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Den Haag vangt Oekraïners op
u thuis te laten logeren. Dat kan via 
organisaties als Vluchtelingen
werk, Take carebnb of Rooms for 
Ukraine. In alle stadsdelen hebben 
Hagenaars initiatieven opgezet om 
mensen te helpen.

Al meer dan 2 miljoen Oekraïners 
zijn op de vlucht door de oorlog in 
hun land. Ook Den Haag vangt 
vluchtelingen uit Oekraïne op.

■ ■  Den Haag is geschokt door de 
Russische inval in Oekraïne. De ge
meente is bezorgd om de mensen 
in Oekraïne en iedereen die vrien
den en familie heeft in dat land. 

In Den Haag zijn afspraken 
gemaakt  over de eerste opvang van 
Oekraïense vluchtelingen. Vluchte
lingen die geen onderdak hebben, 
worden tijdelijk opgevangen in 
hotels  en bij Stichting Noodopvang.

De gemeente zoekt op dit 
moment  naar geschikte opvang
locaties in de stad. Bijvoorbeeld 
gebouwen  die leeg staan.

Op www.denhaag.nl/oekraine 
staat een lijst met veel gestelde 
vragen  over de opvang van vluchte
lingen uit Oekraïne. 

Helpen
Veel Hagenaars willen graag hel
pen. Dat kan bijvoorbeeld door geld 
te doneren via giro 555 of de 
UNHCR. Of door een vluchteling bij 

Meer informatie?
denhaag.nl/oekraine

Verkiezing
gemeenteraad

■  Op 14, 15 en 16 maart kiest 
Den Haag een nieuwe gemeente-
raad. Door te stemmen bepaalt u 
wie er in de gemeenteraad komt. 
Heeft u nog niet gestemd? De 
stembureaus zijn woensdag 
16 maart open tot 21.00 uur. 
Neem uw stempas en identiteits-
bewijs mee. Coronaklachten? 
Blijf thuis en vraag iemand anders 
om namens u te stemmen.

Stemmen tellen en uitslag
gemeenteraadsverkiezing

21.00 uur. Het tellen gebeurt op 
het stembureau of in het World 
Forum. Op maandag 21 maart 
wordt de definitieve uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezing bekend
gemaakt. De uitslagen voor de hele 
stad en de uitslagen per wijk kunt 
u dan bekijken op de website 
uitslagen.denhaag.nl.

■ ■ Het stemmen en tellen van de 
stemmen is openbaar. U mag daar 
dus bij zijn. Als het druk is kan het 
zo zijn dat u even moet wachten 
buiten het stembureau. Volg altijd 
de instructies van de stembureau
leden op. De stemmen die op 
maandag 14 en dinsdag 15 maart 
zijn uitgebracht, worden geteld op 
woensdag 16 maart. Dit gebeurt 
vanaf 9.00 uur in het World Forum 
(Churchillplein 10). De stemmen 
die op woensdag 16 maart zijn 
uitgebracht worden geteld vanaf 

DenHaag.nl 
uitgelicht

Afspraak maken bij de 
gemeente?

Kijk op denhaag.nl/afspraak

Actuele informatie 
over corona?

Kijk op denhaag.nl/corona

Het Haagse stadhuis verlicht in blauw en geel, de kleuren van de Oekraïense vlag.  valerie kuypers

Meer informatie?
uitslagen.denhaag.nl

Themastemmen
in drie wijken
2

Wereldreis door
eigen stad
6

Camera’s bij
afvalcontainers
8

Meer informatie?
denhaag.nl/verkiezingen



Contact met de gemeente ColofonAfspraak bij de gemeente

Verkiezingen Inwoners drie wijken kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun wijk

Proef met themastemmen
Inwoners uit Bohemen, Meer en 
Bos, Rustenburg Oostbroek en 
Benoordenhout hebben de 
primeur. Zij ontvangen na de 
gemeenteraadsverkiezing nóg 
een uitnodiging om te stemmen. 
Daarbij kunnen zij aangeven 
welke thema’s zij belangrijk 
vinden voor hun wijk en voor 
de stad.

Proef met themastemmen
De gemeenteraad heeft vorig jaar 
besloten dat inwoners meer 
invloed moeten krijgen. Daarom 
houdt de gemeente een proef met 
themastemmen in drie Haagse 
wijken. Bohemen, Meer en Bos, 
Rustenburg Oostbroek en Benoor
denhout. Bewoners van deze wijken 
krijgen 17 maart een brief met een 
stemcode. Wie het lastig vindt om 
te stemmen via de website, kan ook 
op een locatie in de buurt stemmen. 
De partijen die het nieuwe college 
gaan vormen kunnen de uitslag 
gebruiken voor de plannen voor de 
stad voor de komende vier jaar.

stemmen een goed idee. ‘De gemeente 
heeft soms geen idee wat er leeft,’ zegt 
Jonne. ‘Door het themastemmen krijg je 
een beter beeld van wat er speelt in de 
wijk. Ik zou het wel logischer vinden om 
het themastemmen voor de gewone 
verkiezingen  te doen. Dan kunnen de 
politieke  partijen beter rekening houden 
met de uitkomsten.’ 

Voor Julia zijn deze verkiezingen extra 
bijzonder, omdat ze net 18 is geworden 
en nu voor de eerste keer mag stemmen. 
‘Ik vind het belangrijk dat je je mening 
kunt uiten. De proef met themastemmen 
is een goede aanvulling op de gewone 
verkiezingen. Het is niet makkelijk om 
een partij te kiezen. Je bent het nooit met 
alle onderwerpen eens. Bij thema
stemmen kun je per onderwerp kiezen 
wat je belangrijk vindt.’

‘Hier in de buurt zijn veel 
problemen met afval. 
Er  wordt regelmatig 
grofvuil  gedumpt bij de 

onder grondse containers. Ik meld het 
vaak, maar ik heb niet het idee dat er echt 
iets mee wordt gedaan.’ Jonne (23) 
studeert  Diergeneeskunde en woont in 
Rustenburg Oostbroek. Afval is een van 
de thema’s die zij belangrijk vindt voor 
haar wijk. Ook zou ze graag zien dat er 
meer omheinde losloopgebieden voor 
honden komen. ‘Ik heb zelf een hond. Er is 
een leuk hondenveldje in de buurt, maar 
dat is niet compleet omheind, dus nog 
steeds niet veilig en te klein voor alle 
honden  uit de wijk die daar komen.’ 
Verder  vindt ze toegankelijk heid een 
belang rijk thema. ‘Ik gebruik buiten vaak 
een rolstoel. Dat is best lastig met die 
smalle stoepen, fietsen op de stoep en 
fout geparkeerde auto’s. Meer hand
having zou dan helpen.’

Klimaat
Julia (18) uit Benoordenhout vindt het 
klimaat een belangrijk thema voor de 
nieuwe gemeenteraad. ‘Dat is wel echt 
iets van mijn generatie. Ik zit op het 
Maerlandt Lyceum en doe dit jaar eind
examen. Als profielwerkstuk bouw ik 
samen  met een goede vriend van mij een 
groene muur. We plaatsen een rek tegen 

een muur van onze school en laten die 
begroeien met klimplanten. We hebben 
plantjes uitgezocht die de muur niet 
beschadigen  en die makkelijk te 
verzorgen      zijn. Zo wordt de school en de 
buurt groener. Den Haag is een fantas
tische stad met veel groen. Ik heb zes jaar 
in Qatar gewoond. Daar is alleen maar 
woestijn. Dan weet je hoe het is zonder 
bomen. Na de middelbare school wil ik 
een technische studie gaan doen op het 
gebied van milieu of klimaat.’ Naast het 
klimaat vind ze de opvang van vluchte
lingen een belangrijk thema. ‘Door de 
oorlog in Oekraïne is dat extra actueel. Ik 
vind het belangrijk dat wij als rijk en 
veilig  land mensen helpen.’ 

Goed idee
Zowel Jonne als Julia vinden thema

Julia uit Benoordenhout vindt het klimaat een belangrijk thema voor de nieuwe gemeenteraad.  henriette güest

Meer informatie?
themastemmen.denhaag.nl

2 Stadskrant

Actueel 16 maart 2022
Nummer 3

E-mail: www.denhaag.nl/contact
Telefoon: 14070 (maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur)
Chatten: www.denhaag.nl/contact  
(zelfde tijden als telefoon) 
Balie: Den Haag Informatie ©entrum in Atrium stadhuis 
(maandag t/m vrijdag 8.30 tot 16.30 uur)
Post: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag
Sociale media: twitter.com/gemeentedenhaag,  
facebook.com/gemeenteDH, 
instagram.com/gemeentedenhaag
Gemeenteberichten: Officiële publicaties van de 
gemeente vindt u op www.overuwbuurt.overheid.nl 

Balies Publiekszaken: Heeft u een nieuw paspoort, 
ID-kaart of rijbewijs nodig? Of wilt u bijvoorbeeld een 
geboorte aangeven? Voor dit soort producten en diensten 
kunt u terecht bij de balies Publiekszaken bij Stadhuis 
Spui (Spui 70) en Stadskantoor Leyweg (Leyweg 813).

