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10.000 extra huizen in Zuidwest
nieuwbouw wordt iets hoger dan 
de bestaande bouw, maar er komt 
geen hoogbouw. Ook gaat de 
nieuwbouw niet ten koste van het 
groen. ‘We willen er weer een wijk 
van de hoop van maken,’ zegt wet
houder Boudewijn Revis (Wonen). 

In Den Haag Zuidwest is ruimte 
voor 10.000 extra woningen. Dat 
biedt kansen om de wijk sterker te 
maken met een gevarieerder 
woningaanbod, betere voor
zieningen en aantrekkelijk groen.

■ ■  Dat staat in de ruimtelijke 
verkenning  Den Haag Zuidwest die 
het college naar de gemeenteraad 

heeft gestuurd. Het college wil de 
groei van de stad laten werken voor 
een beter en mooier Den Haag. Dat 
kan in Zuidwest. 

Den Haag Zuidwest (Bouwlust, 
Vrederust, Moerwijk en Morgen
stond) was ooit een bruisende 
weder opbouwwijk voor gezinnen 
uit de middenklasse. Tegenwoordig 
zijn er veel problemen. Het woning

aanbod is eenzijdig en verouderd. 
Veel winkelpanden staan leeg. Het 
gemiddelde inkomen is laag. 

In de nieuwe plannen worden 
bestaande  woningen opgeknapt, 
of gesloopt en vervangen door 
nieuwbouw. Het aantal sociale 
huurwoningen blijft gelijk. Daar
naast komen er meer woningen 
voor de middeninkomens. De 

Balies Escamp 
zaterdag open

■  Tot en met 29 juni zijn de balies 
van Publiekszaken op stadsdeel
kantoor Escamp (Leyweg 813)  
extra open op zaterdag van  
9.00 tot 12.00 uur. Maak een 
afspraak op www.denhaag.nl/
afspraak of bel 14070. Voor een 
parkeer vergunning, huwelijks
aangifte of overlijdensaangifte 
kunt u niet op zaterdag  
afspreken. 

DenHaag.nl 
uitgelicht

Met uw hond naar het 
strand in de zomer?

Kijk op www.denhaag.nl/
dieren waar en wanneer 
honden welkom zijn. 

Last van meeuwen? 
Haal gratis extra 

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

Het Heeswijkplein in Moerwijk in Den Haag Zuidwest. ‘We willen er weer een wijk van de hoop van maken,’ zegt wethouder Boudewijkn Revis (Wonen).  henriëtte guest
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Appelboompje cadeau als u zelf grofvuil inlevert
Levert u in de periode van 8 tot en met 22 juni grofvuil in bij een van de 
Haagse afvalbrengstations? Dan krijgt u als dank een appelboompje cadeau. 
Grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is voor een container of vuilniszak. 
Bijvoorbeeld planken, ijzer en meubels. Van grofvuil worden nieuwe producten 
gemaakt. Meer informatie op www.denhaag.nl/actueel. valerie kuypers



Coachingsacademie Jonge meiden krijgen meer zelfvertrouwen door coach die net iets ouder is

Een ‘grote zus’ als rolmodel
Veel meisjes hebben het moeilijk 
op school of hebben weinig 
zelfvertrouwen. Een ‘grote 
brutale zus’ helpt hen het beste 
uit zichzelf te halen en hun 
dromen waar te maken. 

Coach voor 50 Haagse meisjes
In oktober 2018 begon ELANCE 
Academy een coachingsacademie 
voor meisjes en jonge vrouwen in 
Den Haag. Na een succesvolle start 
in Amsterdam kunnen nu ook 
Haagse meisjes van 12 tot 18 die 
wat extra ondersteuning en 
positieve aandacht kunnen 
gebruiken een coach krijgen. Ze 
worden gekoppeld aan jonge 
vrouwen die een sociale opleiding 
volgen. Dit schooljaar kregen 50 
Haagse meisjes een coach. Volgend 
schooljaar worden dat er ruim 80. 
Het project wordt ondersteund door 
de gemeente en diverse Haagse en 
landelijke fondsen. 

‘Eerst hadden we een paar afspraken met 
elkaar. Het is belangrijk om elkaar te 
vertrouwen  en goed te leren kennen. 
Daarna zijn we een keer met 
andere  meiden  en hun coaches gaan 
bowlen . Toen kwamen de themabijeen
komsten met alle deelnemers. Ineens 
stond ze met iedereen te praten. Ik zie echt 
een verschil hoe open ze is geworden.’ 

Romi blijft nog tot het eind van het 
schooljaar Maira’s coach. ‘Ik ga haar wel 
missen,’ zegt Maira. ‘Je krijgt feedback. 
Alles wat je dwars zit kun je kwijt. Zelfs 
dingen die je niet aan je vriendinnen 
durft te vertellen. Maar ik geloof wel dat 
ik het straks zelf kan.’

‘Dat weet ik wel zeker,’ zegt Romi. 
‘Vooral als je kijkt naar de stappen die ze 
in korte tijd heeft gezet. Ik ga haar ook 
wel missen. Je deelt best veel met elkaar, 
wordt best wel close.’

Maira Chaudry (16) zit in klas 
havo 4 van het Segbroek
college. Als profiel heeft ze 
Natuur en Gezondheid 

gekozen  met veel exacte vakken zoals 
Scheikunde, Wiskunde en Biologie. De 
overgang van de derde naar de vierde 
klas was best groot. In het begin van het 
schooljaar had Maira moeite om mee te 
komen. ‘Ik was een beetje stil in de klas. 
Ook vond ik het moeilijk om mijn werk 
voor school goed te plannen.’

Het schoolmaatschappelijk werk meldde 
haar aan voor het coachings programma 
van ELANCE Academy. Maira werd 
gekoppeld  aan Romi Bons (22), tweede
jaars studente Social Work aan de Hoge
school van Rotterdam. Naast Maira bege
leidt Romi nog een ander  meisje. 

