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Zwemmen in de 
zomervakantie? 

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

Het laatste nieuws 
over uw stadsdeel?

Abonneer u op de  
wekelijkse nieuwsbrief van  
@denhaag.nl. Kijk op 
denhaag.nl/nieuwsbrief.Meer informatie?

htm.nl

■  Deze zomer kunnen strand
gangers gratis boeken, strips en 
tijdschriften lenen bij een mobiele 
strandbibliotheek in de vorm van 
een strandhuisje. StrandBiblio
theek Scheveningen staat van 
maandag tot en met vrijdag op de 
pier. In het weekend rijdt hij over 
de boulevard. Je hoeft geen lid te 
zijn van Bibliotheek Den Haag om 
te kunnen lenen.

DenHaag.nl 
uitgelicht

Groot onderhoud aan rails: tramtunnel 
gesloten van 14 tot en met 30 juli

Gratis lenen bij de 
strandbibliotheek

De eerste buis van de Victory 
Boogie Woogietunnel is voltooid. 
In zes maanden tijd boorde 
tunnelboormachine ‘Catharina -
Amalia’ 1640 meter. 

■ ■ De boormachine begon 
in januari haar ondergrondse reis 
in de Vlietzone en kwam op 2 juli 
weer boven de grond in de Binck

horst. De Victory Boogie Woogie
tunnel is onderdeel van de Rotter
damsebaan. Deze nieuwe weg 
verbindt  knooppunt Ypenburg (A4/
A13) met de Centrumring van 
Den Haag. Met de Rotterdamse
baan krijgt Den Haag er een entree 
bij en wordt de stad beter bereik
baar. De tunnel is vernoemd naar 
het bekende schilderij van Piet 

Mondriaan in het Gemeente
museum Den Haag. Daarom  
heeft de tunnelboormachine de 
Mondriaan  kleuren rood, geel en 
blauw. Ze is 80 meter lang en heeft 
een diameter van 11,34 meter.  
Het boren verliep zonder noemens
waardige verzakkingen van de 
boven grond. Het diepste punt van 
de tunnel ligt onder tuincomplex 

Arentsburgh, op zo’n 31 meter. 
In augustus wordt de boor machine 
opnieuw opgebouwd in de Vliet
zone en in september begint het 
boren van de tweede tunnelbuis. 
De eerste auto’s zullen op 1 juli 2020 
door de tunnel rijden.

Eerste tunnelbuis voltooid
De Victory Boogie Woogietunnel is onderdeel van de Rotterdamsebaan. De eerste auto’s zullen op 1 juli 2020 door de tunnel rijden.  frank jansen (grote foto) en dpi (kleine foto)
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■ ■ HTM werkt van 14 tot en met 
30 juli aan de rails in de tram
tunnel onder de Grote Markt en 
Kalvermarkt. Dan zijn de haltes 
Grote Markt en Spui gesloten en 
rijden de trams een andere route. 
De halte Beatrix kwartier is ook 
gesloten door werkzaamheden. 
■ Trams 2, 3 en 6 worden 
om geleid via de Jan Hendrikstraat, 
Kerkplein, Buitenhof, Spui en 
Kalvermarkt naar het Centraal 
Station. 
■ Tram 4 krijgt op het Kerkplein 

een tijdelijke eindhalte. Reizigers 
kunnen daar overstappen op tram 
2 en bij de halte Laan van NOI 
(laag) weer overstappen op tram 4 
richting Zoetermeer. Omgekeerd 
kan dat ook. 
■ Reizigers van tram 3 kunnen op 
de halte Laan van NOI (laag) 
overstappen op tram 3 Laan van 
NOI (hoog) richting Zoetermeer 
CentrumWest.

Meer informatie?
bibliotheekdenhaag.nl

Meer informatie?
rotterdamsebaan.nl
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Contact met de gemeente Stadsdeelkantoren Colofon

Opfriscursussen rijvaardigheid
Naar nul verkeerslachtoffers in 
Den Haag. Van kinderen tot 
senioren, iedereen moet veilig aan 
het verkeer kunnen deelnemen. 
Daarom steunt de gemeente  
Veilig Verkeer Nederland bij het 
aan bieden van opfriscursussen 
rijvaardigheid voor de auto en de 
scootmobiel. Ook komen er 
cursussen voor de e-bike. Wilt u 
aan een opfriscursus rijvaardigheid 
deelnemen? Kijk voor het aanbod 
van de cursussen in Den Haag op 
www.vvnhaaglanden.nl.

Meer informatie?
vvnhaaglanden.nl

Testrit met een rij-instructeur. ‘Leeftijd zegt niet zoveel over de rijvaardigheid. Maar soms is er wèl reden tot zorg.’ valerie kuypers

 Dirk Zwik (83) is vorige week nog 
naar Limburg gereden. ‘Al onze 
familie woont buiten de stad. 
We rijden het hele land af. Ik 

voel me nog heel zeker achter het stuur, 
maar toch wil ik weleens weten of dat 
terecht  is. De gemeente stuurde een 
uitnodiging  voor een Opfriscursus 
Rijvaardig heid. We gaan het zien. Je 
wordt hier ook bij gepraat over alle 
veranderingen  in de verkeersregels. Ik 
twijfel weleens hoe het precies zit.’

De kantine van voetbalclub Sparta aan 
de Dedemsvaartweg is vandaag een test
centrum rijvaardigheid. Zestig senioren 
volgen een programma van drie uur. Ze 
laten hun ogen testen en zetten hun 
voeten  op een ‘rempedaal’ om de reactie
snelheid bij een noodstop te meten. Een 
politieman geeft voorlichting over 
verkeer regels en tips om boetes te voor
komen. En dan is er de testrit van veertig 
minuten samen met een rijinstructeur. 
Na de rit ontvangt de testrijder een 
formulier  met alle resultaten op vijftien 
onderdelen, van rijden op een rotonde tot 
soepel schakelen. 

Rijlessen
De gemeente werkt samen met de werk
groep senioren van Veilig Verkeer Neder
land (VVN), afdeling Haaglanden. In 2017 
werd de cursus vier keer aangeboden en 
dit jaar al twee keer. Telkens krijgen 
senioren  in een ander stadsdeel een 
uitnodiging . ‘Leeftijd zegt niet zoveel over 
de rijvaardigheid,’ weet organisator 

Jan de Jong (80). ‘Laatst hadden we een 
92jarige die perfect auto reed. Maar 
soms is er wèl reden tot zorg. Vitale 
functies  gaan nu eenmaal achteruit. Bij 
de een eerder dan bij de ander. Als het 
rijgedrag twijfelachtig is, volgt er een 
serieus  gesprek. De deelnemer krijgt het 
advies om nog eens wat rijlessen te 
nemen  of in ernstige gevallen om de auto 
te laten staan. Het CBR en de politie staan 
hier overigens helemaal buiten. Iedereen 
houdt zijn rijbewijs. Je blijft zelf verant
woordelijk, maar wie de weg op gaat, is 
ook verantwoordelijk voor de veiligheid 
van anderen. Dat moet zwaar wegen.’

Niet opfokken
Chris van Brakel (80) heeft net de testrit 
achter de rug. ‘Op alle onderdelen 
voldoende ,’ zegt hij. ‘Dat had ik ook wel 

verwacht. Toch goed om mee te doen, nu 
kan ik m’n kinderen geruststellen. Ze 
maken  zich meer zorgen dan ik. Veilig
heid heb je zelf in de hand. Goed opletten 
en altijd rustig blijven, laat je niet op
fokken, geef de ander de ruimte en ga er 
niet vanuit dat de ander jou de ruimte 
geeft. Volgens mij kom je dan een heel 
eind.’ Dirk Zwik beaamt het: ‘Als je je laat 
opfokken, lig je zo op het kerkhof.’

Gerust gevoel
Aan het eind van de ochtend hebben al 
dertig van de zestig cursisten het hele 
programma doorlopen. De meesten gaan 
met een gerust gevoel naar huis. ‘Ik rij al 
zestig jaar schadevrij,’ zegt een gepensio
neerde vertegenwoordiger (78) die voor 
zijn werk veel op de weg zat. ‘Dat wil ik zo 
houden, tot de laatste kilometer.’

Nederland vergrijst, ook op de 
weg. Steeds meer 75-plussers 
hebben een auto en ze rijden 
bovendien meer kilometers. 
Geen probleem, zolang de 
rijvaardigheid op peil blijft.  
Een opfriscursus geeft senioren 
zekerheid.

‘Ik rij al zestig jaar schadevrij’
Verkeersveiligheid Opfriscursus rijvaardigheid geeft senioren zekerheid

Centrum/Stadhuis, Spui 70, 2511 BT Den Haag
Escamp, Leyweg 813, 2545 HA Den Haag
Haagse Hout, Loudonstraat 95, 2593 RV Den Haag
Laak, Slachthuisplein 25, 2521 EC Den Haag
Leidschenveen-Ypenburg, Brigantijnlaan 303, 
2496 ZT Den Haag
Loosduinen, Kleine Keizer 10, 2553 CV Den Haag
Scheveningen, Scheveningseweg 303, 
2584 AA Den Haag
Segbroek, Fahrenheitstraat 190, 2561 EH Den Haag
Openingstijden: www.denhaag.nl/stadsdeelkantoren
Telefoon: 14070

E-mail: www.denhaag.nl/contact
Telefoon: 14070 (maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur)
WhatsApp: 06 21 30 02 80 (zelfde tijden als 14070) 
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 

De Stadskrant verschijnt elke vier weken
De volgende Stadskrant verschijnt op: 29 augustus
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
Klachten bezorging: 088 - 056 15 95
Productie: Gemeente Den Haag, IDC
Reacties: Mail uw reactie naar stadskrant@denhaag.nl 
of bel (070) 353 26 30

http://www.denhaag.nl/stadsdeelkantoren
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Cliff Nijssen en Frank Kanhai geven het startsein voor de City Callenge. inge van mill

Ombudsman

Meer informatie?
denhaag.nl/duurzaamheid

Meer informatie?
denhaag.nl/spuikwartier

Meer informatie?
denhaag.nl/dieren

■ Zaterdag 29 juni organiseerden 
jongeren uit Nieuw Waldeck een 
buurtfeest bij wijkcentrum De 
Geest. Daarvoor kregen zij geld 
van de gemeente. Woon je in  
Kom Loosduinen, Kraayenstein, 
Bohemen en Meer en Bos, 
Ockenburg , Waldeck, Houtwijk of 
Kijkduin en heb je ook een goed 
idee voor jouw buurt? Vraag dan 
geld aan via de website.

