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Ruim baan voor de fiets
voor de combinatie fietsers en 
voetgangers  in de Grote Markstraat
■ In wijken waar weinig mensen 
fietsen worden bewoners verleid 
vaker voor de fiets te kiezen.
■ 30 kilometer als norm voor 
straten  met gemengd verkeer.

In 2040 moet de fiets het belang
rijkste vervoermiddel in de stad 
zijn. Om dat te bereiken investeert 
de gemeente de komende jaren 
flink in aantrekkelijke en veilige 
fiets routes, stallingen en verkeers
veiligheid voor fietsers. 

■ ■  Dat staat in de nota ‘Ruim  
baan voor de fiets - Fietsstrategie 

Den Haag 2040’ die het college van 
burgemeester en wethouders naar 
de gemeenteraad heeft gestuurd. 
‘Onze ambitie is dat Den Haag een 
echte fietsstad wordt, voor álle 
Hage naars,’ zegt wethouder Robert 
van Asten (Mobiliteit).

Den Haag groeit. Fietsen wordt 
gezien als een van de meest 
efficiënte  manieren om de stad 

goed bereikbaar, leefbaar en schoon 
te houden. De afgelopen jaren zijn 
de inwoners van Den Haag al steeds 
meer gaan fietsen . Samen maken ze 
325.000 fiets ritten per week. Enkele  
punten uit de nota:
■ Meer snelle, comfortabele en 
veilige  routes voor fietsers (ster-
fietsroutes).
■ Onderzoek naar een oplossing 

Proef met 
deelfietsen

■  Tot eind 2019 is er in Den Haag 
een proef met deelfietsen, 
elektrische deel bakfietsen en 
deelscooters. Als de proef goed 
werkt hebben veel mensen geen 
tweede fiets meer nodig. Die 
bezetten nu veel ruimte in de 
stallingen bij de stations. De 
gemeente heeft afspraken 
gemaakt om te voorkomen dat 
deelfietsen overlast veroorzaken. 

Doe mee met de Energie 
uit de Wijk Challenge

omgeving duurzamer te maken. 
Toch blijven sommige van die 
initiatieven steken in de ‘planfase’. 
De gemeente wil groepen inwoners 
ondersteunen om bestaande - en 
nieuwe plannen verder te helpen. 
U kunt uw plan inzenden via 
energieuitdewijk@denhaag.nl 
voor 1 oktober 2019. Heeft u hulp 
nodig? Kom naar de inloopsessies 
op 17 juli en 28 augustus.

■ ■ Heeft u als groep bewoners 
een idee om uw wijk duurzamer te 
maken en ervoor te zorgen dat er 
straks geen aardgas meer nodig is 
voor stoken en koken? Doe dan 
mee met de Energie uit de Wijk 
Challenge. De gemeente stelt 
€ 500.000 beschikbaar om goede 
ideeën voor verschillende wijken te 
ondersteunen. Er zijn al veel 
wijken, buurten en straten in 
Den Haag waar bewoners met 
elkaar plannen maken of nadenken 
over mogelijkheden om hun eigen 

DenHaag.nl 
uitgelicht

Zwemmen in de 
zomervakantie? 

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

Het laatste nieuws 
over uw stadsdeel?

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

De gemeente investeert de komende jaren flink in aantrekkelijke en veilige fietsroutes, stallingen en verkeersveiligheid voor fietsers. valerie kuypers

Meer informatie?
denhaag.nl/duurzaamheid

Meer informatie? 
denhaag.nl/pers
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verbindt Hagenaars
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Een rondje rond 
Den Haag Centraal 
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Een eerlijke kans  
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8

Meer informatie?
denhaag.nl/fietsen



Contact met de gemeente Stadsdeelkantoren Colofon

Haags Verhaal Reizend verhalencircus verbindt Hagenaars uit verschillende groepen

De wereld een beetje leuker maken
Het Haags Verhaal brengt 
groepen Hagenaars samen die 
iets gemeen hebben, maar elkaar 
anders nooit zouden tegen
komen. Lekkernassùh ontmoette 
donderdagavond 20 juni 
Les Amis de Cuisine.

Haags Verhaal
Het Haags Verhaal is een foto- en 
levensverhalenproject. Het brengt 
de stad in beeld in 155 groepsfoto’s 
van gemeenschappen in de stad. 
Alle foto’s komen terecht in een 
fotoboek en een rondreizende 
expositie. Elke maand is er een 
verhalenavond met twee gemeen-
schappen. Zo was er een ontmoe-
ting tussen de kringloopwinkel in 
de Fahrenheitstraat en het 
Venduehuis en tussen Sociëteit  
De Witte en Vadercentrum Adam. 
Wilt u ook meedoen met het 
Haags Verhaal? Stuur een e-mail 
naar mail@haagsverhaal.nl.

Ook Richard van Beekum, sinds zeven 
jaar lid van Les Amis de Cuisine, had al 
jong een passie voor koken. ‘Ik had een 
zaterdagbaantje bij de slagerij. Als er 
vlees over was mocht ik dat mee naar 
huis nemen. Met het Margriet kookboek 
in de hand ging ik aan de slag in de 
keuken . Dat was echt mijn basisbijbel om 
te leren koken.’ Voor Richard is koken 
altijd  een hobby gebleven naast zijn werk 
als controller. Maar ook al koken ze bij Les 
Amis de Cuisine nog zulke ingewikkelde 
recepten, zijn lievelingsgerecht blijft 
stoof peertjes. ‘Die maakte mijn moeder 
altijd op mijn verjaardag en met Kerstmis 
en Pinksteren.’ 

Aan het eind van de avond worden er 
plannen gemaakt om een keer samen te 
gaan koken. Het begin is er want de soep 
van vanavond is gemaakt door de koks 
van Les Amis de Cuisine, met ingrediën-
ten van Lekkahnassùh.

De voormalige gymzaal in het 
Zeeheldenkwartier – thuis-
basis van Lekkahnassùh – 
stroomt langzaam vol met 

mensen. Drie vrouwen in koksbuis 
serveren  vanachter de bar tomaten-
paprika soep met pesto, desembrood en 
zeewiertapenade. Alle drie zijn ze lid  
van Les Amis de Cuisine , een Haagse 
vereniging  van kook liefhebbers. De  
250 leden koken in vaste groepjes elke 
maand een vier tot zesgangenmenu in 
hun eigen professionele keuken aan de 
Kerketuinen. 

Een heel andere wereld dan de gymzaal 
waar ze vandaag te gast zijn. Lekkah-
nassùh wil de aanjager zijn van een 
eerlijk , lokaal voedselsysteem in en 
rondom Den Haag. De vereniging telt 400 
leden die gebruik kunnen maken van een 
wekelijks pakket met biologische groente 
en fruit van het seizoen. Vrijwilligers 
halen  het voedsel op bij boeren in de 
omgeving , koken in de Volkskeuken of 
helpen op de wekelijkse markt.

De ontmoeting van Les Amis de Cuisine 
en Lekkahnassùh is de zesde bijeenkomst 
van het Haags Verhaal. ‘Den Haag heeft 
veel verschillende groepen die elkaar  niet 
vaak tegen komen,’ zegt bedenker  Astrid 
Feiter. ‘Met het Haags verhaal brengen we 
mensen met elkaar in contact en willen 
we de veelzijdigheid van de stad laten 
zien. Mensen leven te veel langs elkaar 
heen. Met het Haags verhaal willen we de 
wereld een beetje leuker maken.’ 

Liselotte Bredius is initiatiefneemster 

van Lekkahnassuh. Als kind hield ze al van 
koken. ‘Dat komt door mijn Indische 
roots. Bij mijn oma stond er altijd eten op 
het vuur.’ Jarenlang werkte ze in de ICT 
tot ze op een dag besloot te kiezen voor 
haar passie. Haar Australische vriendin 
ging terug naar huis omdat ze bang was 
voor het verlies van zekerheden. ’Dat 
vond ik zo erg. Ik heb ontslag genomen 
om me helemaal op het koken te storten. 
Iedereen heeft dromen, maar we hebben 
de neiging onze dromen klein te maken. 
Ik wil laten zien dat het wel kan.’

In het begin kookte ze diners op locatie 
en op festivals. Zeven jaar geleden begon 
ze met Lekkahnassùh. ‘Ik wilde graag bio-
logisch koken maar dat is best wel duur. 
Als je het zelf organiseert is het goed koper. 
Lekkahnassùh is een heel mooi begin  om 
anders om te gaan met lokaal voedsel en 
beter voor elkaar te zorgen. Den Haag 
heeft meer van dit soort plekken  nodig.‘ 

Astrid Feiter: ‘Den Haag heeft veel verschillende groepen die elkaar niet vaak tegenkomen.’  piet gispen photography

Meer informatie?
haagsverhaal.nl
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Vernieuwing welzijnswerk:  
meer mensen beter bereiken

dienstverlening in de wijk naast de 
agenda’s leggen en daarop ook 
gaan aanpassen. ‘Ik wil niet als 
wet houder bepalen wat de mensen 
nodig hebben, dat zou toch gek 
zijn. Ik wil dat ze dat zelf bepalen en 
daarop mijn beleid maken,’ zegt 
wethouder Parbhudayal.