Afspraak maken: De gemeente werkt op afspraak. Zo kan 
de gemeente tijd voor u reserveren en bent u er zeker 
van dat u goed en snel geholpen wordt. Maak een 
afspraak via www.denhaag.nl/afspraak. Lukt het niet om 
op tijd een afspraak te maken via de website? Dan kunt 
u bellen naar 14070. Zij bekijken dan of het nodig is de 
afspraak te vervroegen.

De Stadskrant verschijnt elke vier weken
De volgende Stadskrant verschijnt op: 13 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: Hans Oerlemans en Eveline Veldt
Klachten bezorging: www.denhaag.nl/stadskrant
Productie: Gemeente Den Haag, IDC
Reacties: Mail uw reactie naar stadskrant@denhaag.nl
of bel (070) 353 26 30



Extra ondersteuning om de 
energie rekening te kunnen betalen

150 miljoen euro beschikbaar voor 
het verduurzamen van huizen. In 
een duurzaam huis gebruik je 
minder  energie en dus gaat je 
energie rekening omlaag.

Helpdesk Geldzaken
Komt u nu al in de knel en kunt u 
niet wachten totdat de landelijke 
maatregel in werking treedt? Kom 
dan langs bij een van de 32 locaties 
van de Helpdesk Geldzaken. Daar 
krijgt u advies over het besparen 
op  de energiekosten of het treffen 
van een betalings regeling. Voor 
bijzondere             gevallen kan individuele 
bijzondere bijstand een uitkomst 
bieden . Daarbij worden tijdelijk de 
meerkosten voor energie vergoed. 

1 op de 10 huishoudens in 
Den Haag heeft moeite om de 
energierekening te betalen. 
De gemeente vult de tegemoet
koming die zij van het rijk krijgen 
aan tot 300 euro per huishouden. 
Daarmee krijgen Hagenaars die 
moeilijk kunnen rondkomen een 
extra steuntje in de rug.

■ ■ In heel het land kampen 
mensen  met energiearmoede 
door  de sterke stijging van de 
energie kosten. Het kabinet heeft 
in december toegezegd dat huis
houdens  rond het sociaal minimum  
een tegemoetkoming voor de ener
giekosten van ongeveer 200  euro 
krijgen. 

Aanvulling
De gemeente Den Haag vult de 
rijksregeling aan tot 300 euro per 
huishouden. De aanvulling is be
doeld voor huishoudens met een 
inkomen tot 130 procent van het 
sociaal minimum. De gemeente  wil 

mensen zo snel mogelijk  helpen en 
verwacht dit bedrag uiterlijk 
15 april uit te keren. Meer infor
matie hierover staat binnenkort op 
www.denhaag.nl.

Korting energiebelasting
De rijksoverheid heeft nog meer 
maatregelen getroffen om mensen 
die te maken hebben met energie
armoede te helpen. Zo krijgen 

huishoudens  in 2022 een extra 
belasting korting op de energie
rekening. Daarnaast is er eenmalig 

Gemeente vult 
rijksregeling 
aan tot 
300 euro
per huishouden

Haven voor kleine boten  
langs de Prinsessegracht

in een informatiepunt. Daarover is 
de gemeente in gesprek met Stedin. 

De gemeente nodigt inwoners uit 
om mee te denken over de naam 
voor de haven. Stuur uw idee vóór 
31 mei naar havencs@denhaag.nl. 
Een jury kiest de leukste en meest 
passende inzending. De winnaar 
van de mooiste naam ontvangt een 
leuke prijs.

Langs de Prinsessegracht, op de 
hoek met de Bezuidenhoutseweg, 
komt een haven met een aanleg
plek en opstapplek voor kleine 
boten, zoals sloepen, kano’s en 
roeiboten. In april begint de 
aanleg van de haven.

■ ■  De gemeente wil bij de Prinses
segracht een fijne plek aan het 
water  maken. De haven komt op 
een centrale plek, dicht bij het 
station  en aan de rand van het 

groen. Zo kan iedereen zien dat 
varen  bij de stad Den Haag hoort. 
Het is ook een historische plek, 
want de Boschsloot die hier vroeger 
was had ook een haven.

Denk mee over een naam
De werkzaamheden duren onge veer  
zes maanden. Naar ver wachting is 
de haven eind oktober klaar. Na de 
aanleg van de haven wil de 
gemeente  het transformator huisje 
(trafohuisje) dat er staat veranderen 

Omruilregeling 
diesels verlengd

■ De omruilregeling voor diesel-
auto’s en brommers of snorfietsen 
op benzine is verlengd tot 
1 december 2022. U kunt een 
vergoeding (tegoed) krijgen voor 
het omruilen van uw dieselauto, 
brommer of snorfiets op benzine. 
U kunt het tegoed besteden aan 
schoner vervoer zoals een fiets of 
het openbaar vervoer. Zo wordt de 
lucht in Den Haag schoner. 

Kom in beweging met de Go Go Den Haag strippenkaart 
Met de nieuwe Go Go Den Haag strippenkaart kun je gratis beweeg
activiteiten uitproberen in je eigen buurt. Zo kun je ontdekken wat goed bij je 
past. Meedoen? Meld je aan bij een van de buurtsportcoaches. Zij vertellen 
hoe alles werkt en helpen bij het uitkiezen van activiteiten. Meer informatie? 
Kijk op gogo.denhaag.nl. valerie kuypers

Ombudsman

Oh, zit het zo!

‘Ik heb een brief van de gemeente gekregen, maar eerlijk 
gezegd heb ik geen idee wat de boodschap is,’ vertelt 
meneer X op het spreekuur van de ombudsman in 

bibliotheek Escamp. ‘De gemeente gaat in ieder geval niet in 
op de zaak. Wat moet ik met zo’n vaag antwoord?’

De brief heeft een voorgeschiedenis. Al een tijd geleden heeft 
meneer huishoudelijke hulp aangevraagd voor een goede 
bekende. Na lang wachten werd de aanvraag afgewezen. 
Vervolgens heeft hij bezwaar aangetekend, omdat de gezond

heid van de aanvrager niet goed was 
onderzocht. Daarop heeft de gemeente de 
zaak opnieuw bekeken en alsnog de 
gevraagde hulp toegekend.

Eind goed al goed, zou je denken. Maar 
meneer is er nog niet klaar mee. Het heeft 
allemaal veel te lang geduurd. Hij denkt 
de gemeente daarop te kunnen aanspre
ken met een schriftelijke ‘ingebrekestel
ling.’ Als reactie krijgt hij de voor hem 
onbegrijpelijke brief. Zo staat er dat een 
overheid na een ingebrekestelling nog 
twee weken de tijd krijgt een beslissing te 
nemen. Dat mag zo zijn, maar in zijn 
geval was dat al ruim daarvoor gebeurd.

De ombudsman neemt de tijd om uit te 
leggen wat het juridische begrip ingebrekestelling inhoudt. 
Het is alleen van toepassing als er geen beslissing is genomen. 
De burger kan de overheid dan aanmanen om alsnog aan de 
verplichtingen te voldoen. In dit geval is de gemeente niet in 
gebreke gebleven, want er is  weliswaar erg laat  een 
beslissing genomen.

‘Oh, zit het zo! Wat legt u dat helder uit. Als het zo in de brief 
had gestaan, dan had ik hier niet gezeten.’ De gemeente zou 
meer moeite moeten doen om ingewikkelde zaken in gewone 
mensentaal uit te leggen. Of even bellen. De burger voelt zich 
serieus genomen en begrijpt beter waarom bepaalde beslis
singen worden genomen.

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 21 maart 
tot en met 22 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 26 maart kunt u dit 
ophalen op een stads boerderij of 
de tuinen De Kornoelje en Korten-
bos. Wees er snel bij, want op=op. 
Wordt uw GFT-afval niet apart 
opgehaald? Maak er zelf compost 
van. Dat kan zelfs op een balkon. 

Meer informatie?
denhaag.nl/rondjecentraal

Meer informatie?
denhaag.nl/afval

Meer informatie?
helpdeskgeldzaken.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?
denhaag.nl/subsidies

Meer informatie?
milieueducatiedenhaag.nl
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Zo herken je 
foute informatie

Op internet lezen we de hele dag allerlei informatie over corona en de coronaprik.  
Ook in de appgroepen praten we met elkaar hierover en op social media komen we 
van alles tegen. Hoe zie je of een bericht waar, half-waar of onzin is? 

mensen geruchten dat het corona
vaccin je DNA kan aantasten. Ook 
dit klopt niet. 

