  bellen. Je moet 
de stap naar hulp durven maken. Som
mige dingen kun je niet alleen oplossen. 
Het is nog steeds lastig om rond te komen , 
maar ik heb het nu beter onder controle. 
En gelukkig is de stress weg.’ Consulent 
Eliane benadrukt dat hoe eerder hulp 
wordt inroepen, hoe eenvoudiger de 
problemen  zijn op te lossen . ‘Net als voor 
Sandra is het voor al onze klanten een 
enorme opluchting als er weer uitzicht is 
op een leven zonder grote geldzorgen.’

Met een vaste baan, een 
mooie eengezinswoning 
en twee leuke tieners in 
huis heeft Sandra haar 

leven  goed op orde. En toch raakte ze in 
de problemen. ‘Ik kon altijd wel rond
komen van mijn salaris. Als de vaste 
lasten  waren betaald, bleef er voor ons 
genoeg over om van te leven. Sparen 
lukte niet. Maar nu is alles zoveel duurder 
geworden. Ik betaal veel meer aan bood
schappen. Dat hakt erin met twee jongens  
van 15 en 18. Wat die kunnen eten, dat 
wil je niet weten.’

Hoge naheffing enegiebedrijf
Daar kwam onverwacht nog een hoge 
naheffing bij van het energiebedrijf. 
‘Ik  schrok me rot. Hoe kan ik dit ooit 
betalen ? Alle vaste lasten zijn omhoog 
gegaan. Ik kwam elke maand tekort. Door 
de stress kon ik niet meer goed nadenken. 
Rekeningen bleven liggen. Zo liepen de 
achterstanden steeds verder op.’ 

Kaart van de gemeente
Sinds 2021 zijn energiebedrijven, ver
huurders en zorgverzekeraars verplicht 
aan de gemeente te melden als klanten 
langere tijd achterlopen met betalingen 
(vroegsignalering). De gemeente kan dan 
hulp aanbieden. Vorig jaar kwamen er 
gemiddeld 3.000 meldingen per maand 
binnen. Ook Sandra kreeg een kaart van 

de gemeente. ‘Ik werd uitgenodigd voor 
een gesprek. Daar was ik toen nog niet 
aan toe. Ik schaamde me en dacht het zelf 
te kunnen oplossen. Maar de gemeente 
stuurde later weer een kaart en nog een. 
Uiteindelijk heb ik toch gebeld voor een 
afspraak.’

Recht op toeslagen
Ze vertelde haar verhaal aan consulent 
geldzaken Eliane Winterdal die meteen 
aan de slag ging. ‘Sandra bleek nog recht 
te hebben op toeslagen. Daarmee kon 
een deel van de openstaande rekeningen 
worden betaald. Zo hebben we ook voor 
de rest regelingen kunnen treffen. Het is 
maatwerk. In elke situatie is de aanpak 
anders. Soms kiest een klant voor budget
beheer of voor een lening bij de Gemeen
telijke Kredietbank om alle schulden 
ineens  af te betalen. Ook kunnen we een 

Contact met de gemeente Colofon

Eliane Winterdal (links) en Sandra. ‘Voor onze klanten is het een enorme opluchting als er weer uitzicht is op een leven zonder grote geldzorgen.’
 henriëtte guest

Afspraak maken? 
(070) 353 61 88
helpdeskgeldzaken.nl

Afspraak bij de gemeente
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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: 12 april
Uitgave: Gemeente Den Haag, Spui 70,  
Postbus 12600, 2500 DL Den Haag
telefoon (070) 353 26 30
E-mail: stadskrant@denhaag.nl
Eindredactie: Corinne Leopold
Met bijdragen van: Sander Koster, Hans Oerlemans, 
Joop van de Leemput 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

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



40 miljoen euro  
voor Zuidwest

bewoners gezamenlijk een stads
tuin onderhouden en de 
Participatie keuken, waar bewoners 
samen kunnen koken  en eten. Ook 
zijn in Zuidwest diverse buurt
kamers geopend, zoals  Bij Betje, de 
Luyk en Vrederust. Daarnaast zijn 
er projecten gestart, waar mensen 
onder professionele  begeleiding 
nieuwe vaardigheden leren en zich 
kunnen ontwikkelen. Een voor
beeld daarvan is wijkbedrijf Alle
kanten.

Prettig wonen, leven en werken
Het uiteindelijke doel is om van 
Zuidwest weer een gebied te 
maken  waar je prettig kan wonen, 
werken en leven. Dit vergt een 
lange adem. Daarom is het Natio
naal Programma Zuidwest ont
wikkeld: een integrale, langjarige 
aanpak om Zuidwest te verbeteren. 

Het Rijk stelt de komende vier jaar 
18 miljoen euro beschikbaar om 
de brede welvaart in Den Haag 
Zuidwest te verbeteren. De 
gemeente Den Haag en verschil
lende partners vullen met elkaar 
het bedrag aan tot 40 miljoen euro. 

■ ■ Met deze tweede Regiodeal 
Zuidwest committeren de Rijks
overheid, de gemeente Den Haag 
en een flink aantal partners zich 
langdurig om problemen in Zuid
west aan te pakken, zoals armoede, 
sociaal isolement en gebrek aan 
kansen. Er wordt vooral geïn
vesteerd in sociale verbinding en 
het versterken van de economie.

‘Dit is een erkenning voor onze 
bewoners , hun activiteiten en onze 
aanpak,’ zegt Martijn Balster, wet
houder Volkshuisvesting, Welzijn 
en Zuidwest. ‘Onze aanvraag is niet 
volledig toegekend en er is in de 
toekomst echt meer nodig, maar 
met dit bedrag kunnen we een 
behoorlijk  deel van onze plannen 

waarmaken. We zetten in ieder 
geva l in op ontmoetingsplekken. 
Ook investeren we in een betere 
aansluiting van onderwijs op de 
arbeidsmarkt, om zo te bouwen aan 
perspectief op bestaans zekerheid, 
met name voor de jeugd.’

Regiodeal Zuidwest
Bij de Regiodeal Zuidwest werken 
het Rijk, de gemeente en diverse 
partners samen om de brede 
welvaar t in de wijken Bouwlust, 
Vrederust, Morgenstond en Moer
wijk te verbeteren. De financiële 
impuls van de Regiodeal moet 
ervoor  zorgen dat de bewoners van 
deze wijken (weer) prettig kunnen 
wonen, werken en leven. De eerste 
Regiodeal Zuidwest werd in 2019 
gesloten en loopt dit jaar af. Deze 
tweede Regiodeal loopt tot 2027.

De afgelopen 4 jaar zijn ver
schillende  activiteiten opgezet die 
de sociale verbinding tussen 
bewoners  stimuleren, zoals de 
Mengelmoestuin, waar buurt

Ideeën voor een 
toegankelijke stad

■ Heeft u een vernieuwend idee 
om de toegankelijkheid en 
beeld vorming voor mensen met 
een beperking te verbeteren? Stuur 
het in voor 16 mei en maak kans op 
de Onbeperkt070-prijs 2023 om 
het idee uit te voeren. De prijs is 
een bedrag van 5.000 euro en 
wordt dit jaar voor de zesde keer 
uit gereikt. Het is een initiatief van 
de gemeente Den Haag en Voorall.

Broedseizoen: laat de dieren met rust
Van 15 maart tot 15 juli is het weer broedseizoen. Vogels broeden en ook 
andere dieren krijgen jongen in deze periode. De dieren zijn extra kwetsbaar 
nu. Je kunt de dieren helpen door ze met rust te laten, op de paden te blijven 
en honden aan de lijn te houden. Lees het artikel over het broedseizoen op 
www.hethaagsegroen.nl. pixabay

Ombudsman

Bordjes verhangen

B ijna had meneer Y zelf de parkeerborden verhangen, 
maar in plaats daarvan zoekt hij toch maar liever 
contact met de ombudsman. Als vader van een zoon 

met een lichamelijke beperking heeft hij een vergunning voor 
een eigen parkeerplaats voor de deur. Bij een afgekruist 
parkeervak staat een bord met het kenteken van zijn auto. 
Probleem is echter dat er vaak andere auto’s strak naast de 
zijne staan geparkeerd. Hij kan dan met moeite zijn zoon in of 
uit de auto helpen. 