Nieuwe ideeën
Wat voor wethouder Parbhudayal 
misschien wel het belangrijkste 
punt uit deze nota is, is dat het 
college  10 miljoen euro gaat 
investeren  om het welzijnswerk te 
vernieuwen. ‘80 procent van de 
diensten wordt nu aangeboden 
door 1 organisatie, die dat overi-
gens prima doet. Maar er is vers 
bloed nodig, nieuwe ideeën. 
Daarom vragen we nieuwe initia-
tiefnemers om zich te melden 
onder  het motto Frisse Kijk op 
Welzijn  in de Wijk.’

Inwoners van Den Haag krijgen 
een grotere stem in het welzijns
werk. De gemeente wil meer 
mensen bereiken en ze beter 
bereiken. Hoewel er minder geld is 
voor de grote welzijnsorganisaties 
blijft het welzijnswerk op peil. 
Tegelijkertijd komt er meer geld 
voor kleinschalige initiatieven. 

■ ■ Dat staat in de ‘Contourennota 
Herstructurering Welzijn 2019-
2022’ die het college van burge-
meester en wethouders naar de 
gemeenteraad heeft gestuurd. 

In het coalitieakkoord is af-
gesproken om het welzijnswerk te 
vernieuwen. De grote welzijns-
organisaties krijgen minder geld 
van de gemeente. In 2019 gaat het 
om een bedrag van 1 miljoen euro 
en dat loopt op tot 8 miljoen 
in 2022. Tegelijker tijd is er 
vanaf 2019 jaarlijks 2,5 miljoen 
extra  beschikbaar voor kleinscha-
lige initiatieven. In de nota staat 
hoe de vernieuwing van het wel-

zijnswerk vorm gaat krijgen. 
‘Het is een ingewikkelde klus,’ 

zegt wethouder Kavita Parbhudayal 
(Welzijn). ‘Bovendien stelde ik 
mezelf  extra eisen: ik wil het 
huidige  welzijnswerk op peil 
houden  en de vernieuwing ge-
bruiken om het welzijnswerk ook 
echt te ver beteren.’

Samen met de welzijnsorganisa-
ties heeft de gemeente gekeken 
hoe de bezuinigingen kunnen 
worden  opgevangen zonder dat dit 
ten koste gaat van de activiteiten. 
Voor 2019 en 2020 is dat gelukt. Er 
is geld gevonden in de reserves van 
de welzijnsorganisaties. Ook gaat 
de gemeente bij alle organisaties 
tegen dezelfde tarieven uren 
welzijns werk inkopen. 

Buurtbewoners krijgen een 
grotere  stem in het welzijnswerk. 
Ze gaan zogenaamde wijkagenda’s 
maken waarin staat wat er voor de 
wijk belangrijk is en wat er mist. 
Deze wijkagenda’s gaan naar 
professionals  die de bestaande 

Openingstijden en dienstverlening  
balies Publiekszaken zijn veranderd

lijke dienstverlening, hulp bij het 
maken van een afspraak en het 
digi taal aanvragen van producten 
en diensten.

Kijk voor de actuele openings-
tijden van de balies Publiekszaken 
en de stadsdeel Informatie- en 
Hulp punten op www.denhaag.nl/
stadsdeelkantoren.

Heeft u een nieuw paspoort, 
IDkaart of rijbewijs nodig of wilt 
u een geboorte aangeven? Sinds 
1 juli kunt u voor deze en overige 
diensten overdag en ‘s avonds 
terecht op het stadhuis aan het 
Spui en op Stadskantoor Leyweg. 

■ ■ Op werkdagen kunt u op 
afspraak  terecht van 9.30 tot 
16.30 uur of van 12.00 tot 20.00 uur. 
Een afspraak maakt u via 
www.denhaag.nl/afspraak. Heeft u 

daarbij hulp nodig? Bel dan 14070. 
Kunt u geen afspraak maken? Dan 
kunt u ‘s ochtends terecht bij de 
vrije inloop. 

Informatie- en Hulppunten
De stadsdeelkantoren Haagse 
Hout, Laak, Leidschenveen-Ypen-
burg, Loosduinen, Scheveningen en 
Segbroek hebben per 1 juli de 
functie  van stadsdeel Informatie- 
en Hulppunt. Hier kunt u terecht 
voor informatie over de gemeente-

Gemeente zoekt 
sociaal vernieuwers

■ De gemeente wil meer kleine, 
vernieuwende welzijnsprojecten 
in de wijken. Daarom zoekt de 
gemeente sociaal vernieuwers: 
ondernemers en organisaties met 
een frisse kijk op welzijn in de wijk. 
Het gaat om ideeën en activi teiten 
die vernieuwend zijn en aansluiten 
op wat er in de wijk speelt. Bent u 
een sociaal vernieuwer? Vraag 
subsidie aan voor uw idee.

Minder snel vallen dankzij schuine randjes tussen fietspad en stoep
Op de Oostduinlaan vervangt de gemeente het tegelfietspad door rood 
asfalt. Dat fietst prettiger. Ook komen er schuine randjes tussen het fietspad 
en de stoep. Die zorgen ervoor dat je minder snel valt als je per ongeluk over 
het randje fietst. De randjes zijn samen met de Fietsersbond ontwikkeld. De 
gemeente asfalteert dit jaar ruim 4 kilometer tegelfietspaden.  arnaud roelofsz

Jeugdombudsman

Thuisloos bevallen

Al bij de geboorte dakloos, zo dreigt een nieuwe 
Hagenaar ter wereld te komen. De aanstaande moeder 
heeft geen woning. Een urgentieverklaring blijft uit, 

omdat ze volgens de regels ‘verwijtbaar dakloos’ is. Ze logeert 
noodgedwongen bij kennissen en is inmiddels hoogzwanger. 

Nu de bevalling dichterbij komt, is acuut adequate opvang 
nodig, liefst met begeleiding. Den Haag heeft voor dak- en 
thuislozen de nachtopvang, maar die is ongeschikt voor een 
kwetsbare zwangere vrouw. Daar slaap je in een grote zaal 

met stapelbedden en overdag is het 
gebouw gesloten. Waar kan ze dan wel 
terecht? 

Haar roep om hulp bereikt de jeugd-
ombudsman. Hoe deze situatie kon 
ontstaan, is nu even minder belangrijk.  
De baby heeft er in ieder geval geen schuld 
aan. De jeugdombudsman neemt contact 
op met de gemeente en vraagt of er snel 
verantwoorde opvang te regelen valt. Dat 
lukt. Bij de nachtopvang is er plaats in een 
kamer met twee andere vrouwen. Overdag 
mag ze in het gebouw blijven. 

Toch is dit niet de gewenste rustige 
omgeving om naar een bevalling toe te 
leven. Helaas blijkt er op korte termijn 

geen betere oplossing. En dan is het zover: in de verloskamer 
van het ziekenhuis komt de baby ter wereld. Met moeder en 
kind gaat alles goed. Noodgedwongen moet ze na korte tijd 
terug naar de opvang. Wat nu? 

In overleg met de jeugdombudsman heeft de gemeente 
mevrouw aangemeld bij het Leger des Heils voor een woon-
voorziening voor zwangere vrouwen en jonge moeders. Het 
huis biedt een veilige omgeving met intensieve begeleiding. 
De vrouwen hebben er een eigen kamer, leren het kind goed te 
verzorgen en werken aan hun toekomst. Maar helaas: er is een 
wachtlijst. Voor de tussentijd regelt de gemeente een nood-
voorziening: moeder en baby kunnen terecht in een hotel. 

LiefenLeedstraten 
in de hele stad

■ De Lief-en-Leedstraten die begin 
dit jaar begonnen zijn een succes. 
Daarom wordt het aantal wijken 
dat meedoet uitgebreid naar tien. 
Ook straten uit andere wijken 
kunnen meedoen. Lief-en-Leed-
straten krijgen een klein potje geld 
om mensen uit de straat, namens 
de straat, een presentje te kunnen 
aanbieden als steun of felicitatie. 
Dit versterkt het onderling contact.

Zomerterrassen op 
parkeerplaatsen

■ Van 15 juli tot en met 
30 september houdt de gemeente 
een proef met zomerterrassen op 
parkeerplaatsen. Een proef in de 
Reinkenstraat was vorig jaar een 
succes. Daarom wordt de proef 
deze zomer uitgebreid naar andere 
winkelstraten en grachten. De 
proef loopt vooruit op een soepeler 
beleid voor terrassen dat later dit 
jaar wordt vastgesteld. Bewoners 
en ondernemers kunnen in een 
enquête hun mening geven over 
de voor- en nadelen van terrassen.

Meer informatie?
denhaag.nl/afspraak
denhaag.nl/stadsdeelkantoren

Meer informatie?
liefenleeddenhaag.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/pers

Meer informatie?
denhaag.nl/subsidiewelzijn
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Uw woning verhuren? 
Dit zijn de regels

hotels met mogelijk ook overlast 
voor omwonenden en negatieve 
gevolgen voor de buurt. Daarnaast 
is dit oneerlijke concurrentie voor 
de hotels die wel aan de wet- en 
regel geving voldoen. De gemeente 
spoort woningonttrekking actief 
op en handhaaft dan.

