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De gemeente wil het gebied rondom de stations (het CID) ontwikkelen tot een aantrekkelijk economisch hart om te wonen, werken, studeren en recreëren. frank jansen
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Gemeente dicht met 
de feestdagen 

Kijk voor de openingstijden 
rond Hemelvaart en 
Pinksteren  op denhaag.nl. 

Last van meeuwen?
Haal gratis extra 

stevige vuilniszakken en lees 
op denhaag.nl/dieren wat u 
nog meer kunt doen.

■ ■ Op donderdag 23 mei zijn er 
verkiezingen voor het Europese 
Parlement. De gemeente is op zoek 
naar enthousiaste mensen die 
tegen een leuke vergoeding hun 
steentje willen bijdragen als 
plaatsvervangend voorzitter, 
voorzitter of teller van een 
stembureau. Als (plaats vervangend) 
voorzitter bent u het ‘visitekaartje’ 
van het stembureau. U coördineert 
een goed verloop van de dag, bent 
communicatief sterk en kunt goed 
omgaan met stressvolle situaties.  

U kunt kiezen voor de ochtendshift 
(06.00 uur tot 16.00 uur) of de 
middagshift (15.30 uur tot het 
eind). 
Het tellen van de stemmen start 
vanaf 21.00 uur. Dat gebeurt 
meestal op het stembureau zelf, 
maar op sommige locaties is dit 
niet mogelijk. Deze stemmen 
worden geteld op één centrale 
locatie (Fruitweg 17).

Verdien geld met het tellen van stemmen
of als voorzitter van een stembureau

Meer informatie?
stemmentellenindenhaag.nl

Meer informatie?
denhaag.nl/afspraak

■  Het stadhuis aan het Spui 
(stadsdeelkantoor Centrum) is op 
maandag 3 juni vanaf 12.00 uur 
gesloten. Dat heeft te maken met 
de opening van het congres Global 
Entrepreneurship Summit 2019. 
Heeft u die dag om 12.00 uur of 
later een afspraak op het stadhuis? 
Dan krijgt u bericht om uw 
afspraak te verzetten. U kunt ook 
zelf een nieuwe afspraak maken.

Stadhuis 3 juni
om 12.00 uur dicht

Meer informatie?
ciddenhaag.nl 

Den Haag groeit. Dat betekent dat 
er veel nieuwe woningen nodig 
zijn en nieuwe werkgelegenheid. 
Vooral rond de stations Den Haag 
Centraal, Hollands Spoor en Laan 
van NOI is daar ruimte voor. U 
kunt meepraten over de plannen.

■ ■  Het gebied rondom de stations 
wordt het CID (Central Innovation 

District) genoemd. Nu al levert het 
gebied werk voor bijna 80.000 
mensen  en telt het 30.000 studen
ten. Er wonen 45.000 mensen in 
23.000 woningen. 

De gemeente wil het CID ont
wikkelen   tot een aantrekkelijk 
economisch  hart om te wonen, 
werken , studeren en recreëren. De 
komende tijd onder zoekt de 

gemeente  de effecten  van de 
plannen  op de leef omgeving in een 
milieueffect rapportage (m.e.r.). 

Een eerste stap in de 
m.e.r. procedure is de Notitie Reik
wijdte en Detailniveau (NRD). De 
NRD ligt tot en met 10 juni ter 
inzage . Op www.ciddenhaag.nl 
staat hoe u de NRD kunt inzien en 
kunt reageren. 

Donderdag 16 mei is er een CID
markt bij Foodhal MingleMush, 
Anna van Buerenplein 712 (direct 
achter Centraal Station). Hier kunt 
u in gesprek gaan over de plannen 
en vragen stellen. U kunt binnen
lopen tussen 17.00 en 20.00 uur.

Praat mee over het CID



Contact met de gemeente Stadsdeelkantoren Colofon

Meer informatie?
088 - 362 34 00  
wijkrechter.rb-dh@rechtspraak.nl

Wijkrechter 
■ In oktober 2018 is de rechtbank 
Den Haag samen met de gemeente 
gestart met een wijkrechter in 
stadsdeel Escamp. De wijkrechter 
voorziet in een behoefte. Daarom 
is het project uitgebreid naar de 
hele stad. De wijkrechter bemid-
delt bij conflicten met buren, de 
woningcorporatie of binnen een 
VvE. De kosten zijn € 40,50 voor 
beide partijen. De zitting is op 
locatie. U kunt digitaal een zaak 
aanmelden via www.rechtspraak.nl 
(zoek  op: wijkrechter).

Een grote boom in een achtertuin. 
De eigenaar is er enorm aan 
gehecht , terwijl de bladeren bij de 
achterbuurman alle zon in huis 

wegnemen. Daarom wil hij hem weg
hebben. Hoe pakt wijkrechter Jerzy Luiten 
(45) zo’n zaak aan? ‘Volgens de wet was 
hier duidelijk sprake van onrechtmatige 
hinder. Maar een vonnis om de boom te 
kappen, had de lucht niet echt geklaard. 
Dan had je een winnaar en een verliezer. 
Tijdens de zitting kwamen we tot de 
afspraak  dat de achterbuurman een 
nieuwe kleinere boom zou betalen. De 
een had weer zon in huis en de ander 
kreeg groen terug. Zo is het gegaan. 
Allebei  hebben ze iets gewonnen, 
inclusief  een betere band met de buren’.

Woonplezier 
In de hele stad kunnen Hagenaars een 
beroep doen op de wijkrechter. Als de an
dere partij meedoet, komt er een zitting 
op locatie. Het begon in oktober met een 
experiment in Escamp. Jerzy Luiten en 
zijn twee collega’s hebben tot nu toe tien 
zaken behandeld. Ze werken als kanton
rechter bij de Rechtbank Den Haag. 

Waarom trekken rechters de wijk in? 
‘We willen het recht beter toegankelijk 
maken. Een rechtszaak beginnen, is kost
baar en ingewikkeld. Het komt vaak niet 
eens bij mensen op. Toch zijn er veel 
conflicten  waarbij het recht opheldering 
kan bieden. Denk aan geluidsoverlast, 
overhangende takken of overlast van 
huisdieren. Het zorgt voor spanningen 

die grote impact hebben op de leefbaar
heid en het woonplezier. ’ 

Wat is het verschil met buurtbemidde
ling? ‘Wij toetsen een situatie aan wetten 
en regels. Een bemiddelaar blijft neutraal 
en probeert alleen partijen tot elkaar te 
brengen. Maar als het kan, willen mensen 
graag duidelijkheid. Ze accepteren de 
wet, ook als die in hun nadeel is. Met het 
recht als startpunt, proberen wij onder
linge afspraken te maken, liever dan een 
vonnis uit te spreken. Voor iedereen moet 
er winst inzitten.’ 