Een oplossing dient zich aan, als de 
buurvrouw komt te overlijden. Ook zij 
had een parkeerplaats voor gehandicapten, 
maar in haar geval is er genoeg vrije ruimte 
voor het in en uitstappen. Als wij nu 
eens een plek opschuiven, denkt vader. 
Een kwestie van het bord verwisselen, 
zodat we voortaan hiernaast kunnen 
parkeren. Zo simpel kan het zijn.

De praktijk is anders. De gemeente wijst 
zijn verzoek af. Alleen na een verhuizing 
wordt bekeken of het mogelijk is om ook 
op het nieuwe adres een parkeerplek te 
reserveren. Meneer probeert het nog eens 
en legt goed uit wat er aan de hand is. 
De gemeente blijft bij het standpunt. 

Wijziging van de bestaande situatie kan niet. 
Wat nu? Even overweegt meneer zelf de borden te verwisselen. 

Maar dat is vragen om moeilijkheden. Hij informeert de 
ombudsman over de situatie en het standpunt van de 
gemeente. Ook heeft hij foto’s gemaakt van de situatie ter 
plekke. De ombudsman legt de zaak voor aan de klachten
coördinator van de betrokken afdeling en vraagt actie te 
ondernemen.

Dan gaat het snel. Meneer krijgt bericht dat de vergunning 
alsnog wordt overgezet naar de naastgelegen parkeerplaats. 
Dat blijkt allemaal zonder verhuizing te kunnen. Met iets meer 
soepelheid en meedenken met de burger had dit al lang 
eerder zo opgelost kunnen zijn. 

Groot tuinafval 
gratis opgehaald

■ In het voorjaar gaan veel mensen 
in hun tuin aan de slag. Heeft u 
groot tuinafval zoals takken en 
struiken? Van 20 maart tot en met 
21 april haalt de gemeente het 
gratis op tijdens de takkenroute. 
Maak een afspraak via 
www.denhaag.nl/afval of via 
14070. Van tuinafval wordt onder 
andere compost gemaakt. 

Gratis compost 
op compostdag

■ Ieder jaar bedankt de gemeente 
inwoners die hun GFT-afval scheiden 
met een gratis zakje compost. 
Tijdens de Landelijke Compostdag 
op zaterdag 25 maart kunt u dit 
ophalen op een stadsboerderij of 
de educatieve tuin De Kornoelje. 
Wees er snel bij, want op=op. Wordt 
in uw wijk GFT-afval niet apart 
opgehaald? Maak er zelf compost 
van. Dat kan zelfs op een balkon. 

Meer informatie?
denhaag.nl/afval

Meer informatie?
zuidwestopznbest.nl

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

Meer informatie?
onbeperkt070.nl

Meer informatie?
milieueducatiedenhaag.nl

Buurtbewoners uit Moerwijk ontmoeten elkaar bij buurtkamer Heeswijkplein 10. jurriaan brobbel
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Amir en Bregje:

‘Handel vanuit je menselijkheid, 
niet vanuit regeltjes’

H et was rustig aan het worden 
op de GGD priklocatie waar ze 
werkte. Bij de opvang in de 
Broodfabriek konden ze wel 

hulp gebruiken. Zo kwam Caroline Busch 
daar terecht. Ze ontmoette er heel wat 
vluchtelingen, onder wie Alona Shmanova 
(25), die alleen reisde en toevallig de leeftijd 
van Caroline’s kinderen heeft. ‘Toen vorig 
jaar de oorlog in Oekraïne uitbrak, dacht ik: 
ja, we moeten gewoon ook helpen. Iedereen 
had het over opvang in de regio. Nou, wij 
zijn de regio,’ vertelt Caroline. Haar achter
grond om hulp te bieden, lijkt wel heel 
passend : ruim dertig jaar ervaring als 
purser  bij KLM en daarnaast mediator 
(bemidde laar bij conflicten) en hospitality
expert (specialist in gastvrijheid). ‘Na over
leg met mijn partner en zoon besloten  we 
Alona in huis te nemen, totdat ze elders 
onder dak zou hebben. Het leek me dat ze 
goed in ons gezin zou passen. Dit klopte. Dat 
je er een goed gevoel bij hebt, is belangrijk. 
Een huisgenoot heeft impact, je deelt privé

ruimtes.’ Alona maakte in Den Haag een 
succesvolle start. Ze ging direct  solliciteren. 
Als universitair geschoolde  vond ze snel 
werk in de recruitment . Daarna stapte ze 
over naar Amsterdam, naar de sales. En 
vond woonruimte daar. Ze onderhoudt nog 
steeds contact  met het gezin Busch. ‘Alona is 
aardig , ambitieus en ook wat bescheiden. 
Het verblijf bij ons is erg goed verlopen. Ze is 
ook mee op vakantie geweest. Dat wij haar 
in huis namen, verbaasde haar wel: mensen 
die onbekende mensen ‘zomaar’ onderdak 
verlenen.’ Oorlog en al het leed daarbij is 
verschrikkelijk, zegt Caroline, of het nu in 
Syrië, Jemen, Afghanistan of Oekraïne is. 
Het leven in Nederland is rustig en prettig, 
daar staat ze nu extra bij stil. Ze zegt ook: 
‘Stel dat het andersom was geweest. Wij 
hadden hulp nodig gehad. Dan zouden we 
ook heel blij zijn geweest als we bij iemand 
onderdak hadden gekregen.’

Caroline Busch:

‘Dat je er een goed gevoel  
bij hebt, is belangrijk’

A mir ontmoette Alex jaren 
geleden  in Denemarken. Toen 
Alex en zijn vrouw Mascha de 
oorlog in Oekraïne ontvlucht

ten, gingen ze eerst naar Kroatië. ‘We waren 
al van plan terug te gaan toen de oorlogs
situatie verder escaleerde,’ vertelt Alex. 
Amir en Bregje boden opvang aan bij hen 
thuis. ‘Teruggaan kan altijd nog, heb ik ge
zegd,’ herinnert Amir zich. ‘Het belangrijk
ste nu is om in leven te blijven.’ Het hele ge
zin dacht mee hoe hun gasten zich welkom 
konden voelen, vertelt Bregje: ‘Onze zoon 
van zes begon meteen een kamerindeling te 
bedenken . Hij houdt van architectuur en 
stelde voor deuren van Lego te maken.’
Het verblijf van Alex, Mascha en Alex’ 
moeder  bij het gezin leidde niet tot 
noemens waardige problemen. Bregje: 
‘Het  zijn heel aardige mensen, rustig en 
georganiseerd . Alex kenden we natuurlijk al 
en Mascha bood meteen aan te helpen met 
koken. Dat is ook een universele taal.’
‘Je moet handelen vanuit je menselijkheid, 

niet vanuit regeltjes,’ vindt Amir. ‘Kleine 
kinderen  zijn ook niet ingewikkeld in hun 
menselijke verhoudingen. Wij kunnen ons 
niet voorstellen hoe het nu is in Oekraïne, 
of in Turkije of Syrië.’ Alles in huis staat wat 
dichter op elkaar nu. ‘Maar je hebt altijd 
meer ruimte dan je denkt,’ zegt Bregje. 
Nu Alex en Mascha voorlopig  in Nederland 
moeten blijven, zoeken  ze langduriger 
huisvesting . ‘De gemeente  is behulpzaam, 
maar het is ingewikkelder  dan we dachten,’ 
zegt Bregje. ‘We zijn nu samen met iemand 
van de gemeente bezig met een plek voor 
hen in het SOZAgebouw.’
Alle vier hebben ze dit jaar als bijzonder 
ervaren . Bij Alex en Mascha overheerst 
dankbaarheid. ‘Het was een jaar vol vriend
schap,’ vindt Bregje. ‘En ik denk ook dat dit 
jaar heeft laten zien dat samenleven met 
vluchtelingen prima kan.’ ‘Kijk eens voorbij 
nationaliteit,’ zegt Amir. ‘We zijn allemaal 
mensen. Ik hoop dat deze periode ertoe leidt 
dat we ook met andere vluchtelingen zo 
kunnen omgaan als met Oekraïners.’