Doe mee met de fotowedstrijd over de Haagse natuur
Een wandeling in het park, een duik in de zee of een fietstocht door de duinen. 
Waar geniet u deze zomer het meest van in de Haagse natuur? Deel uiterlijk 
21 augustus uw foto en maak kans op een mooie prijs. Vorig jaar won Michel 
Wettstein de fotowedstrijd over het Haagse groen. Wilt u dit jaar ook mee-
doen? Kijk op www.hethaagsegroen.nl/zomeractie.  michel wettstein

■ Tot 1 september deelt de 
gemeente gratis extra stevige gele 
vuilniszakken uit. Meeuwen 
kunnen deze zakken minder 
makkelijk openpikken. Zo onstaat 
minder zwerfafval. U kunt de 
vuilniszakken gratis ophalen bij 
een aantal stadsdeelkantoren, 
stadsboerderijen, het Den Haag 
Informatie©entrum in het stadhuis 
en bibliotheek Laakkwartier.

■ Voor het DELA EK Beachvolleybal 
verwelkomt Nederland de beste  
64 beachvolleybalteams van 
Europa . In een tijdelijk stadion bij 
sportcampus Zuiderpark worden 
van 14 tot en met 22 juli een deel 
van de poulefase, de halve finales  
en de finales gespeeld. Ook de 
finales van het WK Zitvolleybal en 
EK Volleybal Jongens onder de  
20 zijn 21 en 22 juli in Den Haag.

Volleybalfinales 
in het Zuiderpark

Gratis extra stevige
gele vuilniszakken

Geld voor elke Held
in Loosduinen

Het ontwerp van het nieuwe 
onderwijs- en cultuurcomplex 
(occ) aan het Spuiplein krijgt een 
aantal aanpassingen. Die vergro-
ten de gebruiksmogelijkheden en 
uitstraling van het gebouw.  

■ ■ Dat hebben de vier instellingen 
die het occ gaan gebruiken (Stichting 
Dans en Muziekcentrum, het Resi
dentie Orkest, het Nederlands Dans
theater en het Koninklijk Conserva
torium), de bouwcombinatie Cadanz 

en de gemeente afgesproken. Zo 
worden de entreehal en het zicht op 
de theaterzaal vanuit die hal aange
past, krijgt de fietsenkelder een an
dere ingang en komen er betere toi
letgroepen voor het publiek. Ook 
worden diverse entrees verbreed, de 
lange gangen in het gebouw verle
vendigd en krijgt een van de foyers 
schuifwanden waarmee de ge
bruiksmogelijkheden worden ver
groot. De aanpassingen maken deel 
uit van een breder afsprakenpakket 

tussen de gemeente en Cadanz 
waarin de vertraging wordt verwerkt 
en de (juridische) geschillen die 
gaandeweg het eerste bouwjaar zijn 
ontstaan worden opgelost. Door de 
gewenste aanpassingen verschuift 
de ingebruikname van september 
2020 naar september 2021. De ge
meente investeert  20 miljoen euro 
in de kwaliteitsimpuls. 

Ontwerp occ aangepast: kwaliteitsimpuls  
voor gebruikers en bezoekers

Eén parkeerfout, drie boetes

T erug van vakantie vindt mevrouw X maar liefst drie 
parkeerbonnen op de deurmat. Bij elkaar bijna 200 euro. 
Alle drie voor fout parkeren in haar eigen straat. Wat is 

dat nou voor iets geks? Ze heeft toch al jaren een parkeer
vergunning. Dan herinnert ze zich de gemeente toestemming 
te hebben gegeven om de jaarlijkse kosten voortaan auto
matisch af te schrijven, in plaats van via een factuur te betalen.  
Bij dat incassoverzoek ging kennelijk iets mis en daarmee is de 

vergunning komen te vervallen. 
Controleurs hebben haar auto tijdens de 

vakantie drie keer op dezelfde plek 
aan               getroffen. Met als gevolg: drie keer een 
parkeer bon. Feitelijk gaat het om een 
naheffing: het geldende uurtarief plus een 
boete van € 62, (tarief 2018). Mevrouw dient 
een bezwaar in, maar dat wordt afgewezen. 
De gemeente kiest een formeel standpunt. 
Fout is fout. Waren de controleurs vaker 
langsgekomen, dan had ze ook nog een 
vierde of vijfde boete kunnen krijgen. 

Wat nu? Mevrouw besluit om niet in 
beroep te gaan bij de bestuursrechter, 
maar haar verlies te nemen en de boetes te 
betalen. Wel dient ze nog een klacht in bij 
de ombudsman. Vooral om aandacht te 
vragen voor de in haar ogen absurde 
opeenstapeling van boetes. 

De ombudsman laat de zaak niet rusten en spreekt de 
gemeente aan. Eén naheffing was toch voldoende geweest? 
Mevrouw heeft jarenlang keurig op tijd de vergunning 
betaald. De goedwillende burger wordt hier drie keer ‘gepakt’ 
voor dezelfde fout waarbij geen opzet in het spel was. Met als 
gevolg dat de relatie burger  gemeente onnodig vertroebeld 
raakt. De ombudsman weet de gemeente te overtuigen. De 
tweede en derde naheffing worden ingetrokken. 

Tip: Controleer of belangrijke overschrijvingen zoals aan de 
belastingen of toestemming voor een incasso daadwerkelijk 
worden uitgevoerd. Dit om boetes en andere extra kosten te 
voorkomen.

City Challenge: hoe kunnen 
Hagenaars meer karton scheiden?

De gemeentelijke ombudsman, de heer Heskes behandelt 
klachten van burgers over de gemeente Den Haag en  
de Jeugdzorg.
Contact: Sint Jacobstraat 125, 2512 AN Den Haag
Telefoon: (070) 752 82 00 
Website: ombudsman-denhaag.nl, jeugdombudsmandenhaag.nl
Spreekuur: woensdag van 13.00 tot 15.00 uur

Hagenaars kopen steeds meer 
online. Veel van die spullen 
worden bezorgd in grote karton-
nen dozen die lastig in de papier-
container te krijgen zijn. De 
gemeente is daarom op zoek naar 
bewoners met goede ideeën voor 
het gescheiden weggooien van 
karton. Heeft u een goed idee? Doe 
mee aan de City Challenge en 
maak kans op een prijs. 

■ ■ Karton kan eenvoudig worden  
verwerkt tot nieuw karton. Door 
karton opnieuw te gebruiken wor
den bomen gespaard. Ook kan hier
door in Den Haag de afvalstoffen
heffing lager blijven . Maar dan 
moet het karton wel gescheiden  
worden weggegooid.

City Challenge
De gemeente is daarom op zoek 
naar creatieve ideeën en slimme 
oplossingen voor het scheiden van 
kartonafval. De vijf beste ideeën 
winnen een geldprijs. De  

1e prijs is 2.000 euro, de 2e prijs 
1.250 euro , de 3e prijs 1.000 euro, 
de 4e prijs 500 euro en de 5e prijs is 
250 euro.

Meedoen
Tot en met 2 september kunt u  
uw ideeën uploaden op de website 
van CityChallenges (www.city 
challenges.nl). Hier staan ook de 
voorwaarden om mee te doen. 

Ongeveer  vier weken later worden 
de vijf prijswinnaars bekend 
gemaakt . Op 18 oktober is er van 
19.00 tot 22.00 uur een bijeen
komst met de prijswinnaars en 
andere  partijen om samen een 
start te maken met de uitvoering 
van de ideeën. 

Meer informatie?
geldvoorelkeheld.nl

Meer informatie?
denhaag.nl/sport
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Bij The Hungry Mind in Loosduinen is iedereen welkom. ‘Zo’n clubhuis bestaat nergens anders.’  henriëtte guest

Meer informatie?
thehungrymind.nl
info@thehungrymind.nl
(070) 368 18 04

Werelds buurthuis 
The Hungry Mind staat open 
voor nieuwe initiatieven, 
cursussen of trainingen. 
Voorwaarde is wel dat de 
activiteit voor iedereen 
toegankelijk en betaalbaar is. 
Het clubhuis heeft een 
centrale ruimte met een 
podium, een kleine vergader- 
of cursuskamer en een 
sportzaal. Verder is het team 
vrijwilligers altijd op zoek naar 
versterking. Op de website 
staan alle vacatures. De 
voertaal in het clubhuis is over 
het algemeen Engels. 
Op schooldagen biedt The 
Hungry Mind bezoekers koffie, 
thee, zelfgebakken cakejes en 
gratis wifi. Op woensdag 
wordt een eenvoudige lunch 
geserveerd. Het adres is 
Sportpark Ockenburgh  aan 
de Wijndaelerweg 9a. 