Leefgeluiden 
Vaak is geluidsoverlast de aanleiding, 
wat voor alle betrokkenen erg stressvol 
kan zijn. Zo woont een gezin met 
vijf kinderen  in een kleine huurflat. De 

onderburen  hebben al jaren last van 
leefgeluiden  , te meer omdat er geen 
geluid dempende vloer ligt. Het gezin is 
van goede wil, maar jonge kinderen 
maken  nu eenmaal weleens lawaai. 

Stillere vloer
De onderburen schakelen de wijk rechter 
in. Ze keren zich niet zozeer tegen het 
gezin , maar tegen de woningcorporatie. 
De klachten zijn daar al lang bekend. 
Jerzy Luiten: ‘Afgesproken is dat het gezin 
binnen vijf maanden naar een grotere 
woning verhuist en dat de woning
corporatie voor een stillere vloer gaat 
zorgen. Duurt het langer, dan betalen de 
onderburen tijdelijk een stuk minder 
huur. Voor alle partijen een acceptabele 
uitkomst.’

Wijkrechter aan de keukentafel
Eindelijk een einde aan een 
langslepend conflict met de 
buren, de woningcorporatie of 
binnen een VvE. Haagse rechters 
komen bij de mensen thuis om 
zaken te behandelen. En blijvend 
op te lossen. Liever afspraken dan 
een uitspraak.

Wijkrechter Haagse rechters trekken de wijk in en komen bij mensen thuis om zaken te behandelen

Wijkrechter Jerzy Luiten. ‘Wij proberen onderlinge afspraken te maken, liever dan een vonnis uit te spreken.’  henriëtte guest
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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 16.30 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: 12 juni
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
mailto:stadskrant%40denhaag.nl?subject=
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Ombudsman

De gemeentelijke ombudsman, de heer Heskes en de jeugd
ombudsman, mevrouw Nass behandelen 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

■ Heeft u een idee om Hagenaars 
die nu niet of weinig bewegen 
actiever te maken? Vraag dan 
uiterlijk 6 juni subsidie aan voor 
uw Haags Sportinitiatief. De 
subsidie is maximaal € 10.000. 
Uiterlijk 8 juli hoort u of u subsidie 
krijgt voor uw Haags Sportinitia-
tief. Of dat er zoveel initiatieven 
zijn dat de inwoners van Den Haag 
erover mogen stemmen.

■ Een op de twee volwassen 
Hagenaars voelt zich eenzaam. Het 
is een probleem in heel Den Haag 
van Transvaal tot Benoordenhout. 
Daarom ging op 8 mei de 
campagne  ‘Eerste Hulp Bij 
Eenzaamheid’ van start. Vier jaar 
lang werkt de gemeente samen 
met inwoners, bedrijven en 
organisaties om eenzaamheid te 
voorkomen en bestrijden.

Meer informatie?
ehbe.nl

Meer informatie?
denhaag.nl/sportinitiatief

Meer informatie?
helpdeskgeldzaken.nl

■ Sinds 1 mei kunt u ook op vier 
locaties in Loosduinen terecht bij 
de Helpdesk Geldzaken. Heeft u 
problemen met uw inkomen? Wilt 
u meer inzicht in uw financiele 
situatie? De Helpdesk Geldzaken 
van de gemeente kan helpen. Loop 
binnen op een van de locaties of 
maak een afspraak. De helpdesk 
zit ook in de stadsdelen, Centrum, 
Escamp en Laak.

Helpdesk Geldzaken 
ook in Loosduinen

Samen tegen 
eenzaamheid

Subsidie Haags 
Sportinitiatief

Dit strandseizoen geldt van 15 mei 
tot 1 oktober een slechtweerrege
ling voor honden en paarden. Is de 
maximumtemperatuur lager dan 
18 graden Celsius? Dan mogen er 
ook tussen 7.00 uur en 21.00 uur 
honden en paarden op het 
Zuiderstrand tussen de strand
opgangen 10 (Duivelandsestraat) 
en 12 (Zuiderhavenhoofd).

■ ■ Elk jaar is het strand van 15 mei 
tot 1 oktober beperkt toegankelijk 

voor honden en paarden. Alleen op 
de volgende delen van het strand 
zijn honden en paarden toegestaan: 
■ ‘s Avonds tussen 21.00 en 7.00 uur 
op het gehele Zuiderstrand.
■ Dag en nacht vanaf strand
opgang 2 (einde parkeerterrein 
Machiel  Vrijenhoeklaan) tot aan de 
grens met de gemeente Westland.
■ Dag en nacht tussen strand
opgang 9 (Kwartellaan) en strand
opgang 10 (Duivelandsestraat).
■ Dag en nacht vanaf strand

opgang aan het einde parkeer
terrein Zwarte Pad tot aan de grens 
met gemeente Wassenaar.
U moet de hondenpoep opruimen.

Proef
De slechtweerregeling is een proef 
op verzoek van de gemeenteraad. 
Na afloop van het strandseizoen 
wordt de proef geëvalueerd.

Proef met slechtweerregeling voor  
honden en paarden op Zuiderstrand 

D it was toch al lang en breed afgehandeld, denkt 
meneer Z. Maar nu krijgt hij alsnog een boete voor 
iets dat jaren terug speelde. Wat is het geval? 

Meneer ontvangt een uitkering en dat verplicht hem 
volledig openheid te geven over zijn leefsituatie en 
financiën . Dat is een tijd geleden niet helemaal goed 
gegaan. De gemeente kondigde destijds maatregelen aan 
wegens het verzwijgen van informatie.

Meneer ging langs bij de ombudsman en legde uit dat er 
geen opzet in het spel was. Ook leverde 
hij de gemeente per direct de gevraagde 
gegevens. De ombudsman vroeg om 
clementie, omdat hier geen sprake was 
van bewuste fraude. Daarmee leek de 
sanctie van tafel en de kwestie uit de 
wereld. 