Controleer informatie 
Wanneer je eenmaal een beeld 
hebt, lees je er vaak meer over. Hoe 
werkt dit? Als je eenmaal een beeld 
hebt, zoek je informatie om dat ver
haal te ondersteunen en zoek je 
naar mensen die dezelfde ideeën 
hebben. Daarom is het belang rijk 
om na te gaan: is de informatie  te 
controleren? Vind je de feiten uit 
het bericht terug bij erkende 
nieuwsbronnen? En om niet van 
één bron uit te gaan. Meer tips vind 
je hiernaast. 

Blijf met elkaar praten 
Botsende meningen over vaccineren 
en andere gevoelige kwesties zorgen  
voor spanningen in families en 
tussen  vrienden. Tot ieders verdriet . 
Het is belangrijk om met elkaar te 
blijven praten en nieuwsgierig te 
zijn naar het verhaal van de ander. 
Ook kun je samen op zoek gaan naar 
de echte feiten. Alleen al ‘het eens 
zijn dat je het oneens bent’ kan 
soms de lucht doen opklaren.

Je leest: hete thee maakt 
virus deeltjes in je keel on
schadelijk en daardoor heb 
je minder kans om griep of 
corona te krijgen. Klopt dit? 

Nee. Een vrij onschuldig voorbeeld 
van foute informatie. Andere 
adviezen  zijn een stuk gevaarlijker. 
Wat zit er achter zulke misleidende 
berichten? Soms is het onwetend
heid of naïviteit, maar soms gaat 
het om bewuste desinformatie. 

Wijdverbreid fenoneem
Feiten worden verdraaid, uit hun 
verband gehaald of nieuwe ‘feiten’ 
worden verzonnen. Bijvoorbeeld: 
kleine incidenten worden opge
blazen of verkeerd uit gelegd. Des
informatie gebeurt met opzet om 
denken en doen van mensen  te 
beïnvloeden , en soms om schade 
aan te richten, verwarring  te zaaien 
of simpelweg om geld te 
verdienen. 

Dit is een wijdverbreid fenomeen. 
Er zijn websites waarop staat dat 
zwangere vrouwen vaker mis
kramen krijgen als ze een corona
prik hebben gehad. Deze infor
matie klopt niet. Ook verspreiden 

Is dat echt zo?
Netwerk Mediawijsheid heeft 
een toegankelijke website met 
informatie over zaken als 
nepnieuws, filterbubbels en 
beeldmanipulatie. Hoe werkt 
het? Hoe herken je het? 

Game Slecht Nieuws
Bij de game ‘Slecht Nieuws’ 
kruip je in de huid van iemand 
die met nepnieuws zoveel 
mogelijk onrust wil creëren. 
Je leert alle trucs en bent 
daarmee beter gewapend 
tegen propaganda en leugens.

Handreiking 
‘Handreiking desinformatie in 
coronatijd’ is bedoeld voor 
professionals in onder andere 
de zorg en het onderwijs.

Tips voor omgaan met foute informatie

Op websites en sociale media circuleren ontelbare berichten over 
onderwerpen als gezondheid, politiek en wereldnieuws. Een deel 
daarvan klopt niet of maar ten dele. Ga je erin mee, dan heeft dat 
risico’s. Je kunt allerlei angsten ontwikkelen, sociaal geïsoleerd raken 
of geld verliezen. Hier zijn enkele basistips. 

1 Wat is de bron?
Staat een bericht op een bekende nieuwsbron? Of is de oorsprong 
onduidelijk? Goede nieuwssites controleren of feiten kloppen, en 
melden het als er twijfels zijn. Onbetrouwbare bronnen komen vaak 
met vergaande en stellige beweringen zonder onderbouwing. Kijk 
daarom altijd of en welke bron er genoemd wordt. 

2 Check de feiten
Is de informatie te controleren? Vind je de feiten uit het bericht terug 
bij erkende nieuwsbronnen? Worden ze bevestigd of juist ontkracht? 
Ga nooit op één enkele bron af.

3 Wat is het doel?
Bestaat het bericht uit feiten, meningen of suggesties? Is het 
zakelijke informatie zonder inkleuring? Of is de bedoeling om 
schuldigen aan te wijzen voor vermeende misstanden, of om woede, 
wantrouwen en angst te ventileren? Hoe sensationeler en alarme
render het bericht, hoe groter de kans op nepnieuws.

4 Laat toeval toe
Niet voor alles is een sluitende verklaring. Het is moeilijk voorstelbaar 
dat een pandemie toevallig ontstaat.. Toch is het waarschijnlijk zo 
gegaan. We willen grote verklaringen voor grote gebeurtenissen. 
Maar vaak speelt toeval een hoofdrol. Beter een verklaring die niet 
helemaal rond is dan een complottheorie die op onwaarheden 
berust.

5 Kijk verder
Zoek eens verder dan de websites en nieuwsbronnen waar je meestal 
te vinden bent. Sta open voor nieuwe informatie en andere invals
hoeken. Wat zegt iemand waar jij het totaal niet mee eens bent 
eigenlijk? In veel kwesties is er niet één absolute waarheid. 

6 Gevoel en verstand
‘Voor mijn gevoel klopt het niet wat de overheid zegt.’ Of: ‘Deze 
beslissing voelt niet goed.’ Bij veruit de meeste belangrijke beslissingen 
in je leven spelen zowel je gevoel als je verstand een rol. Bijvoorbeeld 
wanneer je een auto uitzoekt of een huis koopt. Daarbij ga je niet 
alleen af op je gevoel, maar luister je ook naar het advies van des
kundigen. Wil je toch een keuze maken op basis van alleen je gevoel? 
Doe dat dan bewust.

7 Pauzeknop
Neem regelmatig afstand van de continue stroom aan online nieuws 
en opinies. Je kunt overprikkeld raken door alles wat je ziet en leest en 
daardoor vatbaarder worden voor desinformatie. Stel een limiet aan 
je tijd op sociale media. Misschien ontdek je wel een hele nieuwe hobby.

Talkshow voor Haagse jongeren over corona, september 2021. Veel jongeren wilden weten: waar vind ik betrouwbare en 
begrijpelijke informatie? fleur beemster

Meer informatie?
isdatechtzo.nl

Meer informatie?
slechtnieuws.nl

Meer informatie?
rijksoverheid.nl  pixabay
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Nieuwe kademuur aan het Groenewegje. jurriaan brobbel

Oefenen voor het 
Verkeersexamen

‘Sommige  kinderen uit mijn klas 
fietsen niet zo vaak, dan maakt het 
examen een groot verschil in hoe je 
op de fiets zit.’

Amy oefende voor het examen. 
‘Bij ons was de route van het 
verkeers examen voor een groot 
deel de weg naar school, dus die 
heb ik vaak met mijn ouders 
gefietst . Ook oefenende ik met 
vriendinnen.’

Wil jij ook oefenen?
Ouders en kinderen die willen 
oefenen , kunnen met een digitale 
quiz hun kennis over de verkeers
regels testen. Ook kunnen zij 
samen de oefenroutes fietsen. Kijk 
op de website  of volg Den Haag 
Fietst! op social media.

Daniël Przybyslawsk en Amy 
Bergwerff uit groep 8 slaagden 
vorig jaar voor het praktisch 
Verkeersexamen. Daardoor fietsen 
ze nu zelfverzekerd door de stad. 
In april en mei doen de meeste 
basisscholen weer mee aan dit 
fietsexamen. Op de website van 
Den Haag Fietst! laten Amy en 
Daniël zien hoe je kunt oefenen.

■ ■ Bij het Zuiderpark checkt 
Daniël  of zijn remmen het doen. 
Dat heeft hij geleerd tijdens het 
praktisch Verkeersexamen. Amy uit 
Scheveningen leerde dat je niet 
alleen  op moet letten hoe je zelf 
fietst, maar ook goed moet kijken 
wat het andere verkeer doet.
In je eigen wijk

Het praktisch Verkeersexamen 
vindt plaats in Scheveningen, 
Wateringse veld, Ypenburg, Nieuw 

Waldeck, Bezuidenhout, Leidschen
veen, Vogelwijk en Zuiderpark. Zo 
fietsen kinderen zoveel mogelijk in 
hun eigen wijk. Onderweg wordt 
gekeken of zij zich houden aan de 
verkeersregels.

Fietsen met ouders
Daniël en Amy vinden het verkeers
examen belangrijk. ‘Soms wist ik de 
verkeersregels niet en dan deed ik 
eigenlijk maar wat. Door het 
examen  weet ik nu wie er voorrang 
heeft,’ vertelt Amy. Daniël: 

Rood fietsasfalt in de ’sGravenzandelaan 
voor sterfietsroute Binnenstad – Wateringse Veld

■ De gemeente pakt in de hele 
stad de fietsroutes aan. Sterfiets-
routes zijn snelle, veilige en 
comfortabele fietsroutes. Ze 
vormen de belangrijkste door-
gaande verbindingen binnen het 
fietsnetwerk in de stad. Door 
aanpassingen te doen worden de 
fietsroutes veiliger en comfor-
tabeler. De fietsers krijgen meer 
ruimte. Zo wordt Den Haag een 
echte fietsstad.
De ’s-Gravenzandelaan is onder-
deel van de sterfietsroute die van 

Opfrisbeurt voor 
het Groenewegje

uitstraling van een echte Haagse 
gracht.

