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Voorkeuren herinrichting
Zoutmanstraat langzaam
duidelijk
UITGANGSPUNTEN
De herinrichting van de Zoutmanstraat moet uiterlijk in 2023 zijn afgerond.
In 2024 gaat ook in de Zoutmanstraat de nieuwe, zogeheten ‘lagevloer’-tram
rijden. Deze tram is voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel
zitten beter toegankelijk. De tram is echter breder en er zijn bredere perrons
nodig.
Omdat de straat toch op de schop moet, wil de gemeente dat de veiligheid
voor fietsers wordt verbeterd en dat de stoepen beter toegankelijk worden
gemaakt. Omdat de straat smal is, moeten er stevige keuzes gemaakt worden.
Zo staat al vrijwel vast dat alle parkeerplaatsen zullen verdwijnen om ruimte
te maken voor tram, fietser en voetganger. Deze parkeerplaatsen kunnen
gecompenseerd worden met parkeerplaatsen in parkeergarage De Zeeheld die
hiervoor door de gemeente wordt aangekocht.

houder zal een voorstel maken, waarna
dat in de gemeenteraad definitief wordt
vastgesteld. Daarbij staan de normale
inspraak- en bezwaarmogelijkheden voor
bewoners en belanghebbenden open.

>> Lees verder op pagina 3

Varianten

ILLUSTRATIE HANS VAN DER SPEK

DE VOORKEUREN VAN DE LEDEN VAN DE DENKTANK VOOR DE HERINRICHTING VAN DE ZOUTMANSTRAAT BEGINNEN ZICH AF TE TEKENEN. HET
ZEEHELDENNIEUWS SPRAK ENKELE VAN HEN.

De Groene Eland en de ondernemersvereniging BIZ organiseerden op 14 oktober
een bijeenkomst voor omwonenden en
ondernemers om een extra toelichting te
geven op de 40 ingezonden reacties na
de eerste bijeenkomst (van 25 september) over de herinrichting. De circa 35
aanwezigen wilden onder andere weten
wanneer de denktank een besluit neemt
over hun advies voor de nieuwe inrichting
en hoe de wensen van de omwonenden
daarin worden meegenomen. Dat gaat

waarschijnlijk in november gebeuren. De
denktank hoopt een eenduidig advies te
geven, dan is immers de invloed op het
definitieve besluit van de gemeenteraad
het grootst. De Groene Eland laat weten
dat er vóór het insturen van het advies
nog een extra bewonersbijeenkomst
georganiseerd zal worden.
Als het advies door de denktank is uitgebracht, volgt het reguliere besluitvormingsproces van de gemeente. De wet-

Er zijn verschillende varianten in de denktank besproken en ook aan bewoners
gepresenteerd. Maar er zijn er drie waar
de discussie zich binnen de denktank op
toespitst. Een belangrijk punt hierbij is dat
tramhaltes meer ruimte gaan innemen.
De tram moet immers beter toegankelijk
worden voor mensen in een rolstoel en zij
hebben daarvoor bredere perrons nodig.
Daarom zullen de parkeerplaatsen in de
Zoutmanstraat verdwijnen en heeft de
gemeente de parkeergarage De Zeeheld
aangekocht met bijna twee keer zoveel
parkeerplaatsen.
Variant 1: Er komt ruimte voor de bredere tram, bredere veilige fietspaden en
bredere trottoirs. Autoverkeer blijft ook
mogelijk door de hele straat, maar voor
een halte met bredere perrons is in de
Zoutmanstraat geen plaats. De halte zal
daarom worden verplaatst naar de Laan
van Meerdervoort, net om de hoek van de
Zoutmanstraat.
Variant 2: Hetzelfde als variant 1, maar
de tramsporen worden daarbij rechtdoor
over het Prins Hendrikplein getrokken.
De halte hoeft dan niet naar de Laan van
Meerdervoort, maar kan op het plein worden aangelegd.

Wijkagenda
DINSDAG 12 NOVEMBER
19.30 uur De Heldenhoek,
Elandstraat 88a
Jaarlijkse Elandvergadering. Verantwoording over
het afgelopen jaar door de
werkgroepen en het bestuur
en over de financiën van De
Groene Eland en samen
vooruitkijken
ZATERDAGMIDDAG
16 NOVEMBER
Tijden zijn nog niet bekend
maar wij verwachten
omstreeks 15.00 uur.
Intocht Sinterklaas.
Piet Heinstraat en
Prins Hendrikstraat.
Kijk voor de zekerheid op de
website van de organisatie
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2513 GV DEN HAAG
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De afgelopen maanden is er over allerlei
zaken rumoer ontstaan waarbij ‘De Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De
Groene Eland’ betrokken was. Voorbeelden hiervan zijn het terrasbeleid van de
gemeente op het Prins Hendrikplein en
de herinrichting van de Zoutmanstraat.
Zaken die bij sommige bewoners veel
emoties oproepen en waar velen een
eigen mening over hebben.

INFO@ZEEHELDENNIEUWS.NL
HOOFDREDACTEUR
WYBE VAN DE KUINDER
REDACTIE
REINOUT BARTH
LINDY BLOMMESTEIN
JUANITA DIEME
LUDO GEUKERS
JOACHIM KOOT
ELS KRUIK
RENÉ MORS
ESTHER TE LINDERT
MARIEKE OP HET STRAND
VERTALING EN CORRECTIES
TINY MULDER
ILLUSTRATIE ZEEGODIN
KIZZY WEBER
OPMAAK
MARTIJN BROEDERS (4ELEMENTS)
DICHTER

Bij standpunten die de bewonersorganisatie inneemt, krijgen we vaak de reactie
dat dit niet de mening van degene die
reageert is en dat De Groene Eland geen
recht heeft om dat afwijkende standpunt
namens de bewoners in te nemen. Soms
gaat dat overigens met de meest absurde verwensingen gepaard. Vooropgesteld
dat met 12.000 inwoners de standpunten van de bewonersorganisatie nooit de

standpunten van alle wijkbewoners kunnen zijn, proberen wij juist wel de belangen van alle wijkbewoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. De mening van
de wijkbewoners proberen wij te achterhalen door met wijkbewoners te praten
om kennis te nemen van hun standpunten,
de jaarlijkse Elandvergadering te houden,
het jaarlijkse politiekdebat te organiseren,
soms speciale bijeenkomsten te organiseren, en door de wijk te informeren via het
ZeeheldenNieuws, zodat bewoners daar
op kunnen reageren.
Helaas is het (nog niet) mogelijk om op
een makkelijke wijze eerlijke en toegankelijke wijkreferenda te organiseren, want
dan zouden we de standpunten op een
democratische wijze kunnen bepalen. De
Groene Eland heeft overigens al meerdere keren aan de gemeente gevraagd om

zo’n platform te creëren, waardoor het
stemmen via bijvoorbeeld DigiD ondersteund wordt. Bottomline; wij doen ons
best om zo goed mogelijk de bewonersbelangen te vertegenwoordigen en om
de overheersende mening van de wijk te
verkondigen. Wij roepen dan ook op om,
zolang een makkelijke mogelijkheid tot
een wijkreferendum niet gerealiseerd is,
naar de daarvoor georganiseerde bijeenkomsten te komen en om je eigen mening
te laten horen. Overigens hebben wij nog
liever dat je je aanmeldt om je ook als vrijwilliger in te zetten voor onze prachtige
wijk.
Kom naar de komende Elandvergadering
(zet de datum in je agenda) en laat je
horen!
Ludo Geukers

ALEXANDER FRANKEN
SECRETARIAAT
TRUDY HOLLANDER
DRUK HEMU GRAFISCHE DIENSTVERLENING
OPLAGE 7.000
BESTUUR BEWONERSORGANISATIE
DE GROENE ELAND

Uit het lood

ELS KRUIK - VOORZITTER
LAURENS SCHRIJNEN - PENNINGMEESTER
WYBE VAN DE KUINDER

info@groene-eland.nl
ADVISEUR

Je hebt soms van die dagen

toch wordt dat dan je dood

dat het tegen blijkt te zitten

want eerdaags zul je wijken

dat waterlanders blijven stromen

voor een splinternieuwe goot

er zelfs een fitter aan te pas moet komen

LUDO GEUKERS

ADVERTEREN IN DEZE KRANT?
Stuur een bericht naar

info@zeeheldennieuws.nl
VOLGENDE UITGAVE 02 DECEMBER 2019
KOPIJ DEADLINE 13 NOVEMBER 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

BUURTBEHEERBEDRIJF BBOZ

070 361 5990

SOCIALE RAADSLIEDEN

070 353 7500

HAAGSE WETSWINKEL

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)
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ik deed mijn plicht toch al die eeuwen
maar toch is dat je einde

GUINE MOERMAN - SECRETARIS

I-SHOP

Je wilt het van je dak af schreeuwen

070 205 2467

die dan heel langzaam langs je loopt

Alexander Franken

en terloops iets mompelt over ‘schroot’

www.Alexanderen.nl
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DENKTANK
Om bewoners en belanghebbende te betrekken bij het maken van de keuzes
heeft de gemeente een denktank ingericht voor een voor-verkenning van de
inpassing van de nieuwe tram in de Zoutmanstraat. De formele inspraakprocedure door de gemeente volgt in een later stadium. De Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier De Groene Eland en ondernemersvereniging BIZ Zeeheldenkwartier zijn gevraagd zitting te nemen in de denktank, omdat zij voor
de gemeente aanspreekpunt zijn over bewoners- en ondernemerszaken in het
ZeeheldenKwartier. Daarnaast zijn ook Rover, OV Haaglanden, de Fietsersbond
en de belangenbehartiger voor mensen met een beperking Voorall lid van de
dentank.

>> Vervolg van pagina 1

Variant 3: Hetzelfde als variant 1, maar
het begin van de Zoutmanstraat tussen de
Witte de Withstraat en het Prins Hendrikplein wordt voetgangersgebied. De halte
kan dan op dat deel van de straat iets verdiept worden gerealiseerd. Voor autoverkeer wordt dat deel van de Zoutmanstraat
afgesloten. De halte Elandstraat zal dan
iets richting het centrum worden verplaatst, omdat de haltes anders te dicht
op elkaar liggen.

route voor het autoverkeer afgesloten. Uit
een verkeersonderzoek van de gemeente blijkt dat het autoverkeer dan niet zal
verminderen maar zijn weg zal zoeken
door vooral de Elandstraat en door woonstraten Van Kinsbergenstraat, Van Diemenstraat en Prins Hendrikstraat.
Nogmaals. De uiteindelijke beslissing over
het tracé wordt gemaakt in de gemeenteraad

De wethouder heeft de denktank opdracht gegeven eind 2019 advies aan hem uit
te brengen.

het plein rijdt. Dit is vanuit de openbaarvervoergedachte het meest gunstig. De
HTM heeft aangegeven ook te kunnen
leven met variant 1.

‘Strengelspoor’, zoals in de Leidsestraat of
de Utrechtsestraat in Amsterdam is geen
optie omdat het model van de Utrechtsestraat meer ruimte kost dan de auto op de
tramsporen.
Ook een tracé via de Elandstraat is niet
geschikt, omdat de haltes naar en van de
stad dan heel ver uit elkaar komen te liggen. Waarmee de variant afbreuk doet aan
het doel: versterking van het OV.

Uit de bijeenkomst van 14 oktober blijkt
dat van de aanwezige omwonenden vrijwel niemand voor variant 2 is. Er werd
slechts één hand opgestoken door een
ondernemer uit de wijk. Bewoners zijn
bang dat het plein in deze variant haar
karakter als ontmoetingsplek verliest. De
Groene Eland heeft ook een sterke voorkeur voor variant 1.

Voorkeuren denktank
Het ZeeheldenNieuws sprak enkele leden
van de denktank en deelnemers aan de
bijeenkomst over hun voorkeuren.

De fietsersbond vindt variant 2 het beste
scenario voor fietsers, omdat de tramsporen dan niet meer in de bocht liggen
bij het oprijden van het plein. Maar de

De HTM en Rover hebben een voorkeur
voor variant 2 waarbij de tram dwars over

woordvoerder gaf aan dit geen halszaak
te vinden. Ook voor hen is variant 1 of 3
acceptabel als de omwonenden dat liever
willen. Een deel van de ondernemers is
voor variant 2 omdat een halte midden in
de straat voor hen gunstig ligt. Maar een
woordvoerder van de ondernemersvereniging benadrukt dat de meningen verdeeld
zijn en er nog geen definitieve voorkeur
namens de ondernemers ligt.
Geen van de leden van de denktank heeft
een directe voorkeur voor variant 3. Als
nadeel wordt genoemd dat een halte daar
weinig extra’s biedt omdat de halte Elandstraat al om de hoek ligt.
Bij variant 1 en 2 is een voetgangersgebied een optie. Dan wordt een doorgaande

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.

Grand Café Victoria
TEKST ESTHER TE LINDERT & FOTO WYBE VAN DE KUINDER

Grand Café Victoria, aan het Prins Hendrikplein, is nog gesloten voor
de gasten, maar eigenaar Daan van Ginneken is er al. Op deze maandagochtend heeft hij net de bestellingen van de week doorgegeven, nu
drukt hij de gemalen koffie licht aan in de piston. Achter in het grand
café, bij de luie leren stoelen, serveert hij de cappuccino.
Begin 2017 nam Daan het café over van de
vorige eigenaren. Een jaar werkte hij door
onder de naam Savanna voordat hij het
omdoopte tot Victoria, naar het voormalige
hotel op dezelfde plek. ”Het is niet slim om
vanaf dag één alles om te gooien. Ik wilde
even aankijken of het plan dat ik in mijn
hoofd had wel paste bij de plek. Je past je
aan; aan de mensen, aan de buurt, aan de
markt.”
Hij studeerde Small Business aan de
Haagse Hogeschool en was tijdens zijn
studie bedrijfsleider bij ROOM, aan het
Anna Paulownaplein. Hoewel hij niet
opgroeide in het Zeeheldenkwartier en er
nu ook niet woont, kende hij de wijk en
het plein al voordat hij Savanna overnam.
Inmiddels heeft hij het café verbouwd,
met oog voor oude elementen zoals het
glas-in-loodraam, de houten vloer en de

haard. “Mensen komen hier terug omdat
ze zich thuis voelen, dat is de sfeer die ik
wil uitdragen.”
Met Victoria wil hij zich richten op maaltijden en een lokaal bierassortiment.
Victoria op de tap, speciaal gebrouwen,
wordt het best verkocht. “Gasten willen
iets anders dan de standaardproducten.
Daarom vragen we ons af waar wij om
de hoek, bij unieke locaties, bier kunnen
halen. Want we willen kunnen zeggen,
dit is onze stad, onze wijk en dit biertje
komt hier vandaan. Wij hebben een huisbier, gebrouwen door Kompaan, dat hoort
bij Den Haag.”
De producten voor de maaltijden probeert
hij ook zo veel mogelijk bij leveranciers
uit de buurt te halen. “We hebben een
aparte bakker, een aparte slager, een

GRAND CAFÉ VICTORIA
DAAN VAN GINNIKEN

aparte groenteboer, allemaal in Den
Haag. Dan kan je ook samen iets organiseren.”
Aan ideeën geen gebrek. Wekelijks heeft
hij nieuwe plannen. “En dan gaan we er
alles aan doen om één ervan uit te voeren
en dan zien we wel waar het schip strandt.
Misschien lukken vijf van de tien plannen
niet. Daar stop je dan mee.”
Tegenslag houdt hem niet tegen. “Ondernemer zijn is superleuk. Je hebt de vrijheid
om je plannen uit te voeren zonder dat je je
hoeft te verantwoorden. Ik heb nog zoveel
ideeën als ondernemer. Victoria is de
basis, en van daaruit ga je groeien en kan
je steeds meer leuke dingen doen. Ik voel
mezelf een nieuwe generatie ondernemer
in deze wijk, dus ik vind dat wij ook actief
moeten worden voor de buurt.”

Zo legde hij op Koningsdag een springkussen neer op het plein en zorgde voor
een paar goals zodat kinderen konden
voetballen. ”En het plein leent zich voor
vrijmarkten. Je moet gewoon de eerste
stap zetten.” Deze zomer organiseerde hij
ook de Buurtbios. Al langer had hij het
idee om iets voor de wijk te doen. Hij
stapte naar het Omniversum en van
het een kwam het ander. Acht zondagavonden waren op het Prins Hendrikplein
korte films te zien. “Het was echt iets voor
de buurt, openbaar, iedereen nam z'n
eigen spullen mee, er werd gratis popcorn uitgedeeld.” Plannen voor de winter
heeft hij ook al. ”Dan wil ik op het plein
een sneeuwballengevecht organiseren
voor de wijk.”
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STRAATVERHALEN
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.

Hemsterhuisbrug
Rijksmonument nummer 17857. Een draaibrug met een wijdte van
5,90 m en een doorvaarthoogte van KP+0,90 m. Dat is de
Hemsterhuisbrug. Deze voormalige draaibrug verbindt, ter hoogte
van de Hemsterhuisstraat, de Veenkade met de Noordwal. Het is
een juweeltje met rijk gedecoreerde hekken, sierlantaarns en
gemetselde bruggenhoofden met hardstenen hoekmarkeringen.
De brug is in 1885 gebouwd door ijzergieterij Enthoven. Er
waren meer van die ijzergieterijen in Den Haag. In opdracht
van de PTT was L.J. Enthoven een van de ijzergieterijen die
de prachtige, eerst groene en na 1914 de rode, postbussen
maakte.

TEKST EN FOTO WYBE VAN DE KUINDER

Er wordt naar gestreefd de draaibrug weer
draaiend te maken, maar dat schijnt
een kostbare zaak te zijn. En je
kunt niet alles hebben, de
gietijzeren postbussen van
de PTT komen ook nooit
meer terug.
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ZeehelD
IN DEZE RUBRIEK WORDT EEN WIJKBEWONER GEPORTRETTEERD

Hanno van Mechelen
TEKST LINDY BLOMMESTEIN & FOTO WYBE VAN DE KUINDER

Hanno van Megchelen is een bekend gezicht in de Roggeveenstraat. Met
zijn werk in de biologische moestuin Het Welpje en als onderhandelaar
voor de wooncoöperatie van de straat, heeft hij veel betekend voor de
gemeenschap. “Het is verbazingwekkend om te zien hoe veel je voor elkaar
krijgt als je een positief verhaal vertelt.”

Ongeveer vijftien jaar geleden verhuisde
Hanno van Megchelen samen met zijn gezin
vanuit Amsterdam naar het Zeeheldenkwartier. “Met de kinderen was Amsterdam
een minder prettigere stad om in te wonen.
Den Haag heeft wat dat betreft meer groen
en afwisseling.” Nadat hij zich had ingeschreven voor een sociale huurwoning,
werd hem en zijn gezin een huis aangeboden in de Roggeveenstraat. “Het was midden in de zomer en niemand reageerde. Het
was puur toeval dat we hier kwamen te
wonen. Maar ik vond het Zeeheldenkwartier vanwege de diversiteit altijd al de leukste wijk in Den Haag. Arm en rijk wonen
hier naast elkaar en er zijn zoveel verschillende culturen te ontdekken. Niet iedereen
denkt hetzelfde over het leven en dat hoeft
ook niet. Ik heb in de Roggeveenstraat
gemerkt dat vele verschillende politieke
kleuren een gemeenschap juist heel vitaal
en krachtig maken.”

De meeste mensen kennen Hanno van zijn
werk in de biologische moestuin Het Welpje
en door zijn rol in de onderhandelingen over
het opstarten van de woningcoöperatie in
de Roggeveenstraat. Toen Het Welpje net
was opgezet, kwamen er opnieuw oude
plannen van de woningbouwvereniging op
om een groot aantal huizen in de Roggeveenstraat te slopen om plaats te maken
voor nieuwbouwhuizen wilden de bewoners al snel hiertegen actievoeren. Het idee
kwam op om de straat zelf te gaan beheren
door een woningcoöperatie te stichten en er
volgde vijf jaar aan onderhandelingen met
de woningbouwvereniging en de gemeente. Hoe hij daar persoonlijk in terecht is
gekomen? “Nou, ten eerste was ik net
begonnen met Het Welpje en wilde ik dat
ongestoord voort kunnen zetten. Maar dat
project wilde ik helemaal niet opgeven! Ik
dacht ook als we samen de tuin hebben
gemaakt, kunnen we ook samen de straat

NA AM G EVERS
VA N H E T Z E E H E L D E N K WA R T I E R

ABEL JANSZ. TASMAN
(1603– 1659)

Wereldberoemd maar niet succesvol.
DOOR RENÉ MORS

Over de jeugd van Abel Tasman in zijn Groningse geboortedorp Lutjegast is weinig
bekend.Hij trad in 1633 als schepeling in
dienst van de V.O.C., vertrok naar Batavia en
maakte daarna gestaag carrière. Zijn tochten
hadden uiteenlopende doelen: nieuwe oorden ontdekken in de hoop daar handelswaar
te vinden, Portugese en Spaanse schepen
met kostbare ladingen veroveren, een onwillige sultan met diplomatieke middelen en zo
nodig met geweld tot meer gewilligheid
jegens de V.O.C.te brengen, enzovoort.
In de 16e en 17e eeuw dacht men dat er, om
de aarde in balans te houden, achter Australië nog een enorm groot land moest liggen:
het Terra Australis incognita, ofwel het onbekende Zuidland. Men was er ook van overtuigd dat er op dat Zuidland vele rijkdommen
zoals goud, zilver en specerijenvoor het opra-

pen lagen. Daar was de V.O.C. uitermate in
geïnteresseerd.
In opdracht van de gouverneur-generaal
Anthonie van Diemen vertrok Abel Tasman
in 1642 met twee schepen en 110 manschappen op een tocht om het Zuidland in
kaart brengen, een zuidelijke doorgang naar
de Stille Oceaan en een vaarroute naar (het
Spaanse zilver in) Zuid-Amerika te vinden.
Tasman vertrok vanaf Mauritius en zeilde
naar het zuiden van Australië. Daar ontdekte hij een eiland dat hij naar zijn opdrachtgever Van Diemensland noemde. Later is er
de naam Tasmanië aan gegeven. Ook ontdekte hij de eilanden die nu Nieuw-Zeeland
heten. Dat laatste was geen onverdeeld succes. Onder goedbedoeld trompetgeschal
ging een sloep met Tasman’s mannen aan
land. De Maori’s beschouwden dat getrompetter als een oorlogsverklaring en vielen de

beheren. En ja, ik heb een grote mond.
Soms als je iets roept werkt dat ineens zo.”

we onze verschillen bij elkaar gaan brengen.”