 Twee jaar later gaat de gemeente 
alsnog over op het daadwerkelijk 
opleggen en inhouden van de boete. 
Meneer Z. verschijnt met een mix van 
verbazing en verontwaardiging op het 
spreekuur. ‘Dit was toch opgelost?  
Mag de gemeente na zoveel tijd hierop 
terugkomen?’ De ombudsman duikt 
opnieuw in de kwestie. Dan blijkt er een 

verjaringstermijn van vijf jaar te gelden voor het achter
houden van vitale informatie. Tot vijf jaar na het begaan van 
de fout kan er een boete volgen. Gevolg is wel dat voor de 
cliënt de relatie tussen het vergrijp en de sanctie erg vaag 
wordt. 

De ombudsman zet vraagtekens bij de gang van zaken. 
Meneer heeft indertijd snel gereageerd en de nodige 
informatie geleverd. Daarna is ook nooit meer iets dergelijks 
voorgevallen. De gemeente stelt daar tegenover dat in het 
dossier niet is terug te vinden dat meneer de fout heeft 
hersteld. Hoe dan ook, het is vreemd om pas jaren na het 
vergrijp over te gaan op het uitvoeren van een sanctie. De 
gemeente blijkt gevoelig voor de argumenten. In plaats van 
een boete krijgt meneer nu een waarschuwing. 

Boete met vertraging

Meer informatie?
denhaag.nl/bomen
hethaagsegroen.nl

gaven bewoners aan blij te zijn 
met deze aanpak. Bij drie locaties 
adviseerden bewoners om de 
populieren  te vervangen. Bij de 
Conradkade staan veel populieren. 
Daarom adviseerden  bewoners 
om op deze plek een deel van de 
populieren te laten staan en flink 
te snoeien en een deel te 
vervangen . De gemeente  volgt alle 
adviezen van bewoners op.

De gemeente verwacht na de 
zomer  te starten met het kappen 
van de onveilige populieren. De 
werkzaamheden duren tot 
eind 2020. Ongeveer een half jaar 
tot een jaar nadat een boom 
gekapt  is, wordt er een nieuwe 
boom geplant. Dat duurt even om
dat er ondergrondse resten van de 
oude boom weggehaald moeten 
worden. Ook wordt er nieuwe, 
voedzame grond aangebracht.

Ongeveer 2.200 populieren in de 
stad zijn in slechte staat. Dat is 
gevaarlijk en daarom worden ze 
gekapt en vervangen. De eerste 
kapvergunningen zijn aan
gevraagd voor populieren in de 
stadsdelen Escamp, Scheveningen 
en Loosduinen. 

■ ■ Populieren worden slap en 
kwetsbaar als ze ouder worden. 
Daardoor breken er gemakkelijk 
grote takken af en dat is gevaarlijk 
voor mensen die onder de bomen 
lopen of fietsen. Helaas zijn er in  
de afgelopen jaren meerdere 
ernstige  ongelukken gebeurd door 
afgebroken takken. Ook zijn er 
huizen  en auto’s beschadigd. De 
gemeente moet deze onveilige 
bomen  daarom vervangen. 

U herkent de populieren waarvoor 
een kapvergunning is aangevraagd 
aan de gele stip en tape. Omwonen
den krijgen een brief zodra de kap
vergunning is verleend. U kunt tot 
zes weken na het verlenen van de 

kapvergunning nog bezwaar 
maken . Iedere populier die wordt 
weg gehaald, wordt vervangen door 
een nieuwe boom. In de brief staat 
ook hoe u kunt meedenken over de 
boomsoort die wordt terug geplant.

In gesprek met omwonenden
Staan er meer dan 50 onveilige 
populieren  in een straat? Dan gaat 
de gemeente in gesprek met de 
bewoners . Zij kunnen de gemeente 
adviseren over de aanpak van deze 
bomen: populieren vervangen of 
flink terugsnoeien. De bewoners 
van de volgende locaties krijgen 
voor de zomer een uitnodiging voor 
een bijeenkomst: Brasserskade, 
Meppelweg, Sportvelden Groen
Assenkruis (gebied tussen Meppel
weg, Erasmus weg, Lozerlaan en 
Loevesteinlaan).

Na de zomer volgen nog Lozer
laan/omgeving Meer en Bos en de 
Sportvelden aan de Houtrustlaan.

Bij eerdere bewonersbijeen
komsten in vier andere gebieden 

Gemeente begint met vervangen 
van onveilige populieren

Meer informatie?
denhaag.nl/dieren

Jongeren krijgen prik tegen meningokokkenziekte
In 2019 krijgen alle jongeren van 14 tot 18 jaar een gratis prik tegen de 
meningokokkenziekte aangeboden. Jongeren geboren in 2003 en 2005 
ontvangen vanaf 11 mei een uitnodiging van het RIVM. Alle 14, 17 en 
18-jarigen ontvingen al eerder een uitnodiging. Als zij de prik nog niet 
haalden kan dat nu alsnog. Meer informatie op cjgdenhaag.nl. martijn beekman
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Mary Macrander: ‘Het gaat goed, zolang er geen onverwachte dingen gebeuren.’  henriëtte guest

Ik doe wat ik 
kan en kijk wat 
de volgende dag 
brengt

Bijeenkomst over 
werk en mantelzorg
Op 27 mei organiseert PEP 
Den Haag een bijeenkomst 
over werk en mantelzorg. 
Organisaties laten zien hoe 
ze dit in de praktijk hebben 
geregeld. Mantelzorgers 
vertellen hun verhaal en ook 
zijn er workshops.
■ Datum: maandag 27 mei
■ Tijd: 12.00 tot 15.00 uur
■ Locatie: PEP Den Haag, 
Riviervismarkt 2  
■ Aanmelden: vooraf via 
www.denhaagmantelzorg.nl

Wilt u ook uw verhaal 
vertellen?
Elke maand vertelt een 
mantelzorger in de Stads-
krant zijn of haar verhaal. 
Wilt u uw ervaringen ook 
delen? Stuur een e-mail naar 
denhaagmantelzorg@
denhaag.nl. 

‘We hebben 
uw moe
der zo
juist naar 
het zie

kenhuis gebracht. En uw vader ook 
meegenomen. Zou u snel hiernaar
toe kunnen komen?’ Om acht uur 
’s avonds krijgt Mary Macrander 
totaal  onverwacht een telefoontje 
van de ambulancedienst Flevoland. 
Zij en haar partner zijn net terug 
van een verre vakantie. Met een 
stevige jetlag stappen ze in de auto 
om in een record tijd naar Almere te 
rijden.