Open dag Haagse Hogeschool
Sinds eind 2018 zien Maira en Romi 
elkaar  een dag per week. Samen fietsen 
ze de hele stad door. Ze praten over 
thema’s     als opleiding, werk en toekomst, 
cultuur  en identiteit, talentontwikkeling, 
gezonde leefstijl en weerbaarheid en 
zelf ewustzijn. Met elkaar maar ook op 
thema bijeenkomsten met de andere 
deelnemers. ‘We zijn ook samen naar een 
open dag geweest van de Haagse Hoge
school,’ vertelt Romi. ‘Het is lastig je op 
school te focussen als je nog niet weet 
wat je wil.’ ‘Ik dacht eerst aan fysio
therapie,’ zegt Maira. ‘Maar op de open 
dag kwam ik erachter dat verloskunde 
meer iets voor mij is. Zoiets motiveert om 
goede cijfers te halen.’ 

‘Ik had niet verwacht dat ik zoveel van 
mezelf in Maira zou herkennen,’ zegt 

Romi. ‘Ik was ook zo op die leeftijd. Vier 
havo is best een moeilijk jaar. Ook ik had 
toen last van uitstelgedrag. Ook ik vond 
het moeilijk om te leren plannen.’ 

Dat is precies de kracht van dit project, 
vindt Elisa de Jong, projectcoördinator 
van ELANCE Academy. Omdat de coaches  
niet veel ouder zijn dan de meisjes , kun
nen ze zich makkelijk in hen verplaatsen 
en als een ‘grote brutale zus’ goede raad 
geven. 

Wat is het belangrijkste dat Maira van 
Romi heeft geleerd? ‘Ik vond het altijd 
lastig om met vreemden te praten. Nu 
niet meer. Dat heb ik echt van Romi 
geleerd . Op de themabijeenkomsten zag 
ik hoe zij communiceerde met de andere 
coaches. Dat ze gewoon op hen afstapte 
en vroeg: hoi hoe gaat het? Toen ben ik 
dat ook gaan doen.’ 

‘Het ging heel geleidelijk,’ zegt Romi. 

Contact met de gemeente Stadsdeelkantoren Colofon

Maira (r) en haar coach Romi (l) fietsen samen de hele stad door. ‘Je krijgt feedback. Alles wat je dwars zit kun je kwijt.’ inge van mill

Meer informatie?
elanceacademy.nl
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Welk bankje past het beste 
in de Scheveningse Bosjes?

van 2019. In 2020 wordt gestart 
met de nieuwe inrichting.

De gemeente gaat aan de slag met 
het verbeteren van de inrichting 
van de Scheveningse Bosjes. In het 
bos zijn drie proeflocaties met 
verschillende soorten meubilair en 
paden. Tot en met 31 juli kunt u 
stemmen op uw favoriete bankje, 
prullenbak of pad. 

■ ■ Een betere inrichting van de 
Scheveningse Bosjes was een van 
de aanbevelingen uit de visie die 
bewoners hebben gemaakt voor dit 
gebied. Er komen nieuwe bankjes, 
prullenbakken en borden. Ook 
worden  de fiets en wandelpaden 
vernieuwd. 

Op drie plekken in het bos staan 
verschillende soorten meubilair 
en paden. Hier kunt u het meubi
lair en de paden bekijken, testen 
en stemmen op uw favoriet. U 
kunt ter plekke bij een van de 
proeflocaties stemmen met uw 
mobiele telefoon. Maar u kunt ook 
gewoon thuis met uw mobiele 
telefoon  of via de computer 

stemmen  op uw favoriete bankje, 
prullenbak of pad. Stemmen kan 
tot en met 31 juli. Dan gaat de 
gemeente  aan de slag met uw 
adviezen . De proeflocaties blijven 
staan tot en met het einde 

Uitkomst onderzoek gasexplosie  
Jan van der Heijdenstraat bekend

de gasexplosie. Daarbij is ook het 
handelen van de verant woordelijk 
netbeheerders betrokken, omdat 
de netbeheerder wettelijk verant
woordelijk is voor de aanleg, het 
onderhoud en het beheer van het 
gasnetwerk. In Den Haag is dat 
Stedin . De resul taten van het 
SodMonderzoek zijn donderdag 
6 juni gepresenteerd. 

Na onderzoek door Staatstoezicht 
op de Mijnen (SodM) is donderdag 
6 juni gebleken wat de oorzaak is 
geweest van de explosie in de  
Jan van der Heijdenstraat op 
27 januari van dit jaar. Er is een 
scheur in een gasdistributieleiding 
van (grijs) gietijzer geconstateerd. 

■ ■ Het gaat om een gasdistributie
leiding die zich in de grond vóór het 
woningencomplex aan de Jan van 
der Heijdenstraat bevond. 

Op 27 januari jl. heeft een gas
explosie plaatsgevonden in de Jan 
van der Heijdenstraat waarbij 
verschillende  bewoners gewond 
zijn geraakt, huizen zwaar tot 
onherstel baar zijn beschadigd en 
persoonlijke bezittingen verloren 
zijn gegaan. 

Het Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM) heeft vanuit zijn rol als toe
zichthouder op onder meer de 
veilig heid van het gasnetwerk in 
Nederland onderzoek gedaan  naar 

Geluidsoverlast 
Strandweg

■ De gemeente ontvangt veel 
meldingen van geluidsoverlast op 
de Strandweg in Scheveningen. 
Vooral op mooie stranddagen en in 
de avonduren zorgen rondscheu
rende scooters en motoren en 
auto’s met hard spelende  muziek 
voor overlast. De gemeente gaat 
hier samen met de politie strenger 
op controleren. Overtreders 
kunnen rekenen op flinke boetes.

Nieuwe vervoerder per 1 juni: Taxibus heet voortaan AV 070 
Sinds 1 juni heeft het Wmo-vervoer in Den Haag een nieuwe naam. 
De Taxibus heet voortaan AV 070. Inwoners van Den Haag konden via een 
prijsvraag een nieuwe naam bedenken. Firma Noot rijdt sinds 1 juni de 
personenwagens en busjes. De meeste nieuwe auto’s zijn elektrische 
personenwagens en hebben een lage instap.  gerrit de heus

Ombudsman

Weggegooid geld

‘Ik betaal de volle mep afvalstoffenheffing, terwijl ik 
vrijwel het hele jaar in Spanje woon.’ Meneer X komt 
weinig in Den Haag, maar heeft er nog wel een huis. 