Grijpstenen
De nieuwe kade lijkt sprekend op 
de oude. Maar er zijn verschillen. Zo 
zijn er nu grijpstenen aangebracht 
in de wand. Wie per ongeluk in het 
water valt, kan via de grijpstenen 
bij een zwemtrap komen. De kade 
is opgehoogd zodat de boom
wortels meer ruimte krijgen. Hier
door kunnen de nieuwe bomen 
goed groeien. De muurtjes bij de 
ingangen van de huizen en om de 
bankjes zijn weggehaald en er is 
meer groen in de buurt. Ook staan 
er Hagenaartjes langs de rijbaan. 

Een rommelig stukje Den Haag, zo 
kon je het oude Groenewegje het 
beste omschrijven. 

■ ■ Daarom greep de gemeente de 
vervanging van de kademuur aan 
om ook de omgeving aan te pakken . 
Want als we een kade of brug 
vernieuwen , willen we dat meteen 
goed doen. 

Echte Haagse gracht
Sinds eind februari is het project 
klaar en ligt het Groenewegje er 
opgefrist bij met nieuwe bomen, 
mooiere straatstenen en klassieke 
lantaarnpalen. En een nieuwe 
kade muur, natuurlijk. De bankjes 
en een deel van de natuurstenen 
op de bovenkant van de kade muur 
zijn hergebruikt. Het heeft nu de 

Kruispunten 
veiliger

■ De afgelopen vijf maanden zijn er 
twee kruispunten veiliger gemaakt 
op de President Kennedy laan. Het 
gaat om het kruispunt Houtrust-
weg-Houtrustbrug-Conradkade en 
de kruising Aert van der Goesstraat-
Valeriusstraat. Voetgangers en 
fietsers kunnen door de herinrich-
ting van de kruispunten nu beter en 
veiliger oversteken. Ook de rijbaan-
indeling op de brug is aangepast. 
Bij het kruispunt met de Aert van 
der Goesstraat – Valeriusstraat zijn 
zijn aparte fietspaden gemaakt. 

Actueel

■ Tot de zomer: werkzaam heden 
aan de Utrechtsebaan. Kijk op 
www.denhaag.nl/utrechtsebaan. 
■ Vanaf 21 maart: Binnenhof 
gesloten voor fietsers en 
voetgangers.
■ 1 maart tot oktober: onderhoud  
Anna Paulownabrug. De route 
Anna Paulownastraat naar 
Prinsessewal, Hogewal en 
Elandstraat is afgesloten.

Meer informatie?
denhaagfietst.nl

Meer informatie?
denhaag.nl/bereikbaarheid

In april en mei 
doen de meeste 
basisscholen  
weer mee

Amy en Daniël slaagden vorig jaar voor het praktisch Verkeersexamen: ‘Ik weet nu wie er voorrang heeft.’ 
 valerie kuypers (amy) en erwin de ruiter (daniël)

de binnenstad via Transvaal naar 
Wateringse Veld loopt. In de hele 
laan zijn de straatstenen 
vervangen  door rood fietsasfalt. 
Eind februari heeft wethouder 
Robert van Asten de laatste meters 
geasfalteerd. Er zijn nieuwe 
drempels in de straat gekomen en 
een aantal parkeervakken is 
vernieuwd.
Aan het einde van dit jaar is de 
gehele sterfietsroute Binnenstad 
– Wateringse Veld klaar en ligt er 
ruim 10 kilometer rood asfalt op 

dit traject.
Ontdek alle sterfietsroutes op 
www.denhaagfietst.nl/sterfiets-
routes of kijk voor een overzicht op 
www.denhaag.nl/fietsen

Meer informatie?
denhaagfiets.nl/sterfietsroutes
denhaag.nl/fietsen

Meer informatie?
denhaag.nl/bereikbaarheid
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Meer informatie?
denhaag.nl/wereldreis

Wereldreis door    eigen stad
Ga op zaterdag 
19 maart mee op 
Wereldreis door eigen 
stad. Dit jaar doen 
meer dan veertig 
organisaties mee. 
Tussen 12.00 en 
17.00 uur heten zij je 
graag welkom voor 
een praatje, rond
leiding, workshop of 
andere activiteit. 
Ontdek heel Den Haag 
in een middag tijdens 
deze inspirerende 
stedentrip voor en 
door Hagenaars.

T ijdens de Wereldreis 
door  eigen stad kun 
je  meedoen met in
spirerende  workshops, 

stadswandelingen  en rondleidin
gen. Gewoon  even binnenlopen om 
te kijken of een praatje te maken 
kan natuurlijk ook. Je maakt je 
eigen  wereldreis, in je eigen tempo. 
De  hele middag  rijden  er gratis 
‘hopon, hopoff’ Wereldreisbussen 
langs alle locaties . Je kunt ook 
gebruik  maken van Wereld
reisfietsen.

Religie en spiritualiteit
Tijdens de Wereldreis openen 
meerdere moskeeën, kerken, 
tempels  en spirituele centra hun 
deuren. Ontdek bijvoorbeeld hoe er 
in de islam wordt omgegaan met 
de dood (Rukun Islam). Of neem 
een kijkje bij een hindoeïstische 
tempel (Dew Mandir).

Ontdekken en verhalen
Kom kijken en luisteren naar 
verhalen  van andere inwoners 
van Den Haag. Bekijk een tentoon
stelling over 111 jaar Chinese 
migratie  en familieverhalen 
(Beeld  en Geluid). Of ga naar een 
optreden van het Mama Verhalen 
Koor. Vluchtelingenwerk opent ook 
haar deuren tijdens de Wereldreis . 
Zij   laten zien op welke manier     zij 
hulp geven aan vluchtelingen . 
Ook  geven ze informatie hoe 
inwoners  van Den Haag zelf een bij
drage kunnen leveren. Kijk ook op 

www.nederlandvoorvluchtelingen.nl.

Urban en sport
Maak tijdens de Wereldreis kennis 
met de sportieve en urban kant van 
onze stad. Neem bijvoorbeeld een 
kijkje bij een hiphop studio (Aight/
Haags Hip Hop Centrum) of doe 
mee aan een workshop potten
bakken (Zinderin Kunst). 

Ontmoetingsplaats
Bij de ontmoetingsplaats – op de 
hoek Grote Marktstraat/Spui – kun 
je in gesprek gaan met organisaties 
die zich inzetten tegen racisme en 
discriminatie. Hier kun je ook een 
programmaboekje ophalen met 

Ontdek heel Den Haag in een middag tijdens deze inspirerende stedentrip voor en door Hagenaars. emmy de graaf

‘We zijn vereerd met de uitnodiging 
om aan de Wereldreis mee te 
doen,’ zegt voorzitter Hendrik 

Fauzi Kromosetiko van stichting Rukun Islam. 
‘Onze moskee is pas helemaal gerenoveerd. 
Wees welkom om te zien hoe prachtig het eruit 
ziet. Alles  betaald door de leden.’ De stichting 
komt voort uit de JavaansSurinaamse gemeen
schap (afstammelingen van contractarbeiders 
in Suriname  uit Java). De moskee aan de Schalk 
Burger straat is al sinds 1990 in eigendom. 
Tegenwoordig  is Rukun Islam een multiculturele 
gemeen schap met leden van velerlei afkomst. 
De  taal in de gebedsdiensten is Nederlands. 
Speciaal  voor de Wereldreis is samen met 

Djannah  uitvaartzorg een presentatie gemaakt 
over rituelen rond de dood. ‘Je ziet wat er 
gebeurt  vanaf het moment dat iemand overlijdt 
tot aan de begrafenis. Wij verzorgen samen met 
de familie  de voorgeschreven rituelen. Allereerst 
wordt het lichaam gewassen en in een wit kleed 
gewikkeld. Belangrijk onderdeel is het uit
spreken van het dodengebed om vergiffenis te 
vragen voor de overledene. Onze rituelen rond 
de dood zijn sober en ingetogen. Dat zie je ook 
terug op islamitische begraafplaatsen. Een 
eenvoudige  steen met vaak alleen de naam en 
geboorte  en sterfdag geeft de plaats van het 
graf aan. In de islam is bescheidenheid een 
deugd.’ 