Tijdens de onderhandelingen heeft Hanno
heel bewust gekozen voor een positieve
aanpak. “Ik ben jarenlang iemand geweest
die dacht dat hij altijd gelijk had en dat de
ander ook duidelijk wilde maken. Dertig
jaar geleden was ik bijvoorbeeld al bezig
met protesteren en actievoeren voor het klimaat, maar in gesprekken met de gemeente
en de woningbouwvereniging heb ik juist
voor een positieve aanpak gekozen. Niet te
veel roepen waar je tegen bent, maar juist
in concrete, positieve oplossingen denken.
Mijn centrale thema was: we hebben allemaal hetzelfde belang, namelijk een fijne en
leefbare stad. We moeten alleen kijken hoe

Als Hanno vertelt over zijn rol in de Roggeveenstraat wordt duidelijk hoe dankbaar hij
is voor alle ‘mazzel’ die hij heeft gehad. “We
hebben al met al vijf jaar onderhandeld,
maar de woningbouwvereniging was al na
een half jaar overtuigd. De directie, maar
ook de gemeente, waren enorm welwillend
om ons te steunen in dit project. Daarnaast
hebben we heel veel geluk met de mensen
die hier wonen en die hier zo veel tijd en
energie in willen steken. We hebben een
ontzettend goed bestuur met vijf heel verschillende mensen die het geweldig doen
en daar ben ik enorm trots op.”

sloep aan. Vier bemanningsleden van Tasman hebben dat treffen niet overleefd.
Hij vond de route naar Zuid-Amerika niet en
voer terug naar Batavia. Onderweg ontdekte
hij de Tonga-, Fiji-, Samoa-en Solomonseilanden. Tasman had weliswaar veel nieuw
land ontdekt, maar qua handelsbelangen
van de V.O.C. was de reis niet erg succesvol.
In 1644 werd Tasman op een tweede tocht
gestuurd. Hoofddoel was dit keer het zoeken
van een passage tussen Nieuw-Guinea en
Australië en het in kaart brengen van de
oostkust van Australië. Hij zag echter de
doorvaart tussen
Australië
en
Nieuw-Guinea
aan voor een diepe inham en niet
voor de doorgang
waarnaar hij op
zoek was. Hij
keerde om en
bracht dan maar
de noordkust van
Australië
in
kaart. Ook nu
was de V.O.C niet
geheel tevreden over de uitkomsten van
Tasman’s tochten. Ze brachten te weinig op.
De tijd van de dure ontdekkingsreizen door
de V.O.C. was ten einde gekomen.
In 1648 kreeg Tasman de opdracht om bij de

Filippijnen met zilver geladen Spaanse schepen te veroveren. Tasman kreeg er een in
het vizier. Maar voordat hij dat schip kon
veroveren zetten de Spanjaarden, om de
kostbare lading niet in handen van de
Nederlanders te laten vallen, het schip in
brand waardoor de lading naar de zeebodem verdween. Deze reis leidde ook het einde van de carrière van Tasman in. In de eerste plaats omdat de verwachtingen van de
V.O.C. weer niet werden waargemaakt, maar
ook omdat hij in een driftige bui als disciplinaire maatregel een matroos had laten
ophangen die pas op het laatste moment
weer was losgemaakt. Er werd
een klacht tegen
hem ingediend
die werd toegewezen. Hij moest
s c h ade v er g o e ding betalen en
werd uit al zijn
officiële functies
ontslagen.
Tot zijn dood in
1659 werkte Tasman met een klein handelsschip als vervoerder van o.a. vee langs de kusten van
Java. Hij liet een deel van zijn aanzienlijke
vermogen na aan de armen van zijn geboortedorp Lutjegast.
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Interview met Yaron Menneken
van de ondernemersvereniging
cenzo's restaurants aan de Prins Hendrikstraat. Hoe kijkt hij aan tegen het werk dat
hij voor de BIZ doet?

Toekomstvisie
"De BIZ moet een toekomstvisie voor de
wijk neerleggen. Onze winkelstraten zijn de
leukste straten van Den Haag en dat moeten we zo zien te houden. Daarvoor moeten
we voortdurend opletten waar behoefte
aan is om te voorkomen dat we leegstand
in de straat gaat krijgen. De BIZ doet er
alles aan om dat voor te zijn.
YARON MENNEKEN

In de vorige editie van het ZeeheldenNieuws gaven we een indruk
van het werk van bewonersorganisatie De Groene Eland. Dat riep de
vraag op hoe het werk van de ondernemersvereniging eruit ziet. Yaron
Menneken geeft een inkijkje van
zijn werk voor deze vereniging.

De winkelstraten Prins Hendrikstraat,
Zoutmanstraat en Piet Heinstraat vormen gezamenlijk één ondernemersgebied. In bestuurdersjargon heet dat een
Bedrijfsinvesteringzone of kortweg 'de
BIZ'. De ondernemers in deze drie straten
zijn automatisch lid van deze BIZ, maar ook
de andere ondernemers in de wijk kunnen
lid worden. Het doel van de BIZ is om de
leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van het
(winkel)gebied te verbeteren.
Yaron Menneken is lid van het bestuur van
de BIZ en met name verantwoordelijk voor
de evenementen. In het dagelijks leven is
hij de drijvende kracht achter de twee Vin-

Zo hebben de retailers het echt zwaar op
het moment. Dat kan betekenen dat ondernemers er weer mee ophouden. Tot op
heden levert dat nog niet zoveel leegstand
op, omdat er veel horeca voor in de plaats
is gekomen. Maar we moeten blijven nadenken over waar nog meer behoefte aan is.
Begin 2019 hebben we daarom een enquête gehouden onder ondernemers en een
groep betrokken bewoners en fans van
het ZeeheldenKwartier. Daarop hebben we
maar liefst 67 reacties gekregen, waardoor
we een aardig beeld hebben van waar vanuit de wijk vraag naar is."

Evenementen
"De BIZ heeft een bestuur, maar daarnaast zetten ook andere ondernemers zich
in. Iedereen doet dat vrijwillig. Dan bekijken we bijvoorbeeld wat een aantrekkelijk thema zou kunnen zijn. Zo hadden we
eerder dit jaar het Aspergefeest in de Piet
Heinstraat.
Uit de eerdergenoemde enquête bleek
dat men het leuk vindt als er meer evenementen zouden komen, en dan met name

Vrijwilligers
voor een
betere wijk
HET ZEEHELDENKWARTIER IS MISSCHIEN WEL DE
LEUKSTE WIJK VAN DEN HAAG OM TE WONEN EN
TE WERKEN. VEEL MENSEN IN DE WIJK ZETTEN
ZICH VRIJWILLIG IN OM DAT ZO TE HOUDEN.
OP VERSCHILLENDE PLEKKEN KUNNEN DIE
VRIJWILLIGERS NOG EXTRA HULP VAN MEDEWIJKBEWONERS GEBRUIKEN!
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evenementen die het unieke van het ZeeheldenKwartier naar boven halen. Zo organiseren we eind oktober/begin november
de Woelige WoonWeek. Dit evenement is
bedoeld om te laten zien hoeveel bijzondere interieurspeciaalzaken we in de wijk hebben. Maar ook andere ondernemers doen
er met acties aan mee, dus het belooft
weer iets bijzonders te worden."
Ook de buurtbios die Daan van Ginneken
van Grand Café Victoria afgelopen zomer
heeft georganiseerd was een heel leuk initiatief. Vanuit de BIZ hebben we meegeholpen dat financieel mogelijk te maken."
"Naast de evenementen heb ik me veel
bezig gehouden met het ophalen van het
bedrijfsafval van de winkels en horecagelegenheden in de wijk. Op dit moment hebben veel zaken het individueel geregeld,
waardoor er veel vuilniswagens door de
straten rijden. Als we het ophalen van afval
gezamenlijk regelen, hoeven er minder
vuilniswagens door de straat te rijden. Dat
is voor bezoekers van de straat een stuk
prettiger.
Het blijkt helaas nog wel een hele klus om
dit voor elkaar te krijgen. De betrokken
ondernemers vinden het een goed idee,
maar nu we zover zijn dat we daadwerkelijk
afspraken willen maken, valt het nog niet
mee de mensen in beweging te krijgen."

ken, maar ook aan de Prins Hendrikstraat
valt nog wel wat te verbeteren. Zo zijn de
stoepen hier en daar verzakt en daardoor
slecht begaanbaar. Ook zijn sommige plekken moeilijk toegankelijk vanwege alle fietsen die er staan.
Het is in die zin jammer dat de wethouder
nu weg is, want je kunt de gemeente wel
schrijven dat er kuilen in de stoep zitten,
maar het is toch heel wat anders als de
wethouder op bezoek komt en met eigen
ogen kan zien hoe het erbij ligt. Zeker met
een wethouder als Richard de Mos was het
tot dusver prettig schakelen en waren wij
blij met zijn daadkracht."
"We zijn heel blij dat de parkeergarage 'De
Zeeheld' beschikbaar komt. We zouden
als BIZ heel graag willen dat daar bijvoorbeeld 300 fietsen in gestald kunnen worden, zodat de Prins Hendrikstraat minder
rommelig is en beter toegankelijk is voor
voetgangers.
Sowieso is de aankoop van de parkeergarage voor ons een uitkomst. Het zou heel
jammer zijn geweest als de terrassen op de
Prins Hendrikstraat weg zouden moeten
om het parkeerprobleem op te lossen. De
terrassen maken van deze straat toch één
van de mooiste straten van Den Haag."

Parkeergarage
"We hebben ook pech dat wethouder De
Mos deze week moest terugtreden. Hij zou
eigenlijk op 4 oktober in de wijk op bezoek
komen om te kijken waar we de winkelstraten kunnen verbeteren. De Piet Heinstraat
kan echt wel een opknapbeurt gebrui-

Leefbaar en veilig
Zo heeft onze wijk een Buurt Preventie Team dat de veiligheid en het
woonplezier voor bewoners helpt vergroten. Het team bestaat naar eigen
zeggen uit "een klein clubje gewone,
gezellige mensen, die hart hebben
voor hun wijk". Teamleden lopen of
fietsen door de wijk en maken melding
van zaken als een gesneuvelde afvalbak, ongewenste graffiti of bijvoorbeeld als er groepjes ontstaan die
bedreigend kunnen overkomen voor
voorbijgangers. Het team geeft deze
zaken door aan de gemeente of de
wijkagent, zodat zij er aandacht aan
kunnen geven. Het team is op zoek
naar versterking! Denk je dat het iets
voor jou is, mail dan naar
secretariaat@groene-eland.nl

Er is ook een werkgroep Leefbaarheid
& Verkeer in de wijk die continu met
de gemeente in gesprek is over verbeteringen in de openbare ruimte. Zo
denkt de groep mee over het openmaken van de gracht bij het Piet Heinplein, het herinrichten van de Zoutmanstraat, het vergroenen van de wijk
en de plaatsing van de ondergrondse
afvalcontainers. De werkgroep is op
zoek naar een nieuwe voorzitter en
er is plek voor extra teamleden. Wil
je meedenken over de leefbaarheid
en de inrichting van de wijk, mail dan
naar secretariaat@groene-eland.nl

ZEEHELDENNIEUWS

Gezocht: Vrijwillige piraten voor de kinderfeesten in de wintermaanden.
TEKST: GUINE MOERMAN.

Wat zou het leuk zijn om Sint Maarten,
Sinterklaas en Kerst te vieren op het
Prins Hendrikplein.
Met Sint Maarten gaan de kinderen
rond 18-20 uur langs de huizen voor
snoep. Ze zingen Sint Maarten-liedjes
en bellen aan bij de huizen die een
brandende kaars voor het raam hebben staan. Hoe leuk zou het zijn om
deze avonden feestelijk af te sluiten
met chocomelk en misschien een
broodje knakworst op het plein rond
19.30 - 20.00 uur?

Op zaterdagmiddag 16 november is de
intocht van Sinterklaas. Meestal komt Sinterklaas dan rond 16.00 uur door de Piet
Heinstraat. Vaak loopt de optocht uit en
staan de kinderen lang te wachten. Wat
zou het leuk zijn als de kinderen die middag op het Prins Hendrikplein kunnen
spelen, en leuke Sinterklaasspelletjes
kunnen doen zoals zaklopen, pietendiploma halen, pepernoot-lepel-lopen met
chocomelk, voordat ze Sinterklaas zien.

En misschien iets feestelijks rond kerst
(25 & 26 december), misschien wel een
schaatsbaan.
Er is nog niets afgesproken, maar de eerste ideeën beginnen zich aan te dienen,
we willen dit samen met de ondernemersorganisatie BIZZ organiseren, maar
er is ook het besef dat dit veel werk is om
te organiseren.
Graag doe ik een oproep aan vaders en

moeders, broers en zussen en mensen die
het leuk vinden om mee te helpen bij
deze activiteiten. Dan kunnen we kijken
of het mogelijk is om er een mooi feest
van te maken. Meld je aan voor de feestmaand: stuur een berichtje aan secretariaat@groene-eland.nl dan neem ik
contact met jullie op. Voor ideeën (leuke
spelletjes bedenken) of hulp (begeleiding
van spellen of chocomelk uitdelen) of
beide. Alle hulp is welkom.

De Spiegelschool
weer thuis
NA 2,5 JAAR MET BUSSEN HEEN EN WEER NAAR LOOSDUINEN TE HEBBEN
GEREDEN, ZIJN WE HEEL ERG BLIJ DAT WE GEZAMENLIJK VANAF SEPTEMBER
TEKST EN FOTO: ELS KRUIK
IN DIT PRACHTIGE NIEUWE GEBOUW KUNNEN STARTEN.

Emira Gazibara Bilkic, hoofd van basisschool De Spiegel en Wencke de Bruijn,
unitmanager van 2Samen zijn trots op het
resultaat: “Het gebouw herbergt behalve
een peuterschool en de basisschool, kinderen van 0 tot 12 jaar die terecht kunnen in
een kinderdagverblijf en die gebruik kunnen maken van de naschoolse opvang. Het
is een heerlijke plek voor kinderen. Een licht
gebouw met hoge plafonds. Een fijn gebouw
om naar school of naar de opvang te komen.
Het gebouw is duurzaam, energieneutraal
en van alle gemakken voorzien. En er is een
plein waarop je lekker kunt spelen”.
Annisa, leerling van groep zeven, leidt rond.
Ondanks de dagelijkse tocht met de bus
naar het noodgebouw aan het Cantateplein
in Loosduinen, is ze de school trouw gebleven.
Schoolhoofd Emira Bilkic vertelt later dat er
helaas een aantal leerlingen zijn afgehaakt,
maar nu, in het nieuwe gebouw met 228
leerlingen en 25 leerkrachten, zijn ze volop
aan de opbouw bezig. Het is mogelijk om tot
300 leerlingen door te groeien. De leerlingen hebben 43 nationaliteiten en er heerst

een goede sfeer. Er zijn veel gesprekken
over elkaars culturen. Als basis houdt de
school zich aan de Christelijke feestdagen.
De leerkrachten zijn betrokken; de ontwikkeling van het kind staat centraal. Ze werken vanuit de onderwijsbehoefte en er zijn
regelmatig ouder-kind-gesprekken om de
individuele voortgang van iedere leerling te
bespreken. Gelukkig is het contact met de
ouders goed en de uitstroom naar het vervolgonderwijs en de doorstroomcijfers 72% van de leerlingen gaat naar het VWO/
Havo, de anderen naar VMBO TL, KB en BB
- zijn zeer bevredigend.
CBS de Spiegel hecht belang aan een brede
ontwikkeling voor de leerlingen. Dat wordt
onder andere bewerkstelligd door een
mediatheek die door het innovatiefonds met
smaak is ingericht. Maar ook door verplichte
lessen muziek & kunst met de Stichting Doe
Wat en door een goede samenwerking met het Haagse Kinderatelier.
In het kader van de verlengde schooldag is
het ook mogelijk om gratis mee te doen aan
speciale sportlessen zoals boksen, badminton of taekwondo.
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Zeeheldennieuws
gepast om enerzijds de nieuwe weg te
markeren en anderzijds om de naam beter
te laten aansluiten bij de doelgroep: alle
bewoners van het Zeeheldenkwartier.
Het Zeeheldennieuws wordt volledig
gemaakt door de Werkgroep Media die bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die
verantwoordelijk zijn voor de productie en
de inhoud van de krant. Het bestuur van de
Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier

Nieuws #6

De Groene Eland is bijzonder blij met de
Werkgroep. Hierbij willen wij dan ook de
leden van de werkgroep feliciteren met
het behaalde resultaat en bedanken voor
het vele werk wat is verzet. Wij hopen dat
u als bewoner van het Zeeheldenkwartier
net zo enthousiast bent over de nieuwe
krant als wij zijn en dat deze krant ook
zijn 40-jarige jubileum gaat halen.
Het bestuur van De Groene Eland

Het doet me goed te zien hoe betrokken de ondernemers en bewoners hier zijn. De gemeente opent in
november het nieuwe Elandplein. Ik
hoop u dan allen weer te zien.
Boudewijn Revis
Stadsdeelwethouder Centrum
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UitGavE van BEwonErSorGaniSatiE dE GroEnE Eland

jaargang 40 • nOVEMbEr 2014

EN
ORHE

Elandt
k ra n

VO

NRw
maRketiNgpRijs
2014
Het Zeeheldenkwartier is
uitgeroepen tot winnaar
van de Marketingjaarprijs
2014 van de Nederlandse
Raad voor Winkelcentra (NRW). Ook won het
Zeeheldenkwartier de
publieksprijs.

Zeeheldenkwartier
geNomINeerd

2014

voor nrw Marketingprijs

Voor het 4e jaar reikt de Nederlandse Raad Winkelcentra de marketingprijs uit. De NRW marketingprijs
heeft tot doel om succesvolle marketingacties onder de aandacht te
brengen die het meest innovatief zijn
geweest. De winnende inzending
heeft een aantoonbare voorbeeldfunctie voor de sector. Alle inzendingen zijn inmiddels beoordeeld door
de vakjury. Uit de tien inzendingen
is o.a. Het Zeeheldenkwartier genomineerd. De participatie informatie is
onder de categorie ‘Campagnes’ ingediend door het onafhankelijk adviesbureau IXIN en door de gemeente Den
Haag. De campagne staat vermeld
als: “Zeeheldenkwartier Den Haag.
Kwartier voor speciale zaken. Een
integrale marketingcampagne gericht op de branding van deze hippe en bruisende wijk”. Tijdens
het verzendklaar maken van deze
krant is op 15 september 2014 op

Zeeheldin in hart en nieren
Het vieren van 40 jaar de ‘Groene Eland’ was voor de redactie aanleiding om 40 jaar wijk
historie te beleven door de bril van Paula Vogelzang (1962). Paula is geboren en getogen
in het Zeeheldenkwartier en woont in het hofje achter de Prins Hendrikstraat waar zij
samen met haar drie broers opgroeide. Ze vertelt enthousiast hoe haar omgeving de
afgelopen 40 jaar is veranderd.
door Gijs van Ginneken

Het hofje was eind jaren ’60 – begin ’70
onderdeel van het Klooster aan de Prins
Hendrikstraat. In die tijd was de Prins
Hendrikstraat een chique winkelstraat
met veel luxe winkels. De wereld in de
huizen van het hofje was primitief: er werd
gestookt met kolenkachels, douches ontbraken, het toilet stond in de keuken en als
kind sliep je in een stapelbed. Paula werd
éénmaal per week gewassen in een zinken
teil, die door de bewoners werd gedeeld.
Het Zeeheldenkwartier was een propere,
echte volkswijk. Het stoepje werd geschrobd en de melkboer kwam dagelijks
aan huis. De saamhorigheid, maar ook de
sociale controle was groot. In die tijd werd
er voor de kinderen veel vanuit de wijk georganiseerd. Paula herinnert zich nog de
feestmiddagen met disco in het D3 clubhuis

met pater Haaze, met de spleet tussen zijn
tanden, een begrip in de wijk. Men kwam
’s vrijdags uit het werk bij elkaar in de kroeg
om de hoek en deelde lief en leed.

Wiegman van het Hoogheemraadschap
Delfland. Beiden heren spraken hun dank
uit aan eenieder die bijgedragen had aan
dit stukje stadsvernieuwing. Dit project
heeft ervoor gezorgd dat de capaciteit aan
parkeerplaatsen in de Haagse binnenstad
groter is geworden. “Ook rondvaarten door
de grachten van Den Haag zijn nu binnen
bereik”, aldus de heer Revis. De kelder
biedt plaats aan 162 auto’s. De Heer Wiegman benadrukte het belang van de her-

In een overvolle zaal werd het eerste
exemplaar van het boek ‘Zeeheldenkwartier, Haagse wijk met vele gezichten’ overhandigd door de voorzitter van De Groene
Eland, aan Mevrouw Priester en haar man
als vertegenwoordigers van alle wijkbewoners van het Zeeheldenkwartier.
Mevrouw Priester en haar man zijn beide
geboren en getogen in het Zeeheldenkwartier en hebben een tassenwinkel in
de Zoutmanstraat die meer dan 100 jaar in
het Zeeheldenkwartier gevestigd is. Later
op de avond heeft Mevr. Klijnsma, staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid en prominent buurtbewoner, het
101ste exemplaar in ontvangst genomen.

Alle protestacties vanuit de wijk ten spijt,
besloot de gemeente in de jaren ‘80, dat
de chique Prins Hendrikstraat eenrichtingsverkeer moest worden met een fietsroute.
Daarna was het gedaan met de eens zo
populaire winkelstraat. De Tempel kwam
op als uitgaans hotspot voor jongeren van
15-18 jaar. De buurt werd minder aantrekkelijk en in de jaren ’90 verdween ook het
buurtgevoel. Velen uit de vertrouwde kliek
trokken weg naar elders. Paula verhuisde
tijdelijk naar de Helmersstraat, kreeg twee
kinderen en keerde na vijf jaar weer terug
naar een woning in het voor haar zo vertrouwde hofje.

opening van de grachten. Met het oog op
de klimaatverandering(en) van de toekomst is het belangrijk dat water goed en
snel afgevoerd kan worden.
Kijkend naar de zich met water vullende
bak waren de informele opmerkingen van
een aantal verzamelde ras-Hagenezen niet
van de lucht. Den Haag had er “een mooi
zwembad” bij gekregen,. Voor 25 miljoen
Euro heb je dan ook wat!