Daarom krijgt hij een aanslag voor het ophalen van huisvuil. 
Onterecht in zijn ogen. De gemeente heeft een bezwaar 
hiertegen afgewezen. Nu vraagt hij de ombudsman naar de 
kwestie te kijken.

De wet Milieubeheer verplicht gemeenten huishoudelijk 
afval van particulieren in te zamelen. Om de kosten te dekken, 

wordt een heffing opgelegd aan de 
gebruiker van het perceel waarvoor de 
inzamelplicht geldt. Dat is de eigenaar of 
de huurder. Daarvoor hoeft de eigenaar 
niet feitelijk op het adres te wonen, zoals 
in dit geval. Meneer X. krijgt ook voor 
andere eigenaarslasten een aanslag zoals 
onroerend zaakbelasting. 

In Den Haag betalen vergelijkbare 
huishoudens hetzelfde tarief aan afval
stoffenheffing, ongeacht hoeveel volle 
vuilniszakken er wekelijks de deur uit 
gaan. Het gaat erom dat er op een adres 
afval kan ontstaan, los van de vraag of dat 
ook werkelijk zo is. Verder mag de totale 
opbrengst van de heffing in de gemeente 

nooit hoger zijn dan de feitelijke kosten van de inzameling. 
Gesteund door de wet heeft de gemeente dan ook terecht 

het bezwaar afgewezen. Meneer zal jaarlijks voor zijn Haagse 
woning eigenaarslasten moeten blijven voldoen. Maar er is 
nog wel iets anders. Hij krijgt een aanslag voor een huishouden 
met drie personen. De ombudsman vraagt Belastingzaken 
waarop dat is gebaseerd. Op het adres staat immers niemand 
ingeschreven. In dit geval krijgt meneer wèl gelijk. De 
belasting aanslag gaat van de categorie drie naar 
eenpersoons huishouden. Het verschil van ruim vijftig euro 
wordt teruggestort. 

Tip: Controleer of de gegevens nog correct zijn op aanslagen  
voor de lokale belastingen van de gemeente en het 
hoogheemraadschap.

Steun voor mensen 
met creatief idee

■ Hagenaars met een creatief idee 
kunnen een campagne starten bij 
‘voordekunst’. Dit is een landelijk 
platform voor crowdfunding in de 
creatieve sector. De gemeente stelt 
in 2019, 2020 en 2021 elk jaar 
€ 80.000, beschikbaar voor Haagse 
ideeën op dit platform. Initiatief
nemers ontvangen naast finan
ciering ook begeleiding bij hun 
campagnes door voordekunst. 

Informatiecafé
voor senioren

■ Hoe blijft u plezierig wonen als 
u ouder wordt? Denkt u na over 
verhuizen of over aanpassingen in 
uw woning? Kom dan dinsdag 
25 juni van 13.30 tot 15.30 uur 
naar het informatiecafé in 
Serviceflat Dekkershaghe, Aaltje 
Noordewier straat 12. De toegang 
is gratis. Daar kunt u in gesprek 
gaan met diverse deskundigen. 

Meer informatie?
denhaag.nl/gasleidingen

Meer informatie?
voordekunst.nl

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

Meer informatie?
denhaag.nl/actueel

Meer informatie?
Ellen Pals, telefoon 06 13 59 63 14
e.pals@voorwelzijn.nl

In de Scheveningse Bosjes komen nieuwe bankjes, borden en paden. valerie kuypers

Meer informatie?
hethaagsgroen.nl/ 
scheveningsebosjes
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Annie: ’Mijn dochter kent me beter dan de dokters.’  henriëtte guest

Wij zouden 
allemaal meer 
oog moeten 
hebben voor 
kinderen die 
zorgen

Respijtzorg
De gemeente Den Haag 
vindt het belangrijk dat 
mantelzorgers erkend, goed 
geïnformeerd, gehoord en 
ondersteund worden. 
Daarom is bijvoorbeeld de 
respijtkaart voor mantel-
zorgers ontwikkeld. Bij 
respijtzorg neemt een 
professional of vrijwilliger 
tijdelijk de zorg over, zodat 
de mantelzorger even vrij 
heeft. De respijtkaart is pér 
stadsdeel beschikbaar bij 
huisartsen, bibliotheken en 
Servicepunten XL.  
Vraag ernaar. 

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.

Woensdag is al 
jaren moeder
dochterdag. 
Tamara de 
Rooij (41) is er 

dan helemaal voor haar moeder 
Annie (67). Vooral om samen leuke 
dingen te doen: de stad in, naar de 
kapper of een eind wandelen. Niks 
bijzonders, behalve dan dat Annie 
chronisch ziek is. Wandelen bete
kent met de rolstoel of scootmobiel 
naar buiten. Het begon met een 
vaatziekte, maar inmiddels zijn 
door een combinatie van aan
doeningen meer vitale functies 
aangetast. De dag begint met een 
cocktail van acht pillen. 

‘Ik ken mijn moeder niet anders. 
Als kind hielp ik al mee in het huis
houden. Boodschappen doen, de 
kleren wassen, stofzuigen. Lang 
dacht ik dat het overal zo ging. 
Maar andere kinderen maakten 
zich niet druk om de was. Dat zag ik 
later pas. Het heeft mijn jeugd 
bepaald . Ik heb dingen gemist, 
maar het heeft me ook iets 
gebracht . Je leert al jong goed te 
plannen en niet in paniek te raken 
als het moeilijk wordt. En je ziet 
wat er echt toe doet. Moeder gaat 
voor. Dat is altijd zo geweest.’