Een vluchteling als huisgenoot
Sinds de oorlog uitbrak in Oekraïne zijn in Den Haag zo’n 3.400 Oekrainers opgevangen. De meeste van hen verblijven 
bij mensen thuis. Hoe is het om een vluchteling in huis te nemen? Twee Haagse gastgezinnen vertellen over hun 
ervaringen. Zelf gastgezin worden? Kijk op de website van Refugee Home: www.rhnl.nl.
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De Schalk Burgerstraat is veiliger voor fietsers geworden.  henriëtte guest

Werkzaamheden 
in de Schilderswijk

werkzaamheden vinden plaats aan 
de Wouwermanstraat, een ge
deelte van de Parallelweg en bij het 
kruispunt met de Vaillantlaan en 
de Hoefkade. In het bestaande riool 
komt een nieuwe buis. Zo hoeft de 
straat niet helemaal open en is het 
werk sneller klaar. Wel is het nodig 
om de straten af te sluiten voor het 
verkeer. 

Vaillantlaan
Het asfalt van de Vaillantlaan is in 
slechte staat. Deze werkzaamhe
den vinden plaats aan de Vaillant
laan tussen de Parallelweg en de 
Van der Vennestraat. Er komt nieuw 
asfalt in beide rijrichtingen.

Van maandag 17 april tot en met 
vrijdag 26 mei zijn er werkzaam
heden in de Schilderswijk. 
Hierdoor is een groot gedeelte van 
de wijk slechter bereikbaar. 

■ ■ De gemeente vervangt in en 
rondom de Wouwermanstraat het 
riool en de Vaillantlaan krijgt 
nieuw asfalt. Dit gebeurt uit voor
zorg omdat het riool en het asfalt 
verouderd zijn. Tijdens het werk 
zijn straten voor het verkeer afge
sloten. Voor automobilisten en fiet
sers zijn er omleidingen. Voetgan
gers kunnen veilig langs het werk 
lopen. Waar dat nodig is komen er 
loopplanken.

Omleidingen 
Reist u door de Schilderswijk, dan 
kunt u met de auto omrijden via de 
S100, S105, S106 en S104. Dit is via 
de Neherkade, Erasmusweg, Moer

weg, Soestdijksekade, Zuiderpark
laan, Loosduinsekade. De bussen 
van EBSbuslijn 51 rijden een 
andere  route. Kijk voor deze 
omleidingen  op www.ebsov.nl/
haaglanden. Ook fietsers moeten 
een andere route kiezen. Zij kun
nen het beste de omleidingsborden 
volgen die langs de weg staan.

Wouwermanstraat
Het riool van de Wouwermanstraat 
is oud. Daarom voert de gemeente 
hier groot onderhoud uit. Deze 

Onderhoud aan 
tunnels in maart

■ In maart vindt er onderhoud 
plaats aan de Koningstunnel 
(15 maart), de Victory Boogie 
Woogietunnel (22 en 23 maart) en 
de Hubertustunnel (27 maart). 
De werkzaamheden zijn ’s nachts. De 
tunnel wordt meestal van 21.00 uur 
tot uiterlijk 6.00 af gesloten en u 
wordt omgeleid. Door onder houd 
blijven de tunnels veilig.

Werkzaamheden brug 105 klaar
De werkzaamheden aan brug 105 in de Benoordenhoutseweg bij de 
Hart Nibbrigkade zijn afgerond. De oude brug is verwijderd en er is een 
nieuwe brug gebouwd. De gemeente vervangt oude kademuren en bruggen 
volgens een vast programma. Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/
kademuren. jurriaan brobbel

Werk aan Schalk  
Burgerstraat klaar

leggen. Dat is belangrijk omdat 
steeds meer mensen de fiets 
pakken  om de stad in te gaan.

19 sterfietsroutes
Sterfietsroute Wateringse Veld is 
een route van ruim 10 kilometer 
die de binnenstad verbindt met 
Wateringse Veld. Op werkdagen 
maken gemiddeld 3000 fietsers 
gebruik  van de route. 

De route loopt vanaf de binnen
stad via de Prinsegracht door Trans
vaal en het Zuiderpark richting de 
Laan van Wateringse Veld. 
Den Haag kent 19 sterfietsroutes 
met een totale lengte van 108 kilo
meter.

De werkzaamheden aan de Schalk 
Burgerstraat zijn klaar. Met de 
aanleg van een vrijliggend fietspad 
is de straat nu veiliger voor 
fietsverkeer. De rijweg is hiervoor 
versmald en is eenrichtings verkeer 
geworden. De kruising met de 
Kempstraat wordt op een later 
moment opgeknapt. Dit wordt dan 
gecombineerd met een ander 
project.

■ ■ De Schalk Burgerstraat is een 
onderdeel van de sterfietsroute 
Wateringse Veld. De sterfietsroute 
is een bestaande route die de 
gemeente  opknapt door tegelfiets
paden te vervangen door rood 
asfalt , onoverzichtelijke plekken 
veiliger te maken en door ont
brekende stukjes fietspad aan te 

Zwolsestraat
is weer open

■ De route naar Scheveningen via 
de Zwolsestraat is weer open. 
Er kwam een nieuw riool en de 
straat is opnieuw ingericht. 
De fiets oversteekplekken bij het 
kruispunt in de Zwolsestraat met 
de Harstenhoekweg zijn breder 
gemaakt. Ook is er meer groen 
gekomen in de straat. 

Actueel

■ Van 6 maart tot en met 21 april: 
asfalteren Leyweg tussen Steen-
wijklaan en Erasmusweg.
■ Van 8 maart tot eind april: 
aanleggen nieuw riool in de 
Tesselsestraat.
■ Van 13 maart tot en met 
14 april: asfalteren van de 
Moerweg tussen de Troelstrakade 
en de Melis Stokelaan (fase 1). 

Meer informatie?
bereikbarestad.denhaag.nl/
werkzaamheden

Meer informatie?
denhaagfietst.nl

Meer informatie?
bereikbarestad.denhaag.nl/
werkzaamheden

Check je route  
als je via de 
Schilders wijk  
rijdt

Meer informatie?
bereikbarestad.denhaag.nl/
werkzaamheden

Meer informatie?
bereikbarestad.denhaag.nl/
werkzaamheden

Boekhorststraat krijgt  
een opknapbeurt 

bij de kruising met de Nieuwe 
Molstraat /Hamerstraat. Er komen 
extra fietsnietjes (hekjes van stevig 
materiaal waar een fiets tegenaan 
gezet kan worden) en de straat
lantaarns krijgen lampen die meer 
licht geven.

Op 20 februari zijn de werkzaam
heden aan de Boekhorststraat 
gestart. De straat wordt aan
trekkelijker, verkeersveiliger en 
groener gemaakt. De werkzaam
heden zijn naar verwachting 
in juni afgerond. 

■ ■ Tijdens de werkzaamheden 
blijven de winkels bereikbaar. De 
straat is wel afgesloten voor 
verkeer . Auto’s en fietsers worden 
omgeleid. Voor voetgangers is geen 

omleiding, zij kunnen door de 
Boekhorststraat lopen over loop
planken.