 

‘Denk je eens in 
dat je moeder 
ernstig ziek is en 
jij woont aan de 
andere  kant van 

de wereld. Of dat je vrienden een 
feest geven en jij kunt er alweer 
niet bij zijn.’ Monique Stolwijk 
vertelt  uit eigen ervaring hoe het 
soms voelt om expat te zijn. Ver van 
huis, familie en vrienden in een 
vreemde stad. Monique is coördi
nator vrijwilligers bij The Hungry 
Mind. ‘Expats  in Den Haag hebben 
een klik met elkaar. Je deelt  
dezelfde soort ervaringen, waar je 
ook vandaan  komt.’

Vlakbij de International School of 
the Hague (1.800 leerlingen) staat 
het gebouw van The Hungry Mind, 
een voormalige voetbalkantine op 
Sportpark Ockenburgh. ’s Ochtends 
vroeg al druppelen de eerste ouders  
binnen die hun kinderen naar 
school hebben gebracht. Een ploeg 
van veertig vrijwilligers zorgt dat 
het buurthuis vijf dagen per week 
in bedrijf kan zijn. Elke dag zijn er 
cursussen en activiteiten voor 
volwassen  en kinderen. Dat loopt 
uiteen van Zumba en Sewing & 

Quilting tot Dutch conversation. 
Maar ook ballet, pianoles en voet
bal. Een portacabin is ingericht als 
sportzaal. 

Arts & Crafts Fair 
Voorzitter Patricia Cromberge 
groeide op in ZuidAfrika, maar 
woont al veertig jaar in Den Haag. 
‘Expats willen graag nieuwe men
sen leren kennen en actief worden 
in hun vrije tijd. Waar moet je 
beginnen ? Hagenaars zijn vriende
lijk en aardig, maar ontzettend 
druk. Alles gebeurt in Nederland op 
afspraak, ook het sociale leven. Hoe 
kom je daar als nieuwkomer 
tussen ? Bij The Hungry Mind 
ontmoet  je gelijkgestemden die 
alle maal op zoek zijn naar het
zelfde. Zeker in het begin is dat erg 
fijn. Dan zit je vol vragen. Hoe kom 
ik aan een rijbewijs? Waar vind ik 
een klusjesman? Hier lopen genoeg 
bezoekers rond die uit eigen 
ervaring  handige tips kunnen 
geven.’

Bij The Hungry Mind is iedereen 
welkom, ook bewoners uit Loos
duinen. Helaas blijkt de geïsoleerde 
ligging nogal een hindernis. ‘Ja, dat 

is jammer,’ zegt Patricia. ‘Je ziet 
Loosduiners eigenlijk alleen bij 
speciale  activiteiten. Zo organise
ren we jaarlijks een diner voor 
zestig  ouderen van 60+. Dat zit 
altijd  vol. Ook op de traditionele 
Arts & Crafts Fair en de Winter Fair 
lopen bewoners uit de wijk rond. 
Maar voor de rest zijn het toch 
vooral expats.’

Is er in acht jaar tijd veel veran
derd? ‘Nee, de formule uit de 
begin jaren is ijzersterk gebleken. 
Het idee staat als een huis. We zijn 
ook nog steeds subsidieloos en 
‘100% run by volunteers’. De bar is 
onze voornaamste inkomstenbron. 
Wat wel opvalt is dat steeds meer 
nieuwe bezoekers nauwelijks 
Engels  spreken. Ze komen met hun 
partner mee die hier een baan 
heeft gevonden. We bieden 
vanaf september een intensieve 
taalcursus Engels om in korte tijd 
genoeg te leren voor boodschappen 
te doen of om een praatje met de 
buren te maken. Zonder Engels 
kom je in Den Haag niet ver.’ 

Ook repats
The Hungry Mind is óók een club

huis voor repats: van oorsprong 
Nederlanders die zijn teruggekeerd 
na soms tientallen jaren in het 
buiten land te hebben gewoond. Ze 
treffen een ander land aan dan ze 
indertijd hebben achtergelaten. 
Monique Stolwijk weet hoe dat 
voelt. ‘Ja, je moet als het ware op
nieuw inburgeren. De mentaliteit 
en omgangsvormen zijn anders 
dan toen je wegging. Maar ook 
wetten, regels en voorzieningen 
zijn anders. Familie en vrienden 
begrijpen niet waar je het over 
hebt. Voor hen is het allemaal heel 
geleidelijk gegaan. Bij The Hungry 
Mind vind je juist veel herkenning 
voor dat gevoel van ontheemd zijn 
in eigen land.’

’The Hungry Mind is unique in 
the world,’ volgens Ruth Collar, 
afkomstig  uit Engeland en al jaren 
actief in het clubhuis. Ze spreekt 
veel expats. ‘Zo’n clubhuis bestaat 
nergens anders. Je voelt je hier 
meteen  welkom. Nieuwe bezoekers 
worden snel aangesproken en op
genomen in de groep. Voor mij is 
het een tweede huiskamer. Sterker 
nog sommige weken ben ik vaker 
hier dan thuis.’

The Hungry Mind: ‘Unique in the world’

‘Hongerig’ naar nieuwe mensen ontmoeten, dingen leren en actief zijn. Dat bindt de bezoekers van 
The Hungry Mind in Loosduinen. Al sinds 2010 een Buurthuis van de Toekomst. Maar ook een ‘buurthuis 
van de wereld’ in de internationale stad van vrede en recht. 
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Wie is Richard de Mos? 
‘Ik ben 42 jaar en geboren in Delft, maar ik voel me een echte 
Hagenees. Mijn opa aan vaderskant had een café op 
Scheveningen. Mijn moeder is opgegroeid aan de Rades in 
Zuidwest. Daar kwam ik vaak. Op mijn 18e ben ik naar 
Den Haag verhuisd. Den Haag is de mooiste stad van 
Nederland. Ik heb gewerkt in de Rotterdamse haven en in het 
onderwijs. In 2010 kwam ik voor de PVV in de gemeenteraad 
en in 2012 heb ik Groep de Mos opgericht. Nu hebben we 
acht zetels.’ 

Waar wilt u zich voor inzetten?
‘Economisch gezien loopt Den Haag achter in vergelijking 
met Amsterdam en Rotterdam. De stad groeit, maar het 
aantal banen groeit niet mee. Ik zie vooral kansen in de 
horeca en het toerisme. Aan de ene kant hebben we 
28.000 mensen in de bijstand. Aan de andere kant 
schreeuwen  ze op het strand om personeel. Als je begint als 
kelner eindig je misschien wel als eigenaar van een 
strandtent. 
Den Haag moet meer reuring krijgen. Den Haag heeft nog 
meer attracties nodig zoals Legoland. Kan de stad dat aan? 
Zeker. Natuurlijk willen we hier geen Amsterdamse 
toestanden . Maar zover is het bij lange na niet. We moeten 
af van onze bescheidenheid.’

Wat ziet u als de grootste uitdaging?
‘We waren een kritische oppositiepartij. Nu zitten we voor 
het eerst in het college en dragen we verantwoordelijkheid. 
Dat is een hele verandering. Af en toe zal dat pijn doen.  
Je vormt samen een coalitie. Maar onze ombudsmanpolitiek 
wil ik vasthouden: oplossingsgericht denken, veel de wijken 
ingaan, open staan voor mensen en je kwetsbaar durven 
opstellen. Ik hoop dat we over vier jaar kunnen zeggen:  
dat hebben wij als lokale partij goed gedaan.’

Wie is Boudewijn Revis?
‘Ik woon bijna twintig jaar in Den Haag, ben getrouwd 
met Meral en heb twee zoons. Die zijn allebei geboren 
op Scheveningen. Daarom vind ik het extra leuk om nu 
ook stadsdeelwethouder van Scheveningen te zijn.
Ik ben nu bijna zes jaar wethouder. Dat doe ik met heel 
veel plezier. Ik vind het leuk om samen met de mensen 
in de stad ervoor te zorgen dat het prachtige Den Haag 
een mooiere en fijnere stad wordt om in te wonen.’

Waar wilt u zich voor inzetten?
‘Ik wil me inzetten voor een leefbare stad. Ik wil er voor 
zorgen dat de stad mooier wordt op plekken waar de 
stad nu nog niet mooi is. Bijvoorbeeld in delen van de 
Binckhorst en in de buurt van bijvoorbeeld station 
Moerwijk. Op deze plekken is ruimte voor nieuwbouw 
en voor groei van de stad. Ze liggen bovendien heel 
centraal. Maar plekken die nu al mooi zijn moet je met 
rust laten. Woonwijken mogen hun karakter niet 
verliezen. 
Ook Scheveningen gaan we mooier maken. Het project  
De Kust Gezond gaan we uitbreiden naar de hele kust.  
Maar het stille strand blijft stil. 
Deze collegeperiode gaat ook het OCC aan het Spuiplein 
open. Dat is ontzettend belangrijk voor de stad. Ook het 
conservatorium krijgt een plek in het nieuwe gebouw. 
Den Haag krijgt hiermee een bruisend cultureel hart.’

Wat ziet u als de grootste uitdaging?
‘We moeten ervoor zorgen dat de stad bereikbaar blijft,  
ook al groeit het aantal inwoners. Dat is een aandachts
punt voor het hele college. Daar moeten we ons allemaal 
voor inzetten. Daarom bouwen we in de buurt van 
stations. Dat zijn plekken die nu al goed bereikbaar zijn 
met het openbaar vervoer. Zo houd je de stad leefbaar.’

Richard de Mos
 
Wethouder Economie, Sport, Buitenruimte en 
stadsdeel Escamp 

Boudewijn Revis
 
Wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en 
Scheveningen en stadsdeel Scheveningen

Pauline Krikke
 
Burgemeester. Portefeuille: Openbare orde en 
Veiligheid, Internationale stad en Algemeen 
Bestuurlijke Aangelegenheden

Wie is Pauline Krikke?
‘Ik ben nu bijna anderhalf jaar burgemeester van Den Haag 
en ik ben in die tijd echt heel erg verknocht geraakt aan de 
stad en aan de Hagenaars en Hagenezen. Ik ga veel de stad 
in om met mensen te praten. Dat is echt belangrijk om een 
goed beeld krijgen van wat er speelt. Als bestuurder heb je 
de neiging om te wonen in nota’s. Ik loop graag door de 
stad, over het strand, overal. Mensen spreken  me dan vaak 
aan.’