Tamara heeft van de ervaringen 
als mantelzorger haar werk kunnen  
maken. Sinds kort is ze adviseur 
Informele  Zorg bij PEP Den Haag. ‘Ik 
train professionals zoals docenten 
en artsen om jonge mantelzorgers 
te herkennen en te ondersteunen. 
Deze kinderen komen moe of te 
laat op school, omdat er thuis nog 
van alles te regelen was. Huiswerk 

schiet er bij in. De docent ziet alleen 
dat, maar weet niet wat erachter 
zit. Dat de leerling de hele dag 
piekert  over thuis en nooit tijd 
heeft voor vriendjes. Leraren, huis
artsen  wij allemaal  zouden meer 
oog moeten hebben voor kinderen 
die zorgen.’ 

Het rijk alleen
Moeder Annie werkt als vrijwilliger 
in Wijkcentrum De Henneberg en 
geeft bezoekers informatie over 
Wmovoorzieningen. Door haar 
ziekte is ze van veel op de hoogte. 
Annie woont met haar man (71) in 
een woning op de begane grond in 
Escamp. Daar kan ze zich redelijk 
goed redden. ‘Mijn man is gelukkig 
nog heel vitaal. Hij runt het hele 
huishouden en wil dat liefst ook 
allemaal  zelf blijven doen. Zijn 
leven  wordt bepaald door mijn 
ziekte. Samen uitgaan of op 
vakantie  is lastig te organiseren. Op 
woensdag ben ik met Tamara en 
dan heeft hij het rijk alleen. Zijn 
vrije dag. Zo hebben we het met 
elkaar  georganiseerd.’ 

Tamara woont sinds twee jaar 
met haar vriend in een beneden

woning in de Heesterbuurt. ‘We 
hebben speciaal gezocht naar een 
huis dat bij voorbaat al ‘Wmo
proof’ is. Hier kun je met gemak 
oud worden. Ik denk altijd een 
aantal  stappen vooruit, dat leer je 
wel als mantelzorger. Stel dat er dit 
of dat gebeurt, wat hebben we dan 
nodig?’ 

Annie knikt: ‘Daarom is het zo fijn 
dat ze meegaat naar afspraken in 
het ziekenhuis. Tamara stelt de 
goeie vragen. Specialisten hebben 
de neiging alleen te kijken naar het 
ene deel van je lichaam waar ze 
alles  van afweten. Ze willen het 
liefst iets doen. Maar het een hangt 
met het ander samen. Wat bete
kent een ingreep voor de kwaliteit 
van leven? Mijn dochter wil het 
alle maal precies weten. Ze kent me 
beter dan de dokters.’

Praten helpt
Dit brengt Tamara terug bij de 
jonge mantelzorger. ‘In een stad als 
Den Haag met veel migranten zijn 
kinderen vaak tolk voor hun zieke 
ouder bij een bezoek aan de dokter. 
Hoe belastend is het om het hele 
medisch dossier van je vader of 

moeder te kennen? Zeker als het 
slecht gaat. Dat legt een zware druk 
op smalle schouders.’

‘Kinderen zijn loyaal aan de 
ouders  en praten er niet over. Ze 
doen alles om het wankel even
wicht thuis in stand te houden. Een 
jeugd met permanente stress 
werkt door in de rest van je leven. 
Daar kom je nooit meer helemaal 
van los. Als we op tijd zien wat er 
aan de hand is, wordt voorkomen 
dat een kind vastloopt. Alleen al 
erover  praten, helpt. Jonge mantel
zorgers kunnen ook veel steun 
hebben  aan elkaar. Het is fijn om te 
weten dat er meer zijn zoals jij.’

‘Moeder  
gaat voor. 
Dat is altijd 
zo geweest.’

Soms hebben kinderen volwassen zorgen. 
Ze groeien op met een zieke ouder, broer of 
zus. Het huishouden komt mede op hun 
schouders neer en ze voelen zich 
superverantwoordelijk. Zo jong en toch al 
mantelzorger.

Meer informatie?
denhaagmantelzorg.nl
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Vooruitblik

Open dag Rotterdamsebaan

De gemeente werkt aan de bereikbaarheid van stad en regio. Om de bereikbaarheid te verbeteren,  
legt de gemeente de Rotterdamsebaan aan. Dit wordt de nieuwe weg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) 
en de Centrumring van Den Haag. Lees over de voortgang van het project.

Hoornwijck, de verbindingsboog 
A4/A13, afrit 9 en de A4 door te 
lopen . Benieuwd naar hoe de 
Rotterdamse baan is gebouwd? 
Langs de route staan informatie
borden met uitleg over de bouw. Of 
stel uw vraag aan de bouwers. 

Hoe komt u er? 
Komt u naar de open dag op zater
dag 15 juni? Het werkterrein in de 
Vlietzoom is alleen bereikbaar met 
het openbaar vervoer, de fiets of te 
voet. De ingang van het werk terrein 
is via de Laan van Hoornwijck, ter 
hoogte van Drievliet en tegenover 
tram en bushalte Laan van 
’s Graven made. De route wordt 
aangegeven met borden. Tram 15 
en bus 30 stoppen voor de ingang 
van het werkterrein; stapt u uit bij 
de halte Laan van ’sGravenmade. 
Komt u met de fiets, dan kunt u deze 
kwijt in een gratis fietsenstalling op 
het werkterrein. Wilt u toch met de 
auto komen? U kunt gratis parkeren 
bij het ADO stadion (Haags Kwartier 
55). Hiervandaan rijden pendel
bussen naar het werkterrein. 

Tijdens de Dag van de 
Bouw op zaterdag 
15 juni opent het pro
ject Rotterdamsebaan 
de poorten van de 

werkterreinen voor het publiek. 
Kom tussen 10.00 en 16.00 uur een 
kijkje nemen op de werkterreinen 
in de Vlietzoom en knooppunt 
Ypenburg en bekijk de werkzaam
heden van dichtbij.

Op beide werkterreinen is er voor 
jong en oud van alles te doen, te 
zien en te beleven. Loop de tunnel 
in, wandel onder de snelwegen A4 
en A13 door en leer meer over de 
archeologische vondsten die zijn 
opgegraven tijdens de bouw. Maak 
kennis met de vakmensen op de 
bouwplaats en bekijk machines, 
waarmee de Rotterdamsebaan 
wordt gebouwd. Ook zijn er leuke 
kinderactiviteiten.

