
Uit nieuwe metingen blijkt dat de kade-
muur veel sneller verzakt dan eerder was 
verwacht. Om te voorkomen dat de muur 
ineens in de gracht valt, wil de gemeen-
te de kademuur van de Noordwal tussen 
de Hemsterhuisbrug en de Torenstraat 
versneld vervangen. Hiervoor moet de 
bestaande kademuur worden afgebroken 
en een nieuwe fundering worden aange-
bracht waarna een nieuwe kademuur kan 
worden opgebouwd.

De voorbereidingen zijn gestart, maar om 
het risico op tussentijds instorten te voor-
komen, slaat de gemeente zo snel moge-
lijk een tijdelijke stalen damwand voor de 
kademuur in de grond. Door tussen de 
damwand en de kademuur zand te storten, 

kan de kademuur overeind worden gehou-
den. De werkzaamheden zijn al begonnen 
en zullen eind april klaar zijn.

Alternatieve aanpak
Volgens Clara Visser van Bomenstichting 
Den Haag is de wethouder veel te vroeg 
met zijn besluit dat de bomen moeten wor-
den gekapt. Er zal volgens Visser eerst 
gedegen onderzoek moeten plaatsvinden. 
"Dat de bomen gekapt moeten worden 
voor de vernieuwing van de kade is voor-

barig. In het coalitieakkoord is opgenomen 
dat bomen alleen worden gekapt als het 
aantoonbaar niet anders kan. De gemeen-
te moet dat dus aantonen."

Visser bepleit een alternatieve aanpak 
om de kade te verstevigen zonder dat de 
bomen weg moeten. Bij die alternatieve 
methode worden gaten van bovenaf door 
de kade geboord, waardoor een nieuwe 
fundering onder de kademuur kan worden 
geperst. Alles op de kade, waaronder de 

bomen, kan dan blijven staan.
Bouwadviesbureau Strackee onderzocht 
deze methode al voor de Toussaintka-
de. Een woordvoerder van dat bureau 
laat het ZeeheldenNieuws weten, dat het 
daar zeker een haalbare methode zou zijn 
geweest, maar dat de contracten al verge-
ven waren. De kosten voor de nieuwe fun-
dering zouden ook vergelijkbaar zijn met 
de door de gemeente gekozen methode 
waarbij de gehele kademuur wordt afge-
broken en opnieuw opgebouwd.

Het museum is verbouwd om evenemen-
ten tot 800 gasten te kunnen organiseren. 

De zalen en de binnenplaats van het muse-
um grenzen aan de tuinen van bewoners 

aan de De Ruijterstraat en de Bazarstraat. 
Bovenop de zalen zijn grote luchtverver-
singsinstallaties geplaatst. Hans van der 
Eerden woont er precies tegenover. "Ik 
kan niet meer in de tuin zitten vanwege 
het continue gezoem van de installaties. 
Het gaat dag en nacht door." 

Een achteringang van het museum aan de 
De Ruijterstraat fungeert als entree, maar 
de straat is op die toestroom aan men-
sen niet berekend. Een buurman (naam 
bij redactie bekend) vertelt: "Er stonden 
ineens wel honderd mensen in de straat te 
roken en lawaai te maken. Ze gooiden hun 
fietsen tegen de gevels en mijn voordeur. 
Niemand kon nog parkeren, taxi's reden af 
en aan om mensen op te halen."

De overlast die in de De Ruijterstraat is 
ontstaan, is door de gemeentelijke Pand-
brigade in een brief aan de omwonenden 
bevestigd. Buurtbewoners vragen zich af 
waarom de gemeente dit nog toelaat en 
niet handhaaft. 

Nieuws #2
WETHOUDER DE MOS (GROEP DE 
MOS) HEEFT AANGEKONDIGD DAT 
DE PAARDENKASTANJES AAN 
DE NOORDWAL MOETEN WOR-
DEN GEKAPT. DE KADEMUUR IS ZO 
SLECHT DAT HIJ SNEL VERVANGEN 
MOET WORDEN. MAAR BOMEN-
STICHTING DEN HAAG STELT DAT 
DAT OOK KAN MET BEHOUD VAN DE 
BOMEN.

Buurt in verzet tegen

BEWONERS VAN DE DE RUIJTERSTRAAT EN DE BAZARSTRAAT KOMEN IN 
VERZET TEGEN DE NIEUWE INVULLING VAN HET MUSEUM VOOR COMMU-
NICATIE AAN DE ZEESTRAAT. WETHOUDER REVIS (VVD) GAF EEN VERGUN-
NING OM HIER EVENEMENTEN TE HOUDEN, MAAR VOLGENS DE BUURT IS 
DIT STRIJDIG MET HET BESTEMMINGSPLAN.

Strijd om 
kastanjes Noordwal

DE INGANG VAN HET ZALENCENTRUM BEVINDT ZICH ONDER EN TUSSEN DE WONINGEN AAN DE DE RUIJTERSTRAAT.

museum als zalencentrum

WIJKKRANT VOOR HET ZEEHELDENKWARTIER
UITGAVE VAN BEWONERSORGANISATIE DE GROENE ELAND

JAARGANG 45 • MAART 2019
WWW.ZEEHELDENNIEUWS.NL

Zeehelden

TEKST EN FOTO REINOUT BARTH
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Geen horeca-bestemming
Maar niet alleen de overlast leidt tot boos-
heid onder de bewoners. Ook het vergun-
ningentraject leidt tot ergernis. Volgens 
een omwonende kan dit niet. "Het bestem-
mingsplan bepaalt dat het museum alleen 
ondersteunende horeca mag hebben zoals 
dat bij een museum gebruikelijk is. Zowel 
het museum als de achteringang aan de De 
Ruijterstraat hebben geen horeca-bestem-
ming."

Buurtbewoners hebben het gevoel dat de 
gemeente geen open kaart speelt. Zo wor-
den vergunningsaanvragen volgens hen te 
laat of helemaal niet openbaar gemaakt. De 

vergunning voor het plaatsen van de lucht-
verversingsinstallaties was geweigerd, 
maar omdat de installaties er al stonden 
heeft de gemeente alsnog een vergunning 
verleend. Ook is volgens een omwonende 
een afgegeven vergunning overgezet naar 
een ander pand. De gemeente zei dat er 
een 'foutje' was gemaakt bij de aanvraag, 
maar met grote gevolgen voor de omwo-
nenden van dat pand. 

Waarschuwing
In een reactie laat een woordvoerder van 
de gemeente weten dat ze de problemen 
niet herkennen. "Het gebruik van de pan-
den als zalencentrum is op basis van het 
bestemmingsplan toegestaan. Het muse-
um heeft een vergunning voor ondersteu-
nende horeca. Het gebeurt ook vaker dat 
een vergunning achteraf wordt aange-
vraagd en verleend, zolang er maar aan de 

eisen wordt voldaan."

Volgens de woordvoerder is er wel wat met 
de klachten gedaan. "Het museum heeft 
een waarschuwing gekregen. Daarna is 
er regelmatig gecontroleerd, maar er zijn 
geen overtredingen geconstateerd."

Bezwaar
Inmiddels is de buurt in actie gekomen. Van 
der Eerden heeft achtentwintig omwonen-
den weten te verenigen om gezamenlijk 
bezwaar te maken. Er lopen op dit moment 
vier procedures. Toch verwacht Van der 
Eerden er weinig van. "De gemeente lijkt 
alleen maar te willen vertragen. Maar wij 
gaan door tot de Raad van State."

Colofon
REDACTIE-ADRES ZEEHELDENNIEUWS

ELANDSTRAAT 88 A

2513 GV DEN HAAG

070-3560410

WWW.ZEEHELDENNIEUWS.NL

INFO@ZEEHELDENNIEUWS.NL
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ADVERTEREN IN DEZE KRANT? 
Stuur een bericht naar 
info@zeeheldennieuws.nl

VOLGENDE UITGAVE  26 APRIL 2019 

KOPIJ DEADLINE  10 APRIL 2019

De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor eventuele onjuistheden en behoudt zich het 
recht voor om ingezonden kopij in te korten of 
niet te plaatsen.

TELEFOON
NUMMERS

DE GROENE ELAND     070 356 0410 

POLITIEBUREAU KARNEBEEK 0900 8844 

HANDHAVING/INSPECTIE 14070

STADSBEHEER INFO 14070

GROF VUIL / OP AFSPRAAK 070 366 0808   

BUURTBEDRIJF BBOZ 070 361 5990   

SOCIALE RAADSLIEDEN 070 353 7500 

HAAGSE WETWINKEL 070 363 0665  

JURIDISCH LOKET 0900 8020

STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD 0900 044 3322

DOKTERSNACHTDIENST 070 346 9669

OUDERENWERK CENTRUM 070 205 2270

ZORGCENTRUM OP DE LAAN 070 375 1300

MAALTIJDEN HELDENHOEK 070 205 2270   

MAATSCHAPPELIJK WERK 070 205 2000

WIJKBUS STAP-IN 070 352 0416 
(op werkdagen van 09.00 – 10.00  uur)

I-SHOP  070 205 2467

Vanuit het Kraaiennest
Afgelopen week kreeg ik via ‘Berichten 
over uw buurt’ de volgende mededeling 
onder ogen: “Omgevingsvergunning 
- Ontwerpbeschikking verleend, Van 
Speijkstraat ongenummerd naast num-
mer 1 te Den Haag”
Ik schrok omdat wij in een vorig Zee-
heldenNieuws nog gemeld hadden dat 
het kappen van de bomen, het realise-
ren van een uitrit en het bouwen van 
10 appartementen op het terrein van 
het beschermd monument ‘Villa Anna 
Paulowna’ geen doorgang zou vinden. 
Toen ik op advies van onze juridische 
adviseur naar de officiële beschikking 
keek, kon ik gelukkig constateren dat in 

dit geval de vergunning niet wordt ver-
leend door de gemeente. Op dit besluit 
kan nog wel met een zienswijze gerea-
geerd worden.

Wilt u zelf berichten over vergunnin-
gen voor activiteiten in uw buurt, zoals 
evenementen en bouwplannen van de 
gemeente, het waterschap en de pro-
vincie ontvangen? Dan kunt u via enkele 
stappen zich inschrijven voor de e-mail-
service. Hiermee ontvangt u besluiten 
en andere berichten die via ‘Overheid.
nl ‘gepubliceerd worden. U kunt het type 
bericht instellen en van welke organisa-
tie u deze berichten wenst te ontvangen.

Een kleine moeite om op de hoogte te 
blijven van de (bouw)plannen in uw 
directe omgeving. Hiermee voorkomt 
u dat u onaangenaam verrast wordt en 
geen kans meer heeft om bezwaar te 
maken.

Ludo Geukers

>> Vervolg van pagina 1
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  " 

boven de zaak en zag het Zeehelden-
Kwartier achteruitgaan en daarna weer 
opkomen. Omdat hij in de jaren dat hij in 
de horeca werkte veel van de onderne-
mers had leren kennen, kwam hij moeite-
loos de soms magere jaren door en werd 
zijn bedrijf een begrip. 
 Voorlopig heeft Aad nog geen zin 
om te stoppen, maar de tijden zijn veran-
derd, zoonlief gaat zijn eigen weg en Aad 
heeft geen opvolger. Hij wil nog lang tijd 
vinden om met zijn klanten, waaronder 
veel expats, te praten over zijn bijzondere 
dranken, De zaak loopt goed en de deur-
bel klingelt dan ook achter elkaar tijdens 
het interview. 

Een fles port van duizenden euro’s.  
Vol trots toont Aad het grote magazijn. 
Daar liggen ettelijke jaargangen Port, 

L  CAL HER  ES
SERIE PORTRETTEN VAN LOKALE ONDERNEMERS DIE NAAST HUN 

COMMERCIËLE ACTIVITEITEN OOK OP EEN ANDERE MANIER EEN WAARDEVOLLE 

BIJDRAGE LEVEREN AAN DE BUURT.

Eindelijk winnaar!
Caroline Dijkman verzorgt al twintig jaar 
de etalages van Wijnhandel Kooper. Deze 
keer een echte klapper: een witte scooter-
dame - een eyecatcher van formaat - deed 
alle voorbijgangers stilstaan. Niet alleen 
passanten keken erna. Nadat hij vier jaar 
mee had gedaan won Kooper nu zowel de 
vakjuryprijs als de publieksprijs van de 
decemberetalage van etalagewedstrijd 
TINK. Een terechte winnaar. De jury waar-
deerde de kracht en originaliteit van deze 
bijzondere etalage.