Waar wilt u zich voor inzetten?
‘Ik wil verder met de strijd tegen huiselijk geweld. Dat is 
het meest fnuikende wat iemand kan overkomen. Het heeft 
heel veel invloed op de rest van je leven en tast je zelfbeeld 
aan.  
Ik vind het buitengewoon stoer als mensen hulp durven 
zoeken. Het is zo belangrijk om die geweldsspiraal te 
doorbreken. Want een kind dat opgroeit met huiselijk 
geweld, kan later zelf ook weer geweld gaan gebruiken. 
Veiligheid heeft een belangrijke plek in het coalitieakkoord. 
Dat is terecht. Ik vind het belangrijk dat mensen zich veilig 
voelen in hun eigen huis. Dat mensen veilig over straat 
kunnen. 
De Haagse aanpak van radicalisering is daarin belangrijk.  
De kracht daarvan zit ’m in de breedte. We geven lessen op 
scholen om vatbare jongeren weerbaarder te maken. Maar 
als het moet zetten we ook onze strepen in het zand zoals 
met het gebiedsgebod voor de prediker Fawaz Jneid.’ 

Wat ziet u als de grootste uitdaging?
‘Dat mensen elkaar iets meer tegenkomen. Zich betrokken 
voelen met elkaar ook al is hun achtergrond verschillend. 
Elkaar zien als mede Hagenaars. Het leven is een stuk 
leuker als je omziet naar elkaar. Ik gun de stad een grotere 
verbonden heid. Dat probeer ik zelf ook uit te dragen.’
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Maak kennis met het nieuwe college

Den Haag heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Samen vormen zij het 
dagelijks bestuur van de stad. Wie zijn zij en waar willen zij zich de komende vier jaar voor 
inzetten? In deze Stadskrant stellen de burgemeester en wethouders zich aan u voor. Na de 
zomervakantie gaat het nieuwe college de stad in voor een nadere kennismaking. 
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Maak kennis met het nieuwe college

 Wie is Liesbeth van Tongeren?
‘Ik zie overal kansen en oplossingen en vind het fijn als ik 
iets kan bijdragen. De afgelopen acht jaar zat ik voor 
GroenLinks in de Tweede Kamer. Als je mensen vraagt: 
wat vind je belangrijk dan is dat gezondheid, werk en 
kinderen. Bij al die onderwerpen is duurzaamheid van 
belang. Iedereen wil goed en gezond wonen in een groene 
en fijne omgeving.’ 

Waar wilt u zich voor inzetten?
‘Den Haag wil in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Dat 
is superambitieus en een verantwoordelijkheid van het 
hele college. Mensen merken nu al iets van klimaatver
andering. Kelders lopen vaker onder water, straten staan 
vaker blank. Daar moeten we een goed antwoord op 
hebben. Zoals vaker de fiets nemen of het openbaar 
vervoer. Een milieu vriendelijke bevoorrading van 
winkels. Nieuwe huizen bouwen we zonder gas. Oude 
huizen gaan wijk voor wijk van het gas af. Als gemeente 
heb je een voorbeeldfunctie. Bijvoorbeeld door duur
zaam in te kopen en kansen te geven aan innovatieve 
bedrijven. 
Het zal niet makkelijk zijn en zorgt voor onzekerheid. 
Het moet wel betaalbaar blijven. Dat kan de gemeente 
niet alleen. Ook het Rijk en de energiebedrijven moeten 
meedoen. Het is een uitdaging voor heel Nederland. 
Maar ik zie ook veel mooie initiatieven van bewoners. En 
van de top 10 van duurzame gebouwen in Nederland, 
staan er twee in Den Haag: De Monarch in het Beatrix
kwartier en Extra Verde in Ypenburg.’

Wat ziet u als de grootste uitdaging?
‘Dat ook de armste groep mensen in de stad het beter 
krijgt. Zij wonen in de slechtere huizen en ademen veelal 
slechtere lucht in. Die sociale kant vind ik minstens zo 
belangrijk als het doel van een klimaatneutrale stad. 
Soms kun je het combineren. Een goed geïsoleerd huis is 
goed voor het milieu, goed voor je eigen huishoudboekje 
en ook voor je gezondheid.’ 

Wie is Rachid Guernaoui? 
‘Ik ben 45 jaar, geboren in Marokko en opgegroeid in 
Enschede. Na mijn studie Rechten in Utrecht ben ik 
in 2000 in Den Haag komen wonen. Ik heb vier 
kinderen en werkte tot voor kort bij de rijksoverheid. 
Ook zat ik bijna tien jaar in de gemeenteraad. Ik ben 
wethouder geworden omdat ik graag veel goede 
dingen voor de stad wil doen. De beste manier om dat 
te doen is als wethouder. Mensen vragen zich wel 
eens af hoe je mijn achternaam uitspreekt. Dat kan 
gewoon op zijn Haags: ger nâh wie’.

Waar wilt u zich voor inzetten?
‘Als wethouder Financiën wil ik een solide financieel 
beleid voeren. Het tekort dat we hadden op de 
jaarrekening wil ik ombuigen in een plus.  
Ook wil ik de taalachterstand terugdringen. De 
Nederlandse taal leren is essentieel om mee te 
kunnen doen.  
Voor de zomervakantie wil ik alle stadsdelen bezoe
ken. Daar houd ik een spreekuur voor bewoners. Ik 
vind het belangrijk om in gesprek te blijven met 
bewoners. Dan zie je wat er leeft in de stad. Wat er 
goed gaat en wat niet. Soms kun je problemen 
oplossen, soms niet.’ 

Wat ziet u als de grootste uitdaging?
‘Samen met mijn collega Bert van Alphen wil ik 
jaarlijks 500 mensen extra uit de bijstand helpen. Dat 
is goed voor de mensen zelf en hun familie, maar ook 
voor de gemeente omdat we dan minder geld kwijt 
zijn aan uitkeringen. 
De afgelopen jaren hebben we onvoldoende aandacht 
gehad voor het zogenaamde granieten bestand: 
mensen die al jarenlang in de bijstand zitten. Daar 
zitten zeker mensen bij die we aan het werk kunnen 
helpen. Het is een winwinsituatie want ook onderne
mers hebben mensen nodig, zoals bij de verduurza
ming van de stad.’

Liesbeth van Tongeren
 
Wethouder Duurzaamheid, Energietransitie en 
stadsdeel Laak

Rachid Guernaoui 
 
Wethouder Financiën, Integratie en Stadsdelen en 
stadsdeel Loosduinen

Saskia Bruines
 
Wethouder Onderwijs, Kenniseconomie, 
Internationaal en stadsdeel Haagse Hout

Wie is Saskia Bruines?
‘Ik ben 55 jaar en ben opgegroeid in Aalsmeer. In Amsterdam  
heb ik Geografie gestudeerd. Vanaf mijn 24e ben ik actief in 
de gemeentepolitiek. Eerst als medewerker/bestuurs
adviseur, later als raadslid en als wethouder. Voordat ik 
in 2017 wethouder werd van Den Haag, was ik wethouder in 
LeidschendamVoorburg. In die tijd heb ik Den Haag en de 
Haagse regio al goed leren kennen. Ik voel me erg betrokken 
bij de maatschappij en vind het belangrijk dat je als 
bestuurder zorgvuldig, transparant en integer bent.’

Waar wilt u zich voor inzetten?
‘Ik wil de kansenongelijkheid in het onderwijs tegengaan. 
De tweedeling wordt groter in plaats van kleiner. Hoog
opgeleide ouders hebben geld voor bijles en huiswerk
instituten. Lager opgeleide ouders hebben dat niet. Het enige 
wat je daar aan kunt doen is zorgen dat de scholen echt heel 
goed zijn. Intelligente kinderen moeten de kans krijgen om 
verder te leren. Daarom wil ik doorgaan met de zaterdagscho
len en zomerscholen. Kinderen krijgen hier meer zelfvertrou
wen. Ik wil ook iets doen aan de mismatch op de arbeidsmarkt. 
Den Haag heeft weinig maakindustrie. Nieuwe economische 
sectoren moeten groeien zoals de veiligheidssector en ook 
samenwerking tussen bedrijven en technologie. Dat leidt tot 
werkgelegenheid, niet alleen voor hoog opgeleiden. Ook de 
energietransitie zorgt voor veel extra banen. Denk aan al die 
warmtepompen en zonne panelen die worden geplaatst. Maar 
dat betekent ook dat er nieuwe opleidingen, docenten en 
studenten nodig zijn. Door het onderwijs en het bedrijfsleven 
is hiervoor een expertise en opleidingencentrum opgericht.’ 

Wat ziet u als de grootste uitdaging?
‘Een betere regionale samenwerking. Mensen zien de 
metropoolregio als een extra orgaan. Maar het gaat om een 
betere samenwerking tussen gemeenten, goede invloed van 
de gemeenteraad en positieve effecten voor inwoners en 
ondernemers. Daar ben ik een groot voorstander van. Als het 
gaat om de economie moet je elkaar niet beconcurreren. 
Samenwerking levert meer banen op.’
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Wie is Robert van Asten?
‘Ik ben 39 jaar en ben opgegroeid in deze regio. Na 
mijn studie Fiscaal Recht in Leiden ben ik verhuisd 
naar Den Haag. Ik woon samen met mijn man aan de 
Thorbeckelaan, vlakbij het strand. Ik houd van 
hardlopen door de duinen. Prachtig dat je zoiets hebt 
in een grote stad. De zee is in elk jaar getijde mooi. En 
achter de duinen bevindt zich een diverse en 
bijzondere wereldstad.’