Het voormalige kantoor van Rijks-waterstaat aan de Kortenaerkade wordt omgebouwd tot een wooncomplex. Het gebouw
dat recht tegenover de koninklijke stallen ligt, behuist straks 146 vrije sector
huurappartementen in het middensegment, 3 vrije huursector stadswoningen
en 4 penthouses voor de verkoop. Op de
begane grond is er ruimte voor winkels en
horeca. De locatie beschikt over 100 parkeerplaatsen.
De bouw zal 16 maanden in beslag nemen

De weg omhoog
Tijden veranderen en in de afgelopen tien
jaar heeft Paula de wijk weer langzaam
aantrekkelijker zien worden. Het is een
gezellige mengelmoes van Hagenezen en
expats, die goed samengaan en prettig bij
en met elkaar wonen. De ideale wijk waarin
iedereen zich thuis voelt: tolerant, een
tikkeltje eigenwijs en anders gezellig. Het
gaat niet snel, maar wel weer de goede
kant op.

Nieuws #7

Het heeft veel tijd en inspanning gekost maar na jaren procederen
behaalden omwonenden een grote overwinning. De Raad van State
heeft een streep gezet door de geplande nieuwbouw op het erf van het
hoekpand Elandstraat / 2e de Riemerstraat.
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Zeehelden

Met trots introduceren we de ZeeheldenNieuwsApp voor Android telefoons en tablets.
Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit de wijk. Mis nooit meer
één van de vele leuke evenementen
in het Zeeheldenkwartier. Vanaf nu
is het mogelijk het zeeheldennieuws
ook op je Androidsmartphone te volgen met de ZeeheldenNieuws App.

leuke winkel, koffieTenT of resTauranT bij. en meT onZe ZeeHeldenmarkT en evenemenTen als de flagsHip
markT, pure buren en HeT designkwarTier, HeefT HeT ZeeHeldenkwarTier HeT winkelend publiek Heel waT Te
bieden. grooT was dan ook onZe scHrik Toen we de uiTslag laZen van de jaarlijkse verkieZing van scHoonsTe winkelsTraaT van nederland. in de lijsT van 476 onderZocHTe gebieden scoorT HeT ZeeHeldenkwarTier
een bescHamende 462e plek, van de 43 onderZocHTe Haagse gebieden scoorden we…43e meT een mager Zesje.
Zijn ZeeHelden ecHT Zulke vieZeriken?!

De verkiezing van het schoonste winkelgebied van Nederland wordt jaarlijks
georganiseerd door de Stichting Nederland Schoon. Het is een gedegen verkiezing; onderzoekers gaan de straat op,
ondervragen bezoekers van het gebied en
doen observaties. Zo vragen ze hoe aangenaam en veilig mensen een gebied vinden, hoe lang ze er gemiddeld winkelen
en hoeveel geld ze uitgeven. Daarnaast
kijken ze hoe schoon het is en of er bijvoorbeeld voldoende vuilnisbakken staan.

Elke stad krijgt een eigen, uitgebreide rapportage. Eén blik in het rapport over Den
Haag, leert direct waar het voor het Zeeheldenkwartier mis is gegaan. In onze
wijk werden ruim 40 enquêtes afgenomen, maar allemaal op één en dezelfde
plek: de Elandstraat bij de Albert Heijn XL.
Terwijl echte Zeehelden bij een winkelstraat toch eerder denken aan de Prins
Hendrikstraat, de Piet Heinstraat of – nou
vooruit – de Zoutmanstraat.

hier en daar flink geveegd en opgeruimd
mag worden. Door de week wordt de zooi
die telkens weer ontstaat rond de ORAC’s
op het Prins Hendrikplein keurig opgeruimd maar in het weekend blijft de troep
liggen. Je kan dat aan de ene kant de
gemeente verwijten. Die horen dat, als ze
daarvan op de hoogte worden gesteld, op
te ruimen, maar dat doen ze niet in het
weekend. Aan de andere kant zetten mensen hun troep daar neer en nemen niet de
moeite om een pak kranten in de ORAC’s

Niet representatief dus, dat onderzoek.
Hoewel? Wie door de wijk loopt ziet dat er

weggesleept als ze ernstig in de weg staan.
Invaliden, rollators en kinderwagens kunnen er niet meer langs. Inmiddels heeft de
gemeente daar iets op gevonden. Er wordt
goed gekeken of een fiets als weesfiets kan
worden aangemerkt en vervolgens krijgen
ze een markering. Als die markering na vier
weken niet wordt verbroken, krijgt de fiets
een paars label en wordt na enkele dagen

naar Fietsdepot Haaglanden gebracht. Dus
als je je fiets mist als je terugkomt van een
lange vakantie loop je het risico dat je hem
voor € 25, - moet terugkopen uit het depot.
Dat moet dan wel binnen zes weken gebeuren. Er zit iets onrechtvaardigs in. Een kleine troost; je fiets moet er wel heel erg krakkemikkig uitzien als hij wordt aangemerkt
als weesfiets.

In de periode 1940 - 1945 zijn grote delen
van de Scheveningse Bosjes gekapt. Niet
alleen omdat veel Hagenaars in de oorlogsjaren hout nodig hadden om zich te
verwarmen. Maar ook omdat de Scheveningse Bosjes deel uitmaakten van de
Atlantic walI die zich uitstrekte tot aan de
de Pyreneeen.
Om Scheveningen heen werd een versperring aangelegd in de vorm van muren,
grachten en drakentanden. Deze versperring liep van Kijkduin zigzaggend langs de
Sportlaan richting Catshuis, door de Scheveningse bosjes naar de van Alkemadelaan tot aan het Haagsche bos. Hierna liep
het ongeveer langs de gemeentegrens met
Wassenaar richting zee. Op strategische
punten voor of achter de versperring, werden extra blokkades opgeworpen in de
vorm van tankmuren en drakentanden.
In de jaren 1945 - 1950 zijn deze delen
opnieuw bebost. De Scheveningse Bosjes
hebben veel reliëf en een kalkrijke bodem.
U kunt het reliëf nog goed zien in het Bel-

vederegebied, aan de noordzijde van de
Prof. B.M. Teldersweg. Het bos straalt
geschiedenis uit. Ooit was dit bos het
jachtterrein van de koning. Wanneer u
door het bos wandelt, komt u veel oude
monumenten tegen. Bijvoorbeeld de Joodse begraafplaats, het Indisch monument,
de Cremerbank, de Verhuellbank en het
borstbeeld van Constantijn Huijgens.
In de Scheveningse Bosjes kunt u prachtig
wandelen of hardlopen op slingerpaadjes
tussen verschillende soorten loofbomen.
In het bos lopen verschillende routes voor
voetgangers en ruiters. Kinderen kunnen
spelen op de populaire zandspeelplaats in
de Bosjes (zijde Ary van der Spuyweg).
Aan de noordzijde van het bosgebied ligt
Madurodam en tennispark De Bataaf.
Tot zover dit verslag dat een kopie zou
kunnen zijn van de tekst van een brochure
van het VVV. De gemeente Den Haag heeft
in haar wijsheid besloten dat er een internationaal park moet komen. De Scheveningse Bosjes, Waterpartij en het West-

broekpark moeten met elkaar verbonden
worden. Niet eens zo’n slecht idee. Als
onderdeel van het plan moet er een waterloop komen van de Waterpartij naar de
Scheveningse Bosjes, en een cascade.
Bovendien moeten de leuke paadjes weg
en komen daarvoor in de plaats meters
brede betonnen paden waar het prettig
fietsen en hardlopen is. Er komt een duizend meter lange bank op de Scheveningseweg en als het nieuwe internationale
park geopend wordt gaat dat niet met het
doorknippen van een lintje, nee, er wordt
een smeedijzeren hek opengezet. Het plan
van wethouder Boudewijn Revis gaat
voorbij aan het unieke karakter van dit
gebied. Een ruimtelijke eenheidsworst
heeft een van mijn collega’s het plan
genoemd. Een van onze briefschrijvers
noemde het plan een vehikel voor de
bomensloop aan de Scheveningseweg ten
behoeve van de nieuwe, verbrede tram en
voor de uitbreiding van Madurodam.
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de boeken te bladeren en allerlei verhalen
kwamen los over zaken die zich in het Zeeheldenkwartier hebben afgespeeld.
De boeken vlogen over de tafel, waardoor
sommige bezoekers de vrees hadden dat
het dezelfde avond al uitverkocht zou zijn.
Gelukkig voor alle buurtbewoners die niet
aanwezig waren en nog geen eigen exemplaar hebben kunnen bemachtigen, kan
tot de voorraad is uitverkocht, voor 15 Euro
een boek gekocht worden bij De Groene
Eland of bij Pardonverf in de Piet Heinstraat.

Haagse welstandscommissie. Volgens
deze commissie zou het ontwerp met een
grijze basalten gevel, goed aansluiten op
de architectuur in de omgeving. De buren
namen geen genoegen met dit oordeel en
lieten een second opinion opstellen door
een neutrale welstandscommissie uit een
ander deel van het land. Deze toetste
het plan en keurde het af. De nieuwbouw
zou de bestaande bebouwing geen recht
doen en voldeed niet aan de criteria uit de
Haagse Welstandsnota. Naast de buren
tekenden ook 40 omwonenden een petitie tegen het bouwplan en dienden bezwaren in bij de gemeente. Toch verleende de
gemeente Den Haag de vergunning.
De buren lieten het hier niet bij zitten en
stelden beroep in bij de rechtbank. Toen
dat verworpen werd gingen zij in beroep
bij de Raad van State en die gaf ze gelijk.
De eerder afgegeven bouwvergunning is
hiermee vernietigd. Jurjen Keuning, voortrekker van het buurtprotest, en de anderen omwonenden zijn opgelucht. De grijze
blokkendoos is van de baan!

Website

Zeehelden

Nieuws

nu Online!
Een eerste aanzet is gemaakt met de
nieuwe website van het ZeeheldenNieuws. Veel berichten die in editie
nummer #6 van 7 november 2014
hebben gestaan, zijn nu ook terug te
vinden op de website.
De website is een logisch gevolg van
de hedendaagse ontwikkelingen.
Veel mensen volgen nieuwsberichten
vaak ook via hun computers, smartphones en tablets. Ook voor de laatste
twee categorieën werkt de website
uitstekend.
De website is nog in ontwikkeling en
veel informatie, interviews, wijknieuws over het Zeeheldenkwartier
zal in de toekomst zijn weg vinden
naar www.zeeheldennieuws.nl

Nieuws #2

De komende maanden is het zover. Dan wordt, met enige vertraging,
het nieuwe stukje gracht aan de Noordwal en Veenkade opgeleverd en
gaat de automatische autoberging proefdraaien. De beproevingen in
de buurt zijn echter nog niet voorbij. In januari maakte de gemeente
bekend nog dit jaar te starten met het vervangen van de kademuren
aan de Toussaintkade en de Veenkade. Het betekent opnieuw een lange periode van werkzaamheden voor de toch al zo geplaagde bewoners
en ondernemers langs de kades. Bovendien zullen alle bomen langs de
kades het veld moeten ruimen.

kade verzakte, besloot de gemeente de
muren van de Hemsterhuisstraat tot de
Waldeck Pyrmontkade te vervangen. In
2010 sneuvelden daar, ondanks fel protest, alle bomen. De kade ligt er nu netjes,
maar steriel bij. De winterlindes die werden teruggeplant geven de gracht nog
maar weinig allure. Ze zijn weliswaar groter dan gebruikelijk bij nieuwe aanplant,
maar met hun doorsnede van nauwelijks
een gebaksbordje halen ze het niet bij de
kastanjes aan het begin.

tekst jenny huttinga

Op het toekomstplaatje van de nieuwe
gracht zijn ze nog goed te zien: de kastanjebomen op de Veenkade. En ook in de
beschrijving van de nieuwe gracht hebben ze een prominente plek. Trots schrijft
de gemeente daar: “Tijdens de laatste fase
van het werk worden langs de gracht
nieuwe bomen geplant. (…) Ze sluiten
mooi aan op de rij bomen die verderop
langs de Veenkade staat.” Een wassen
neus, zo blijkt nu. Het mooie, lommerrijke
plaatje wordt voorlopig geen werkelijkheid. Na de zomer van 2015 gaat de bijl in
alle resterende bomen langs de Veenkade
en de Toussaintkade. Noodzaak, aldus de
gemeente. De kademuren zijn al jaren
slecht en moeten vervangen worden.

Lekker doorpakken
Nu de nieuwe gracht een feit is, wil de
gemeente doorpakken. Ook de rest van de
Veenkade en de Toussaintkade krijgen
een grote beurt. “Kan niet anders”, zegt
een vertegenwoordiger van de gemeente
tijdens de inloopavond. Als afschrikwekkend voorbeeld heeft hij een plaatje bij
zich van een ingestorte kade in Utrecht.
Helaas is zijn voorbeeld wat ongelukkig

Dat de kademuren slecht zijn is bekend.
Toen in 2007 een gedeelte van de Veen-
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gekozen. De gemeente Utrecht vervangt
weliswaar de kademuren, maar trekt
daarbij miljoenen uit voor het behoud van
de bomen. Den Haag peinst daar niet over.
Technisch is het vervangen van de kade
niet mogelijk zonder de bomen te kappen,
is het verweer. En verplaatsen? Dat overleven de bomen niet, geeft een woordvoerder aan.

Gespleten beleid
Het bomenbeleid van de gemeente ligt de
laatste tijd behoorlijk onder vuur (zie ook
pagina 3). Onterecht, vinden de gemeentemedewerkers zelf. “We gaan juist heel
zorgvuldig met bomen om.” Bovendien is
het belang van de bomen op de Veenkade
niet groot, zo werd tijdens de informatieavond aangegeven. “Het zijn kastanjes en
die worden vaak ziek. Er komen mooie lindes voor terug.” In dat licht zijn de plannen
voor de Noordwal op zijn minst opmerkelijk. Op de Noordwal zijn de kades beter en
wordt aan het begin alleen een nieuw
vrijliggend fietspad aangelegd. Trots
schrijft de gemeente dat het pad niet wordt
geasfalteerd, maar uitgevoerd in klinkers.
Dit om “de monumentale kastanjes langs
het water” niet in gevaar te brengen. Het
kan verkeren. De kastanjes langs de
Noordwal zijn exact zo oud en zo gezond
als die aan de Veenkade…
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Met z’n allen op een kluitje?

WIE OP ZOEK IS NAAR EEN LEUK
UITJE VOOR DE KERSTVAKANTIE,
HEEFT ER IN HET ZEEHELDENKWARTIER EEN OPTIE BIJ. SINDS
3 NOVEMBER IS HET VERNIEUWDE MUSEUM VOOR COMMUNICATIE
WEER OPEN. NAAST DE NAAM (HET
MUSEUM HEEFT VANAF NU KORTWEG COMM), VERANDERDE OOK DE
COMPLETE OPZET VAN HET MUSEUM. HET MUSEUM NODIGDE HET
ZEEHELDENNIEUWS UIT VOOR EEN
RONDLEIDING. OMDAT DE BESTE
MUSEUMINSPECTEURS KINDEREN
ZIJN, NAM IK MIJN ELFJARIGE ZOON
LENNART MEE OP ONTDEKKINGSTOCHT.

Polls
Recentelijk zijn wij gestart met het
houden van polls! Vindt u het leuk
om uw mening te delen, kijk dan
naar de polls die wij voeren. Wij
vinden uw input belangrijk, want
het kan voor het Zeeheldennieuws
aanleiding zijn om hier een artikel
aan te wijden.

Evenementen
Op de website hebben wij een voorzichtige stap gezet met het vermelden van evenementen. Hier geven
we informatie over o.a. optredens,
festivals en theatervoorstellingen.

Uw mening telt!
Leest u een artikel en wilt u graag
uw mening hierover delen? Dan kan
dit op de website. Onderaan ieder
artikel is een reactiemogelijkheid.
Laat uw mening horen, zodat wij
inzicht krijgen in hoe er over de
diverse zaken in het Zeeheldenkwartier wordt gedacht!

Z
e
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Vervangen kademuren

Zeehelden

Online!

Gracht terug,
allure weg

Iedere nieuwe website heeft een
aanlooptijd en dat geldt ook voor
Zeeheldennieuws.nl. De artikelen
die in de gedrukte krant verschijnen
worden opgenomen in de website.
Op deze manier bouwen wij voor u
een archief, waar u in de loop der
tijd alles kunt terugvinden.

Meer over het bomenbeleid van de
gemeente leest u op pagina 3.
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rondje door die buurt leert dat ze er keurig
uitzien, slechts op één plek staat er afval
naast. Een buurtbewoner die vorig jaar
van het Zeeheldenkwartier naar deze
wijk verhuisde, is enthousiast. “Het is echt
super! Geen opengescheurde zakken op
straat of stinkende zakken in de tuin. De
bakken zien er altijd netjes uit, er staat
ook nooit afval naast.” Ook Cobi, inwoonster van de Perponcherstraat, is tevreden,
al heeft ze een bak tegenover haar huis. “
Eerst zouden de bakken bij iemand voor
de deur komen. Toen hebben we bezwaar
gemaakt en is er een andere plek gekozen. Er was veel angst voor overlast. Maar
echt, dat valt enorm mee. De bakken worden twee keer per week geleegd, de
wagens die dat doen zijn snel weer weg.
De bakken zijn nooit vol en staat er eens
iets naast, dan kun je het melden. Meestal
wordt het dan snel weggehaald. Eén keer
hebben we echt aan de bel getrokken,
toen raakte de bak vlak voor het weekend
geblokkeerd en stapelde het vuil zich op.
Maar dat was echt een uitzondering. Ik
wil beslist niet terug naar de vuilniszakken op straat!”

TEKST EN FOTO’S WYBE VAN DE KUINDER

EIGENLIJK IS HET MAAR EEN RARE SITUATIE: HET LAATSTE STUKJE VAN DE LAAN
VAN MEERDERVOORT, DAT LANGS HET ZEEHELDENKWARTIER LOOPT, IS WEL
TWEE BANEN BREED, MAAR TOCH EENRICHTINGSVERKEER. OOK VOOR FIETSERS.
BEST GEK, ZO’N STUKJE ‘SNELWEG’ DOOR DE STAD. EN OOK BEST GEK DAT FIETSERS IN TEGENOVERGESTELDE RICHTING DAARVOOR OM MOETEN FIETSEN. DEZE
ZOMER GAAT DE STRAAT COMPLEET OP DE SCHOP.

DOOR JENNY HUTTINGA

Het smalle gedeelte van de Laan van
Meerdervoort was ooit een stuk drukker
dan nu. In de jaren dertig ging het verkeer
er nog beide kanten op en deelden trams,
fietsers en auto’s de drukke straat. Een
onhandige situatie, die begin jaren vijftig
al veranderde. Er werd eenrichtingsverkeer ingesteld. In eerste instantie alleen
voor auto’s en alleen voor de drukke uren
van de dag. Later mochten ook fietsers
nog maar van één kant de straat in. Zo
ontstond een straat die misschien wat
rustiger was, maar ook een raar obstakel
vormde in de wijk. Wie vanaf de kant van
Wassenaar richting Zeeheldenkwartier
fietst, moet of achter het Vredespaleis
langs, of de doorgaande route over de
Mauritskade en de Elandstraat volgen.
Een omweg van zo’n 600 meter, berekende de gemeente in 2014. En dus zoeken
veel fietsers toch hun weg over de smalle
Laan van Meerdervoort. Bij tellingen bleek
er gemiddeld eens in de drie minuten een
fietser tegen het verkeer in over de stoep
te fietsen.

Spookfietsers

Niet alleen deze spookfietsers, ook het
tweebaans autoverkeer maakt de straat er
niet veiliger op. In de ochtendspits is de
rechterbaan vaak overvol met fietsers,
waardoor autoverkeer moet vertragen of
uitwijken. Op de linkerbaan trappen automobilisten vaak juist extra hard op het
gas. Tijd voor verandering dus. De
gemeente Den Haag wil graag een snelle
fietsverbinding in de richting Kijkduin en
onderzocht de mogelijkheden voor een
andere inrichting, samen met omwonenden. Wat bleek? Een fietspad in tegengestelde richting is mogelijk, als het autoverkeer een baan inlevert. Ook het smalle
gedeelte van de Javastraat, een stukje
verderop, wordt op dit moment al zo ingericht.

Op de schop

Rond de zomer gaat de Laan van Meerdervoort tussen de Carnegielaan en de Scheveningseweg een paar maanden dicht.
Niet alleen voor de nieuwe inrichting, ook
de riolering wordt vervangen. Het zal een
flinke verandering zijn. Een verbetering

ook? Voor fietsers die snel richting Zeeheldenkwartier willen ongetwijfeld. Voor het
autoverkeer de andere kant op is het even
afwachten. Die zullen het in de ochtend
rustig aan moeten doen, met alle fietsers op
de smalle fietsstrook naast zich. En auto’s
die rechtsaf de Anna Paulownastraat op
willen, moeten helemaal geduld hebben.
Fietsers die rechtdoor gaan, gaan immers
voor. Het is de vraag hoeveel vertraging dat

gaat veroorzaken. Het zou jammer zijn als
de veilige nieuwe inrichting leidt tot meer
files en minder luchtkwaliteit.

DOOR JENNY HUTTINGA

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de Laan van Meerdervoort? Op
de website van de gemeente Den Haag
is de laatste informatie te vinden. Nieuwe
ontwikkelingen plaatsen we ook op
www.zeeheldennieuws.nl
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SINDS 17 MAART LIGT HET TER INZAGE: HET PLAN VOOR DE ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS IN HET ZEEHELDENKWARTIER. DE VUILNISZAK VERDWIJNT VAN STRAAT EN GAAT ONDERGRONDS. IN DE WIJK BUITELEN DE
MENINGEN OVER ELKAAR. IS DE ORAC (ONDERGRONDSE REST AFVAL
CONTAINER) STRAKS EEN ZEGEN VOOR DE WIJK, OF WORDT HET JUIST
EEN LASTBAK?
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legt een perswoorvoerder uit, er is minder
ruimte. Daarom wordt verder gezocht naar
een andere oplossing. Colin: “Ik vind dat er
één oplossing gekozen moet worden, voor
de hele buurt. En kies dan direct voor bakken die er mooi uitzien en plaats ze niet bij
mensen voor de deur. Niemand wil ze!”