V an ver over zee kwamen ze naar 
Den Haag: de eerste generatie Chinese 
immigranten. Ze openden toko’s en 

restaurants . Inmiddels is er een Haags China 
Town. Tijdens Chinees Nieuwjaar dansen er 
leeuwen  en draken door de straten. Chinezen zijn 
daarmee heel zichtbaar, maar hoe goed kennen 
Hagenaars hun stadgenoten? Beeld en Geluid 
Den Haag laat bezoekers kennismaken met 
drie bekende HaagsChinese families. Ze vertellen  
aan de hand van hun fotoalbums hoe ze hier het 
‘geluk’ vonden. En dan blijkt al snel dat er grote 
verschillen zijn, vertelt Tjeerd de Boer, hoofd 
programmering  van het museum. ‘Om te 
beginnen  hebben ze een andere achtergrond. De 

familie Lau kwam vanuit Hongkong naar Neder
land, familie Chang via Suriname en familie Go 
vanuit Indonesië. De Govoorouders wonen al zo 
lang buiten China dat ze geen mandarijn meer 
spreken. Maar er zijn ook veel overeenkomsten, 
zoals de grote ondernemerszin en het harde 
werken . De jongste generatie gaat vaak studeren. 
Ze worden arts of advocaat. Wat blijft, is de sterke 
familieband. Je kunt goed de ontwikkeling door 
de generaties heen volgen aan de hand van foto’s 
en verhalen. Soms heel intiem. We brengen het 
museum tijdens de Wereldreis helemaal in 
Chinese  sferen. Ook zijn er om 13.00 en 15.00 uur 
rondleidingen.’

B reakdance, dj, rap en graffiti. Bij het Haags 
Hiphop Centrum kun je lessen volgen in 
de vier disciplines van de hiphop. Zo’n 150 

tot 200 jongeren zijn er actief. Het centrum helpt 
ze aan hun eerste optredens voor publiek, van 
gigs op scholen tot evenementen als het 
Bevrijdings festival en Parkpop. Den Haag heeft al 
jaren een sterke urban scene, dankzij dit initiatief  
uit 2003 van stichting Aight. Coördinator Peter 
Oostinga vertelt wat Wereldreisbezoekers 
kunnen  verwachten. ‘We geven rondleidingen en 
laten al onze professionele faciliteiten zien: twee 
danszalen, een DJruimte, een opnamestudio en 
plekken om lekker te chillen. Ondertussen 
vertellen  we over de historie van de hiphop. Zoals 

wij het hier beleven is hiphop een positieve 
cultuur  en kunststroming. Jongeren ontdekken 
hun talenten en worden steeds beter in waar ze 
goed in zijn. Dat geeft een boost aan hun 
persoon lijke en artistieke ontwikkeling.’ 
Bezoekers  krijgen de kans om hun eigen DJtalent 
aan te boren bij een workshop. Je mag zelf achter 
de draaitafel staan en onder leiding van een 
professionele  DJ de beats opvoeren en proberen 
te scratchen. ‘Onze missie is Hagenaars kennis te 
laten maken met de enorme energie en creativi
teit van de hiphop. Als je iets van de jeugd van nu 
wilt begrijpen, kun je niet om hiphop heen.’

Moskee Rukun Islam

Rituelen rond de dood

Museum Beeld en Geluid

Een zee van geluk

Haags Hiphop Centrum

De DJ in jezelf

Fauzi Kromosetiko: ‘Onze rituelen rond de dood zijn sober en ingetogen.’  

Tjeerd de Boer: ‘Wij brengen het museum tijdens de wereldreis helemaal in Chinese sferen.’ 

Peter Oostinga: ‘Als je iets van de jeugd van nu wilt begrijpen, kun je niet om hiphop heen.’ 

een handig overzicht van alle 
organisaties  en de activiteiten die 
zij organiseren. Ook ligt een leuke 
Wereldreisgadget voor je klaar. 

Wereldreisbussen en fietsen
Er vertrekken de hele middag gratis 
‘hopon, hopoff’ Wereldreisbussen 
en je kunt gebruik maken van 
Wereldreisfietsen. 

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 
wegnemen .
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Reis je mee? Post 
het op Facebook
Houd de Facebook eventpagina van 
de Wereldreis www.facebook.
com/ gemeenteDH en de website 
www.denhaag.nl/wereldreis in de 
gaten voor updates over het 
programma. Laat ons en anderen op 
social media weten dat je met ons 
meereist. En vermeld #wereldreisdoor-
eigenstad wanneer je over het 
evenement post. Het programma-
boekje met kaart is verkrijgbaar bij 
de deelnemende organisaties en de 
ontmoetingsplaats. 
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Afvalcamera’s filmen 
vervuilers in Laak en Transvaal

De gemeente Den Haag startte eind vorig jaar een proef met cameratoezicht op plekken met veel afvaloverlast. 
De camera’s worden tijdens de proefperiode steeds bij andere afvalcontainers in Transvaal en Laak gezet. De resultaten 
van de proef zijn eind 2022 pas bekend, maar in zowel Laak als in Transvaal zijn al meerdere vervuilers gefilmd.

Milieubeheerder Jeffrey Montanari bij de afvalcamera op het Kaapseplein in Transvaal. frank jansen

Wist u dat...
■ De proef een half jaar 
duurt?
■ Het doel is om te kijken of 
cameratoezicht helpt tegen 
de overlast?
■ Er ook nepcamera’s 
worden gebruikt? Van de 
5 camera’s zijn 3 camera’s 
echt.
■ De camera’s steeds op een 
andere plek worden gezet?
■ U voor vragen kunt mailen 
naar afvalcamera@
denhaag.nl

Meer informatie?
denhaag.nl/afvalcamera 
Ook in het Arabisch, Bulgaars, 
Engels Pools en Turks 

Het doel is om 
te kijken of 
cameratoezicht 
helpt tegen 
overlast

Jeffrey Montanari is milieu
beheerder van Transvaal en 
betrokken bij het plaatsen 
van de afvalcamera’s in zijn 
stadsdeel. ‘We hebben 

samen  met de handhavers plekken 
voor de camera’s gekozen in het 
volle zicht,’ licht Jeffrey toe. ‘Om te 
kijken of de camera’s vervuilers 
afschrikken , moeten de camera’s 
namelijk duidelijk zichtbaar zijn. 
Uiteraard staan de camera’s daar 
waar normaal gesproken het 
meeste afval naast de containers 
ligt. Daarvoor kregen wij hulp van 
dataspecialisten. Die brachten in 
kaart waar afgelopen tijd de 
meeste dozen, vuilniszakken en 
ander afval naast de afval
containers stond.’ 

Privacy 
De milieubeheerder hoorde ver
schillende geluiden van inwoners 
uit Transvaal over de komst van de 
afvalcamera’s. Sommigen zijn heel 
enthousiast; volgens hen had het 
cameratoezicht er al veel eerder 
moeten zijn. Maar Jeffrey kreeg ook 
regelmatig de vraag hoe het zit met 
de privacy. Jeffrey: ‘Daar is zorg
vuldig onderzoek naar gedaan en 
dit is goed geregeld. De camera’s 
herkennen beelden waarop iemand  
afval naast de container plaatst. 
Alleen  deze beelden worden 
automatisch  bewaard. Vervolgens 
mogen alleen de buitengewoon 
opsporingsambtenaren en de 
politie  de camerabeelden voor 
beperkt  tijd bekijken. Daarna 
worden  ook deze videoopnames 
verwijderd.’

Rouleren
Op 1 februari verplaatste de 
gemeente  de eerste afvalcamera 
van Transvaal naar Laak. Jeffrey: ‘Ik 
ben blij met de afvalcamera’s in 
Transvaal, maar ik vind het goed 
dat ze rouleren. Dan kunnen wij 
bekijken wat er op de locaties in 
Transvaal gebeurt nadat de afval
camera’s weg zijn.’ Ook in stadsdeel 
Laak waren er vragen over de afval
camera’s. Meryam nam daarom 
contact op met het stadsdeel. De 
camera op het Pasteurplein in Laak 
zou op haar woning gericht 
worden . ‘De gemeente verzekerde 
mij dat alle beelden waarop mijn 
woning is te zien digitaal worden 

vervaagd,’ zegt Meryam. De aange
wezen locatie van de afvalcamera 
snapt ze helemaal. ‘Regelmatig ligt 
hier een hele berg met vuilnis
zakken voor de deur.’ Toch merkte 
Meryam vrij weinig van de aan
wezigheid van de afvalcamera 
in februari. ‘Ik weet natuurlijk niet 
hoe de situatie zonder de afval
camera zou zijn. Maar er lag nog 
steeds veel vuilnis op de stoep.’ 

Dumpen
Volgens  Meryam komt dat doordat 
de containers niet zijn berekend op 
de hoeveelheid afval. ‘Hier komen 
weleens auto’s langs om afval 
dumpen. Deze afvaleigenaren 
hebben  geen eigen afvalcontainers 
in hun straat. Bij hen wordt het 
restafval nog huisaanhuis op
gehaald.’ Ondanks dat Meryam zich 
ergert aan de afvalzakken voor 
haar woning, neemt ze het haar 
eigen  buurtbewoners niet kwalijk. 
‘Ik kan ervoor kiezen mijn afvalzak 
even in de tuin te zetten als de 
afval container vol zit. Maar ik snap 
ook dat mensen zonder tuin hun 

afval niet in huis laten staan. 
Daarom vind ik het niet helemaal 
eerlijk om bewoners daarvoor te 
beboeten.’ 

