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Stadsdeelkantoor Escamp 
extra open op zaterdag

Blauwe vlag voor
strand en jachthaven

■ ■  Vlak voor de vakantie 
vragen veel mensen een nieuw 
paspoort of identiteitskaart 
aan. Daarom is de gemeente 
ook dit jaar weer tijdelijk op 
zaterdag open. 
Tot en met zaterdag 1 juli 
kunnen alle inwoners van 
Den Haag op zaterdag langs
komen op stadsdeelkantoor 
Escamp (Leyweg 813). Dit kan 
alleen als u van tevoren een 
afspraak heeft gemaakt. 
U kunt een afspraak maken 

voor een tijdstip tussen 9.00 en 
12.00 uur. Dat kan online via 
www.denhaag.nl/loket. U kunt 
ook een afspraak maken via 
telefoonnummer 14070. Op 
zaterdag kunt u helaas niet 
terecht voor producten van 
Belastingzaken en Parkeren.

■  De stranden Kijkduin en  
Scheveningen en de jachthaven in 
Scheveningen hebben voor de vijfde 
keer de blauwe vlag ontvangen. 
Deze vlag wordt jaarlijks uitgereikt 
aan schone en veilige stranden en 
jachthavens. Den Haag heeft de vlag 
vooral te danken aan gescheiden 
afvalinzameling op het strand, 
educatie en toezicht op het strand. 
De Blauwe Vlag is 1 jaar geldig. 

Openingstijden met 
Pinksteren

De gemeente is gesloten op 
5 juni (tweede pinksterdag). 
Kijk op denhaag.nl. 

Voorjaarsopening 
Japanse Tuin

De Japanse Tuin op landgoed 
Clingendael is open tot en met 
11 juni. Kijk op denhaag.nl/ 
japansetuin. 

nisaties onderzoek op het gebied 
van innovatie in sport en bewe
ging. Sportcampus Zuiderpark be
staat uit een topsporthal, een beach
sporthal, een turnhal, een dubbele 
breedtesporthal, een dojo (judo
zaal), een danszaal en vier gym
zalen. Het sportveldencomplex is 
opnieuw ingericht  met acht voet
balvelden, een multifunctioneel 

Op de plaats van het oude 
voetbalstadion van ADO Den Haag 
staat nu Sportcampus Zuiderpark. 
Benieuwd hoe de sport campus 
eruit ziet? Kom zaterdag 17 of 
zondag 18 juni naar de open dag. 

■ ■  Tijdens het openingsweekend 
opent Sportcampus Zuiderpark zijn 
deuren voor geïnteresseerde buurt

bewoners, sportliefhebbers en 
(toekomstige  ) studenten. Zaterdag 
(10.00 tot 16.00 uur) en zondag  
(10.00 tot 13.00 uur) zijn er rond
leidingen en sportieve demonstra
ties. De Haagse Hoge school en ROC 
Mondriaan bieden op het nieuwe 
complex diverse sport opleidingen 
aan op hbo en mboniveau. In het 
kenniscentrum doen diverse orga

kunstgrasveld voor hockey en tennis 
en een beachcourt (sportstrand). 
Diverse  sportclubs en sport
organisaties maken hiervan 
gebruik . In het openings weekend 
zijn ook de World Tour Beach en  
The World League Indoor Volleybal.

Sportcampus Zuiderpark open
In het openingsweekend van 17 en 18 juni zijn er rondleidingen, sportieve demonstraties en twee grote evenementen in de nieuwe sportcampus. valerie kuypers
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Contact met de gemeente Stadsdeelkantoren Colofon

Meer informatie?
denhaag.nl/bomen

Iepziekte melden
■ De iepziekte is het eerst 
zichtbaar in de kruin van de boom. 
Bladeren kleuren geel en bruin,  
al midden de zomer. Binnen 
enkele weken kan een groot deel 
van het bladerdek verdorren. 
Eenmaal aangetast, is een boom 
niet meer te redden. Ziet u een 
zieke iep? Laat de gemeente weten 
waar de boom staat, hoe hij eruit 
ziet en stuur - zo mogelijk - een 
foto van de kruin mee.

 Met een injectiepistool prikt 
Michiel van der Wilt om de 
tien centimeter in de stam 
van een iep, helemaal 

rondom. Een boom verderop doet een 
collega  hetzelfde. ‘We spuiten een on
schuldige schimmel in de schors. Dat acti
veert het natuurlijk afweersysteem van de 
boom. Het is meteen ook effectief tegen 
gevaarlijke schimmels die de iepziekte 
veroorzaken . Je kunt het vergelijken met 
een griepprik. Door het virus in te spuiten, 
maakt het lichaam antistoffen aan en is de 
kans om griep te krijgen een stuk kleiner.’

Michiel is boomverzorger bij het eigen 
Groenbedrijf van de gemeente Den Haag. 
Het hele jaar door is hij in de weer met 
bomen. Twee tot drie weken in het voor
jaar assisteert hij bij de iepencampagne.

Waarom moet het steeds herhaald wor
den? ‘Bomen groeien en de jongste jaar
ring heeft nog geen afweer opgebouwd. 
We injecteren op ongeveer een meter 
hoogte. Het vaccin gaat met de sapstroom 
in de houtvaten mee omhoog door de 
hele stam. Na elke injectiebeurt ontsmet
ten we de naald, want stel dat een boom 
al is aangetast, dan zouden we de ziekte 
via het injecteren juist verspreiden.’

Iepen veroorzaken hun eigen ondergang 
door de natuurlijke reactie op een infectie. 
Ze sluiten besmette houtvaten af om de 
schimmel te stoppen. Maar agressieve 
schimmels verspreiden zich razendsnel, 
zodat steeds meer vaten worden dicht
gezet. De sapstroom droogt op, bladeren 
verdorren en uiteindelijk sterft de boom. 
Met de vaccinatie bouwt de boom vol

doende extra afweer op om ook agressieve 
schimmels te weren. 

Den Haag telt ongeveer 16.000 iepen. Op 
het dieptepunt van de iepziekte stierven 
jaarlijks soms wel 1.500 tot 2.000 bomen. 
Twintig jaar geleden is de gemeente begon
nen met systematisch injecteren van de 
meest kwetsbare bomen. Nu is de schade 
onder de straatbomen meestal beperkt tot 
enkele tientallen slachtoffers per jaar. 

De grote boosdoener in dit verhaal is de 
iepenspintkever. Hij nestelt zich bij voor
keur in dood hout of in door schimmels 
verzwakte bomen. Daar legt hij dan zo’n 
honderd eitjes. Als de jonge kevers 
uitvliegen , brengen ze de schimmel van 
zwakke naar gezonde bomen over. Het 
beestje bestrijden is geen optie. In plaats 
daarvan worden bomen beter gewapend 
tegen de schimmel. Maar ook ondergronds 
verspreidt de ziekte zich via de wortels. 
Iepen  in een rij zijn dan ook veel kwets

baarder dan losse exemplaren. Na de 
vaccinatie  controleert de gemeente  
tussen  mei en september alle iepen uit 
voorzorg twee keer op de ziekte. Ook 
bomen  in privé tuinen. Is een particuliere 
iep ziek, dan krijgt de eigenaar hierover 
bericht. De boom moet zo snel mogelijk 
worden gekapt  en (compleet) afgevoerd 
om verdere  besmettingen te voorkomen. 

Waarom doet Den Haag zoveel moeite 
voor de iepen? Michiel: ‘Het zijn natuur
lijk prachtige monumentale bomen. Ze 
horen bij de stad. Bovendien kunnen ze 
goed tegen de zoute zeewind en stellen 
weinig eisen aan de bodem. Wel is het 
beter om niet meer lange lanen van 
alleen  dezelfde soort iepen te planten. Als 
daar de ziekte uitbreekt, kan het snel 
gaan. Afwisseling levert ook een mooi 
beeld op met bomen die in het voorjaar 
na elkaar in bloei komen. Maar dat zijn 
we in Den Haag nog niet zo gewend.’

Het gaat goed met de iepen in 
Den Haag. De iepziekte maakt 
nog maar weinig slachtoffers. Een 
jaarlijkse injectie wapent iepen 
tegen agressieve schimmels.  
In enkele weken tijd krijgen  
8.000 iepen deze behandeling.

Griepprik voor Haagse iepen
Bomen Dankzij jaarlijkse injectie gaan nog maar weinig iepen dood aan de iepziekte

Boomverzorger Michiel van der Wilt injecteert een iep op het Lange Voorhout. 8.000 Haagse iepen krijgen deze behandeling. valerie kuypers
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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 3, 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

De Stadskrant verschijnt elke vier weken
De volgende Stadskrant verschijnt op: 28 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: 0900 - 424 57 26
Productie: Gemeente Den Haag, IDC
Reacties: Mail uw reactie naar stadskrant@denhaag.nl 
of bel (070) 353 26 30

E-mail: www.denhaag.nl/contact
Telefoon: 14070 (maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur)
WhatsApp: 06 21 30 02 80 (zelfde tijden als 14070) 
Balie: Den Haag Informatie ©entrum in Atrium stadhuis 
(maandag t/m vrijdag 9.00 tot 16.00 uur, 
donderdag 16.00 tot 20.00 uur op afspraak) 
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 



Ombudsman

De gemeentelijke ombudsman, de heer Heskes en de  
jeugdombudsman, de heer Van Alphen 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

Gezocht: Haags filmtalent voor 72hrs The Hague film contest
In 72 uur een bijzondere speelfilm maken met Den Haag als decor. Dat is de 
uitdaging van 72hrs The Hague film contest. De start is 27 juni 2017. De 
inzending wordt bekeken door een jury met mensen uit het vak. Meedoen? 
Vul het formulier in op 72hrs.nl of check de Facebookpagina 72hrs The Hague.
 hilbert krane

■ De gemeente heeft weer 
nieuwe locaties aangewezen voor 
zelfbouw. Aan de Capadosestraat 
(Laak) wordt een voormalig 
schoolgebouw geschikt gemaakt 
als kluscomplex voor 20 klus
appartementen. Elders in Laak, 
aan de Schlegelstraat komen ook 
drie kluswoningen beschikbaar. 
Binnenkort kunnen omwonen
den en geïnteresseerden 
meedenken over de geschiktheid 
van de locaties en de invulling 
ervan. 