Omslagpunt
‘Tot een jaar of vijf geleden was er 
eigenlijk nooit wat aan de hand,’ 
vertelt Mary bij haar thuis in 
Den Haag. ‘Mijn ouders waren heel 
vitaal en gingen zelfs nog met de 
auto op vakantie naar Frankrijk. 
Maar toen brak mijn moeder een 
heup bij een val van haar fiets.  
Dat was een omslagpunt. De revali
datie duurde lang en ze heeft blij
vende schade opgelopen. Ook is ze 
minder soepel van geest en snel in 
paniek. 

Een jaar geleden brak mijn vader  
een heup, ook bij een fiets ongeluk. 
Zelfde verhaal. Allebei lopen ze nu 
met een rollator. Hij ziet en hoort 
slecht en zij heeft een hart
probleem. Het telt allemaal op. Zo 
word je als dochter vanzelf steeds 
meer mantelzorger. Maar eerlijk 
gezegd, vind ik het nog wel mee
vallen. Ik ken verhalen  van mantel
zorgers die 24/7 moeten  klaarstaan 
en aan niets anders meer toe

komen. Dat is bij ons zeker niet zo.’
‘Die bewuste avond met de spoed
opname zag het er ernstig uit. 
Moeder  had veel bloed verloren. 
Maar hoe en waarom was nog 
onduidelijk . Na alle formaliteiten 
in het ziekenhuis hebben we vader 
naar huis gebracht. Ver na twee uur 
waren we terug in Den Haag. Dan is 
afstand wel een punt. Ik kan niet 
elke dag even op bezoek in het 
ziekenhuis.’

Weer naar huis
Mary is medewerker communicatie 
bij de gemeente Den Haag. Ze 
werkt vier dagen met woensdag als 
vaste vrije dag. ‘Dan rij ik direct na 
de file naar Almere voor een dag 
mantelzorg. Administratie bij
houden, dingen regelen, bood
schappen halen, ramen lappen en 
ander huishoudelijk werk. Genoeg 
te doen. Vaak zijn we er ook in 
het weekend nog een dag.’ 

‘Het gaat goed zolang er geen 
onverwachte dingen gebeuren, 
zoals  een ziekenhuisopname. Na 
vier dagen mocht mijn moeder 
plotseling naar huis. Heel fijn 
natuurlijk , maar hoe moest ze 
thuiskomen? Gelukkig had een 
buurvrouw die middag tijd om 
haar op te halen. M’n ouders 
hebben  een aantal geweldige 

buren  die altijd klaarstaan om te 
helpen. Als het vies weer is, bellen 
ze aan om te vragen of ze iets kun
nen meenemen uit de supermarkt. 
Zulke buren zijn goud waard.’

Begrip
Is het op je werk bekend dat je 
mantel zorger bent? ‘Ja, mijn 
leiding gevende en collega’s weten 
ervan. Ze zijn vol begrip en als het 
nodig is, kan ik schuiven met werk
tijden. Dat gaat soepel, anders dan 
bij mijn enige broer. Hij werkt in 
ploegendienst en heeft een strak 
rooster. Voor hem is improviseren 
veel lastiger. Gebeurt er iets 
onverwachts  , dan ga ik er toch 
meestal als eerste naar toe. Mijn 
broer springt ook bij, maar hij moet 
het op tijd weten.’

Heb je er weleens aan gedacht 
om je ouders te laten verhuizen 
naar Den Haag? Van een een
gezinswoning met tuin naar een 
seniorvriendelijk appartement? 
‘Daar valt niet over te praten. 
Ondanks  hun kwaaltjes vinden ze 
dat het nog best gaat. Mijn vader 
krijgt hulp van de thuiszorg bij het 
aankleden en douchen. Ook komt 
er een paar uur per week huis
houdelijke hulp. Verder hebben ze 
een traplift en nog wat andere aan
passingen. De tuin onderhouden 

we met de hele familie. Op een 
zaterdag  allemaal aan het werk, 
dat is ook nog best gezellig.’ 

‘Wie ben ik om te bepalen wat 
mijn ouders moeten doen? Ze heb
ben altijd hun eigen beslissingen 
genomen. Had ik moeten zeggen 
dat ze niet meer mochten fietsen? 
Maar mijn vader fietste elke dag. 
Dat gaf hem vrijheid. Hij is niet een 
man om stil te zitten. Als je alle 
risico’s     probeert uit te sluiten, wat 
voor leven blijft er dan over? Ik heb 
er moeite mee mijn ouders te 
dwingen iets te doen of te laten, 
ook al is het voor hun bestwil. Dat 
heeft met respect voor hun eigen
waarde te maken.’ 

Levenstestament
‘Ik doe wat ik kan en kijk wat de 
volgende dag brengt. Op zo’n hoge 
leeftijd valt er weinig meer te 
plannen . Wel hebben mijn ouders 
bij de notaris een levenstestament 
afgesloten en mij aangewezen als 
wettelijk gemachtigde. Ik heb 
inzage  in de medisch dossiers en 
financiën . Als ze door ziekte of 
dementie  zelf niet meer belang
rijke beslissingen kunnen nemen, 
mag ik dat voortaan doen, bijvoor
beeld het huis verkopen. Het geeft 
ons allemaal veel rust dat dit goed 
is geregeld.’

Als je 
naasten 
ver weg 
wonen

Almere ligt op negentig kilometer van 
Den Haag. Zonder files ben je er in 
vijf kwartier. Goed te doen voor een 
verjaardagsfeestje. Maar wat als je 
hoogbejaarde ouders (92 en 87) er wonen? 
Dan zijn goede buren goud waard. 

Meer informatie?
denhaagmantelzorg.nl

15 mei 2019
Nummer 5

4 Stadskrant

Mantelzorg



De gemeente investeert flink in de stad. De aanleg van nieuw openbaar vervoer en onderhoud aan wegen, 
bruggen en riolering brengen onvermijdelijk hinder met zich mee. Uiteindelijk is de stad straks klaar voor 
de toekomst. Op deze pagina leest u over plannen, werkzaamheden en resultaten.

Projectmanager Kees Waverijn (l) en directeur HABO GWW Ronald Baptiste bij de elektrische knikmops. gemeente den haag

Werk in uitvoering

Op maandag 13 mei 
zijn de werkzaam
heden in het winkel
gebied Staten
kwartier begonnen. 

De Frederik Hendriklaan, de Willem 
de Zwijgerlaan en de Aert van der 
Goesstraat gaan op de schop.