Hans woont schuin tegenover het 
Pasteurplein en kijkt iets anders 
naar de camera. ‘Ik vind de afval
camera een goede tussenoplossing. 
De situatie rondom de afval
containers voordat de afvalcamera 
werd geplaatst was verschrikkelijk. 
Drie à vier keer in de week was het 
een grote rotzooi. Sinds de afval
camera is geplaatst vind ik het op
vallend schoner gebleven. Er ligt 
veel minder  rommel rond de rest
afvalcontainers. Ik heb dus het idee 
dat de afvalcamera werkt, maar ik 
denk dat het beter is om nog meer 
afvalcontainers in de buurt te 
plaatsen.’ 

Vervuiler betaalt 
Jeffrey benadrukt dat de gemeente 
nog niet kan aantonen of de 
camera’s     werken. Daarvoor wacht 
hij op de eindresultaten van de 
proef die eind 2022 beschikbaar 
zijn. Op sommige locaties ziet de 

gemeente dat er minder rommel 
naast de afvalcontainers staat. 
Maar het is nog te vroeg om te 
zeggen  of dit door de camera komt. 
Jeffrey voegt toe: ‘Er kan ergens wel 
minder rommel liggen, maar wie 
weet dumpen vervuilers hun afval 
bij een container om de hoek waar 
geen camera staat.’ In de evaluatie 
zoekt de gemeente daarom ook 
precies uit wat er bij die locaties 
zonder camera is gebeurd. Daar
naast ziet de gemeente nu ook al 
ook locaties met een afvalcamera 
waar de situatie er niet op ge
ruimder op wordt. De camera filmt 
deze vervuilers, maar soms ook hun 
auto kentekens. Al deze video
beelden worden door handhavers 
gebruikt om vervuilers op te 
sporen . Zij kunnen een hoge 
boete  verwachte n. Zo betaalt de 
vervuiler.
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Weer even 
‘ik’ zijn 
bij Centrum 
Siena

In de studio bij Popradar druppelen de 
deelnemers aan de workshop beeldende 
kunst van Centrum Siena binnen. De sfeer 
is gemoedelijk. Tot zover lijkt het een 
‘gewone’ creatieve cursus.

waar onze mantelzorgers voor 
zorgen . Dan vangen wij die op 
zodat  de mantelzorgers gewoon 
kunnen komen. Wij nemen op dat 
moment de zorg uit handen zodat 
de deelnemers even tijd hebben 
voor zichzelf. Dat is zo belangrijk.’

T otdat de les begint 
en  de vaktherapeut 
wil praten over de 
schilderijen die de 
dames  de vorige keer 

maakten. Dan komen de verhalen 
los. Over hoe het is om te zorgen 
voor een exman met Alzheimer. 
‘Dat doe je gewoon, het is toch de 
vader van mijn kinderen.’ En hoe je 
je gevoel over de zorg voor een 
demente  ouder wegcijfert wanneer 
je in een bedrijf werkt met voor
namelijk mannelijke collega’s. De 
deelnemers aan deze les komen 
hier om ‘weer even zichzelf te zijn’ 
en niet alleen maar die mantel
zorger die alle ballen hooghoudt.

Kunstzinnige therapie
Projectmanager Sjef Enthoven legt 
uit hoe Centrum Siena tot deze 
workshops voor mantelzorgers is 
gekomen: ‘Mijn collega Renate 
Volkert  is de initiatiefnemer en 
vaktherapeut . Zij ontwikkelde een 
methode om mensen met een 
beperking  zoals het syndroom van 
Korsakov, Parkinson of Alzheimer 
uit te dagen met muziek, beeldende  
kunst en dans. Zij zag dat kunst
zinnige therapie mensen helpt om 
zich beter over zichzelf te voelen. 
Het gevolg is dat ze soms minder 
medicatie nodig hebben, dat bij 
bepaalde mensen de boosheid 
afneemt  en dat ze daardoor een 
betere relatie met hun omgeving 
krijgen. Vorig jaar zijn we rond haar 
methode een centrum begonnen 
en bieden we aan mensen met of 
zonder beperking kunstzinnige 
dagbesteding, individuele bege

leiding of therapie aan. Dit gebeurt 
altijd onder leiding van vak
therapeuten.’

Mantelzorgers
Toen Centrum Siena in het voorjaar 
van 2021 de deuren opende viel 
Sjef en Renate gelijk iets op. Sjef: 
‘Onze deelnemers hebben vaak 
iemand  bij zich: hun mantelzorger. 
En we zagen ook dat daar mensen 
bij zaten die het heel zwaar hadden . 
We hoorden schrijnende verhalen. 
Van mensen die zichzelf zo weg
cijferden voor hun naaste dat ze 
het plezier in het leven verloren 
waren. Toen dachten we: voor hen 
moeten we ook iets organiseren. 
We wilden aan hen ook de ver
schillende kunstvormen laten 
ervaren . De mantelzorgers leren 
nieuwe technieken, dagen zichzelf 
uit en kunnen via het werk dat ze 
maken praten over hun gevoel. 
Boven dien is er is na afloop van de 
les alle tijd om een gesprek aan te 
gaan met de vaktherapeut. Hij of zij 
blijft achter voor degenen die wat 
persoonlijke steun nodig hebben. 
Het motto van de bijeenkomsten is: 

je hoeft niet te praten, maar het 
mag wel. En alles wat besproken 
wordt blijft binnen de groep.’

Geen taak, maar een cadeau
Centrum Siena heeft nu twee 
groepen  mantelzorgers die zich 
samen  creatief uiten en ontwikke
len. Maar er is ruimte voor meer 
deelnemers. Alleen ziet Sjef wel een 
uitdaging: ‘Mantelzorgers zijn zó 
druk dat het aanbieden van een 
maandelijkse cursus misschien 
voelt als een extra taakje op hun 
lange lijst.’ Een van de deelnemers 
beaamt: ‘Dat dacht ik ook, maar ik 
wil wel meegeven dat het zo fijn is 
om een plek te hebben waar je 
weer jezelf kan zijn. Een andere 
deelnemer geeft aan: ‘Ik moest 
weer leren om bij mijn eigen gevoel 
te komen. Dat was ik helemaal 
kwijt. Ik was afgestompt door al het 
zorgen. En na zo’n les voel ik me 
weer even ‘ik’. Het voelt dus als een 
cadeau, niet als een extra last.’

Tijd voor jezelf!
Sjef vult aan: ‘We bieden ook een 
dagbesteding aan voor degene 

Centrum Siena
Iedereen kan bij Centrum 
Siena terecht. Ook als je 
bijvoorbeeld burnout 
klachten of een depressie 
hebt. Iedereen is welkom. 
De dagbesteding kan via een 
indicatie vergoed worden uit 
een PGB. De kunstzinnige 
therapie kan eventueel 
vergoed worden via een 
aanvullende verzekering. 
Kijk voor meer informatie 
over het aanbod en de 
werkwijze op de website 
van Siena. 

Ondersteuning 
voor mantelzorgers
De gemeente organiseert veel 
om mantelzorgers te onder
steunen. Op de website 
www.denhaagmantelzorg.nl 
is informatie te vinden over 
zorg, ondersteuning en 
financiële regelingen. 
Wie meer dan 8 uur per week 
zorgt voor een naaste, krijgt 
een kado van de gemeente. 
Daarmee wil de gemeente 
mantelzorgers bedanken. 

Centrum Siena heeft twee groepen mantelzorgers die zich samen creatief uiten en ontwikkelen. 

Meer informatie?
denhaagmantelzorg.nl

Het is zo fijn 
om een plek
te hebben  
waar
je jezelf  
kan zijn

Meer informatie?
centrumsiena.nl
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Zonnepanelen Bewoners eengezinswoningen kunnen meedoen met collectieve inkoopactie

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

Slimme app helpt 
energie besparen

■ Nu de energieprijzen stijgen is 
het nog belangrijker om uw 
verbruik te verlagen. Weet u 
hoeveel euro’s u dagelijks uitgeeft 
aan gas en elektriciteit? Wat de 
duurste uren per week zijn? 
Of hoeveel euro’s u in drie jaar 
bespaart met een uurtje tocht-
strips plakken? De SlimWonen App 
helpt u daarbij. U ziet precies 
hoeveel euro u per uur, per dag, 
per maand en per jaar uitgeeft 
aan energie en krijgt tips om te 
besparen. De app wordt gratis 

Bijeenkomsten 
schone energie

■ De gemeente gaat met inwoners 
in gesprek over het gebruik van 
schone energie in woningen en 
gebouwen. Tijdens drie infor-
matiebijeenkomsten legt de 
gemeente haar plannen uit en 
kunnen inwoners vragen stellen. 
De bijeenkomsten zijn voor 
iedereen toegankelijk en vinden 
in maart en april plaats in het 
centrum, Mariahoeve en Zuidwest. 

‘Bij de buren liggen ze nu ook’
Zonnepanelen. Wil je zeker zijn 
van kwaliteit, deskundige 
installatie en een goede prijs? 
Dan is meedoen aan Collectieve 
Inkoop Zonnepanelen een veilige 
keuze. De gemeente is een nieuwe 
inkoopactie begonnen samen 
met Vereniging Eigen Huis.