Werkzaamheden
De Boekhorststraat krijg vijf extra 
verkeersdrempels. Daarnaast wordt 
de straat verbreed zodat er meer 
ruimte komt voor fietsers. Hierdoor 
kunnen fietsers veilig in beide 
richtingen  fietsen. Verder worden 
er 23 bomen geplant in de parkeer
strook en er komt een klimaattuin 

Meer informatie?
bereikbarestad.denhaag.nl/
werkzaamheden

Stadskrant 5
15 maart 2023
Nummer 3 Den Haag maakt het



Meer informatie?
wereldreisdenhaag.nl

Wereldreis door    eigen stad
Ga op 18 maart mee 
op Wereldreis door 
eigen stad. Tussen 
12.00 en 17.00 uur 
ben je van harte 
welkom  voor een 
praatje, voorstelling 
of andere activiteit 
bij het ontmoetings
plein in Amare aan 
het Spui. Of ga langs 
bij de verschillende 
culturele, religieuze 
of maatschappelijke 
organisaties die op 
deze dag speciaal 
hun deuren openen. 
Toegang  is gratis.

Ontdek heel Den Haag 
in  een middag tijdens 
deze inspirerende 
steden  trip georganiseerd 

voor en door Hagenaars. De Wereld
reis is een middag vol leuke en cultu
rele activi  teiten. Via onderstaande 
platte grond stippel je zelf je reis uit.

Religie
Neem bijvoorbeeld een kijkje in een 
van de religieuze en spirituele 
plaatsen die Den Haag rijk is: de 
Elandkerk, de Mescidi Aksa Moskee, 
de oude Haagse synagoge de Snoge 
of de hindoeïstische tempel Dew 
Mandir of de Sikh Tempel. 

Verhalen en wandelen 
Luister en wandel mee door de 
verdwenen  Buurt, zoals de Joodse 
bewoners het destijds noemden. 
Met de verhalen van de gids komt 
een bijzondere geschiedenis tot 
leven . Of ervaar de Schilderswijk, de 
volksbuurt die door het multi
culturele karakter een bijzondere 
kleur krijgt.

Kunst
Maak tijdens de Wereldreis kennis 
met de artistieke kant van onze 
stad en ontdek de parels via de 
Street Art Tour, met achtergrond
verhalen en een historische tint. Of 
bezoek het Koorenhuis met een 
mooi programma waar je onder 
meer een workshop Ierse dans, 
buikdansen of intuïtief schilderen 
kunt volgen. 

Ontmoetingsplaats Amare
Op het ontmoetingsplein in Amare 
ga je in gesprek met organisaties 
die zich inzetten tegen racisme en 
discriminatie. Hier is van alles te 
doen: workshops volgen, voor
stellingen bekijken en optredens 
bijwonen van The Residents Stads
orkest en het Mama Verhalen Koor. 

De Wereldreis gaat van start met 
een optreden van Chelsy Valentina. 
Zij is de eerste Jonge Stadsdichter 
van Den Haag. Speciaal voor de 
Wereld reis heeft zij een gedicht 
geschreven  dat zij voordraagt.

Met de Wereldreis door eigen stad viert Den Haag haar diversiteit. nunes dos anos

V ronie van Manen is gids bij Gilde 
Den Haag en begeleidt tijdens de 
Wereld reis door eigen stad wandelingen 

door de verdwenen Joodse buurt. ‘Na mijn 
pensionering  ben ik gids geworden bij het Gilde 
Den Haag. We hebben 24 wandelingen in 
Den Haag en een daarvan gaat door de buurt 
waar vroeger de Asjkenazische Joden woonden, 
afkomstig uit Duitsland en OostEuropa. Tegen
woordig is daar Chinatown. Toen noemden ze 
dat De Buurt. Het was een arme Joodse wijk met 
kleine huisjes, die dicht op elkaar waren 
gebouwd . Je komt van alles tegen tijdens de 
wandeling: de moskee in de Wagenstraat die 
vroeger een synagoge was, het voormalige 

weeshuis aan de Stille Veerkade waar kinderen 
woonden die hun ouders hadden verloren 
tijdens  de choleraepidemie, het grafmonument 
van Spinoza bij de Nieuwe Kerk en het Spinoza
huis aan de Paviljoensgracht waar hij zijn 
belang rijkste werk schreef: de Ethica. Voor de 
Tweede Wereldoorlog woonden er zo’n 17.000 
Joden in Den Haag. Slechts 2.000 daarvan 
hebben  de oorlog overleefd. De wandeling komt 
ook langs het Joods Kindermonument op het 
Rabbijn Maarsenplein. Een indrukwekkend 
monument  ter nagedachtenis aan de Haagse 
Joodse kinderen die in de Tweede Wereldoorlog 
zijn omgekomen. Iedere keer als ik het verhaal 
vertel, krijg ik zelf ook kippenvel.’

N ataliia Abdulina is een Oekraiense 
pianiste . Na het uitbreken van de oorlog 
is ze haar land ontvlucht. Tijdens de 

Wereld reis door eigen stad geeft ze samen met 
haar man en dochter Yullianna (9) een concert in 
Amare. ‘We zijn een muzikaal gezin. Mijn man en 
ik hebben elkaar ontmoet op het conservatorium 
in Donetsk. In 2000 zijn we afgestudeerd. Onze 
dochters spelen ook piano. De oudste studeert 
aan de muziekacademie in Budapest. Toen de 
oorlog uitbrak zijn we eerst naar Hongarije 
gevlucht . Toen kreeg Yulianna een uitnodiging 
voor de Davidsbündler Music Academy in 
Den Haag. Daar krijgt ze les van Oekraïense 
docenten . Sinds juni wonen we in Nederland. 

Eerst een half jaar bij een gastgezin in Wassenaar . 
En nu tot eind maart bij een gastgezin in 
Den Haag. We zijn op zoek naar andere woon
ruimte. Ik hoop dat we in Den Haag kunnen 
blijven . Yullianna heeft het naar haar zin. Ze krijgt 
hier veel kansen. Voor mij is het moeilijker. Ik ben 
op zoek naar werk, liefst in de muziek. Zo geef ik 
nu pianoles. Ik kan me geen leven voorstellen 
zonder muziek. Mijn man moest aanvankelijk  
achterblijven in Oekraïne. Eind december mocht 
hij toch naar Nederland komen voor het geven 
van concerten. We leven hier bij de dag.’

C helsy Valentina (14 jaar) zit in 3 mavo van 
het Maris Bohemen college en is de eerste 
Jonge Stadsdichter van Den Haag. In 

Amare draagt ze een gedicht voor dat ze speciaal 
schreef voor de Wereldreis door Eigen Stad. 
‘Een jaar geleden begon ik met kleine verhaaltjes 
te schrijven over dingen die ik had meegemaakt. 
Daarna ontdekte ik BookTok op TikTok. Daar kun 
je gedichten posten over je favoriete boeken. 
Mijn allereerste gedicht ging over het boek 
It ends with us van Colleen Hoover. Dat boek gaat 
over huiselijk geweld en dat vond ik heel heftig. 
Ik  dichtte ook over andere dingen zoals liefde, 
verdriet en school. Ik hield het voor mezelf, het 
was echt mijn ding. Toen deed onze school mee 

aan de gedichtenwedstrijd voor de Jonge Stads
dichter. Ik was super zenuwachtig toen ik mijn 
gedicht voor moest dragen, maar het ging heel 
goed. Ik vind het een grote eer dat ik nu de eerste 
Jonge Stadsdichter van Den Haag ben. Ik probeer 
andere jongeren te laten inzien dat dichten en 
lezen niet saai is. De Wereldreis vind ik een tof 
initiatief. Je kunt allemaal plekken bezoeken en je 
leert wat over de cultuur en de geschiedenis. 
Het geeft je een nieuwe kijk op Den Haag.’

‘Iedere keer als ik het verhaal vertel, 
krijg ik zelf ook kippenvel’

‘Ik kan me geen leven voorstellen 
zonder muziek’

‘Ik probeer jongeren te laten inzien 
dat dichten en lezen niet saai is’

Voor kinderen ligt er een speciaal 
Wereldreispaspoort klaar in 
Amare. Ze halen stempels op bij 
de  verschillende activiteiten en 
verdienen  zo een kleine Wereldreis
verrassing. 