Tijdens de open dag kunt u 
wandelen  over een deel van de 
Rotterdamse baan. Loop vanaf de 
Laan van Hoornwijck over het werk
terrein in de Vlietzoom en neem 
een kijkje in de Victory Boogie 
Woogie tunnel. Ook is het mogelijk 
om over de toekomstige Rotter
damsebaan onder de Laan van 

Werk in uitvoering

Nieuw parkeerterrein 
en loopbrug Drievliet

brug naar de entree van het park. De 
loopbrug bestaat uit vier stalen 
delen  en is 120 meter lang. Op de 
vloer van de brug liggen  hardhouten 
planken met antislip stroken. Die 
zorgen voor grip, bijvoorbeeld bij nat 
weer. De hoge leuningen van de brug 
zorgen ervoor  dat je als voetganger 
minder merkt van het verkeer dat 
onder de brug doorrijdt. De buiten
zijde van de brug wordt bekleed met 
aluminium platen.

V anaf juli parkeren bezoekers 
van Drievliet op het nieuwe 
parkeerterrein van het 

familie park. De Rotterdamsebaan 
komt te liggen op de plek van het 
huidige parkeerterrein van Drievliet. 
Daarom komt er aan de overzijde van 
de Rotterdamsebaan een nieuwe 
parkeerplaats. Auto’s bereiken het 
parkeerterrein via de Laan van  
‘sGravenmade. Vanaf daar lopen 
bezoekers van Drievliet via een loop

Actueel
■ Bekijk vanaf het uitkijk-
punt langs de Laan van 
Hoornwijck de vorderingen 
op het werkterrein in de 
Vlietzoom. Het uitkijkpunt 
vind je ter hoogte van de 
tramhalte aan de Laan van 
’s-Gravenmade.
■ Met een groep langs-
komen in het Trefpunt 
Rotterdamsebaan? 
Stuur een e-mail naar 
rotterdamsebaan@denhaag.nl

Vooruitblik

Kruising Binckhorstlaan
Mercuriusweg 12 dagen dicht

BinckhorstlaanMercuriusweg een 
nieuwe inrichting. 

Tijdens de werkzaamheden is de 
kruising geheel afgesloten voor 
auto verkeer. Verkeer  van en naar de 
Binckhorst wordt omgeleid via de 
route Supernova weg, Rijswijkse
plein en Rijswijkse weg. Fietsers en 
voet gangers worden langs het 
werk geleid . Alle bedrijven blijven 
tijdens de werkzaamheden 
bereikbaar. 

Herinrichting
Sinds begin dit jaar wordt gewerkt  
aan de nieuwe inrichting van de 
Binckhorstlaan. Het werk is 
begonnen  ter hoogte van 
Plutostraat   en schuift stukje bij 
beetje op richting Voorburg. 
Begin  2020 is de herinrichting van 
de Binckhorstlaan klaar.

V anaf vrijdagavond 19 juli 
tot en met donderdag
ochtend 1 augustus 2019 

gaat de kruising Binckhorstlaan
Mercuriusweg op de schop. 
Gedurende  twaalf dagen wordt er 
nonstop, 24 uur per dag, door
gewerkt om de kruising zo snel 

mogelijk weer open te stellen voor 
het verkeer. Om de Rotterdamse
baan en de toerit van de Victory 
Boogie Woogietunnel naadloos te 
laten aansluiten op de bestaande 
wegen, krijgt de kruising  

De open dag van de Rotterdamsebaan in januari 2018 was een groot succes.  frank jansen

Meer informatie?
Rotterdamsebaan.nl en 
volg de Rotterdamse-
baan op Facebook en 
Twitter.

24 uur per dag, 12 
dagen lang werken 
aan de kruising

De loopbrug verbindt het nieuwe parkeerterrein met Drievliet. frank jansen

Meer informatie?
rotterdamsebaan.nl
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Den Haag in de uitverkoop?

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

overtuigd dat het anders moet. Met 
samenspraak kom je tot betere en 
breder gedragen plannen. Minder 
marktwerking en meer sturing op 
gemeenschappelijke belangen, dat 
heeft de stad nodig. Om de stad 
leefaar te houden zijn betaalbare 
woningen nodig en moeten huren 
van bedrijfs en winkelruimte 
betaal baar blijven, zodat op straat 
een levendige mix van stedelijke 
functies kan floreren. En in een 
overvolle stad zijn investeringen in 
openbare ruimte en meer groen 
van groot belang. Het zijn zaken 
waar projectontwikkelaars geen 
oog voor hebben. Maar de stad dat 
zijn wij allemaal! Daarom moet dit 
college stoppen met topdown 
plannen maken en uitgaan van 
vertrouwen  in Haagse kracht.

Het college loopt  
hard van stapel met 
ingrijpende     bouw
plannen. Rond de 
stations Centraal, 

Hollands  Spoor en Laan van NOI 
moet veel hoogbouw komen. De 
Internationale zone wordt uitge
breid met nog meer internationale 
instellingen. En ook Den Haag Zuid
West gaat op de schop voor 
tienduizend  duurdere woningen. 
Al deze plannen hebben een ding 
gemeen : ze zijn niet met bewoners, 
maar met projectontwikkelaars 
gemaakt.

Oude politiek
Bouwwethouder Revis (VVD) kiest 
namelijk voor de markt en oude 
politiek. Nieuwe werkwijzen die 
tijdens de vastgoedcrisis succes vol 
zijn ingezet, zoals zelfouw, woon
coöperaties en ‘samen stadmaken’ 
(aanpak Agenda Ruimte voor de 
Stad), worden terzijde geschoven . 
De focus van dit college is gericht 
op geld en kwantiteit, en betrokken 

burgers hebben het nakijken . Een 
groot verschil met ‘Vertrouwen op 
Haagse kracht’ van het vorige 
college.