Enthousiast

Laten we eerlijk zijn: niemand wordt blij
van huisvuil. Eerst staat die stinkende
vuilniszak de halve week op het balkon,
daarna gaan de meeuwen er op straat
mee aan de haal. Smerig! De gemeente
Den Haag is dan ook al jaren bezig met het
plaatsen van ondergrondse afvalcontainers, waarin bewoners 24 uur per dag
hun restafval kwijt kunnen. Ook in het
Zeeheldenkwartier is het afgelopen jaar
druk gezocht naar geschikte plekken voor
de ORAC’s. Het is niet makkelijk die te
vinden. Op doorgaande wegen wil de
gemeente ze liever niet, er mogen geen
kabels en leidingen in de weg zitten, liever geen parkeerplaatsen of bomen sneuvelen en er moet ruimte zijn om de bakken
te legen. Sinds 17 maart kan iedereen op
een grote kaart van de wijk bekijken of dit
gelukt is. Per straat staan meestal zo’n 2
of 3 ondergrondse containers ingetekend.
Meestal op logische plekken, zoals een
straathoek met een blinde muur. Maar
soms ook heel prominent, op de stoep voor
de voordeur.

woonhuizen. Een noodgreep, zo lijkt het.
In het andere deel van de 2e de Riemerstraat, een bochtig woonerf, is geen plek
voor de containers. Colin, die de drie containers straks voor zijn huis krijgt, is ‘not
amused’. “Die ORAC’s zijn monsterlijke,
industriële dingen. En ook de wagens die
ze moeten legen zijn enorm. Twee keer
per week wurmen die zich straks door
onze kleine straatjes. Ik houd mijn hart
vast. Die wagens hijsen de containers vlak
langs de gevels omhoog, midden tussen
het verkeer. Fietsers gaan daar omheen
slalommen. Hoe veilig is dat?” Colin ergert
zich ook aan de gekozen plek. “In Utrecht
hanteert de gemeente strengere regels.
Daar moet een ORAC 3 meter van een
raam of deur staan. Hier komt ie veel dichterbij. En waarom drie op één locatie? Aan
de andere kant van de Piet Heinstraat, tot
aan de Laan van Meerdervoort, komen
voorlopig geen ORAC’s. Ik ben bang dat
die mensen hier straks ook hun afval
komen storten.”

Drie ORAC’s voor de deur

Met dat laatste heeft Colin een punt, zo
lijkt het. Voorlopig komen er geen ondergrondse containers in het deel van de wijk
tussen de Piet Heinstraat en de Laan van
Meerdervoort. De straten zijn daar smaller,

Neem nou de 2e de Riemerstraat. In het
korte stukje tussen de Piet Heinstraat en
Elandstraat staan maar liefst drie ORAC’s
ingetekend, pal voor de deur van twee

Zijn de bakken dan echt zo’n ramp? Aan
de andere kant van de Waldeck Pyrmontkade, in de buurt rond het Koningsplein,
zijn de ORAC’s al een tijd in gebruik. Een

Het ontwerp-plaatsingsplan voor de ORAC’s
in het Zeeheldenkwartier is te vinden op
w w w.denhaag.nl/bestuurlijkestukken
onder RIS-nummer 292644. De termijn
voor het indienen van een zienswijze is
inmiddels gesloten. Wilt u toch nog reageren? Kijk dan op www.denhaag.nl/afval
voor informatie over de procedure.
De gemeente onderzocht in 2014 wat
bewoners van de ORAC’s in hun wijk vonden. Het onderzoek is, net als de links
naar alle informatie terug te vinden op
www.zeeheldennieuws.nl.
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Een echt doe-museum

in het ZeeheldenKwartier

Robothand en buizenpost
Is die update geslaagd? Zeker! Het
museum is onherkenbaar veranderd en
besteedt nu vooral aandacht aan communicatie in het algemeen. De oude PTT-collectie is verwerkt in een moderne tentoonstelling boordevol interactie. Zo kun je
een cover van een roddelblad maken met
je eigen foto erop, letterlijk aan den lijve
ervaren hoeveel informatie er tegenwoordig op ons afkomt, een game spelen waarbij je zo snel mogelijk per postkoets een
brief moet bezorgen, met een robothand
spelen, enzovoort. Dat nieuw daarbij niet
altijd leuker is dan ouderwets, bewijst de
buizenpost. Een doorzichtige buis slingert
zich over alle verdiepingen. Wie helemaal
boven is, kan via de buis een brief sturen
naar het ontvangststation beneden. En ja,
we hebben het geprobeerd. Als je hard van
de vijfde verdieping naar de eerste rent,
kun je op tijd zijn om je eigen brief te aan
te zien komen.

TEKST JENNY HUTTINGA EN LENNART VAN DER MAREL
FOTOGRAFIE JENNY HUTTINGA

Bellen met een draaischijftelefoon
Knap aan het museum is dat je al spelend
veel informatie meekrijgt, eigenlijk zonder
dat je het doorhebt. Een aanrader dus,
zowel voor gezinnen met kinderen, als
voor schoolklassen. Vooral voor kinderen
tussen de 8 en de 16 is het museum interessant. Jonge kinderen zullen genieten
van alle knopjes, maar de informatie wat
minder meekrijgen. Voor volwassenen is
het museum een feest van herkenning,
dankzij de overal opduikende post- en
telefoonherinneringen. Wat dacht je van
het boek met alle postcodes, dat iedere
Nederlander ooit in huis had? Of weer
even voelen hoe dat was: bellen met een
draaischijftelefoon?

HET ZEEHELDENKWARTIER IS EEN GEWILDE WIJK EN VOORAL BIJ JONGEREN POPULAIR. EEN PLEK AAN DE RAND VAN HET STADSCENTRUM
MET ALLE VOORZIENINGEN BINNEN HANDBEREIK. MAAR DE WIJK IS VOLGEBOUWD. ONTWIKKELAARS HEBBEN DAAR IETS OP GEVONDEN EN ZO
WORDT IEDER PLEKJE IN DE WIJK BENUT OM VOL TE BOUWEN MET VEELAL
PIEPKLEINE APPARTEMENTEN. TOESTEMMING VOOR WONINGSPLITSINGEN
WORDT MAKKELIJK VERKREGEN EN VOORMALIGE GEZINSWONINGEN WORDEN OPGEDEELD.

2018

Wat bij binnenkomst van COMM meteen
opvalt, zijn de lockers met postzegelprint
en de wand met brievenbussen. Een kleine hint naar het verleden. In 1929 startte
het museum als het PTT-museum, gefinancierd door staatsbedrijf PTT. In 1989 werd
het museum zelfstandig en ging het verder onder de naam ‘Museum voor Communicatie’. Met interactieve tentoonstellingen
over communicatie was het een modern
museum waar kinderen graag kwamen.
Toch ging het de afgelopen jaren steeds
slechter met het museum. Niet alles werkte meer, het bezoek liep terug. Tijd voor
een flinke update dus!

Bewonersorganisatie De Groene Eland
vindt dat hier zorgvuldiger mee om moet
worden gegaan, omdat het ZeeheldenKwartier te veel verdicht. Vanwege parkeerproblemen, de overlast en omdat hun
woningen veel geld opleveren, trekken
gezinnen weg en verkopen hun huizen aan
projectontwikkelaars. Dat is jammer, want
juist die mix van gezinnen, jongeren en
ouderen maakt deze wijk tot wat hij is.
Door het splitsen ten behoeve van appartementenbouw verandert de samenstelling van de wijk, maar is dat erg en wat
vinden de bewoners ervan?

Deels openbaar toegankelijk
COMM wil meer zijn dan een museum.
Het hele complex – dat loopt tot aan de
De Ruyterstraat - is verbouwd. Zo zijn er
vergaderzalen en conferentieruimtes en
kunnen ondernemers lid worden van de
business club. Elke woensdagavond organiseert het museum bovendien live discussies en debatten. En niet alleen betalende
gasten zijn welkom: de begane grond van
het museum, met onder meer het cafetaria en de museumwinkel, is voor iedereen
toegankelijk. Daarmee heeft het ZeeheldenKwartier er niet alleen een mooi museum, maar ook een nieuwe horeca- en evenementenlocatie bij.

Henk woont al een jaar of dertig op de
parterre van een arbeiderswoning aan de
rand van het ZeeheldenKwartier. Links
woont een bejaarde man. Daarboven een
Canadese vrouw en daarboven een Amerikaanse. Boven Henk woont een Griekse
vrouw, daarboven een Nederlandse jongen
en naast hem, op de hoek van de straat,
woont op de parterre een Engelsman, een
operaliefhebber, daarboven een rustige

Meer weten over COMM?
Kijk op www.comm.nl
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Wethouder w de energ etrans t e
co ect ef aanpakken

vrouw met kind uit Azerbeidzjan en daarboven een vrijgevochten Portugees meisje.
De appartementen zijn tussen de 34 en 46
m2 en de huur bedraagt gemiddeld 700,euro per maand en behalve Henk en de
bejaarde man heeft niemand een tuin(tje).
De Canadese heeft eenmaal in de week
herenbezoek en viert dat met open ramen.
Bovendien skypet ze bijna dagelijks - zeer
luidruchtig en ook met de ramen open
- iedere avond met haar moeder in Canada. Bij de vrijgevochten Portugese dame
komen regelmatig vriendinnen over de
vloer, die vaak tot aan het ochtendgloren
veel pret maken. Helaas doen ook zij dat
met de balkondeuren open en dat veroorzaakt zoveel overlast dat een buurman
verderop dreigt haar een kopje kleiner
te maken. De operaliefhebber houdt van
Maria Callas, en dat mag, alleen wil hij dat
het liefst met alle buren delen en dat is
soms erg vervelend. Verder heeft iedereen
zijn storende eigenaardigheden, maar over
het algemeen valt daar mee te leven.

Dit betreft de nog net beheersbare overlast die plaatsvindt achter een gevelwand
van 15 meter. Verderop in de straat wonen
oudere echtparen, nog meer expats en
kamerhuurders tussen gezinnen met kinderen, honden en katten. Met veel praatwerk lukt het om de straat leefbaar te houden. Portugese Maria heeft als verweer
dat ze jong is en wil feesten, en met zoveel
mensen in huis moeten de balkondeuren
open omdat het in die kleine ruimte anders
niet meer te harden is van de hitte.
Henk (63 jr.): “Omdat ik het hier een beetje
in de gaten houd en bijna alle mensen die

hier wonen ken, is het te doen. Anders hadden ze elkaar allang de oren afgesneden.
Ik begrijp dan ook niet hoe de gemeente
het in zijn hoofd haalt om de parkeergarage in de Prins Hendrikstraat om te bouwen
tot een flat van zestig piepkleine appartementen voor studenten. Dat is vragen om
moeilijkheden en dan heb ik het alleen nog
maar over geluidsoverlast. Want behalve
feesten en pret maken, willen degenen die
daar gehuisvest worden ook bezoek ontvangen en moeten ze hun vuilnis en fietsen kwijt.
>> Lees verder op pagina 2

Politiek debat
Het jaarlijkse politiek debat van
bewonersorganisatie De Groene
Eland zal dit jaar op woensdag
21 februari plaatsvinden in De
Heldenhoek, Elandstraat 88a.
Aanvang 19.30 uur.

hebben betekend en wat zij ons kunnen
beloven voor het komende (verkiezings)
jaar. Alle bewoners van het ZeeheldenKwartier zijn van harte welkom.
Heeft u discussieonderwerpen, mail
deze naar:

Wij vragen aan politici wat zij het afgelopen jaar voor het ZeeheldenKwartier

secretariaat@groene-eland.nl
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LIJN 16, DIE VANAF WATERINGEN MET RUIM ACHTENDERTIG HALTES, VIA
STATION HOLLANDS SPOOR EN HET CENTRAAL STATION ONZE WIJK DOORKRUIST, IS VAN CRUCIAAL EN VITAAL BELANG VOOR HET ZEEHELDENKWARTIER. HET OPENBAAR VERVOER IS, NAAST DE FIETS EN DE BENENWAGEN, HET PERFECTE MIDDEL OM JE SNEL EN PRAKTISCH DOOR DE STAD TE
VERPLAATSEN. IEDEREEN IN DE WIJK HAALDE DAN OOK OPGELUCHT ADEM
TOEN OP MAANDAG DE 26STE FEBRUARI DE TRAM, NA RUIM ACHT MAANDEN TE ZIJN WEGGEWEEST, TERUG WAS. NU KLINKT WEER HET VERTROUWDE BELLETJE ALS DE TRAM DE HALTE VERLAAT. EN KLINKT HET PIEPEN EN
KNARSEN VAN DE WIELEN IN DE RAILS ONS ALS MUZIEK IN DE OREN.
Politiek debat

Tijdens het politiek debat - waarover meer
in dit nummer - werd niet helemaal duidelijk wat de toekomst is van lijn 16. Komt
er in 2024 nu wel of niet een brede tram
door de Zoutmanstraat en als dat het
geval is, hoe worden dan de problemen
opgelost? Want trottoirs, tweerichtingsverkeer van trams, auto’s, fietsen en ook
nog parkeren gaat niet samen in de smalle
Zoutmanstraat. Als de brede tram door de
straat gaat, worden bij de verlegging van
het tramspoor de belangrijke winkelgebieden weer voor geruime tijd afgesloten en
dat zou voor een deel van de bedrijven wel
eens de doodklap kunnen betekenen.
Verschillende wijkorganisaties hebben een
gezamenlijke brief naar de HTM gestuurd
waarin geklaagd wordt over de trillingen
van de nieuwe tram (die aanzienlijk zwaarder is dan de vorige trams). Zeker in de
smalle Zoutmanstraat zullen er, behalve
een totale herinrichting, voorzieningen
moeten worden getroffen om trillingen en
scheuren te voorkomen.
Terwijl Michel Rogier van het CDA vroeger
het standpunt huldigde dat de tram zich
moet aanpassen aan de stad, vinden ze

bij het CDA nu dat de brede tram er moet
komen. Om de veiligheid te garanderen
is een strengelspoor voorgesteld, wat als
nadeel heeft dat trams dan op elkaar moeten wachten. Met als gevolg files. Volgens
de HSP zijn de brede trams gemaakt voor
snelheid, maar in de oude stadswijken is
bereikbaarheid veel belangrijker.

Metropool Regio Den Haag MRDH

Sinds de MRDH het openbaar vervoer in
Den Haag bepaalt, lijkt het of de keuzes
die goed zijn voor de andere deelnemers
niet goed uitpakken voor Den Haag. Vooropgesteld dat Den Haag de samenwerking
met de MRDH (waarvan de gemeente Den
Haag medeoprichter is) verbetert, zal er
zeker een goede oplossing gevonden worden. Met behoud van lijn 16. Want die moet
blijven, daar zijn de politieke partijen het
over eens.

Toekomst

In de ‘toekomstvisie Schaalsprong OV’ een plan dat omstreeks drie miljard euro
moet gaan kosten en dat in 2040 klaar
moet zijn - verdwijnt een deel van de tramverbindingen onder de grond. Misschien is

het een idee dat, als we toch moeten verbeteren en echt heel veel geld gaan uitgeven, het wenselijk is om na de Vondelstaat
ondergronds te gaan en, met als voorbeeld
de parkeerruimte onder de Grote Marktstraat, een grote parkeergarage onder het
Prins Hendrikplein te bouwen. Dan komt er
lucht in de Zoutmanstraat, kan het verkeer
doorstromen, is het parkeerprobleem voor
een deel opgelost en lopen fietsers niet
meer het risico geschept te worden door
automobilisten als ze over het tramspoor
heen glibberen.
Het beleid van de gemeente is om gebieden als het ZeeheldenKwartier te stimuleren. Het ZeeheldenKwartier staat met
onder meer het Designfestival en het ZeeheldenFestival op de lokale, nationale en
zelfs internationale kaart. Trendwatchers,
designliefhebbers, bewoners en bezoekers
houden van het ZeeheldenKwartier en
voelen zich er thuis. Wij staan in de belangstelling en moeten goed bereikbaar zijn.

Wij vroegen aan mensen bij de haltes,
aan winkeliers, bewoners en bezoekers
wat tram 16 voor ons betekent. Een korte
bloemlezing.
“Bus 76 heb ik nooit gebruikt, ik loop liever
dat stuk verder naar lijn 3, dan op de bus
te wachten. De trams waren altijd goed vol,
de bussen nooit.”
“Het was onduidelijk en moeilijk uit te leggen, aan bezoekers, familie en klanten hoe
ze ons gebied konden bereiken, ook omdat
de vertrektijden van de bus onduidelijk
waren.”
“Als je de bus nam, moest je een extra keer

overstappen, ik heb de bus de hele periode
één keer gebruikt en kwam ook nog verkeerd uit.”
“Tram 16 is de beste reclame voor het ZeeheldenKwartier, toeristen op weg naar bijvoorbeeld het gemeentemuseum worden
verrast door de leuke winkeltjes, terrasjes
en het Prins Hendrikplein.”
“Ik gebruik de tram voor alles in de stad.”
“Lijn 16 is onmisbaar en kan niet vervangen worden door een bus, dat is een totaal
andere beleving.”
“De Zoutmanstraat moet geschikt blijven
voorde tram, ook als dat zou betekenen
dat aan een kant de parkeerplaatsen moeten verdwijnen.”
“Het bezoek is afgenomen, je ziet de loop
nu meer van de richting van het Noordeinde komen en minder vanaf de Zoutmanstraat.”
“Het heeft mij zeker omzet gekost, er
waren veel minder toeristen in het ZeeheldenKwartier.”

Met trots presenteren wij u het Zee-heldennieuws, de nieuwe krant van het Zeeheldenkwartier. Na 40 jaar de oude vertrouwde Elandkrant werd het tijd om de
boel af te stoffen en te moderniseren. Na
een oproep in de Elandkrant heeft een
grote groep vrijwilligers deze uitdaging
aangepakt. Ze hebben nagedacht over een
nieuwe Layout, een nieuw redactiestatuut
en nieuwe rubrieken. Ook de naam is aan-

gepast om enerzijds de nieuwe weg te
markeren en anderzijds om de naam beter
te laten aansluiten bij de doelgroep: alle
bewoners van het Zeeheldenkwartier.
Het Zeeheldennieuws wordt volledig
gemaakt door de Werkgroep Media die bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die
verantwoordelijk zijn voor de productie en
de inhoud van de krant. Het bestuur van de
Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier

De Groene Eland is bijzonder blij met de
Werkgroep. Hierbij willen wij dan ook de
leden van de werkgroep feliciteren met
het behaalde resultaat en bedanken voor
het vele werk wat is verzet. Wij hopen dat
u als bewoner van het Zeeheldenkwartier
net zo enthousiast bent over de nieuwe
krant als wij zijn en dat deze krant ook
zijn 40-jar

Voorlopig zijn we blij dat de tram er weer is,
want eenmaal in de binnenstad maakt lijn
16 er echt een uitje van voor de Hagenaar,
de Hagenees, de expats, de werknemer, de
toerist en de bewoners. Hij scheert langs
het Binnenhof, laat de Hofvijver zien, om
via het Buitenhof met haar terrassen om
‘t Goude Hooft te cirkelen, de Grote Kerk
links te laten liggen en via de Torenstraat
het ZeeheldenKwartier in te duiken. Met de
halte aan de Zoutmanstraat en een laatste
halte op de Laan van Meerdervoort, vervolgt hij zijn weg langs Duinoord en snelt
via het Gemeentemuseum door het Statenkwartier en eindigt vlakbij de haven in
Scheveningen.
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We n g oog voor leefbaarhe d
n n euwe woonplannen gemeente

Kademuur Prinsessewal
eerstvolgende voor opknapbeurt
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Strijd om
kastanjes Noordwal

Buurt in verzet tegen
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Reageren op de plannen?

DE SCHEVENINGSE BOSJES LIGGEN TUSSEN DE SCHEVENINGSEWEG, DE ARCHIPELBUURT, DE HARINGKADE EN HET VAN
STOLKPARK. ZIJ HOREN BIJ HET JONGE DUINLANDSCHAP DAT TUSSEN 1100 EN 1400 IS ONTSTAAN AAN DE KUST. OORSPRONKELIJK BESTOND HET GEBIED UIT ONBEBOSTE, WOESTE DUINGRONDEN. PAS NA DE AANLEG VAN LANDGOED ZORGVLIET DOOR JACOB CATS, WERD ER BOS AANGEPLANT. DIT OM DE OVERLAST DOOR ZANDVERSTUIVING TEGEN TE GAAN. ZO
IS ER EEN GEVARIEERD DUINBOS ONTSTAAN.

Verder worden alle berichten en evenementen gedeeld via onze sociale
media kanalen. Wij werken hard om
het Zeeheldenkwartier voor te stellen
aan Den Haag en daarbuiten. Doet u
met ons mee?

ZeeheldenNieuws #7.indd 1

Politiek debat

Zeehelden

OP NIEUWE LAAN VAN MEERDERVOORT

OF TOTAL LOSS

Zelf evenementen invoeren: laatste
stap gedaan. Bedrijven en personen
die een evenement opzetten in het
Zeeheldenkwartier kunnen nu zelf via
de website een evenement invoeren
in onze kalender.
Ook dit zit nog in een testfase, maar
het werkt, en daarom nodigen wij die
organisaties uit om te ondervinden
of deelname in ons evenementensysteem voor hen voordelig uitpakt in de
dagelijkse praktijk.
Overbodig om te zeggen dat deze
evenementen ook in de nieuw App
zichtbaar worden. Voor info: www.
zeeheldennieuws.nl/evenementen

Weesfietsen
Zielig woord eigenlijk. En dat klopt. Een
weesfiets heeft geen vader, moeder of overige familieleden meer. Zelfs geen vrienden.
En staat er helemaal alleen voor.
Iedereen kent het in het ZeeheldenKwartier.
De weesfiets. Hij staat in de weg, overal. Op
hoeken van straten of rijendik op het trottoir. Ze zijn bijna erger dan verkeerd geparkeerde auto’s, want die worden tenminste

Een wonderpark

U kunt de App downloaden in de
Google Playstore via een link op www.
zeeheldennieuws.nl/app

lees verder op p.3
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Begin jaren vijftig werd
er eenrichtingsverkeer
ingesteld.

2016

TeksT Jenny Huttinga/Wybe van de Kuinder

wijkkrant voor HEt zEEHEldEnkwartiEr
UitGavE van BEwonErSorGaniSatiE dE GroEnE Eland

De Laan van Meerdervoort
begin jaren dertig

De App kent vier katernen, te weten:
1. ZeeheldenNieuws met berichtgeving die puur op het Zeeheldenkwartier is gericht.
2.StadsNieuws met berichtgeving
over / van de stad Den Haag die
voor Zeehelden interessant is. ‘Kijkend over de grenzen van onze wijk’
3.Gemeenteberichten met berichtgeving over vergunningaanvragen
in het Zeeheldenkwartier die bij de
Gemeente Den Haag zijn aangevraagd. Daarnaast vindt u hier ook
de belangrijkste persberichten van
de Gemeente Den Haag.
4.Evenementen waar u de evenementen voor de komende dagen
vindt. De App houdt het up-to-date!