Nieuwe klushuizen 
in stadsdeel Laak

Meer informatie?
denhaag.nl

De ambitie om deze college
periode 10.000 extra banen te 
realiseren in Den Haag ligt op 
koers. In 2014 en 2015 kwamen er 
8100 extra banen bij. De werkloos
heid daalt en het aantal mensen 
met een bijstandsuitkering groeit 
niet langer.

■ ■ Dat staat in de brief over de 
stand van zaken economie en werk
gelegenheid die het college naar de 
gemeenteraad heeft gestuurd. 

De groei van het aantal banen is 
deels te danken aan de eco nomische 
groei, maar ook aan investeringen 
van de gemeente in de lokale 
economie  en werkgelegenheid. 

Den Haag is van oudsher een over
heidsstad. Omdat de rijksoverheid 
krimpt heeft de gemeente gekeken 
waar nieuwe kansen liggen voor 
werkgelegenheid. Cybersecurity is 
op dit moment de snelst groeiende 
deelsector. In 2016 kwamen er  
400 nieuwe banen bij. Ook de groei 

van het toerisme en het aantal 
congressen  zorgt voor extra banen.

In 2016 werden 5867 mensen 
vanuit de bijstand aan het werk 
geholpen. De jeugdwerkloosheid 
was eind 2016 gedaald tot 3.526. 
De gemeente heeft afspraken 
gemaakt  met werkgevers om 
Haagse werkzoekenden aan het 
werk te helpen.

10.000 banenplan ligt op koers: 
8100 extra banen in 2014 en 2015

 ‘Je zal er maar naast wonen. Een woning is illegaal 
verbouwd, zodat de eigenaar vier kamers afzonderlijk 
tegen hoge bedragen kan verhuren. Het is een komen 

en gaan van telkens nieuwe bewoners. Omwonenden maken 
zich grote zorgen. Ze willen dat de gemeente ingrijpt vanwege 
de overlast, slechte woonsituatie, onveiligheid en woeker
huren. Eén van hen meldt zich op het spreekuur van de 
ombudsman. ‘We hebben al vaak het Meldpunt Woonoverlast 

gebeld en melding gemaakt van wat daar 
allemaal mis is. Maar het gaat gewoon 
door. Melden heeft zo weinig zin.’

De ombudsman legt de klacht voor aan 
de gemeente. Het bewuste pand blijkt wel 
degelijk in het vizier en alle meldingen van 
bewoners zijn aan het dossier toegevoegd. 
Inspecteurs hebben een controle uit
geoefend en een rapport opgemaakt met 
zaken die niet in orde zijn. De eigenaar is 
schriftelijk gesommeerd daar een einde 
aan te maken, maar tot nu toe nog zonder 
resultaat. 

De omwonenden weten dat allemaal 
niet. Daarom adviseert de ombudsman om 
hen bij te praten. De gemeente organiseert 
een bijeenkomst en geeft uitleg over de 
genomen stappen. Bewoners vertellen wat 
zij de laatste tijd rond het pand waar

nemen. Voor de gemeente is dit aanleiding om het dossier 
weer actief op te pakken. 

De eigenaar krijgt nu een ‘last onder dwangsom’ opgelegd, 
wegens overtreding van de wettelijke regels voor woning
verhuur. Hij moet de opgesplitste woning in de oorspronke
lijke staat terugbrengen en stoppen met het afzonderlijk 
verhuren van kamers. Zo niet, dan gaat de gemeente de 
dwangsom innen. Onderneemt de eigenaar daarna nog niets, 
dan volgt een bestuurlijke boete. De gemeente kan zo na 
elkaar een reeks van steeds dwingender maatregelen 
op leggen. Het kost vaak veel tijd, maar uiteindelijk zal ook 
deze illegale verhuurpraktijk stoppen. Dat is dan mede dankzij 
de oplettendheid en vasthoudendheid van omwonenden. 

Stop huisjesmelker 

Meer informatie?
denhaag.nl/wonen

Gaat u op vakantie? Dan kunt u 
uw woning of een deel van uw 
woning verhuren aan toeristen. 
Bijvoorbeeld via een online 
platform zoals Airbnb, booking.
com of Wimdu. U moet zich dan 
wel aan een aantal regels houden. 

■ ■ Woonruimte is schaars in 
Den Haag. Woningen dienen 
gebruikt  te worden om in te wonen . 
Daarom mogen woningen alleen  
incidenteel (af en toe) aan toeristen 
worden verhuurd. 

Als woningen regelmatig of 
structureel worden verhuurd aan 
toeristen, blijven er minder 
woningen  over voor Hagenaars. Er 
is dan sprake van woning
onttrekking. Deze illegale hotels 
kunnen ook overlast geven voor 
omwonenden. Bovendien is het 
oneerlijke concurrentie  voor de 
hotels die wel aan de wet en regel
geving voldoen . De gemeente 
spoort woning onttrekking actief 
op en handhaaft dan.

Dit zijn de regels voor vakantie
verhuur aan toeristen:
■ Vakantieverhuur is alleen 
mogelijk  als u hoofdbewoner bent 
van de woning. 
■ U mag uw woning of een deel 
van uw woning alleen incidenteel 
(af en toe) aan toeristen verhuren.
■ (Een deel van) uw woning bedrijfs
matig en structureel verhuren is niet 
toegestaan. U mag bijvoorbeeld uw 
woning niet ieder weekend of iedere 
maand aan toeristen verhuren.
■ U mag uw woning of een deel van 
uw woning aan niet meer dan vier 
personen tegelijkertijd verhuren.
■ Uw gasten mogen geen overlast 
veroorzaken voor omwonenden.
■ U moet toeristenbelasting 
betalen.
Naast de gemeentelijke regels 
moet u ook rekening houden met 
het volgende:
■ Bent u eigenaar van een appar
tement? Dan heeft u toestemming 
nodig van de Vereniging van 
Eigenaren  (VvE).

■ Huurt u een woning? Dan moet 
u toestemming hebben van uw 
verhuurder
■ Huurt u van een woningcorpora
tie? Dan mag u uw woning niet 
gebruiken  voor vakantieverhuur.

Heeft u een kamer over en ontvangt 
u graag toeristen in huis? Dan kunt 
u ervoor kiezen binnen uw woning 
een Bed and Breakfast (B&B) te 
beginnen . Hiervoor gelden aparte 
regels. U heeft hiervoor een 
omgevings vergunning nodig.
Wilt u een tijdelijk verblijf aan
bieden in een woning waar u zelf 
niet woont? Ook daarvoor gelden 
aparte regels. 

Overlast
Heeft u overlast van toeristen in de 
woning van een van uw buren? 
Dan kunt u dat melden bij het 
Meldpunt Woonoverlast.

Uw woning verhuren
tijdens de vakantie

■ Een interactieve theatergame, 
een festival met films uit Oost en 
Zuidoost Europa en twee dance
evenementen met lokaal, natio
naal en internationaal talent. Deze 
en 35 andere professionele en 
kunstzinnige activiteiten kregen 
subsidie van de gemeente vanuit 
de subsidieregeling Culturele 
Projecten. Deze subsidies worden 
twee keer per jaar verstrekt.

Subsidie voor 
culturele projecten

■ Woensdag 5 juli (18.00 tot 
21.00 uur) is er weer een bijeen
komst van de Haagse Ouderraad. 
De Haagse Ouderraad is bedoeld 
voor Haagse ouders en verzorgers 
van kinderen tot en met 18 jaar. 
De gemeente zoekt ouders die 
willen meepraten. Aanmelden kan 
tot 28 juni via haagseouderraad@
denhaag.nl. Meer informatie over 
het thema vind u op de website.

Bijeenkomst 
Haagse Ouderraad

Meer informatie?
denhaag.nl/onderwijs

Meer informatie?
denhaag.nl/subsidies
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Bezoekers kunnen meedoen met diverse workshops. d’article enterprise b.v.

■ Woensdag 14 juni (Nationale 
Buitenspeeldag) organiseren veel 
buurten leuke activiteiten voor 
kinderen. Bij de Haagse Hopjes zijn 
er gratis activiteiten. Ook is er een 
wedstrijd op Instagram en 
Facebook. Upload voor 12 juni je 
favoriete buitenspeelplek met 
#Buitenspeeldag (foto, video, rap of 
anders) en win een VIPgondelrit in 
het reuzenrad van Scheveningen.