Overlast 
Heeft u overlast van toeristen in de 
woning van een van uw buren? U 
kunt deze overlast melden bij het 
Meldpunt Woonoverlast. Het kan u 
en de gemeente helpen als u 
gedurende  een paar weken bij-
houdt wanneer u overlast ervaart 
en waaruit de overlast bestaat.  
Dit overzicht kunt u als bijlage toe-
voegen  . 

Gaat u op vakantie en wilt u uw 
woning verhuren aan toeristen? 
Dan moet u zich wel aan een 
aantal regels houden.

■ Vakantieverhuur is alleen moge-
lijk 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 ver-
huren 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 apparte-
ment? Dan heeft u toestemming 
nodig van de Vereniging van Eige-
naren (VvE).
■ Huurt u een woning van een 
parti culier? Dan heeft u toestem-
ming nodig van uw verhuurder.
■ Huurt u van een woningcorpora-
tie? Dan mag u uw woning niet 
gebruiken  voor vakantieverhuur.

Waarom deze regels
Woonruimte is schaars in Den Haag 
en moet gebruik worden om in te 
wonen. Het bieden van over-
nachting aan toeristen is wat 
anders  dan ‘wonen’. Als woningen 
regelmatig of structureel worden 
verhuurd aan toeristen, worden ze 
onttrokken aan de woningvoor-
raad. Er is dan sprake van illegale 

Rijbewijs verlengen kan online
naar de RDW.
■ U krijgt een e-mail van de RDW 
en vraagt online uw rijbewijs aan. 
■ U betaalt online via IDEAL en 
geeft aan waar u uw rijbewijs wilt 
afhalen. 
■ U haalt uw nieuwe rijbewijs af 
op het stadhuis aan het Spui of op 
Stadskantoor Leyweg. Een afspraak 
maken  is niet nodig. Kijk voor de 
openingstijden op www.denhaag.nl/
stadsdeelkantoren. 

Wilt u uw Nederlandse rijbewijs 
verlengen? Vanaf 18 juli kan dat 
ook online. De gemeente doet mee 
aan het experiment ‘digitaal 
aanvragen rijbewijs’ van de RDW 
(Rijksdienst voor het wegverkeer).

■ ■ Online verlengen is mogelijk 
als u voldoet aan de volgende 
voorwaarden: 
■ U woont in Den Haag en staat 
hier ingeschreven in de Basis-
registratie Personen (BRP). 
■ U hebt een geldig Nederlands 
rijbewijs. 
■ U wilt uw huidige rijbewijs ver-

lengen  of u wilt een extra categorie 
op uw rijbewijs. 
■ U hebt een Android mobiele 
telefoon   met NFC-chip. 
■ U hebt de DigiD-app. Daarvoor 
heeft u Android versie 6.0 of hoger 
nodig. 
Voldoet u niet aan alle voor-
waarden? Verleng dan uw rijbewijs 
op het stadhuis aan het Spui of op 
Stadskantoor Leyweg. 

Zo werkt online verlengen
■ U laat een pasfoto maken bij een 
fotograaf die erkend is door de RDW. 
■ De fotograaf stuurt uw foto door 

Slechtweerregeling 
honden op strand

■ Is de maximumtemperatuur 
lager dan 18 graden Celsius? 
Dan zijn honden tussen 7.00 uur 
en 21.00 uur welkom op het 
Zuiderstrand tussen de strand-
opgangen 10 (Duivelandsestraat) 
en 12 (Zuiderhavenhoofd). De 
slechtweerregeling geldt niet voor 
de rest van het strand. Het is een 
proef die na het strandseizoen 
wordt geëvalueerd. 

Jongerenstadslab in Escamp levert mooie ideeën op
Twintig jongeren uit Escamp gaven 18 juni hun mening over de sportmogelijk-
heden in hun stadsdeel. Elke groep mocht hun beste idee pitchen voor een 
jury. Het winnende idee is een locatie om jongeren verder te helpen richting 
sport en een Snapchat-kanaal over sport in Escamp. De jongeren gaan dit 
idee samen met de gemeente verder uitwerken en uitvoeren.  martijn beekman

Eschermuseum in 
ambassadegebouw

mogelijk dat het Eschermuseum op 
deze plek wordt gerealiseerd 
binnen  de kaders die de gemeente 
heeft gesteld. Vastgoedontwikke-
laar IQNN Development, vermo-
gensbeheerder Syntrus Achmea en 
Escher in Het Paleis hebben de 
gemeente  verzocht om hierover 
verder  in gesprek te gaan. Het ont-
werp van IQNN gaat uit van een 
Escher museum met een omvang  
van circa 5.500 m2 in combinatie  
met publiekstoegankelijke horeca 
en een Escherhotel. Dit betekent 
een uitbreiding van het bestaande 
gebouw. Het plan wordt nu op haal-
baarheid onderzocht. Dit najaar 
worden de resultaten verwacht. 

De vestiging van het Escher
museum in de voormalige 
Amerikaanse ambassade aan het 
Lange Voorhout is een stap 
dichterbij gekomen. Naast een 
museum zijn er plannen voor een 
Escherhotel en publiekstoe
gankelijke horeca in het gebouw. 

■ ■ Sinds maart 2018 is de ge-
meente eigenaar van het ambassa-
degebouw. In het coalitieakkoord is 
vastgelegd dat het pand wordt 
verkocht  voor een bedrag van mini-
maal € 11,5 miljoen. De nieuwe 
functie van het pand moet een bij-
drage leveren aan de ontwikkeling 
en versterking van het Museum-
kwartier. De subsidie aan het 
Escher museum blijft gelijk. 
Na een marktverkenning lijkt het 

848 banen voor 
mensen in bijstand

■ Werkgevers in de Haagse regio 
sloten in korte tijd zo’n 106 
werkakkoorden met de gemeente. 
Die zijn goed voor 848 banen voor 
mensen in de bijstand. Het 
Werkgeversservicepunt zorgt twee 
jaar lang voor begeleiding. Deze 
nieuwe, persoons gerichte aanpak 
is onderdeel van het Werkoffensief 
+500 dat begin dit jaar werd 
gelanceerd. Daarbij worden 500 
mensen extra per jaar vanuit de 
bijstand naar werk begeleid. In 
totaal gaat het om 4500 mensen.

Meer groen, bijen en 
ruimte voor fietsen

■ 160 extra plekken voor fietsen, 
Honey Highway, Bij-blij & duur-
zaam Duinoord en groene pop-up 
terrassen voor een sfeervollere 
Reinkenstraat. Dat zijn de win-
nende initiatieven van Duinoord 
Begroot. Duinoord kreeg dit jaar 
een wijkbudget van € 30.000,-. 
Bewoners konden plannen 
indienen en stemmen over de 
verdeling van het geld. 

Presentatie van de plannen in het ambassadegebouw.  valerie kuypers

Meer informatie?
rdw.nl
denhaag.nl/rijbewijs

Meer informatie?
denhaag.nl/pers

Meer informatie?
duinoordbegroot.nl

Meer informatie?
denhaag.nl/wonen
denhaag.nl/woonoverlast

Meer informatie?
denhaag.nl/dieren

4 Stadskrant
10 juli 2019
Nummer 7Actueel



Blijven 
geloven in 
een betere 
toekomst

Opgroeien zonder moeder en al twintig jaar 
mantelzorger van vader. Geen broers of 
zussen. En dan toch een zelfstandig leven 
opbouwen met een hbo-opleiding en een 
drukke baan. Hoe doe je dat?

consequent  aan. Verspil geen 
energie  en doe wat nodig is. Het 
klinkt misschien rationeel, maar zo 
hou je de regie nog een beetje in 
eigen hand. Anders krijg je het 
gevoel  dat alles je overkomt. Dan 
hou je het niet vol.

Liefde blijft de basis
Uiteindelijk blijft liefde de basis. 
Mijn vader is mijn vader, wat er ook 
gebeurt. In wezen is hij ook gewoon 
een lieve man met goede be   -
doelingen. Alleen die bedoelingen 
pakken  nogal eens verkeerd uit. 
Onze band wordt nooit verbroken. 
Maar met liefde alleen red ik het 
niet. Ik wil begrijpen waarom 
dingen  gaan zoals ze gaan. Voor 
alles  is een reden.’

Haar moeder overleed 
tijdens de zwanger-
schap. Jamila Jabroun 
(32) werd acht weken 
te vroeg geboren en 

groeide op met alleen haar vader 
(61). ‘Zijn grote liefde was dood. 
Van een roze wolk kwam hij in een 
zwart gat. Het is een schaduw over 
de rest van zijn leven. Later raakte 
hij ook nog werkloos en verloren we 
ons huis. Een opeenstapeling aan 
trauma’s.’

‘Mijn vader werkte in de horeca, 
vaak ’s avonds en ’s nachts. Voor het 
avondeten ging ik dan naar de 
snackbar waar hij stond. Kreeg ik 
een patatje. Zijn laatste baan was 
bij een hotel. Daarna ging het berg-
afwaarts. Hij is heel achterdochtig 
geworden. Niets deugt nog aan 
Nederland. Hij wil mij daarin mee-
slepen. Ook al heeft hij soms gelijk, 
wat moet ik met al die negativiteit? 
Ik heb er nooit aan toegegeven.’