De verkeersveiligheid in deze 
straten moet worden verbeterd, 
vooral de kruising van de Willem 
de Zwijgerlaan met de Frederik 
Hendrik laan. Hiervoor worden de 
straten ingericht als 30 km/uur 
gebied . Daarnaast is de riolering in 
deze straten hard aan vervanging 
toe en wordt het winkelgebied met 
de herinrichting aantrekkelijker 
gemaakt. In oktober 2020 is dit 
gedeelte  van de herinrichting klaar.

Fraaie inrichting
Aannemer HABO GWW voert de 
werkzaamheden uit in dit gebied 
namens de gemeente Den Haag. Zij 
vervangen onder meer de riolering 
in de Frederik Hendriklaan en de 
Willem de Zwijgerlaan. Het kruis
punt van beide straten wordt aan
gepast. Alle straten worden opnieuw 
ingericht met een natuurstenen 
loper  over de trottoirs, nieuwe klas

sieke Haagse openbare verlichting, 
terrasvakken, laad en losvakken en 
parkeervakken. Daar waar mogelijk 
heeft de gemeente gestuurd op  
het inzetten van zoveel mogelijk 
elektrisch  aangedreven machines 
tijdens  de uitvoering. Speciaal hier
voor heeft de aannemer een elektri
sche knikmops ingezet, uniek in Ne
derland. Projectmanager Den Haag 
Kees Waverijn: ‘De gemeente werkt 
hard aan duurzaamheid. Daar wil
len we graag aan bijdragen. Wij 
zijn er echt trots op dat we dit werk 
voor een deel kunnen maken met 
elektrische apparatuur dat voor het 
eerst in Nederland wordt ingezet.’ 

Winkels altijd bereikbaar
De werkzaamheden worden in fases 
uitgevoerd om de overlast te beper
ken voor ondernemers en bewoners. 
De winkels blijven altijd goed bereik
baar via stenen loopschotten. De 
Kranenburgweg is tijdelijk opnieuw  
ingericht waardoor het aantal par
keerplaatsen is vergroot. Opdracht
gever Den Haag Daniel Driessen: 
‘Het komende jaar krijgt de omge
ving best last van de herinrichting, 
maar daar komt wel een prachtig 
in gericht gebied voor terug.’

Werk in uitvoering

Winkelgebied Statenkwartier op de schop

openbaar 
   vervoer

�ets   op 
orde

parkeren
auto

Den Haag
maakt het

Meer informatie?
denhaag.nl/bereikbaarheid

Actueel
■ Half mei: start werkzaam-
heden fietspad Oostduinlaan. 
Het onderhoud duurt waar-
schijnlijk tot en met 5 juli. Zo 
worden de tegels vervangen 
voor asfalt , de stoepen 
opnieuw bestraat en de strook 
tussen fietspad en parkeer-
plaatsen wordt groener.
■ Het festivalseizoen is weer 
begonnen. Op sommige 
weekenden kan het gezellig 
druk zijn in de stad. Houd de 
reisadviezen in de gaten via de 
website en social media. 
■ Op www.denhaag.nl/
bereikbaarheid vindt u alle 
wegwerkzaamheden 
eenvoudig  op de kaart.

Eind 2020 gaat ook het laatste 
deel van BezuidenhoutOost 
op de schop. Een groot deel 

van deze wijk wordt nu al op
geknapt, waarbij de gemeente 
straten  en pleinen opnieuw inricht 
en de riolering vervangt.

Op de Theresiastraat mag nu  
nog 50 km/u gereden worden. 
Bewoners  en ondernemers hebben 
gepleit  voor het verbeteren van de 
verkeersveiligheid in de Theresia
straat en het De Eerensplein. Na de 
herinrichting, waarbij asfalt wordt 
vervangen door straatstenen, 
wordt de maximumsnelheid 
30 km/u en is het De Eerensplein 
overzichtelijker ingericht. Samen 
met bewoners is er gekeken naar 
het groen in de wijk. Er komen 
nieuwe bomen en veel bewoners 
leggen een geveltuintje aan. 

De afgelopen jaren is er nauw 
samen gewerkt met straatvertegen
woordigers en het wijkberaad om 
de buitenruimte van de wijk 
Bezuiden houtOost te verbeteren. 
Ook is er een speciale pleinenwerk

kennis  zat en hun wensen lagen en 
konden we hier vaak rekening mee 
houden.’

Samen met bewoners en ondernemers
BezuidenhoutOost verbeteren

Meer informatie?
denhaag.nl/riolering

Impressie De Silleplein.  gemeente den haag

groep, die het initiatief heeft ge
nomen voor het opnieuw inrichten 
van een aantal pleinen in de wijk. 
Projectleider Eveline Kokx: ‘Juist 
door samen te werken met 
bewoners  wisten we waar hun 
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De raad in de wijk Gehoord op  
de tribune

Informatie

Kort

Meer informatie?
denhaag.nl/gemeenteraad

Fractievoorzitter Tahsin Çetinkaya in gesprek met buurtbewoners tijdens het spreekuur van stadsdeelwethouder Van Alphen 
in Transvaal. 

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

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

Een vergadering volgen 
Kijk op www.denhaag.nl/
uitzendingenraad of 
Den Haag TV (Ziggo kanaal 
40) voor een live uitzending 
van de commissie- of 
raadsvergaderingen. 

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

Raadsvergaderingen
Donderdag 13 juni
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
17.00 uur

Donderdag 4 juli
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
17.00 uur

Gast van de raad
Bent u benieuwd naar het 
werk van de gemeenteraad? 
Als ‘Gast van de raad’ wordt 
u tijdens een raadsvergade-
ring meegenomen in het 
werk van de raad en het 
stadhuis. Raadsleden 
vertellen 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.

Rita van Hasselt namens Stichting 
Binnenstad In de commissie 
Leefomgeving 18 april  
Onderwerp: Reclamebeleid 
buitenruimte

De historische 
binnenstad van 
Den Haag is 
geen shopping 
mall!

Serpil Ates,  
raadslid GroenLinks

Te veel mensen 
hebben last van 
discriminatie in 
onze samenleving. 
Met een 
‘buitenlandse ’ 
naam is het 

moeilijker om werk te vinden,  
met een donkere huidskleur  
word je vaker gestopt door de  
politie en kinderen met een 
migratie achtergrond hebben 
minder toegang tot goed onderwijs. 
Dit is vaak niet zo bedoeld,  
maar het heeft grote gevolgen voor 
de kansen om je dromen na te 
streven. 
Ik wil onze kloof kleiner maken:  
door mensen samen te brengen en 
te kijken naar wat ons samen sterk 
maakt.