Wedstrijd
Buitenspeeldag

■ Na Loosduinen en Escamp is de 
Haagse opruimestafette van 7 tot 
en met 19 juni in Segbroek. Er zijn 
tal van activiteiten, waaronder een 
opruimdag op het Regentesseplein 
op zaterdag 10 juni. Lever hier uw 
grofvuil, fietsen en bruikbare 
spullen in, ga in gesprek met 
medewerkers van het stadsdeel of 
bezoek het spreekuur van stads
deelwethouder Wijsmuller.

Opruimestafette
in Segbroek

Nieuw vrij liggend fietspad Finnenburg en Boekweitkamp
Fietsers op de Finnenburg en Boekweitkamp kunnen nu gebruik maken van 
een vrij liggend fietspad. 16 mei werd het fietspad feestelijk geopend door 
wethouder Tom de Bruijn samen met de voorzitter van de VvE Norenburg en 
de eigenaar van de bloemenkiosk. De gemeente stimuleert het fietsgebruik 
door de aanleg van snelle, veilige en comfortabele fietsroutes. arnaud roelofsz

Meer informatie?
denhaag.nl/opruimestafette

Meer informatie?
denhaag.nl/spelen

Meer informatie?
denhaag.nl

■ Tot 1 augustus kan iedereen 
meedoen met de ontwerp
wedstrijd voor een nieuwe  
Haagse kiosk. Stuur uw ontwerp 
naar msk@denhaag.nl en maak 
kans op de 1e prijs (€ 25.000) of  
de 2e prijs (€ 20.000). Dit bedrag 
kunnen de winnaars besteden  
aan de bouw van hun kiosk. Een 
onafhankelijke vak en publieks
jury kiest de winnaars.

Wie ontwerpt
Haagse kiosk?

Meer informatie?
veiligvitaal.nl

Op vrijdag 30 juni is het gratis 
evenement VeiligVitaal van 10.30 
tot 16.00 uur in het World Forum 
in Den Haag. Tijdens deze bijeen
komst krijgen 55plussers 
informatie over hoe zij veilig en 
vitaal in het leven kunnen staan.

■ ■ Wethouder Karsten Klein opent 
VeiligVitaal. De presentatie wordt 
verzorgd door Diana Matroos 
(bekend  van RTLnieuws en BNR 
Nieuwsradio).  

Workshops
Bezoekers van het evenement 
kunnen  meedoen met diverse 
workshops. Die staan in het teken 
van de thema’s Veilig online, Veilig 
in huis en Veilig ouder. Zo zijn er 
workshops over het voorkomen van 

babbeltrucs, een vlam in de pan, 
vallen en onveilig internetbankie
ren. Verder is er ook aandacht voor 
het beveiligen van uw mobiele 
telefoon  en yogaoefeningen.

Op de informatiemarkt kunt u 
informatie en gadgets krijgen  
van welzijnsorganisaties, politie, 
brandweer en het Rode Kruis.
Verder is er een gratis lunch, voor 
de bezoekers, verrassend entertain
ment en een afsluitende borrel. 

Aanmelden
Geïnteresseerd in VeiligVitaal? 
Meld u dan voor 22 juni aan via 
www.veiligvitaal.nl of bel tijdens 
kantooruren naar (070) 206 00 14.

Gratis evenement 
voor 55plussers 

Meer informatie?
denhaag.nl/duurzaamheid

De gemeente Den Haag heeft de 
subsidieregelingen voor elektrisch 
rijden uitgebreid. Daarmee wordt 
elektrisch rijden financieel nog 
aantrekkelijker. 

■ ■ Sinds 1 mei is er een nieuwe 
subsidieregeling voor de aanschaf 
van 100% elektrische personen
auto’s. Inwoners van Den Haag 
kunnen  een 100% elektrische 
personen auto kopen met subsidie. 
Dat mag een tweedehands of nieuwe 
auto zijn. Hybride auto’s komen niet 
in aanmerking. Bij aankoop van een 
tweedehands auto geeft de ge
meente € 3.000 subsidie, bij aankoop 
van een nieuwe auto is het bedrag 
€ 5.000. Het totale beschikbare subsi
diebedrag is € 200.000. De regeling is 
alleen bestemd voor particulieren. 

Ondernemers
Ondernemers kunnen een elektri

sche scooter, high speed elektri
sche fiets of bakfiets kopen of 
leasen  met subsidie. Deze 
subsidie regeling bestond al voor 
BV’s en NV’s, maar nu kunnen ook 
eenmanszaken (zzp’ers) en onder
nemers in een vof er gebruik van 

maken. De subsidie is alleen 
bestemd  voor veelrijders: onder
nemers die met het voertuig jaar
lijks tenminste 3.000 kilometer 
rijden binnen de stad. 

Er is al een regeling voor de aan
schaf van elektrische bestelauto’s 

en taxi’s. De gemeente geeft voort
aan ook subsidie als deze voer
tuigen worden geleased. Ook is de 
looptijd van de regeling verlengd 
tot en met 30 september 2017.

Luchtkwaliteit
Elektrisch rijden is goed voor de 
luchtkwaliteit. En dat is weer goed 
voor de gezondheid van de in
woners van Den Haag. Daarom 
stimuleert  de gemeente via het 
Actieplan luchtkwaliteit 2015
2018 verschillende activiteiten op 
het gebied van elektrisch vervoer. 
Zo worden er door de hele stad 
laadpalen neergezet. Inmiddels 
staan er al ruim 500. Ook subsidi
eert de gemeente verschillende 
vormen van elektrisch rijden.

Elektrisch rijden
is goed 
voor de 
luchtkwaliteit

Meer subsidies voor 
elektrisch rijden

Meer informatie?
denhaag.nl/houvanjehuis

Het programma ‘Hou van je Huis’ 
boekt veel sneller resultaten dan 
verwacht. Tot nu zijn al ruim 7200 
particuliere woningen duurzaam 
gerenoveerd.

■ ■ Bij de start van het programma 
in 2015 lag de ambitie nog op 4000 
woningrenovaties in 2018. In het 
huidige tempo zullen dat er dan 
20.000 zijn. 

Met ‘Hou van je Huis’ biedt de  
gemeente Den Haag huiseigenaren 
praktische en financiële ondersteu

ning om hun woning te verduur
zamen. Dat draagt bij aan een 
mooie stad, comfortabel wonen en 
een vermindering van CO2uitstoot. 

Het programma levert naast  
klimaatwinst ook aanzienlijke 
economische  effecten: bijna 50 
miljoen aan private investeringen  
en ruim 500 arbeidsjaren aan 
werkgelegenheid.

De gemeente werkt samen met 
bedrijven, Duurzaam Den Haag en 
bewonersinitiatieven als 070Ergiek. 

In 2016 zijn twee pop up stores 

geopend waar bewoners advies 
kunnen krijgen of producten van 
Hou van je Huis kunnen afnemen. 

In de nieuwe Woonvisie is de 
ambitie  tussen 2020 en 2030 jaar
lijks minimaal 5.500 particuliere 
woningen duurzaam te verbeteren. 
Het gaat hierbij niet om het 
uitvoeren  van één duurzame 
maatregel  maar een vergaande 
verbetering  naar energielabel B.

‘Hou van je Huis’: al 7200 particuliere 
woningen duurzaam gerenoveerd

4 Stadskrant
31 mei 2017

Nummer 6Actueel



Audrey Bergmann en Aswintha Menk van Beauty voor de Senior organiseren verwenmiddagen voor ouderen. michel heerkens

Haagse Hulde 2017
In het Nutshuis reikten 
gemeente Den Haag en PEP 
op 17 mei de Haagse Hulde 
uit, een prijs voor ver-
nieuwend vrijwilligerswerk. 
Het thema was dit jaar 
zorgen voor elkaar’.  
De genomineerden waren:
■ Beauty voor de Senior
■ Buurtboerderij  
De Nijkamphoeve
■ Moeders Informeren 
Moeders (MIM)
■ Stichting Kompassie
■ Stichting Voedsel- en 
Kledingbank Solidair 
Den Haag

De organisaties bieden op 
zeer uiteenlopende manieren 
steun aan Hagenaars die het 
moeilijk hebben. Moeders 
Informeren Moeders won de 
Zilveren Hulde (€ 3.000). 
Beauty voor de Senior won de 
Gouden Hulde (€ 5.000). 
Volgens de jury ‘een prachtig 
initiatief dat omzien naar 
elkaar letterlijk neemt.’

Meer informatie?
denhaagdoet.nl/haagse-hulde

 T ienermeisjes kunnen 
uren voor de spiegel 
staan, dat doen dames 
op leeftijd niet meer. 
Toch willen ook zij er 

nog graag verzorgd uitzien, dat 
merkte Aswintha Menk bij haar 
vrijwilligerswerk in Bronovo. ‘Wat 
heb jij mooie nagellak op, zei een 
dame tegen mij. Dat zou ze zelf ook 
wel willen. Ze was zich goed 
bewust  van haar uiterlijk, maar 
zonder hulp kon ze er niet veel 
werk meer van maken. Zelf make
up opdoen is een van de dingen die 
definitief voorbij gaan. Soms is er 
een zorgzame dochter die een 
middag  met moeder gaat ‘tutten’. 
Maar vaak ook niet.’