De naam Kooper
De man, die iedereen in de Prins Hendrik-
straat 43 kent als Aad Kooper, heet hele-
maal niet zo. Maar hoe dan wel? Wie het 
als eerste, net als bij Repelsteeltje, raadt 
en het hem in de winkel vertelt krijgt een 
verrassing. De 75-jarige, maar veel jonger 
uitziende en zeer vitale ondernemer met 
Stetsonhoed – “Ik heb altijd een hoed op, 

dat voelt prettig” - heeft de looks van Al 
Capone en is een enthousiaste prater. In 
1989 nam hij als vierde in rij de Slijterij 
Kooper over. 
 Aad vertelt dat hij uit een gezin 
met negen kinderen uit Voorburg komt. 
Een opleiding als boekhouder boeide hem 
niet. Hij wilde ondernemer worden. Na 
twee jaar haalde hij het diploma van de 
Slijtersvakschool. Enige tijd later kon hij 
in Voorburg in een slijterij beginnen, 
maar in die periode kon je alleen een slij-
terij beginnen op een vergunde locatie.
 Daarop volgden vijftien jaar in 
de horeca. Toch kriebelde het. Aad wilde 
weer voor zichzelf beginnen. Toen hij 
Kooper kon overnemen waren hij en zijn 
vrouw gelijk enthousiast. Dit was waar ze 
al die tijd van hadden gedroomd. Dat was 
in 1989, het jaar waarin zijn zoon, die nu 
furore maakt als golfprofessional, werd 
geboren, maar ook het jaar waarin zijn 
moeder overleed. Het echtpaar woonde 

WIJNHANDEL KOOPER
PRINS HENDRIKSTRAAT 43A, 
2518 HJ DEN HAAG 070 363 7016

Wijnhandel Kooper
TEKST &  FOTO  MARCELLA MALTHA

Wijnhandel Kooper, winnaar TINK etalagewedstrijd en wellicht toe-
komstig hofleverancier? 

waaronder een port van Burmester uit 
1890. Niet te betalen is deze fles. Maar 
daarnaast liggen er ook prachtige ports in 
een redelijke prijsklasse. En niet te verge-
ten: de hele collectie gedistilleerd van 
Van Kleef, waar een goede samenwer-
king mee bestaat. 

Hofleverancier
Voor hij gaat stoppen heeft Aad nog een 
wens. Zijn slijterij is sinds 1893 op de 
Prins Hendrikstraat 43 gevestigd, dus in 
2018 al 125 jaar. Dat vindt hijwel het Pre-
dicaat Hofleverancier waard. Maar daar is 
een ingewikkelde procedure voor nodig 
met veel regels. Dus dit interview is tege-
lijk een oproep. Want Aad zou graag wil-
len dat iemand hem hiermee helpt. Het 
zou een mooie kroon op zijn carrière zijn. 

TaalTafels biedt midden- en hoogopgelei-
den de kans om versneld Nederlands te 
leren of om in te burgeren. Maar TaalTafels 
doet het anders. 

Met name hoogopgeleide vluchtelingen 
en migranten hebben het vaak moeilijk 
in Nederland om (weer) tot hun recht te 
komen met werk op niveau. Zij moeten 
helemaal opnieuw beginnen en dat gaat 
vaak veel te langzaam. Expats komen vaak 
naar Nederland met een contract op zak 
en hebben juist al teveel werk, te weinig 
tijd om de taal te leren of een eigen sociaal 
leven op te bouwen. 

TaalTafels schuift goed opgeleide expats, 
vluchtelingen en overige migranten bij 
elkaar aan tafel met maar één doel: zo 
snel mogelijk de taal leren en ondertussen 
succesvol integreren. En met integreren 
bedoelt TaalTafels: netwerk opbouwen, 
vrienden maken, elkaar helpen in wegwijs 
worden in Nederland.

TaalTafels offers middle and higher educa-
ted immigrants the possibility of learning 
Dutch faster or becoming integrated into 
Dutch society. However, TaalTafels takes a 
different approach.

In particular, higher educated refugees 
or migrants in the Netherlands often find 
it difficult to find work that matches their 
own level of expertise and expectations. 
They often have to start entirely from 
scratch and that simply takes too long. 
Expats, on the other hand, often arrive in 
the Netherlands with a fixed contract and 
more than enough work, and too little time 
to learn the language or build up their own 
social network.

At TaalTafels, higher educated expats, 
refugees and other migrants gather round 
the table with only one goal: to learn the 
language as quickly as possible, and at the 
same time become integrated successful-
ly. And by integration, TaalTafels means: 

Dus ben jij een expat en vind je het leuk om 
de Nederlandse taal te leren en tegelijker-
tijd een vluchteling op weg te helpen? Meld 
je dan aan bij TaalTafels.
En ben jij een hoogopgeleide vluchteling 
en wil je gelijk-denkenden ontmoeten tij-
dens je (verplichte) taalverwerving, dan 
ben je bij TaalTafels op het goede adres.  

Op zaterdag 23 maart is er een open dag in 
de Van Speijkstraat 234

Voor meer informatie kijk je bij 
www.taaltafels.nl

building up a network, making friends and 
helping one another to find out about the 
Dutch way of life.

So, expats who would like to learn the 
Dutch language, whilst helping a refugee 
at the same time, can take a look at TaalTa-
fels. The same applies to higher educated 
refugees who would like to meet like-min-
ded people during their (compulsory) lan-
guage training.

There’s an Open Day on Saturday the 23th 
of March, location Van Speijkstraat 234.

For more information, please visit the  
website www.taaltafels.nl

Help a refugee by taking 
a Dutch language course! 

Help een vluchteling door een 
cursus Nederlands te volgen!
HET ZEEHELDENKWARTIER HEEFT ER SINDS JANUARI 2019 EEN NIEUW 
TAALINSTITUUT BIJ: TAALTAFELS, IN DE VAN SPEIJKSTRAAT 234.

IN JANUARY 2019, A NEW LANGUAGE INSTITUTE WAS OPENED IN THE ZEE-
HELDENKWARTIER - TAALTAFELS, LOCATED IN THE VAN SPEIJKSTRAAT 234.

TRANSLATION TINY MULDER
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STRAATVERHALEN
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Verhalen liggen voor het oprapen, op 
straat, om de hoek of aan je voeten. 
In ‘Straatverhalen’ telkens een korte 
vertelling over een plek in de buurt.

Lente!!! 
Op het moment dat je begint te wanhopen 
en denkt: Komt het allemaal nog goed? De 
zon schijnt al, en toch is er nog steeds geen 
blad aan de boom te zien. Sneeuwvlokjes, 
ja, die zijn er volop. Maar die doen ons toch 
meer aan de winter denken. 

Pas als op het Voorhout de krokussen hun 
kopjes boven het maaiveld uitsteken dan 
begint de lente in Den Haag. Daarna wat 
maartse viooltjes en narcissen en vlak 
daarna de magnolia’s op het Prins 
Hendrikplein. Plotseling leeft de lente zich 
volledig uit. In het Sorghvlietpark barst het 
opeens van de wilde hyacinten en vlak 
daarna zie je dat er zich in de bomen een 
lichtgroen waas aftekent. En dan gaat het 
plotseling heel snel en voor je het weet is 
het alweer zomer.  
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Een kartel beschouw je normaal gesproken niet als iets positiefs. Maar een taco 
kartel, dat klinkt eigenlijk zo slecht nog niet. Op de Prins Hendrikstraat, precies 
tussen de Tasmanstraat en de Van Diemenstraat in, bevindt zich de tweede zaak 
van het zogenaamde Chiapas Taco Cartel. In 2016 begon de jonge en enthousiaste 
ondernemer Robin Tesink in Amsterdam de eerste Chiapas. Daar vind je simpele, 
lekkere en verse taco’s en burrito’s voor een zacht prijsje. Het bedrijf is vernoemd 
naar de zuidelijkste deelstaat van Mexico, die bekend staat om zijn streetfood en 
mooie natuur. Het liep uitstekend: gasten en afhalers wisten de zaak goed te vin-
den. Daarom begon Robin, zelf een Scheveninger, in november 2017 ook een tent in 
Den Haag. Bewust in het mooie ZeeheldenKwartier, vanwege de gezelligheid en de 
internationale gemeenschap. En de zaak past goed in de Prins Hendrikstraat door 
de laagdrempeligheid en het net-wat-anders-dan-de-rest zijn.

Want bij Chiapas eet je smakelijke gerechten met een Mexicaanse twist. Echte 
authenticiteit ga je hier niet vinden, maar dat is ook nooit Robins bedoeling geweest. 
Wel vindt je hier taco’s en burrito’s. Voor de carnivoren gevuld met rundvlees, kip 
of varkensvlees. Visliefhebber worden bediend met kabeljauw in bierbeslag in hun 
gerechten en ook aan de vegetariërs en veganisten wordt gedacht. Zij genieten van 
gerechten gevuld met onder andere paddenstoelen, zoete aardappel of aubergine.

Waar de Amsterdamse Chiapas vooral gericht is op de haastige bezoeker en de 
afhaler, is de zaak aan de Prins Hendrikstraat echt een restaurant. Het interieur 
is behaaglijk en toont een blik op de open keuken. Dit nodigt uit om ook voor de 
borrel alvast aan te schuiven, bijvoorbeeld op het gezellige terras aan de voorzijde. 
Bestel er dan gerust nacho’s of quesedilla’s bij. Na het diner nog trek? De desserts 
worden verzorgd door de Haagse patisserie Delicious Sweetness, dus ook dat is 
goed geregeld!

Bij Chiapas Taco Cartel eet je op Mexico geïnspireerd comfort-food, gezellig met 
vrienden en een paar Corona’s of cocktails. Taco’s en burrito’s zijn iets meer dan 
een tientje, dus het is gerust betaalbaar te noemen. Geen zin om de deur uit te 
gaan? Laat op een druilerige avond je eten dan thuisbezorgen. Bij het enige kartel 
zonder de traditionele nadelen!

Chiapas Taco Cartel
Piet Heinstraat 45
2518 CH Den Haag

Telefoon: 06 53191239
www.makantantepop.nl

Koningin Emma, de tweede vrouw van koning Willem III, heette voluit Adelaïde 
Emma Wilhelmina Therèse zu Waldeck und Pyrmont. Willem III was tegen zijn 
zin koning geworden. Hij voelde er eigenlijk niets voor om onder de door Thor-
becke ontworpen grondwet vorst zonder macht te zijn. Maar zijn vader en minis-
ter-president Thorbecke stonden hem niet toe afstand te doen van zijn opvol-
gingsplicht. Helaas, want Willem III ontpopte zich als een onbehouwen en 
onbenaderbare man die de parlementaire democratie minachtte en zijn minis-
ters voortdurend buiten spel probeerde te zetten, nooit naar hen luisterde, uit-
schold en beledigde. Bovendien was hij een rampzalige echtgenoot voor zijn 
eerste vrouw, Sophie van Wurtemberg. Hij maakte voortdurend ruzie en deed 
geen moeite zijn talrijke buitenechtelijke affaires te verbergen, sterker nog, hij 
deinsde er niet voor terug de kosten van die affaires bij de staat te declareren. 
Hij maakte het zo bont dat hij de bijnaam ‘Koning Gorilla’ kreeg. De populariteit 
van het koningshuis heeft veel te lijden gehad onder de grillen van Willem III.

Willem III kreeg drie zoons met koningin Sophie. Die zijn allen nog tijdens het 
leven van Willem III overleden. Er waren nog wel negen bastaardkinderen, maar 
de grondwet stond (en staat) niet toe dat die opvolgen. Om de troonsopvolging te 
zeker te stellen moest Willem III na het overlijden van koningin Sophie in 1877, 
op zoek naar een tweede echtgenote die hem een opvolger kon baren. Na een 
aantal afwijzingen van potentiële kandidaten, waaronder haar oudere zus, 
stemde de toen 20 jarige Emma van Waldeck-Pyrmont in met een huwelijk met 
de 42 jaar oudere Willem III. Het paar trouwde op 7 januari 1897.