Frans de Graaf, 
raadslid VVD

Ik woon met  
veel plezier in 
Wateringse  Veld. 
Een fijne wijk om 
te wonen, maar 
die ook in de 
toekomst veilig, 

bereikbaar en leefbaar moet blijven. 
Daar wil ik mij tijdens deze 
raadsperiode   onder andere voor 
inzetten en als bewoner van de wijk 
weet ik wat er speelt. Zo heb ik 
laatst, samen met medebewoners, 
de verkeersveiligheid in de wijk 
aangekaart. Files en gevaarlijke 
oversteekplaatsen zorgen voor 
gevaarlijke situaties.  
De gemeente gaat nu onder meer 
kijken of er op het kruispunt met  
het Oosteinde een rotonde kan 
komen.

Damiën Zeller, raadslid Groep 
de Mos/Hart voor Den Haag

Den Haag gaat de 
komende jaren 
3000 extra 
studentenwonin-
gen bouwen. 
Groep de Mos/
Hart voor 

Den Haag helpt het college graag 
een handje en presenteerde onlangs 
het idee van het Studentenbotel. 
Met het Studentenbotel kunnen er 
in één klap honderden drijvende 
studentenwoningen worden 
gerealiseerd: zie het als een groot 
schip vol met studentenwoningen 
en voorzieningen. Buiten genoeg 
studentenwoningen is het belang-
rijk om genoeg studieplekken, 
uitgaansgelegenheden en muziek-
festivals te realiseren om een echte 
studentenstad te blijven.

Hoewel onze partij
naam zich kenmerkt 
door één religie, 
beperken  we onszelf 
niet tot het beharti

gen van belangen van een groep. 
Islam Democraten (ID) maakt zich 
graag sterk voor alle Hagenaars en 
dit komt ook duidelijk terug in de 
vorderingen die we de afgelopen 
jaren teweeg hebben gebracht. We 
zijn sinds 2007 actief in de 
gemeente raad en hebben ons op 
uiteen lopende onderwerpen gericht.

Wie zijn wij?
Namens ID neemt Tahsin Çetinkaya 
plaats in de gemeenteraad. Hij 
wordt in de commissies bijgestaan 
door fractievertegenwoordigers 
Nur Icar en Kamal Abrazi. Tahsin is 
geen onbekende in de Haagse wij
ken; nog voor hij in de (campagne)
bakfiets door de stad sjeesde, was 
hij al geruime tijd actief in sociaal
maatschappelijk kringen. Nur en 
Kamal zijn als geboren en getogen 
Hagenaren reeds bekend met wat 

er in de wijken speelt en attende
ren het college al te graag op 
mogelijke  blinde vlekken. 

Wat we doen
We hebben ons op verschillende 
gebieden ingezet voor positieve 
veranderingen. Dit is veelal gedaan 
in de vorm van moties en schrifte
lijke vragen. Den Haag is een 
drukke stad en kent hierdoor de 
nodige parkeer en verkeersdrukte. 
Dit neemt ook de nodige veilig
heidsoverwegingen met zich mee. 
Van het laten plaatsen van 
stopborden  tot het plaatsen van 
kritische  kanttekeningen bij groot
schalige verkeersmaatregelen: we 
houden de ontwikkelingen in de 

gaten en spelen, waar nodig, hierop 
in middels  raadsinstrumenten.

We zijn er voor ondernemers en 
hebben onder andere gezorgd voor 
een verruiming van openingstijden 
van Haagse bakkers. We hebben 
gevraagd om onderzoeken en 
evaluaties  naar onder andere 
rechts extremisme, de mogelijkheid 
tot een islamitische begraafplaats 
en het inkorten van wachtlijsten 
van sociale huurwoningen. We 
hebben tevens gevraagd om meer 
een gezinswoningen en blijven het 
POET (‘Parkeren op eigen terrein’) 
beleid onder de aandacht brengen. 
In het kader van veiligheid hebben 
we de werkwijze van het Haags 
Economisch  Interventie Team (HEIT) 

aan de kaak gesteld, alsmede 
etnisch  profileren én hebben een 
bijdrage geleverd aan de veiligheid 
van gebeds huizen. We blijven ons 
op al deze zaken richten en houden 
graag actuele onderwerpen in ons 
vizier. 

In gesprek
We blijven de stad van de stad van 
vrede en recht bedienen en hopen 
de reeds gezette lijn door te zetten. 
Hiervoor hebben we u nodig. We 
verwijzen graag naar onze social 
media kanalen voor contact. Hier 
treft u ook updates en ziet u hoe we 
ons inzetten voor de stad. Voor 
urgente  zaken kunt u mailen naar 
id@denhaag.nl. 

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

We maken ons sterk voor  
alle Hagenaars
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Gasloos wonen  Bewoners Vruchtenbuurt zetten zich in voor duurzame warmte

Duurzaam wonen in ieder huis
Of je nu zelf een huis laat bouwen 
of in een ouder pand woont,  
een begin maken met duurzaam 
wonen is bij iedere woning 
mogelijk. Dit laat Oda Kok zien 
met haar zo energiezuinig 
mogelijke nieuwbouwwoning in 
de Groene Mient en Tiny Bergman 
met haar jaren 30 appartement.

De Vruchtenbuurt  
als energiewijk
De Vruchtenbuurt is een van de 
tien Haagse energiewijken die 
voorop gaan bij de overgang naar 
gasloos wonen. Samen met 
bewoners, woningcorporaties en 
bedrijven werkt de gemeente aan 
een wijkenergieplan. Hoe worden 
woningen in de toekomst 
verwarmd? Waar halen we onze 
energie vandaan? Veel is nog in 
onderzoek, maar één ding staat 
vast: op den duur gaan we over van 
gas naar schone energie. Daarom 
zijn veel bewoners in de stad nu al 
bezig met verschillende vormen 
van duurzaam wonen. Dat kan op 
veel manieren: van je huis isoleren 
tot het 100 % gasloos wonen. De 
bewoners van de Vruchtenbuurt 
zijn in 2015 begonnen met het 
project Warm in de Wijk en doen 
onderzoek naar een duurzaam 
warmtenetwerk.