Omgekeerde levensles 
‘Ik zat in de brugklas toen een 
nichtje mij van school kwam halen. 
Ik weet het nog precies: we vierden 
Sinterklaas. Mijn vader bleek met 
spoed opgenomen in een gesloten 
afdeling van Parnassia. Het begin 
van een lange weg door de psy-
chiatrie met veel ambulante hulp-
verleners over de vloer. Als hij was 
opgenomen, kon ik gelukkig terecht  
bij familie. Niemand vroeg wat het 
allemaal met mij deed, maar ik 
wilde er ook niet over praten.’

Jamila regelde de financiën. ‘Ik 
zorgde dat de huur en andere vaste 
lasten op tijd werden betaald en 

dat er geld overbleef voor bood-
schappen. Mijn vader had er een 
puinhoop van gemaakt. We 
moesten  ons huis uit door schulden  
en kwamen in de opvang terecht. 
Hoe vervelend ook, ik snapte al heel 
jong dat je de dingen goed moet 
regelen.’

‘Hij was mijn grootste levensles. 
Maar dan omgekeerd. Zoals hij was, 
wilde ik per se niet worden. Daarom 
werkte ik hard om een diploma te 
halen en later mijn eigen geld te 
kunnen verdienen. Ik moest mezelf 
redden, niemand anders zou het 
doen.’

Sociaal werk
Jamila volgde de hbo-opleiding 
Social  Work en heeft een carrière 
opgebouwd in de zorg en hulp-
verlening. Naast casemanager 
WMO is ze ook docent/trainer aan 
de Haagse Hogeschool en zzp-
coach. ‘Mijn keuze voor sociaal werk 
had alles met thuis te maken. Ik 
wilde begrijpen wat er met mijn 
vader aan de hand was en hem 
helpen  meer greep op zijn leven te 
krijgen. Ik was altijd aan het zorgen 
en luisterde mee als hulpverleners 
contact probeerden  te maken met 
mijn vader. Meestal zonder  veel 

succes . Ik wil leren hoe dat beter 
kan, dacht ik dan.’ 

Jamila moest zichzelf opvoeden 
én zorgen voor vader. Waar haalde 
zij alle veerkracht vandaan? ‘Ja, 
achter af gezien best bizar. Maar ik 
heb altijd de hoop gehouden dat 
het ooit beter zou worden. En dat ik 
daar invloed op had. Op mijn 19e 
ben ik het huis uitgegaan. Eindelijk 
een eigen plek om te studeren en 
tot rust te komen. Het gevolg was 
wel dat ik daarna twee huis-
houdens te runnen had. Ik ben nog 
altijd vaak bij hem, want hij leunt 
sterk op mij. Maar de laatste jaren 
gaat het echt beter.’

‘De ratio heeft me gered. Ik heb 
vaak van op afstand naar onze 
situatie  gekeken. Wat is er aan de 
hand? Wat is het slimste om te 
doen? Zo bleef ik de situatie de 
baas. Aan de andere kant kost het 
me moeite om bij mijn emoties te 
komen. Gelukkig zijn er vriendin-
nen die me steunen en bij de les 
houden. Zij snappen waarom ik 
soms ineens een afspraak afzeg, 
omdat er iets is met vader.’

Wat zou je tegen jonge mantel-
zorgers willen zeggen? ‘Blijf koppig 
geloven in een betere toekomst. 
Stel jezelf doelen en werk daar 

‘Who Cares?’ voor jonge 
mantelzorgers
Jamila is mantelzorger sinds 
haar jeugd. Om op scholen 
meer oog voor jonge 
mantelzorgers te krijgen 
organiseert Stichting 
Centrum 16-22 een 
lesprogramma op scholen 
onder de naam ‘Who Cares?’. 
Het programma is bestemd 
voor de klassen 3 en 4 van 
het vmbo (TL en GL) en klas 1 
en 2 van het MBO (Niveau 2, 
3 & 4). Doel is de leerlingen 
bewust te maken van wat zij 
voor anderen doen, wat 
mantelzorg is en welke 
instanties er zijn om 
ondersteuning te krijgen in 
Den Haag. 
In september 2019 starten 
achttien nieuwe klassen op 
het ROC Mondriaan met  
‘Who Cares’?.

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. 

Jamila Jabroun: ‘Wat moet ik met al die negativiteit? Ik heb er nooit aan toegegeven.’  henriëtte guest

Verspil geen 
energie 
en doe wat 
nodig is.

Meer informatie?
denhaagmantelzorg.nl

Meer informatie?
centrum1622.nl
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Rond Den Haag Centraal wordt veel verbeterd. Nadat het station is opgeknapt, is nu de 
omgeving aan de beurt. Het is een veel bezochte plek waar men Den Haag binnen komt of 
weer vandaan vertrekt. De gemeente wil dat deze stadsentree een mooi visite kaartje is van 
de stad. Op deze pagina lichten we een paar projecten toe. Meer informatie over alle 
projecten: www.denhaag.nl/rondjecentraal.

Wandel eens een rondje rond Den Haag Centraal…

Central Innovation District

Het Central Innovation District (CID) 
is het gebied tussen en rondom  
de stations Den Haag Centraal, 
Hollands  Spoor en Laan van NOI.  
Een gebied met enorme mogelijk-
heden. De gemeente wil, samen met 
verschillende  partners, dit econo-
mische hart van Den Haag verder 
ontwikkelen, zodat het de econo-
mische concurrentie met het 
buiten land aankan. Door talent, 
bedrijvig heid en kennis aan te 
trekken , waardoor nieuwe werk-
gelegenheid ontstaat . Een aantrek-
kelijk inter nationaal knooppunt 
waar heel Den Haag de vruchten 
van plukt.

Op verschillende plekken in het 
CID zijn deze ontwikkelingen al in 
volle gang, zoals rond station 
Den Haag Centraal. Rond het 
station  staan veel kantoren. 
Daarom is er in dit gebied nu veel 
aandacht voor leefbaarheid. Ook 
’s avonds moet het gezellig, leven-
dig en mooi zijn. Mensen moeten 
er ook prettig kunnen wonen en 
studeren. Door meer openbaar 
groen kun je ook even rusten in dit 
drukke deel van de stad. Het moet 
een gebied worden waar je graag 
doorheen wandelt en fietst op  
weg naar de andere delen van  
de stad.

Meer informatie?
denhaag.nl/rondjecentraal

Nieuwsbrief ‘Rondje Centraal’

De gemeente werkt rond het 
centraal  station met vele partijen 
samen. Samen stemmen zij af 
wanneer  de projecten worden uit-
gevoerd. Het gebied moet goed 
bereik baar blijven en de overlast 
beperkt. Op www.denhaag.nl/
rondje centraal staat de planning 

van alle projecten. Wilt u op de 
hoogte blijven van de ontwikkelin-
gen rond Den Haag Centraal? 
Abonneer  u dan op de digitale 
nieuwsbrief ‘Rondje Centraal’. 

Verbeteren Koekamp 

Staatsbosbeheer en de gemeente versterken de randen van de Koekamp. Er 
komt 3.000 m2 aan groen bij. Na de verbeteringen is het park achttien bomen 
rijker. Ook verbreedt de gemeente de oversteek over de Utrechtsebaan. U 
fietst en wandelt dan gemakkelijker van en naar het Haagse Bos.  

Bekijk hoe mooi het wordt
youtu.be/gacpWrqHfz4 of scan de QR code met 
uw smartphone

Koningin Julianaplein

Nadat de ondergrondse fietsenstalling is gebouwd, komt op het Koningin Juliana-
plein een apparte mentengebouw. Als u naar het station loopt, gaat u straks via het 
groen ingerichte plein onder de gebouwen  via de Stadshal naar de treinperrons. Op 
het plein komen een paviljoen en terrassen. De oversteek over de Bezuiden houtseweg 
wordt veiliger.

U kunt nu al zien en beleven hoe het er uit komt te zien. Met een Virtual Reality-bril 
ziet u alles in 3D(imensie).

Bekijk hoe het plein eruit gaat zien 
zwartlichtvr.com/pano/denhaag of scan de QR code met uw smartphone

Koningstunnel eerder open

De renovatie van de Koningstunnel is zo voorspoedig verlopen, dat de 
tunnel al op maandag 26 augustus weer open kan voor het verkeer.  
Dat betekent dat men na de zomervakantie weer door de vernieuwde 
tunnel heen kan rijden, in plaats van begin oktober. De aannemer , het 
Consortium Siemens/Heijmans, wist de werkzaam heden zeer efficiënt 
te plannen en uit te voeren. Veel tijdswinst werd gevonden door de inno-
va tieve manier waarop de systemen in de tunnel zijn getest. 

Wist u dat: 
■ Door de renovatie de tunnel voldoet aan de nieuwe eisen  voor 
tunnelveiligheid.
■ Er meer dan 40 soorten installaties zijn vernieuwd  en uitgebreid, 
zoals ventilatie, snelheidsdetectie, afsluitbomen, camera’s     , vloeistof-
pompen etc. 
■ Er 120 km kabels vervangen zijn en de oude kabels worden 
gerecycled.
■ Er 230 nieuwe ledlampen zijn gekomen.
■ Er brandwerende bekleding op het plafond is aangebracht. 
■ Er met 300 mensen gewerkt is aan de renovatie, waarvan op het 
hoogte punt met 120 mensen tegelijk in de tunnel.
■ Het asfalt vernieuwd is. 