De zachtaardige, vriendelijke 
en vooral wijze Emma had een 
goede invloed op Willem III. 
De ongenietbare brombeer 
ontdooide een beetje. Op 31 
augustus 1880 werd prinses 
Wilhelmina geboren. Willem 
III was toen 63 jaar oud. Van-
wege de gevorderde leeftijd 
van de koning en de jeugdige 
leeftijd van Wilhelmina 
benoemden de Staten-Gene-
raal Emma in 1884 tot regen-
tes. Dat hield in dat zij de 
koninklijke taken zou waar-
nemen als Willem III zou over-
lijden voor Wilhelmina 18 
was. In 1890 was het zo ver. 
Willem III overleed toen Wil-
helmina pas 10 jaar oud was 
en Emma werd staatshoofd. 
Als koningin pakte Emma de 
zaken anders aan dan haar 
overleden echtgenoot. Zij 
hield zich strikt aan de regels van het constitutionele koningschap, was bena-
derbaar, sprak haar ministers twee keer per maand en stond ze met raad en 
daad terzijde. Ook heeft zij met de kleine Wilhelmina alle provincies bezocht 
hetgeen voor die tijd erg bijzonder was. Mede hierdoor is het koningshuis weer 
een symbool van nationale eenheid geworden.

In 1898 wordt Wilhelmina 18 en dus koningin. Emma trekt zich dan uit het 
publieke leven terug en wijdt zich vooral aan de bestrijding van tuberculose, 
destijds volksziekte nummer 1, waaraan zij haar oudere zus Sophie (de zus die 
niet met Willem III wilde trouwen) heeft verloren. Onder meer maakte zij met 
schenkingen het eerste grote Nederlandse sanatorium mogelijk.
Nog eenmaal werd een beroep op Emma gedaan. Toen prinses Juliana was 
geboren vonden de Staten-Generaal haar vader, prins Hendrik, geen geschikte 
kandidaat voor het regentschap. Vanwege de eerdere goede ervaringen werd 
Emma weer tot regentes van prinses Juliana benoemd.

Prinses Emma overleed in 1934 op 75-jarige leeftijd aan een verkoudheid die 
zich had ontwikkeld tot bronchitis en later tot een longontsteking. Zij is bijgezet 
in de koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft.

VAN H E T ZEEH ELD EN KWARTIER

NAAMGEVERS

EMMA VAN WALDECK-PYRMON 
(1858 – 1934) 

 Redster van de monarchie
DOOR RENÉ MORS

TEKST EN FOTO JOACHIM KOOT

IN DE KOMBUIS
De kombuis is een scheepskeuken. In deze rubriek maken 

we een keuze uit de vele restaurants die het ZeeheldenKwartier 
rijk is en beschrijven wij de passie van de koks.
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Plastic/Blikjes/Drankpakken

Glas

Papier

Kleding en schoenen

Volhoudbare Zeehelden
VOLHOUDBAAR IS HET ZUID-AFRIKAANSE WOORD VOOR DUURZAAM. IN DEZE RUBRIEK GEEFT DE 
WERKGROEP ‘VOLHOUDBARE ZEEHELDEN’ ONDERDEEL VAN DE DUURZAME ZEEHELDEN INFORMATIE 
EN TIPS OVER EEN GOEDE EN MILIEUVRIENDELIJKE LEEFOMGEVING.

Stel, je hebt een feestje georganiseerd 
en nu moet je opruimen. Weet jij in welke 
afvalcontainers plastic wegwerpbordjes, 
plastic rietjes, gebruikte papieren ser-
vetten en kapotte wijnglazen horen?
Dit was een strikvraag. Ook ik - en ik ben 
toch behoorlijk duurzaam bezig - had de 
antwoorden, op het glas na, fout. Het 
hoort allemaal bij het restafval.

Uit recent onderzoek van SUEZ blijkt dat 
driekwart van de Nederlanders denkt afval 
op de juiste manier te scheiden, maar dat 
het hen soms ontbreekt aan de juiste ken-
nis. Hierdoor belandt niet al het afval in de 
juiste afvalbak. Tijd voor een update. Van-
daag nemen we het lastige plastic onder 
de loep. Deze afvalcontainers worden PMD 
(Plastic, Metaal en Drankkartons) of PBD 
(Plastic, Blik en Drinkpakken) genoemd.

+ WÉL bij PMD hoort:
Plastic = tassen, lege plastic verpakkingen 
(zakjes, bakjes, folies), (knijp-) flessen en 
flacons, kuipjes en bekers (bv boter, saus, 
yoghurt), tubes en potjes (crème, gel, 
tandpasta, planten), deksels.
Blik, metaal = (conserven en drank) blik, 
aluminiumfolie (o.a. deksels, bakjes, waxi-
nelichtcupjes).
Drankkartons = drinkpakken (melk, sap, 
vla, wijn). 

–  NIET bij PMD hoort:
Plastic producten en gebruiksvoorwerpen 
(speelgoed, tandenborstel, plastic bord/
bestek/beker, emmer, tuinstoel), piep-
schuim, doordrukstrips (medicijnen, kauw-
gom), verpakkingen met een aluminium 
laagje (chips, koffie).

Tips:
– Let bij plastic zakjes en bakjes op het 
logo met het ‘plantje’. Dit geeft aan dat het 
plastic composteerbaar is. Dit is gemaakt 
van planten en mag bij het GFT en het 
restafval. Er komen namelijk geen scha-
delijke stoffen vrij bij het composteren of 
verbranden.

– Gebruik oude plastic tassen om je plastic 
in te verzamelen. Dat scheelt weer; hoef je 
geen speciale zakken te kopen.

Twijfel je toch over een bepaald product? 
Gelukkig is er de site en app Afvalschei-
dingswijzer van Milieu Centraal. Die vertelt 

je waar het afval bij hoort. Ben je afval-
scheidingsfan? Doe dan de quiz op de site 
van www.milieucentraal.nl.

Waar vind je die afvalcontainers? Op de 
kaart zie je een update waar in de wijk de 
afvalcontainers staan. Op de site van de 
gemeente vind je een redelijke update-
kaart met alle afvalcontainers.

Tips:
– Op www.wecycle.nl kun je nog andere 
inleverpunten vinden. Sommige afvalpro-
ducten kun je ook bij winkels kwijt. Handig 
als je toch boodschappen ging doen. Bij-
voorbeeld:

* AH: Lege batterijen, elektrische appara-
ten, lampen en cartridges (Wecycle).
* Coop: batterijen, kleding
* Roda: cartridges
* Boerderij Beestenspul: oud frituurvet, 
elektrische apparaten (Wecycle)

– Heb je grote apparaten en/of chemisch 
afval? Rij dan even mét je afvalpas langs 
het afvalbrengstation op de Uitenhage-
straat 4.

Tot slot. Blijven er nog afval-raadsels of 
vragen over? Mail gerust, dan gaan we ze 
voor je uitzoeken. En ook jouw afvalschei-
dings-tips zijn van harte welkom.

TEKST MARIEKE OP HET STRAND

Kind van de wijk
IN DEZE RUBRIEK WORDT EEN KIND VAN DE WIJK GEPORTRETTEERD

Jayant
TEKST EN FOTO ELS KRUIK

dag, Hindoestaanse festivals zoals het 
Holifeest binnenkort, alles gaat erop!

School
Rekenen kan ik best goed. Nu vind ik school 
wel leuk maar vroeger werd ik weleens 
gepest. Dat was niet leuk. 
Het 2e programma over je niet laten pesten 
heeft bij mij gewerkt: ik ben gaan praten, 
ook met diezelfde kinderen in groepsge-

Gamen
Eigenlijk doe ik dat het liefst. Ninten-
do-Switch kan ook in je eentje, maar met 
mijn neefje Jayden is het leuker. Laatst had 
ik 60 Euro gespaard en heb ik mezelf een 
kerstkadootje gegeven: Super Smash Bros, 
met Mario en Luigi in de hoofdrol.
Via het gamen, met zulke karakters, ben ik 
nu creatiever met een eigen VLOG: Jayant 
Goenai. Vrienden, mijn neefje, een verjaar-

sprekjes met de juf erbij.
Wat ook helpt voor je zelfvertrouwen is 
boksen. Dat doe ik nu een half jaar! 

En zo zit ik nu ook in de wijktijgers-klup: 
met kinderen van onze school maken we 
filmpjes, zoeken we info over camera’s en 
kinderrechten enzo.
Laatst hebben we een prijs gewonnen: het 
Fotomuseum in Rotterdam. 

Mijn naam is Jayant, ben 10 jaar en zit in groep 7 van de Max Veldhuis-
school. Ben geboren in Nederland en woon met mijn moeder en mijn 
22-jarige zus Raveena in de Tivolistraat.
Onze flat kijkt uit op het Beestenspul. Wel grappig die dieren, maar ik ga 
‘s zomers liever met vrienden naar het Jennyplantsoen om te praten, te 
fietsen of met zwaarden te vechten.

Wel oke, maar de workshops met verven en 
foto’s maken vond ik het leukste.

Onze buurt
Er zijn veel leuke aktiviteiten in de Helden-
hoek, maar onze straat is te donker! Zomers 
hebben we last van hangjongeren: hard 
praten, muziek, blowen.
Je voelt je dan een beetje onveilig, want 
soms vechten ze ook…
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SAMENSTELLING  WYBE VAN DE KUINDER

een straatgenoot aan een traplift te nemen, 
of tikt bij Hannes een rollator op de kop 
voor een buurtgenoot. Een bankje naast  
de deur waar iedereen op kan zitten, een 
luisterend oor. Zeeheld zijn, het zit 'm in  
de details.

Ada Sardijn

ZeehelD
IN DEZE RUBRIEK WORDT EEN WIJKBEWONER GEPORTRETTEERD

woonden in de Stationswijk destijds, maar 
ze had 'heel erge heimwee naar deze buurt.' 
Met hun twee dochters verhuisden ze weer 
naar de Roggeveenstraat, naar het huis 
waar haar man werd geboren en opgroei-
de.

Ada heeft er altijd met veel plezier gewoond, 
ook vanwege de nabijheid van de Prins 
Hendrikstraat. Ze kan de namen van de 
winkels destijds nog zo opnoemen; slager 
Kloosterman op de hoek van de Tas-
manstraat, bakker De Bruin op de hoek van 
de Van Diemenstraat, drie groentewinkels, 
de kruidenier die een potje mosterd of 
mayonaise kwam brengen.
Inmiddels staan de ramen en deuren niet 
meer wagenwijd open, maar Ada is nog 
steeds betrokken bij de buurt. Vooral met 
buurman Henk, die iedere dag even langs-
komt, heeft ze veel contact. Hij doet klusjes 
bij haar, zij brengt hem planten. Ze spoort 

TEKST ESTHER TE LINDERT & FOTO WYBE VAN DE KUINDER

de Duitsers door de Prins Hendrikstraat 
reed, vluchtte ze bij de buren naar binnen. 
'Vroeger stonden alle ramen en deuren 
open. Je kon zo even schuilen.'
Tijdens de oorlog moesten de zeilen  
worden gehesen en voer ze met haar  
familie van de ene plek naar de andere. 
Krimpen aan de Lek, Maassluis, Scheve-
ningen, een oma op het Newtonplein. 'Een 
zwerver was ik.'

Rond haar zestiende vond ze een baan bij 
Noak, een winkel die buitenlandse produc-
ten verkocht; paprika, sardientjes, speciale 
kazen. Ze genoot van het contact met  
de klanten. 'Gezellig, alles was gezellig.  
Ik droom dikwijls dat ik nog in de winkel  
sta.'
In die tijd kwam ze ook haar vroegere 
buurjongen uit de Roggeveenstraat weer 
tegen. Hij nodigde haar uit om iets te gaan 
drinken 'en zo is het aan gekomen.' Ze 

'Op dat bankje zit iedereen,' zegt Ada  
binnen aan tafel. Met haar handen strijkt 
ze de voorpagina van de krant glad. Op de 
achtergrond staat de radio aan. 'Buurtbe-
heer. Of er staat iemand te roken.' En als  
ze er zelf zit, loopt er regelmatig iemand 
langs om z'n verhaal bij haar doen. Zo  
heeft ze heel wat gesprekjes met buurt- 
bewoners.