Berichtje op Facebook
Januari 2016 plaatste Aswintha 
een berichtje op Facebook. Ze 
wilde peilen of er belangstelling 
was voor ‘beauty verwen
middagen’. Haar plan was om bij 
oudere dames (70+) op bezoek te 
gaan met de nodige opmaak
spullen. Voor de gezelligheid zou 
de gastvrouw een vriendin erbij 

kunnen uitnodigen. De reacties 
stroomden binnen: Wat een leuk 
idee! Kom maar bij mij langs of dit 
is echt iets voor mijn buurvrouw. 

Gezellige middag
Zo is Beauty voor de Senior 
geboren . Aswintha gaat naar 

mensen  thuis, naar buurtcentra en 
verzorgingshuizen. De beauty
behandeling is aanleiding voor een 
gezellige middag. Plezier maken is 
net zo belangrijk als opmaken. ‘We 
lachen heel wat af onder het nagels 
lakken. Voor de dames is dit een 

leuke onderbreking van meestal 
voorspelbare weken.’ Aswintha 
deed eerst alles zelf, maar kreeg 
later  assistentie van twee collega’s: 
Christa van der Hoorn en Audrey 
Bergmann. ‘Ik ben heel blij met 
deze fantastische meiden. In het 
eerste jaar hebben we ruim 300 
dames mogen verzorgen. Een over
weldigend succes!’ 

Filmster
Aswintha, Christa en Audrey gaan 
nu minimaal twee keer per week 
op pad met hun beautycases. Elke 
donderdag is er een sessie in de 
nieuwe ruimte van de Bood
schappen Begeleidingsdienst 
(BBD) aan de Esperantostraat. Met 
de bus worden vijf of zes dames 
op gehaald voor een verwen
middag. Ze betalen een kleine 
onkostenvergoeding.

‘Ik merk hoe fijn ouderen de 
hand en gezichtsmassage vinden. 
Je voelt ze helemaal ontspannen. 
Liefdevolle aanraking is voor ieder 
mens prettig. Ouderen ervaren 
dat steeds minder. Door alle aan
dacht, aanraking en gezelligheid 

zie je de dames opfleuren. Ze zijn 
trots als ze in de spiegel kijken. 
Iemand  zei: ‘Jeetje, ik lijk wel een 
filmster.’ 

Tango dansen
Bij een VerwenCafé in de Bazaar 
aan de Hoefkade krijgt Ingrid 
Noorlander  (71) een handmassage. 
‘Iedere  vrouw vindt het fijn om er 
goed uit te zien. Of je nou 18 bent 
of 80, dat gevoel blijft. Je kijkt altijd 
even in je spiegel voor je naar 
buiten  gaat.’ 

Ingrid laat zich verwennen door 
Aswintha en Christa en vertelt 
onder tussen over haar grote 
passie : de tango. ‘Welke nagellak 
wilt u?’ vraagt Aswintha en laat 
een waaier aan kleuren zien. ‘Doe 
maar lekker rood. Ik ga vanavond 
nog dansen.’

‘Jeetje, ik lijk wel een filmster’

Veel Hagenaars hebben het moeilijk door armoede, eenzaamheid, ouderdom of ziekte. Veel andere 
Hagenaars zetten zich belangeloos voor hen in. Zij zijn het sociale gezicht van de stad. Allemaal 
verdienen ze hulde, maar de Gouden Hulde 2017 gaat naar Beauty voor de Senior. 

Plezier maken
is net zo 
belangrijk 
als opmaken
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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.

Werk in uitvoering Werk in uitvoering

Doorgaande  
route Raamweg is 
eind juni weer vrij

Op de Dunne Bierkade 
worden  de kademuren ver
vangen. Tijdens een bouw

excursie op 26 april kregen om
wonenden uitleg over wat er alle
maal komt kijken bij het werk. Ook 
zagen ze hoe een   prefab kadedeel 
werd geplaatst. ‘Weten wanneer er 
gewerkt wordt, en wanneer niet, 

scheelt veel irritatie,’ zegt een van 
de bewoners. ‘Dat we zien dat er 
serieus en hard wordt gewerkt 
helpt natuurlijk ook. Het zou mooi 
zijn om dit nog een keer te organi
seren. En nodig dan ook andere 
buren overleggen uit zodat zij 
weten  wat er binnenkort bij hen 
voor de deur gaat gebeuren.’

Bouwexcursie voor 
omwonenden Dunne Bierkade 

Meer informatie?
denhaag.nl/fietsen

Actueel
■ Vanaf half juni: herinrich-
ting Juliana van Stolberglaan 
en Ijsclubweg. Deze wegen 
zijn onderdeel van een 
nieuwe snelle, veilige en 
comfortabele fietsroute. 
■ Begin juni tot uiterlijk 
22 december: herinrichting 
Noordwal voor de aanleg 
van een snelle, veilige en 
comfortabele fietsroute.  
Het werk start bij de 
Wester molens en eindigt  
bij de Torenstraat.

de Stationsweg tot aan de Hof
wijckstraat) wordt vernieuwd. Het 
werk aan het riool is naar verwach
ting half augustus klaar. De winkels 
op de begane grond van het voor
malige grote belastingkantoor, blij
ven goed bereikbaar. De werkzaam
heden zijn onderdeel van de her
inrichting van het Stationsplein.

Sinds 22 mei is halte D (tram
lijn 9) bij station Hollands 
Spoor vervallen. De halte lag 

rechts van het Stationsplein (gezien 
vanaf hoofdingang stations
gebouw). Tramlijn 9 maakt nu 
gebruik  van halte E (het spoor 
ernaast ). Het perron en het trottoir 
bij tramhalte D zijn verlaagd om 
het toegankelijk te maken voor 
wegverkeer. Het riool onder de rij
baan van het Stationsplein (vanaf 

Werk aan tram 9 bij station 
Hollands Spoor

Meer informatie?
denhaag.nl/bouwen

Meer informatie?
raamwegdenhaag.nl

 Nog iets meer dan een 
maand en dan begint 
een nieuwe fase van 
het rioolonderhoud 
aan de Raamweg

Konings kade. De werkzaamheden 
verplaatsen zich dan van de door
gaande route naar de wijk: 
Den Haag werkt vanaf 24 juni tot 
en met augustus op de 
Wassenaarse weg en Oostduinlaan. 
De afsluiting van de Raamweg
Konings kade is dan voorbij.

Tijdens de werkzaamheden in de 
wijk zijn de Wassenaarseweg en 
Oostduinlaan op verschillende 
momenten  helemaal of deels af
gesloten. De gemeente vernieuwt 
onder meer het riool en legt nieuw 
asfalt aan. Het verkeer wordt om
geleid met de bekende gele borden. 
Woningen blijven te voet bereik
baar, maar parkeren langs het 
werkvak is niet mogelijk. De 
gemeente  vraagt bewoners en 
bedrijven  daarom tijdelijk elders in 
de wijk te parkeren. 

Geluidshinder
De werkzaamheden in de straat 
zorgen onvermijdelijk voor geluids
hinder, bijvoorbeeld door zwaar 

materieel of sloopwerkzaamheden. 
Ook rijden er vrachtwagens over de 
bouwplaats. ‘Voor de overlast 
willen  we vast onze excuses aan
bieden, want de geluidshinder kan 
flink zijn,’ zegt verkeersmanager 
Dave van Schaick. 

‘Uiteraard proberen we de hinder 
zoveel mogelijk te beperken. Bij

voorbeeld door de aan en afvoer zo 
te plannen dat we met zo min 
mogelijk  vrachtwagens hoeven te 
rijden. Maar omdat we van 
’s ochtends  vroeg tot ’s avonds laat 
met verschillende ploegen aan het 
werk zijn, is het niet altijd mogelijk 
om hinder te voorkomen.’

Vanaf begin juni vindt u meer 
informatie  over de werkzaam
heden Wassenaarseweg/Oostduin
laan op www.raamwegdenhaag.nl.

Nieuwe fase rioolonderhoud Raamweg
Vooruitblik

Eind juni begint aannemer Dura Vermeer met rioolonderhoud op de Wassenaarseweg-Oostduinlaan.  olivier van det

Omwonenden Bierkade krijgen uitleg over de werkzaamheden.  henriëtte guestHalte D is vervallen. Tramlijn 9 maakt nu gebruik van halte E.  gemeente den haag

Impressie van het nieuwe stationsplein en de tophaltes bij station Hollands Spoor.  gemeente den haag

Werken aan nóg beter OV
Met de bouw van de tophalte 
station Hollands Spoor wordt 
de eerste fase van het 
kwaliteitsproject ‘OV steeds 
beter’ afgerond. Op veel 
plaatsen in de stad zijn 
bovenleidingen, rails en haltes 
aangepast en tegelijk is de 
kwaliteit van de openbare 
ruimte verbeterd.  Zo kregen 
de keervoorziening bij 
Madurodam, de Haagweg en 
de Koninginnegracht, maar 
ook de Lange Vijverberg,  
Spui-Zieken en de Nieuwe 
Parklaan een opknapbeurt.