Vernieuwing Busplatform

De werkzaamheden aan het busplatform zijn in volle gang. De oude overkapping is 
weggehaald en het geraamte van de golvende nieuwe overkapping krijgt steeds 
meer vorm. 
De inrichting van het busplatform wordt overzichtelijker en de loop routes korter.  
De instaphaltes draaien een kwartslag ten opzichte van de oude situatie en liggen 
vlak voor de wachtruimte in de stationshal. Zo zien reizigers vanuit de comfortbele 
wachtruimte de voorkant van de bus met hun bestemming aan komen rijden. 

Opknappen Fietsflat

De fietsflat in de Rijnstraat blijft nog een tijdje in gebruik. In de zomer 
wordt de fietsflat opgeknapt. Van 9 tot en met 12 augustus is de fiets-
flat geheel afgesloten. Daarna kan de fietsflat weer (gedeeltelijk) 
gebruikt  worden. Er komt een tijdelijke fietsenstalling onder het  
Prins Bernhardviaduct. Ook kunnen mensen hun fiets kwijt in de 
stallingen  bij de Anna van Buerenstraat. 

 gemeente den haag

In de Koekamp komen extra planten en struiken, die ook goed zijn voor 
de bijen en vlinders. De kwaliteit van het groen gaat omhoog.

Staatsbosbeheer is eigenaar van de Koekamp. Zij gaat het nu nog 
gesloten  deel eveneens open stellen voor publiek. Er komt een informatie-
centrum in het park, waar u ook een kop koffie kunt drinken. De Koekamp  
is dan een waardige toegangspoort tot het Nationaal Park de Hollandse  
Duinen.

Het park sluit straks goed aan op het Koningin Julianaplein. Dat wordt 
ook ingericht met bomen en planten. De overgang van het plein naar de 
Koekamp voelt dan natuurlijk. Bij de verbeteringen hoort ook een nieuwe 
kruising van de Rijnstraat met de Bezuidenhoutseweg. Het ontwerp voor 
de kruising is nog niet helemaal af.
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Wandel eens een rondje rond Den Haag Centraal…
Koningin Julianaplein

Nadat de ondergrondse fietsenstalling is gebouwd, komt op het Koningin Juliana-
plein een apparte mentengebouw. Als u naar het station loopt, gaat u straks via het 
groen ingerichte plein onder de gebouwen  via de Stadshal naar de treinperrons. Op 
het plein komen een paviljoen en terrassen. De oversteek over de Bezuiden houtseweg 
wordt veiliger.

U kunt nu al zien en beleven hoe het er uit komt te zien. Met een Virtual Reality-bril 
ziet u alles in 3D(imensie).

Bekijk hoe het plein eruit gaat zien 
zwartlichtvr.com/pano/denhaag of scan de QR code met uw smartphone

Ondergrondse fietsenstalling  

Op het Koningin Julianaplein komt een ondergrondse fietsenstalling 
met plek voor 8.500 fietsen. Deze stalling met een oppervlakte van 
8.000 m2 is niet alleen groot, maar ook comfortabel voor de gebruikers. 
Fietsers betreden de fietsenstalling via een van de zes rolbanden. 
Beneden  is een grote ontvangstruimte. Als je bent ingecheckt krijg je te 
zien hoe je naar een vrije fietsplek kunt fietsen. Na het stallen van de fiets 
loop je verder richting de Stadshal. Je hoeft dus niet terug te lopen naar 
waar je vandaan komt.
De stalling wordt omsloten door een lichtwand waarop gevels van 
bekende  gebouwen uit Den Haag te zien zijn. Als je erlangs fietst, ervaar 
je in een vloeiende beweging de skyline van de stad. Heb je meer tijd? 
Dan kun je de verschillende gebouwen gaan ontdekken.
Er komen speciale parkeerplekken voor bakfietsen en extra brede fietsen 
met kratjes of kinderzitjes. Twintig procent van alle plekken is geschikt 
voor dit soort fietsen. Daarnaast komen er 600 OV-fietsen. Scooters  en 
bromfietsen kunnen niet gestald worden in deze stalling. Eind 2019 is de 
fietsenstalling klaar.

Vernieuwing Busplatform

De werkzaamheden aan het busplatform zijn in volle gang. De oude overkapping is 
weggehaald en het geraamte van de golvende nieuwe overkapping krijgt steeds 
meer vorm. 
De inrichting van het busplatform wordt overzichtelijker en de loop routes korter.  
De instaphaltes draaien een kwartslag ten opzichte van de oude situatie en liggen 
vlak voor de wachtruimte in de stationshal. Zo zien reizigers vanuit de comfortbele 
wachtruimte de voorkant van de bus met hun bestemming aan komen rijden. 

Bekijk hoe het dak eraf gaat
youtube.com/watch?v=e9k21mfv08M of scan de QR code

Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

Tussen  2020 en 2025 wordt het Binnenhof opgeknapt. Tijdens deze 
renovatie  werkt de Tweede Kamer in het pand aan de Bezuiden-
houtseweg 67 in Den Haag. In dit gebouw zat vroeger het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Momenteel laat het Rijksvastgoedbedrijf het 
gebouw verbouwen. Alle Tweede Kamer-fracties en ambtelijke mede-
werkers (totaal ongeveer 1.500 mensen) krijgen er straks een plek. Om 
het geschikt te maken voor de tijdelijke huisvesting wordt onder andere  
de entree (aan het stationszijde) verbouwd en de vergaderzaal aan-
gepast. Ook komen er voorzieningen om het grote aantal bezoekers 
goed en veilig op te vangen. De gemeente Den Haag en het Rijkvast-
goedbedrijf werken  nauw samen  voor een toegankelijke en veilige in-
richting van de omgeving tijdens de bouw.

Maria Stuartplein

Op het Maria Stuartplein wordt nu gebouwd aan twee woontorens. 
Daarin komen ongeveer 655 woningen, waarvan 114 betaalbare huur-
woningen. Op de begane grond is plek voor kantoren, winkels en horeca 
en er komt een ondergrondse parkeergarage . Over de A12 komt een 
overkapping  met groen en een wandelpad. De overkapping zorgt voor 
een betere verbinding tussen het stadshart en het Beatrixkwartier.

Reizigers krijgen via digitale schermen informatie op maat over lijn nummer, richting 
en vertrektijden. Ook komt er op het platform een pavil joen met voorzieningen voor 
buschauffeurs en een loket voor internationale lijndiensten.
De wachtruimte, de nieuwe overkapping en de instaphaltes zijn in november 2019 
klaar. Het paviljoen in het voorjaar van 2020. Reizigers kunnen tijdens de verbouwing 
gebruik blijven maken van het stads- en streekvervoer.

 gemeente den haag

 powerhousecompany/studio prins

Overkapping A12

De Koekamp en het Haagse Bos zijn samen een uniek groengebied.  
Veel mensen zoeken er ontspanning. Door de overkapping over de A12 te 
verbreden  ervaren wandelaars en fietsers de oversteek meer als een 
geheel . Op de overkapping komt een fiets- en voetpad tussen struiken en 
bomen. De overkapping past bij de verbeteringen van de Koekamp. 
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Een woning naar 
wens vinden is 
moeilijk in Den Haag. 
Sommige groepen 
hebben het extra 
zwaar zoals jongeren, 
starters en midden-
inkomens. De 
gemeente neemt 
maatregelen zodat 
meer woningen 
beschikbaar komen 
voor groepen die het 
meest in de knel 
zitten.

D en Haag is en blijft een 
populaire  woonstad. Veel 
Hagenaars willen ver-

huizen in eigen stad. Ook komen er 
jaarlijks nog zo’n 4.500 nieuwe 
inwoners  bij. 

Met nieuwbouw en een betere 
verdeling van de bestaande  
woningen  probeert de gemeente 
aan die groeiende vraag te voldoen. 
Duizenden woningen - van betaal-
bare huur tot koop - staan er 
gepland  zoals bij de stations , in de 
Binckhorst en in Zuidwest. Maar  
dit lost het acute woningtekort  
niet op. 

Iedere Hagenaar eerlijke kans op passende woning
De Woonagenda 2019-2023 

bevat  tal van maatregelen om nu 
al meer beweging in de woning-
markt te brengen. De nood is zo 
hoog, dat soms ingrijpende aan-
passingen nodig zijn. Voor een 
deel is dat tijdelijk om nu te zorgen 
voor meer doorstroming en 
eerlijke  kansen. In een gezonde 
situatie  kunnen alle Hagenaars 
binnen redelijke tijd een woning 
vinden die past bij hun woon-
wensen en inkomen. 

Op 1 juli werd de Huisvestings-
verordening Den Haag 2019 van 
kracht. Hierin staan aangescherpte 

regels voor de verdeling van de 
schaarse woonruimte. Daarnaast 
maakt de gemeente afspraken met 
woningcorporaties, ontwikkelaars 
en beleggers.