graag iets aan doen, maar ik wist niet zo 
goed waar ik moest beginnen. Daarom 
heb ik een energiecoach van HOOM langs 
laten komen. Bij HOOM kun je advies 
krijgen  over hoe je het beste energie kunt 
besparen. We hebben samen gekeken 
waar ik de meeste winst kon behalen, 
want mijn energierekening was veel te 
hoog. Volgens hem kon ik het beste mijn 
oude energievretende ketel vervangen en 
zorgen voor goede isolatie. De muren 
isoleren  bleek niet zoveel impact te ma
ken, want ik heb meer ramen dan stenen 
muren. Dus daarom moest ik wel mijn 
ramen  vervangen. Dit huis heeft nog 
authentieke  glasinlood ramen die ik 
graag wil houden. Gelukkig bleek dat je er 
ook dubbel glas voor kunt zetten. Zo krijg 
ik straks goed geïsoleerde ramen, met 
hetzelfde authentieke karakter. Ik vind het 
zelf belangrijk  om duurzaam te leven en 
klimaat verandering tegen te gaan. Maar 
ook voor mensen die hier niet zo mee 
bezig  zijn is het slim om te investeren in 
een goed geïsoleerd huis. Het blijft lekker 
warm in de winter en je energierekening 
gaat omlaag. Dat is toch altijd mooi 
meegenomen.’

Oda Kok: ‘De Groene Mient is 
een duurzaam ecologisch 
bouwinitiatief in de Vruch
tenbuurt. Ik ben in 2014 bij 

dit project betrokken geraakt toen ik voor 
mijn werk naar een informatieavond 
ging. Mijn man en ik werden direct zo 
enthousiast dat wij ook mee wilden doen. 
Zelf een huis laten bouwen is nogal wat, 
en al helemaal als je met 33 andere huis
houdens moet overleggen. Daar ging een 
hoop tijd in zitten. Welke architect kies je, 
welke materialen gebruik je en welke 
vormen  van energie gebruik je? Ook 
gasloos  wonen bleek een discussiepunt. 
Destijds  was dit nog helemaal niet zo in 
het nieuws en sommige mensen leek het 
niet fijn om op inductie te koken. Dat we 
uiteindelijk toch voor gasloos zijn gegaan 
is wel heel goed geweest. Zeker nu de 
beweging  om van het gas af te gaan 
steeds meer opkomt. Wij hebben de 
energie transitie nu eigenlijk al gehad 
met onze woning. Om gasloos te kunnen 
wonen  moeten de woningen heel goed 
geïsoleerd zijn. Daarom zijn onze muren 
heel dik en hebben we driedubbel glas. 
De woningen worden verwarmd met een 
warmtepomp, die warmte uit de grond 
haalt, andere woningen in het project 
hebben zonnecollectoren om water op te 
warmen. Ook hebben we zonnepanelen 
voor het opwekken van elektriciteit. En 
het warme water dat door het douche
putje loopt verwarmt het water dat nog 

door de leidingen loopt. Helaas zijn er ook 
duurzame ideeën geschrapt. De wc door
trekken met regenwater bleek te kost
baar, omdat je dubbele leidingen moet 
aanleggen. En we moesten het wel 
financieel  haalbaar houden voor alle 
mensen die meededen aan het project. 
Dat is ook wel het mooie aan zo wonen 
met elkaar. Je moet elkaar helpen om 
verder  te komen . Als ik dit alleen was 
gestart  was mijn woning helemaal tot in 
de puntjes duurzaam geworden. Maar nu 
we het samen doen zijn er wel 33 huis
houdens die mee kunnen doen. En dat 
heeft veel meer effect.’

Ketel op 70 graden 
Tiny Bergman: ‘Toen ik vorig jaar in de 
Appel straat in deze jaren 30 woning 
kwam wonen heb ik meegedaan met een 
onderzoek van Warm in de Wijk. Samen 
met andere buurtbewoners hebben we 
gekeken hoe het is om onze ketel op maxi
maal 70 graden te zetten. Het verwarmen 
van mijn huis ging wat langzamer, maar 
verder prima. Het viel alleen wel op dat er 
veel warmte verloren ging bij de voor en 
achterkant van mijn huis. Daar wilde ik 

 Oda Kok (l) en Tiny Bergman (r) uit de Vruchtenbuurt. ‘Om gasloos te kunnen wonen moeten de woningen heel goed geïsoleerd zijn.’ valerie kuypers

ZDK duurzaam 
bedrijventerrein

■ Ook ondernemers werken mee 
aan de energietransitie. Op 
bedrijventerrein Zichtenburg 
Kerketuinen Dekkershoek isoleren 
zij met hulp van de gemeente hun 
panden en verbeteren hun 
installaties. Op het dak van het  
GIA Trade & Exhibition Centre 
kwamen 3200 zonnepanelen. 
In 2030 wil ZKD energieneutraal  
of zelfs energieleverend zijn.

Isoleer uw dak of vloer met subsidie
Duurzaam wonen begint bij goede isolatie. Zo blijft uw woning koel in de 
zomer en warm in de winter. U kunt als woningeigenaar subsidie bij de 
gemeente aanvragen voor dak- en vloerisolatie. U kunt 12,50 per vierkante 
meter subsidie krijgen tot een maximum van 50% van de werkelijke kosten.
Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/duurzaamheid.

Voorlichting  
voor VvE’s

Bent u klaar voor 
elektrisch rijden?

■ Woont u in een appartement 
met VvE en wilt u een begin maken 
met duurzaam wonen? Kom dan 
naar een van de voorlichtings-
avonden die de VvE Balie in mei 
en juni organiseert. Hier leert u hoe 
u samen met de VvE stappen kunt 
maken om uw pand te verduur-
zamen. Er zijn bijeenkomsten over 
diverse thema’s. Op www.hvjh.nl 
staat een kalender.

■ Test het met de EVscan van de 
ANWB en de gemeente of maak 
een gratis proefrit in een 
elektrische  auto. Dit kan op 
zaterdag 18 mei in de Fahrenheit-
straat en op zaterdag 25 mei in de 
Loosduinse Hoofdstraat. De EVscan 
kunt u aanvragen via www.anwb.nl/
evscandenhaag. Wees op tijd:  
er zijn 1.000 gratis EVscans 
beschikbaar.