 Een fraai Stationsplein ver
dient een bijzondere tram
halte, zegt Arend Jan van 
der Lely, programmamana

ger ‘OV steeds beter’ van de Metro
poolregio Rotterdam Den Haag. De 
vijf kleine perrons op het plein 
worden de komende maanden sa
mengevoegd tot twee grote eiland
perrons . ‘Ze zijn overzichtelijk, de 
informatievoorziening is top en de 
loopafstanden tussen de eiland
perrons zijn kort’, zegt Van der Lely.

De tophalte op het Stationsplein 
is de tweede tophalte die in 

Den Haag wordt gebouwd. De an
dere komt op de Leyweg. Arend Jan 
van der Lely vertelt wat de halte top 
maakt: ‘Op de eilandperrons komt 
een overkapping. Deze biedt com
fort en geeft de omgeving een mooi 
en gezichtsbepalend gezicht. De 
tophalte biedt ook meer capaciteit 
voor de groeiende reizigersstroom.’

Met de tophalte en de aanpas
sing van hoe de tram rijdt op het 

Stationsplein sluiten de gemeente 
Den Haag, de Metropoolregio en de 
HTM de eerste fase van het kwali
teitsproject ‘OV steeds beter’ af. De 
eerste zestig oude roodbeige 
trams zijn vervangen door de nieu
we moderne stadstrams, de sporen 
zijn aangepast en de haltes en 
trams zijn toegankelijk gemaakt 
voor reizigers met een rolstoel, 
rollator  en kinderwagens. ‘Het OV 

is beter en betrouwbaarder gewor
den,’ zegt Van der Lely. ‘De nieuwe 
trams zijn comfortabel. Op de 
lijnen  waar de nieuwe tram rijdt, 
bieden we meer capaciteit. Het 
tramnet is nu al druk, maar wordt 
de komende jaren nog drukker. Als 
de laatste oude trams zijn ver
vangen over een paar jaar, worden 
ook de resterende trams en halten 
toegankelijk voor alle reizigers.’

De entree van Hollands 
Spoor krijgt een modern 
en vriendelijk gezicht.  
Voor de duizenden 
tramreizigers wordt een 
ruime en comfortabele 
tophalte gebouwd. Met 
dit visitekaartje krijgt het 
openbaar vervoer in 
Den Haag steeds meer 
allure.

Tophalte biedt reizigers comfort 

Meer informatie?  
denhaag.nl/ovsteedsbeter

 peter van oosterhout  htm

 Den Haag maakt ‘werk van werk’ door 
naast de herinrichting van de 
tramhalte op het Stationsplein ook 

de fundering van het spoor in de tram
tunnel Hollands Spoor te vernieuwen.  
‘Het werk aan de tunnel is nodig om het 
openbaar vervoer in de stad te verbeteren,’ 
aldus Rutger de Klerk, omgevingsmanager 
van de gemeente Den Haag. 

De fundering van de tramtunnel bij HS is 
aan het einde van haar levensduur en moet 
worden vervangen. Dat gebeurt tussen 
half juli tot begin augustus. In die periode 
kan het doorgaand verkeer niet vanaf de 
Parallelweg naar het Rijswijkseplein rijden. 
‘Automobilisten moeten een anderen route 

kiezen. We hebben omleidingsroutes 
uitgestippeld. Die zullen duidelijk worden 
aangegeven,’ verzekert Rutger de Klerk. 
Fietsers en voetgangers kunnen wel vanaf de 
Parallelweg naar het Rijswijkseplein. Het 
Stationsplein is ook bereikbaar voor 
bestemmingsverkeer.

Het werk op het Stationsplein is gestart 
met de aanleg van het riool onder de 
openbare weg. ‘De aannemer heeft een slim 
plan bedacht waarbij de tramhalte bij 
Albert Heijn plaatsmaakt voor een omlei
ding voor het overige verkeer. Hierdoor kan 
de bevoorrading voor de winkels en 
parkeergarages over het Stationsplein 
blijven rijden,’ zegt Rutger de Klerk.

Gemeente maakt ’werk van werk’

 V anaf 1 juli krijgen HTMreizigers 
een half jaar lang te maken met 
ingrijpende werkzaamheden rond 

Station Hollands Spoor. ‘HTM doet er alles 
aan om de reizigers zo goed mogelijk te 
informeren over de aanpassingen met een 
gerichte publiciteitscampagne,’ zegt 
Marion de Vries van HTM.

De trams 1, 9, 11, 12, 15, 16 en 17 en 
bussen 18 en 26 rijden van zaterdag 1 juli 
t/m zondag 17 december een andere route 
en stoppen niet meer bij de halten aan de 
voor en achterzijde van Station Hollands 
Spoor. De halten HS/Leeghwaterplein en 
HS/Waldorpstraat worden de vervangende 
halten voor reizigers die van en naar Station 

Hollands Spoor reizen. Dit betekent een 
langere looproute van ongeveer 
vijf minuten tussen de tram en bushalten 
en Station Hollands Spoor.

Trams 11 en 15 worden tijdens de 
werkzaamheden aan elkaar gekoppeld en 
rijden van ScheveningenHaven naar HS/
Leegwaterplein en omgekeerd (als tram 11) 
en van HS/Leeghwaterplein naar Nootdorp 
en omgekeerd (als tram 15). Reizigers van 
tram 15 die willen reizen tussen Nootdorp 
en Centrum Den Haag/Den Haag CS 
moeten onderweg overstappen. Tram 12 
krijgt een directe verbinding met het 
centrum van Den Haag en Den Haag 
Centraal. 

Trams en bussen rijden om bij Hollands Spoor
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Werk in uitvoering

Waterberging 
vangt water op bij 
hevige regenval

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

water overlast voorkomen? Jazeker. 
Dat kan én dat is nodig. Zeker in 
gebieden  met weinig weilanden en 
tuinen, maar veel gebouwen, tegels 
en asfalt, zoals in en rond Den Haag. 
Bij hevige regenval kan het water er 
niet snel genoeg wegstromen. 
Daarom wil het Hoogheemraad
schap graag meer ruimte voor 
water berging aanleggen: vijvers en 
plassen waar het teveel aan water 
tijdelijk kan worden opgevangen. 

De komst van de Rotterdamsebaan 
is een mooie kans om zo’n waterber
ging aan te leggen. Daarnaast is de 
waterberging ook een compensatie 
voor het extra asfalt dat de aanleg 
van de Rotterdamsebaan met zich 
meebrengt. In mei is gestart met de 
aanleg van de benodigde dijken rond 
het bergingsgebied. In de zomer 
van 2020 is de waterberging klaar. 

Om de Rotterdamsebaan 
netjes in de omgeving te 
laten passen, wordt in het 

weiland voor de Kansjesmolensloot 
het Molenvlietpark aangelegd. Dit 

park krijgt meer dan alleen een 
recreatieve  functie. In opdracht van 
het Hoogheemraadschap van Delf
land komen er vijvers die bij hevige 
regenval een teveel aan water uit 
het watersysteem tijdelijk opvan
gen. Een stukje mooie natuur, waar
mee tegelijkertijd wateroverlast 
wordt voorkomen. Met een park 

Vijvers in Molenvlietpark 
voorkomen wateroverlast

Actueel
■ Vragen over het werk?  
Kom naar het wekelijkse 
inloopspreekuur: Binckhorst: 
woensdag 15.00 tot 16.00 uur 
in Trefpunt Rotterdamsebaan, 
Binckhorstlaan 174 in 
Den Haag. Vlietzone: dinsdag 
15.30 tot 16.30 uur in de 
bouwkeet, Laan van Hoorn-
wijck 80 in Den Haag.
■ De Rotterdamsebaan 
heeft een eigen app met het 
laatste nieuws, informatie 
over werkzaamheden en nog 
veel meer. Download de app 
in de ‘App Store’, ‘Google Play 
Store’ of ‘Microsoft Store’. 
 

 

oog van een ecoloog de vissen zorg
vuldig uit het water gehaald. 
Brasem , paling, kleine kreeftjes en 
voorntjes werden in de boot in 
emmers  gedaan. Daarna werden 
de vissen verhuisd naar een andere 
sloot achter Omroep West. Vervol
gens is een deel van de Kansjes
molensloot gevuld met 5.000 kuub 
grond. Deze grond komt uit de 
bouwkuipen op de werkterreinen 
van de Rotterdamsebaan. 

Het tracé van de Rotterdam
sebaan doorkruist de Kans
jesmolensloot. Een deel van 

de sloot, bij Avalex en Omroep West 
voor de deur, is daarom afgelo
pen mei gedempt. Vanaf het ge
maal Ypenburg loopt nu onder de 
grond een persleiding, die ervoor 
zorgt dat het water van en naar de 
Kansjesmolensloot stroomt. Voor
dat de sloot gedempt kon worden, 
hebben twee vissers onder toeziend 

Kansjesmolensloot stukje
korter: vissen verhuisd

Klaar

 De Rotterdamsebaan 
loopt onder de Laan 
van Hoornwijck, de 
verbindingsboog A13 
en de A4 door en sluit 

vervolgens aan op knooppunt 
Ypenburg. De aanleg van dit deel 
van de Rotterdamsebaan is een 
enorme klus. De Combinatie Rot
terdamsebaan, de aannemer, 
maakt hiervoor acht bouwkuipen 
die uiteindelijk op elkaar aan
gesloten worden. In de ‘bak’ die zo 
ontstaat, wordt de nieuwe weg 
aangelegd. De Laan van Hoornwijck 
ondergaat hierdoor dit en volgend 
jaar de nodige veranderingen.