Meer begrip
De Wereldreis door eigen  stad vindt 
plaats in verband met de Inter
nationale Dag tegen Racisme en 
Discriminatie. Door met elkaar in 
gesprek te gaan, ontstaat er meer 
begrip en kun je vooroordelen weg
nemen. 

Reis je mee? Post het op 
Instagram of Facebook 
Op www.wereldreisdenhaag.nl 
vind je meer informatie over de 
Wereldreis door eigen stad. 
Volg ook de Wereldreis op 
Facebook en Instagram voor de 
laatste updates. Laat op social 
media weten dat je meereist. 
Vermeld #wereldreisdooreigen-
stad wanneer je over 
het evenemen t post. 
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Ontmoetingsplaats

Te bezoeken organisaties

Wandeltours

WERELDREISDENHAAG.NL | #wereldreisdooreigenstad

01 Amare
Spuiplein 150, 2511 DG Den Haag

02 Gurudwara Siri Guru Singh Sabha, Sikh tempel
1e van der Kunstraat 79, 2521 AS Den Haag

03 COC Haaglanden (COC-café)
Scheveningseveer 7, 2514 HB Den Haag

04 Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Prinsessegracht 4, 2514 AN Den Haag

05 Distileer Museum Van Kleef
Lange Beestenmarkt 109, 2512 ED Den Haag

06 Onze Lieve Vrouw 
 Onbevlekt Ontvangen kerk (Elandkerk)

Elandstraat 194, 2513 GX Den Haag

07 Womens Initiatives Network &
 Coöperatie Arbre a Palabre / Kwetu Bij Ons

Westeinde 57-63, 2512 GV Den Haag

08 Het Koorenhuis
Prinsegracht 27, 2512 EW Den Haag

09 HDV Mescidi-Aksa Moskee
Wagenstraat 103, 2512 AS Den Haag

10 Shri Sanatan Dharm Dew Mandir
Gaslaan 74, 2562 LL Den Haag

11 Liberaal Joodse Gemeente Beth Jehoeda
Prinsessegracht 26, 2514 AP Den Haag

12 H. Theresia van Avilakerk - 
 Poolse Parochie H. Johannes Paulus II
 Westeinde 12a, 2512 HD Den Haag

13 Wandeling Den Haag en Slavernij 
 onder leiding van het Haags Historisch Museum

Korte Vijverberg 7, 2513 AB Den Haag

14 14.1 Stichting Gilde: Startpunt wandeling 
 door de schilderswijk

Paletplein, Den Haag

14.2 Stichting Gilde: Startpunt wandeling 
Joods Verleden
Spui 175 (voor de Nieuwe Kerk), Den Haag

15 Enter The Hague: Streetart tour 
 (startpunt in Amare)

Spuiplein 150, 2511 DG Den Haag

Deelnemende locaties Wereldreis door eigen stad 2023



Uw woning  
gezond verwarmen 

Houd uzelf warm
■ Blijf zoveel mogelijk in 
beweging. 
■ Wees voorzichtig met alcohol. 
Dat helpt niet om warm te blijven. 
Door alcohol koelt uw lichaam juist 
meer af. 
■ Trek laagjes kleding aan zodat u 
warmte beter vasthoudt. 

■ ■ Wilt u uzelf en uw woning 
gezond verwarmen? Hieronder 
vindt u een aantal handige tips. 

Regelmatig luchten
Frisse lucht is belangrijk voor uw 
gezondheid. Zet daarom regelma
tig een raam of deur open en laat 
de ventilatieroosters open. 

Veilig verwarmen 
Wilt u uw huis op een andere 
manier verwarmen? Gebruik 
alleen goedgekeurde apparaten. 

Meer informatie?
denhaag.nl/energie

Tijdelijk Noodfonds Energie: extra steun  
bij het betalen van uw energierekening 

Hoe werkt het? 
1 Start met de Noodfondscheck 
op de website van Geldfit. 
Met deze korte check kunt u zien 
of uw aanvraag een kans maakt. 
2 Vraag het Noodfonds aan. 
Download hiervoor de app van het 
Noodfonds Energie op uw telefoon. 
3 Het Noodfonds controleert 
uw aanvraag. U hoeft niks meer 
te doen. Is uw aanvraag goed
gekeurd? Het Noodfonds betaalt 
een deel van de energierekening 
aan uw energieleverancier. 

■ ■ De energieprijzen zijn hard 
omhoog gegaan. Lukt het niet 
meer om uw energierekening 
te betalen? Dan is er het Tijdelijk 
Noodfonds Energie. 

Het Noodfonds Energie betaalt 
een deel van uw energierekening. 
Dat doet het Noodfonds als 
uw inkomen laag is en uw 
energie  kosten hoog. U krijgt dan 
van oktober 2022 tot en met  
maart 2023 steun. Het maakt niet 
uit bij welke energieleverancier u zit. 

Meer informatie?
geldfit.nl  
(zoek op Noodfonds energie)

Hulp bij aanvragen  
Heeft u vragen of komt u er niet 
uit? Bel gratis met de hulplijn van 
Geldfit via 0800  0550. 
Of loop langs of maak een afspraak 
bij Helpdesk Geldzaken of een 
ServicepuntXL.

Hulp bij geldzorgen

Veel mensen in Den Haag hebben geldzorgen. Wĳ  helpen u graag. 
U bent welkom bĳ  de Helpdesk Geldzaken bĳ  u in de buurt. 

Bel (070) 353 61 88 voor een gratis afspraak. 
Of ga naar helpdeskgeldzaken.nl.

De medewerkers helpen u graag:
• om inzicht te krĳ gen in uw inkomen en 

uitgaven 
• met tips en hulp om direct te besparen 
• bĳ  vragen over toeslagen en regelingen

Tips om energie te besparen

Direct 
Bespaaractie
Laat gratis kleine maatregelen 

bĳ  u thuis uitvoeren om 

energie te besparen. Denk aan 

tochtstrips, een brievenbus-

borstel of ledverlichting in uw 

woning.

Duurzame 
cadeaukaart
Een cadeaukaart met 

€250 korting op energie-

zuinige apparaten voor 

Ooievaarspashouders.

Actie Goedkoper uw 
huis verwarmen
Krĳ g gratis advies over het zuinig 

afstellen van uw cv. 

SlimWonen App
Krĳ g meer grip op uw energie-

verbruik met deze gratis app. 

Met de SlimWonen App ziet u 

precies hoeveel euro per dag u 

uitgeeft aan energie en krĳ gt u tips 

om te besparen.

Meer informatie: duurzamestad.denhaag.nl/woning/acties

A+++

Hulp bij hoge energierekening
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Aardwarmte Drie gebouwen op bedrijventerrein Kerketuinen vervingen gas door aardwarmte

Meer informatie?
haagseaardwarmte.nl
duurzamestad.denhaag.nl/
gemeentelijke-panden

Schone energie van Haagse bodem
Aardwarmte is een schone 
energiebron van Haagse bodem. 
Woningen, maar ook grote 
bedrijfspanden kunnen ermee 
worden verwarmd. De gemeente 
heeft drie gebouwen op 
bedrijventerrein Kerketuinen 
afgekoppeld van het gasnet en 
aangesloten op aardwarmte. 

Nog drie plekken
De installatie aan de Leyweg levert 
genoeg warmte aan het stads-
warmtenet van Eneco om ruim 
2.500 woningen te verwarmen. 
In totaal heeft de bron capaciteit om 
warmte te produceren voor 4.000 
woningen. Op nog drie plekken in de 
stad wordt onderzoek gedaan naar 
geschiktheid voor aardwarmte-
winning (Binckhorst, Ypenburg en 
bij de Unipercentrale aan het 
De Constant Rebecqueplein).

luchtbehandeling. De nieuwste systemen 
zijn veel energiezuiniger en kunnen 
boven dien warmte terugwinnen uit 
ventilatiel ucht die wordt afgezogen. 