Ada herinnert zich nog precies wanneer ze 
voor het eerst in het ZeeheldenKwartier 
kwam wonen. Negen was ze, met haar 
ouders was ze net verhuisd naar de Rogge-
veenstraat toen de oorlog uitbrak. De Duit-
sers die door de straat liepen, de warmte 
van de motoren van de vliegtuigen die laag 
overvlogen. Op het Koningsplein was een 
trap die leidde naar een schuilkelder. 'Maar 
ik geloof niet dat ik daar ooit heb gezeten.'
Ondanks de avondklok speelde ze na het 
eten vaak buiten. Wanneer er een auto van 

Op de dag van het interview zit Ada Sardijn (88) niet op het bankje naast 
haar voordeur in de Roggeveenstraat, maar uitnodigend is het wél; de zon 
schijnt, in de bak met verse grond bloeien viooltjes en naast de deurbel 
hangt een lobelia.

Nieuws uit de 
Zeeheldenbibliotheek

 NIEUW: Taalcafé Nederlands
In maart starten we met 
een Taalcafé Nederlands 
voor iedereen die de 
Nederlandse taal beter wil 
leren spreken en begrij-
pen. In het Taalcafe kunt u 
nieuwe mensen leren kennen en ervarin-
gen delen. Vaak is er een thema zoals 
bijvoorbeeld gezondheid, tradities, wonen 
e.d. waarover we met elkaar praten. De 
gesprekken wisselen we af met taalspelle-
tjes of oefeningen en soms lezen we iets 
voor. Het Taalcafé is iedere derde maan-
dag van de maand, in de Zeeheldeniblio-
theek. De toegang is gratis en u kunt zo 
binnenlopen.

Datum: 18 maart, 15 april   
Tijd: 19.30 – 21.00 uur

 Peutervoorlezen
Voorlezen aan jonge kinderen is belang-
rijk. Het is goed voor de taalontwikkeling, 
het stimuleert de fantasie en is vooral erg 
leuk. In de bibliotheek hebben we daarom 
iedere twee weken een voorleeshalfuurtje.

Datum: 13 en 27 maart, 10 en 24 april 
Tijd: 10.00 – 10.30 uur

 Historisch Loket 
Veel mensen maakten al gebruik van het 
historisch loket. Wil je ook meer weten 
over je huis of straat? Kom langs!

Datum: 1 maart, 5 april                                                 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur

 Sprachcafé 
 Wil je je spreekvaardigheid in het Duits 
verbeteren? Kom dan naar ons Duitse 
taalcafé. Samen met native speakers 
praat je over allerlei onderwerpen. Elke 
tweede maandag van de maand, in de 
bibliotheek. De toegang is gratis, aanmel-
den wordt op prijs gesteld, maar is niet 
verplicht.

Datum: 11 maart, 8 april                                               
Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Lijkt het je leuk om ons team te verster-
ken? Kom eens langs of stuur een mailtje!

Witte de Withstraat 31-33, tel: 070- 
3559762, info@zeehelden-bibliotheek.nl

Rabarber

 Theaterschool Rabarber
Voor iedereen is er iets te doen bij dé 
theaterschool van Den Haag, op de grens 
van het Zeeheldenkwartier en het 
centrum. Dag in dag uit is het een gezelli-
ge boel, waarbij speelplezier voorop staat, 
maar waar ook veel aandacht is voor 
persoonlijke en talentontwikkeling. Wist je 
bijvoorbeeld dat er elke schoolvakantie 
een familievoorstelling wordt gemaakt? 
Er per seizoen in totaal meer dan 20 
familie- en jongerenvoorstellingen worden 
gespeeld? En je vanaf 6 jaar bij Rabarber 
theater kan leren spelen in groepen? 

 Theaterworkshops
Rabarber speelt ook op school. Zo worden 
er op basisscholen theaterworkshops 
gegeven voor het project ‘Aan de andere 
kant’. En op 16 en 17 maart vindt het 
‘RAB’S middelbare scholieren theaterfes-
tival’ plaats, waarbij negen middelbare 
scholen met elkaar de theatrale strijd 
aangaan met eigengemaakte voorstellin-
gen vanuit het thema ‘Na ons de zond-
vloed’.

 Musical Summer School 
In de zomervakantie is er de ‘Musical 
Summer School’, voor iedereen in de 
leeftijd van 8 t/m 13 jaar die in één week 
een musical wil maken en daarna gaat 
opvoeren. Deze variant is er ook voor 13+: 
de ‘Musical Summer Nights’.

 Familievoorstelling
De eerstvolgende familievoorstelling is: 
‘Het Donker’, van 29 april t/m 4 mei in 
Theater Merlijn. Een verhaal met licht-
puntjes over opgroeien in Den Haag 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ware 
verhalen van echte kinderen.

Nieuwsgierig naar Rabarber? Lees meer 
op www.rabarber.net

 ZEEHELDEN NIEUWSFLITSEN 
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Ludo Geukers, voorzitter van het debat, 
heet allen welkom. 

Stemverklaring/-advies van alle 
partijen voor de Provinciale Staten 
verkiezingen.

PvdD: staat voor duurzaamheid, groen en 
dierenwelzijn, onderwerpen die ook bij de 
Provenciale Staten relevant zijn, want daar 
wordt beslist hoe de leefomgeving wordt 
ingericht en waar OV of wegen komen. De 
PvdD wil geen wegen of bebouwing in het 
groen, kiest voor duurzaam vervoer, wil 
natuurgebieden beter met elkaar verbinden 
en is tegen het toestaan van megastallen en 
de jacht. De Haagse kandidaat voor de Pro-
vinciale staten staat op nr 2.

D66: gaat voor kennis van zaken en erva-
ring. Lijstaanvoerder Ria Oosterhof heeft als 
grande dame van D66 veel ervaring als 
raadslid en burgemeester. Nr. 2 op de lijst is 
Kirsten Willekeshuis, energietransitie 
expert. D66 staat voor een klimaatneutraal 
Zuid-Holland in 2050 en zet hiervoor in op 
het innovatieve bedrijfsleven waarover 
Zuid-Holland beschikt, het Westland en 
startups. Sinds D66 in de Provinciale Staten 
zit, is de partij bezig met het versnellen van 
de duurzaamheidsmaatregelen en staat de 
provincie als 2e op de ranglijst v.w.b. de 
vorderingen op duurzaamheidsgebied.

CDA: namens CDA staat ras-Hagenaar 
Michel Rogier op plek 3 van de kieslijst. Als 
iemand de provincie wat dichter naar de 
stad kan halen, is dat Michel Rogier. Hij 
heeft beloofd om 3 dingen te regelen: 
afstemming van de woningmarkt door 
betere afspraken met de randgemeenten te 
maken zodat zij ook 30% sociale woning-
bouw per jaar bouwen, evenals Den Haag, 
de bereikbaarheid en het Klimaatakkoord. 
Michel was een van de Haagse afgevaarden 
in de MRDH-commissie en heeft zich daar 
ingezet voor de Haagse belangen.

SP: heeft Marije van Hell, kandidaat voor de 
Provinciale staten, meegenomen. Stemmen 
op de SP is van belang omdat de Provincie 
een rol zal spelen in de energietransitie. De 
SP wil dat deze op een rechtvaardige 
manier tot stand komt en niet door alleen de 
inwoners te laten opdraaien voor de kosten. 
De vervuiler moet betalen. Een stem voor de 

SP in de Provinciale staten is indirect een 
stem voor de 1e kamer.

GroenLinks staat voor 3 dingen: een duur-
zame, groene en eerlijke provincie. Groen-
Links wil dat de provincie een steentje bij-
draagt aan het klimaat door in te zetten op 
het isoleren van huizen en de huizen van 
het gas af te halen, ervoor te zorgen dat het 
strand ‘groen’ blijft zodat de bewoner kan 
genieten van deze bijzondere natuur en dat 
de provincie een eerlijke rol speelt bij het 
OV door het betaalbaar te houden of betaal-
baarder te maken.

VVD: namens de VVD staat Jeroen van Dij-
ken op de kieslijst van de Provinciale sta-
ten. Hij gaat inzetten op betaalbare, duur-
zame en goed bereikbare woningen in de 
stad. De VVD wil de bewoners niet lastig-
vallen met onnodige regels. Toen Jeroen 
van Dijken in de raad zat, heeft hij ervoor 
gezorgd dat het plaatsen van een steiger 
rondom een huis eenvoudig met een digita-
le melding kan worden geregeld. 

Hart voor Den Haag: doet niet mee aan de 
Provinciale Staten verkiezingen. Stemad-
vies: stem op 50-Plus of stem op Michel 
Rogier die de buurgemeenten wil stimule-
ren om ook 30% sociale woningbouw te 
realiseren. Hart voor Den Haag is er ook 
voor dat er rondom de stations wordt 
gebouwd en niet nog meer in reeds 
bestaande wijken en vindt het een goed 
idee dat de wethouders de stadsdelen gaan 
bezoeken.

PvdA: is groen, sociaal en pragmatisch en 
is voor duurzaamheid. Hoewel de PvdA al 8 
jaar in de oppositie zit, heeft de partij vanuit 
deze positie veel voor elkaar gekregen, bv. 
dat de OV-tarieven in de regio het laagst 
zijn en dat de provincie weer instrumenten 
gaat gebruiken om de prestaties op volks-
huisvestingsgebied te meten. De Pvda 
attendeert de aanwezigen er nog eens op 
dat je op 20 maart ook stemt voor het Water-
schap en dat de gedeputeerden stemmen 
voor de 1e kamer.

HSP: De HSP is een lokale partij, dus doet 
niet mee aan de verkiezingen voor de  
Provinciale Staten. De positie van Den Haag 
als grote stad in de provincie is lastig. Een 
grote stad heeft zelf ook sturing aan inves-

teringen in de regio, dus vanuit dat per-
spectief kan je de Provincie beter afschaf-
fen. Maar nog belangrijker is het om altijd te 
stemmen, want dit is een grondrecht. Ook 
de provincie maakt keuzes en besteedt daar 
gemeenschapsgeld aan. Het stemadvies zou 
ergens tussen GroenLinks, PvdA en PvdD 
komen te liggen.

Wat is er terechtgekomen 
van de toezeggingen van de 
partijen in 2018 m.b.t. het 
Zeeheldenkwartier?

De PvdD wilde af van het stenen tijdperk 
ten gunste van meer groen in de wijk. Wat 
heeft de PvdD hieraan gedaan?
PvdD heeft geageerd tegen het kappen van 
bomen ten behoeve van allerlei projecten 
zoals de vernieuwing van de Veenkade en 
Toussaintkade. Recent is de PvdD met een 
initiatief gekomen waarbij de bewoners 
kunnen aangeven welke plekken versteend 
zijn, waarop de gemeente aangeeft op wel-
ke plaatsen er vergroening mogelijk is.

De SP wilde zich in 2018 richten op betere 
zorg. Wat is hiervan terechtgekomen?
SP is tegen de sluiting van het Bronovo, 
omdat dit de bereikbaarheid van de zorg 
vermindert. De concentratie op het West-
einde Ziekenhuis zal de aanrijdtijden van 
de ambulance geen goed doen. De SP ijvert 
ervoor om de zorg meer naar de buuurt te 
halen door de thuiszorg anders aan te pak-
ken en niet te indiceren op prestatie, maar 
op de zorg die iemand nodig heeft. Hanne 
Drost van de SP-fractie werkt aan een con-
cept voor een Zorgbuurthuis, om goede 
voorzieningen naar de buurten te brengen.

Groep de Mos wilde werken aan de leef-
baarheid van Den Haag en was daarom 
voor de leefbaarheidstoets
Hart voor Den Haag zegt dat er een con-
cept voor de leefbaarheidstoets is gemaakt 
in Bezuidenhout en dat deze ook wordt uit-
gerold in de Binckhorst. Daar waar omge-
vingsplannen worden gemaakt zal de  
leefbaarheidstoets er een onderdeel van 
worden. Voor kleinschalige projecten, zoals 
het splitsen van woningen, is de woona-
genda van toepassing. Hoe de leefbaar-
heidstoets in de praktijk wordt meegeno-
men is de spreker nog niet bekend.

De PvdA wilde inzetten op meer betaalbare 
woningen. Wat betekent dit voor het ZHK?
PvdA: Martijn Balster is bezig met de ver-
huurdersvergunning, die malafide verhuur-
ders buitenspel moet zetten. De huidige 
Woonagenda zet in op het gebied rondom de 
stations. Wat dit voor het ZeeheldenKwartier 
betekent, is niet direct duidelijk. In het Zee-
heldenKwartier stijgen desondanks de hui-
zenprijzen. Het ZeeheldenKwartier is een 
echte starterswijk en de aanwezigheid van 
jongeren en studenten maakt de wijk ook 
levendig. Voor het ZeeheldenKwartier is het 
van belang om speculatie van 1e kopers 
tegen te gaan, zodat huizen niet meteen 
worden doorverkocht als beleggingsobject 
maar gewoon bewoond gaan worden.