Waar wilt u zich voor inzetten?
‘Ik wil dat het aantal verkeersslachtoffers flink daalt, 
liefst naar nul. De laatste jaren stijgt het weer. Het 
verkeer wordt steeds drukker. Mensen leven steeds 
dichter op elkaar. 
Er zijn steeds meer verschillende vervoermiddelen 
zoals e-bikes. Daar moet je de stad goed op inrichten. 
Ook de schaalsprong in het openbaar vervoer is 
belangrijk. De stad groeit en dat vraagt om goed, snel 
en ruim openbaar vervoer dat vaak rijdt. Dat past 
niet meer op straat, want dan botst het met het 
andere verkeer. Dus moet je ambitieuzer gaan 
denken. Zoals aan een metro onder de grond. Dat is 
een enorme investering en vraagt om veel onderzoek. 
Deze college periode gaat er nog geen schop de  
grond in. 
Wat we wel in deze periode gaan doen is tramlijn 9 
versnellen . Die lijn kost nu veel tijd. 
Verder willen we knelpunten voor auto’s oplossen 
zoals op de Lozerlaan. Als auto’s kunnen doorrijden is 
dat goed voor de luchtkwaliteit.’

Wat ziet u als de grootste uitdaging? 
‘Dat Den Haag voldoende geld krijgt voor de noodza-
kelijke schaalsprong in het openbaar vervoer. We 
willen hier een deel van de opbrengsten van Eneco 
voor gaan gebruiken, maar we hebben ook geld van 
het Rijk nodig. Ik hoop dat over vier jaar alle seinen 
op groen staan om te beginnen.’

Wie is Bert van Alphen?
‘Ik ben 64 jaar en was de afgelopen drie jaar Jeugd-
ombudsman en plaatsvervangend Ombudsman van 
Den Haag. Dan kom je veel mensen tegen. Je merkt waar 
ze op vastlopen. Als wethouder kun je daar iets aan doen. 
Je kunt iets betekenen voor mensen en voor de maat-
schappij. Je kunt een beetje aan de knoppen draaien om 
je idealen waar te maken. Twaalf jaar geleden was ik ook 
wethouder in Den Haag. Ik ben blij dat ik de kans heb 
gekregen om terug te komen.’

Waar wilt u zich voor inzetten?
‘Ik heb bewust gekozen voor deze portefeuille en op alle 
onderdelen zie ik mogelijkheden iets te doen voor de 
mensen in de stad. Maar als ik er een moet noemen is 
dat toch wel het bestrijden van schulden. Het hebben van 
schulden werkt verlammend en veroorzaakt veel stress.  
Het heeft invloed op je gezondheid, het vinden van een 
baan, het zoeken naar oplossingen etcetera. 
Voor jongeren met schulden hebben we het Jongeren 
Perspectief Fonds. Daarbij krijgen jongeren hulp bij het 
aflossen van hun schulden als ze naar school of aan het 
werk gaan. Zoiets wil ik ook voor volwassen. 
Samen met mijn collega Rachid Guernaoui wil ik jaarlijks 
500 extra mensen uit de bijstand helpen. We gaan met 
mensen in gesprek om te kijken waar hun kansen en 
talenten liggen.’

Wat ziet u als de grootste uitdaging? 
‘De maatschappelijke opvang gaat mij zeer aan het hart. 
Er zijn veel te veel mensen dakloos. Ik wil die mensen 
weer onder dak brengen. Door de economische  crisis is 
de doorstroming naar reguliere woningen gestagneerd. 
Daardoor zit de maatschappelijke opvang vol. We 
moeten meer oog hebben voor mensen die buiten de 
boot vallen.  
Nu het weer wat beter gaat moeten we ze verleiden om 
weer aan het systeem deel te nemen en ze daarbij 
ondersteunen.’

Robert van Asten 
 
Wethouder Mobiliteit, Cultuur, Strategie en  
stadsdeel Segbroek

Bert van Alphen 
 
Wethouder Sociale Zaken, Armoedebestrijding, 
Maatschappelijke Opvang en stadsdeel Centrum

Kavita Parbhudayal 
 
Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid en 
stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg

Wie is Kavita Parbhudayal?
‘Ik ben geboren in Suriname en heb daar tot 
mijn achttiende jaar gewoond. In 1993 ging ik 
Financiële Economie  studeren in Rotterdam. In 
1998 kreeg ik mijn eerste echte baan bij de 
gemeente Den Haag. Daar heb ik twintig jaar 
gewerkt waarvan de laatste zes jaar als hoofd 
Financiën . Ik heb in Laak en Zuidwest gewoond 
en woon nu in de binnenstad aan de 
Prinsegracht. 
Na de verkiezingen werd ik gepolst of ik 
wethouder wilde worden. Ik wist al heel snel: 
dat wil ik wel. Als ambtenaar werk je vooral 
achter de schermen. Als wethouder ga je juist de 
stad in. Ik ben heel blij met deze portefeuille.’

Waar wilt u zich voor inzetten?
‘Gezondheid is voor alle mensen een belangrijk 
thema. Maar de zorg staat onder druk. De vraag 
groeit zowel bij de jeugd als bij ouderen. We 
moeten kijken hoe het in de toekomst houdbaar 
blijft. Ik wil me er voor inzetten dat de zorg 
verbetert. Bijvoorbeeld door het kleinschaliger 
en dichter bij de mensen te organiseren. 
Bij welzijn willen we kijken of we het subsidie-
systeem anders kunnen organiseren. Door de 
wmo heeft de gemeente veel nieuwe taken 
gekregen. De vraag is: wat kan er verbeteren in 
het huidige systeem? Dat hoor ik het liefst van 
mensen uit de praktijk. Daarom wil ik veel de 
stad ingaan.’ 

Wat ziet u als de grootste uitdaging? 
‘Dat we met elkaar de grote ambities uit het 
coalitieakkoord waar gaan maken. Den Haag 
staat voor grote opgaves zoals de energietransi-
tie en duurzaamheid. Er gaat veel gebeuren. 
Maar er zijn ook veel leuke dingen zoals de 
opening van de Rotterdamsebaan.’
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Seniorvriendelijke stad

Meer informatie?
haagsontmoeten.nl

Als je kunt  
blijven 
meedoen 
hou je plezier  
in het leven

Op 1 juni bracht koningin Maxima samen met burgemeester Pauline Krikke een bezoek aan Haags Ontmoeten in wijkcentrum De Regenvalk. martijn beekman

Welkom bij Haags 
Ontmoeten 
Ook bij u in de buurt is een 
centrum voor Haags 
Ontmoeten: speciaal voor 
zelfstandig wonende 
ouderen met geheugen-
problemen en hun mantel-
zorgers. Wat kunt u er 
verwachten? Hulp bij het 
hervinden van een zinvolle 
dag, betekenisvolle relaties 
en ontmoeting en instructie 
over hoe om te gaan met 
geheugenproblemen of een 
familielid, buur of partner 
met geheugenproblemen. 
Kijk op de website voor een 
centrum bij u in de buurt en 
loopt eens binnen.

 O p 1 juni bracht 
Koningin  Maxima 
samen met burge
meester Pauline 
Krikke een bezoek 

aan Haags Ontmoeten in wijk
centrum De Regenvalk. Het bezoek 
stond in het teken van innovaties in 
het Haagse ouderenbeleid en de 
ouderenzorg. Haags Ontmoeten is 
daar een voorbeeld van. Uitgangs
punt is dat zorg en aandacht voor 
Hagenaars met dementie een 
verantwoordelijkheid  voor de hele 
samen leving is. 

Iedere oudere in Den Haag vindt 
dichtbij huis een locatie van Haags 
Ontmoeten. In totaal zijn er 38 
verspreid  over de stad. Ze huizen 
vaak in bij een woonzorgcentrum 
of een buurthuis. Je kunt er binnen
lopen zonder afspraak vooraf of 
Wmoindicatie. Haags Ontmoeten 
is vooral bedoeld voor ouderen die 
de regie over hun leven dreigen 
kwijt te raken én voor hun mantel
zorgers. Ouderen krijgen hulp om 
actief en betrokken te blijven, ook 
al hebben zij of hun partner 
dementie. 

Bezoeker bepaalt
Wat heeft Haags Ontmoeten te 
bieden ? ‘Het hangt sterk af van de 
wensen en behoeften van de 
bezoekers ,’ vertelt Ellen Pals, 
programma coördinator van 
vijftien  centra in Segbroek, Haagse 
Hout en Loosduinen. ‘We vragen de 
mensen individueel wat voor hen 
belangrijk is om zelfstandig te 
kunnen  blijven wonen en plezier in 
het leven te houden. Dat geldt 
uiteraard  ook voor de mantel
zorger. Wat kunnen we doen om de 
zorgtaak te verlichten? Lang niet 
altijd is er sprake van grote 
problemen . Vaak zoeken bezoekers 
vooral gezellig heid en zijn blij 
elke week een paar keer onder de 
mensen te zijn.’ 

‘Anderen hebben duidelijke 
wensen . Dat kan een geheugen
training zijn of misschien een 
wekelijkse  wandeling. Of een 
computer cursus om zich wat zeker
der te voelen achter het beeld
scherm. We proberen verbindingen 
te leggen met de buurt, met 
scholen , sportclubs en bedrijven. 
Scholieren zouden bijvoorbeeld 
heel goed aan ouderen kunnen uit

leggen hoe een computer werkt.’
Woonzorgcentrum Het Zamen in 

Segbroek heeft sinds januari een 
ruimte voor Haags Ontmoeten. 
Coördinator  Angela Koster merkt 
dat het in een behoefte voorziet en 
ook steeds bekender wordt. 
‘Mensen  komen binnen via de 
ouderen consulenten, maar ook de 
Boodschappenbegeleidingsdienst 
wijst klanten op de mogelijkheden. 
Pas nog belde een wijkagent over 
een ouder echtpaar. De vrouw is 
mantelzorger van haar man die 
aan dementie lijdt. Het dreigt haar 
allemaal teveel te worden. Wij 
helpen  dit echtpaar om het leef
plezier weer terug te vinden.’