Haagse bodem
De Haagse bodem is erg geschikt voor 
aardwarmte (geothermie). De bron aan 
de Leyweg bestaat uit twee putten van 
ruim 2.000 meter diep. Uit de eerste put 
wordt warm water opgepompt van circa 
75°C. Een warmtewisselaar in de boven
grondse installatie brengt deze warmte 
over op het transportnet van de stads
verwarming. Zo komt het bij de woningen 
en bedrijven die zijn aangesloten. Het af
gekoelde water gaat via een tweede put 
terug  de grond in. Daarmee blijft de 
totale  hoeveelheid water in de Haagse 
bodem gelijk. 

Het is nu de eerste winter dat 
de kantoren en bedrijfshallen 
van Den Haag Werkt aan de 
Kerketuinenweg en Zilver

straat worden verwarmd met aard
warmte. De bron ligt op 2.000 meter 
diepte bij de Leyweg. Water van circa 
75 °C stroomt via een aftakking van het 
stadswarmtenet naar de drie panden. 
Daar wordt de warmte afgegeven aan de 
Cvinstallatie. 

Het systeem is nu een half jaar in ge
bruik en werkt naar wens. De tempera
tuur in de installaties van de gebouwen 
ligt wel lager dan voorheen bij de gasge
stookte ketels. Om overal toch genoeg 
warmte af te kunnen geven, werden extra 
radiatoren bijgeplaatst. Dat blijkt goed te 
voldoen. De panden kunnen nu dan ook 
definitief van het gas af. Binnenkort haalt 
Stedin de gasaansluitingen weg. Warm 
kraanwater wordt nu geleverd door elek
trische boilers.

2.400 zonnepanelen
Het Centraal Vastgoedbedrijf van de 
gemeente  verzorgt het beheer, onderhoud 
en de verduurzaming van de panden . 
Den Haag Werkt is huurder. De honder
den medewerkers werken verspreid  over 
de gebouwen op kantoor, in de drukkerij, 
houtzagerij, kaarsen makerij, metaal
afdeling en in een hal voor het inpakken 
en assembleren van producten.

De afgelopen jaren heeft de gemeente 

op deze locatie al een hele reeks maat
regelen uitgevoerd om energie te bespa
ren met onder meer muur en dakisolatie, 
HR++glas en nieuwe energiezuinige 
liften . Door de sterk verbeterde isolatie 
hebben de panden ‘s winters minder 
warmte nodig en ‘s zomers minder 
koelin g. Verder liggen er op het dak 2.400 
zonnepanelen. De metalen frames voor 
de bevestiging van de panelen komen uit 
de werkplaats van Den Haag Werkt. Alle 
maatregelen samen leveren een forse 
energiebesparing op. Het pand Kerke
tuineweg heeft nu energielabel B en het 
pand Zilverstraat label A. De grootste slag 
in de verduurzaming is nu gemaakt. Bij 
de vervanging van verouderde installa
ties zal worden gekozen voor energie
zuinige oplossingen. Dat geldt bijvoor
beeld voor de klimaatbeheersing en 

De installatie aan de Leyweg levert genoeg warmte aan het stadswarmtenet van Eneco om ruim 2.500 woningen te verwarmen. henriëtte guest

Energie uit de Wijk Challenge  
gaat weer beginnen

meegedaan. Zij maakten onder 
andere plannen voor een verduur
zaamd clubhuis, de overstap van 
een VvE naar een duurzaam 
warmte systeem en de opslag en het 
hergebruik van opgewekte stroom 
van schepen in de Binckhaven. Heeft 
u een plan en wilt u hiermee samen 
met buurtgenoten aan de slag? 
De inschrijving start medio april. 

■ ■ Binnenkort start de vierde editie 
van de Energie uit de Wijk 
Challenge. De challenge is bedoeld 
voor Haagse bewonersinitiatieven 
met plannen voor energiebesparing, 
energieopslag of het opwekken van 
schone energie in hun straat of wijk. 
Deelnemers maken kans op een 
subsidiebedrag zodat ze zelf hun 
project kunnen uitvoeren. 
Ze worden  hierbij een jaar lang 
ondersteund door de gemeente.
Tientallen enthousiaste bewoners
initiatieven hebben al eerder 

Meer informatie?
duurzamestad.denhaag.nl/
challenge

Radiatorfolie helpt om  
energierekening te verlagen

25 kuub bij dubbel glas. Radiator
folie is niet duur en makkelijk te 
bevestigen met magneetjes of 
tape.
Om de folie aan te brengen meet u 
de hoogte en de breedte van de 
radiator op. Hierna knipt u de folie 
op maat af. Wilt u meer bespaar
tips? We helpen u graag op weg.
Radiatorfolie zit ook in het pakket 
van de Direct Bespaaractie.

■ ■ Bent u op zoek naar een 
eenvoudige manier om uw 
energierekening te verlagen? 
Overweeg dan om radiatorfolie 
te plakken in de ruimtes die u 
verwarmt. Hierdoor blijft er meer 
warmte binnen en verbruikt u 
minder gas. 
Per vierkante meter radiatorfolie 
kunt u tot 10 kuub gas besparen 
per jaar. Wanneer de radiator voor 
een glazen pui of raam staat dan 
bespaart u nog veel meer: 50 kuub 
gas bij enkel glas per m2 folie en 

Meer informatie?
denhaag.nl/energie Zelf radiatorfolie plakken. sjors massar
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Wat vinden de fracties van… 
de permanente winteropvang?

Raad aan het woord

Peter Mekers,  
D66 

Als kersverse 
woordvoerder 
mobiliteit voor 
D66 kom ik op 
voor onder andere 
de bewoner, 
voetganger en 

fietser. Er zijn veel punten waar het 
in Den Haag nog niet veilig genoeg 
is in het verkeer. Een straat is niet 
alleen om te rijden of te parkeren. 
Voor bewoners, groen en ontmoe-
ting moet er meer ruimte komen in 
onze mooie stad. Minder blik, meer 
groen. Maar vergeet ook de ouderen 
en mensen met een beperking niet, 
iedereen moet zich veilig voelen om 
er op uit te gaan en elkaar te 
ontmoeten. Daar maken wij al jaren 
een punt van en dat blijven we doen.

Chris van der Helm,  
VVD

Het is belangrijk 
dat we de stad 
verduurzamen. 
Het motto van de 
Haagse VVD is: 
wél groen, níet 
gek. Er staan vier 

principes centraal: betaalbaarheid, 
keuzevrijheid, haalbaarheid én 
betrouwbaarheid. Zorg ervoor dat 
lokale bronnen betaalbaar zijn en 
help de energiekosten van Hage-
naars te verlagen door te isoleren. 
Geef inwoners ook de vrijheid te 
kiezen van wie ze warmte of stroom 
krijgen of maak het voor inwoners 
mogelijk zélf eigenaar te zijn van 
duurzame bronnen. Hagenaars uit 
dezelfde straat kunnen dan met 
elkaar een warmtepomp 
aanschaffen.

Samir Ahraui,  
PvdA

Sinds 2021 is het 
niet mogelijk de 
Ooievaarspas te 
gebruiken om de 
ouderbijdrage te 
betalen. Ik krijg 
veel signalen dat 

scholen in kwetsbare wijken minder 
te besteden hebben aan activiteiten, 
omdat ouders geen geld hebben 
voor de bijdrage. Zo krijgt het ene 
kind meerdere schoolreisjes en 
cadeautjes met Sinterklaas, maar 
moeten kinderen uit kwetsbare 
wijken het doen met de speeltuin 
om de hoek. Dit is onacceptabel, 
ieder kind verdient dezelfde 
aandacht. Hier moet actie op 
komen, daarom ben ik blij dat dit op 
mijn initiatief wordt onderzocht.

Stad in de raad

A. d’Engelbronner in de vergadering 
van de commissie Ruimte van 
16 februari 2023.  
Onderwerp: Haagse aanpak stikstof 
en bouwen.

Het per direct 
autovrij maken 
van Meijendel 
lijkt ons voor de 
hand liggen. 
Wij vragen u 
om alles te doen 
om dit te 
realiseren.