In juni zijn de eerste veranderin
gen voor het verkeer al merkbaar. 
Wie wel eens over de Laan van 
Hoornwijck rijdt, heeft vast gezien 
dat er langs de rijbaan richting 
Ypenburg volop gewerkt wordt. Het 
afgelopen half jaar is daar de eerste 
van de acht bouwkuipen gemaakt. 
Over deze bouwkuip heen komt 
een deel van de Laan van Hoorn
wijck te liggen. De voorbereidingen 
hiervoor zijn bijna afgerond. 
Halver wege juni is de nieuwe rij
baan, in de richting van Ypenburg, 
klaar. In het weekend van 24 en 

25 juni wordt deze aangesloten op 
de bestaande weg. 

Vanaf maandag 26 juni rijden de 
eerste auto’s op de nieuwe rijbaan. 
Tegelijkertijd verandert ook de 
verkeers situatie: met de auto de 
trambaan oversteken ter hoogte 
van de Laan van Zuid Hoorn kan 
niet meer. Deze doorsteek voor 
auto verkeer gaat dicht. Deze 
verandering  is blijvend, ook na de 
aanleg van de Rotterdamsebaan. 

Nadat de rijbaan richting Ypen
burg op zijn plek ligt, wordt een 
tijdelijke  rijbaan richting Rijswijk 
aangelegd. Halverwege augustus 
rijdt het verkeer hierover. In de 
ruimte in het midden van de Laan 
van Hoornwijck is er dan ruimte 
om een van de acht bouwkuipen te 
maken. Uiteindelijk komt in 2018 
over deze bouwkuip de nieuwe 
rijbaan  richting Rijswijk te liggen. 

Ook de trambaan krijgt een 
nieuwe plek. De voorbereidingen 
hiervoor starten in juli. Vervolgens 
wordt in het weekend van 26 en 
27 augustus de nieuwe trambaan 
aangesloten op de bestaande. Tij
dens dit weekend rijdt tram 15 
(Den Haag CS  Nootdorp) niet en 
worden er bussen ingezet. 

Reconstructie Laan van Hoornwijck
Werk in uitvoering

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.

De Laan van Hoornwijck met zicht op het werkterrein van de Rotterdamsebaan. peter van oosterhout

De vissers aan het werk in de Kansjesmolensloot. peter van oosterhout
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Familiecoach: 
iets voor jou?
■ Lotgenoten kunnen veel 
voor elkaar betekenen. Dat 
geldt ook in de GGZ-
mantelzorg. Familiecoaches 
met ervaring ondersteunen 
mantelzorgers in praktische 
en emotionele zaken. Heeft 
u behoefte aan een 
familiecoach? Of zou u zelf 
de cursus voor familiecoach 
bij Kompassie willen 
volgen? Stuur een e-mail 
naar Rita van Maurik,  
r.vanmaurik@kompassie.nl 
of bel 06 25 03 52 69.
 

Mantelzorgers 
kunnen in alle 
rust hun verhaal 
vertellen

 Marjon Doorschodt 
en Christel Steen
bergen weten 
waarover ze 
praten . Allebei 

zijn ze ervaren GGZmantelzorgers. 
In hun situatie gaat het om een 
moeder en een ander naast fami
lielid met ernstige psychische pro
blemen. Door de jaren heen hebben 
ze er beter mee leren omgaan, hoe
wel de zorgen blijven. Die persoon
lijke ervaringen helpen nu enorm 
bij hun rol als familiecoach. 
Najaar  2016 volgden ze hiervoor 
een cursus bij stichting Kompassie.

Hoe gaan jullie te werk? ‘Luiste
ren, daar begint het mee,’ zegt 
Christel. ‘Mantelzorgers kunnen in 
alle rust hun verhaal vertellen, 
zonder  dat er meteen een oordeel 
volgt. Ik stel hooguit een vraag ter 
verduidelijking of om me beter te 
kunnen inleven. Het is moeilijk om 
met vrienden of kennissen over 
psychische problemen in de familie 
te praten. Je zwijgt liever uit 
schaamte en zit ook niet te wach
ten op allerlei misplaatste advie
zen: Meid, trek het je niet zo aan of 
Als ik zo’n kind had, dan zou ik haar 
meteen het huis uitzetten. Totaal 

onbegrip, ik weet hoe dat voelt.’
Kompassie is het stedelijk infor

matie en steunpunt voor Hage
naars met een ‘psychische kwets
baarheid’ én nadrukkelijk ook voor 
hun familieleden. De grotendeels 
vrijwillige medewerkers zijn goed 
thuis in de Haagse GGZwereld en 
weten veel van regelingen, in
stellingen en therapieën. Marjon: 
‘Als een mantelzorger bijvoorbeeld 
moeite heeft met een Wmo of Pgb
aanvraag, dan kennen wij collega’s 
die daar veel verstand van hebben. 
Het kost soms moeite om te krijgen 
waar je recht op hebt. Kompassie 
kent de weg.’

Christel heeft de afgelopen tijd 
een moeder begeleid van wie de 
dochter bij een ongeluk ernstig 
hersenletsel heeft opgelopen en 
een tweede moeder met een 
autistische  zoon. De afspraken met 
familie coaches zijn op het kantoor 
van Kompassie (Laan 20) of bij 
mensen thuis. Overdag of ’s avonds. 
‘Soms willen mantelzorgers graag 
buitenshuis hun verhaal vertellen. 
Het is goed even los te komen van 
de situatie. Een moeder vertelde 
me dat ze bijna nooit meer in de 
stad kwam. Toen hebben we in een 

grandcafé afgesproken.’ 
GGZmantelzorger ben je 24 uur 

per etmaal. Psychische aandoenin
gen kenmerken zich vaak door grillig 
en onvoorspelbaar gedrag. Ineens 
kan er een crisis uitbreken. Het doet 
een groot beroep op iemands veer
kracht en improvisatievermogen. 
Maar alle inzet neemt het psychisch 
lijden niet weg. Dat stemt verdrietig 
en machteloos. Marjon: ‘Ondertus
sen blijft er steeds minder tijd voor 
jezelf over. Hobby’s en contacten met 
vrienden verwateren. In zo’n situatie 
kunnen wij helpen om het leven te 
herpakken en de zorg beter in te ka
deren. Neem regelmatig afstand, 
anders hou je het niet vol.’ 

Elke situatie is anders, maar de 
dilemma’s zijn hetzelfde. Zoals 
grenzen stellen. Christel: ‘Wat 
mantelzorgers mij vertellen, her
ken ik uit de geschiedenis van mijn 
eigen situatie. Op elk moment kun 
je een dwingend telefoontje 
verwachten : ‘Je moet nu meteen 
komen . Ik red het niet.’ Wat doe je 
dan? Is het serieus of manipulatie? 
Wat als ik niet ga? Door steeds weer 
klaar te staan, hou je de afhanke
lijkheid in stand. De problemen 
blijven en je gaat er zelf aan onder

door. Alleen al uit lijfsbehoud moet 
je grenzen durven stellen en daar 
nooit overheen gaan. Dat geeft 
duidelijk heid en dwingt de ander 
om zelf stappen te zetten.’ 

Door de gesprekken met de 
familie coach krijgt de mantel
zorger beter zicht op de eigen rol en 
positie. Met goede bedoelingen 
worden de problemen soms in 
stand gehouden. De familiecoach 
weet hoe het werkt en kan tips en 
suggesties geven om de dingen 
anders  aan te pakken of de weg 
wijzen naar professionele hulp.

Marjon vertelt dat er nu veel meer 
oog voor mantelzorgers is dan in 
haar jeugd. ‘Bij ons thuis begonnen 
de problemen toen ik twaalf jaar 
was. Mijn vader had een drukke 
baan en mijn broertje was nog een 
stuk jonger. Ik moest het huis
houden opvangen en zien om te 
gaan met een depressieve en ver
slaafde moeder. Je deed het gewoon. 
Buitenshuis werd er niet over 
gesproken , laat staan dat ik hulp zou 
vragen. Het hele woord mantelzorg 
bestond niet eens. Nu is er gelukkig 
hulp. Bij Kompassie kun je gewoon 
binnenlopen zonder afspraak vooraf. 
Hier is altijd iemand die tijd heeft.’

‘Aan zorg voor je naaste zit een grens’

Als je partner of kind langdurig psychisch in de knoop zit, is dat een grote zorg. Je moet veel regelen, 
bent altijd alert op calamiteiten en voelt je vaak machteloos. Speciaal voor GGZmantelzorgers is er 
nu een familiecoach. 

Marjan Doorschodt (links) en Christel Steenbergen weten waarover ze praten. ‘Het is moeilijk om met vrienden of kennissen over psychische problemen in de familie te praten.’  henriëtte guest

Meer informatie?
www.kompassie.nl
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De raad in de wijk Gehoord op  
de tribune

Kort

Informatie

Meer informatie?
denhaag.nl/gemeenteraad

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 8 juni
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
19.30 uur 

Donderdag 29 juni 
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
14.00 uur

Gast van de raad 
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.