Leraren en politieagenten
Den Haag heeft veel vacatures 
voor beroepen binnen vitale dien-
sten als onderwijs, zorg en politie. 
Kandi daten van buiten de stad 
blijven  onder andere weg, omdat 
ze moeilijk een betaalbare woning 
kunnen vinden. Meer kansen op 
de woningmarkt kunnen er bij 
helpen  dat zij zich in Den Haag 

willen vestigen. 
Personeelstekort tast de kwali-

teit van vitale sectoren in onze 
stad aan. Den Haag gaat daarom 
met verhuurders afspraken maken 
om deze groepen te helpen met 
hun huisvesting. Zo wordt de stad 
aantrekkelijker voor deze beroeps-
groepen.

Op deze dubbelpagina staan de 
belangrijkste maatregelen uit de 
Woonagenda 2019-2023. 

Meer informatie? 
denhaag.nl/woonagenda 

De gemeente neemt vergaande maatregelen om meer beweging in de woningmarkt te krijgen. gemeente den haag

Voortaan huisvestingsvergunning nodig voor middeldure huurwoning

Op een gezonde woningmarkt 
heeft iedereen een gelijke kans op 
een passende woning. Bij een laag 
of middeninkomen past een 
woning met een goedkope of 
middeldure huur. In de praktijk 
kan dat anders lopen omdat 
woningen die geschikt zijn voor 
mensen met een laag of midden
inkomen verhuurd worden aan 
mensen die meer kunnen betalen.

De gemeente wil dit bij nieuwe ver-
huringen voorkomen. Daarom is 
voortaan een vergunning nodig voor 
woningen met 185 punten volgens 
het woningwaarderingsstelsel, dit is 
vergelijkbaar met € 950,- kale huur. 
Het jaarinkomen van de nieuwe 
huurder mag maximaal € 57.053,- 
zijn voor iemand die alleen woont 
en € 67.053,- voor een huishouden 
van twee of meer personen. 

Wie een hoger inkomen heeft, 
krijgt geen vergunning. Dit levert 
extra woningen op voor midden-
inkomens. Het is een tijdelijke 
maatregel totdat er door nieuw-
bouw genoeg middeldure huur-
woningen beschikbaar komen. 

Vergunning aanvragen
Nieuwe huurders van parti culiere 
woningen vragen de huis-

vestingsvergunning zelf aan bij de 
gemeente . Woningcorporaties 
regelen  dit tot een huur van € 720,- 
voor hun huurders. Wie geen 
vergunning  aanvraagt, terwijl dit 
verplicht  is, loopt het risico op een 
boete. Dat geldt voor de huurder 
én de verhuurder. De Haagse Pand-
brigade controleert de naleving 
van de regels. Aan bestaande huur-
contracten verandert niets. Voor 

koopwoningen is geen vergunning 
nodig. 

De huisvestingsvergunning is 
aan te vragen via de gemeentelijke 
website of aan de balie bij het 
stadsdeelkantoor. 

Meer informatie?
denhaag.nl/ 
huisvestingsvergunning
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Meer informatie?
denhaag.nl/urgentieverklaring

Iedere Hagenaar eerlijke kans op passende woning

Thea en Cor Soree. ‘Een appartement zou ideaal 
zijn.’  henriëtte guest

Dit gaat er gebeuren‘Nu verhuizen en er nog lang van genieten’

 
Doorstroming: van groot naar fijner wonen
Eén op de vijf sociale huurwoningen is groot genoeg voor een gezin, terwijl er nu maar 
een of twee personen wonen. Veel ouderen blijven lang in het huis waar ze hun 
kinderen hebben grootgebracht. Het voelt vertrouwd, maar heeft op den duur steeds 
meer nadelen. Een grote woning (met tuin) vraagt veel onderhoud en heeft hoge 
energiekosten. Trappen lopen in huis of op het portiek gaat steeds minder soepel. 
Dan is gelijkvloers wonen veiliger en biedt veel meer comfort.
De gemeente en de woningcorporaties helpen huurders die nu (te) groot wonen om 
door te stromen naar een passende woning. Wie een grote sociale huurwoning 
achterlaat, komt met voorrang in aanmerking voor een andere woning. Adviseurs van 
de corporatie helpen de overstap te organiseren. Ook komen doorstromers straks in 
aanmerking voor een verhuispremie.

Rem op splitsen van woningen
Een woning splitsen is voortaan alleen nog toegestaan in een klein deel van de stad en 
onder strenge voorwaarden. Bij splitsen wordt een grote woning verbouwd tot twee of 
meer appartementen. Daar is altijd een ‘woningvormingsvergunning’ voor nodig. 
Zonder vergunning is splitsen illegaal. De gemeente wil dat er genoeg woningen 
overblijven voor gezinnen en andere grotere huishoudens. Splitsen tast ook het 
karakter van buurten aan en leidt soms tot overbewoning en overlast (parkeren). 

Urgentie in noodsituaties
Schaarste  vraagt om scherpe en rechtvaardige regels. Een urgentieverklaring is er 
daarom alleen voor zeer uitzonderlijke   gevallen waarbij mensen buiten hun schuld in 
een levens bedreigende of levens ontwrichtende   situatie zitten of dreigen te komen. 
Verder geldt de urgentie alleen voor een passend woningtype waarmee het acute 
probleem wordt opgelost . De aanvrager moet ook minimaal twee jaar ingeschreven  
staan als inwoner van Den Haag. 

Overige maatregelen
■ Nieuwbouw: jaarlijks zeker 30% sociale woningbouw van de totale productie.  
De corporaties bouwen minimaal 750 sociale huurwoningen. Ook ontwikkelaars 
kunnen onder voorwaarden sociale huur woningen bouwen.
■ Nieuwbouw: zeker 20% middeldure huurwoningen waarvan de helft met een huur 
beneden € 850,- (prijspeil 2019).
■ Nieuwbouw: niet meer dan 20% kleine woningen. In het centrum betekent dat 
maximaal 40 m² en in de rest van de stad maximaal 50 m².
■ Nieuwbouw: afspraken met ontwikkelaars om middeldure huurwoningen minimaal 
twintig jaar betaalbaar te houden.
■ Om starters te helpen, wordt vanaf 1 januari 2020 5 procent van de vrijkomende 
sociale huurwoningen onder hen verloot. Iedere starter heeft hierbij een gelijke kans. 
Een starter is iemand die geen woning achterlaat, bijvoorbeeld jongeren die nog bij de 
ouders wonen of de partner die bij een echtscheiding het huis aan de ex-partner en 
kinderen laat. 
■ Speciaal voor jongeren met een laag inkomen komen er woningen die aansluiten bij 
hun wensen en inkomen. Zo hebben ze meer kans om een goede start te maken op de 
woningmarkt.
■ Den Haag heeft een groot tekort aan leraren, agenten en verpleegkundigen. Zij 
kunnen moeilijk een betaalbare woning vinden. De gemeente zoekt nieuwe manieren 
om hen te helpen huisvesting te vinden. Daarmee wordt de stad voor hen extra 
aantrekkelijk om te solliciteren.
■ In Den Haag komt op termijn een klein aantal nieuwe standplaatsen voor 
woonwagens.

Al sinds 1982 wonen Cor (73) en Thea (67) 
Soree met veel plezier in de Symfoniestraat in 
Loosduinen. In een sociale huurwoning met 
een voor en achtertuin, drie slaap kamers en 
een grote zolderkamer. Ideaal voor een gezin 
met drie opgroeiende kinderen. Maar die tijd 
is voorbij.

‘Het is nog steeds een fijn huis, zegt Cor. ‘Onze 
leeftijd gaat wel tellen. In zo’n huis zit best veel 
werk en de trap wordt straks echt een 
probleem . Dat wil ik liever voor zijn. Nu over-
stappen naar een appartement en er nog lang 
van genieten, dat zou mooi zijn.’

Allebei komen ze oorspronkelijk uit Brabant. In 
1974 solliciteerde Cor op een baan bij de 
Haagse politie. Ook toen al had de stad 
professionals  van buiten nodig. Cor en Thea 
voelen zich thuis in Loosduinen en willen 
beslist  in de omgeving blijven. Ze weten ook  
al waar. Een buurvrouw en een vriendin 
verhuisden  naar een appartement bij winkel-
centrum Waldeck. 

‘Dat zou ideaal zijn,’ zegt Thea. ‘Groot genoeg 
voor twee en alles gelijkvloers. Je gaat met de 
lift naar beneden en staat zo in het winkel-
centrum. We zijn al dertien jaar ingeschreven 
bij Woonnet. Dus onze inschrijfduur kan geen 
probleem zijn.’

Zes jaar geleden kwam Eva Oskam (24) naar 
Den Haag voor een studie. Ze is van de stad 
gaan houden, heeft er vrienden gemaakt en 
begint binnenkort als trainee op een 
ministerie. 

‘Ik wil graag in Den Haag blijven, maar 
betaalbare  woonruimte vinden  is een groot 
probleem. Binnenkort moet ik mijn kamer uit. 
De zoveelste verhuizing. Goed dat de gemeente 
nu met vergunningen gaat werken. Het klinkt 
logisch en eerlijk om betaalbare woningen 
beschik baar te houden voor mensen met lagere 
inkomens.

Of het mij gaat helpen, is nog even de vraag. 
Een middenhuur tot 950 euro betekent straks 
zowat de helft van mijn inkomen. Ik krijg 
boven dien meer vaste lasten, nu ik de studie-
schuld ga aflossen. Als de vergunning ook 
geldt voor woonruimte die je met iemand kunt 
delen , dan is het wel oké. Ik zoek nu een 
apparte ment met een kale huur van 800 tot 
1.000 euro voor twee personen. Misschien 
gaat de nieuwe regeling helpen.’