Dementievriendelijk
Haags Ontmoeten vormt de spil 
van dementievriendelijke wijken. 
‘Leven met dementie is veel beter te 
doen als de omgeving rekening 
houdt met de beperkingen,’ stelt 
Ellen Pals. ‘Als je kunt blijven 
meedoen , hou je plezier in het 
leven . Het begint ermee dat we ons 

allemaal bewust zijn dat er steeds 
meer ouderen met geheugen
problemen in de stad wonen. Het 
zijn de buren, de klanten in de 
winkel  of de veteranen bij de 
sportclub . Maar let op: je bent niet 
dement , maar hebt last van 
dementie . Dat is een groot verschil. 
Het zijn gewoon oudere Hagenaars 
met vaak mooie verhalen, talenten 
en humor. Ze horen erbij.’ 

De gemeente Den Haag wil met 
Haags Ontmoeten de zorg en aan
dacht voor Hagenaars met demen

tie vernieuwen. Dat was ook de 
reden  om aan te sluiten bij het 
Deltaplan Dementie, een landelijk 
platform van overheden, bedrijven 
en instellingen. Doel is krachten te 
bundelen zodat mensen met 
dementie  zo lang mogelijk hun 
zelfstandigheid en waardigheid 
behouden en ‘gewoon’ kunnen 
blijven  meedoen in de wijk. Het 
vraagt de inzet van de hele 
samenleving. 

Janneke van Reeuwijk, beleids
adviseur van de gemeente: ‘Als wij 
betrokken Hagenaars kunnen 
motiveren  actief te worden voor de 
ouderen in hun wijk, zouden we de 
mensen in de wijken dan ook nog 
kunnen enthousiasmeren om zich 
verantwoordelijk te voelen voor 
hun kwetsbare buren? Buren die 
zelf geen invulling meer kunnen 
geven aan hun dag, die de weg niet 
meer weten of die zich soms 
angstig  of verloren voelen? Met 
Haags ontmoeten geven we de 
Hage naars meer kans om dichtbij, 
in de buurt te zorgen voor elkaar.’

Haags Ontmoeten: de spil van 
dementievriendelijke wijken

Naar schatting 7.000 Hagenaars hebben een vorm van dementie. Ze wonen meestal 
zelfstandig, alleen of met een partner. Thuis wonen gaat beter als de omgeving rekening houdt 
met hun geheugenproblemen én als er een plek is waar je altijd terecht kunt. 
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Mantelzorg

Wandelen in een 
Mantelkring
Een Mantelkring is een 
groep mantelzorgers die 
wekelijks bij elkaar komt om 
samen een wandeling te 
maken. Het gaat om 
ontspanning, ontmoeting en 
uitwisseling van ervaringen. 
Maar ook om even los te 
komen van de zorg en buiten 
te zijn. De kring staat onder 
bege leiding van een coach. 
Naast het wandelen zijn er 
soms creatieve salons en 
bijeenkomsten over 
zorgthema’s. 
De Mantelkring heeft een 
sterk informeel karakter. 
Deelname is gratis. Op de 
website staat praktische 
informatie over de vertrek-
punten en tijden. In alle 
acht stadsdelen is een 
mantelkring.

de Mantelkring Scheveningen op 
een vast punt om vandaaruit een 
wandeling te maken. Allemaal zijn 
ze mantelzorger, maar de gesprek
ken gaan vaak over hele andere 
dingen dan zorg, vertelt Fred. ‘Je 
leert elkaar kennen en praat ver
der waar je de vorige week bent 
gestopt . Ik kom er graag. Je bent 
lekker  buiten met mensen die op 
dezelfde golflengte zitten.’ 

Uit een stapel papieren vist  
Fred de ‘Seniorengids Ouderen in 
Scheveningen ’ op. ‘Hier staat al
les in. Je staat versteld hoeveel er 
aan zorg en ondersteuning is. 
Een klein voorbeeld: Olly begon 
steeds slechter  te eten en viel af. 
Dat was in haar geval zeker niet 
goed. Onze casemanager regelde 
een afspraak met een diëtiste. 
Geweldig. Als je hulp zoekt, dan 
vind je die. Dat is althans onze 
ervaring. Het kost moeite en 
soms moet je een paar weken 
wachten. Trek daarom op tijd 
aan de bel en niet pas als het  
crisis is.’

 Dementie. Hij wist er 
weinig van. Maar dat 
veranderde snel toen 
een geriater de ziekte 
van Alzheimer vast

stelde bij zijn vrouw. Nu heeft  
Fred Westen (74) boeken over 
dementie  in huis, hij volgde een 
cursus  voor mantelzorgers en 
wandelt  wekelijks met een groep 
lotgenoten. ‘Na de diagnose ben ik 
meteen informatie gaan zoeken. 
Wat staat ons te wachten? Als je 
problemen vooruit schuift, worden 
ze alleen maar groter. Trek ze naar 
je toe en bereid je voor. Twee dames 
van de Wmo kwamen op bezoek 
voor een keukentafelgesprek. Vanaf 
dat moment is alles gaan rollen.

Florence Nightingale
Fred vertelt het verhaal terwijl zijn 
vrouw Olly (78) bij de dagopvang is 
van Bosch & Duin aan de 
Scheveningse weg. ‘Mijn vrouw 
vraagt veel aandacht en kan niet 
alleen thuis zijn. Sinds ze naar de 
dagopvang gaat, heb ik meer 
ruimte om dingen buitenhuis te 
doen. Een mooie oplossing. Ze voelt 
zich thuis bij de groep. Olly is een 

slimme vrouw. Ze had vroeger 
leiding gevende functies . In die rol 
kruipt ze nu ook. Ze is als de Flo
rence Nightingale van de groep en 
regelt dat iedereen genoeg zorg en 
aandacht krijgt. Mensen die stil in 
een hoekje zitten , vrolijkt ze op. De 
stakkers hebben me nodig, zegt ze.’

Twaalf jaar geleden verhuisde het 
echtpaar van een pand met drie 
woonlagen naar een gelijkvloers 
appartement op Scheveningen. 
Olly zat toen als gevolg van reuma 
in een rolstoel. Ondertussen zijn er 
nieuwe medicijnen die de reuma 
veel minder ernstig maken, zo zelfs 
dat geen rolstoel meer nodig is. Nu 
maakt dementie de wereld steeds 
kleiner. ‘Ja, we hadden ons deze 
jaren  anders voorgesteld. Samen 
reizen maken, gaan en staan waar 
je wilt en genieten van de vrijheid 
na een leven hard werken. Het is 
anders gelopen.’

Levenstestament
Het lot valt niet te keren, maar Fred 
doet wel alles om het zelf te sturen. 
Hij wil zoveel mogelijk de regie in 
eigen hand houden. Zo hebben ze 
een levenstestament laten op

maken bij een notaris. Ze hebben 
daarin vastgelegd dat zodra de een 
niet meer in staat is de eigen 
financiën  te regelen, de ander dit 
mag overnemen. Zonder levens
testament zou de kantonrechter in 
dat geval een buitenstaander als 
bewindvoerder moeten aanstellen. 
‘Ik had nog nooit van een levens
testament gehoord, maar dit is van 
vitaal  belang als je de zaken in 
eigen  hand wilt houden. Door 
dingen  goed te regelen, heb je 
minder  het gevoel dat alles je 
overkomt.’ 

Fred hoorde van het leven s
testament bij een cursus over 
dementie . Hij is ook vaste bezoeker 
van het Alzheimer Café en heeft 
zich aangesloten bij de Mantel
kring Scheveningen. ‘Ik wil graag 
alles weten. Dat heeft met mijn 
achtergrond in het zakenleven te 
maken. Een ondernemer denkt drie 
stappen vooruit. Hij wil zich niet 
laten verrassen, want dan kan het 
gruwelijk mis gaan. Dat heb ik nog 
steeds in me.’

Zelfde golflengte
Elke donderdagmiddag verzamelt 

Meer informatie?
mantelkring.nl/denhaag
(088) 78 78 988

‘Als je hulp zoekt, dan vind je die’

Voor een ander zorgen spreekt vanzelf als het om je kind, partner of ouders gaat. Maar gaat het ook 
vanzelf? Lang niet altijd. Daarom is er in Den Haag voor mantelzorgers volop advies, steun en medeleven. 
Dat merkte ook Fred Westen toen zijn vrouw de ziekte van Alzheimer kreeg. 

Fred Westen: ‘Door dingen goed te regelen, heb je minder het gevoel dat alles je overkomt.’ henriëtte guest

Meer informatie?
denhaagmantelzorg.nl
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Gemeenteraad

De raad in de wijk Gehoord op  
de tribune

Kort

Informatie

Meer informatie?
denhaag.nl/gemeenteraad

In het hoofdartikel buigt 
telkens een van de 
raadsfracties zich over een 
actueel onderwerp in de 
stad. In deze editie een 
artikel van de VVD.

beleid dat de minister onlangs 
presenteerde . Dit is erop gericht de 
regionale en stedelijke profielen te 
versterken, want met een eigen 
profiel kan een regio zich beter 
onder scheiden en kan er eventueel 
ook samenwerking met andere 
regio’s     gezocht worden. De minister 
heeft de stedelijke regio’s gevraagd 
mee te denken over de profielen. 
Regts: ‘Het is voor de toekomst van 
ons culturele aanbod erg belang
rijk dat we snel aanhaken bij deze 
plannen, zodat we kunnen mee
denken over het profiel van 
Den Haag. Zo zetten we weer een 
stap in de goede richting om 
Den Haag als cultuurstad echt goed 
op de kaart te zetten.