HeT gaaT goed meT de ondernemers in HeT ZeeHeldenkwarTier. er gaaT geen week voorbij of er komT wel een

Nieuws # 1

Schrijf 3 maart in uw agenda want
dan is er een politiek debat. Na de succesvolle politieke debatten van voorgaande jaren organiseert De Groene
Eland wederom een politiek debat wat
gericht is op het Zeeheldenkwartier.
Dit is de gelegenheid om alle fracties
van de gemeenteraad te spreken,
ideeën uit te wisselen en om te kijken
of hun beloftes gestand zijn gedaan.
Het politiek debat wordt gehouden
in wijkcentrum De Heldenhoek,
Elandstraat 88, aanvang 19.30 uur.
U kunt discussieonderwerpen aandragen door deze te mailen naar:
secretariaat@groene-eland.nl.

03-11-14 13:37

Nieuws
Online!

Zeehelden de vieste
in Den Haag?

Waar nu een garage en een patio zit,
naast Elandstraat nr. 46, wilde MS Vastgoed een nieuwbouwhuis laten bouwen.
Niet zomaar een huis maar een modern
pand met afwijkende raamindeling, van
afwijkende hoogte, in een afwijkende
kleur en van afwijkend materiaal tussen
de karakteristieke gevels van rond 1900.
Omwonenden kwamen in actie, want het
Zeeheldenkwartier heeft de status van
beschermd stadsgezicht en het ontwerp
zou flink afbreuk doen aan het karakter
van de straat.
Toen de buren achter de bouwplannen kwamen, bleek het ontwerp tot hun
ongeloof al goedgekeurd te zijn door de

en start in het eerste kwartaal van 2015.
De aannemer zal proberen de overlast tot
een minimum te beperken. Het bouwverkeer kan laden en lossen op het bouwterrein zelf en de omliggende straten blijven
vooralsnog open voor het verkeer. Voor
de start komt er een nulmeting van de
omgeving, zodat later op eventuele schade gecontroleerd kan worden. Als alles
volgens planning verloopt, wordt het
project in het tweede kwartaal van 2016
opgeleverd.
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Het boek dat De Groene Eland presenteerde, is het resultaat van 8 jaar hard werken
door tientallen vrijwilligers. Het resultaat
mag er dan ook zijn. Het meer dan 300
pagina tellende boek bevat vele originele
foto’s die minutieus zijn bewerkt tot een
drukbare versie. Met de vele unieke verhalen van en over historische buurtbewoners, de geschiedenis van vele beeldbepalende winkels en de algemene
geschiedenis van het Zeeheldenkwartier
is dit een werk van formaat geworden. Het
werkt geen verbazing dat de buurtbewoners die bij de presentatie aanwezig waren
allen zeer enthousiast geageerde. Al gauw
stonden diverse groepjes gezamenlijk door

Bouwplan Elandstraat
van tafel geveegd

kantoorgebouw wordt
appartementencomplex

Verdwenen buurtgevoel

EEN

Zeehelden

Op woensdag 26 november was het eindelijk zover. Het langverwachte
boek over het Zeeheldenkwartier werd voor een volle zaal in de Heldenhoek gepresenteerd.

door wim Reede

Vrijdag 26 september werd onder het toeziend oog van vele belangstellenden, en
met een luide knal, een vijftal fonteinen
geactiveerd om het water terug te brengen
aan het nieuwe grachtgedeelte van de
Noordwal -Veenkade. Hiermee is een
belangrijke fase afgesloten in het proces
om een nieuw & fraai stadsgezicht te realiseren. De feestelijke opening werd
gedaan door Wethouder Boudewijn Revis
(Binnenstad-stadsbeheer) en de heer Aad

jaargang 40 • nOVEMbEr 2014

Presentatie Historisch
boek Zeeheldenkwartier

De prijs wordt uitgereikt aan
innovatieve winkelgebieden die
zich via integrale marketingcampagnes weten te onderscheiden
binnen het Nederlandse winkellandschap. De jury van de NRW
Marketingprijs eert de campagne Zeeheldenkwartier Den Haag
vanwege de creatieve, geïntegreerde, crossmediale, innovatieve en zeer effectieve benadering
van het winkelgebied. De lokale
verbondenheid van inwoners en
ondernemers van de wijk wordt
bovendien genoemd. Proficiat,
Zeeheldenkwartier!

Water terug in de gracht

Nieuws #7

wijkkrant voor HEt zEEHEldEnkwartiEr
UitGavE van BEwonErSorGaniSatiE dE GroEnE Eland
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De Elandkrant is er dan ook niet weg
te denken. Al 40 jaar doet ze verslag
van alles wat er in de wijk speelt. Het
zal even wennen zijn dat de naam
veranderd is in ‘Zeeheldennieuws’.
Ik wil de redactie graag feliciteren
met dit eerste exemplaar, helemaal gemaakt door vrijwilligers.
Geweldig! Ik ben dan ook trots dat
ik het eerste exemplaar officieel in
ontvangst mag nemen.

Foto: RON VaN VaRik

Van Elandkrant naar
Met trots presenteren wij u het Zee-heldennieuws, de nieuwe krant van het Zeeheldenkwartier. Na 40 jaar de oude vertrouwde Elandkrant werd het tijd om de
boel af te stoffen en te moderniseren. Na
een oproep in de Elandkrant heeft een
grote groep vrijwilligers deze uitdaging
aangepakt. Ze hebben nagedacht over een
nieuwe Layout, een nieuw redactiestatuut
en nieuwe rubrieken. Ook de naam is aan-
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Allereerst stel ik mij graag aan
u voor. Mijn naam is Boudewijn
Revis, de nieuwe stadsdeelwethouder van het centrum, waar het
Zeeheldenkwartier een onderdeel
van is. Een prachtige bruisende wijk,
met zijn woningen, sfeervolle pleinen en leuke winkels, restaurants,
cafeetjes, de nieuwe wekelijkse
markt op het Prins Hendrikplein, de
hippe Piet Heinstraat en het jaarlijkse Zeeheldenfestival.
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De afgelopen weken zijn er veel inbraken in woningen geweest in het Zeeheldenkwartier. Dit brengt onveiligheidsgevoelens met zich mee. Het politiebasisteam
van Bureau Jan Hendrikstraat heeft ook voor het Zeeheldenkwartier een nieuwe
werkwijze ontwikkeld. Na een inbraak plaatsen zij in de straat waarschuwingsborden om de bewoners te attenderen dat er een inbraak heeft plaatsgevonden.

Recentelijk zijn wij gestart met het
houden van polls! Vindt u het leuk
om uw mening te delen, kom dan kijken naar de polls die wij voeren. Wij
vinden uw input belangrijk, want het
kan voor het Zeeheldennieuws aanleiding zijn om dit te vertalen in een
artikel over het onderwerp.

Tevens verspreidt de politie besmettingsbrieven aan de buurtbewoners. Besmettingsbrieven zijn brieven waarin de politie waarschuwt dat er bij de bewoners in
de omgeving is ingebroken en dat zij
voorzorgsmaatregelen moeten nemen om
een inbraak te voorkomen. Deze werkwijze is naar aanleiding van een onderzoek

ontwikkeld. Uit dit onderzoek bleek
namelijk dat als er ergens is ingebroken
de kans groot is dat er in de nabije omgeving voor een tweede keer wordt ingebroken.
U kunt zelf als bewoner ook voorzorgsmaatregelen nemen zoals goedgekeurd

Uw mening telt!

Het politiebasisteam van Bureau Jan Hendrikstraat gaat extra surveillances inzetten in het Zeeheldenkwartier om inbraken tegen te gaan. Bij verdachte
omstandigheden kunt u altijd met de politie bellen: op heterdaad belt u 112 en
in andere gevallen 0900 - 8844.

Reactiemogelijkheden zijn aanwezig
op de website! Leest u een artikel
en wilt u graag uw mening hierover
delen? Dan kan dit snel en gemakkelijk op de website. Onderaan ieder
artikel is een reactiemogelijkheid.
Laat uw mening horen. Wij vinden
dit belangrijk en willen graag inzicht
krijgen in hoe er over de diverse
zaken in het Zeeheldenkwartier
wordt gedacht!

Bomenkap Veenkade en Toussaintkade:

BEWONERS EN WINKELIERS VAN DE WIJK ZIJN ERG BEZORGD DAT LIJN 17 IN DE TOEKOMST

buurtfeest van Den Haag. De toegang is
gratis en ook nu weer belooft het een festijn te worden dat uniek is in Den Haag.
De regels op het Prins Hendrikplein zijn
streng maar logisch, en zeker niet storend.
Dranken mogen niet in glas - maar dat is
al jaren zo - of blik aangeboden worden.

Bovendien is het festival duurzaam. D.w.z.
plastic bekers worden los van het andere
afval verzameld en voor het eten wordt er
gebruik gemaakt van harde kunststof uitleenborden.

OUDEREN RAKEN GEÏSOLEERD EN BOVENDIEN IS TRAMLIJN 17 ESSENTIEEL VOOR HET
VOORTBESTAAN VAN DE WINKELS IN HET ZEEHELDENKWARTIER. DE VERBREDE TRAM
IS TE BREED VOOR HET HUIDIGE SPOOR IN DE ZOUTMANSTRAAT EN DOOR ZIJN LENGTE
ZOU DE TRAM DE BOCHTEN OP HET PRINS HENDRIKPLEIN NIET KUNNEN NEMEN.
Het boeK dat bij alle beWoners van Het

lees verder op pagina 8

ZeeHeldenKWartier in de boeKenKast tHuisHoort.

onafHanKelijK onderZoeK toont aan dat Het KaPPen van de bomen aan de toussaintKade en de veenKade
niet noodZaKelijK is. er Zijn Zelfs meerdere manieren om de bomen te sParen, Zo blijKt nu.
Volgens de gemeente was het zorgvuldig
bekeken maar was het technisch onmogelijk de bomen te behouden bij het vernieuwen van de kademuren. bewoners en
politiek waren niet overtuigd en verzetten
zich tegen het plan. op dringend verzoek
van de gemeenteraad werd daarom een
second opinion gevraagd aan het ingenieursbureau van de gemeente rotterdam.
Het onderzoek wijst uit dat de zogenaamde “rotterdamse methode” ook hier uit-

voerbaar is. Hierbij wordt een nieuwe
kademuur voor de oude geplaatst en
blijven de bomen ongedeerd. de gemeente liet in de onderzoeksvraag echter al
weten dit niet te willen. daarmee was
deze oplossing bij voorbaat afgeschreven.
Maar er zijn nog twee andere mogelijke oplossingen om de bomen te redden.
wethouder boudewijn revis wil die opties
verder uitwerken voor de toussaintkade.
Voor de Veenkade vindt hij het echter

Ik spreek mijn bezorgdheid uit tegen de
heer Michel Rogier, raadslid voor het CDA
en samen met de heer Rachid Guernaoui
vertegenwoordiger Adviescommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam
Den Haag (MRDH). Hij weet alles over het
wel en wee van lijn 17.

Voor het laatste nieuws, zie:
www.zeeheldennieuws.nl/category/redde-bomen
www.facebook.com/savethetreeszeeheldenkwartier

Als pluspunten voor de nieuwe verbrede
tram noemt hij dat de trams beter toegankelijk zijn voor rolstoelen en kinderwagens.
De tracés zijn lang, zodat er nauwelijks
overgestapt hoeft te worden en er kunnen
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Verkoopexpositie
KABK

De Stijl. De tentoonstelling opent tijdens
het festival Designkwartier (op 19 mei),
maar blijft open tot 18 juni van dit jaar.
Expositie op Paleisstraat 2, 19 mei t/m 18
juni

Pop Up Diners in Mondriaan-stijl

De dames van Spoon of Art/Carte Blanche
slaan ook dit jaar het Designkwartier niet
over. Grafisch ontwerper/foodblogger Birgitta van Langeveld en ruimtelijk/tentoonstellingsontwerper Wendy Rommers verzorgen dit keer pop up diners in
Mondriaan-stijl. Daarbij hebben ze zich
niet alleen laten inspireren door de kunst
van Mondriaan, maar ook door het speciale
dieet dat de kunstenaar volgde. Uit correspondentie van de schilder blijkt dat hij zich
– zijn tijd ver vooruit! – aan streng regime
hield, waarbij eiwitten en zetmeelspijzen
niet gecombineerd mochten worden. Het
beloven bijzondere diners te worden!
De locatie is nog niet bekend. Houdt daarvoor de site en de plattegrond van Designkwartier in de gaten.

Stefan Peters en NOMAN Studio, maakten
werk waarbij ze zich lieten inspireren door

Voetballen met afval

Design kan heel gewoon ogen en toch heel
bijzonder zijn. Dat is zeker het geval met de
afvalbank van Wouter Vastenouw. De
bank, bedoeld als straatmeubilair, oogt
onopvallend, maar heeft een unieke eigenschap: hij functioneert als ‘goal’ tijdens een
potje straatvoetbal met zwerfvuil. De bank
moet jongeren verleiden hun afval niet op
straat achter te laten, maar hun lege blikje

Achter het monument aan de Van der Spiegelstraat 12 komt een appartementencomplex met mogelijk enkele tientallen appartementen. Dit bevestigt de architect van het
project, Bureau Kroner architecten, na een
vraag van de redactie van het ZeeheldenNieuws. Het was al bekend dat er 60 nieuwe appartementen gepland staan aan de
Prins Hendrikstraat en 13 woningen aan
de Crispijnstraat. Ook is er een verbouwingsplan in ontwikkeling om 10 appartementen aan het begin van de Elandstraat
en Piet Heinstraat te realiseren.

Dichtstbevolkte stad

Dit is zomaar een greep uit de geplande
nieuwe woningen in de wijk. Elk jaar
komen er in het ZeeheldenKwartier tientallen tot zelfs honderden woningen bij. In
2016 waren dat er maar liefst 206, waaronder de 153 nieuwe woningen in het appartementencomplex aan de Kortenaerkade.
Bij de overige 53 ging het veelal om
woningsplitsingen en om kantoor- of winkelpanden die een woonbestemming kregen. Inmiddels bestaat 85 procent van de
woningen in onze wijk uit appartementen.

de gemeente Den Haag moet de stad de
komende 25 jaar groeien met 50.000 tot
80.000 inwoners. De gemeente heeft in
oktober vorig jaar het plan ‘Agenda Ruimte
voor de Stad’ gepresenteerd om deze groei
mogelijk te maken. Toverwoord in dit plan
is ‘verdichting’: verdichting van bestaande
wijken zodat een ‘compacte stad’ ontstaat.
De gemeente richt zich daarbij met name
op ‘studenten, starters, expats, stedelijke
gezinnen en de ondernemende midden>> Lees verder op pagina 3

FOTO JOHAN NIEUWENHUIZE

ONDANKS DAT HET MIEZERDE

Schuif aan en deel jouw ontbijt met je buren

duurzaam. Daarnaast is er een akoestisch
optreden. Deze muzikale programmering
is een mooie teaser naar het ZeeheldenFestival, dat een maand later plaatsvindt
op hetzelfde plein.
De samenwerking tussen beide buurtinitiatieven is niet nieuw. Al eerder, om pre-

WAS HET ERG GEZELLIG

cies te zijn op 6 april 2015, werd er een
Paasontbijt georganiseerd als feestelijke
opening van de herinrichting op de Prins
Hendrikstraat. Voor deze gelegenheid kon
je aanschuiven aan de 300 meter lange
ontbijttafel voor het gezelligste ontbijt van
Den Haag. Ondanks wat druppels regen
kwam Wethouder Revis ook een kijkje
nemen en was bijzonder ingenomen met
de stemming en verbondenheid in ons
stadsdeel. Of, zoals een bezoeker opmerkte, ‘het moet hier wel heel erg leuk zijn
als er zelfs met dit verschrikkelijke weer
zoveel mensen op komen dagen.'

Heb je nou geen zin
om zelf een ontbijtje te maken? Verschillende horecazaken bieden de oplossing!
Reserveer van te voren bij de verschillende lunchrooms in de Prins Hendrikstraat
een take-away ontbijt en haal deze op de
dag zelf op. Informeer naar de mogelijkheden.
Ook onze nieuwe burgemeester wordt
samen met haar gezin uitgenodigd zodat
zij met de Zeehelden kan genieten van de
sfeer en saamhorigheid die het ZeeheldenKwartier kenmerkt.

Zeehelden
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Allereerst stel ik mij graag aan
u voor. Mijn naam is Boudewijn
Revis, de nieuwe stadsdeelwethouder van het centrum, waar het
Zeeheldenkwartier een onderdeel
van is. Een prachtige bruisende wijk,
met zijn woningen, sfeervolle pleinen en leuke winkels, restaurants,
cafeetjes, de nieuwe wekelijkse
markt op het Prins Hendrikplein, de
hippe Piet Heinstraat en het jaarlijkse Zeeheldenfestival.
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Met trots presenteren wij u het Zee-heldennieuws, de nieuwe krant van het Zeeheldenkwartier. Na 40 jaar de oude vertrouwde Elandkrant werd het tijd om de
boel af te stoffen en te moderniseren. Na
een oproep in de Elandkrant heeft een
grote groep vrijwilligers deze uitdaging
aangepakt. Ze hebben nagedacht over een
nieuwe Layout, een nieuw redactiestatuut
en nieuwe rubrieken. Ook de naam is aan-

voor nrw Marketingprijs

Voor het 4e jaar reikt de Nederlandse Raad Winkelcentra de marketingprijs uit. De NRW marketingprijs
heeft tot doel om succesvolle marketingacties onder de aandacht te
brengen die het meest innovatief zijn
geweest. De winnende inzending
heeft een aantoonbare voorbeeldfunctie voor de sector. Alle inzendingen zijn inmiddels beoordeeld door
de vakjury. Uit de tien inzendingen
is o.a. Het Zeeheldenkwartier genomineerd. De participatie informatie is
onder de categorie ‘Campagnes’ ingediend door het onafhankelijk adviesbureau IXIN en door de gemeente Den
Haag. De campagne staat vermeld
als: “Zeeheldenkwartier Den Haag.
Kwartier voor speciale zaken. Een
integrale marketingcampagne gericht op de branding van deze hippe en bruisende wijk”. Tijdens
het verzendklaar maken van deze
krant is op 15 september 2014 op

gepast om enerzijds de nieuwe weg te
markeren en anderzijds om de naam beter
te laten aansluiten bij de doelgroep: alle
bewoners van het Zeeheldenkwartier.
Het Zeeheldennieuws wordt volledig
gemaakt door de Werkgroep Media die bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die
verantwoordelijk zijn voor de productie en
de inhoud van de krant. Het bestuur van de
Bewonersorganisatie Zeeheldenkwartier

De Groene Eland is bijzonder blij met de
Werkgroep. Hierbij willen wij dan ook de
leden van de werkgroep feliciteren met
het behaalde resultaat en bedanken voor
het vele werk wat is verzet. Wij hopen dat
u als bewoner van het Zeeheldenkwartier
net zo enthousiast bent over de nieuwe
krant als wij zijn en dat deze krant ook
zijn 40-jarige jubileum gaat halen.
Het bestuur van De Groene Eland

De Elandkrant is er dan ook niet weg
te denken. Al 40 jaar doet ze verslag
van alles wat er in de wijk speelt. Het
zal even wennen zijn dat de naam
veranderd is in ‘Zeeheldennieuws’.
Ik wil de redactie graag feliciteren
met dit eerste exemplaar, helemaal gemaakt door vrijwilligers.
Geweldig! Ik ben dan ook trots dat
ik het eerste exemplaar officieel in
ontvangst mag nemen.
Het doet me goed te zien hoe betrokken de ondernemers en bewoners hier zijn. De gemeente opent in
november het nieuwe Elandplein. Ik
hoop u dan allen weer te zien.
Boudewijn Revis
Stadsdeelwethouder Centrum

Het vieren van 40 jaar de ‘Groene Eland’ was voor de redactie aanleiding om 40 jaar wijk
historie te beleven door de bril van Paula Vogelzang (1962). Paula is geboren en getogen
in het Zeeheldenkwartier en woont in het hofje achter de Prins Hendrikstraat waar zij
samen met haar drie broers opgroeide. Ze vertelt enthousiast hoe haar omgeving de
afgelopen 40 jaar is veranderd.
door Gijs van Ginneken

Het hofje was eind jaren ’60 – begin ’70
onderdeel van het Klooster aan de Prins
Hendrikstraat. In die tijd was de Prins
Hendrikstraat een chique winkelstraat
met veel luxe winkels. De wereld in de
huizen van het hofje was primitief: er werd
gestookt met kolenkachels, douches ontbraken, het toilet stond in de keuken en als
kind sliep je in een stapelbed. Paula werd
éénmaal per week gewassen in een zinken
teil, die door de bewoners werd gedeeld.
Het Zeeheldenkwartier was een propere,
echte volkswijk. Het stoepje werd geschrobd en de melkboer kwam dagelijks
aan huis. De saamhorigheid, maar ook de
sociale controle was groot. In die tijd werd
er voor de kinderen veel vanuit de wijk georganiseerd. Paula herinnert zich nog de
feestmiddagen met disco in het D3 clubhuis

De 52 huizen in de Roggeveenstraat stonden al sinds 2006 op de nominatie om
gesloopt te worden. Dat mocht niet gebeuren, vonden de bewoners. Ze maakten
een plan om de woningen zelf te kopen en
onder te brengen in een eigen corporatie.
Zo konden de sociale huurders tegen een
schappelijk bedrag blijven wonen en zouden de huizen behouden blijven. Er moest
alleen een kleine hobbel genomen worden:
de constructie die de bewoners bedacht
hadden, was uniek en nog nooit eerder
vertoond. In zulke gevallen zit er maar één
ding op: overleggen, onderhandelen, vallen en opstaan. Gelukkig zijn de bewoners
van de Roggeveenstraat echte Zeehelden.
Alle hens aan dek dus!

Inspirerend voorbeeld
Op 1 juni stond zelfs de landelijke pers er
bol van: het was de bewoners van de Rog-

Verdwenen buurtgevoel

De weg omhoog

Tijden veranderen en in de afgelopen tien
jaar heeft Paula de wijk weer langzaam
aantrekkelijker zien worden. Het is een
gezellige mengelmoes van Hagenezen en
expats, die goed samengaan en prettig bij
en met elkaar wonen. De ideale wijk waarin
iedereen zich thuis voelt: tolerant, een
tikkeltje eigenwijs en anders gezellig. Het
gaat niet snel, maar wel weer de goede
kant op.
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geveenstraat gelukt! Met steun van de
gemeente en Haag Wonen en met hulp van
kennisorganisatie Platform 31 werd een
unieke constructie bedacht. De bewoners
kopen de huizen en brengen ze onder in
een eigen wooncoöperatie, waar ze vervolgens de woningen van huren tegen sociale huurprijzen. De gemeente Den Haag
maakt de aankoop van de woningen mede
mogelijk door de grond in erfpacht uit te
geven op basis van canonbetaling. Met
deze constructie zijn niet alleen de huizen
gered, maar is de straat ook een voorbeeld
voor andere huurders in het land. En een
inspiratie voor de overheid, om de regels
voor het opzetten van dit soort wooncoöperaties te vereenvoudigen.
Het ZeeheldenNieuws feliciteert de
bewoners van de Roggeveenstraat met
dit succes!