Geen participatie
De hoogbouw rond de stations zal 
het aanzien van Den Haag enorm 
veranderen. Veel bebouwing zal 
worden gesloopt zoals het nog 
geen 30 jaar oude ministerie van 
Sociale Zaken in Bezuidenhout, om 
plaats te maken voor hoge torens. 
De gemeente werkt met project
ontwikkelaars al aan een Plan
uitwerkingskader, terwijl buurt
bewoners nauwelijks betrokken 
zijn bij de planvorming. In de 
gebieds visie Internationale Zone 
staat op het Telderstracé een tram
lijn ingetekend die haaks staat op 

de visie van de Denktank Scheve
ningse Bosjes na een uitgebreid 
samen spraakproces, terwijl de 
wens voor ondertunneling van het 
Telderstracé ontbreekt. En in 
Den Haag ZuidWest dreigen 
duizenden  sociale woningen 
gesloopt  te worden, en ook hier zijn 
bewoners nog nauwelijks op de 
hoogte. Bij de eerste ‘Raad in de 
Stad’ was de gemeenteraad op 
bezoek  in ZuidWest, en bewoners 
gaven aan behoefte te hebben aan 
meer ontmoetingsplekken in de 
wijk om sociale problemen het 
hoofd te bieden. Maar nieuwe 
ontmoetings plekken komen in de 
plannen van het college niet voor.

Samen stadmaken
De Haagse Stadspartij is ervan 

De raad in de wijk

Daniël Scheper,  
raadslid D66

D66 gaat voor een 
bruisende stad. 
In de zomer is het 
natuurlijk heerlijk 
om op een terras 
te genieten van 
een drankje. 

Dankzij een lagere parkeerdruk is 
het mogelijk om terrassen te 
maken op parkeerplaatsen. 
Afgelopen zomer was er al een 
succesvolle pilot in de Reinken-
straat. Het is ook mogelijk om in de 
Thomsonlaan en Prinsestraat een 
pilot met terrassen op parkeer-
plaatsen te starten. Natuurlijk 
kunnen buurtbewoners en 
ondernemers aangeven hoe zij de 
ruil van auto’s voor terrassen in 
hun wijk ervaren tijdens de 
evaluatie.

Ismet Bingöl,  
raadslid CDA

Al meer dan 
40 jaar woon ik in 
de Schilderswijk. 
Ik heb gezien  
hoe de wijk met 
de jaren is 
veranderd, de 

nieuwbouw in de jaren ’80 en ’90 
heb ik van dichtbij meegemaakt. 
Maar veel is ook hetzelfde geble-
ven, de goede sociale contacten die 
ik heb met mijn buren, mijn straat 
en veel collega-ondernemers. 
Samen met andere ‘buurtvaders’ 
draag ik mijn steentje bij aan de 
sociale veiligheid, door bijvoor-
beeld met jongeren op straat te 
spreken. Als CDA’er vind ik dat het 
belangrijkste: dat we altijd met 
elkaar in gesprek blijven.

Adeel Mahmood,  
raadslid NIDA

De luchtkwaliteit 
en verkeersveilig-
heid zijn de 
afgelopen jaren 
erg verslechterd in 
de Schilderswijk, 
met name sinds 

de invoering van het verkeerscircu-
latieplan (2009). De stad werd in 
tweeën gedeeld middels de beruchte 
pollers. Binnenkort dreigt ook de 
Schilderswijk in tweeën gedeeld te 
worden langs de Hoefkade. 
Kilometers omrijden om aan de 
andere kant van de wijk te komen of 
de ondernemers op de Hoefkade te 
bereiken. En de ‘mini        snelweg 
Vaillantlaan’ wordt nog drukker en 
ongezonder. NIDA zal aandacht 
blijven vragen voor verbeteringen in 
de voorgenomen plannen.

Gehoord op  
de tribune

Ada Fesevur In de commissie 
Leefomgeving 
Onderwerp: Beantwoording 
schriftelijke vragen inzake 
Bomenkap  Paleisplein

Bewoners samen met raadslid Joris Wijsmuller (HSP) tijdens de ‘Raad in de Stad’ in Zuid-West. martijn beekman

Het zijn schit-
terende bomen 
die daar niet 
alleen staan 
mooi te wezen, 
maar ook 
multitasken

Informatie

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.

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 4 juli
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
17.00 uur

Donderdag 18 juli
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
14.00 uur

Kort

Meer informatie?
denhaag.nl/gemeenteraad
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Aardgasvrij wonen  Bewoners Vogelwijk inspireren elkaar om duurzamer te leven

Duurzaam wonen doe je samen
Volgens Erwin Mulders hoeft 
duurzaam wonen niet lastig te 
zijn. Als je het maar samen doet 
met de buurt. Hij heeft zijn 
woning goed geïsoleerd en zoekt 
met Vogelwijk Energiek uit of een 
warmtenet in de wijk mogelijk is.

De Vogelbuurt als
Groene Energiewijk
De Vogelwijk is een van de tien 
Groene Energiewijken die voorop 
gaan bij de overgang naar 
aardgasvrij 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 
aardgas naar schone energie. 
Daarom zijn veel bewoners in de 
stad nu al bezig met verschillende 
vormen van duurzaam wonen. De 
bewoners van de Vogelbuurt zijn 
in 2009 begonnen met Vogelwijk 
Energiek waarmee ze elkaar 
inspireren om duurzamer te leven. 

net. Want hoe meer huishoudens 
meedoen , hoe betaalbaarder het per 
huishouden wordt. Tegenwoordig willen 
veel mensen dingen zelf regelen, maar 
duurzaam verwarmen is efficiënter en 
goedkoper als je het samen doet.  
Dat geldt niet alleen voor het warmtenet, 
maar ook isolatie, zonnepanelen en 
zonne boilers zijn goedkoper als je het 
voor meerdere huizen inkoopt. ’

Verantwoordelijkheid
Erwin hoopt dat zoveel mogelijk 
Nederlanders  dit voorbeeld volgen: ‘In 
een welvarend land als Nederland 
moeten  we samen onze verantwoordelijk
heid nemen. We hebben hier de middelen 
en een hoop kennis in huis om van 
fossiele  brandstoffen af te stappen. We 
kunnen blijven wijzen naar andere 
landen  die vervuilen, maar dat het ergens 
anders slechter is betekent niet dat wij 
niets hoeven te doen. Als meer mensen 
meedoen met duurzame initiatieven 
denk ik dat we er wel komen.’