 Kunst en cultuur zorgen 
voor vertier, verrijking, 
verbinding en vorming, 
maar ook voor een 
aantrekkelijke  stad. Het 

aanbod van kunst en cultuur is een 
belangrijke voorwaarde voor een 
goed vestigingsklimaat en dat 
draagt weer bij aan een goede 
economie. 

Helaas blijft het culturele aan
bod in Den Haag achter in vergelij
king met andere Nederlandse ste
den. In de onlangs verschenen 
Cultuur index staat Den Haag 
slechts op de 13e plaats. Dat is een 
beschamende plek voor onze stad. 
De cultuur in Den Haag moet meer 
glans krijgen en daarom moet er 
wat veranderen. 

We zijn blij dat het nieuwe college  
dit ook inziet en er de komende 
jaren  extra geld beschikbaar komt 
voor cultuur. Ook gaat het college 
werk maken van zichtbare Haagse 
kunst op straat en worden de 
mogelijk heden voor een festival 
voor moderne muziek onderzocht. 

Twee punten uit het kunst en 
cultuur plan van de Haagse VVD. 
VVDraadslid Det Regts: ‘Dit is 
uiteraard  een goed begin, maar 
hiermee zijn we er nog niet’.

Kunst en Cultuurplan 
Afgelopen winter presenteerde de 
Haagse VVD haar eigen kunst en 
cultuurplan. Doel van dit plan is 
om het aanbod en de kwaliteit van 
de Haagse kunst en cultuur
instellingen te versterken, onder 
andere door het huidige budget 
beter te besteden. Er wordt nu 
namelijk  nog te veel geld dat eigen
lijk bedoeld is voor kunst en cultuur 
besteed aan andere zaken. Regts: 
‘Geld voor kunst en cultuur moet 

terechtkomen bij de talenten en bij 
de makers van kunst en cultuur.’

Betere promotie
Ook moet de gemeente cultuur in 
Den Haag internationaal beter 
promoten , bijvoorbeeld via inter
net. Zo weet straks de hele wereld 
wanneer er een mooie tentoon
stelling of een fantastisch concert 
plaatsvindt in Den Haag. Op deze 
manier trekken we kwaliteits 
toerisme naar onze stad en dat is 
goed voor de economische 
bedrijvigheid. 

Een goede eerste stap om de 
Haagse cultuur meer in de schijn
werpers te zetten, is aansluiten bij 
het nieuwe landelijke cultuur

De gemeente moet cultuur in Den Haag internationaal beter promoten.     mauritshuis/ivo hoekstra

Gast van de raad: maak 
kennis met het werk van 
de gemeenteraad 
De vergaderingen van de 
gemeenteraad zijn open-
baar. Maar het is ook 
mogelijk om als Gast van de 
raad de raadsvergadering te 
bezoeken. Dit is een initiatief 
van de gemeenteraad om u 
kennis te laten maken met 
het stadhuis en het werk van 
de raad. Onder het genot 
van een kopje koffie 
vertellen raadsleden u meer 
over het gemeentebestuur, 
het raadswerk en de manier 
waarop gemeentelijke 
besluiten tot stand komen. 
Wilt u een keer Gast van de 
raad zijn of wilt u meer 
weten? Neem dan contact 
op met de griffie, telefoon: 
(070) 353 31 31 of e-mail: 
griffie@denhaag.nl. 

Wilt u spreken?
Iedereen kan spreken  
tijdens raads- en commissie-
vergaderingen over 
onderwerpen die op de 
agenda staan. Dit heet  
‘stad in de raad’. 
Voor inlichtingen/aan-
melden ‘stad in de raad’ 
kunt u terecht  bij de griffie: 
telefoonnummer  
(070) 353 31 31. 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  
©entrum (stadhuis , Spui 70).  
Kijk op www.denhaag.nl/
uitzendingenraad of 
Den Haag TV (Ziggo kanaal 
950) voor een rechtstreekse 
uitzending van de raads- en 
commissievergaderingen.

Adres gemeenteraad
Postbus 19 157  
2500 CD Den Haag  
Mailadres: raad@denhaag.nl 

Raadsvergaderingen
Donderdag 12 juli
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
9.30 uur 

Donderdag 20 september 
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
17.00 uur

Mw. Angeline van Leeuwen in de 
commissie Leefomgeving,
13 juni 2018
Onderwerp: evaluatie pilot 
strandhuisjes

Het strand en 
de zee gaan mij 
aan het hart.  
Ik maak me 
ernstige zorgen

Hanneke van der Werf, 
fractievoorzitter D66

Vanaf deze maand 
is het voor Haagse 
ambtenaren 
mogelijk om 
zesenhalve week 
volledig betaald 
ouderschapsverlof 

op te nemen. Een jaar geleden 
diende ik dat voorstel met succes in 
en nu is het ingevoerd. Het is 
belangrijk dat ook partners de kans 
krijgen langere tijd met hun 
pasgeboren kind door te brengen. 
In de oude regeling was alleen deels 
betaald verlof mogelijk. Met de 
verruiming zorgen we ervoor dat 
niet alleen moeders gewend raken 
aan zorgtaken, maar dat ook 
partners betrokken zijn. Een unicum 
en een voorbeeld voor overige 
branches.

Tahsin Çetinkaya, fractie-
voorzitter Islam Democraten 

Islam Democraten 
vindt dat iedere 
bewoner zich 
thuis moet voelen 
in Den Haag. 
52,8% van de 
Haagse bevolking 

heeft een migratie-achtergrond. 
Deze Hagenaars leven hier en het 
ligt daarom voor de hand dat ze 
komen te overlijden in deze stad. 
Velen van hen hebben eigen 
regelgeving omrent het begraven. 
Zo moet het begraven volgens de 
islamitische regelgeving voldoen 
aan bepaalde eisen. Dit verreist een 
voorziening die wij nog niet hebben 
namelijk een islamitische begraaf-
plaats. Islam Democraten maakt 
zich daarom hard om dit van de 
grond te krijgen. 

Hanne Drost,  
fractievoorzitter SP 

Werken onder het 
minimumloon, 
dacht het niet. 
We mogen niet 
accepteren dat 
mensen met een 
beperking in onze 

gemeente onder het minimumloon 
gaan verdienen. Als het aan het 
kabinet ligt gaat dit wel gebeuren 
én worden hun pensioen en andere 
sociale rechten afgepakt. Door dit 
plan krijgen mensen een aanvulling 
op hun bijstandsuitkering i.p.v. 
volwaardig loon. Als het kabinet dit 
onmenselijke plan er doorheen 
drukt, willen wij dat de gemeente er 
zelf voor zorgt dat het minimum-
loon voor iedereen blijft gelden. 
Minimumloon is niet voor niets het 
minimum, dat geldt voor iedereen.

Laat de Haagse kunst
en cultuur weer glanzen
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Meld je aan als 
vrijwilliger bij OYW
Om de 1.500 deelnemers 
aan de One Young World-
conferentie in World Forum 
(17 tot 20 oktober) een 
warm onthaal te bieden 
staan veel vrijwilligers klaar. 
Alle gasten krijgen bijvoor-
beeld op de laatste dag een 
diner aangeboden ergens op 
locatie in de stad bij een 
bedrijf, school of instelling. 
Extra vrijwilligers zijn 
welkom, bijvoorbeeld om 
deelnemers wegwijs te 
maken in Den Haag en 
praktische vragen te 
beantwoorden. 

 O p een zonnige zater
dag laten voorbij
gangers op het 
Spuiplein zich ver
leiden om een schil

derij te maken. Ze krijgen een doek, 
de keuze uit drie sjablonen (man
netje, vrouwtje of een gendermix) 
en verfkwasten. Opdracht: gebruik 
een sjabloon en geef jouw identi
teit kleur. In de loop van de dag 
levert  dat een bonte verzameling 
figuurtjes op waarvan er geen twee 
hetzelfde zijn. Boodschap: identi
teit neemt bij ieder mens een an
dere kleur aan. We moeten elkaar 
niet in hokjes stoppen van man of 
vrouw, maar mensen als individu 
tegemoet treden zonder inkleuring 
vooraf. Alle kleine schilderijen 
samen  maken een tableau van vijf 
bij vijf meter. Een afspiegeling van 
de Haagse diversiteit. 

Hoessein Alkisaei (29) heeft het 
project Gender Gelijkheid bedacht. 
Hij is een van de twaalf One Young 
Worldambassadeurs in Den Haag. 
Ze horen bij de Haagse delegatie op 
de conferentie in oktober. ‘We 
willen  de stad laten weten dat er 
iets bijzonders gaat gebeuren en 

welke thema’s op de agenda staan. 
Dit project is onderdeel van het 
programma 12 Colours of 
The Hague. Na de zomer volgen 
nog drie evenementen.’

Van 17 tot en met 20 oktober is 
Den Haag gastheer voor de achtste 
editie van de One Young Word
conferentie      . In het World Forum 
ontmoeten 1.500 jonge toptalenten 
van 18 tot 30 jaar elkaar. Ze werken 
bij bedrijven, overheden, universi
teiten of organisaties voor inter
nationale ontwikkeling. De deel
nemers presenteren in Den Haag 
projecten  uit hun thuisland, debat
teren, brainstormen over oplossin
gen en luisteren naar inspirerende 
leiders  uit de vorige generatie. Op 
de sprekerslijst staan onder meer 
Kofi Annan, oudsecretarisgeneraal 
van de Verenigde Naties en mensen
rechtenactiviste Amal Clooney. 