Nanette Backers in de 
Commissie Leefomgeving, 
11 mei 2017
Onderwerp: Herinrichting 
Noordeinde, Heulstraat en 
Hoogstraat

Straks is het 
vrijwel 
onmogelijk nog 
een parkeerplek 
te kunnen 
bemachtigen

Desh Ramnath  
(raadslid CDA) 

Alle Hagenaars 
moeten de kans 
krijgen mee te 
besturen. U weet 
zelf namelijk het 
best waaraan 
behoefte is in uw 

wijk en wat wel en niet werkt. De 
uitdaging is om juist ook bewoners 
met minder tijd en middelen die 
nog niet actief zijn te horen. Op mijn 
voorstel gaat de gemeente in iedere 
wijk participatiepitches houden. 
Hier kunnen bewoners hun ideeën 
op een laagdrempelige manier 
presenteren en hulp krijgen bij de 
uitwerking. Heeft u ook een idee 
hoe bewoners meer betrokken 
kunnen worden bij het besturen van 
de stad? Laat het weten via  
cda@denhaag.nl.

Arjen Dubbelaar  
(raadslid Groep de Mos/OPDH)

De groeiende 
autohaat in 
Den Haag is 
schokkend.  
Weer ligt er een 
bouwplan klaar 
met te weinig 

parkeerplaatsen. Ditmaal gaat het 
om de woontorens op het 
braak liggende terrein bij de 
Grotiusplaats. De project-
ontwikkelaar mag van het college 
minder parkeerplaatsen aanleggen 
dan de parkeernorm voorschrijft. 
De wijk Bezuidenhout wordt straks 
overspoeld met parkeertoerisme, 
dus het is belangrijk om juist nu te 
zorgen voor méér parkeerplaatsen. 
Helaas wil het college, waar nota 
bene de VVD in zit, er niet aan.
Brrr, wat een autohaat!

Robert van Asten 
(fractievoorzitter D66) 

De Hoefkade in de 
Schilderswijk 
wordt veiliger, 
dankzij de inzet 
van D66. Ter 
hoogte van een 
aantal zebrapaden 

staan levensgevaarlijk geplaatste 
obstakels. Daardoor zien auto-
mobilisten voetgangers niet. Het 
stadsbestuur erkent dat de situatie 
op de Hoefkade onveilig is en gaat 
de levensgevaarlijke obstakels 
verplaatsen. Ook worden auto-
mobilisten extra herinnerd aan de 
maximumsnelheid. D66 wil dat het 
college inzichtelijk maakt of er in de 
stad nog meer straten zijn waar de 
verkeersveiligheid met kleine 
aanpassingen sterk verbeterd kan 
worden.

 De PvdA krijgt steeds 
meer verhalen bin
nen van Hagenaars 
die problemen heb
ben met (de aanvraag 

van) hulpmiddelen vanuit de Wmo, 
zoals rolstoelen, rollators en scoot
mobiels. Zo vertellen mensen dat ze 
lang moeten wachten op de 
levering  of reparatie en dat de 
gemeente  het niet laat weten wan
neer hulpmiddelen niet langer 
worden vergoed. We maken ons 
hier zorgen om. Als je hulpmidde
len nodig hebt, heb je dat vaak ook 
op korte termijn nodig. Hulpmid
delen zorgen dat je je kan bewegen, 
op pad kan gaan, vrienden kan 
bezoeken  of gewoon naar je werk 
kunt gaan. Hulpmiddelen zijn voor 
sommige mensen het verschil tus
sen meedoen en aan de kant staan.

Gewoon goed geregeld
Ook dit jaar hield de gemeente weer 
miljoenen over op de zorg: de PvdA 
vindt het daarom onbegrijpelijk dat 
er bezuinigd wordt op de 

broodnodige  spullen om in je eigen 
huis te blijven wonen, een bood
schap te kunnen doen of bij familie 
of vrienden op bezoek te gaan. Het 
is belangrijk dat scootmobiels, 
rolstoelen , rollators en andere hulp
middelen gewoon goed geregeld 
zijn. Mensen moeten niet in onze
kerheid zitten of een kapotte 
rolstoel  nog wel wordt gerepareerd, 
of voor onverwachtse hoge kosten 
komen te staan omdat blijkt dat 
gemeente  niet langer betaalt voor 
transportrolstoelen en douchezitjes. 
Je moet op de gemeente kunnen 
vertrouwen, kunnen bouwen. Zeker 
als je afhankelijk bent van deze 

hulpmiddelen. 
In november stelde de PvdA 

vragen  aan het stadsbestuur over 
de vergoeding van hulpmiddelen, 
waaruit bleek dat mensen 
onverwachts  zelf verantwoordelijk 
worden voor de aanschaf van een 
transportrolstoel, toiletverhogers 
en douchestoelen. Hagenaars wor
den hier niet van op de hoogte ge
steld, waardoor het zo kan zijn dat 
mensen gebruik blijven maken van 
hulpmiddelen die eigenlijk kapot, 
onveilig of niet geschikt zijn. Vorige 
maand kaartten we aan bij het 
stadsbestuur dat mensen maan
den wachten op reparatie van hun 

rolstoel. Afspraken met de monteur 
worden zonder reden afgezegd. 

Meld het ons!
Goede zorg en ondersteuning is 
geen overbodige luxe. Het is gewoon  
fatsoenlijk en hard nodig. We 
merken  dat er veel mis gaat met 
hulpmiddelen die door de gemeente 
geleverd worden. Om precies te 
weten  wat er aan de hand is, zijn we 
benieuwd naar uw verhaal: heeft u 
ervaringen met de gemeente met 
(de aanvraag van) uw scootmobiel, 
rolstoel of andere hulpmiddelen? 
Mail dan naar pvda@denhaag.nl of 
bel naar (070) 353 3724.

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

Meld problemen met rolstoel, 
scootmobiel of hulpmiddelen

 janneke holman
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Waar je ook van 
droomt, haal  
in ieder geval  
een diploma

Servicepunten Arbeid 
Wil je aan de slag, maar weet 
je nog niet precies wat, waar 
en hoe? Het Servicepunt 
Arbeid geeft advies, trainin-
gen en koppelt jongeren aan 
bedrijven, welzijnsorganisa-
ties en de gemeente. Jongeren 
tussen 18 en 27 jaar zijn van 
harte welkom maandag tot 
en met vrijdag van 13.00 tot 
16.00 uur. Binnenlopen 
zonder afspraak mag.
■ Servicepunt Arbeid 
Schilderswijk-Transvaal 
Vaillantlaan 154 
servicepuntarbeid.schilders-
wijktransvaal@denhaag.nl
■ Servicepunt Arbeid Laak
Goeverneurlaan 445 
servicepuntarbeid. 
laak@denhaag.nl
■ Servicepunt Arbeid 
Zuidwest
Leyweg 631 
servicepuntarbeid.
zuidwest @denhaag.nl

Lees ook de serie over 
jeugdwerkloosheid op 
editie070.denhaag.nl

 Profvoetballer in het 
buiten land. Dat is nog 
eens een leuke baan. 
Veel jongens dromen 
ervan , maar voor Nadine 

Noordam (18) kan het werkelijk
heid worden. De aanvallende 
midden velder van ADO Den Haag 
Vrouwen is een groot talent. Ze 
speelt in het Nederlands elftal 
onder  de 19 jaar. ‘Ja, het liefst zou ik 
natuurlijk als prof gaan spelen in 
Engeland of Spanje. Maar dan moet 
je echt heel goed zijn en geluk 
hebben . Een blessure kan zomaar 
alles overhoop gooien. Daarom volg 
ik ook gewoon een opleiding om 
straks een diploma  te hebben. Ik 
doe Lifestyle, Sport en Bewegen bij 
Mondriaan. Mijn advies aan jonge
ren? Waar je ook van droomt, haal 
in ieder geval een diploma.’

Nadine was te gast op het evene
ment Op zoek naar werk? in Wijk
centrum Bouwlust op 18 mei 
tijdens  de Week van de Arbeid. 
Jongeren  uit Zuidwest tussen 18 en 
27 jaar gingen er in gesprek met 
bedrijven, uitzendbureaus en 
opleidingen . Ook konden ze work
shops volgen, hun cv laten checken 

en ministages lopen zoals toetjes 
maken in de horeca. 

Zeker een baan
Bij de stand van Hofstad Security 
vertelt Marousha Swalef (17) dat ze 
al heel lang weet wat ze wil worden. 
‘Mijn ouders zitten allebei in de 
beveiliging . Ze hebben het naar hun 
zin en komen met leuke verhalen 
thuis. Een beveiliger moet met 
iedereen  kunnen omgaan. Nooit 
kwaad worden en veel geduld heb
ben. Dat past wel bij mij.’ Sinds een 
half jaar volgt Marousha een interne 
opleiding bij Hofstad Security. Haar 
oudere collega Werner Vinke spreekt 
in Wijkcentrum Bouwlust met 
jongeren . ‘Wij groeien hard. Als je de 
opleiding met succes doorloopt, ben 
je verzekerd van een baan.’