‘Een appartement voor twee’

Eva Oskam: ‘Misschien gaat de nieuwe regeling 
helpen.’  henriëtte guest

Meer informatie?
denhaag.nl/wonen
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Den Haag is vol

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

tiek aanpakken óf dweilen met de 
kraan open en een Den Haag vol-
gebouwd met allochtonentorens, 
met inwoners waarvan de 
uitkerings afhankelijkheid nog 
hoger  is dan de wolkenkrabbers 
waar zij in wonen. 

Het antwoord van de PVV is 
helder : Den Haag is vol. Daarom 
roepen wij de gemeenteraad op om 
de bevolkingsgroei niet aan te 
nemen  als een voldongen feit maar 
om samen  met ons op te trekken 
om maatregelen te nemen om die 
zoveel mogelijk tegen te gaan. Niet 
omdat we iets tegen al die mensen 
hebben die naar Den Haag willen 
komen, maar omdat we kiezen voor 
het Den Haag van nu.

De Haagse bevolking 
groeit de komende 
jaren  met gemid-
deld 6.000 inwo-
ners per jaar door 

buitenlandse migratie. Deze 
enorme bevolkings groei zal zijn 
weerslag hebben op alle maat-
schappelijke thema’s die spelen in 
onze stad. 

Huisvesting en uitkeringen
Er is nu al bijna geen woning meer 
te krijgen voor de huidige genera-
tie Hagenaars. Waar moeten al die 
nieuwelingen gaan wonen? Vooral 
in gigantische torens van Babel  
bij station Holland Spoor, waar 
straks niemand elkaar verstaat en 
de criminaliteit  en uitkerings-
afhankelijkheid hoogtij vieren.

Uit cijfers blijkt dat de helft van 
de nieuwe inwoners de afgelopen 
jaren was aangewezen op een 
sociale  huurwoning en veel 
‘nieuwe’ Hagenaars zijn jarenlang 
afhankelijk van uitkeringen. We 
contribueren met de bouw van 

duizenden  nieuwe sociale huur-
woningen de armoede van de 
toekomst , terwijl Hagenaren jaren-
lang op de wachtlijst staan. 

Integratie
De bevolkingsexplosie wordt 
natuur lijk ook een integratie-
debacle. De komende 13 jaar zullen 
er namelijk  100.000 allochtonen  
bij komen  terwijl tegelijkertijd 
20.000 autochtonen verdwijnen. 
Het gevolg ? Nog meer stadsdelen 
die onherkenbaar veranderen in 
enclaves  met een eigen taal en 
cultuur , waar integreren in de 
Neder landse samen leving zo 
ongeveer  het laatste  is waar men 
aan denkt. 

Mobiliteit
De ANWB, werkgeversorganisatie 
VNO-NCW en de HTM maken zich 
grote zorgen over de bereikbaar-
heid van de stad in 2040. Auto-
mobilisten lopen nu al nergens in 
Nederland zoveel vertraging op als 
in Den Haag. Mensen moeten er 
rekening houden met gemiddeld 
bijna 30 procent extra reistijd.  
Op het gebied van mobiliteit en 
infra structuur is de bevolkings-
groei van bijna 20% ook volstrekt 
onhoudbaar.

Politiek is keuzes maken
De keuze die voor ligt is helder: die 
voor een welvarend Den Haag 
waarin we de huidige problema-

De raad aan het woord

William de Blok, raadslid Hart 
voor Den Haag/Groep de Mos

Als woordvoerder 
Ruimte van de 
grootste partij in 
Den Haag, wil ik 
ervoor zorgen dat 
de inwoners van 
onze stad gehoord 

worden. Of het nu gaat om 
problemen met een woning zoals 
vocht en schimmel of andere zaken 
die het woongenot beperken. 
Iedereen verdient een goede en 
betaalbare woning. Dat klinkt 
logisch, maar met de voorspelde 
inwonersgroei in de stad is dat een 
hele uitdaging. Pas werd mijn motie 
aangenomen die zorgt voor 30% 
sociale huur in de Binckhorst. 
Daarnaast heb ik gevraagd om meer 
woningen voor middeninkomens: 
middeldure huur.

Maarten De Vuyst,  
raadslid GroenLinks

Ga toch fietsen. 
Die oproep deed ik 
aan de stad toen 
we met wet-
houder Van Asten 
zijn hoofdlijnen-
brief mobiliteits-

transitie bespraken. In 2040 wonen 
100.000 meer inwoners in 
Den Haag. Maar het is nu al heel 
druk. 
Fietsers staan in de file voor het 
stoplicht, de tramtunnel kan in de 
spits bijna geen extra trams meer 
aan en op meerdere plekken 
ademen fietsers en voetgangers de 
uitlaatgassen van stilstaande auto’s 
in. Onze stad heeft geen ruimte voor 
meer auto’s. Het knuffelen van 
auto’s heeft lang genoeg geduurd, 
het is tijd voor de fiets.

Frans Hoijnck van Papendrecht, 
raadslid 50PLUS 

Zo’n 10.000 
Hagenaars krijgen 
op basis van de 
Wet Maatschap-
pelijke Onder-
steuning (WMO) 
hulp in de 

huishouding. De gemeente regelt 
dat voor mensen die zelf niet 
kunnen schoonmaken, stofzuigen, 
de was doen en dergelijke. In 
beginsel wordt niet een bepaald 
aantal uur hulp vastgelegd, maar 
wel hoe vaak er hulp wordt geboden 
en vóóral wat er moet worden 
bereikt. 50PLUS houdt de regels en 
het toezicht op de kwaliteit van de 
hulp scherp in de gaten. Belangrijk is 
dat maatwerk wordt geboden, 
vastgelegd in een ondersteunings-
plan voor iedereen persoonlijk.

Gehoord op  
de tribune

Willem van Vliet in de Commissie 
Bestuur, 12 juni 2019
Onderwerp: Raadsmededeling 
tussenbericht motie onderzoek 
veiligheidsbeleving Duindorp

Fractievoorzitter Sebastian Kruis van de Haagse PVV.  martijn beekman

Duindorp wordt 
altijd onder een 
vergrootglas 
gelegd en dat 
spijt mij zeer

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 18 juli
Raadzaal, Spui 70 (stadhuis)
14.00 uur

Zomerreces
Van 22 juli tot 2 september is 
de gemeenteraad met reces.

Kort

Meer informatie?
denhaag.nl/gemeenteraad
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‘Rishana bizar gegroeid tijdens stage’

Stage lopen is spannend. Zeker vanuit het praktijk- en speciaal onderwijs. Tien leerlingen waren kandidaat 
voor de Haagse Stageprijs 2019. Ze kwamen onzeker het bedrijf binnen, maar waren bij het afscheid een 
gewaardeerde collega. Sommigen kunnen blijven.

de Pastoor van Arsschool. En met 
succes . Deze basisschool in de 
Vogel wijk heeft hem een contract 
aangeboden voor drie dagen in 
de week. Wat doet een assistent-
conciërge? JJ. geeft een op-
somming: ‘Koffie en thee zetten, 
de vaatwasser in- en uitruimen, 
kapotte  lampen vervangen, helpen 
op de sportdag. Ik pak alles aan.’ 

Volgens de school kan JJ. goed 
met kinderen omgaan en hoeft hij 
steeds minder aangestuurd te 
worden . Hij ziet zelf wat er gedaan 
moet worden. Verder is hij niet één 
keer te laat gekomen. Sterker nog: 
JJ. komt regelmatig in zijn vrije tijd 
helpen. ‘Wat moet ik thuis? Werken 
is leuker. Ik hoop dat het contract 
snel naar vijf dagen gaat.’

Claassen Tweewieler-
specialist is een 55 jaar 
oud familiebedrijf in 
de Vruchtenbuurt. 
Eige naar Olaf Claassen 

mag zich met recht ook ‘stage-
specialist’ noemen, zeker nu zijn 
bedrijf de Haagse Stageprijs 2019 
heeft gewonnen. ‘Bij ons op de zaak 
lopen altijd wel een paar leerlingen 
rond,’ zegt hij. ‘Ook uit het speciaal 
onderwijs.’ 

‘Het is mooi om te zien hoe jonge 
mensen groeien. Dat gaat niet van-
zelf. Je moet veel geduld hebben. 
We proberen hun talenten te 
triggeren . Mijn ervaring is dat 
stagiaires  vaak tot meer in staat 
zijn dan je op het eerste gezicht zou 
denken. Ze hebben weinig zelf-
vertrouwen en moeten ook zelf 
lere n inzien dat ze wat kunnen. Een 
paar jongens heb ik al de kans 
geboden  bij ons te blijven.’ 

Sinds 2016 reikt de gemeente 
jaarlijks prijzen uit aan één stage-
bedrijf en aan één stagiair van 
scholen voor praktijk- en voortgezet 
speciaal onderwijs. Dit jaar hebben 
de elf scholen samen tien leer-
lingen en dertien stagebedrijven 

voorgedragen. Daaruit heeft de 
jury de winnaars gekozen. Alle 
kandi daten hebben hun uiterste 
best gedaan om van de stages een 
succes te maken, maar de winnaars 
zetten - volgens de jury - daar-
bovenop nog een extra stap. 