Enquête Amare
De gemeenteraad heeft 
begin 2022 de raadsenquê-
tecommissie Amare 
ingesteld. Op 20 maart start 
de laatste week met 
openbare verhoren van de 
enquêtecommissie. In totaal 
zijn er 28 openbare verhoren 
gepland met mensen die 
een belangrijke rol hebben 
gespeeld bij de totstand-
koming van Amare. Na de 
verhoren schrijft de 
commissie een eindrapport 
met aanbevelingen aan de 
gemeenteraad. De verhoren 
zijn te volgen via denhaag.
nl/uitzendingenraad.

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 30 maart 
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
13.30 uur 

Donderdag 20 april
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.

Opvang kan en
moet beter
De Haagse Stadspartij vindt het 
onacceptabel dat mensen in de 
winterkou moeten zien te over
leven. De permanente winter
opvang biedt dak en thuisloze 
mensen voor langere tijd een 
veiligere , warmere en rustige 
plaats om te overnachten. De HSP 
vindt dat de gemeente Den Haag 
zich onvoldoende inzet voor een 
effec tieve opvang en er te weinig 
wordt gedaan  met de mogelijk
heden die de winter opvang met 
zich meebrengt. Met name voor EU
migranten en andere ‘niet recht
hebbenden’ moeten  er snel extra 
plekken komen .

Voorkomen 
en informeren
Hart voor Den Haag is van mening 
dat er naast de permanente winter
opvang vooral ingezet moet 
worden  op het voorkómen van dak
loosheid. Geen huisuitzettingen bij 
sloop of renovatie, dakloze arbeids
migranten begeleiden naar land 
van herkomst én opvang van 
ouders  na een scheiding. Wij willen 
een Scheidingshuis, waarbij ouders 
tijdelijk opgevangen kunnen 
worden  en hun kinderen kunnen 
zien. Om het draagvlak voor opvang  
te vergroten is het hard nodig dat 
het college buurtbewoners tijdig 
en volledig informeert. 

Winteropvang
een goed begin
GroenLinks is trots dat Den Haag 
deze winter een permanente 
winter opvang heeft. Onze raads
leden zijn er inmiddels een paar 
keer geweest en we zien hoe 
mensen  zich met passie inzetten 
voor dak en thuisloze mensen. 
GroenLinks zet zich de komende 
periode in voor een permanente 
locatie  voor de permanente (winter )
opvang en het tegengaan van de 
stijging van dakloosheid onder  
vrouwen en jongeren.

Een dakloze persoon slaapt op een bankje in het centrum van Den Haag. 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 permante 
winteropvang de meeste 
stemmen. Hart voor 
Den Haag, GroenLinks en de 
Haagse Stadspartij geven hun 
mening. Wilt u mee stemmen 
over wat het volgende 
onderwerp moet worden? 
Volg dan het Twitter account 
van de Haagse gemeente
raad: @Gemeenteraad070.

In de winter van 20212022 had 
Den Haag de permanente winter
opvang. Dak en thuislozen konden 
hier dag en nacht (24/7) opvang 
krijgen zonder iets te betalen. De 
permanente winteropvang is ge
evalueerd door de GGD. Conclusie 
van de evaluatie is dat daklozen 
een slaapplek hadden, maar kan
sen om méér te doen onvoldoende 
zijn gegrepen. Op 23 februari is 
hierover gesproken in de commissie 
Samenleving.

15 maart 2023
Nummer 3

10 Stadskrant

Gemeenteraad



Doe mee met de Actie Schone Buurt

In de lente komt de natuur 
weer tot leven. Bloemen 
beginnen te bloeien, bomen 
worden groener en de dieren 
kruipen uit hun winterslaap. 
Tijd om buiten op pad te 
gaan voor een stadsbrede 
voorjaars schoonmaak. 
Op zaterdag 18 maart is 
de Landelijke Opschoondag 
en dat betekent de start 
de leukste opschoonweek 
van Den Haag: de Actie 
Schone Buurt.

ook een handje mee? Het volledige 
overzicht van de opschoonacties 
en  uitleenpunten vindt u op 
schoondoenwegewoon.nl.

V an zaterdag 18 tot en 
met vrijdag 24 maart 
kunt u bij tientallen 
uitleenpunten in 

Den Haag eenvoudig afvalknijpers, 
handschoenen en een vuilniszak 
lenen. Tijdens de vorige editie 
in september deden honderden 
Hagenaren mee. Zij zorgden ervoor 

dat Den Haag er weer spic en span 
uitzag, want een schone buurt is 
fijner om in te wonen. Ook tijdens 
deze editie vinden er weer leuke 
opschoonactiviteiten plaats. Voor 
jong en oud is er wat leuks te doen 
bij de verschillende stads
boerderijen, buurt en wijkcentra 

en stadsbibliotheken verspreid 
over de stad. Denk bijvoorbeeld 
aan  een voorlees en opruim
middag, een schoonmaakactie met 
boerderij  dieren en het schoon
vegen van uw  eigen stoepje. Hier
onder leest u meer over deze 
schoonmaak activiteiten. Helpt u 

Lever uw oude spullen in 
tijdens de opruimdagen
Heeft u spullen die u niet meer 
wilt? Lever ze gratis in tijdens 
de opruimdagen bij u in de 
buurt. Spullen die nog 
bruikbaar zijn, gaan naar de 
kringloop en uw grofvuil 
wordt netjes afgevoerd. Doet u 
ook mee? De opruimdagen 
zijn van 28 maart tot en met 
4 juli, op dinsdagen van 17.00 
tot 20.00 uur. Spullen die u 
kunt inleveren
■ grofvuil (zoals meubels, 
huishoudspullen, planken, 
dozen en groot glas) 
■ spullen voor de kringloop 
■ oude fietsen 
■ kleine elektrische apparaten 
(apparaten, niet groter dan 
ongeveer 50 centimeter, met 
een stekker of een accu, 
bijvoorbeeld: mixer, stofzuiger, 
strijkijzer, speelgoed, radio en 
tv, computer en printer) 
■ klein chemisch afval (zoals 
verf, lampen en batterijen)

Rommel prikken als Egalus

woensdag 22 maart van 
13.00 tot 14.00 uur wordt 
het prentenboek voor
gelezen in de bibliotheek 
Laak aan de Linaeusstraat 2 
aan kinderen van 3 tot 
8 jaar. Na het voorlezen 
gaat de groep op pad om, 
net als Egalus, de buurt een 
beetje schoner te maken. 
Reserveer  een plekje via  
laakkwartier@bibliotheek
denhaag.nl, (070) 353 75 70 
of aan de balie van de 
bibliotheek.

K ent u het prenten
boek Egalus van 
Marije Tolhout? 

Het verhaal gaat over de 
egel Egalus, die dagelijks de 
natuur opruimt. Egalus 
geniet van zijn schoon maak
rondjes. Maar hoe hard 
Egalus ook prikt, de rommel 
blijft zich opstapelen. Het 
verhaal laat kinderen op 
een speelse manier 
beseffen hoe waardevol de 
natuur is en dat we er goed 
voor moeten zorgen. Op 
dinsdag 21 maart van 15.30 
tot 16.30 uur en op 

Veeg je eigen stoepje schoon

aan te brengen. Zo ziet de 
straat er weer mooi groen 
uit. Om ervoor te zorgen dat 
zoveel mogelijk bewoners 
zich bij dit initiatief 
aansluiten, stellen het 
Trefpunt en De Beestenboel 
gedurende de hele week 
schoonmaak spullen 
beschik baar. Op deze manier 
kunnen buurt bewoners 
gemakkelijk en gratis 
gebruikmaken van de 
benodigde materialen om 
hun eigen stoepje schoon te 
maken en zo bij te dragen 
aan een schone buurt.