Webinar zonnepanelen 
Wilt u meer informatie over het 
(collectief) kopen van zonne
panelen? De gemeente en 
Vereniging  Eigen Huis houden op 
donderdag 17 en woensdag 
23 maart vanaf 19.30 uur een gratis 
webinar. Deskundigen geven uitleg 
en vertellen waar u op moet letten 
bij het lezen van offertes en de 
aanschaf van zonnesystemen. 
Deelnemers kunnen via een 
livechat vragen stellen. Inschrijven 
voor de collectieve inkoop zonne
panelen en aanmelden voor de 
webinars kan via de website.

grote aantal deelnemers lukt het om een 
scherpe prijs te bedingen. Dat kan bij een 
compleet systeem oplopen tot honderden 
euro’s korting in vergelijking met de 
gangbare marktprijzen. 

De aanschaf van zonnepanelen is finan
cieel extra aantrekkelijk omdat de BTW 
van 21 procent over de totale kosten kan 
worden teruggevraagd. Verder biedt het 
Nationaal Warmtefonds een gunstige 
lening  op voorwaarde dat nog een tweede 
maatregel wordt genomen om de woning 
te verduurzamen. De gemeente betaalt 
voor Haagse huiseigenaren de volledige 
rente over deze lening.

Soms is een vergunning nodig voor het 
plaatsen van zonnepanelen, bijvoorbeeld 
bij een beschermd stadsgezicht. Om hier 
duidelijkheid over te krijgen, kan een af
spraak worden gemaakt met de afdeling 
Vergunningen en Toezicht (via 14070). 

‘Wij waren er al een tijd 
mee bezig,’ vertelt 
Ern P. Ramcharan (47) 
uit de Stationsbuurt. 

‘Maar hoe meer ik me erin verdiepte, hoe 
ingewikkelder het werd. Er zijn zoveel 
aanbieders van zonnepanelen met 
allemaal  hun eigen verhaal. Hoe weet ik 
of een bedrijf deskundig is? Het moet 
allemaal  wel veilig gebeuren. Je wilt niet 
dat panelen losraken bij storm of dat er 
kortsluiting komt. En wat als een bedrijf 
failliet  gaat, hoe zit het dan met de garan
tie? Het gaat om veel geld. ’ 

Acht panelen
Met zijn vrouw en drie kinderen woont 
Ern in een nieuwe eengezinswoning 
(2008) aan de Wolterbeekstraat. Vorig 
jaar maart kreeg hij een brief van de 
gemeente  met de uitnodiging om mee te 
doen aan een inkoopactie van zonne
panelen. ‘Die brief kwam precies op het 
goeie moment. Ik dacht als de gemeente 
erbij betrokken is, dan moeten het wel 
betrouwbare partijen zijn. We hebben 
een offerte aangevraagd.’

Op het platte dak blijkt plaats te zijn 
voor acht panelen. ‘Een adviseur nam 
uitgebreid  de tijd om de offerte toe te 
lichten en uit te leggen hoe het systeem 
werkt en wat de verwachte opbrengst is. 
Hij wist het ons allemaal heel beeldend te 
vertellen. De installatie op het dak 
gebeurde  in mei op een van de zonnigste 
dagen van het jaar. Aan het eind van de 
middag draaiden we onze eerste was op 

100 procent zonnestroom. Twee buren 
zagen de installateurs bezig en kwamen 
vragen hoe ik het had geregeld. Op hun 
daken liggen nu ook panelen.’ 

Vereniging Eigen Huis 
Begin maart heeft de gemeente opnieuw 
aan bewoners van eengezinswoningen in 
Den Haag een brief gestuurd over een 
actie voor de inkoop van zonnepanelen. 
Dit keer in samenwerking met Vereniging 
Eigen Huis. Na de inschrijving ontvangt 
de deelnemer een (vrijblijvende) offerte 
op maat voor een compleet systeem, 
inclusief  installatie, monitoring op 
afstand  en garantie. Inschrijven kan tot 
8 mei 2022.

Via inkoopacties van Vereniging Eigen 
Huis werden de afgelopen jaren al ruim 
650.000 zonnepanelen geïnstalleerd bij 
meer dan 50.000 huishoudens. Door het 

Ern Ramcharam: ‘Na installatie draaide de wasmachine ’s middags al op 100% zonnestroom.’ henriëtte guest

Meer informatie?
duurzamestad.denhaag.nl/
slimwonen-app

Dak van de maand: groen dak op de uitbouw
In het Jaar van het Dak zetten we elke maand een bijzonder dak in het zonnetje. 
De laatste Gouden Dakpan ging naar Liselore Stuut uit het Statenkwartier. 
Het groene dak op haar uitbouw isoleert en is een mooi aanblik voor haar 
bovenburen. Ook heeft ze via de VvE acht zonnepanelen op het dak laten 
leggen. Kijk op duurzamestad.denhaag.nl/jaarvanhetdak. roos van osnabrugge

Meer informatie?
duurzamestad.denhaag.nl

aangeboden door de gemeente.
Om gebruik te kunnen maken van 
de SlimWonen App heeft u een 
activatiecode nodig. Vraag de code 
aan via duurzamestad.denhaag.
nl/slimwonen-app. U ontvangt de 
activatiecode per post. U kunt 
daarna de app voor iOS of Android 
downloaden.

16 maart 2022
Nummer 3

10 Stadskrant10 Stadskrant

Schone energie in een groene stadSchone energie in een groene stad



Doe mee met de Actie Schone Buurt

De dagen worden langer en 
de zon schijnt vaker. De 
Haagse stadsnatuur groeit 
en bloeit. De lente is in 
aantocht. Tijd voor een 
stadsbrede voorjaars-
schoonmaak: de Actie 
Schone Buurt van zaterdag 
19 maart tot en met vrijdag 
25 maart.

T ijdens het weekend dat 
de lente officieel begint, 
start het gezelligste 
opschoon evenement van 

Den Haag: de Actie Schone Buurt. 
Een week lang kunt u bij tientallen 
uitleenpunten in Den Haag een
voudig afvalknijpers, handschoenen 
en een vuilniszak lenen. 

Tijdens de vorige editie 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 . Daarom zetten vrijwilligers 
in Den Haag zich hier het hele jaar 

door voor in. Zo ook Fatiha en 
Marcel . Hieronder leest u wat ze 
drijft. Ook legt stadsecoloog Martin 
uit waarom een schone stad beter 
is voor de stadsnatuur.

Uitleenpunten 
Helpt u Fatiha, Marcel en Martin 
ook een handje mee tijdens de 

Actie  Schone Buurt? Het overzicht 
van alle uitleenpunten vindt u op 
schoondoenwegewoon.nl. U hoeft 
dit jaar geen reservering te maken. 
U kunt gewoon langsgaan wanneer 
het u uitkomt.

Opschoonagenda
■ Vrijdag 18 maart is het 
Global Recycle Day. Kijk voor 
meer informatie over afval 
scheiden op denhaag.nl/
afvalscheiden 
■ Zaterdag 19 maart t/m 
vrijdag 25 maart: Actie Schone 
Buurt. Kijk op schoondoen
wegewoon.nl voor meer 
informatie.
■ Zaterdag 19 maart is het 
Landelijke Opschoondag. 
Breng grofvuil of ander afval 
naar een afvalbrengstation. 
Dan ontvangt u op deze dag 
een gratis bloemetje.
■ Maandag 21 maart start de 
Haagse Takkenroute. Tot en 
met 22 april haalt de gemeente  
gratis uw snoeihout en takken 
op. Maak hiervoor een afspraak 
op denhaag.nl/grofvuil
■ Zaterdag 26 maart is het 
Landelijke Compostdag. Haal 
gratis compost op bij een 
Haagse Stadsboerderij, bij de 
educatieve tuin Kortenbos of 
bij Milieueducatiefcentrum 
Kornoelje.

‘Boos reageren heeft geen zin’

opruimen voldoening, maar 
hij benadrukt dat zwerf
afval zoveel mogelijk 
voorkomen moet worden. 
Daar spreekt Marcel andere 
buurtbewoners ook 
weleens op aan. Vanuit zijn 
ruim 40jarige werk
ervaring in het onderwijs 
adviseert hij: ‘Inwendig kun 
je je soms boos maken, 
maar het heeft geen zin om 
boos te reageren.’ Deze 
positieve aanpak levert 
Marcel leuke gesprekken 
op. Ook krijgen de vuil
jutters regelmatig compli
menten van buurtgenoten 
en van winkeliers.