D66 beloofde vorig jaar om de stoepen toe-
gankelijker te maken voor mensen die min-
der mobiel zijn. 
D66 heeft hier veel aandacht voor gevraagd 
en heeft er mede voor gezorgd dat de nieu-
we tramhaltes voor de brede tram goed toe-
gankelijk zijn voor mensen met een rolstoel/
scootmobiel/kinderwagen, etc.

GroenLinks wilde actie ondernemen om de 
jeugd meer kansen te geven door een beter 
jeugdbeleid
GroenLinks: dit is een aandachtspunt voor 
het nieuwe college, want 1 op de 5 kinde-
ren leeft in armoede. GroenLinks is er trots 
op dat de formatie tot een goed einde is 
gebracht en dat de Ooievaarspasregeling 
intact is gebleven. Hierdoor kunnen kinde-
ren uit ‘arme’ gezinnen in elk geval goed-
koop sporten.

De HSP wilde meer burgerparticipatie en 
meer invloed van de bewoners. 
HSP: brengt dit punt bij alle stappen die het 
college zet onder de aandacht. Het college 
bezoekt de wijken, maar het bouwbeleid 
wordt helemaal geconcentreerd rondom de 
stations. De bewoners worden daar niet in 
gekend en je ziet een terugval naar het 
aanpakken van stadsontwikkeling met gro-
te ontwikkelaars. De HSP/Peter Bos volgt 
deze gang van zaken kritisch en hamert 
erop dat de bewoners meer bij de planvor-
ming worden betrokken.

CDA wilde meer inzetten op gezinnen en 
zorgen voor meer eengezinswoningen in 
het ZeeheldenKwartier
CDA: heeft vorig jaar onderzocht waarom 
gezinnen de stad verlaten. Daar kwamen 
punten uit als verloedering op straat, met 
jonge kinderen liever in een groenere wijk 
wonen, normen en waarden (omgangsvor-
men in de stad zijn harder dan daarbuiten). 
Het CDA heeft vóór het tegengaan van 
woningsplitsing gestemd, m.n. in dichtbe-
bouwde wijken en diende moties in om de 
bestaande woningvoorraad te sparen, zodat 
gezinnen in de stad kunnen blijven. Het 
CDA vindt dat het college wel wat meer 
vaart mag zetten achter het handen en voe-
ten geven van de in Bezuidenhout ontwik-
kelde LER ( = Leefbaarheids Effect Rappor-
tage = leefbaarheidstoets). 

VVD wilde de stad mooier maken, verloede-
ring tegengaan en wat kapot is repareren.:
VVD: vindt het ZHK nog steeds een van de 
mooiste wijken van de staden. De terrassen 
in de Prins Hendrikstraat zorgen voor leef-
baarheid en een veilig gevoel. De parkeer-
gelegenheid, de veiligheid van de Zout-
manstraat, de bijplaatsingen bij de Oracs en 
het behouden van eengezinswoningen in 
de wijk zijn wel punten van aandacht. Posi-
tief is dat ondernemers en bewoners goed 
samenwerken. De VVD is voor het behoud 
van de parkeergarage, wil het probleem 
van bijplaatsingen aanpakken en vindt dat 
er nog een afvalsorteerstraatje in de Zorg-
vlietstraat moet komen.
De wethouder heeft veel aan het weesfiet-
senprobleem gedaan. Spreekster zelf heeft 
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Namens de politieke partijen zijn aanwezig:

CDA:  Danielle Koster
D66:  Marieke van Doorn
GroenLinks:  Maarten de Vuijst
Groep de Mos/Hart voor Den Haag: William de Blok
HSP:  Joris Wijsmuller
PvdA:  Willem Minderhout (Statenlid/kandidaat Provinciale Staten)
PvdD:  Robert Barker
SP:  Rick Hoefsloot 
VVD:  Ayse Yilmaz

Voorzitter van de avond: Ludo Geukers
Verder aanwezig: namens het bestuur van De Groene Eland: Els Kruik, Laurens 
Schrijnen, Guine Moerman. en allen die op de presentielijst staan.
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de overconcentratie van coffeeshops in de 
wijk aangekaart en is van plan om hier de 
komende periode verder aandacht voor te 
vragen.
 
Gerichte vragen over onderwerpen 
die in de wijk spelen 

Bouwprojecten een vergunning geven 
d.m.v. een kruimelontheffing (Roel Bosch 
Reitz)
Roel Bosch Reitz, bewoner van de Tromp-
straat is een eenmansactie begonnen tegen 
het nieuwbouwplan in de Trompstraat en 
met name tegen het vergunnen van derge-
lijke projecten o.b.v. een kruimelregeling. 
Bewoners hebben de indruk dat de krui-
melregeling bovenmatig vaak wordt 
gebruikt. Het bestemmingsplan is nog 
steeds landelijk van kracht. Bewoners en 
stadsbestuur hebben hun best gedaan  
om erin te zetten wat het stads-
bestuur en de burgers willen  
voor de stad. De kruimelregeling 
is bedoeld voor uitzonderingen. 
Als deze steeds wordt ingezet, 
verkruimelt de grip op de ontwik-
kelingen in de stad bij bestuur, 
politie en burgers. Het bestem-
migsplan is een afspraak tussen 
het bestuur en de bewoners van 
de stad. Als het bestuur de 
afspraken telkens schendt, ver-
dwijnt het vertrouwen van bur-
gers in het bestuur.

CDA: signaleert dat de gemeente 
vergunningaanvragen vaak veel 
te laat publiceert, zodat er maar 
weinig tijd voor de burger over-
blijft om te reageren. Voor het 
plan voor Lifoka werd door de 
aanvrager een verkeerd huisnummer opge-
geven, zodat pas later bleek dat het om de 
Lifokadrukkerij ging. Het CDA heeft vragen 
over het plan gesteld omdat er heel dicht op 
bestaande woningen zou worden gebouwd. 

PvdA: vindt dat dit te maken heeft met de 
bestuursstijl. Zoals het nu werkt, moet de 
burger in beroep gaan tegen een besluit en 
staat zodoende al met 1-0 achter. Dit leidt 
niet altijd tot een bevredigend resultaat. 
Een voorbeeld was de Theresiakerk die bij-
na werd verpatst aan een ontwikkelaar. 
Een betere volgorde zou zijn als het stads-
bestuur eerst met de wijk in gesprek gaat 
over de mogelijkheden voor zo’n pand.

HSP: zegt dat de procedure wettelijk is 
bepaald door de rijksoverheid. Wijzigingen 
in het bestemmingsplan hebben grote 
impact en dan stuit je op de beperkingen 
van de wet. De gemeente probeert er met 
planuitwerkingskaders voor te zorgen dat 
de indiener van het plan in een zo vroeg 
mogelijk stadium met de omgeving in 
gesprek gaat. Volgens de HSP mag dit wel 
meer stevigheid krijgen. Peter Bos werkt 
aan moties om dit te bewerkstelligen. 
De voorzitter wijst erop dat B&W geen 
kruimelontheffing hoeft te geven. Het is een 
keuze. 

HSP: beaamt dat dit een bestuurlijke afwe-
ging is. Als de bestuurder er niet bovenop 
zit, gaan de ambtenaren verder met het 
plan.

PvdD: Het probleem is dat het bestuur te 
snel meegaat met plannen van ontwikke-
laars, terwijl de burger het bestemmings-
plan ziet als een afspraak tussen burger en 
bestuur. Het is de vraag waarom het plan 
van de ontwikkelaar voorgaat op wat de 
burger wil. Het stadsbestuur zou het 
bestemmingsplan en de wensen van de 
burger zwaarder kunnen laten meewegen 
door minder snel een vergunning te ver-
strekken en de burgers eerder bij het plan 
te betrekken.
Henk Boenders signaleert dat DSO juist 
meedenkt met de ontwikkelaar en hoe hij 
zijn plan het best kan inkleden zodat het 
aan de vereisten voldoet. Bv. door parkeer-

plaatsen bij het plan te betrekken die al bij 
een ander gebouw horen. 

VVD: is het eens met het CDA dat het 
belangrijk is om de omgeving mee te nemen 
bij het toetsen of een plan een vergunning 
kan krijgen en dat het niet goed is om het 
bestemmingsplan onderuit te halen. Het is 
wel zo dat een bestemmingsplan heel lang 
geldig is, terwijl de omstandigheden intus-
sen veranderen, en het lang duurt om het 
bestemmingsplan aan te passen. Je wilt de 
stad ook niet op slot zetten.

Henk Boenders zegt dat het Prins 
Hendrikplein de bestemming groen 
heeft, terwijl er nu het ene na het 
andere terras wordt vergund met 
een kruimelontheffing voor 10 jaar. 
Hiervoor is deze niet bedoeld. 

SP: vindt de kruimelregeling een draak. 
Erik Smaling heeft zich er in de 2e kamer 
tegen verzet, omdat de regeling bruikbaar 
blijft als de Omgevingswet wordt inge-
voerd. De burger heeft de mogelijkheid om 
de gebiedsregisseur in te zetten om te 
bemiddelen tussen projectontwikkelaar en 
omgeving. De gebiedsregisseur kan een 
pro-actieve rol spelen en heeft zeker slag-
kracht als hij zich gedekt weet door een 

bestuurder die de werkdruk met hem deelt.

De voorzitter: De Groene Eland heeft 
gevraagd of er bewoners mogen aan-
schuiven bij HIT team waar ontwikke-
laars hun plannen aan de gemeente pre-
senteren of, als dat niet kan, DGE globaal 
kan worden geïnformeerd over de plan-
nen. Het is begrijpelijk dat projectont-
wikkelaars niet willen dat hun project 
wordt afgeblazen als het al bijna is 
uit-ontwikkeld, maar net zo begrijpelijk 
is dat bewoners graag in een vroeg sta-
dium bij een plan betrokken willen wor-
den. B&W kan onder de Omgevingswet 
overigens ook een besluit nemen dat 
afwijkt van deze wet. De Raad wordt dan 
buitenspel gezet. 

GroenLinks: vraagt of er cijfers bekend zijn 
over het aantal kruimelvergunningen en 

stelt voor om daar met de partijen die hier 
aan tafel zitten, gezamenlijk schriftelijke 
vragen over te stellen. Ook de vraag over de 
gebiedsregisseur kan gesteld worden. 
Actie: GroenLinks
In de Binckhorst is een omgevingsplan 
vastgesteld waar het college en de project-
ontwikkelaar niet van kunnen afwijken. 
Met het omgevingsplan is het ook mogelijk 
om te salderen. 

Bewoner: Het komt ook voor dat een ont-
wikkelaar een vergunning krijgt voor 
een plan en vervolgens een ander plan 
gaat uitvoeren. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij museum voor communicatie.  
Het college zegt dan in eerste instantie 
dat ze gaan handhaven, maar na overleg 
tussen gemeente en ontwikkelaar/eige-
naar, zonder de burgers uit de buurt, 
besluit het college het plan alsnog te 
legaliseren. De bewoners staan dan 
tegenover de gemeente en een onbe-
trouwbare ondernemer. Wat gaat de 
raad hieraan doen?

HSP: Er zijn raadsvragen over gesteld. En 
toen de casus van het museum voor com-
municatie in het nieuws kwam heeft Peter 
Bos schriftelijke vragen gesteld, die nog 
niet zijn beantwoord. Hier komt nog een 

debat over. HSP zal de bewoners op de 
hoogte houden.

Hart voor Den Haag: attendeert erop dat 
participatie van de omwonenden onderdeel 
is van de Omgevingswet. De gemeente 
moet dan de mening van omwonenden 
meenemen in de vergunningverlening,

CDA  vindt het te ver gaan dat het college 
achteraf iets gaan legaliseren. Het college 
ondermijnt hiermee zijn betrouwbaarheid 
als bestuur. De gemeenteraad zal hier zeker 
iets over zeggen. In het verleden is dit met 
succes gedaan bij het plan om een 9-laags 
appartementencomplex in het groen te bou-
wen. Joris Wijsmuller, destijds wethouder, 
heeft ervoor gezorgd dat dit niet doorging. 
Bestuurders moeten beter voor de stad 
opkomen en geen 2e keer in zee gaan met 
een projectontwikkelaar die niet in het 

belang van de stad handelt.