Meer informatie?
denhaag.nl/duurzaamheid 

Meer informatie?
hvjh.nl 

Meer informatie?
zdk.nl

Meer informatie?
warmindewijk.nl

Stadskrant 7
15 mei 2019
Nummer 5 Schone energie in een groene stad



 wouter vellekoop

Meer informatie?
begraafplaatsstbarbara.nl/
agenda

Artiesten van 9 jaar tot 
en met 79 jaar treden op 
tijdens het eerste Open 

Podium in de kapel van begraaf
plaats St. Barbara in de Binckhorst. 
De optredens zijn van 13.00 tot 
15.00 uur en worden georganiseerd 
in het kader van het landelijke  
Weekend van de Begraafplaats. 
Iedereen is welkom.

26
MEI

Open Podium op 
begraafplaats

Meer informatie en reserveren?
hoogtij.net

initiatieven. Naast gratis rond
leidingen (reserveren verplicht) 
zijn er ook verschillende activi
teiten zoals performances, diverse 
openingen en een afterparty. De 
avond duurt van 19.00 tot 23.00 uur.

Tijdens HOOGTIJ#57 op 
vrijdag 24 mei van  
19.00 tot 23.00 uur 

openen 27 Haagse kunstlocaties 
hun deuren voor publiek. Van 
white cube tot underground en 
van gevestigde kunst in de galeries 
en instellingen tot installaties en 
performances bij de kunstenaar s

24
MEI

Rondgang langs  
Haagse kunstlocaties

Meer informatie?
sniester.nl

Expliciete hiphop, 
akoestisch moois, 
abstracte beats,  

dragqueen shows, tropische 
sferen, alles komt langs tijdens het 
Haagse stadsfestival Sniester op 
24, 25 en 26 mei. Zondag 26 mei is 
er een gratis festivaldag speciaal 
voor kinderen. Zij doen dan zoveel 
mogelijk dingen die normaal niet 
mogen.

26
MEI

Stadsfestival 
Sniester

voor publiek. Er zijn ook 
wandelingen  door ‘t Gilde, 
rondvaarten door de Willemsvaart 
en tentoon stellingen bij het 
Museon en het Haags Historisch 
Museum.

Benieuwd hoe een 
bunker er van binnen uit 
ziet? Op zaterdag 25 mei 

zijn tijdens de bunkerdag langs de 
hele Nederlandse kust bunkers en 
andere overblijfselen van de 
Atlantikwall te bezichtigen. Ook in 
de duinen bij Scheveningen en 
Kijkduin zijn bunkers geopend 

25
MEI

Bunkers open voor publiek

Meer informatie?
fetedelanature.nl

Tijdens Fête de la Nature 
in het weekend van 25 en 
26 mei kunt u op een 

verrassende manier genieten van 
de Haagse natuur. In de hele stad 
zijn er groene activiteiten. Ga op 
insectensafari op de Jacobahof in 
de Schilderswijk en maak soep van 
planten, bloemen en kruiden uit 
de tuin. Ontdek wat er allemaal 

bloeit, groeit en krioelt in de haven 
van Scheveningen. Of ga op zoek 
naar dieren op en om het water 
van de Zandmotor. In de Paleistuin 
is zondagmiddag een Picnique 
Royale met muziek, dans, 
gedichten , eten en drinken.

25
MEI

Beleef de Haagse natuur 

Meer informatie en aanmelden?
onderwijsfestival. 
registratieportal.nl

Heb je interesse in een 
baan in het Haagse 
onderwijs? Kom dinsdag 

28 mei naar het Onderwijsfestival 
en neem een kijkje in de keuken 
van het onderwijs. In de Hofstad 
Mavo Havo is van 16.30 tot 
21.30 uur een programma over het 
Haagse basisonderwijs. In het 
Edith Steincollege is van 19.30 tot 
22.30 uur een programma over het 
Haagse voortgezet onderwijs.

28
MEI

Wie wil er werken 
op Haagse school?

Meer informatie?
onbeperktaandeslag.nl
of stuur een e-mail naar 
banenafspraak@denhaag.nl

Meer informatie?
bunkerdag.nl

Heeft u een arbeids
beperking en bent u op 
zoek naar een baan? Kom 

dan donderdag 6 juni naar de 
Meet & Greet XXL in de New World 
Campus aan het Spaarneplein 2. 
Daar kunt u interessante werk
gevers ontmoeten die een baan 
kunnen aanbieden. U kunt op een 
informele en ongedwongen 
manier met ze in gesprek gaan 
over de mogelijkheden, kansen en 
wat nodig is om te kunnen werken.
De dag is bedoeld voor verschillende 
groepen. Voor elke groep is er een 
aparte tijd. 
■ 10.00 tot 12.00 uur: voor 
werkzoekenden die op zoek zijn 
naar een STiPbaan. Meer informa
tie op www.denhaag.nl/stipbanen. 
■ 13.00 tot 14.00 uur: voor PrO/
VSOleerlingen die op zoek zijn 

naar een baan of zich alvast willen 
oriënteren op een toekomstige 
baan.
■ 14.00 tot 16.30 uur: voor 
werkzoekenden die graag via de 
banenafspraak willen werken of 
nu al een STiPbaan hebben. Zij 
kunnen zich oriënteren op een 
baan na de periode van STiP.  
Kijk voor meer informatie over 
banenafspraak op www.rijksover
heid.nl (zoekterm ‘banenafspraak’).

De Meet & Greet XXL wordt 
georganiseerd door Onbeperkt aan 
de Slag in samenwerking met het 
Werkgeversservicepunt.

6
JUN

Meet & Greet XXL  
Onbeperkt aan het Werk

Meer informatie?
tongtongfair.nl

van de vele waroengs. Of geniet 
van muziek, dans en andere 
optredens tijdens het Tong Tong 
Festival. Dit jaar zijn er muziek en 
dansgroepen uit WestPapua, 
WestSumatra, Jakarta, Bali, 
Frankrijk (Tahiti) en Amerika 
(Polynesisch). De Tong Tong Fair is 
van 23 mei tot en met 2 juni.

Een bezoek aan de Tong 
Tong Fair is een soort 
minivakantie naar 

ZuidoostAzië & de Pacific. Voor de 
61ste keer is deze grootste Indische 
happening ter wereld te bezoeken 
op het Malieveld. Ga shoppen op 
de Grand Passar waar stand
houders uit Indonesië, Vietnam, 
Singapore, Maleisië, Thailand en 
India hun waren aanbieden. Proef 
Indonesische lekkernijen in een 

23
MEI

Tong Tong Fair  
op het Malieveld

Muziek en dans uit West Papua op de Tong Tong Fair. henriëtte guest

De Zandmotor bij Kijkduin. fleur beemster

27 Haags kunstlocaties openen hun deuren voor publiek. jurgen fritz
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