Zeehelden
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FACEBOOK-ACTIE:
Win het historische boek over
het Zeeheldenkwartier. Like onze
FB-pagina (www.facebook.com/zeeheldennieuws) en maak kans op het
schitterende historische boek Zeeheldenkwartier - Haagse wijk met
vele gezichten. Onder de nieuwe volgers verloten wij 3 exemplaren. Een
must-have voor iedere Zeeheld! De
actie loopt tot eind oktober 2016.

Het lijkt wel of er in de Javastraat de laatste
jaren onafgebroken gewerkt wordt. Dat
klopt ook: de straat wordt in fases aange-

pakt. Eerder werd de kruising met de
Koningskade veranderd om de doorstroming
te verbeteren, nu wordt er eerst gewerkt aan
het tramspoor op de Javabrug en gaat in
2016 het hele gedeelte tussen de Schelpkade en de Koninginnegracht op de schop.

De voorlopige planning:
• 19 oktober – 14 november 2015
de Javabrug is afgesloten omdat de tramsporen vervangen worden. In de Javastraat
zelf wordt hangende straatverlichting aangebracht. De rijrichting in de Javastraat,
tussen de Koningskade en de Schelpkade
wordt in deze periode omgedraaid. Je kunt

dan dus niet de stad uit via de Javastraat.
• 18 januari 2016 – zomer 2016
de Javastraat tussen de Schelpkade en de
Koningskade (het smalle deel) is afgesloten.
In deze periode wordt de riolering vervangen en wordt de straat opnieuw ingericht.
Voor inwoners van het Zeeheldenkwartier
die niet willen verdwalen aan de noordkant
van het centrum zijn er een paar mogelijkheden: 1) zoek je weg via de Mauritskade, de
Laan Copes van Cattenburgh of het Voorhout.
2) Neem de Koningstunnel; vanuit daar rijdt
het in de spits nog aardig door richting Wassenaar, Leiden of via de Noordelijke Randweg naar Prins Clausplein. 3) vergeet die
hele noordkant van het centrum en rijdt via
de Vallaintlaan of zelfs nog verder naar het
zuiden de stad uit. De ervaring leert echter
dat ook die kant van de stad in de spitsuren
garant staat voor flink wat vertraging….

Laatste stap
We werken er naar toe dat adverteerders in de toekomst zelfstandig
nieuwe evenementen zouden kunnen toevoegen. Indien u meer wilt
weten over advertentie mogelijkheden, neem contact op met de redactie. Wij horen graag wat u via ons zou
willen promoten.

Geen uitrit, niet vrijlaten?

Méér Aandacht
Alle opgenomen evenementen verschijnen uiteraard ook binnen het
reeds draaiende evenementen systeem. Indien wij reguliere berichtgeving over uw locatie hebben, dan zal
altijd een verwijzing naar uw locatie
pagina worden gemaakt. Een goed
motief om ons te blijven informeren
over aangelegenheden in het Zeeheldenkwartier.

TEKST JENNY HUTTINGA

“Uitrit vrijlaten!” Op de ruit van mijn auto
had een straatgenoot een boos briefje
geschoven. Ik stond inderdaad voor zijn
huis geparkeerd. Maar een uitrit? Toegegeven, ooit was het huis een garagebedrijf. Met bijbehorende uitrit, gemarkeerd door een paar witte straatklinkers.
Maar nu wordt er achter de garagedeur

gewoond en kán er door de versmalde
voorpui niet eens meer een auto naar binnen. Wat bleef waren de witte klinkertjes
in de straat, de verlaagde stoep en het
bordje op de deuren. Uitrit vrijlaten, dag
en nacht.
lees verder op pagina 3
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terrasvergunningen worden ingetrokken
zal dat een gevoelige klap worden voor,
niet in de laatste plaats, de plaatselijke
horeca. Juist de winkeltjes die zich tussen
de horecaetablissementen bevinden en die
nu ternauwernood overleven zullen het
haasje zijn.

Liever behouden dus, die terrassen.
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Parkeren in het ZeeheldenKwartier
Stel, de gemeente wil een winkelgebied
van de verpaupering redden. Er wordt een
winkelstraatmanager aangesteld en er
wordt veel geld en nog meer werk en aandacht geïnvesteerd om er een succes van te
maken. Ondernemers kunnen zich onder
gunstige voorwaarden vestigen. Winkels
worden fris in de verf gezet, er komen terrassen op parkeervakken voor de horecaondernemers en ten slotte wordt de straat
geherstructureerd. Hij wordt opnieuw
bestraat, de parkeervakken worden uitgemeten, nieuwe bomen worden geplant en
de parkeerplaatsterrassen worden vernieuwd. Nieuwe horeca en bedrijven vestigen zich in de leegstaande winkelpanden.
De buurt wordt leuk, de buurt wordt populairder dan ooit, de buurt krijgt veel aandacht en een goede pers, de huizenprijzen
schieten omhoog en iedereen is gelukkig.
Maar dit succesverhaal heeft een keerzijde.
Doordat de buurt zo populair wordt, wil

Beste bewoner,
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iedereen zich er vestigen, wil iedereen er
wel wonen en ruiken handelaren hun kansen. Woningen worden onderverdeeld in
appartementen en bedrijfsruimten worden
omgetoverd in woonruimten, waardoor de
wijk verdicht. Al die mensen en al die
bedrijven willen hun auto’s en fietsen kwijt
waardoor de parkeerdruk stijgt en het
stadsdeel vol slibt.

Wat te doen in zo’n geval?
Ruim baan geven aan de auto en stoppen
met parkeerterrassen? Of alternatieven
bedenken, waarbij de auto wat minder
ruim baan krijgt. De gemeente Den Haag
lijkt er ook niet uit te komen. Om parkeerplaatsen te winnen, heeft de gemeente
onlangs besloten de vergunningen voor de
terrassen op parkeerplaatsen in de Prins
Hendrikstraat niet te verlengen. Tegelijkertijd heeft de gemeente zo’n 48 parkeerplekken opgeofferd voor de plaatsing van
ondergrondse restafvalcontainers (ORACs).

Bovendien lijkt de gemeente in te gaan
stemmen met het verdwijnen van de enige
grote parkeergarage in het ZeeheldenKwartier, in de – jawel – Prins Hendrikstraat. En mag er op de Veenkade ook
geparkeerd worden door bewoners van het
aangrenzende Centrum-West, omdat op de
Noordwal plekken verdwijnen
Volgens Achou Zhang, voorzitter van de BIZ
ZeeheldenKwartier, is er bij de herstructurering van de Prins Hendrikstraat met de
gemeente afgesproken dat er geen vaste
terrassen gemaakt zullen worden en dat de
mobiele parkeerplaatsterrassen de status
krijgen van vaste terrassen. Daar heeft de
BIZZ op ingezet waardoor de Prins Hendrikstraat een sfeervolle, aantrekkelijke
winkelstraat is geworden die veel bezoekers trekt. De gemeente heeft nu, op één
na, alle terrassen een vergunning gegeven
tot 1 maart 2018. Daarna worden, op één
na, alle vergunningen ingetrokken. Als de

En die bezetten in totaal acht parkeervakken, dus dat telt niet echt aan. Maar als de
parkeerdruk boven de 90% komt moet de
gemeente maatregelen nemen. En dat is
het geval in het ORAC-gebied van het ZeeheldenKwartier. Een lastige situatie. Hoe
kan de gemeente de parkeerdruk wegnemen en tegelijkertijd de winkeliers de kans
te geven om te overleven? En ervoor zorgen
dat het ZeeheldenKwartier naast de leukste ook de leefbaarste wijk van de stad
wordt?
Ook de politieke partijen in de Haagse raad,
worstelen met het probleem. D66 kiest in
haar programma voor het beperken van de
voorzieningen voor auto’s. Een duurdere
tweede vergunning, en bij te hoge parkeerdruk een stop op nieuwe parkeervergunningen. Daarmee volgen ze partijen als
Groen Links en de Haagse Stadspartij.
Zeker is dat dit tijdens de komende verkiezingen een belangrijk thema zal zijn.

De mening van het ZeeheldenNieuws?
De auto laat zich niet zomaar terugdringen,
we hebben snel een oplossing nodig. Dus
gemeente, zorg voor een goede extra parkeergarage in het ZeeheldenKwartier. Koop
bijvoorbeeld die parkeergarage op de Prins
Hendrikstraat. Stel hem open voor buurtbewoners die hun fiets of auto willen stallen.
De parkeerdruk daalt, de verdichting in de
wijk wordt afgeremd, fietsen kunnen worden gestald, auto’s kunnen in de parkeergarage worden opgeladen, de terrasvergunningen kunnen gehandhaafd blijven
en de gemeente heeft aan zijn verplichting
voldaan. Een win-win-win situatie. Het
woord is nu aan de gemeentepolitiek.

Alle hens aan dek!

Ons ZeeheldenKwartier ontving van de
gemeente Den Haag maar liefst 50 duizend euro ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt. We zoeken alleen nog een
mooie besteding van deze zak met geld. En
dat is waar we u voor nodig hebben.

Wordt ú de held van € 50.000,-?
Niemand weet beter dan u wat er in uw wijk
nodig is.
Gezellige bankjes in het plantsoen? Meer
groene hagen en uitbundige geveltuin-

tjes? Of toch liever sportfaciliteiten, een
jeu-des-boulesbaan of een boodschappendienst? Ook een programma om onderling
kennis te delen en samen te werken in
buurthuis of club behoort tot de mogelijkheden. Bijna alle activiteiten en initiatieven
mogen, als het maar geen eenmalig feestje
wordt. De activiteit moet bijdragen aan de
leefbaarheid in de buurt en de bewoners
kunnen meehelpen met de uitvoering.
Doe mee en help met uw idee onze wijk te
verbeteren.

Als u geen eigen ideeën heeft, maar wel
graag een steentje bij wilt dragen, kunt
u ook stemmen op de voorstellen van uw
buurtgenoten.

Let op! Uw idee moet ingediend
zijn voor 1 oktober 2017.
Wacht dus niet te lang en ga naar www.
zeeheldendaad.nl, om de spelregels te
lezen, uw ideeën achter te laten. U kunt op
deze site stemmen vanaf 7 tot 15 oktober
op de ideeën van uw buurtgenoten.

Zeehelden
Nieuws #6

Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier
De Groene Eland
Ondernemers Vereniging BIZ ZeeheldenKwartier
Stichting Rondom Anna
Stichting De Zeeheldentuin
Stichting Buurtbeheer en –ontwikkeling
ZeeheldenKwartier
Gemeente Den Haag
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Is de rust terug aan de kade?
TEKST JENNY HUTTINGA FOTO EMMY DE GRAAF

NA JAREN VAN PROTEST EN EEN
JAAR VOL WERKZAAMHEDEN, MAG
HIJ ER WEER ZIJN: DE VEENKADE. OP DONDERDAG 12 OKTOBER
VIERDEN DE OMWONENDEN EEN
KLEIN FEESTJE OP HUN VERNIEUWDE KADE. EREGASTEN WAREN EEN
PAAR OUDE BEWONERS: KASTANJEBOMEN DIE, VERZAAGD TOT
BANKJES, OPNIEUW EEN PLEK VONDEN AAN DE KADE.
Een beetje therapeutisch was het wel, de
opening van de vernieuwde kade op 12
oktober. Met een drankje in de hand deelden de bewoners hun ervaringen van de
afgelopen jaren. Van “het is mooi geworden” tot “ik mis de bomen nog steeds”.
Daar tussendoor: steppende kinderen,
medewerkers van de gemeente en een lichtelijk verbaasde wethouder Revis, die toch
echt meer boze mensen had verwacht.
Maar deze middag overheerste de opluchting. Het is voorbij. Geen pomp meer die
je ’s nachts uit je slaap houdt. Geen radio
die om zeven uur ’s ochtends arbeidsvitaminen de straat inblaast. Rust aan de kade.
Dat is wat bewoners willen.

Hout en staal uit eigen straat
Trots was er ook, deze middag. Op de nieuwe bankjes van het oude hout, gemaakt
door ondernemers uit de buurt zelf. Niet
alle kastanjes die aan de kade stonden
waren slecht van kwaliteit. Drie bomen
konden daarom verwerkt worden tot nieu-

MAKER VAN DE BANKJES ROB VREESWIJK,
WETHOUDER REVIS EN VEENKADEBEWONERS
LENNART EN PARKER

we producten. Meubelmaker Rob Vreeswijk, die zijn atelier net om de hoek op de
Waldeck Pyrmontkade heeft, maakte de
bankjes. Het stalen onderstel komt van
DanderzeiDesign op de kade zelf. Een derde boom wordt verwerkt tot een boekenkast, die binnenkort in de Elandhoek komt
te staan. En de nieuwe bomen op de Veenkade? Die komen eind dit jaar.

Nieuwe rustverstoorders
Is de rust echt terug aan de kade? Dat is
maar de vraag. De Noordwal krijgt momenteel een nieuwe inrichting, en om de hoek,
op de Toussaintkade, begint het werk pas.

En er ligt nog een rustverstoorder op de
loer. Want nu de kades steeds mooier worden, zijn er kapers op de kust. Het Haagse
water moet een attractie worden. “We gaan
voor toerisme van hoge kwaliteit”, sprak
wethouder Karsten Klein deze zomer. “Dus
hier geen bierfietsen.” Vertel dat maar aan
de bewoners van de Veenkade. Zij hebben
deze zomer al kennisgemaakt met de ‘bierboot’ met zes stampende speakers en bierdrinkende groepen aan boord. Daarnaast
onderzoekt de gemeente of de kade een
aanlegplaats moet worden voor nieuwe
bootverhuurders. De zorgen zijn nog niet
voorbij, zo lijkt het.

Uitnodiging Elandvergadering 2017
MAANDAG 13 NOVEMBER IN DE HELDENHOEK,
ELANDSTRAAT 88, AANVANG 19.30 UUR.
(DE ZAAL IS OPEN VANAF 19.00 UUR)

Wij kijken alvast uit naar de uitvoering van
de ingezonden ideeën!

WIJKKRANT VOOR HET ZEEHELDENKWARTIER
UITGAVE VAN BEWONERSORGANISATIE DE GROENE ELAND

De Elandvergadering is de jaarlijkse bijeenkomst waarop
het bestuur van Bewonersorganisatie De Groene Eland de
activiteiten van het afgelopen jaar met
de bewoners bespreekt.

Agenda
19:30 Opening en terugblik afgelopen jaar
• Duurzame Zeehelden
• ZeeheldEnDaad
• Leefbaarheid en Verkeer
20:00 Financiën De Groene Eland
20:15 Pauze

Gelegenheid voor suggesties, ideeën en op- of aanmerkingen van bewoners na de pauze.

20:30 Plannen voor 2017
20:45 Ideeën en suggesties van de bewoners
21:15 Afsluiting

Het bestuur van de bewonersorganisatie nodigt u van harte
uit voor het bijwonen van de Elandvergadering.

Aansluitend gezellig napraten onder het genot van een
drankje en een hapje.

Niemand weet beter wat er nodig is
in eigen wijk, dan de bewoner zelf.
Daarom startte de gemeente Den
Haag een pilot in zes wijken waarbij
ze € 50.000,- ter beschikking stelde ter verbetering van de sociale en
fysieke leefbaarheid van de buurt.
Bijzonder aan deze pilot is dat de
inwoner zélf wordt opgeroepen mee
te denken over de besteding voor
het budget.
Ons ZeeheldenKwartier was één van die
zes pilot wijken. De bewoner werd via de
post en via een speciale actiesite gevraagd
om ideeën in te dienen. Er werden bijna
120 creatieve voorstellen ingediend. Ver
boven verwachting. Na sluiting van de
actie werden de ideeën beoordeeld op geldigheid volgens de spelregels. Daar bleven
nog steeds 32 bruikbare ideeën van over,
waar de inwoners van de wijk vervolgens
op konden stemmen. Maar liefst 1465
stemmen werden uitgebracht. De volgende
stap is dat de inwoners van de wijk zelf
beslissen welke ideeën er geld zullen krijgen, en dat de inwoners vervolgens ook
direct samen aan de slag gaan voor de realisatie van één of meerdere ideeën.
Bij het ter perse gaan van deze krant is de
beslissing over de besteding van het budget nog niet gevallen. Bezoek www.zeeheldendaad.nl en bekijk het laatste nieuws
en ontdek waar onze Zeehelden voor gekozen hebben.

Zeehelden
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De V a Pau owna verbouwd o woon oren?

TEKST EN FOTO'S WYBE VAN DE KUINDER

HANDHAVING, WAT IS DAT EIGENLIJK? WE ZIEN SOMS HANDHAVERS
RONDLOPEN OF VOORBIJRIJDEN IN
GROTE AUTO’S, MAAR WAT HANDHAVEN ZE EIGENLIJK?

In het ZeeheldenKwartier zien we dat er
vuil bijgeplaatst wordt bij de ORAC’s, dat
fietsen (en zelfs een aanhanger) de doorgang op trottoirs versperren, dat auto’s met
draaiende motor dubbel geparkeerd staan,
een steiger die alweer een aantal maanden
tegen de gevelwand in de straat staat
geparkeerd en bedrijven die het een stuk
makkelijker vinden om hun papierbakken
aan de straatkant te laten staan in plaats
van die moeizaam naar binnen te moeten
zeulen. Is het een taak voor handhaving om
die problemen op te lossen? Je zou zeggen
van wel. Maar het ligt iets ingewikkelder.
Wij krijgen veel ingezonden brieven over
dit onderwerp. Handhaving is een van de
pijlers van de BOA’s, de afkorting van Bijzondere OpsporingsAmbtenaren. Daaronder vallen bijvoorbeeld Handhaving, Toezicht, Stadswachten en Verkeersregelaars.
Die hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden. Het grote verschil tussen de poli-

tie en de opsporingsambtenaren (BOA’s) is
dat die laatsten een beperkte taak hebben
ten aanzien van leefbaarheid en kleine
ergernissen, terwijl de politie een meer
algemene taak heeft.

Het idee van de Politiewet 2012, die op 1
januari 2013 in werking trad, was dat alle
26 politiekorpsen, inclusief het Korps landelijke politiediensten, opgingen in de
Nationale Politie met als doel het handhaven van de wetten, het bewaren van de
openbare orde en het verlenen van hulp.
Een ingewikkeld proces. Als je op Wikipedia kijkt duizelt het je van de diensten zoals
Waterpolitie, Spoorwegpolitie, Nationale
recherche en nog een tiental andere diensten, waarvan niet in de laatste plaats de
dienst die zich bezighoudt met het bestrijden van zware en georganiseerde criminaliteit.

De Stichting Maatschappij en Veiligheid
vindt dat er sinds de oprichting van de
Nationale Politie te veel aandacht gaat naar
het vangen van boeven en te weinig naar
het handhaven van de openbare orde.
“Doordat de politie nu onvoldoende prioriteit geeft aan de handhaving en zich meer
met opsporing bezighoudt, zijn burgemeesters genoodzaakt BOA’s in te huren.” En
deze werden voor de ‘lichtere’ taken ingeschakeld.

met pater Haaze, met de spleet tussen zijn
tanden, een begrip in de wijk. Men kwam
’s vrijdags uit het werk bij elkaar in de kroeg
om de hoek en deelde lief en leed.

Alle protestacties vanuit de wijk ten spijt,
besloot de gemeente in de jaren ‘80, dat
de chique Prins Hendrikstraat eenrichtingsverkeer moest worden met een fietsroute.
Daarna was het gedaan met de eens zo
populaire winkelstraat. De Tempel kwam
op als uitgaans hotspot voor jongeren van
15-18 jaar. De buurt werd minder aantrekkelijk en in de jaren ’90 verdween ook het
buurtgevoel. Velen uit de vertrouwde kliek
trokken weg naar elders. Paula verhuisde
tijdelijk naar de Helmersstraat, kreeg twee
kinderen en keerde na vijf jaar weer terug
naar een woning in het voor haar zo vertrouwde hofje.

2017

zondag 4 juni
10.00 uur
Prins Hendrikplein

Eerst werd de Bosbrug vervangen, toen
waren de Javastraat en de Mauritskade aan
de beurt en nu is de Laan Copes van Cattenburgh dicht en kun je via het Voorhout
alleen slalommend de stad verlaten. De
kleine kilometer tussen het Zeeheldenkwartier en het Malieveld lijkt soms wel
een onneembare zee van stilstaand blik,
opstoppingen en rode stoplichten. Helaas is
het leed nog niet geleden. Vanaf eind oktober gaat de Javastraat (alweer) op de schop.

UITGAVE VAN BEWONERSORGANISATIE DE GROENE ELAND

HET SFEERVOLLE TERRAS VAN
APPELTJE EITJE.
EEN VAN DE SMAAKMAKERS
VAN DE PRINS HENDRIKSTRAAT.

Door al deze ontwikkelingen groeit de
bevolking van het ZeeheldenKwartier. In
2016 groeide de bevolking met 326 naar
11.518 bewoners. Met dik 6.400 mensen
per vierkante kilometer is Den Haag de
dichtstbevolkte stad van ons land. Het ZeeheldenKwartier is met 13.810 personen per
vierkante kilometer twee keer zo dicht
bevolkt als het gemiddelde van onze stad.
De gemeente verwacht dat onze wijk nog
doorgroeit en in 2018 zo'n 12.000 inwoners
heeft.
Maar daarmee zijn we er nog niet. Volgens

Onze redactie is ook actief op Facebook en hier verschijnen ook actuele
berichten en weetjes & tips over de
wijk die niet direct de gedrukte krant
halen.
Om deze pagina te promoten hebben
wij een leuke actie voor u opgezet!

Zeehelden
WYBE VAN DE KUINDER

Al jaren volgen we bij het ZeeheldenNieuws vol spanning de ontwikkelingen rond de Roggeveenstraat. Een
deel van de straat bestaat uit sociale huurwoningen, die worden beheerd door woningcorporatie Haag Wonen.
De beheerder zette ze op de nominatie voor de sloop. Economisch gezien misschien voordeliger, maar voor de
bewoners absoluut geen optie. Zij zetten zich jaren onvermoeibaar in om hun woningen te behouden.
En… met succes!