‘T oen ik hier kwam wonen 
schrok ik mij helemaal dood 
van de energierekening die 
ik aan het einde van het jaar 

kreeg. Ik wist natuurlijk al dat ik een 
ouder  huis had gekocht, maar € 1000, 
bijbetalen was echt een schok. Toen ben ik 
gaan kijken hoe het anders kon, want dat 
wilde ik niet nog een keer meemaken,’ 
vertelt Erwin. Hij is toen begonnen met 
het goed isoleren van zijn woning. 

Isolatie
‘Ik ben eerst begonnen met dakisolatie, 
want alle warmte die je stookt stijgt 
omhoog  en die raak je via een slecht 
geïsoleerd  dak als eerst kwijt. Daarna 
werden  ook de vloeren geïsoleerd.’ Na 
deze maatregelen zag Erwin zijn energie
rekening al gauw lager worden en hoefde 
hij bij koudere dagen niet gelijk een dikke 
trui aan. ‘Dat motiveerde me om nog 
verder  te gaan en ook een tussendeur 
tussen de keuken en de woonkamer te 
plaatsen en spouwmuurisolatie aan te 
laten brengen. De laag isolatie die je 
tussen  de muren laat inspuiten zorgt 
ervoor  dat de koude luchtstroom tussen 
de verschillende verdiepingen en onder 
de vloeren afneemt. Dat is een investe
ring die zich snel terugverdient.’ 

Erwin had niet genoeg geld om het hele 
huis in één keer goed te isoleren: ‘Daarom 
zijn we stapvoorstap gaan werken. Al 
begin je maar met tochtstrips die een 
tientje kosten. Als je daarmee de kieren 
van je woning dicht wordt het al veel 

aangenamer  wonen, en de kachel hoeft 
dan ook minder hard aan. Dat scheelt 
meer dan je denkt.’

Na alle aanpassingen aan zijn woning 
is de energierekening van Erwin de helft 
goedkoper. Erwin denkt dat isolatie het 
belang rijkste begin is van duurzaam 
wonen , maar het is nog niet genoeg: ‘Als 
we echt duurzamer willen verwarmen 
dan moeten  we het samen doen. Met een 
groep Vogelwijkers hebben we daarom 
onderzocht hoe we onze woningen 
duurzaam  kunnen verwarmen. Uit het 
onderzoek blijkt dat we in en om de wijk 
verschillende warmtebronnen kunnen 
gebruiken voor een warmtenet. Het is 
zonde om niets met de warmte te doen 
die bijvoorbeeld vrijkomt bij de 
waterzuivering.’ 

Warmtenet
Het onderzoek naar duurzame warmte is 
pas het begin voor de Vogelwijk. ‘De grote 
vraag is nu hoe we de hele wijk over 
zouden  kunnen stappen op een warmte

Erwin Mulders: ‘Door deze deuren blijft het lekker warm in de keuken. Eerst steeg de warmte via de trap naar zolder.’ valerie kuypers

Steeds meer Hou van je Huis 
winkels in de stad
Bent u al eens in een Hou van je 
Huis winkel geweest? Hier kunt u 
terecht voor vragen over het 
energiezuiniger maken van 
uw woning, duurzame subsidies, 
technisch advies en uw VvE.  
U bent welkom in de winkels in de 
Bloemen buurt, het Centrum, het 
Regentessekwartier en Mariahoeve. 
Deze maand opent er een extra 
grote Hou van je Huis winkel vol 
duurzame inspiratie in Escamp. In 
deze winkel kunt u ook informatie 
krijgen over de energietransitie.

Subsidie voor 
duurzame wijken

Make a Change 
Festival

■ Start u een duurzaam project in 
uw wijk? Dan kunt u vanaf 1 juni 
maximaal € 5.000, subsidie voor het 
opstarten van duurzame initiatieven 
in Haagse wijken aanvragen.  
U kunt bijvoorbeeld een school 
duurzamer maken met zonne
panelen, onderzoeken hoe uw wijk 
kan overstappen naar schone 
energie of een plan maken voor 
meer groen in uw buurt. 

■ Hoe draagt u een steentje bij 
aan een duurzamer Den Haag? 
Kom op 6 juli tussen 12.00 en 
20.00 uur langs op het Lange 
Voorhout en laat u inspireren door 
het uitgebreide programma van 
het MaC Festival (Make a Change 
Festival). Van duurzaam shoppen 
tot duurzaam verbouwen. Ontdek 
hoe u als duurzame Hagenaar 
door het leven kan gaan.

Meer informatie?
macfestival.nl

Meer informatie?
denhaag.nl/duurzaamheid

Meer informatie?
vogelwijkenergiek.nl

Bekijk in de winkel welke lampen het meest energiezuinig zijn. mildred theunisz

Meer informatie?
denhaag.nl/houvanjehuis
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Eerbetoon aan  
Nederlandse veteranen

flypast uit over de Hofvijver. Op 
het Malieveld kunt u veteranen 
ontmoeten en zijn er activiteiten 
voor kinderen. Veteranendag trekt 
altijd veel bezoekers. Let op de 
afsluitingen voor het verkeer en 
kom op de fiets of met het 
openbaar vervoer. 

Nederlandse Veteranen
dag is een jaarlijks 
eerbetoon aan alle 

Nederlandse veteranen die zich 
hebben ingezet in dienst van de 
vrede. Kom zaterdag 29 juni kijken 
naar het kleurrijke defilé voor 
koning WillemAlexander door de 
binnenstad van Den Haag. 
Duizenden veteranen en militairen 
doen hier aan mee. De Koninklijke 
Luchtmacht voert een grote 

Dag van de Architectuur

Ga mee met de bewoners van de 
Schilderswijk, bekijk de stad door 
de ogen van de Welstands
commissie of de Stadsbouwmeester. 
Beklim de Haagse Toren en kijk van 
bovenaf of vaar mee met de 
Ooievaart en zie de stad vanaf het 
water. Of doe mee met de Architec
ture Run door opengestelde 
gebouwen in de Haagse binnenstad.