S trandjutters zoeken 
op het strand naar 
verloren spullen. In 

Duinoord bedacht een 
groep buurtgenoten 
1,5 jaar geleden om te gaan 
vuiljutten op straat. 
Sindsdien loopt een groep 
van zo’n zes tot tien 
Hagenaars iedere eerste 
zaterdag van de maand 
door Duinoord. Ze jutten de 
buurt schoon. ‘Hiermee 
maken wij ook zichtbaar 
dat we een schone buurt 
belangrijk vinden,’ vertelt 
de gepensioneerde leraar 
Marcel Nonhebel. Volgens 
de vuiljutter geeft het 

‘Het is tijd voor het opschoonvirus’

is om de wijk schoon te 
houden, hoop ik het 
probleem bij de wortels aan 
te pakken.’ Ook wil Fatiha 
buurtbewoners bewuster 
maken door het gesprek 
aan te gaan. Wat haar 
betreft is het tijd voor een 
ander soort virus. ‘Een goed 
virus, het opschoonvirus! 
Het is leuk als je anderen 
daarmee besmet.’

D e gemeente betrekt 
bewoners graag om 
te zorgen voor een 

prettige, mooie en schone 
wijk. Daarom is Fatiha 
Chokoud wijkambassadeur 
‘Schone Wijk’ van de 
Molenwijk in Laak. 
‘Momenteel  richt ik me 
voor namelijk op het vorig 
jaar geopende Wijkpark 
Cromvliet.’ Regelmatig 
loopt ze buiten om zwerfaf
val op te rapen. ‘Natuurlijk 
mag jong en oud hieraan 
meedoen, maar mijn focus 
ligt op kinderen. Door de 
jongste generatie te 
vertellen hoe belangrijk het 

‘Vogels krijgen plastic in hun maag’

drukt dat ook eetbaar 
zwerfafval slecht is voor de 
stadsnatuur. ‘Zo krijgen we 
onnatuurlijk hoge popu
laties van bijvoorbeeld 
ratten.’ Maar er is ook goed 
nieuws. Vorig jaar viel het 
Martin op dat meerkoeten 
minder zwerfafval in hun 
nesten gebruikten dan de 
jaren ervoor. ‘Misschien 
vanwege de lockdown? Hoe 
dan ook, ik hoop dat de 
hoeveelheid zwerfafval 
blijft afnemen.’

M artin is stads
ecoloog bij de 
gemeente 

Den Haag. Door groen
gebieden op de juiste 
manier in te richten en te 
beheren verbetert hij de 
biodiversiteit. Zwerfafval is 
daarbij een groot probleem. 
‘Overal waar je loopt ligt 
rommel dat er niet hoort. 
Een dier weet niet wat 
zwerfafval is en benadert 
een tak of een stukje plastic 
hetzelfde. Ook kunnen ze 
zwerfafval als voedsel zien. 
Vogels en andere dieren 
krijgen daardoor plastic in 
hun maag.’ Martin bena

Helpt u ook een handje mee tijdens de gezelligste voorjaarsschoonmaak van Den Haag? fleur beemster

Meer informatie?
schoondoenwegewoon.nl

Marcel Nonhebel met de andere vuiljutters.  frank jansen Wijkambassadeur Fatiha Chokoud.  frank jansen Stadsecoloog Martin van den Hoorn.  merijn van grieken
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Strandbeesten voor  
het Kunstmuseum

nog niet mobiel en bestond uit 
pvcbuizen en plakband. De 
pvcbuizen vormen nog altijd het 
basismateriaal, maar de strand
beesten kunnen nu bewegen op de 
wind, zelfstandig lopen, zand 
verplaatsen en met hun vleugels 
wapperen. De presentatie laat deze 
strandbeestenevolutie zien. 

De strandbeesten van kunstenaar 
Theo Jansen zijn wereldberoemd. 
Regelmatig wandelen ze langs de 
Haagse kustlijn, zelfstandig 
bewegend in de wind. Tot en met 
3 juli zijn langs de vijverrand van 
het Kunstmuseum tien strand
beesten te bewonderen. Binnen is 
een tentoonstelling te zien. Sinds 
1990 heeft Theo Jansen de 
strandbeesten steeds verder 
ontwikkeld. Zijn eerste creatie was 

Movies that Matter

debatten en ontmoetingen. In het 
atrium van het stadhuis zijn van 
21 maart tot en met 16 april twee 
exposities te zien als onderdeel van 
het festival. 

Het Movies that Matter 
festival presenteert van 8 
tot en met 16 april ruim 

tachtig speelfilms en documentai
res over mensenrechten. De films 
zijn in Den Haag te zien in 
Filmhuis Den Haag, in Pathé 
Buitenhof en online. Er is ook een 
verdiepingsprogramma met 

Rockmuziek uit de jaren 60, 70 
en 80 gespeeld door ouderen

Rockodonts Den Haag is een 
stichting van ouderen voor 
ouderen. Doel is om samen muziek 
te maken en te beleven en ook het 
publiek mee te laten genieten.

De Haagse bands 
Six Pack, Dbidh en Deaf 
geven op zondag 

20 maart een optreden in Musicon 
aan de Soestdijksekade 345. 
Van 14.00 tot 17.00 uur spelen zij 
rockmuziek uit de jaren 60, 70 en 
80. Six Pack, Dbih en Deaf vormen 
samen de Rockodonts bands. 

Invictus games  
in het Zuiderpark

beleven in en rond de Sportcampus 
in het Zuiderpark. Ook als je geen 
geen kaartje hebt voor de diverse 
sportonderdelen. Er worden 
diverse activiteiten georganiseerd 
zoals bolderen en abseilen op een 
klimmuur, boogschieten, BMX’en 
op een pumptrack, meezingen met 
Nederlandse rockartiesten of 
meedoen aan sporten voor 
mensen met een beperking. 
Diverse sportbonden laten je 
kennis te maken met hun sport. 

Van 16 tot 22 april zijn 
de ‘Invictus Games’ in 
het Zuiderpark. 500 

militairen en veteranen uit twintig 
landen doen mee aan dit inter
nationale sportevenement. Alle 
deelnemers maakten een ernstig 
incident mee terwijl zij hun land 
dienden. Zij raakten fysiek en/of 
mentaal gewond. Bij de Invictus 
Games gaat het niet om de 
medailles, maar om veerkracht en 
om de belangrijke rol die sport kan 
spelen bij herstel. De initiatief
nemer van het sportevenement is 
de Britse prins Harry. 
De Invictus Games zijn voor 
iedereen toegankelijk. Zeven dagen 
lang is er voor jong en oud veel te 

Zeldzaam Mooi Markt
zorgt voor de muzikale omlijsting 
met oude singels: jukebox, soul, 
funk, disco, Franse chansons, jazzy 
en pop. Bellenblaas kunstenaar 
Frans van de Kamp geeft mega 
zeepbellen demonstraties. 

Het Lange Voorhout is 
zondag 3 april van 11.00 
tot 17.00 uur het decor 

van de Zeldzaam Mooi Markt. Op 
de markt vind je handgemaakte 
producten en artikelen van lokale 
en regionale kunstenaars, 
ontwerpers en creatieve onder
nemers. Kunstenaar Oscar Prinsen 

Valpreventie 
voor ouderen

Bent u weleens gevallen? Of 
ervaart u angst om te vallen? Doe 
dan mee met de 13weekse 
lessenreeks valpreventie bij u in de 
buurt. De groepslessen beginnen 
in april en zijn in zes stadsdelen: 
Escamp, Haagse Hout, Laak, 
Loosduinen, Segbroek, Schevenin
gen en Haagse Hout. 
De kosten bedragen 50 euro. Met 
een Ooievaarspas krijgt u 50% 
korting. Benieuwd of de valpreven
tie lessen iets voor u zijn? Doe dan 
de eerste keer gratis mee.

Street Art in
de Bibliotheek

Street art is misschien wel de 
grootste en meest uiteenlopende 
kunstvorm van deze tijd en reikt 
verder dan alleen het werk op 
straat. In de Centrale Bibliotheek 
aan het Spui (tweede verdieping) is 
tot en met 25 april het werk van 
zes Haagse Street Art kunstenaars 
te zien. 

Tentoonstelling over 
GGZ in Den Haag

Tot en met 3 april is in het Atrium 
van het stadhuis een tentoon
stelling te zien over de 
geschiedenis  van de geestelijke 
gezondheidszorg in Den Haag. 
De tentoonstelling is een initiatief 
van de Parnassia Groep en het 
Haags gemeentearchief.

Six Pack, een van de band van Rockodonts. fotograaf

Along the Way, een van de films die te zien is op het festival. 

Theo Jansen bij de Animaris Mulus 2018 op het stille strand. divera jansen

Umbrella of rights (2021). jawgem

Meer informatie?
kunstmuseum.nl

8
APR

Meer informatie?
moviesthatmatter.nl

20
MRT

Meer informatie?
musicon.nl

Meer informatie?
denhaagblijftstaan.nl

Meer informatie?
bibliotheekdenhaag.nl

16
APR

Meer informatie?
invictusgames2020.com

3
APR

Meer informatie?
zeldzaammooi.com

Meer informatie?
haagsgemeentearchief.nl

Zitvolleybal is een van de sportonderdelen. getty images for invictus games foundation
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