Johnson Kraal (25) kwam er pas 
kort geleden achter wat hij wil. ‘Ik 
vind koken steeds leuker. We hebben 
twee kleine kinderen thuis en ik 
kook tegenwoordig vaak. Een oplei
ding voor kok lijkt me wel wat en 
meteen al aan het werk. Dat zou 
ideaal zijn.’ Voor jongeren zoals 
Johnson is er het Servicepunt Arbeid, 
vertelt accountmanager Carla van 

Boohemen. ‘Wij helpen jongeren om 
uit te vinden waar ze met hun talen
ten en interesses het beste aan de 
slag kunnen. Door ons grote netwerk 
weten we welke bedrijven vacatures 
of stageplaatsen hebben. Soms is 
eerst een opleiding nodig of een 
sollicitatie training om te leren jezelf 
goed te presenteren. Ook als jonge
ren door problemen zoals schulden 
niet aan het werk komen, kunnen 
we helpen een oplossing te vinden.’ 

In welke branches is veel werk 
voor jongeren? ‘Als je meteen aan 
de slag wilt, dan is er zeker werk te 
vinden in de horeca, de schoon
maak of alles wat met toerisme te 
maken heeft. Maar ook callcenters, 
de bouw en zelfs de detailhandel 
zitten te springen om goed gemoti
veerde mensen. Voor iedereen is er 
werk te vinden, misschien niet 
meteen een droombaan, maar je 
kunt ergens beginnen en jezelf 
verder  ontwikkelen. In deze tijd zijn 
er weer volop kansen.’ 

Ismael Sharif (23) volgt een hbo
opleiding werktuigbouwkunde, 
maar krijgt geen studiebeurs meer. 
Hij zoekt een bijbaan. Het liefst bij 
een technisch bedrijf zodat hij al iets 

met zijn opleiding kan doen. ‘Ik heb 
net met Randstad gesproken. Wie 
weet, levert dat wat op. Ik heb voor 
de opleiding werktuigbouwkundige 
gekozen, omdat daar veel toekomst 
in zit. Met een diploma in de techniek  
kom je altijd wel aan de slag.’ 

De Week van de Arbeid werd op 
zaterdag 20 mei afgesloten met 
Boost Your Future: een drukbezocht 
evenement voor jongeren over 
werk, opleiding en carrière. Veertig 
werkgevers met zo’n 1.000 vacatu
res hadden een stand in het atrium 
van het stadhuis. Ze maakten een 
vervolgafspraak over een baan of 
stage met 575 jongeren en boden 
er 61 direct een contract aan. Ver
der besloten veertig jongeren een 
nieuwe opleiding te gaan volgen.

Een weg naar werk voor elke jongere

Het Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid werkt. De gemeente heeft al ruim 2.000 jongeren op weg geholpen 
naar een baan en/of opleiding. De aantrekkende economie helpt mee. In veel branches zijn bedrijven op 
zoek naar nieuwe mensen.

ADO Den Haag speelster Nadine Noordam was te gast tijdens het evenement ‘Op zoek naar werk’ in Bouwlust. Jongeren konden hier in contact komen met werkgevers.  inge van mill

31 mei 2017
Nummer 6

Stadskrant 11

Jong



Elf dagen lang concerten op bijzondere locaties in Scheveningen robert lagendijk

Defilé door de Haagse binnenstad. den haag marketing/jurjen drenth

Tinybot Tessa helpt ouderen herinneren aan kleine taken. 

Ook in de duinen bij Scheveningen en Kijkduin zijn bunkers geopend. e. dekker

 den haag marketing/jurjen drenth

Meer informatie?
denhaag.nl/gemeenteraad

Meer informatie?
bibliotheekdenhaag.nl

Maak kennis met
stadslandbouw

Meer informatie?
bunkerdag.nl

Meer informatie?
vlaggetjesdag.com

Vlaggetjesdag 
Scheveningen

Meer informatie?
thrf.nl

9
JUN

Op vrijdag 9 en zaterdag 
10 juni kleurt Den Haag 
weer roze tijdens het  

The Hague Rainbow Festival. Een 
festival speciaal gericht op de 
GAYcommunity en iedereen die 
dit een warm hart toedraagt. 
Op de Grote Markt treden diverse 
artiesten op. Zaterdag is de eerste 

editie van Den Haag Pride Walk. 
Deze wandeling wordt 
georganiseerd  om de acceptatie 
van lesbiennes, homoseksuelen, 
biseksuelen en transgenders te 
verbeteren.

The Hague Rainbow Festival

Meer informatie?
festivalclassique.nl

Klassieke muziek aan de kust

Meer informatie?
denhaag.nl/zwemmen

Gratis zwemmen 
voor vaders

Maak kennis met  
de stad van de toekomst

Den Haag verwelkomt 
Nederlandse veteranen

15
JUN

Tijdens Festival Classique 
klinkt er elf dagen lang 
klassieke muziek in 

Scheveningen. Van 15 tot en met 
25 juni zijn er concerten op 
bijzondere locaties zoals het 
Kurhaus, Holland Casino Scheve
ningen, Beelden aan Zee, Paviljoen 
de Witte en Kantine Visafslag. Het 
festival wordt donderdag 15 juni 

geopend met een openingsconcert 
op de Boulevard door de Mariniers
kapel der Koninklijke Marine met 
een gastoptreden van singer
songwriter Karsu. Het openings
concert duurt van 21.00 tot 
22.00 uur en de toegang is gratis.

Bunkerdag: verhalen 
over de Atlantikwall

10
JUN

Tijdens de jaarlijkse 
Bunkerdag worden de 
bunkers langs de 

Nederlandse kustlijn één dag 
opengesteld voor publiek. Ook in 
de duinen bij Scheveningen en 
Kijkduin zijn bunkers en andere 
overblijfselen van de Atlantikwall 
geopend. Deze 5000 kilometer 

lange verdedigingslinie werd in de 
Tweede Wereldoorlog aangelegd 
door NaziDuitsland. Naast de 
activiteiten bij de bunkers zijn er 
wandelingen, rondvaarten en 
tentoonstellingen. 

17
JUN

Groente verbouwen op 
het dak, eten uit de 
buurtmoestuin, kippen 

houden in een kantoorgebied of 
aardbeien kweken in leegstaande 
gebouwen. Het is een wereldwijde 
trend in de grote steden: stadsland
bouw. Bent u nieuwsgierig, heeft u 
een idee en wilt u eens proberen of 
u groene vingers heeft? Kom dan 
zaterdag 17 juni tussen 13.30 en 
16.00 uur naar de stadslandbouw
markt in bibliotheek Leidschenveen. 
Andere stadsdelen volgen later.

17
JUN

Op Vlaggetjesdag wordt 
in Scheveningen de 
komst van de eerste 

Hollandse Nieuwe haring gevierd. 
Maar ook voor nietvisliefhebbers 
is er op Vlaggetjesdag in de haven 
van Scheveningen van alles te 
beleven met muziek, orkesten, 
muziekkorpsen, artiesten, oude 
zeilloggers, miniatuurschepen, 
rondvaarten en verschillende 
demonstraties.

7
JUN

Wilt u zien en beleven hoe 
Den Haag zich voor
bereidt op de toekomst? 

Kom naar het Futureproof The 
Hague festival op woensdag 7 juni 
(12.00 tot 18.00 uur) en donderdag 
8 juni (12.00 tot 20.00 uur) in de 
Haagse binnenstad. Op vier locaties 
(het Plein, Grote Markstraat, 
Hofplaats en Buitenhof) kunt u 
kennismaken met slimme toe
passingen voor de toekomst. 
Onderga een spannende en 
persoonlijke ervaring in de Mirror 
Room. Maak een ritje in een virtuele 
auto om te zien hoe veilig u rijdt in 
de stad. Of maak kennis met Tinybot 

Tessa, een sympathiek pratend 
zorgrobotje voor ouderen. Tessa 
helpt mensen herinneren aan kleine 
taken en doet suggesties voor leuke 
activiteiten. Met het festival 
‘Futureproof The Hague, Experience 
our smart future!’ wil de gemeente 
meer bekendheid geven aan slimme 
toepassingen om de stad leefbaar te 
houden en klaar te maken voor de 
toekomst. Tegelijkertijd met het 
festival is er een groot congres over 
‘Smart and Safe City’ op De Pier van 
Scheveningen.

18
JUN

Vaders  kunnen zondag 
18 juni (Vaderdag) gratis 
zwemmen in de 

gemeentelijke  zwembaden in 
Den Haag. Een vader die zich met 
zijn kinderen die dag bij de kassa 
meldt hoeft niet te betalen. Overige 
zwemmers betalen het normale 
tarief.  U kunt zwemmen in de 
Blinkerd (9.3015.00 uur), het  
Hofbad (9.3016.00 uur), de 
Houtzagerij (11.0013.30 uur en 
14.0016.00 uur), Overbosch 
(8.0014.00 uur), de Waterthor 
(8.0013.00 uur) en het Zuiderpark 
(8.3012.30 uur en 14.0016.00 uur).

Meer informatie?
veteranendag.nl
denhaag.nl/bereikbaarheid

24
JUN

Op Veteranendag 
bedankt heel Nederland 
haar meer dan 115.000 

veteranen voor hun inzet, nu en in 
het verleden. Kom kijken naar de 
ruim 5000 veteranen en militairen 
die in de Haagse Binnenstad 
defileren voor de Koning. 
Het defilé begint om 13.15 uur. 
Ook op het Malieveld is de hele dag 

van alles te doen. 
De wegen van het defilé zijn tussen 
10.00 en uiterlijk 16.00 uur 
afgesloten voor het verkeer. Ook 
geldt op sommige plaatsen een 
parkeerverbod.
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