H et Trefpunt en 
kinderboerderij 
De Beestenboel 

zetten zich tijdens de 
Actie Schone Buurt in voor 
een schonere en groenere 
omgeving. Samen met 
buurtbewoners worden 
tijdens de actieweek de 
stoepen schoongeveegd. 
Door gezamenlijk de handen 
uit de mouwen te steken, 
wordt er niet alleen gezorgd 
voor een schonere straat. 
Na het schoonvegen van de 
stoepen is het plan om in 
het voorjaar geveltuintjes 

Opruimen met boerderijdieren

Stadsboerderij De Woelige 
Stal meewandelen met geit 
Scottie en bok Daim. Bok 
Daim is nog in opleiding en 
leert op deze manier hoe hij 
dit rondje netjes kan lopen. 
Op dezelfde dag kun je van 
14.00 tot 15.00 uur bij 
Stadsboerderij ‘t Waaygat 
mee wandelen met de geit. 
Iedereen is welkom is om 
mee te doen. 

I n de stad zijn er 
verschillende stads
boerderijen te vinden 

waar je kunt genieten van 
het buitenleven en kennis
maken met boerderijdieren. 
Tijdens de Actie Schone 
Buurt kan je met verschil
lende geiten en bokken op 
pad om afval te rapen. Op 
18 maart van 13.30 uur tot 
14.30 uur kun je onder 
andere bij Stadsboerderij 
Molenweide terecht om 
mee te wandelen met de 
bok. Op 22 maart van 14.00 
tot 14.30 uur kun je op 

Op zaterdag 18 maart is de start van de leukste opschoonweek van Den Haag. valerie kuypers

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

Meer informatie?
denhaag.nl/opruimdagen

 frank jansen  hugo de wolf  hugo de wolf
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Vrij dansen in Amare  
op jazz en swingmuziek

door DJ’s Nasos en Richard en 
jazzband The Royal Croquettes. 
Deze swingband bestaat uit 
acht studenten van het Koninkijk 
Conservatorium Den Haag. Een 
zanger, koperblazers en een 
strakke ritmesectie spelen samen 
de beste hits uit het gouden 
swingtijdperk. 

Hague Hoppers organi
seert woensdag 15 maart 
op het Kunstenplein in 

Amare een gratis toegankelijke 
dansavond, speciaal voor lief
hebbers van jazz en swingdans. 
De avond begint om 19.15 uur met 
een workshop West Coast Swing 
voor beginners door Miranda en 
Alexandru. Tijdens de social dance 
vanaf 20.00 uur kan iedereen vrij 
dansen. De muziek wordt verzorgd 

Bollentocht met de BBD

naar de kleurrijke Hollandse 
bollen velden. Deelnemers worden 
opgehaald en weer thuis gebracht. 
De kosten zijn € 5, inclusief koffie 
en lunch (€ 2,50 met een Ooie
vaarspas). Bel (070) 364 66 61 
(werkdagen van 9.00 tot 
13.00 uur) om u op te geven 
of stuur een email naar 
info@bbddenhaag.nl.

Veel Haagse senioren 
nemen al deel aan de 
activiteiten van de BBD 

(Boodschappen Begeleidings
dienst) zoals samen boodschappen 
doen, uitstapjes en activiteiten in 
Het Zamen aan de Esperan
tostraat. Voor senioren die de BBD 
nog niet kennen is er woensdag 5 
en maandag 10 april een tocht 

13weekse lessenreeks 
valpreventie voor ouderen

lessen meedoet, betaalt u niets. 
U krijgt dan aan het eind van de 
lessenreeks uw geld terug. 
Benieuwd of de valpreventie lessen 
iets voor u zijn? Doe dan de 1e keer 
gratis mee. 

Bent u weleens gevallen? Of bent u 
bang om te vallen? Doe dan mee 
met de 13weekse lessenreeks 
valpreventie bij u in de buurt. 
De groepslessen beginnen in april 
en zijn overal in Den Haag te 
volgen. De kosten bedragen 
50 euro. Of 25 euro als u een 
Ooievaarspas heeft. Als u alle 

Movies that Matter festival: 
films over mensenrechten

ode aan de rijke Iraanse cinema.
Het festival gaat van start met de 
wereldpremière van Kleinkinderen 
van de Oost van Daan van Citters. 
In deze film volgen Daan van 
Clitters en Joenoes Polnaija het 
spoor van hun opa’s in Indonesië. 
Die vochten beiden voor Nederland 
tegen Indonesische onafhankelijk
heid: Daans opa als vrijwilliger, 
die van Joenoes als Molukse 
soldaat. 

Het Movies that Matter 
festival presenteert van 
24 maart tot en met 

1 april zo’n zeventig speelfilms en 
documentaires over mensen
rechten. De films zijn in Den Haag 
te zien in Filmhuis Den Haag en 
Pathé Buitenhof.
Dit jaar is er een speciaal thema
programma over Iran. De moorden 
op Mahsa Amini en Hadis Najafi 
in 2022 waren de directe aanlei
ding voor grote demonstraties en 
protesten, zowel in Iran als 
internationaal. Alle reden voor het 
festival om een aantal Iraanse 
filmmakers als hoofdgasten uit te 
nodigen. Ook brengt het publieks
programma Iranian Classics een 

Wandel mee met de Duinenmars
De parkeergelegenheid is beperkt 
dus kom zoveel mogelijk met het 
openbaar vervoer of de fiets. 
Inschrijven kan via de website of 
tijdens het evenement. 

Zaterdag 1 en zondag 
2 april is de Duinenmars. 
U kunt één of twee 

dagen mee wandelen. Er zijn 
routes van 5, 10, 15, 25 en 40 km. 
De 5 en 10 km zijn ook geschikt 
voor wandelwagens en rolstoelen. 
Start en finish zijn op de Machiel 
Vrijenhoeklaan in Kijkduin. 

Home Made 
Easter Market

Tijdens de paasweekend 
is het Lange Voorhout het 
decor van de Home Made 

Easter Market. Vier dagen lang kun 
je van 11.00 tot 18.00 uur struinen 
langs kraampjes met kleding, 
sieraden, antiek, boeken en 
artikelen uit moeders en groot
moeders tijd op deze Haagsche 
Paaschmarkt. Ook is er entertain
ment in de vorm van workshops, 
live muziek, circus en theater. 
Voor de allerkleinsten zijn er 
spelletjes, poffertjes, knutselen en 
een 100 jaar oude zweefmolen. 

Danspaleis 
in Amare

Alle ouderen kwiek, 
mentaal en fysiek, 
met dansen en muziek. 

Het Danspaleis heeft sinds de 
oprichting in 2011 al zo’n 100.000 
ouderen in beweging gebracht. 
Vrijdag 24 maart komt Het 
Danspaleis naar Amare. Tussen 
14.00 en 16.00 uur is iedereen 
welkom om mee te dansen. 
De toegang is gratis.

Repareer Café 
op stadsboerderij

Op stadsboerderij 
Op den Dijk organiseren 
enthousiaste vrijwilligers 

eens per acht weken een Repareer 
Café. Zaterdag 18 maart tussen 
11.00 en 13.00 uur kunnen 
bezoekers weer kapotte spullen 
aanbieden om te repareren. 
Reparatie (succes niet gegaran
deerd) is gratis maar eventuele 
materiaalkosten moeten wel 
worden betaald. 

Doe mee met de lessen valpreventie bij u in de buurt. alyssa van heyst

Deelnemers worden opgehaald en weer thuisgebracht. bernadet boorsma

The Royal Croquettes spelen de beste hits uit het gouden swingtijdperk. alex schröder

 gaby jongenelen

15
MRT

Meer informatie?
amare.nl/openamare

5
APR

Meer informatie?
denhaagblijftstaan.nl

7
APR

Meer informatie?
denhaag.com

24
MRT

Meer informatie?
amare.nl/openamare

24
MRT

Meer informatie?
moviesthatmatter.nl

1
APR

Meer informatie?
duinenmars.nl

18
MRT

Meer informatie?
milieueducatiedenhaag.nl

Theatre of Violence, een van de films die te zien is op het festival. 
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