VVD: vindt het jammer dat tij-
dens de discussie ook de Israëli-
sche ambassade is genoemd, 
want mede dankzij de regels 
voor monumentale panden is de 
ambassade er niet gekomen. Bij 
de vuurtorenweg die is genoemd, 
was er weer een andere wethou-
der bij betrokken.

HSP: Bij de wisseling van de 
wacht heeft de gemeenteraad 
een afspraak gemaakt met Kar-
sten Klein, die niet is nageko-
men. Peter Bos heeft naar aanlei-
ding daarvan moties ingediend 
die de gemeenteraad had kun-
nen steunen, maar dat heeft de 
raad niet gedaan.

VVD en Groep de Mos hebben in 2017 voor-
gesteld om de kruimelregeling niet te mis-
bruiken. Dit voorstel is niet gesteund door 
een aantal partijen die hier ook aanwezig 
zijn.

HSP: Dat was omdat er toen nieuw beleid 
werd ontwikkeld voor woningsplitsing en 
kamerverhuur en de vraag of daar strengere 
regels voor zouden gaan gelden. De motie is 
niet aangenomen omdat deze op het ver-
keerde moment kwam. 

- Pauze - 

Vragen uit de zaal

Guine Moerman vraagt om meer groen 
en open plekken in de wijk, waar kinde-
ren buiten kunnen spelen. Iedereen vindt 
het ZeeheldenKwartier een leuke wijk waar 
veel is te doen, maar de bewoners zien ook 
dat er in de komende jaren 600 (voorname-
lijk kleine) woningen bij komen in de 
Trompstraat, Zorgvlietstraat, Zoutmanstraat 
en op de plek van de Schoenmakersvak-
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Gemeenteraadsfracties hebben 
aangekondigd vragen aan het col-
lege te stellen naar aanleiding van 
het jaarlijkse politieke debat in de 
Heldenhoek.

Tijdens het debat werd er lang stilgestaan 
bij het afwijken van het bestemmingsplan 
door de gemeente. Zo wordt er vaak ont-
heffing verleend voor extra terrassen of 
voor sommige nieuwbouwprojecten. 

Bewoners wezen erop dat het bestem-
mingsplan een afspraak is tussen bewo-

ners en de gemeente waarin staat wat er 
op bepaalde locaties mogelijk is. Door 
regelmatig af te wijken van het bestem-
mingsplan, schendt het college het ver-
trouwen van burgers in de gemaakte 
afspraken.

Enkele gemeenteraadsfracties kondigde 
aan hierover vragen aan de wethouder te 
zullen stellen. Daarbij willen ze onder ande-
re weten hoe vaak er wordt afgeweken van 
het bestemmingsplan, waarom burgers  
niet eerder worden betrokken en wat een 
buurtregisseur hierin kan betekenen.

Daarnaast willen de fracties van het colle-
ge weten waarom de Hemsterhuisbrug niet 
weer een draaibrug zou kunnen worden. 
Die monumentale fietsersbrug moet wor-
den opgeknapt maar vooralsnog wordt hij 
niet draaibaar gemaakt. Een draaibrug  
zou meer rondvaartboten de kans geven 
om op een leuke manier tot aan de Bilder-
dijkstraat  te varen. 

Het politieke debat vond plaats op 4 maart 
2019. Negen gemeenteraadsfracties gingen 
daarbij in debat met bewoners van het  
ZeeheldenKwartier. Een uitgebreid verslag  

Raadsvragen na politiek debat ZeeheldenKwartier
van deze avond vindt u op www.zeehel-
dennieuws.nl.

TEKST  REINOUT BARTH

school. De wijk lijkt bijna aan zijn eigen 
succes ten onder te gaan. De bewoners 
maken zich zorgen over de leefkwaliteit.

CDA: deelt deze zorgen. Het CDA is er tegen 
dat er steeds meer terrassen op het Prins 
Hendrikplein komen en signaleert dat er 
ook elders in de wijk veel terrassen zijn, 
terwijl het ZeeheldenKwartier een woon-
wijk is. Echter een meerderheid in de raad, 
waaronder D66 en VVD vinden juist dat er 
meer terrassen moeten komen. Het CDA 
was ook tegen het loslaten van de horecatij-
den in het Centrum, maar ook hier was een 
meerderheid voor.

D66: Marieke van Doorn woont zelf in de 
wijk en vindt dat er best veel speelplekken 
in de wijk zijn waar je met je kinderen 
naartoe kunt gaan, waaronder het Prins 
Hendrikplein, waar de ouders lekker op een 
terras kunnen gaan zitten. Het bevreemdt 
haar wel hoe de gemeente omgaat met  
het bestemmingsplan. Het kan via de offici-
ele weg worden aangepast, maar je doet  
dit niet sluipenderwijs. Er moet een balans 
blijven. Voor de 600 woningen zijn ook 
weer (fiets)parkeerplaatsen en Oracs  
nodig. Op 14 maart a.s. wordt in de raad 
een besluit genomen over de Woonagen-
da. Dit biedt nog een gelegenheid om  
in te spreken. De Woonagenda gaat o.m. 
over het bewaken van kamerverhuur en  
de plicht van de koper om zelf in de woning 
te gaan wonen (en deze dus niet te ver- 
huren).

Henk Boenders vraagt of er 
verschil wordt gemaakt tussen 
horizontale splitsing (in hele 
etages) en vertikale splitsing 
(etages ook weer opsplitsen). Het 
bestemmingsplan staat splitsing 
toe.

GroenLinks antwoordt dat dit ook bij de 
wethouder ligt. 
Hart voor Den Haag zegt dat dit aangepakt 
kan worden met een Parapluherziening. 
Hart voor Den Haag vindt het gunstig voor 
de bestaande wijken dat er voornamelijk 
rond de stations wordt gebouwd, want 
daardoor kunnen de bestaande wijken 
worden ontzien.

Bij de herinrichting van de Zout-
manstraat t.b.v. de brede tram moet de 
straat ook fietsveilig worden gemaakt
Het is fijn dat de tram door de wijk blijft rij-
den, maar het zou ook fijn zijn als fietsers 

veilig door de straat kunnen fietsen zonder 
het risico om door de tramrails ten val te 
komen.
De Groene Eland, de Bizz en Marieke van 
Doorn zijn al in gesprek over hoe dit kan 
worden aangepakt. Een randvoorwaarde is 
dat de parkeergarage in de Prins Hendrik-
straat ook weer open gaat.

D66: De Zoutmanstraat is een van de rede-
nen waarom Marieke van Doorn de politiek 
in ging. Ook de ondernemers zijn het erover 
eens dat er veel te veel valpartijen plaats-
vinden. De wethouder heeft toegezegd dat 
er al eind deze maand kortetermijnmaatre-
gelen worden genomen. De wethouder is 
ook bereid om met bewoners en onderne-
mers na te denken over de langetermijnop-
lossing. De herinrichting zou in het 3e of 4e 
kwartaal van 2019 moeten beginnen. Een 
optie is om parkeerplaatsen op te offeren in 
ruil voor fietsveiligheid, waarbij de auto’s in 
de parkeergarage moeten parkeren. 
De wethouder onderhandelt nog met de 
eigenaar van de Parkeergarage. 

CDA: constateert dat hetzelfde probleem in 
de Goudenregenstraat speelt. Het zou fijn 
zijn als het ZeeheldenKwartier zijn experti-
se straks wil delen met de bewoners van de 
Goudenregenstraat. 

Vraag: waarom wordt er 
geen gebruik gemaakt van de 
parkeerplaats van Albert Heijn die 
’s avonds altijd leeg is.?

Antwoord: er zijn wel initiatieven om par-
ticuliere terreinen ook ‘s nachts te exploite-
ren. Het probleem is dat bewoners niet veel 
hebben aan betaalde parkeergelegenheid 
in de wijk.

CDA pleit ervoor om in in Bezuidenhout de 
parkeerplaatsen van kantoren in de wijk ’s 
avonds open te stellen voor bewonerspar-
keren.

De voorzitter vindt het jammer dat de par-
keervergunning van het ZHK wel geldt voor 
het centrum van Den Haag, maar niet voor 
Duinoord, wat voor bewoners van het ZHK 
een logische uitwijkmogelijkheid zou zijn.

PvdD: betreurt het dat er nog nog steeds 
aan meer parkeerplaatsen wordt gedacht. 
Het probleem is echter dat er veel te veel 
auto’s zijn. Het autobezit moet juist ontmoe-
digd worden.

De voorzitter denkt dat relatief weinig 
bewoners van het Zeeheldenkwartier een 
vergunning hebben voor een 2e auto. Je 
kunt niet ongestraft verdichten en tegelij-
kertijd parkeerplaatsen weghalen. De inzet 
van de brede tram gaat staks ook parkeer-
plaatsen kosten. Er zijn op dit moment dom-
weg te weinig parkeerplekken in de wijk, 
het maakt de bewoners niet uit hoe dat is 
gekomen. 

GroenLinks: zegt dat veel auto’s weinig 
worden gebruikt. Een deel van de oplossing 
is het gebruik van deelauto’s. Dit bevordert 
bovendien het elektrisch rijden. Pas als veel 
mensen gaan autodelen, ga je de positieve 
effecten merken. De wethouder wil dit sti-
muleren door de vergunningverlening te 
versnellen. Hij heeft ook voorgesteld dat de 
gemeente gebruik gaat maken van deelau-
to’s.

VVD: ziet autodelen ook als een van de 
oplossingen op termijn. Het feit blijft dat er 
nu een probleem is. Als er in de Zout-
manstraat parkeerplekken verdwijnen, zal 
de parkeergarage zeker behouden moeten 
blijven. Het gebruik van de garage van AH 
is een mooi initiatief dat overwogen kan 
worden, evenals het beter benutten van de 
al bestaande parkeergarages. In het colle-
geakkoord is ook aandacht voor onder-
gronds parkeren. De raad heeft een nieuwe 
parkeernota aangenomen waarin ervan 
wordt uitgegaan dat bewoners binnen een 
straal van 500 m moeten kunnen parkeren. 
Dit wordt ook gehanteerd om een vergun-
ning voor woningbouw te verstrekken.

Henk Boenders zegt dat bezoekers binnen 
een straal van 200m moeten kunnen par-
keren. Telt dit ook mee bij het verstrekken 
van vergunningen voor woningbouw? Deze 
vraag en de vraag of bewoners van het ZHK 
ook in Duinoord mogen parkeren worden 
meegenomen. Actie: partijen zoeken dit uit.

Wilbert vraagt aandacht voor het feit dat 
de gemeente enthousiast Chinese bedrij-
ven naar Den Haag probeert te halen en 
zijn best doet om handelsrelaties met China 
op te bouwen. Dit ondanks het feit dat de 
mensenrechten in China op grote schaal 
worden geschonden en de Chinese over-
heid genocide pleegt op leden van Falung 
Gong. Hoe geloofwaardig is het dan om Den 
Haag Stad van Vrede en Recht te noemen of 
om als vertegenwoordiger van de gemeente 
bij de herdenking bij het Roma- en Sintimo-
nument te zijn.

PvdD: signaleert dat de gemeente in alge-
mene zin toch vaak kiest voor economische 
belangen boven mensenrechten en dat 
wethouder De Mos met Economie in zijn 
portefeuille zijn best doet om Den Haag op 
de kaart te zetten. In dit dit geval kan je je 
afvragen of je heel actief moet handelen 
met een land met slechte mensenrechten 
en waarom de wethouder niet iemand mee-
neemt die dit aan de orde kan stellen.

Bewoner: kent China goed en zegt dat men 
over het algemeen ziet dat economische 
vrijheid vaak persoonlijke vrijheid met zich 
meebrengt. De kwestie van de aanwezig-
heid bij het monument gaat nogal ver.

De voorzitter besluit dat dit een wijkover-
stijgende kwestie is.