Vanaf 10.00 uur in de ochtend kan je aanschuiven en de organisatie zorgt voor koffie, thee en verse sappen. Ludo Geukers,
voorzitter van bewonersorganisatie de
Groene Eland en Achou Zhang, voorzitter van BIZ ZeeheldenKwartier roepen
iedereen op een eigen bord, bestek en
beker mee te nemen, want dat is wel zo

OP PAG. 3

TEKST EN FOTO REINOUT BARTH

Vorig jaar was het een van
de hits van het festival: de
'SPOON OF ART' FOTO BIRGITTA VAN LANGEVELD
verkoopexpositie van de
eindexamenklas interieurarWONDER WHY presenteert en verkoopt het
chitectuur en meubelontwerp van de KABK.
collectief van ontwerpers zelfontworpen en
Met het geld dat de jonge ontwerpers verhandgemaakte producten. Niet te missen
dienden tijdens het Designkwartier, werd
en.. op = op!
later hun afstudeertentoonstelling gefinanDe locatie is nog niet bekend. Houdt daarcierd. Dit jaar is het de beurt aan de eindvoor de site en de plattegrond van Designexamenklas van 2017. Onder de noemer
kwartier in de gaten.

Voor
potentiële
adverteerders
bestaat de mogelijkheid een melding
te maken van een evenement. Een
evenement heeft binnen onze site
is een gebeurtenis met een begin en
een eind. Het kan dus voor allerlei
doelen worden ingezet.

DE INWONERS VAN HET ZEEHELDENKWARTIER WETEN HET AL LANG: OP DE FIETS
VERPLAATS JE JE IN DEN HAAG VAAK SNELLER EN GEMAKKELIJKER DAN MET
DE AUTO. MAAR NATUURLIJK WIL OOK EEN ZEEHELD WEL EENS MET DE AUTO DE
STAD UIT. EN DAT IS, NIET ALTIJD MAKKELIJK. AL SINDS 2012 WORDT ER ONAFGEBROKEN GEWERKT AAN DE BELANGRIJKSTE UITVALSWEGEN IN HET CENTRUM.

Sinds de start van onze website hebben wij tot op heden reeds 21.000
views mogen ontvangen. Uiteraard
zijn wij hier ontzettend blij mee, want
het betekent dat er een duidelijke
behoefte is om info te vinden over
zaken die spelen binnen het Zeeheldenkwartier via het internet!

TEKST EN FOTOFRAFIE

>> Lees verder op pagina 7

Op zondag 4 juni 2017, eerste pinksterdag, organiseert de bewonersorganisatie samen met de ondernemersvereniging een gigantisch aanschuif
pinksterontbijt op het Prins Hendrikplein. De organisatie roept alle inwoners, ondernemers en fans van het ZeeheldenKwartier op onder het motto:
'Sharing is caring' ontbijt mee te nemen en te delen met buurtgenoten.

De laatste geruchten, die spreken van een
eindstation van lijn 17 bij een keerlus bij de
grote kerk in het centrum, kloppen niet volgens de heer Rogier. De oude trams zullen
voorlopig gehandhaafd blijven. In een later
stadium loopt de verbrede tramlijn 17 vanuit Wateringen tot aan het Centraal Station

Den Haag
DoolHofstad?

Bezoekers op
zeeheldennieuws.nl

NAAR DE RECHTER
OM BOMEN
TE BEHOUDEN

TERWIJL HET AANTAL BEWONERS
VAN HET ZEEHELDENKWARTIER
STIJGT, ZIJN ER STEEDS MINDER
PARKEERPLAATSEN.
OM
DAAR
RUIMTE VOOR TE MAKEN, WORDEN DE
BESTAANDE TERRASVERGUNNINGEN
INGETROKKEN EN WORDEN ER GEEN
NIEUWE MEER UITGEGEVEN.

DOOR NIEUWBOUW EN WONINGSPLITSINGEN KOMEN
ER ELK JAAR HONDERDEN EXTRA BEWONERS BIJ IN
HET ZEEHELDENKWARTIER. MENSEN WONEN STEEDS
DICHTER OP ELKAAR, WAARDOOR DE LEEFBAARHEID ONDER DRUK KOMT TE STAAN. VOLGENS LUDO
GEUKERS VAN BEWONERSORGANISATIE DE GROENE ELAND IS DE WIJK NIET INGERICHT OP ZOVEEL
BEWONERS.
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In 2017 is het 100 jaar geleden dat De Stijl
‘geboren’ werd. Den Haag staat dit jaar dan
ook in het teken van De Stijl, en in het bijzonder van Piet Mondriaan, waarvan zoveel
werk in onze stad te vinden is. Designkwartier sleepte een speciale Mondriaansubsidie van de gemeente in de wacht. In
het prachtige pand tegenover Paleis
Noordeinde wordt door curatoren Woes van
Haaften en Roosje van Donselaar een speciale expositie ingericht. Ontwerpers Lex
Pott, Sander Wassink, Bastiaan de Nennie,

per vervoermoment meer mensen in. Voor
deze nieuwe trams worden tramhaltes verbreed en verhoogd aangelegd en doordat de
trams aanzienlijk zwaarder zijn, moeten
ook de rails verzwaard worden. Daarvoor
zijn er al enkele bruggen in de stad vernieuwd. Voor enkele spoortracés in de oude
stad is de tram te breed. Dat geldt onder
meer voor de Paul Krugerlaan, de Jurriaan
Kokstraat en de Zoutmanstraat. De trams
kunnen daar maar net langs elkaar – er zit
slechts twee centimeter tussen - en er hoeft
maar een zuchtje wind te staan of een klein
steentje op de rail te liggen of - in het meest
gunstige geval - de trams schampen elkaar
en dat is niet de bedoeling.

en moet men daar overstappen op tramlijn
16, die het tracé volgt van lijn 17 via centrum ZeeheldenKwartier richting Scheveningen. In de nabije toekomst zijn er weer
gelden beschikbaar om de tracés aan te
pakken zodat het profiel van de Zoutmanstraat aangepast kan worden. Dat zal
in samenspraak met bewoners en winkeliers gebeuren, want zo’n operatie betekent
sowieso veel overlast. Als de Gemeente het
kan combineren met het tegelijkertijd vernieuwen van verouderde leidingen, zoals
bijvoorbeeld riolering, gas en waterleidingen - zaken die op termijn toch moeten
gebeuren - kunnen we zelfs spreken van
een win-win situatie, want daarna zal het
tientallen jaren duren voor de straat weer
op de schop moet. Maar zover zijn we nog
niet. Tijdens die werkzaamheden is het
centrum van het ZeeheldenKwartier weer
een lange periode niet bereikbaar met lijn
17. Maar dat is altijd nog beter dan het
opheffen van tramlijn 17.
Uw ZeeheldenNieuws houdt u op de hoogte
van de ontwikkelingen.

Indien u graag op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe artikelen
van het Zeehelden Nieuws via de
sociale media dan is dit snel te realiseren.
Met name Twitter wordt door ons
gebruikt om ieder nieuw bericht te
delen. Een eenvoudige manier dus
om up-to-date te blijven. Ons twitter account: zeeheldennieuws.nl@
Dutchexplorer

22-06-15 08:53

UITGAVE VAN BEWONERSORGANISATIE DE GROENE ELAND

PAGE 3 FOR ENGLISH

Op een enkeling na zullen de bewoners en
winkeliers niet blij zijn met deze ontwikkeling. Het centrum van het ZeeheldenKwartier, dat mede door de inspanning van
bewoners en winkeliers tegenwoordig
bekend staat als het meest hippe stadsdeel
van de gemeente Den Haag zal, als deze
plannen worden uitgevoerd, in de toekomst
niet meer bereikbaar zijn met het openbaar
vervoer.

niet de moeite. daar wil hij na de zomer
de bomen al kappen. bewoners hebben
bezwaar gemaakt tegen de kapvergunningen. Een hoorzitting hierover vindt
plaats op 30 juni.
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Kappen blijkt niet nodig

Lees verder op pagina 7

TEKST JENNY HUTTINGA

Evenementen & Acties

ALS DAT GAAT GEBEUREN WORDT DE MOBILITEIT VAN DE BEWONERS GEMINIMALISEERD,

Ooit ontstaan als feestje bij het tienjarig
bestaan van bewonersorganisatie ‘De
Groene Eland’ begint op 1 juli de vijfendertigste editie van het Zeeheldenfestival.
Dankzij tientallen vrijwilligers, subsidiënten, fondsen, hoofdsponsors, sponsors,
partners en niet te vergeten de bezoekers,
is het festival uitgegroeid tot het grootste

De meest recente ontwikkeling binnen onze website is de uitwerking
van de ‘locatie pagina’s’. Locaties
zijn bijvoorbeeld restaurants, café’s,
instellingen,
jeugd-activiteiten,
‘feel-good’ gerelateerde bedrijven,
designers en méér. We zijn in eerste
instantie begonnen met de bedrijven
die in 2015 onderwerp waren in een
artikel van het ZeeheldenNieuws. In
het footer menu kunt u deze bedrijven al terugvinden.

Sociale Media

NIET MEER DOOR HET ZEEHELDENKWARTIER ZAL RIJDEN. WIJ DELEN DIE BEZORGDHEID.

In het vorige nummer van het Zeeheldennieuws luidden we de alarmbel: de kapdrift
van de gemeente Den Haag bedreigt nu ook de twee kades die het Zeeheldenkwartier
rijk is. Voor het broodnodige onderhoud aan de kademuren kiest de gemeente een
ingrijpende methode: alle bomen weg. Inmiddels zijn we ruim een maand verder. En
gloort er een heel klein sprankje hoop voor de kastanjes en lindes aan de Veenkade
en de Toussaintkade.

FESTIVAL DESIGNKWARTIER KOMT ER WEER AAN! VAN 19 TOT EN MET 21
MEI STAAT HET ZEEHELDENKWARTIER, SAMEN MET WAT LOCATIES BUITEN
DE WIJK, WEER IN HET TEKEN VAN DESIGN IN DE BREEDSTE ZIN VAN HET
WOORD. HET FESTIVAL BELEEFT ZIJN VIERDE EDITIE, MAAR LIJKT NU AL
ONLOSMAKELIJK VERBONDEN MET DE WIJK. DE INITIATIEFNEMERS VAN
HET FESTIVAL, EDWIN PELSER, SUSANNE KENNEDY EN MEI-LAN TJOA
GUNDEN ONS EEN ‘SNEAK PREVIEW’. WAT MOGEN WE NIET MISSEN?
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Zeeheldenfestival

waar een wil is,
hoeft niets weg?

Festival Designkwartier.
En dat is vier!

WIJKKRANT VOOR HET ZEEHELDENKWARTIER
UITGAVE VAN BEWONERSORGANISATIE DE GROENE ELAND
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Online!

En ook op zaterdag 4 juli is het boek
te koop bij de info-kraam op ons
zeeheldenfestival.

Evenementen

hang- en sluitwerk met antitrekbeveiliging SKG 2 of 3 sterren van Het Politie
Keurmerk Veilig Wonen ( PKVW), bijzetsloten, veiligheidsbeslag plaatsen, en de
cylinder mag niet uitsteken. Het plaatsen
van een secu strip. Deze strip dekt de kier
af tussen de deur en de deurpost.

Nieuws #6

Zeehelden

Het boek is verkrijgbaar bij:
De Groene eLanD Elandstraat 88a,
Leo wisseLinK Piet Heinstraat 61,
efficiencY Piet Heinstraat 116-118,
parDon Verf Piet Heinstraat 107,
Het 308 pagina’s tellende boek
kost: € 15,-.

Polls

Op de website hebben wij ook een
voorzichtige stap gezet met het
opvoeren van evenementen. Onder
evenementen verstaan wij ondermeer optredens, festivals, theater
voorstellingen. Wij zullen u in de
toekomst op de hoogte houden over
nieuwe mogelijkheden binnen dit
gedeelte van de website.

Zeehelden

Nieuws
Online!

Het boek bestaat uit drie delen.
deel i van anna Paulownastraat
tot Zoutmanstraat met algemene
verhalen, deel ii met interviews en
verhalen over de winkels die in onze
wijk zitten of zaten en in deel iii de
algemene geschiedenis van de wijk
met vele kaarten, waaronder één
van de oudste kaarten door graveur
cornelis Eland uit 1666 een kaart
van het toenmalige ’s-Gravenhage.
Het geheel is geïllustreerd met vele
unieke historische foto’s.

Iedere nieuwe website heeft een
aanlooptijd en dat geldt ook voor
Zeeheldennieuws.nl. In principe
worden de artikelen die in de gedrukte krant verschijnen opgenomen in
de website. Op deze manier bouwen
wij voor u een schitterend archief,
waar bezoekers in de loop der tijd
van alles kunnen terugvinden. De
berichten worden gerangschikt in
de Zeeheldennieuws Dossiers, welke in de rechter kolom staan!

INBRAKEN IN
ZEEHELDENKWARTIER
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ZEEHELDEnKWARTIER
weer VERKRIJGBAAR

Online!

TANJA DE SWART (DE WIJKAGENT)
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Mevrouw P.J. uit de Van Diemenstraat zond
ons een brief die in het ZeeheldenNieuws
van februari is afgedrukt. Fietsen worden
lukraak neergezet, auto’s staan op straathoeken geplaatst op de plek waar de trottoirbanden verlaagd zijn en overal staat
troep op straat. Het kost haar daardoor
moeite de dagelijkse route naar de supermarkt te maken. Zij vraagt zich af wat
handhaving nu eigenlijk voor haar, voor de

gemeenschap doet. Het enige wat zij wil is
zonder kleerscheuren haar boodschappen
doen bij de plaatselijke supermarkt.

Wat doet handhaving?
Handhaving oefent toezicht uit en mag
sancties opleggen. Toezicht mag alleen
toezicht houden en geen sancties opleggen.
Handhaving mag ook ingrijpen als iemand
zich niet aan de regels houdt. Door bijvoorbeeld mensen aan te spreken op hun
gedrag, op de regels te wijzen, te waar-

schuwen en eventueel zelfs maatregelen te
nemen of het opleggen van boetes. De professionalisering zit 'm niet alleen in een
betere opleiding, maar ook bijvoorbeeld in
het modeluniform. Dat uniform moet als het
aan de gemeenten ligt binnen vier jaar
overal de standaard worden.
In de Gelderlander van dinsdag 17 april
pleit Mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter
van de Stichting Maatschappij en Veiligheid ervoor dat de 25.000 opsporingsamb-

Dakloos
tenaren (BOA’s) in ons land onderdeel moeten worden van de politie. De handhavers
mogen nu vaak niet optreden omdat ze niet
bevoegd zijn. BOA’s die aanwezig zijn om
de kalmte tijdens een demonstratie te
bewaren, mogen niet achter de onruststokers aan die met stenen gaan gooien, omdat
ze daartoe niet bevoegd zijn. Dat is volgens
Van Vollenhoven vergelijkbaar met een
brandweerman die voor uw brandende
huis staat en zegt dat hij dat niet mag blussen.
“Het is van belang dat BOA’s als volwaardige handhavers hun werk kunnen verrichten. Wijkmanagers en politieagenten
menen dat handhavers voor veel meer
handhavingstaken ingezet kunnen worden
dan nu gebeurt. Daarbij speelt dat BOA’s
zich op dit moment dienen te beperken tot
een reeks van specifieke overtredingen in
de openbare ruimte, die in veel opzichten
onlogisch is: BOA’s mogen bijvoorbeeld een
fietser wel bekeuren voor rijden over de
stoep, maar niet als deze door het rood rijdt.
Ook in geval van het negeren van een inrijverbod kunnen ze niet optreden terwijl
‘hun handen jeuken’.
Zolang die ‘gemankeerde handhaving’
aanhoudt en voor het publiek zichtbaar is,
kunnen handhavers de gezaghebbende rol
op straat moeilijk waarmaken. Op het ene
moment handhaven en op een ander
moment wegkijken is aan de burger niet uit
te leggen. Sterker, het ongemoeid laten van
veel overtredingen gaat ten koste van het
publieke normbesef”.
Maar in feite zouden we de handhavers
eigenlijk niet nodig moeten hebben.
Beschaving begint bij fatsoen. En als je een
aantrekkelijke winkelstraat en wijk wilt,
moet je samen met je buurtgenoten zorgen
dat jouw wijk aantrekkelijk blijft.

n het
Zeeheldenkwart er

Mees is een tengere vrouw met een heldere
blik. Ooit woonde ze in een chique buurt in
Amsterdam, maar door relatieproblemen
kon ze niet meer thuis wonen. Haar man
blokkeerde vervolgens haar rekening en zo
had Mees ineens geen huis en geen geld
meer. "Het eerste wat je voelt is paniek. Wat
overkomt me in hemelsnaam?" In de Zeeheldentuin vond ze rust tussen de bomen.
"Het is hier een heerlijke plek om weer even
te aarden."
"Het viel buurtbewoners natuurlijk op dat ik
hier zat. Sommigen belden de politie, maar
anderen kwamen naar me toe en vroegen
of ze konden helpen of ze gaven wat te
eten." De eerste dagen had ze echter het
meest behoefte aan rust na alle toestanden
die tot haar dakloosheid hadden geleid.
Precieze cijfers zijn er niet, maar er leven
bij elkaar honderden dak- en thuislozen in
de centrumwijken van Den Haag. Uit onderzoek van de Haagse Rekenkamer van begin
dit jaar blijkt dat dè dakloze niet bestaat.
De Rekenkamer spreekt van een "zeer
diverse groep met sterk uiteenlopende problemen." De standaard aanpak van de
gemeente sluit volgens dit onderzoek daarom niet goed bij de bij de situatie van mensen aan.
Mees heeft dit ook ervaren. "Er wordt te
weinig naar het verhaal van mensen gekeken en teveel naar de regeltjes. Niet alleen
bij de gemeente, maar ook bij de woning-

corporaties en zelfs bij de nachtopvang. De
meesten willen helemaal niet dakloos zijn.
Maar als je ineens je inkomen of uitkering
kwijtraakt en je krijgt een huurachterstand,
dan is het zo gebeurd. En kom er dan maar
weer eens uit als je geen plek voor jezelf
hebt."
Volgens Mees hebben de meeste dak- en
thuislozen "een administratief probleem".
Ze liep zelf ook vast in de regels. Om weer
bij haar bankrekening te kunnen, had ze
een identiteitsbewijs nodig maar de
gemeente kon haar dat niet geven, omdat
ze hier niet ingeschreven stond. Door de
bank details over haar betaalrekening te
vertellen, kon ze de bank overtuigen dat
het haar rekening was en zo kreeg ze weer
toegang tot haar geld. Na een week in de
Zeeheldentuin, kon ze een bed in een hostel betalen. "Wat heerlijk is het dan om in
een bed te slapen."
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Maar een inkomen had ze niet en een uitkering kreeg ze niet. Een hostel is dan een
dure voorziening. Inmiddels krijgt ze een
beetje alimentatie van haar ex-man en
sinds maart zit ze tijdelijk in een kamer van
een reizende student. Ze heeft na bijna een
jaar nog steeds geen eigen huis, maar ze is
hier al erg blij mee. "Wat een verademing
om een eigen plek te hebben. Op straat
leven is doodvermoeiend. Hier kan ik eindeli
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Kind van de wijk
IN DEZE RUBRIEK WORDT EEN KIND VAN DE WIJK GEPORTRETTEERD

Ahmed & Youssef
TEKST EN FOTO ELS KRUIK

Wij zijn Ahmed en Youssef, een tweeling, en 11 jaar oud.
We zitten allebei pas een week in groep 7 van de Klimopschool vlakbij
de Verademing. Onze ouders, Omar en Hakima, komen uit Marokko, maar
onze zus Oumaya van 12, wijzelf en ons babyzusje Jana, zijn allemaal in
Nederland geboren. We wonen in een eengezinswoning aan het Regenboogplein, het speelpleintje boven de garage tussen de van Diemenstraat
en de Tasmanstraat in.
Scholen
Oumaya, in groep 8, zit nog op Yunus Emre
in de Zusterstraat, maar wij zijn van school
gegaan omdat de klas veel te veel leerlingen heeft, heel erg druk was en veel te
warm. Er zijn nog meer leerlingen weggegaan, maar wij werden allebei ook gepest
omdat we beter waren dan die anderen
met bijvoorbeeld sport en ICT! Wat ze ook
raar vonden was dat we alle drie op paardrijden zitten en dat al goed kunnen. Ahmed
vertelt dat hij zelfs een keer opgesloten is
in de schoolschuur door een paar kinderen
uit zijn klas...
Op deze nieuwe school is het nog even
wennen, nieuwe vrienden maken doe je
niet gelijk, maar je kunt daar met compu-

ters werken, je gaat twee of drie keer per
week gymmen, er is een groot buitenspeelveld en er is airco!

Buitenspelen
We wonen al 5 jaar aan het Regenboogplein maar behalve rondjes rijden op je fiets
of verstoppertje spelen achter de bakken is
er niet veel te doen. Onze ouders en anderen van ons plein hebben om wat speeltoestellen gevraagd aan Haagwonen, maar de
eigenaar van Q-Park wil geen gaten in het
dak van de garage dus behalve twee wipkippen is er niks. Ook mag je er niet voetballen. We zouden graag belijning op de
grond willen hebben net als een verkeersplein, maar Haagwonen wil dat iedere

bewoner
hierom
vraagt en dus is het
nog steeds niet voor
elkaar. Daarom gaan
we naar het Bon
Bonplein met onze
vrienden en spelen
tikkertje op het grote klimrek: je voeten
mogen dan niet de
grond raken. Soms is het heel
druk, ook ‘s avonds, dat vinden de mensen
aan het plein niet zo heel fijn dan worden
we weggestuurd of hebben we ruzie…
Toen het van de zomer zo warm was konden we niet op het plein spelen. Veel te
heet. Daarom zijn we soms naar het strand
gegaan met onze ouders of zijn we bij
buurkinderen in het buitenbubbelbad in
hun tuin gaan spelen.

Paardrijden en andere activiteiten
We zitten alle drie op paardrijden. Eerst
was dat op pony’s bij een kennis van mijn

vader in
de Zusterstraat, maar nu gaan we naar
manege Berenstein. Van de zomer gingen
we echt naar buiten, maar nu hobbelen we
weer in de bak als het regent. Misschien
gaan we er daarom wel van af en gaan we
voetballen of kickboksen, ook leuk…
Allemaal helpen we mijn moeder: wij doen
vaak de boodschappen bij de AH, er wordt
gestofzuigd, we koken samen, we verzorgen de kippen in de tuin en mijn zus doet
samen met mijn moeder de baby.
Zo doen we allemaal wat!