KAS en BAS
Winnares Rishana Jangi (18) heeft 
in korte tijd een ‘bizarre’ 
ontwikkeling  doorgemaakt. Dat 
zegt Janneke  Bosveld, bedrijfsleider 
van leerwerkcentrum en lunch-
room Parkoers  in het Zuiderpark. 
‘Ze kwam super verlegen binnen, 
zei geen woord teveel en had twee 
linkerhanden. Nu werkt ze zelf-
standig in de keuken, stuurt colle-
ga’s aan en maakt zelfs grapjes. 
Hoe ze dat bereikt heeft? Door hard 
te werken en goed te luisteren naar 
haar leermeester. We zijn bij 
Parkoers  heel wat gewend, maar 
zo’n snelle ontwikkeling is zeld-
zaam. Het gaat zeker lukken voor 
haar een betaalde baan te vinden 
of een vervolgopleiding.’ 

Rishana heeft daar zelf weinig 
aan toe te voegen. ‘Ik vind al het 
werk in de keuken leuk: groente 

snijden, broodjes klaarmaken, 
taartjes bakken. Mijn leermeester 
Rob doet het voor en kijkt of ik het 
goed nadoe. Ik heb net het KAS-
diploma  gehaald en kan aan het 
werk als Keukenassistent. Na ga ik 
voor BAS: Bedieningsassistent. Wel 
een beetje eng. Dan moet je met 
klanten praten.’

Hoogvliet Supermarkt aan de 
Leyweg was dit jaar een van de 
kandi daten voor de prijs. ‘Het zijn 
speciale jongens en meisjes,’ zegt 
begeleider Anass el Khattabi. ‘Ze 
komen blanco binnen en staan 
overal open voor. Wij kneden en 
trainen ze on the job tot ze door 
hebben hoe het werkt. Na een half 
jaar kunnen ze in principe in elke 
supermarkt aan de slag. Werken 
betekent ergens bijhoren. Dat is 
voor deze jongens en meisjes heel 
belangrijk.’

Junior conciërge
‘Conciërge’ is al lang het antwoord 
van JJ. Vermeulen (18) op de vraag 
‘Wat wil je later worden?’ Nu is het 
zover. Hij is leerling van praktijk-
school De Poort en heeft stage 
gelopen  als assistent-conciërge op 

Haagse 
Stageprijzen 2019
Op 25 juni reikte wethouder 
Saskia Bruines de Haagse 
Stageprijzen 2019 uit tijdens 
een druk bezochte bijeen-
komst op het stadhuis met 
leerlingen, ouders, docenten 
en werkgevers. In totaal 
werden er tien leerlingen 
genomineerd en dertien 
bedrijven. Rishana Jangi 
(Hofstede College) won de 
prijs voor beste stagiaire. 
Tweewielerspecialist 
Claassen won de prijs voor 
het beste stagebedrijf. 

Rishana Jangi, winnares van de Haagse Stageprijs 2019 in de keuken van brasserie Parkoers in het Zuiderpark. ‘Ik vind al het werk in de keuken leuk.’  arnaud roelofsz

Werken 
betekent 
ergens 
bijhoren
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TrashUre Hunten op het  
strand van Scheveningen

is het strand ter hoogte van de 
Keizerstraat. Na de wandeling kun 
je meedoen met leuke workshops 
zoals skateboarden, knutselen of 
muziek maken. Deelname aan de 
Summer Challenge is gratis.

Ook deze zomer organiseert 
TrashUre Hunt een Summer 
Challenge op het strand van 
Scheveningen. Ga mee wandelen 
bij laagtij en ruim de schatten (het 
afval) van het strand op voordat ze 
de zee in spoelen. Zo help je mee 
aan een schoon strand en een 
betere leefomgeving. Vertrekpunt 

AfroBeats in the Park

Afrikaanse markt met Afrikaanse 
kunst, kleding en sieraden. Voor de 
kinderen is er een kinder-
programma met muziek, theater, 
workshops, verhalen vertellen en 
een kinderspeelplaats. De toegang 
is gratis.

The Hague African 
Festival staat dit jaar 
geheel in het teken van 

de populaire Afrobeats: lekkere 
muziek voorzien van een smeuiige 
Afrikaanse groove. In het Zuider-
park treden zondag 14 juli 
professionele Afrikaanse artiesten 
en amateurs op. Ook Haags 
Afrikaans talent krijgt een podium. 
Naast de concerten is er een 

Wielerwedstrijd  
BinckBank Tour

9 kilometer in Den Haag. De tijdrit 
start op de Bezuidenhoutseweg en 
finisht op het Malieveld. De 
BinckBank Tour wordt live uitge-
zonden op de NOS en Eurosport.

Den Haag is dit jaar 
onderdeel van het 
parcours van een van de 

grootste wielerwedstrijden van 
Nederland en België: de BinckBank 
Tour. De tour wordt gehouden van 
12 tot en met 18 augustus. Op 
zaterdag 17 augustus is er een 
individuele tijdrit van ongeveer 

Dag van de Roos in  
het Westbroekpark

■ Verkoopstands met rozen en 
bronzen tuinvlinders
■ Verkoop en ruilen van kamer- en 
tuinplanten
■ Workshop bloemschikken
■ High Tea Catering
■ Live muziek 
■ Rozen- en beeldenwandelingen 
■ Plantendokter voor ‘eerste hulp’ 
bij zieke planten
■ Speciaal voor de kinderen: 
schminken, kleuren en schilderen

De Dag van de Roos start om 
10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. 
De toegang is gratis. 

Zaterdag 13 juli is de 
Dag van de Roos in het 
Rosarium in het West-

broekpark. Op die dag komen 
rozenkenners uit de hele wereld 
naar het Rozenconcours om rozen 
te keuren. Er staan zo’n 350 
verschillende soorten rozen in het 
Rosarium. Ook u kunt stemmen op 
uw favoriete roos. Tot 13 juli 
15.00 uur met uw mobiele telefoon 
of tot en met 12 juli met het 
papieren stemformulier. De roos 
met de meeste stemmen wint de 
publieksprijs. Tijdens de Dag van 
de Roos zijn er allerlei activiteiten 
voor jong én oud. 
 ■ Workshop rozen schilderen 
onder leiding van ‘Art & Jazz’

The Streets Of Chuck Deely
theatermakers en andere straat-
acts op in de Grote Marktstraat. 
Op elke straathoek gebeurt wel 
iets. Het festival sluit ’s avonds af 
met een aantal concerten op de 
Grote Markt.

De Haags-Amerikaanse 
straatmuzikant 
Chuck Deely die op 

9 januari 2017 overleed wordt op 
zondag 25 augustus geëerd met 
een nieuw gratis toegankelijk 
festival: The Streets Of Chuck Deely. 
Van 12.00 tot 18.00 uur treden er 
muzikanten, kunstenaars, dansers, 

Milan Summer 
Festival

Van 2 tot en met 
4 augustus is het feest in 
het Zuiderpark tijdens 

het Milan Summer Festival. Op het 
programma staan onder meer 
muziek, dans, kookworkshops, 
sport en spel. Er zijn foodstands 
met Surinaamse, Indiase en 
Indische lekkernijen. Ook is er een 
speelparadijs voor kinderen. 
Het festival wordt zondagavond 
afgesloten met een grote 
vuurwerkshow.

Tentoonstelling 
Anders nog iets?

Inkopen bij De Gruyter, een taartje 
eten bij Krul. Geen online. De 
tentoonstelling ‘Anders nog iets?’ 
geeft een beeld van lokale 
bedrijvig heid en producten uit 
vervlogen tijden. Met affiches, 
foto’s en prenten uit eigen collectie 
neemt het Haags Gemeentearchief 
u mee terug in de tijd. De tentoon-
stelling is te zien tot 10 oktober in 
De Galerij op station Spui in de 
tramtunnel.

Stefan Küng, winnaar tijdrit Venray 14 augustus 2018. cor vos

Zondag 14 juli treden Afrikaanse artiesten op in het Zuiderpark. anneke ruys

Summer Challenge 2018: kunstwerk gemaakt van gevonden flesjes. trashurehunt

 collectie haags gemeentearchief

Meer informatie?
trashurehunt.org

14
JUL

Meer informatie?
thehagueafricanfestival.com

17
AUG

Meer informatie?
binckbanktour.com

2
AUG

Meer informatie?
milansummerfestival.nl

13
JUL

Meer informatie?
hethaagsegroen.nl/roos

25
AUG

Meer informatie?
chuckdeely.nl Artery Zomer Salon

Artery is een 
kunstenaars collectief uit 
Den Haag met een 

internationaal ledenbestand. 
Van 13 juli tot en met 4 augustus 
presenteert Artery in de Korte 
Vijverberg 2 (tegenover Maurits-
huis) de jaarlijkse groepsexpositie 
met ongeveer honderd recente 
werken. Openingstijden: donder-
dag tot en met zondag van 12.00 
tot 17.00 uur. De toegang is gratis. 

13
JUL

Meer informatie?
arterykc.nl

Ook u kunt stemmen op uw favoriete roos. jurriaan brobbel
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