Hemsterhuisstraatbrug: Een medewerker 
van de Willemsvaart: vraagt aandacht voor 
het feit dat de gemeente van plan is om de  
Hemsterhuisstraatbrug te verhogen, zodat 
er ook overdekte boten onderdoor kunnen 
varen. De draaibrug is Joods industrieel erf-
goed, waarvan er nog maar 4 bruggen 
draaibaar zijn. Het zou mooi zijn als deze 
brug ook weer draaibaar wordt. Het draai-
mechanisme zit er overigens niet meer in. 
De ingreep gaat hoe dan ook veel geld kos-
ten en misschien ook wel bomen. Als de 
brug weer draaibaar wordt gemaakt, kun-
nen de overdekte boten er ook door. Maak 
de brug weer draaibaar, leuk voor de toe-
risten, het maakt de stad mooier en je gaat 
met eerbied om met Joods erfgoed.
Henk Boenders heeft wethouder Van Asten 
gevraagd wat het kost om de brug weer 
draaibaar te maken, maar heeft nog geen 
antwoord gekregen. De veiligheid is een 
belemmering. De raad zei ooit dat de brug 
niet weer draaibaar wordt gemaakt, er is 
dus niet veel medewerking. 
Actie: de parijen nemen dit mee in de 
gezamenlijke schriftelijke vragen.

Vraag: Waarom wordt het CBS-
gebouw in Voorburg niet geschikt 
gemaakt voor bewoning?
HSP: het pand is al gesloopt. Er komen 
woningen op het terrein.

De voorzitter sluit de bijeenkomst af met de 
oproep om vooral te gaan stemmen en 
bedankt de raadsleden voor hun inbreng.

ZeeheldenNieuws
info@zeeheldennieuws.nl
www.zeeheldennieus.nl
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 PS Publiciteitsservice bestaat volgend 
jaar 25 jaar en heeft al 25 jaar als thuisba-
sis het Zeeheldenkwartier. Dineke Bagger-
man (eigenaresse) begon haar culturele 
bedrijf in de Tasmanstraat, verhuisde 
daarna naar de van Diemenstraat en heeft 
nu al jaren met haar bedrijf een mooie plek 
in de Hugo de Grootstraat, het pand was 
ooit een oude snoepjesfabriek. PS Publici-
teitsservice verspreidt de culturele 
uitingen voor vele theaters, musea, 
festivals en initiatieven uit o.a. de wijk.

SAMENSTELLING  WYBE VAN DE KUINDER

Zeeheldenbuurt??? 

  In Apeldoorn is ook een Zeehelden-
Kwartier, al heet het daar Zeehelden-
buurt. Leuk bankje trouwens!!!

Een nieuw initiatief. 

 Voor het ZeeheldenKwartier.
De Haagse Tuinbank is een nieuw centraal 
punt voor alle Haagse groeninitiatieven. 
Hier kun je terecht met al je vragen over 
je groene ideeën. Peter van Amstel, die 
we kennen van Het Welpje en van de 
wooncorporatie in de Roggeveenstraat, is 
een van de initiatiefnemers.

Gluren bij de Buren

 Het begon dertien jaar geleden in 
Utrecht en is nu ook uitgewaaierd naar 
Den Haag. Wij zagen o.a. Marrit in de 
Hugo de Grootstraat. Zij had haar 
familieleden muzikaal geportretteerd. 
Zo hoorden we haar zus, haar moeder, 
de kat, haar levendige broertje en nog 
enkele familieleden. Wat ons betreft in 
2020 opnieuw een Gluren bij de 
Buren.

Dokterspost

 Er wordt hard gewerkt om de nieuwe 
dokterspost in de Prins Hendrikstraat op 
tijd af te krijgen. Nadat er enkele maan-
den aan de binnenkant is gewerkt krijgt 
nu de buitenkant een opknapbeurt. Gewel-
dig zoals de pui wordt aangepakt. De oude 
elementen worden gekopieerd zodat het 
een schitterend geheel wordt. Onze 
complimenten.

EJA zoekt verbinding

 EJA (Elandstraat Jeugd Actie) zoekt 
naar meer verbinding in de wijk met 
organisaties die met jongeren werken. 
EJA beheert het hoekpand Helmerstraat/
Elandstraat en er zijn nog enkele ruimtes 
beschikbaar.

Rechtsboven, onder de foto, informatie 
over de locatie en bedrijfjes die er nu 
zitten. EJAstichting@gmail.com

vergaderzaal: 
http://www.robvreeswijk.nl/page13.html
Dauntaun Aikido Dojo, Helmersstraat 144
De Vrijbuiters, Helmersstraat 144
Sowieso, Helmersstraat 138
Gerritse IJzerwaren, Elandstraat 194A-196
Atelier Sint Lucas, Helmersstraat 140
Body Stress Release, Helmersstraat 144
Studio MENG – Tao Training, Helmers-
straat 140
Maud en Janneke Mozaïeken, Helmers-
straat 144

R.K.Jeugd-Stichting E.J.A.
Helmerstraat 144
2513 SC  Den Haag
070-246 0138

Gezien op het Prins Hendrikplein. Onze 
minister-president met twee excellente 
buurtbewoners.

 NIEUWSFLITSEN 

FOTO  LAURENS SCHRIJNEN

Gister

Gister heb ik een gesprek verkocht

voor een kop koffie en iets zoets

Ik glimlachte beleefd en zweeg

terwijl een oude dame sprak 

‘U lijkt toch zoveel op mijn man”

‘U heeft dezelfde krullen en oogopslag’

‘als Geert, toen hij nog met ons was’

“Zalig” zei ik of zoiets

Toen de oude vrouw mij vroeg 

hoe mij de koffie smaakte

Ja, ook het zoets beviel me goed

De oude vrouw verhaalde verder 

van haar man, hij had op zee gevaren

Toen op een dag

Het weer zat tegen

verloor zij de liefde van haar leven

Kinderen 

had zij nooit gekregen

Op haar vraag waarvoor ik kwam

heb ik maar schaamteloos gelogen

Of heb ik achteraf gezien

de waarheid toch gesproken?

Al wat ik te bieden had

was hier volslagen overbodig

En dat wat ik niet kon verkopen

had deze vrouw het hardste nodig

Die avond heb ik haar naar bed gebracht

Toegestopt en voorgelezen

Pas toen zij sliep ben ik in stilte 

in al mijn ledigheid verdwenen

Vannacht

Vannacht heb ik ontslag genomen

Baas, 

Ik word nooit een tópverkoper

Ik verkwansel al mijn ‘tijd is geld’

Mijn hele leven als het moet

Aan een ieder die mij binnenvraagt

Voor een kop koffie met iets goeds

Met vriendelijke groet

Alexander Franken 

www.Alexanderen.nl

Nu de duinen rusten



Apotheek Prins Hendrikplein organiseert in samen 
werking met het bedrijf Estée Linde een huid
verzorgingsdag. Op deze dag komt een schoonheids
specialiste u een gratis persoonlijk advies geven.  
Elke afspraak duurt een half uur.
Er wordt gebruik gemaakt van de producten die te koop zijn 
in onze apotheek. Apotheek Prins Hendrikplein verkoopt de merken Vichy, 
La RochePosay en Eucerin.
Maak met een van onze apothekersassistentes een afspraak!

woensdag 
10 april 2019

Welkom!

Gratis huidadvies

Prins Hendrikplein 3 
Tel: 0702054920
Email: info@apotheekphp.nl
Inschrijven via www.apotheekphp.nl

mavrij: 08.00 tot 17.30 uur  |  zaterdag: 12.30 tot 17.00 uur

Keuze uit 
5 kleuren

Auping Essential

Ontwerp: köhler wilms

Met de Auping Essential kies je voor een eigentijds en duurzaam design 

dat past in elk interieur. En gecombineerd met de spiraalbodems en 

matrassen van Auping ben je verzekerd van optimaal slaapcomfort. 

Laat je inspireren op www.auping.nl/essential

Verkrijgbaar 
in 2 hoogtes

Auping Plaza Den Haag
Waldeck Pyrmontkade 84-86, Den Haag

070 363 11 53
www.aupingplaza-denhaag.nl

Een frisse blik op 
jouw slaapkamer

Laat je inspireren op auping.nl/essential

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL IN 
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Lessen: 
 CrossFit 
 Body Pump 
 Pilates 
 Div. Yoga 
 Kickboxing 
 En nog veel meer! 
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Kom langs voor een GRATIS proeftraining, z.o.z.! 
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10.041 vind-ik-leuks
4.082 bezoeken

GOEDE HORECA IN HET ZEEHELDENKWARTIER

Elke donderdag staat de sfeervolle 
zeeheldenmarkt van 11.00 tot 19.00 uur op 
het Prins Hendrikplein. Hier kunt u 
terecht voor lokale en ambachtelijke verse 
producten. Deze bijzondere markt is klein 
maar fijn. 
Maak het verschil - Eet en koop lokaal!

Elke donderdag van 11:00 tot 19:00 uur
op het Prins Hendrikplein

ZEEHELDENMARKT

JOIN US ON INSTAGRAM @ZEEHELDENKWARTIER 

DE ZEEHELDEN OP INSTAGRAM
SHARE # ZEEHELDENKWARTIER 

TO BE FEATURED

@tomwissenborn.creative

COMING UP - NEXT EVENTS:
WWW.ZEEHELDENKWARTIER.COM

FACEBOOK.COM/ZEEHELDENKWARTIER

INSTAGRAM.COM/ZEEHELDENKWARTIER

VERENIGING BIZ ZEEHELDENKWARTIER, POSTBUS 10314, 2501HH ‘S-GRAVENHAGE
ZEEHELDENBIZ@GMAIL.COM, WWW.ZEEHELDENKWARTIER.COM

Winnaars

GO ZEEHELDEN! 

We hebben geweldig nieuws voor het 
Zeeheldenkwartier deze week!
De Grand Café Victoria won als beste nieuwkomer, 
geheel terecht. 
Als je nog niet geweest bent, is dit hét moment om het 
te ontdekken.
Ook wonnen Yarom Menneken en  Vincenzo Kramer, de 
mannen achter Vincenzo’s én De Groene Parel met hun 
plan Onder de Brug de Puike Plannen. 
Gefeliciteerd!

GRAND CAFÉ VICTORIA
Prins HendrikPlein 10

TeTTerO & lA GUirlAnd
PieT HeinsTrAAT 28

Precies op tijd om het lenteweer te vieren, 
maken we de winnaar bekend van onze 
winactie. 
Gefeliciteerd Vanessa Bragonje, je kunt jouw 
prachtige bouquet ophalen bij 
bloemen speciaalzaak Tettero & La Guirlande.  
Piet Heinstraat, 28

FLOWERS AND COLORS 

Best Nieuwkomer

  

Een competitie om onder Hagenaren het beste idee te 
werven om Den Haag nog aantrekkelijker te maken.

PUIKE PLAN 
ONDER DE BRUG

VAN KINSBERGEN

nr. 1 vAn 1.256 resTAUrAnTs in den HAAG

OP TriPAdvisOr

tripadvisor

Er zijn zoveel leuke bars en restaurants in het Zeeheldenkwartier waar het goed toeven is met 
vrienden en familie. Van de Griekse tot de 

Italiaanse of Internationale keuken, Thais, barbecue, Frans...het wordt nog lastig kiezen met 
zoveel heerlijke opties! In sommigen is er elke week live muziek, elke dag is het genieten van 

cocktails, biertjes of van een smakelijk diner tegen een zachte prijs. Proef de lente in onze 
mooie wijk. Straks zijn alle terrassen weer open.

Chiapas Taco Cartel Menny’s Kitchen

Bistro La Cigogne

Curry & Cocos



HUIS VAN DE MAAND:

www.elzenaar.nl

VAN KINSBERGENSTRAAT 80, DEN HAAG

VAN DIEMENSTRAAT 130, 2518 VE  DEN HAAG

070 364 17 65

Heeft u zelf verhuisplannen?
Nodig ons eens uit voor een vrijblijvend gesprek!

ELZENAAR
M A K E L A A R S  &  T A X A T E U R S

•	Bovenwoning;
•	Totaal	157	m2;
•	Autoluwe	straat;
•	Actieve	VvE.

Vraagprijs € 475.000,- k.k.