In 2017 organiseerde Bogota in 
Columbia de OYWconferentie. 
Kelly Buis (26) was erbij. Met wat 
voor gevoel kwam ze terug? ‘Het is 
overweldigend. Zoveel energieke 
mensen bij elkaar met allemaal 
goeie ideeën en die ook echt iets 
voor elkaar krijgen. Ze zetten een 

school op, beginnen een startup of 
werken aan verzoening na een 
oorlog . De tegenwerking is vaak 
immens, maar toch weten ze voor
uitgang te boeken. Als je beseft hoe 
de wereld ervoor staat, zou je 
moede loos kunnen worden. One 
Young World laat zien dat vooruit
gang mogelijk is.’ 

Sociaal ingenieur
Lucas Barinaga (20) is student aan 
het Leiden University College in 
Den Haag en OYWambassadeur. 
Wat betekent de conferentie voor 
hem? ‘Je ontmoet jonge mensen 
die hun eigen gemeenschap probe
ren te verbeteren. Daarvoor moeten  
ze de politiek meekrijgen, weer
standen bij de bevolking over
winnen en fondsen werven. Dat is 
overal op de wereld hetzelfde. We 
leren veel van elkaar. Je gaat met 
een soort blauwdruk voor sociale 
verandering naar huis.’

De Haagse ambassadeurs 
brengen  ook eigen ervaringen in. 
Kelly deed in Libanon onderzoek 
naar dialoog en vredesprojecten. 
Als voorbeeld noemt ze een theater
productie van Libanese, Syrische en 

Palestijnse jongeren. Ze hadden 
daarvoor weinig contact met elkaar 
en zaten vol vijandbeelden. ‘Na een 
tijd samen repeteren, zei een 
jongen : Zij zijn eigenlijk net als wij. 
Dat was de omslag. Als je in de 
‘vijand ’ een mens ziet zoals je zelf 
bent, dan kun je hem niet meer 
haten . Den Haag is geen Libanon, 
maar ook hier leven groepen naast 
elkaar en zijn er vooroordelen. Wat 
ik in Libanon heb gezien, probeer ik 
hier toe te passen met het initiatief 
TalkDiversity. Alleen als we de 
enorme diversiteit in Den Haag als 
kracht zien komen we verder.’ 

Hoessein is aan de TU Delft op
geleid   tot civiel ingenieur. Hij kan 
letter lijk bruggen bouwen, maar 
werkt nu ook als een ‘sociaal 
ingenieur ’ aan bruggen tussen 
mensen, sociale klassen en arm en 
rijk. ‘Alle problemen zijn op te los
sen als we het willen. Het grootste 
probleem is dat veel mensen af
zijdig blijven, pessimistisch zijn en 
vooral bang om iets te verliezen. 
One Young World is een wereldwijd 
netwerk van optimisten die blijven 
geloven in verandering en dat ook 
waarmaken.’

Bouwen aan een beter wereld

Young professionals uit 196 landen komen in oktober naar Den Haag. Wat brengt hen samen? De drive om 
te bouwen aan een betere wereld. Hoe ze dat doen, vertellen ze op One Young World (OYW). De Haagse 
delegatie is nu al volop actief. 

OYW-ambassadeurs Lucas Barinaga, Kelly Buis en Hoessein Alkisaei. ‘One Young World laat zien dat vooruitgang mogelijk is.’ henriëtte guest

Meer informatie?
oneyoungworld 
thehague.com
ambassadevanden-
haag.nl/werving-oyw
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Meer informatie?
vuurwerkfestivalscheveningen.nl

Vuurwerk 
aan de kust

WK Zeezeilen voor
kust Scheveningen

Meer informatie?
trashurehunt.org/agenda 

Nationale Herdenking

Meer informatie?
stadsspelendenhaag.nl

13
JULI

15
AUG

15
JULI

12
JULI

Meer informatie?
offshoresailingworlds2018.com

23
AUG

10
AUG

The Hague African Festival

Meer informatie?
thehagueafricanfestival.com

The Hague African 
Festival bestaat 10 jaar. 
Het festival voor 

Afrikaanse  kunst en muziek is dit 
jaar groter dan ooit. Zondag 15 juli 
treden in het Zuiderparktheater tal 
van Afrikaanse artiesten op tijdens 
Africa in the Park. Op het Africa 
Talent Stage krijgt Haags talent 
met een Afrikaanse of Caribische 
achtergrond of met liefde voor 

Afrikaanse kunst en muziek de 
kans om op te treden. Er is ook  
een Afrikaanse markt en een 
programma  voor de kinderen. 
De toegang is gratis. In het Atium 
van het stadhuis is tot en met 
16 juli een tentoonstelling te zien 
over tien jaar THAF.

Africa in the Parc in het Zuiderparktheater. anneke ruys

Een kijkje bij
de brandweer

Meer informatie?
brandweer.nl/haaglanden/
evenementenVan 13 tot en met 15 juli zijn er live-optredens op de Grote Markt. @parcifal

Meer informatie?
gmdh.nl

Proost op de zomer 
tijdens het Summertime 
Festival op de Grote 

Markt. Van 13 tot en met 15 juli 
zijn er liveoptredens op het grote 
ronde podium op de Grote Markt. 
Artiesten als Ocobar, The Antwerp 
Gipsy Ska Orkestra en Nueva 
Manteca zorgen voor een zomerse 

sfeer. Free jazz, klassiek, rock’n roll, 
funk, allerlei muziekstijlen komen 
voorbij. Als de avond valt wordt er 
gedanst. Musicon organiseert het 
festival samen met Grote Markt 
Den Haag. Dit jaar voor de 9e keer. 

Summertime Festival
op de Grote Markt

12.00 uur aanwezig). De her
denking is voor iedereen gratis 
toegankelijk. s’ Middags is er een 
Indisch buffet en een cultureel 
programma in Crowne Plaza. Hier 
zijn wel kosten aan verbonden.

Op 15 augustus worden 
alle slachtoffers herdacht 
van de oorlog van het 

Koninkrijk der Nederlanden tegen 
Japan in de Tweede Wereldoorlog. 
Van 12.15 tot 13.15 uur is de 
Nationale Herdenking bij het 
Indisch Monument aan de 
Professor Teldersweg (uiterlijk 

Meer informatie?
indieherdenking.nl

 vuurwerkfestival scheveningen

Brandweer Haaglanden 
verzorgt donderdag 
23 augustus van 10.00 

tot 16.30 uur de 112dag Haag
landen in het Zuiderpark. Neem 
een kijkje in de wereld van de 
brandweer, ambulance en politie. 
Naast voorlichting en preventietips 
zijn er veel activiteiten. De toegang 
is gratis. Blijf op de hoogte via 
Twitter @112dag en de 
evenementen pagina van de 
112dag Haaglanden op Facebook.

Van 12 tot en met 20 juli 
verwelkomt Den Haag de 
beste 1400 zeilers van de 

wereld. Voor de kust van 
 Scheveningen is dan het WK 
Zeezeilen met 150 zeilteams van 
over de hele wereld. De Race Village 
in de haven van Scheveningen is 
vrij toegankelijk.

Nederland, Oostenrijk, 
Engeland, Duitsland, 
Spanje, Japan, België en 

China strijden op 10, 12, 18 en 
19 augustus om de titel ‘Meest 
Spectaculaire Vuurwerk 2018’. 
Iedere avond vertonen twee landen 
rond de klok van 21.45 en 
22.30 uur waanzinnige 
vuurwerkshows  aan de kust van 
Scheveningen. Ook zijn er drie 
podia waar bands optreden. 
Kom met het openbaar vervoer of 
de fiets en maak gebruik van de 
gratis bewaakte stallingen.

Tot en met 23 september kun je 
elke dag meedoen met de Summer 
Challenge  van TrashUre Hunt op 
het strand van Scheveningen. Ga 
mee wandelen en ruim de 
schatten (het afval) van het strand 
op. Zo help je mee aan een schoon 
strand en een betere leefomge
ving. Na de wandeling kun je 
meedoen met leuke workshops 
zoals skate boarden, knutselen of 
muziek maken. Deelname aan de 
Summer Challenge is gratis. 

Programma
■ Elke dag: TrashUre Hunten. 
Bij laagtij, anders spoelt het afval 
weer de zee in. De precieze tijden 
vind je op de website van TrashUre 

Hunt. Vertrekpunt is het strand ter 
hoogte van de Keizerstraat. 
■ Maandag 9.30 uur: 
stiltewandeling
■ Dinsdag 9.30 uur: bootcamp 
(trainen voor de TrashMasters 2018 
op 23 september)
■ Woensdag 14.00 uur: Trash & 
Skate (hunten en skateboardles)
■ Donderdag 14.00 uur: Trash & 
Art (knutselen met trash 
workshop)
■ Vrijdag 16.00 uur: Trash & Music 
(hunten en muziek optredens)
■ Weekend: special events

TrashUre Hunten op het 
strand van Scheveningen

17
JULI

Bent u 50+ en bent u 
benieuwd hoe fit u bent? 
Kom dan dinsdag 17 juli 

tussen 10.00 en 15.00 uur naar het 
Escamp Fit! Spektakel 50+ bij 
sportaccommodatie HKV/Ons 
Eibernest aan de Steenwijklaan 16. 
Laat uw fitheid testen en ontvang 
een beweegadvies op maat.  
Volg een workshop valpreventie of 
maak kennis met activi teiten als 

bootcamp, (dynamic )tennis, 
badminton, nordic walking, 
fithockey. Deelname kost 5 euro. 
Ooievaars pashouders krijgen 
50% korting. Aanmelden kan tot 
15 juli via fitspektakel50plus@
eibernestkorfbal.nl.

Fitheidstest en beweegadvies 
op maat voor 50plussers

Help mee om het strand schoon te houden. henriëtte guest