Op de Dag van de 
Architectuur kun je 
binnenkijken bij 

bijzondere gebouwen, meegaan op 
avontuur in Den Haag en zie je de 
stad op een nieuwe manier. 
Ditmaal is Onze Ambassade  
(de voormalige Amerikaanse 
Ambassade  aan het Lange 
Voorhout) de hoofdlocatie. Hier 
vertrekken verschillende wandel 
en fietstochten. Ook zijn er 
tentoonstellingen en debatten. 

Open huis op bouwplaatsen

www.spuikwartier.nl. Ook de 
bouwplaats van de Rotterdamse 
baan (zie pagina 5), de fietsenstal
ling onder het Koningin Juliana
plein en de kademuur Valkenbos
kade zijn open voor publiek. 

Zaterdag 15 juni is de 
Dag van Bouw. Op 
diverse Haagse bouw

plaatsen zijn rondleidingen voor 
het publiek. De bouwplaats van 
het Onderwijs en Cultuur centrum 
(OCC) aan het Spuiplein is voor het 
eerst open voor publiek. Vooraf 
aanmelden is noodzakelijk via 

Bijzondere zeilschepen  
in haven Scheveningen

zeilschepen uit onder andere de 
Verenigde Staten, Mexico, Brazilië, 
Oman, Roemenië en Frankrijk. Ook 
zijn drie replica’s van schepen uit 
de Gouden Eeuw uit Spanje en 
Rusland te bewonderen. Drie 
schepen doen Nederland voor het 
eerst aan. 
Tijdens Sail op Scheveningen 
worden veel bezoekers verwacht. 
Kom daarom met de fiets of het 
openbaar vervoer. Er komen extra 
fietsenstallingen en de HTM zet 
extra trams in. Verkeersregelaars 
verwijzen automobilisten naar de 
beschikbare parkeergarages. 

Van 20 tot en met 23 juni 
is de haven van Scheve
ningen het decor van 25 

bijzondere, grote zeilschepen uit 
elf landen. De Scheveningse haven 
is dan de finishplaats van de 
Liberty Tall Ships Regatta. 
Donderdag 20 juni tussen 10.00 en 
13.00 uur varen alle schepen de 
haven in tijdens de SailIn Parade. 
Iedereen kan de Tall Ships gratis 
bewonderen en van binnen 
bekijken. Ook is het mogelijk om 
een ticket te kopen voor een 
vaartocht op de Noordzee. Zondag 
23 juni tussen 16.00 en 18.00 uur 
worden de schepen uitgezwaaid 
tijdens de SailOut Parade.
De vloot bevat ook zeven marine 

Parkpop breidt uit naar Leyweg
verder met op 28 juni Parkpop
DownTown op en rond de Grote 
Markt (gratis), 29 juni Parkpop 
Saturday Night in het Zuiderpark 
(niet gratis) en zondag 30 juni 
Parkpop in het Zuiderpark (gratis). 

Parkpop breidt dit jaar 
uit naar winkelcentrum 
Leyweg. Tijdens Parkpop 

Nextdoor op zaterdag 22 juni van 
13.00 tot 19.00 uur zijn er optre
dens op het marktplein naast de 
voormalige V&D en op het plein bij 
de HEMA. De toegang is gratis. 
Het weekend erna gaat het feest 

Gratis zwemmen 
voor vaders

Vaders kunnen zondag 
16 juni (Vaderdag) gratis 
zwemmen in de gemeen

telijke zwembaden in Den Haag. 
Een vader die zich dan met zijn 
kinderen bij de kassa meldt hoeft 
voor zichzelf niet te betalen. 
Kinderen betalen wel het normale 
tarief. U kunt zwemmen in  
de Blinkerd (9.30  15.00 uur),  
het Hofad (9.30  16.00 uur),  
de Houtzagerij (11.00  13.30 uur 
en 14.00  16.00 uur),  
Overbosch (8.00  14.00 uur),  
de Waterthor (8.00  13.00 uur) en 
het Zuiderpark (8.30  13.00 uur en 
14.00  16.00 uur).

Klassieke muziek 
aan de kust

Tijdens Festival Classique 
kunt u overal in Scheve
ningen genieten van 

klassieke muziek. Van 13 t/m 
23 juni zijn er tientallen voorstel
lingen en concerten in onder meer 
het Kurhaus, op het strand, in de 
haven, op de boulevard en in het 
reuzenrad. Sommige zijn gratis 
toegankelijk zoals de muziek
theatervoorstelling van Neo
Fanfare 9x13, Sunsetconcerten in 
strandtenten en afstudeer
concerten in het Kurhaus van 
studenten van het Koninklijk 
Conservatorium.

Ypenburg 
op Rolletjes

Van skeelers, skateboards, 
waveboards en steppen 
tot rolstoelen, rollators en 

scootmobielen. Allemaal zijn ze 
welkom bij Ypenburg op Rolletjes 
op zondag 16 juni. Meedoen kost 
€ 2,50 per persoon. Fietsen en 
gemotoriseerde voertuigen zijn 
niet toegestaan.

De bouwplaats van het OCC is voor het eerst open voor publiek. jorieke de vet

Architecture Run door opengestelde gebouwen in de binnenstad. alexandra izeboud

Kleurrijk defilé door de binnenstad. den haag marketing/jurjen drenth

Concert in reuzenrad. danielle van coevorden

29
JUNI

Meer informatie?
veteranendag.nl
denhaag.nl/bereikbaarheid

15
JUNI

Meer informatie?
dvda-denhaag.nl

15
JUNI

Meer informatie?
dagvandebouw.nl

16
JUNI

Meer informatie?
denhaag.nl/zwemmen

13
JUNI

Meer informatie?
festivalclassique.nl

20
JUNI

Meer informatie?
sailopscheveningen.nl 

30
JUNI

Meer informatie?
parkpop.nl

16
JUNI

Meer informatie?
denhaag.nl/ 
leidschenveen-ypenburg

Donderdag 20 juni varen alle schepen de haven in. sail op scheveningen
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