SPONSOR
VAN HET

ZEEHELDEN
FESTIVAL

 

Apotheek Piet Hein, onderdeel van Apotheek De Volharding 

Sinds 2015 de Apotheek van het Zeeheldenkwartier 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
 Adres:    Contact:  Openingstijden: 
 Zoutmanstraat 4 a  Tel:  070-3153610 Maandag t/m vrijdag: 8.30-17.30 
 2518 GP Den Haag  Fax: 070-3153619 Zaterdag            : 9.00-13.00 

 
e-mail: piethein@apotheekdevolharding.nl 

 
  
 

 

 

LemonGrass  HEALTH MASSAGE 
 KLINIEK VOOR MEDISCHE MASSAGE 
     TECHNIEK OP BASIS VAN THAISE GENEESKUNST 

 

 

Elke dag open: 
11:00 - 21:00 u 

 
Afspraak telefoon: 
06 2089 1712 

 
Piet Heinstraat 

110 
Den Haag 

 
 

Kijk voor 
info en prijzen: 
lemongrasshealth.nl 
 

ADVERTEREN in deze krant?

Stuur een bericht naar:
 info@zeeheldennieuws.nl
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gluren bij de burenIN-ZICHT/
HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON! DOOR WYBE VAN DE KUINDER

SINDS KORT BEZIET 
LUUKIE DE WERELD 
VANUIT EEN POTJE EN 
HEEFT DAAR ZO ZIJN 
EIGEN KIJK OP.

RONDJE 
HOND
Puppy-cursus
 
Ze zijn op de puppy-cursus gegaan. Eerst vond de baas 
dat maar niks.
Ze kon het zelf wel. Dacht dat ze alle beginselen van mij 
en Edje zaliger nog wel op een rijtje had, maar trekkende 
Nanukje op straat was wel erg hardleers.
Na wat aandringen van liefhebbende hondenkenners, 
ging ze over stag. Misschien de Nederlandse taal, de toon, 
de aktie, de rest zou vanzelf volgen…

Met een enkel telefoontje konden ze diezelfde avond al de 
introductie in.
Nanuk vond het prachtig. Al die leuke kleine hondjes, hij 
wilde spelen.
Het bleek niet makkelijk hem op zijn plaats te houden, 
maar als we de lessen + commando’s maar consequent 
zouden oefenen zou het volgens de hondenjuf  best een 
succesje kunnen worden.

Voor Les 1 moest Zit zijn geoefend. Helaas had de baas nog 
niet door dat ze dat had moeten doen, dus bij de presentatie 
deed Nanuk helemaal niets. Hij stond!
Met zijn lange nek draaide ie alle kanten uit om een koekje 
te krijgen maar ging echt niet zitten. De baas mompelde dat 
die dat op de bank thuis wel deed, maar daar had je op de 
cursus niets aan. De andere hondjes deden het wel. Echt 
lullig!
Voor week 2 Zit herhalen, de juf keek de baas even aan, en 
een nieuwe: Naast. 

Daar zijn ze nu al de hele week mee bezig. Het is wel een 
beetje zielig want de baas en Nanuk doen vaak echt hun 
best, maar als deze spanjool iets lekkers ruikt of iets ziet 
bewegen, lukt het voor geen meter. Weg les.
Ik hoop echt dat ie gaat luisteren, want bij het plekje van 
onze straatkater moet je geen oorlog krijgen. Die haalt uit!  
 

VAN DE HOOFDREDACTEUR
Ook u kunt reageren op 

een artikel uit onze krant. 

info@zeeheldennieuws.nl

DOOR ELS KRUIK

TEKST EN FOTO WYBE VAN DE KUINDER

Lente op het Prins Hendrikplein.

Onder de kop ‘Wrijving om ‘vol’ Prins Hendrikplein’ 
schetst het AD het gekrakeel rond de terrasvergunnin-
gen voor het plein. ‘Horecabazen willen het plein verde-
len’. Alsof er iets te verdelen valt wanneer iets niet van 
jou is. Het plein is van de bewoners. Dat is afgesproken 
in het bestemmingsplan dat samen met de gemeente, 
de bewoners en de ondernemingen is samengesteld. 
Wekelijks is op het Prins Hendrikplein een versmarkt 
en regelmatig zijn er festivals. Ondermeer het Design-
festival en dit jaar alweer de 39ste editie van het Zee-
heldenFestival.

 De Gemeente laat weten dat er in het Zeehel-
denKwartier behoefte is aan terrassen, “omdat dat past 
in onze ambities van een bruisend Den Haag”. Met veel 
moeite heeft de wijkvereniging De Groene Eland in samen-
werking met de BIZZ, de ondernemingsvereniging van 
het ZeeheldenKwartier, het voor elkaar gekregen dat de 
terrassen op de parkeervakken in de Prins Hendrikstraat,  
en dan ook nog voorlopig, behouden kunnen blijven. 
Onbegrijpelijk. 
De gemeente wil dus meer terrassen. We moesten vechten 

om ze te behouden in de Prins Hendrikstraat. En nu moe-
ten er juist meer op het Prins Hendrikplein.

 Buiten dat zou ik niet willen dat mijn dochter op 
een van die terrassen op het plein werkt, want het over-
steken is daar levensgevaarlijk. En het is een wonder dat 
er tot nog toe niemand van de bediening is verongelukt. 
Bovendien is de bediening zo lang onderweg met de ver-
snaperingen dat tegen de tijd dat die arriveren de koffie is 
afgekoeld en het bier verschaald. 

 Een bruisend Den Haag is niet alleen afhankelijk 
van een bruisende horeca. Goed bestuur laat ook ruimte 
voor mensen met kinderen, voor ouderen, en voor mensen 
met een smallere beurs. Die hebben nauwelijks behoef-
te aan al dat gebruis. Die willen alleen een tijdje op een  
bankje in de zon zitten om te genieten van hun spelende 
kinderen of kleinkinderen. Lekker, tussen de schildpadden 
en de fontein. Dat bruist pas echt. 

Wybe van de Kuinder
(Hoofdredacteur ZeeheldenNieuws) 



Zebra Welzijn verbindt mensen in de wijk

Heeft u behoefte aan contact met anderen uit de wijk of hulp 
nodig bij het oplossen van een probleem? Wilt u vrijwilligerswerk 
doen of buurtgenoten een stapje verder helpen? 

Kom naar:
Centrum De Heldenhoek, Elandstraat 88, 070 205 2279

<advertorial>

een knuffel maken. Er lagen materialen, zoals wol,  
knopen, stoffen en andere textielrestjes. Deelnemers 
konden ook hum eigen materiaal meenemen. Er zijn 
voorbeelden van ‘softies’ oftewel knuffels. Een eigen 
ontwerp kon natuurlijk ook. De zelfgemaakte knuffels 
werden o.a. ook aan een ander (jongere of oudere per-
soon) gegeven. Een goed doel mag natuurlijk ook.
Er waren geen kosten verbonden aan de workshops.

Nieuw in de Heldenhoek:  
Helpdesk Geldzaken
Slim je geldzaken regelen in het nieuwe jaar? Kom een 
keer langs bij de Helpdesk Geldzaken. Samen met een 
consulent van de Helpdesk kijk je naar je inkomsten en 
uitgaven. Ontvang je wel alle toeslagen waar je recht 

op hebt? Of kun je ergens op besparen?  We helpen je 
graag, ook bij andere vragen over geld.
Gerrit werkte twee keer per week als hulpkok in de 
keuken in de Heldenhoek. De laatste jaren alleen op 
maandag want hij zorgt ook voor zijn twee kleinkinde-
ren Aisha en Ayanna. 

Mededelingen:

AED hangt inmiddels compleet 
buiten en kan in gebruik worden 
genomen.

Pannenkoeken eten, Shogi 
spelen en naar muziek luis-
teren. Gezellig kletsen met 
elkaar. Kom iedere derde 
zondag naar de Heldenhoek. 
Aanvang 13.00 tot 16.00 uur.

Bingo in de Heldenhoek. Op de bingo is 
er altijd wat te winnen. Leuke prijzen. 
Gezellige sfeer. Om de twee weken is er 
altijd Bingomiddag. Kom gerust langs 
en laat u verrassen.

HAPPY SOFTIE GIVE AWAY 
PARTY in de Heldenhoek
Afgelopen week was er een leuke nieuwe activiteit 
Onder leiding van Biek Krijgsman gingen de kinderen 

Kom bij ons langs

Je kan iedere disndag van 12.00 tot 16.00 uur bij ons 
terecht voor een afspraak. In de Heldenhoek.
Maak een afspraak via 070-353 61 88 of stuur een 
e-mail naar helpdeskgeldzaken@denhaag.nl. 
Kijk voor bespaartips en meer informatie op www.
helpdeskgeldzaken.nl. 

CURSUS “VEILIG OVER 
STRAAT”
BJe veilig voelen staat bij eenieder hoog aangeschre-
ven. Het versterkt je levensvreugde door te kunnen 
gaan en staan waar je wilt. Helaas is dit gevoel van je 
vrij voelen en veiligheid niet voor iedereen weggelegd 
en voelen sommigen zich zelfs erg onveilig op straat of 
in de eigen woning.

In april start daarom een cursus “Veilig over Straat” 
(VOS) in buurthuis De Heldenhoek. De cursus vindt 
plaats op donderdag 4, 11, 18 en 25 april van 12.30 tot 
14.30 uur en wordt gegeven door het Rode Kruis. In de 
cursus wordt onder meer ingegaan op veilig pinnen, 
babbeltrucs en het verbeteren van de veiligheid in en 
om het huis. In een van de bijeenkomsten komt de wijk-
agent langs. De deelnemers krijgen na afloop van de 
cursus een deelnamecertificaat en krijgen de mogelijk-
heid om materialen aan te vragen, die ze kunnen 
gebruiken om inbraak te voorkomen en/of hun gevoel 
van veiligheid te vergroten. Deelname aan de cursus is 
gratis. U kunt zich aanmelden voor de cursus bij “De 
Heldenhoek”, Elandstraat 88, telefoon 070-205 2279.

Bingo
19 maart, 2 april en 16 april
Zaal open: 13.00 uur. Aanvang 13.30-16.00 uur

Burenhulpcentrale
Maandag van 09.00-17.00 uur

Country-Line dans
Woensdag van 12.00-13.00 uur
€ 10,- bij de activiteit betalen.

Gymnastiek 55+ 
Maandag 12.30-13.15 uur
Vrijdag 9.00-9.45 en 10.00-10.45 uur
Kosten: € 6,- per maand. Ooievaarspas € 3,-

Haags Hopje in Jennyplantsoen
Dagelijks 15.00-18.00 uur 
Speluitleen woensdag 13.30-19.00 uur

Handwerken 55+ 
Dinsdag 9.30-12.00 uur
Kosten: gratis

Info-Voorleesexpres
Ma t/m wo 10.00-17.00 uur 
Annelies de Hoog 0643 395 281

Voor meer informatie over onze activiteiten kunt u bellen met de 
receptie van de Heldenhoek: 070 205 2279 
Of langskomen…U bent van harte welkom!

ACTIVITEITENOVERZICHT HELDENHOEK MAART 2019

De Heldenhoek 2019

Japans schaken Shogi
Iedere vrijdag 13.00-16.00 uur
m.u.v. laatste vrijdag van de maand

Jongerensoos leeftijd 12-20 jaar
Vrijdag 16.00-19.00 uur

Kendo
Dinsdag en donderdag van 20.00-22.00 uur
Info: Ed Hinsen tel 0628 803 580

Marokkaanse bewonersgroep
Huiswerkbegeleiding voor kinderen.
Zaterdag van 13.00-15.00 uur

Informatiebijeenkomst werkgelegenheid
Zaterdag van 15.00- 17.00 uur

Meidenclub
Woensdag  van 16.00-18.00 uur

Judo 
Donderdag 18.00 – 19.00 en 19.00-20.00 uur
Kosten: € 5,- per maand.

Kinderclub 
Woensdag 13.30 tot 15.30 uur
Kosten: € 0,50 per keer

Maaltijd 55+
Maandag en donderdag 17.00 uur
Kosten: € 5,00 per maaltijd. 

Pannenkoeken
Iedere 3e zondag van de maand
17 maart, 21 april 13.00-16.00 uur

StoelYoga
Donderdag van 10.00-11.00 uur gratis.

Tekenen en schilderen
Maandag 14.00-16.00 uur

Rommelmarkt
Elke laatste vrijdag van de maand
29 maart, 26 april

Sjoelen
Donderdag 13.30-16.00 uur

Yoga
Maandag 9.30-10.30 uur
Kosten: € 10,- per maand

Zumba
Iedere woensdag 19.00-20.00 uur