VRIJWILLIGER
GEZOCHT
Buurtcentrum De Mussen, bruisend hart in de Schilderswijk zoekt:

Projectontwikkelaar / fondswerver
Buurtcentrum De Mussen is een kleinschalig buurtcentrum dat wekelijks wordt
bezocht door ruim 2000 wijkbewoners van alle leeftijden en diverse achtergronden.
Missie van De Mussen is het bieden van kansen aan kinderen, jongeren en hun
ouders in de Haagse Schilderswijk. Wij bieden een veelzijdig programma op het
gebied van participatie, sport & bewegen en kunst en cultuur. Meer informatie
over De Mussen op: www.demussen.nl
Het merendeel van onze activiteiten wordt gefinancierd door lokale, landelijke en
Europese fondsen. Wij bruisen van de ideeën maar hebben onvoldoende tijd om
deze te beschrijven en fondsen te werven.
Graag komen we in contact met mensen die ons willen helpen om, in samenwerking
met onze projectontwikkelaar/fondswerver, onze ideeën te beschrijven en
financiers te zoeken. Het betreft grote en kleine projecten evenals aanvragen voor
apparatuur en inrichting.
Zoek je vrijwilligerswerk dat er toe doet en wil je een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid in de Schilderswijk?
Wij zoeken iemand:
•
die enige bekendheid heeft in het sociale domein
•
goede schriftelijke vaardigheden heeft
Wij bieden:
•
dankbaar werk in een organisatie met betrokken medewerkers
•
een onkostenvergoeding van maximaal € 1.700 per jaar
Heb je interesse, wil je nadere informatie of een afspraak maken voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek, neem dan contact op met Ellen Berenz,
projectontwikkelaar / fondswerver van De Mussen.
e-mail: ellen.berenz@demussen.nl
tel:
06 43080455
Wij horen graag van je!
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22 NOV – 4 DEC
Familievoorstelling voor
iedereen vanaf 3 jaar

THEATER MERLIJN
070 3450996

entree: € 7,50
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NIEUWSFLITSEN
Lekker Nassûh in landelijke ‘Duurzame 100’
De krant Trouw publiceert al elf jaar de
Duurzame 100, ‘de ranglijst van groenste
denkers en doeners in Nederland’. Lekker
Nassûh, inmiddels een begrip in het
ZeeheldenKwartier, prijkte er dit jaar op een
mooie 58e plaats.
Lekker Nassûh is een netwerk van mensen
dat in en rondom Den Haag een eerlijk,
lokaal voedselsysteem heeft ontwikkeld.
Vele Zeehelden vinden iedere woensdag de
weg naar de versmarkt aan de Witte de
Withstraat en genieten er tegelijk van een
smakelijke en betaalbare maaltijd.
Meer weten over Lekker Nassûh? Kijk dan
op https://lekkernassuh.org/

HELP MEE OM HET
ZEEHELDENKWARTIER
VEILIG EN LEEFBAAR
TE HOUDEN
Oproep van en voor Buurt Preventie
Team (BPT) ZeeheldenKwartier
Wie zou ons willen ondersteunen bij
het BPT team?
Wij lopen 1x per 2 weken (mag ook
minder of meer) in 1 van de 4 delen
van de wijk om ongeregeldheden
betreffend stoepen, straten, fietsen
(wrakken of weesfietsen), geluidshinder, overlast etc. rechtstreeks te
melden aan de gemeente via een app.

Nieuws en verhalen
Ook dit jaar is er de jaarlijkse kerstverhalenwedstrijd. Weet jij kerst en het
ZeeheldenKwartier in een artikel van
maximaal 1000 woorden met elkaar
te verbinden, stuur dan je bijdrage
voor 13 november naar de redactie via
wybezeeheldennieuws@gmail.com

Meer informatie?
Mail naar:
bpt.zeeheldenbestuur@
ziggo.nl

Praat mee over bomen
en stadsnatuur
Wie geniet er niet van de prachtige
bomen op het Prins Hendrikplein? Of van
een boom in je eigen straat waarin je ieder
jaar weer dezelfde vogels ziet nestelen.
Wie bomen een warm hart toedraagt én
wil weten wat de gemeentelijke plannen
zijn met bomen in Den Haag kan sinds kort
terecht op www.hethaagsegroen.nl. Daar
lees je meer over het nieuwe beleid voor
bomen en stadsnatuur waar de gemeente
aan werkt. De komende tijd kan iedere
Hagenaar, en dús ook iedere Zeeheld,
meepraten en laten weten wat zij belangrijk vinden.

•• Bind het snoeihout samen en maak de
bundel niet langer dan 1,2 meter.
•• Boomstammen en takken mogen maximaal een doorsnede van 20 centimeter
hebben.
•• Bied uw snoeihout vóór 7.45 uur aan
langs de weg op de dag van de afspraak.

Stichting, vereniging of
goed idee? PEP Adviseur
Abderrahim Kajouane
denkt mee!
Ben jij een actieve Zeeheld en hard op
zoek naar vrijwilligers voor een mooi
project? Heb je een goed idee voor de wijk,
maar weet je niet hoe je het kunt uitvoeren?
Wil je een stichting oprichten of jongeren
betrekken bij jouw project? Dan denkt
Abderrahim Kajouane graag met je mee! Hij
is de adviseur van PEP Den Haag en richt
zich op de kansen en mogelijkheden binnen
het ZeeheldenKwartier.

´Het ZeeheldenKwartier bruist!´
Abderrahim vertelt: “In het ZeeheldenKwartier zijn tal van bewoners, organisaties en
ondernemers die zich inzetten voor de wijk.
En dat zie je terug, want het bruist! Met
zoveel goede ideeën kan het lastig zijn om
voldoende mensen te vinden die aan
plannen willen meewerken. Hoe kun je

Hoe maakt u een afspraak?
Dat kan via de website www.denhaag.nl.
Vervolgens klikt u op ‘Afval’ en tot slot op
‘Grofvuil of tuinafval laten ophalen’. Wilt u
liever telefonisch een afspraak maken, bel
dan naar 14 070.
Hoe biedt u het aan?
Om onze mooie wijk netjes te houden vraagt
de gemeente u om uw snoeihout en
tuinafval als volgt aan te bieden:

Meer weten?
Neem dan een kijkje op het verhalenplatform www.hethaagsegroen.nl van de
gemeente Den Haag. Of stuur een e-mail
naar hethaagsegroen@denhaag.nl.

Kom erbij in ons gezellige team!!!
Voor kleding etc. wordt gezorgd, alsmede EHBO en OMA (Omgaan Met
Agressie) cursussen.

In de redactie van het ZeeheldenNieuws is er nog ruimte voor een
fotograaf en een redacteur om de
krant met interessante foto's en
artikelen te verrijken. Ook hiervoor
kun je mailen naar
wybezeeheldennieuws@gmail.com

De herfst heeft zijn intrede gedaan, een
periode waarin vele tuinliefhebbers de tuin
‘winterklaar’ maken. Levert de grote
schoonmaak in de tuin snoeihout en takken
op? De gemeente Den Haag haalt het gratis
op. Maak hiervoor wel snel een afspraak. De
‘Haagse Takkenroute’ is er namelijk maar tot
en met 15 november.

bijvoorbeeld jongeren bereiken om mee te
helpen bij buurtinitiatieven? En hoe kun je
diverse bewoners betrekken bij het groener
en duurzamer maken van de wijk? Ik hoop
stichtingen en verenigingen in het ZeeheldenKwartier met dit soort vragen te kunnen
helpen.”
Kennis maken?
Wil jij advies om jouw project, stichting of
vereniging tot een succes te maken? Mail
dan naar Abderrahim via a.kajouane@
pepdenhaag.nl of bel 070 302 44 44. Een
adviesgesprek kan plaatsvinden op het
kantoor van PEP, maar natuurlijk ook bij
jou in het ZeeheldenKwartier. Kijk ook
even op www.pephelpdesk.nl om meer te
weten over de diensten van PEP voor
stichtingen en organisaties.

Laat uw tuinafval
gratis ophalen tijdens
de takkenroute

Een tweede leven
Snoeihout en tuinafval dat u apart aanbiedt
wordt tot compost verwerkt. Dit wordt dan
weer gebruikt voor tuinen en parken. Dus
gun uw tuinafval een tweede leven en laat
het ophalen tijdens de Haagse Takkenroute
(of: Haagse takkenroute, zoals boven, zo
staat het ook op de site.). Een beter milieu
begint in uw tuin…

Zeeheldin schrijft én
publiceert eigen boek:
Gekke geit
Op de rand van het ZeeheldenKwartier
woont Mjon Stark, een zelfbenoemde Gekke
Zeeheldin. Deze beeldend kunstenaar en
moeder bekijkt de wereld het liefst door de
ogen van een kind. Op speelse wijze kaart ze
in haar eerste prentenboek, Gekke Geit, een
serieus thema aan. De geit uit de titel heeft
namelijk roze strepen en is daar niet blij
mee. Langzaam maar zeker leert de geit
andere ‘vreemde’ dieren kennen en leert
zichzelf te waarderen.
Een thema van deze tijd, zegt Mjon zelf en
tegelijk ook een thema van alle tijden. “Met
dit boek wil ik kinderen en ouders laten
inzien dat ‘jezelf kunnen zijn’ het allerbelangrijkste is. Ook al ben je totaal anders
dan anderen,” vertelt Mjon. “Ik spreek
bewust de geit niet aan met hem of haar,
want het moet immers iedereen aangespreken, ongeacht wie of wat je bent.”
Waar te koop
Mjon heeft ‘Gekke Geit’ met behulp van
crowdfunding uitgegeven. Het is te bestellen
via www.kunstzinniggeit.nl, en binnenkort
ook bij kinderboekenwinkel Alice in Wonderland aan de Piet Heinstraat en Achtung!
Baby in de Prins Hendrikstraat.
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Auping Essential

Kom kijken naar de mooiste boxsprings, van Auping

ogen
open
Kon je maar met je
Keuze uit
5 kleuren

slapen

Gratis huidadvies
Apotheek Prins Hendrikplein organiseert in samen
woensdag
werking met het bedrijf Estée Linde een huid
28
november
verzorgingsdag. Op deze dag komt een schoonheids
Welkom!
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!
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

Verkrijgbaar
in 2 hoogtes

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

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

363
53
Waldeck Pyrmontkade 84-86 | 070
T. 070
36311
11 53
www.aupingplaza-denhaag.nl
www.aupingplaza-denhaag.nl

ZEEHELDENNIEUWS
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ELZENAAR
MAKELAARS

&

TA X AT E U R S

HUIS VAN DE MAAND:

VONDELSTRAAT 107, DEN HAAG
• Hoekwoning;
• Totaal 140 m2;
• Achtertuin ca 120m2;
• Woning/praktijkruimte.
Vraagprijs € 375.000,- k.k.

www.elzenaar.nl
VAN DIEMENSTRAAT 130, 2518 VE DEN HAAG

070 364 17 65

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

Apotheek Piet Hein, onderdeel van Apotheek De Volharding
Sinds 2015 de Apotheek van het Zeeheldenkwartier

__________________________________________________________________________________

Adres:
Zoutmanstraat 4 a
2518 GP Den Haag

Contact:
Tel: 070-3153610
Fax: 070-3153619

e-mail: piethein@apotheekdevolharding.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30-17.30
Zaterdag
: 9.00-13.00
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AL EEN TIJDJE BEKIJKT
LUUKIE DE WERELD
VANUIT EEN POTJE EN
HEEFT DAAR ZO ZIJN
EIGEN KIJK OP.

LEZERSPOST
vind het onhandig om geen onafhankelijke gespreksleider
te hebben bij zo'n beladen onderwerp waar velen zich al in
de loopgraven hebben teruggetrokken.

RONDJE
HOND

Halverwege werd de gespreksleiding wel overgenomen,
maar niet consequent doorgezet. Als er gezegd wordt dat
er nog één iemand kan reageren, en het gaat daarna nog
een kwartier door, dan grijpt eenieder haar kans. De "spelregels" waren onduidelijk, de opstelling in de zaal ook.

DOOR ELS KRUIK

Nachtplassertje…
Ik denk er sterk over om Nanuk een speciale hondentraining
Nachtzindelijkheid te gaan geven. Nu - na een jaar – plast ie
nog steeds wel eens binnen voor de achterdeur. En altijd op
dezelfde plek. Ook al maakt de baas het keigoed schoon met
citronella of speciaal spul, meneertje plast ‘s nachts of plast
niet…
Er is geen peil op te trekken en het helpt niet echt of haar
net-wakker-stem steeds bozer (met wel) of poesliever (met
niet) wordt…hij kijkt haar aan en met zijn staartje tussen
zijn poten rent ie supersnel de tuin in. Wat een held!
Maar nou komt het: logeert ie en paar dagen bij Jan, 2-hoog
boven, of in een vakantiehuisje op de hei, dan is er niets
aan het handje!!!
De baas verdenkt Jan ervan dat ie heel laat naar bed gaat
en weer heel vroeg op.
Maar nee, zegt Jan. Hij gaat wel 1½ uur ’s avonds wandelen
dan is Nanuk wel uitgeplast. Nou, daar heeft het vrouwtje
na haar middagtoer geen zin meer in.
Conclusie: om Nanuk een handje te helpen zijn er een paar
mogelijkheden, t.w.:
1. De wekker om de 4 uur op de piep, en dan de tuin in.
Maar, best moeilijk. Nanuk mag niet blaffen van de buren en
de baas wordt er niet gezelliger op…
2. Een hondenluier met strips. Als je ze voor mensen hebt
dan ook voor dieren!
Maar best duur en waarschijnlijk maakt hij ze kapot. Dan
heb je plasticplas…
3. De kattenbak van wijlen Piek. Een beetje trainen met
koekjes in het strooisel en het is zo gepiept. Maar een klein
beetje rommel maar geen plas…

FOTO REINOUT BARTH

Beste mensen van de Bewonersorganisatie en de Denktank groep,
Op 14 oktober heb ik een chaotische info avond meegemaakt. Deze verdient "geen schoonheidsprijs".
Er was geen duidelijke agenda, en van de diverse sprekers
was het onduidelijk wie wie was en in welke hoedanigheid?

Ik

Belangenbehartiging
De Stichting Bewonersorganisatie ZeeheldenKwartier ‘De Groene
Eland’ is sinds 1971
actief in het ZeeheldenKwartier. De stichting heeft als doel het
behartigen van belangen van de wijkbewoners en het verbeteren
van de sociale samenhang en de leefbaarheid.
De Groene Eland is
spreekbuis voor wijkbewoners richting de
gemeente en vormt

andersom ook een aanspreekpunt voor de
gemeente voor zaken
die voor de wijkbewoners van belang zijn.
Hiermee vervult zij een
spilfunctie in zaken
die de wijk aangaan.
Alle activiteiten worden door vrijwilligers
uit de wijk gedaan. Het
bestuur is op zoek naar
een nieuw bestuurslid.
Wil je actief meewerken
aan het verbeteren van
de wijk, mail dan naar
secretariaat@groeneeland.nl.

En jullie kunnen het heel goed, gezien ervaringen met
bewonersorganisatie- en politieke avonden. Alleen diegene die de microfoon krijgt heeft het woord, en luistert
naar het antwoord. Tussendoor kakelen wordt sterk ontmoedigt.
Het was helderder geweest als de ambtenaren per plan
een korte toelichting hadden gegeven.
Ook viel het mij op dat sommige mensen van de bewonersorganisatie regelmatig met elkaar in gesprek gingen
en vonden dat zij tóch nog even iets moesten toevoegen.
Het kwam over als ongeorganiseerd en teveel "ons kent
ons"...... Het zou aardig zijn om zo mogelijk vanuit de organisatie één standpunt uit te dragen of te verduidelijken
hoe de kaarten liggen.
Ik denk dat bijvoorbeeld bij een onderwerp dat al jaren
speelt, het handig is om eenvoudige affiches met de
oproep om naar de bijeenkomst te komen te verspreiden
in de wijk, zoals ook gebeurt als de ondernemers/winkeliers een markt organiseren. Dan heb je alles gedaan, het
ZeeheldenNieuws, de website, gemeentebrieven en affiches.
Sterkte en succes de komende tijd, en houdt het strakker
in de hand en laat het doel van de avond duidelijk zijn.
Vriendelijke groet,
Rob Saager (wijkbewoner)

Geachte Rob Saager,
Dank voor je commentaar. We zullen het meenemen naar
de volgende bijeenkomst. Overigens is de oproep wel degelijk (in een kleine oplage) verspreid naar de omwonenden
Wij zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers in de wijk die
ons kunnen helpen (red.).

IN-ZICHT/ Sloophamer Trompstraat
HET ZEEHELDENKWARTIER IS GEWOON BIJZONDER EN TEGELIJK BIJZONDER GEWOON! DOOR REINOUT BARTH
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<advertorial>

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

BIJEENKOMST OVER
LEVENSTESTAMENT EN
ERFBELASTING
Op dinsdag 19 november van 14.00 tot 15.30
uur in Buurthuis De Heldenhoek. Een voorlichtingsbijeenkomst over het levenstestament en erfbelasting.
Hoewel het erfrecht, testamenten en daarmee samenhangende belastingen aan de orde zullen komen,
wordt bijzondere aandacht besteed aan het “Leven-

GYMNASTIEK 55+ IN “DE
HELDENHOEK”
Wanneer u belangstelling hebt voor gymnastiek
(Bewegen 55+), dan zijn daarvoor mogelijkheden in De
Heldenhoek. Een professionele docente verzorgt de
lessen. Het programma is zeer afwisselend. Bij een
aantal oefeningen wordt gebruik gemaakt van muziek.
De deelnemers zijn heel enthousiast over het programma.
Op de maandag is er een lesgroep van 12.30 tot 13.15
uur en op de vrijdagochtend zijn er twee lesgroepen; van
9.15 tot 10.00 uur en van 10.15 tot 11.00 uur. De contributie bedraagt € 6,00 per maand (met een Ooievaarspas
€ 3,00). Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u
contact opnemen met Dhr. M. Wenzel, ouderenconsulent
Zebra Welzijn, telefoon 06-43395289.

TELEFOONCIRKEL
De Telefooncirkel is er voor ouderen die alleen wonen,
of moeilijk de deur uitkomen. De Telefooncirkel wordt
iedere ochtend gestart door een vrijwillige medewer-

Pedicure Perigault in de
Heldenhoek
stestament”. Het levenstestament is een notariële akte
waarmee u de mogelijkheid hebt om tijdens uw leven
voorzieningen te treffen voor de situatie dat u niet
meer in staat bent uw belangen goed waar te nemen.
In een levenstestament kunt u uw wensen en regelingen met betrekking tot verschillende persoonlijke - en
zakelijke belangen vastleggen. Denkt u hierbij aan de
administratie van uw vermogen (waaronder het doen
van betalingen), uw persoonlijke belangen (waar gaat
u wonen wanneer u niet meer in staat bent zelfstandig
te wonen?) en medische kwesties (overleg met artsen
over uw behandeling en het staken daarvan). U kunt
in het levenstestament aangeven wanneer de regelingen in werking treden, bijvoorbeeld als u langdurig
niet meer in staat bent uw belangen te behartigen. De
voorlichting wordt gegeven door een notaris van
“Caminada Notarissen”. Wanneer u aan de bijeenkomst wilt deelnemen, dan wordt u verzocht zich aan
te melden bij “De Heldenhoek”, Elandstraat 88,
telefoon 070-2052279.

Pianisten in de Heldenhoek

U kunt in de Heldenhoek een afspraak maken met de
pedicure. Onze pedicure is medisch onderlegd, dus

In de Heldenhoek:
ook met een medische indicatie kunt u bij ons terecht.
Ouderen met een Ooievaarspas kunnen een behandeling krijgen voor tien euro.
Voor een afspraak met de pedicure kunt u bellen met
070 2052278

WORKSHOP “VERDER NA
VERLIES”
Op woensdag 27 november a.s. wordt er van
14.00 tot 16.00 uur, in “De Heldenhoek”, de
workshop “Verder na verlies” gegeven.

Naast de pianisten Bart van Riemsdijk en Vincent
Mens is er nu ook Frank Wouters als nieuwe pianist in
de Heldenhoek. Bij het maaltijdproject en het buurtontbijt wordt er altijd gespeeld door een van de
huispianisten.

ker om 9.00 uur. De deelnemers bellen elkaar en de
laatste deelnemer belt de vrijwillige medewerker. Zo is
de cirkel rond. De deelnemers hebben daarmee iedere
dag contact met anderen en in sommige situaties kan
tijdig hulp ingeschakeld worden. Deelname is kosteloos. Voor informatie kunt u bellen met de coördinator
mevr. L. Duran, telefoon 070-2110459 of dhr. M.
Wenzel, ouderenconsulent Zebra Welzijn, p.a. Elandstraat 88, telefoon 06-433 952 89.

In deze workshop wordt aandacht besteed aan wat er
komt kijken bij verlies en bij het weer oppakken van
de draad van uw leven. Het gaat om verlies van een
dierbare, zoals uw partner, maar ook het verlies van
uw gezondheid, werk, financiën of een kleiner
wordend netwerk. Deze verliezen kunnen veel invloed
hebben op uw dagelijks leven. Als vervolg op deze
bijeenkomst bestaat de mogelijkheid deel te nemen
aan de training “Omgaan met verlies”. De workshop
wordt aangeboden door Indigo Preventie en deelname
aan de workshop is kosteloos. Voor aanmelding en/of
meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. M.
Wenzel, ouderenconsulent Zebra Welzijn, telefoon
06-43395289.
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Elke maandagochtend Yogales
Elke maandagmiddag Gym
Elke maandag Tekenen
Elke maandag de Avondmaaltijd met livemuziek
Elke dinsdag Helpdesk Geldzaken
Elke dinsdag Handwerken
Elke dinsdag om de week Bingo
Elke woensdag Buurtontbijt met livemuziek
Elke woensdag Country-line dance
Elke woensdag middag Kinderclub
Elke woensdag Meidenclub
Elke woensdagavond Zumba
Elke donderdag Stoelyoga
Elke donderdag Avondmaaltijd met livemuziek
Elke donderdagmiddag Sjoelen
Elke donderdag avond Judo voor kinderen
Elke vrijdag twee keer Gymnastiekles
Elke vrijdag Japans Schaken
Elke vrijdag 1x in de maand Rommelmarkt
Elke derde zondag Pannenkoekenmiddag
Elke dag buffet open in de ontmoetingsruimte
Incidenteel: workshop over Chakra’s Sof klankschalen met oefeningen

Exacte tijden en prijzen: 070-2052270

